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 هاتفٌلد، بنسلفانٌا
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 مالحظة من المحرر

على الرؼم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقائدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القائمة 

، إال أن هذا ال ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً (IBRI)على تخصصات عدٌدة 

و حٌث أن إحدى أهداؾ . دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقؾ الرسمٌة للمعهد

 هو أن تكون بمثابة منتدى للمناقشة قبل ،IBRIسلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد 
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الطباعة، لذلك فمن المحتمل أن ٌكون الكاتب قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام 

 .ببعض التعدٌبلت فٌها، منذ أن قام بكتابتها ألول مرة

 0-944788-05-X(: ISBN)رقم الكتاب القٌاسً الدولً 

 .  عبارة عن مراجعة منقحة للتقرٌر الحال52ًالتقرٌر : مبلحظة

 

 

 مقترح: الكتاب المقدس" *موحاوٌة" والوحً : الجزء األول

 

 مفهوم الوحً

 فقد حدده.   بطرق مختلفةلقد تم تعرٌؾ الوحً على أنه مصطلح الهوتً متعلق بكتابة الوحً 

تلك البصٌرة الطبٌعٌة باألمور الدٌنٌة  البعض، مثل ثٌودور باركر وفرانسٌس و نٌومان، بأنه

هذا ن أآخرون، مثل و ن كبلرك وأولٌن س كورتٌس، و اعتبر . كما هو شائع لجمٌع الناس

و دافع آخرون، مثل . الوحً عبارة عن تمجٌد و بصٌرة روحٌة كما هو شائع لجمٌع المسٌحٌٌن

 للملكات ةطبٌعلل فائق و ارشاد إعبلءأوؼسطس هوبكنز سترونج وجٌمس أور، أن الوحً هو 

فً بعض األحٌان توجٌه معصوم و فً األحٌان ٌعتبر اإلنسانٌة إلناس مختارٌن، و الذي 

إال أن البعض اآلخر، مثل تشارلز هودج، ولٌام ج ت شد، بنٌامٌن ب .االخرى ؼٌر معصوم

فٌر ولوٌس بٌرخوؾ، اقترح فكرة أن الوحً هو توجٌه معصوم فوق يارفٌلد، لوٌس سبٌري ش

وأخٌراً، كان هناك عدد قلٌل، مثل ج فوتٌسو . الطبٌعً للملكات اإلنسانٌة ألناس مختارٌن

 الذٌن أكدوا أن الوحً هو سٌطرة معصومة 1675مؤلفو الصٌؽة السوٌسرٌة لتوافق سنة 



هذه اآلراء، البلفتة فً . للكلمات اإللهٌة خارقة للطبٌعة معجزٌة للكتابة المٌكانٌكٌة البشرٌة

الوحً، قد تم تسمٌتها على التوالً بوجهة نظر الحدس الشخصً، و  وضعٌةالمقام األول إلى 

 .اإلمبلء العضوٌة، و الدٌنامٌكٌة، و اإلستنارة، و

 : و ٌعبر تعرٌؾ واحد للوحً، عن وجهة النظر العضوٌة، على ما ٌلً

الوحً هو عمل خاص للروح القدس الذي ٌتم به توجٌه كّتاب اسفار الكتاب المقدس، 

بحٌث ٌضمن أن ٌنقل كبلمهم األفكار التً أرادها هللا، و ٌجب أن ٌكون لها عبلقة 

متسقة مع أفكار األسفار األخرى للكتاب المقدس، وٌجب أن تبقى خالٌة من الخطأ فً 

 . الفكر و الحقٌقة، العقٌدة والحكم

أن نبلحظ أنه ٌوجد فعل خارق خاص من الروح القدس، فً تعرٌؾ الوحً ألمر مشوق إنه 

و على هذا النحو، ٌشٌر . الكتاب المقدس فً وقت كتاباتهمبكتبة أن هذا العمل ٌتعلق  هذا؛ و

المخطوطة األصلٌة التً : األتوجرافٌا)الوحً إلى الكتابات المقدسة كما تم صٌاؼتها أصبلً 

نسخ طبق : األبوجرافٌا)حٌال النسخ البلحقة، أو الترجمات  ، و ال ٌقول شٌئاً (كتبها المؤلؾ

 على الرؼم من أنه بشكل شائع،. (األصل و لكن لٌست بخط المؤلؾ األصلً، كما ٌطلق علٌها

فإن هذا الرأي عن الوحً قد اعتنقه المسٌحٌٌن اإلنجٌلٌٌن فً النصؾ األول من القرن 

ٌُؤخذ كأمر (مع بعض االستثناءات)العشرٌن  ًّ ، و ٌمكن أن ال  ٌِِه  الخاص الرأيعلى أنه ، َبِد

 .ولئك الذٌن ٌعلنون أنهم انجٌلٌٌنأل

فً السنوات األخٌرة قد شهدنا الكثٌر من الجدل بٌن اإلنجٌلٌٌن فٌما ٌخص مدى الوحً و 

( 1963 )وحً الكتاب المقدسبعض األعمال مثل  قد حفّز هذا الجدل وحضه، و. طبٌعته

 الكتاب المقدس، والتقلٌد والعصمةلـ هـ م كوٌتٌرت،  (1970 )هل تفهم ما تقرأ؟ دٌوي بٌجٌل،

 لـ ج س 1975 المنشور فً الترجمة اإلنجلٌزٌة فً الكتاب المقدسلبٌجٌلز، و (1973)

مجلة اإلتحاد باإلضافة إلى ذلك، شهدنا عدة تؽٌرات حاسمة حٌال هذا الموضوع فً . بٌركوٌر



و ال تزال أصداء االنشقاق العمٌق بٌن . العلمً األمرٌكٌة و مجلة الجمعٌة اإلنجٌلٌة البلهوتٌة

، الذي مؤتمر وٌنهام عن الكتاب المقدسالقادة اإلنجٌلٌٌن حول موضوع العصمة، تدوي من 

فإن انتباهنا لبلختبلؾ ، واآلن. ُعقد قبل بضع سنوات فً حرم كلٌة جوردون كونوٌل لبلهوت

العصمة ٌتم توجٌهه مرة أخرى بواسطة كتاب هارولد لٌندسٌل  بٌن اإلنجٌلٌٌن حول الوحً و

 .1976، المنشور فً عام معركة الكتاب المقدس

فلقد أصبحت القضٌة حادة بحٌث أن لٌندسٌل ٌثٌر مسألة ما إذا كان ٌجب إعادة تعرٌؾ 

 : وهو ٌقول". اإلنجٌلٌٌن"مصطلح 

واسع بما فٌه الكفاٌة فً معناه لٌشمل فً طٌاته المؤمنٌن و ؼٌر " اإلنجٌلٌٌن"مصطلح 

بالنسبة  ٌبدو... الممارسة؟ المؤمنٌن بموضوع العصمة و ٌقتصر على مسائل االٌمان و

ٌُذكر إال للوقوؾ على تعرٌؾ  لً أن أولئك الذٌن ٌعتقدون بالعصمة لٌس لدٌهم خٌار 

 1.الذي ٌضم فً طٌاته مفهوم عصمة الكتاب المقدس" اإلنجٌلٌٌن"

و اآلن، إذا كان مفهوم الوحً بما ٌعنً العصمة، ٌعتبر قضٌة حاسمة للمسٌحٌة اإلنجٌلٌة، فإننا 

دعونا إذن ننتقل إلى الكتاب . ٌجب أن نكون قادرٌن على العثور علٌه فً الكتاب المقدس

عن طرٌق فحص . مداه المقدس نفسه، لنكتشؾ ما ٌقوله لنا بشأن طبٌعة وحٌه الخاص و

 دعونا ننظر فٌما ٌقول الكتاب المقدس بشأن العناصر الواردة فً فعل الوحً، وماذا ،الشكل

 . ٌقول بشأن التأثٌر الناتج عن فعل الوحً

 العناصر الواردة فً فعل الوحً

كل الكتاب موحى به من هللا، أي قد : ٌمكن التعبٌر عن العنصر األول على النحو التالً. 1

جرافً  باسا"ها هى لنقرأها، . 16: 3  ت2ًو هذا العنصر موجود فً . صدر عن فم هللا

و حٌث أنه كان هناك الكثٌر من الجدل بشأن قواعد " ...ثٌؤبنٌوستوس كً اوفٌلٌموس بروس 

شًء "الفاعل فً هذه الجملة هو جرافً، وهو ما ٌعنً . هذه اآلٌة، دعونا نبحث فً التفاصٌل



، ولكن أصبح معناها "شًء مكتوب"تعنً أٌضا " scripture"الكلمة اإلنجلٌزٌة و ." مكتوب

مجموعة من الكتابات التً تعتبر جدٌرة "، أو "الكتابات المقدسة للدٌن"فً االستخدام المعاصر 

و كما ٌشٌر ب ب وارفٌلد، مع ذلك، ٌتم استخدام جرافً فً العهد الجدٌد للداللة على ". بالثقة

ولٌس مجرد " الكتاب المقدس"، أو كما نسمٌها، "الكتابات المقدسة للعهدٌن القدٌم والجدٌد"

 جرافًو حٌث أن الكلمة . لدٌن آخر" الكتابات المقدسة"وبالتأكٌد لٌست " شًء مكتوب،"

ة باكت" جمٌع"أو " كل" عن  تُعبر، فإنهاجرافً عن تُعبر فمهما كانت اآلٌة باساتسبقها الصفة 

 .الجدٌد مقدسة للعهدٌن القدٌم و

هذه . هناك صفتٌن، االمر الذي جعل بناء جملة سبب المشاكل للمترجمٌن جرافًو بعد كلمة 

 أو هللا– المتنفس به من " و تعنً ثٌؤبنٌوستوس.  ثٌؤبنٌوستوس و اوفٌلٌموسالصفات هً 

ولكن ما هو ". نافع"أو " مفٌد"أو " قٌمةي ذ"أو " مربح" اوفٌلٌموستعنً  و" موحى به من هللا

كل الكتاب : "(الصفتٌن نعتٌتٌن كبل)الترتٌب النحوي لهذه الصفات؟ فهل ٌجب قراءة الترجمة 

صفة واحدة نعتٌة و )هل ٌنبؽً أن ُتقرأ  ؟ أم"الخ للتعلٌم، (هو) نافع والُموحى به من هللا 

؟ أم هل ٌنبؽً أن ُتقرأ "الخ كل الكتاب الُموحى به من هللا هو نافع للتعلٌم و: "(األخرى مسندة

؟ "نافع للتعلٌم، الخ (هو)ُموحى به من هللا و  (هو)كل الكتاب : "(كبل الصفتٌن مسندتٌن)

ألي ؼرض " نافع")تبدو فً حاجة إلى تكملة " نافع"كلمة الترجمة األولى مربكة للؽاٌة، ألن 

، وؼٌرها، "للتوبٌخ"، "للتعلٌم"، وعبارة التكملة، والتً تتبع فً عبارات الجر (أو هدؾ؟

الترجمة الثانٌة، على الرؼم من أمكانٌتها، فهً فً ". نافع" بكلمة" الكتاب" مفصولة عن كلمة

الترجمة الثالثة، و التً . تجعل صفة واحدة نعتٌة و األخرى مسندة حاجة إلى مبرر، ألنها

موحى به  (هو)كل الكتاب " الصفتٌن مسندتٌن، تبدو سلسة و ثابتة على حد سواء كلتاتجعل 

ْقِوٌِم وَ  (هو)من هللا و  ْوِبٌِخ، لِلتَّت أِْدٌِب الَّتِذي ِفً اْلِبرِّر  نافع للتعلٌم، َوالتَّت  ". التَّت

ان كل الكتاب، نتعلم األخذ بالترجمة الثالثة هذه، كأفضل ترجمة للنص الٌونانً، و من ثم فإن 

 و ال ٌظهر معنى كلمة. أي كل جزء من العهدٌن القدٌم والجدٌد، هو ُموحى به من هللا



الذي ٌمكن  و)نفخ فٌها  أن هللا اتخذ الكلمات البشرٌة أو أدوات اإلنسان و ثٌؤبنٌوستوس

، بل أن هللا تنفس و من فمه جاء الكتاب ("ي أو من نفس هللاوح"االستدالل علٌه من كلمة 

أن  و هى – عادة ما كانت معروفة فً القرن األول ،و ٌستند هذا المفهوم على ظاهرة. المقدس

 . اإلنسان ٌقوم بزفٌر الهواء فً عملٌة الكبلم

لقد تم قٌادة : العنصر الثانً الُمدرج فً فعل الوحً ٌمكن التعبٌر عنه على النحو التالً. 2

تم العثور على هذا . كتابتهم، بواسطة الروح القدس خبللالبشر الذٌن كتبوا الكتاب المقدس 

ةٌ َقطُّ ِبَمِشٌَئِة إِْنَساٍن، َبْل َتَكلَّتَم أَُناُس : "، حٌث نقرأ1:21 بطرس 2العنصر فً  ُه لَْم َتأِْت ُنُبوَّت ألَنَّت

وِح اْلقُُدسِ  ٌُسوَن َمُسوِقٌَن ِمَن الرُّ و هذا ال ٌشٌر إلى اإلعبلنات النبوٌة عن طرٌق الفم " هللِا اْلِقدِّر

، حٌث النبوة التً ٌتكلم عنها بطرس هً النبوة المكتوبة، 20نا فهم هذا من النظر لآلٌة نو ٌمك

ِة اْلِكَتابِ  "بروفٌتٌاجرافً و من بٌن أمور أخرى، تخبرنا هذه اآلٌة بأن الدافع األولً ".  ُنُبوَّت

لتسجٌل هذه األحداث وتفسٌرها فً تارٌخ الوحً كما أراد هللا، و كذلك ضمان التمكٌن البلحق 

واإلرشاد لتحدٌد مثل هذه األحداث وتفسٌرها فً تارٌخ الوحً كما أراد هللا، كبلهما جاء من 

فمن ناحٌة، لم تأت نبوءة بمشٌئة إنسان؛ و من الناحٌة األخرى، تحدث أناس . القدسروح هللا 

 . الروح القدسمن من هللا مساقٌن 

فإن الذٌن كتبوا الكتاب المقدس لم ٌكتبوا ، معنى مابأنه : العنصر الثالث فً فعل الوحً هو. 3

، فً النهاٌة، حٌث 21 :1 بطرس 2و نجد هذا العنصر أٌضاً فً . من أنفسهم، ولكن من هللا

 ." تكلم أناس هللا "اٌبللٌسانسبو ثٌئو أنثروبوينقرأ أن 

الذٌن كتبوا الكتاب المقدس كتبوا من فإن بمعنى آخر، : العنصر الرابع فً فعل الوحً هو. 4

هذا العنصر فٌه إشارة لكل تلك الجوانب الخاصة بالكتابة التً ٌمكن وضعها فً اطار . أنفسهم

فأسلوب الكاتب ٌمٌز كتابته على أنها تخصه هو بشكل ". النمط أو االسلوب"المصطلح العام 

فإن كتبة الكتاب المقدس قدموا أسالٌب متنوعة، مبرهنٌن على  و فً هذا الصدد،. خاص

فقد وظفوا مفردات متنوعة، . المهنٌة الخاصة بهم التعلٌمٌة و الثقافٌة و الخلفٌات االجتماعٌة و



السردي، ) ةفضلوا أنواع متمٌزة من اسلوب الخطاب استخدموا انشاءات نحوٌة مختلفة، و

. العاطفً حتى قدموا درجات متفاوتة من العمق النفسً و ، و(التفسٌري، أو الجدلً الوصفً،

عن المؤلؾ اإلنسانً، فضبلً عن شٌئاً عن المؤلؾ اإللهً للكتاب  كتاباتهم شٌئاً  ُتظهر وهكذا،

هذا العنصر ٌمكن العثور علٌه فً كثٌر من الحاالت، سواء فً العهدٌن القدٌم . المقدس

.  والجدٌد

 

 اآلثار الناجمة عن فعل الوحً

دعونا . أٌضاً اآلثار الناجمة عن فعل الوحًٌحتوي اقترحنا فً وقت سابق أن الكتاب المقدس 

 . نمضً قدما لفحص هذا االمر

 16 :3 تً 2تخبرنا . كل الكتاب المقدس هو كلمة هللا: ٌمكن التعبٌر عن التأثٌر األول هكذا. 1

و . تأثٌر وحى هللا للكتاب المقدس هو أن كل الكتاب هو كلمته. أن كل الكتاب ُموحى به من هللا

ٌتضمن الكتاب : نحن ننظر حقٌقة مهمة  فإن هذه الحقٌقة البدٌهٌة لها معنى و،على ما ٌبدو

أتقٌاء ٌتكلمون  تصرٌحات أدلى بها الشٌطان، االرواح الشرٌرة، من قبل أناس فجار، و

و كنتٌجة  (وهذا هو المهم)لكن  و. كذلك سجل ألنواع مختلفة من التارٌخ العادي بحماقة، و

ٌتكلم الرسول بولس عن اصداء هذا التأثٌر عندما  !للوحً فإن كل الكتاب المقدس هو كلمة هللا

ُكْم "ٌقول للمؤمنٌن فً كورنثوس،  ٌْ ْعلَْم َما أَْكُتُبُه إِلَ ٌَ ا، َفْل ًٌّ ا أَْو ُروِح ًٌّ ْحِسُب َنْفَسُه َنِب ٌَ إِْن َكاَن أََحٌد 

بِّر  ا الرَّت ٌَ ُه َوَصا  (. 14:37 كو 1)" أَنَّت

ْنَساُن هللِا للتجهٌز الكامل إلِ كل الكتاب المقدس نافع : ٌمكن التعبٌر عن التأثٌر الثانً هكذا. 2

ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو "، حٌث نقرأ أن 17-16: 3 تً 2ا ان نجد هذا التأثٌر فً نٌمكن. التقوى للحٌاة و

ُكوَن إِْنَساُن  ٌَ  ًْ ، لَِك أِْدٌِب الَّتِذي ِفً اْلِبرِّر ْقِوٌِم َوالتَّت ْوِبٌِخ، لِلتَّت ْعلٌِِم َوالتَّت ُموًحى ِبِه ِمَن هللِا، َو هو َناِفٌع لِلتَّت

ًبا لُِكلِّر َعَمل َصالِحٍ  هذه المسألة الخاصة بحاالت النفع سؤاالً بزغ و أثارت ."  هللِا َكاِمبلً، ُمَتأَهِّر



هل هناك درجات فً النفع؟ : فً كثٌر من األحٌان فً المناقشات األخٌرة حول الكتاب المقدس

 إذا كان األمر كذلك، فهل هناك درجات من الوحً؟  و

حٌث .  لدٌوي بٌجٌلوحً الكتاب المقدسوٌمكن إبراز هذا السؤال باثنٌن من االقتباسات من 

 : ٌقول

 مع المزامٌر، وٌمكن للمرء أن ، على قدم المساواة،بعض التراتٌل العظٌمة هً عملٌاً 

إسَحق واتس، تشارلز وٌسلً، أوؼسطس توببلدي، ورٌجنالد  ٌكون متأكداً أنه إذا عاش

الحروؾ  ]كانوا على نفس درجة الوحى التً لهم الٌومهابر فً زمن داود وسلٌمان، و 

، لوجدت بعض من تراتٌل تمجٌد هللا الخاصة بهم طرٌقها فً [ ببٌجٌلة خاصةالمائل

 2.القانون العبري للكتاب المقدس

 : ٌقول بٌجٌل ما هو أبعد من ذلك

و مما ال شك فٌه، أن روح هللا تحدث بهذه الطرٌقة الحٌوٌة للنفس المضطربة لجورج 

هذا هو نوع . ("ٌا لهذا الحب الذي لن ٌطلقنً"الوزٌر االسكتلندي الذي كتب )ماثٌسون 

و إذا كان هناك أي فرق، . لٌس هناك فرق فً النوع. الوحً الذي قُدمت به المزامٌر

 3.سٌكون مسألة درجة

 فٌما ٌتعلق بمسألة درجة التمٌٌز بٌن الوحً التمٌٌزاتعند هذه النقطة أود أن أقوم بتقدٌم بعض 

إما الكتاب المقدس ُموحى به : فٌما ٌتعلق بالوحً، أود أن أقترح االِْسِتْدَراكِ . والسلطة والقٌمة

بطبٌعة .  وإما تحدث أناس من هللا، أو أنهم لم ٌفعلوا ذلك. ، أو لٌس كذلك( هللايأي من وح)

وأعتقد أننا ٌجب أن نمٌز بٌن سلطة . السلطةالحال، درجات الوحً لٌست ممكنة فٌما ٌخص 

و فٌما ٌتعلق بسلطة الحقٌقة التارٌخٌة، ٌجب أن . الحقٌقة التارٌخٌة وسلطة المعٌارٌة المعاصرة

، أم ال؛ ال توجد هناك (أي واقعٌة)الرواٌات فً الكتاب المقدس صحٌحة تارٌخٌاً  إما هذه: نقول

إما هذا القانون، : فٌما ٌتعلق بسلطة المعٌارٌة المعاصرة، أعتقد أننا ٌجب أن نقول. درجات



فٌما . الموعظه، و التعلٌم، أو المثال ُملَزم علٌنا طاعتها الٌوم، أم ال؛ ال توجد هناك درجات

أعتقد أن  و. سلٌم أن نتحدث عن درجات فً الكتاب المقدس ٌتعلق بالقٌمة، أعتقد أنه جائز و

 على الرؼم من هذا ال ٌوجد جزء من الكتاب أكثر فً درجة الوحً من آخر، وعلى الرؼم من

، ولكن بعض أجزاء (سواء تارٌخٌاً أو معٌارٌاً )ال ٌوجد أي جزء أكثر موثوقٌة من اآلخر أنه 

وأعتقد أن الجزء الذي ٌنص على شرط أساسً . من الكتاب المقدس هً أكثر قٌمة من ؼٌرها

ومع ذلك، إننً . للخبلص هو أكثر قٌمة من الذي ٌذكر شخصٌة ؼامضة فً تعداد االسباط

أدرك أن أجزاء معٌنة من الكتاب المقدس ٌمكن أن تكون أكثر قٌمة أو أقل قٌمة، وهذا ٌتوقؾ 

تعنً أن بعض أجزاء من   على أنها16 : 3 تً 2لذا أود أن نفهم . الحاجة على السٌاق و

ْقِوٌِم وَ  بعضها الكتاب المقدس نافعة للتعلٌم و ْوِبٌِخ، و البعض اآلخر لِلتَّت أِْدٌِب الَّتِذي ِفً  للتَّت التَّت

 . اْلِبرِّر 

الكتاب المقدس ٌمكن فً ال توجد حقٌقة واحدة : التأثٌر الثالث الناتجة عن فعل الوحً هو. 3

ُسوعُ "، ونصها، 36-34: 10و هذا التأثٌر نجده فً ٌوحنا .  أو حذفهانسخهاتجنبها،  ٌَ : أََجاَبُهْم 

َس َمْكُتوًبا ِفً َناُموِسُكمْ » ٌْ ُكْم آلَِهٌة؟ : أَلَ ِهْم ٣٥أََنا قُْلُت إِنَّت ٌْ  إِْن َقاَل آلَِهٌة ألُولِئَك الَّتِذٌَن َصاَرْت إِلَ

ٌُْنَقَض اْلَمْكُتوُب،  ٌُْمِكُن أَْن  َسُه اآلُب َوأَْرَسلَُه إِلَى اْلَعالَِم، أََتقُولُوَن لَهُ ٣٦َكلَِمُة هللِا، َوالَ  :  َفالَّتِذي َقدَّت

ُؾ، ألَنِّرً قُْلتُ  َك ُتَجدِّر  "إِنِّرً اْبُن هللِا؟: إِنَّت

، وال فً القسم (التوراة)، توجد لٌس فً القسم األول من العهد القدٌم "الناموس"هذه إشارة إلى 

معنى ذلك أن . 82، وتحدٌداً فً المزمور (الكتابات)، ولكن فً القسم الثالث (األنبٌاء)الثانً 

 . كل العهد القدٌم كان له قوة الناموس، أي ملزم باإلٌمان و الطاعة من قبل اإلسرائٌلٌٌن

و ألنهم .  نجد أن هللا ٌحكم على قضاة إسرائٌل من البشر الذٌن ٌحرفون الحكم82فً مزمور 

ٌأمر هللا هؤالء القضاة . ٌفعلون هذا، صارت كل الهٌاكل األساسٌة للمجتمع خارجة عن النظام

أن ٌحكموا حكماً عادالً؛ وٌحذرهم أنه على الرؼم أنه قال أنهم آلهة، إال أنهم سٌموتون مثل 

 . تدخل و أن ٌدٌن االرض باستقامةأن ي المرتل هللا ٌطالب. البشر



ٌُفهم . لٌحاجج على صحة أن ٌدعو نفسه ابن هللا –6جزء من اآلٌة - ٌستخدم ٌسوع هذا الجزء 

بشكل صحٌح، وهذه لٌست سفسطة قلٌلة الذكاء من جانب ٌسوع فً محاولة لتجنب تهمة 

: كان ٌسوع ببساطة ٌقول. بل هً حجة تقلٌدٌة، و دعوى إلى سلطة ال تقبل الجدل. التجدٌؾ

 باسم اٌحكمو  مكان هللا، واألنهم ٌقفو) "آلهة"إذا كان من المناسب أن ٌدعو هللا قضاة البشر "

أننً، الذي أن ٌقول ، ألٌس من المناسب أكثر (الحٌاة والموت يؾالحق اإللهً ا ٌمارسو هللا، و

 لدعم مناسبة لقبه 6: 82بالتالً ٌستخدم ٌسوع مز  و "حقا هللا، ٌجب أن أدعو نفسً ابن هللا؟

: الخاص، ابن هللا، وعند القٌام بذلك، وضع مبدأ أن الٌهود ال ٌجب أن ٌتجرأوا على المخالفة

ٌُنحى جانباً   !الكتاب ال ٌجب أن 

فً فعل التدوٌن، لٌس هناك : فعل الوحً على النحو التالًلو ٌمكن ذكر التأثٌر الرابع . 4

و ٌوجد . شرط ألي جزء من الكتاب المقدس، بالنسبة لحقٌقته، بقابلٌة المؤلؾ البشري للخطأ

الً : "، حٌث نقرأ20 :1 بط 2هذا التأثٌر فً  َسْت ِمْن : َعالِِمٌَن هَذا أَوَّت ٌْ ِة اْلِكَتاِب لَ أَنَّت ُكلَّت ُنُبوَّت

ةٌ َقطُّ : " 21و ٌتم إعطاء السبب فً أن هذا ال ٌحدث فً اآلٌة ."  َتْفِسٌٍر َخاصٍّص  ُه لَْم َتأِْت ُنُبوَّت ألَنَّت

وِح اْلقُُدسِ  ٌُسوَن َمُسوِقٌَن ِمَن الرُّ وٌمكن التعبٌر عن هذا ." ِبَمِشٌَئِة إِْنَساٍن، َبْل َتَكلَّتَم أَُناُس هللِا اْلِقدِّر

أو، ". ألن النبوة لم تأت بمشٌئة إنسان، وبالتالً فبل تأتً نبوة من تفسٌر إنسان: "الرأي كما ٌلً

ألن الناس تحدثوا من قبل هللا كما لو كانوا مساقٌن من قبل الروح القدس، لذلك "بعبارة أخرى، 

 ". نسان نفسهاإللم تأت النبوة الى حٌز الوجود من خبلل تفسٌر 

 تعنً أن ال أحد ٌجب أن 20وال بد لً أن أعترؾ، كشاب مسٌحً، أننً اعتقدت بأن اآلٌة 

. ٌضع تفسٌره على آٌة أو مقطع من الكتاب المقدس، ولكن ٌنبؽً أن نطلب تفسٌر الروح القدس

فً الممارسة العملٌة، جاء هذا لٌعنً أننً سأقبل تفسٌر بعض معلمً و مفسري الكتاب 

ولكنً اكتشفت أن هذه اآلٌة تتحدث لٌس عن تفسٌر القارئ، ولكن تفسٌر . المقدس المعروفٌن

 و. تخبرنا بأن أي جزء من الكتاب المقدس كان مهٌئاً بتفسٌر المؤلؾ البشري وهى. الكاتب

 ! بالتالً، ال تتكٌؾ كلمة هللا المعصومة بواسطة كلمات اإلنسان ؼٌر المعصومة



حقائق الكتاب المقدس أكثر تأكٌداً من أن : و التأثٌر الخامس الناتج عن فعل الوحً هو. 5

، 19-16: 1 بط 2و هذا التأثٌر ٌمكن االطبلع علٌه فً . بعض مبلحظات الخبرة التجرٌبٌة

ُسوَع اْلَمِسٌِح َوَمِجٌِئِه، َبْل َقْد : "حٌث نقرأ ٌَ َنا  ِة َربِّر ْفَناُكْم ِبقُوَّت َعًة، إِْذ َعرَّت َنا لَْم َنْتَبْع ُخَراَفاٍت ُمَصنَّت ألَنَّت

ٌِِنٌَن َعَظَمَتهُ  ا ُمَعا ِه َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد . ُكنَّت ٌْ ُه أََخَذ ِمَن هللِا اآلِب َكَراَمًة َوَمْجًدا، إِْذ أَْقَبَل َعلَ ألَنَّت

ْوَت ُمْقِببلً ِمَن . «هَذا ُهَو اْبِنً اْلَحِبٌُب الَّتِذي أََنا ُسِرْرُت ِبهِ »:األَْسَنى َوَنْحُن َسِمْعَنا هَذا الصَّت

سِ  ا َمَعُه ِفً اْلَجَبِل اْلُمَقدَّت َماِء، إِْذ ُكنَّت ًَ أَْثَبُت، الَّتِتً َتْفَعلُوَن َحَسًنا إِِن . السَّت ُة، َوِه ٌَّت َبِو َوِعْنَدَنا اْلَكلَِمُة النَّت

ْبِح  ْطلََع َكْوَكُب الصُّ ٌَ َهاُر، َو ْنَفِجَر النَّت ٌَ َها، َكَما إِلَى ِسَراٍج ُمِنٌٍر ِفً َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن  ٌْ اْنَتَبْهُتْم إِلَ

"  ِفً قُلُوِبُكمْ 

ُسوَع اْلَمِسٌِح َوَمِجٌِئهِ "، تشٌر فً هذا السٌاق ٌَ َنا  ِة َربِّر األول، وإلى حدث المسٌح إلى مجًء " قُوَّت

ٌقول بطرس أنهم ال . معٌن فً خدمة ربنا عندما تجلى على الجبل أمام بطرس وٌعقوب وٌوحنا

ٌقدموا رواٌاتهم عن ٌسوع مبنٌة على خرافات مصطنعة، ولكنهم رأوا عظمته وسمعوا صوت 

تأكٌداً و أكثر و مع هذا، ٌقول بطرس، أن الكلمة النبوٌة . هللا ٌعطً المجد و الكرامة لٌسوع

أكثر ثباتاً، و مؤسسة بشكل أفضل وأكثر تأكٌداً حتى هذه المبلحظات المبنٌة على الخبرة 

التجربه الحسٌة قد تخدع، و لكن الكلمة النبوٌة ال؛ الخبرة الحسٌة ذات طبٌعة . التجرٌبٌة

التجربه الحسٌة فً هذه الحالة فرٌدة من . خاصة، الكلمة النبوٌة معلنة و متاحة لقراء بطرس

ل هذا الوحً الذاتً عن هللا لكل جنوعها وؼٌر قادرة على التكرار، أما الكلمة النبوٌة فهى تس

 . لهذاٌحض بطرس أنه ٌنبؽً اإلنتباه للكلمة النبوٌة. األوقات

الحظنا هنا بشكل وجٌز ما ٌؤكده الكتاب المقدس نفسه عن العناصر الواردة فً فعل الوحً، 

الذي تم تعرٌفه  لرأي العضوي للوحًلبقوة مفندة هذه البٌانات تبدو . وكذلك اآلثار الناتجة عنه

. اآلن ٌجب أن نسأل سؤاال آخر ولكن. فً وقت سابق

 



 نسخ طبق األصل و لكن لٌست بخط المؤلف األصلً؟ : ما هً صلة الوحً باألبوجرافٌا

قلنا أن . ٌدفعنا هذا السؤال لنعود إلى اآلثار المترتبة على بٌان أدلٌنابه قرب نهاٌة مناقشتنا

الوحً، كفعل خارق للروح القدس، ٌشٌر إلى الكتابات المقدسة فً صٌاؼتها األصلٌة، و ال 

اآلن أن نسأل،  ٌنالعٌتعٌن ولكن . ٌقول شٌئاً عن النسخ البلحقة، أو اإلصدارات أو الترجمات

بمعنى، إذا ما سلمنا بأن الوحً عمل فرٌد من " هل هذا البٌان صحٌحاً تماماً، بكل المعانً؟"

المخطوطات االصلٌة المكتوبة بواسطة كاتب اإلنجٌل، فهل : ٌانوعه، مشٌرٌن فقط لؤلتوجراؾ

هذا الفعل له أي آثار على النسخ، و اإلصدارات والترجمات، بمعنى آثار على أبوجرافٌاالكتاب 

 المقدس التً نملكها فً الوقت الحاضر؟ 

هً أنه، نتٌجة  (مرات ببل عدد)اإلجابة المعتادة التً قدمها الكّتاب اإلنجٌلٌون على هذا السؤال 

.  أن ما لدٌنا هو كلمة هللا، وأنها صحٌحة، وموثوق بهامنللوحً ٌمكننا أن نكون على ٌقٌن 

تم " معصومة"السبب فً إضافة هذه العبارة هو أن الكلمة ." وأنها معصومة"سٌضٌؾ البعض 

بالنسبة ." دون خطأ"أي " معصوم"بالنسبة لبعض المسٌحٌٌن تعنً . تطوٌرها فً المعنى

و ". مقاصد هللا فً إعطائنا الكتاب المقدس لن تفشل فً أن تكون آمنة"تعنً أن  لآلخرٌن فإنها

و ربما ٌستخدمون .  معصومة أولئك الذٌن ٌأخذون بالمعنى األخٌر هذا ٌرون أن األبوجرافٌا

جمٌع و ٌتفق ". منزه عن الخطأ"وهً كلمة " من دون خطأ،" لٌعنوا اً  مختلؾاً مصطلح

 و الجمٌع ٌوافقون أن األبوجرافٌا.  عن الخطأهاإلنجٌلٌٌن على أن األبوجرافٌا لٌست منزه

 . معصومة بالمعنى األخٌر لهذا المصطلح

الكتاب المقدس هى كلمة هللا،  كٌؾ ٌمكن اعتبار أبوجرافٌا: "ولكن اآلن ٌجب أن نسأل

، إذا لم تكن (بمعنى عدم الفشل فً قدرتها على تأمٌن قصد هللا)معصومة  صحٌحة، موثوقة، و

إذا كان هو الذي  و بمعنى، إذا كشؾ هللا عن نفسه دون خطأ؛ و" تلك األبوجرافٌا ُموحى بها؟

جعل إلعبلنه أن ٌتم تدوٌنه دون خطأ؛ وإذا كانت هذه هً أسس قدرتنا على القول بأن الكتاب 

كان صحٌحاً،  بشكل مكتوب، و المقدس الذي أعطاه هللا لنا هو كلمة هللا المعلنة و الُموحى بها



إذن ٌمكننا إزالة عوامل الوحى و التنزٌه عن الخطأ  : عن الخطأهمعصوم و منز به، و موثوق

بؽٌرها من الخصائص الهامة للنصوص المقدسة المذكورة فً  تظل محتفظة و من األبوجرافٌا

الكتاب المقدس الذي نملكه و نستخدمه حالٌاً؟ على سبٌل المثال، هل من الممكن بالنسبة لنا 

هل من الممكن أن " هذه كلمة هللا؟"كمسٌحٌٌن أن نقول، حٌال األناجٌل اإلنجلٌزٌة التً لدٌنا 

 عن همن أبوجرافٌا ؼٌر ُموحى بها و لٌست منزه الحق ٌعظ الخدام المسٌحٌٌن و ٌعلموا

 الخطأ؟ و هل ٌمكن أن نتكلم، على أساس هذا النوع من األبوجرافٌا، بسلطان هللا؟ 

قال جٌمس م . لتوضٌح هذه المشكلة، اسمحوا لً أن أقتبس من اثنٌن من الكّتاب اإلنجٌلٌٌن

 : جراي

 النسخ األصلٌة أو رقوق موسى و–السجل األصلً السجل الذي ٌرتبط بالوحً هو 

لٌس أي ترجمة معٌنة أو  دانٌال، متى، بولس أو بطرس، كما هو الحال، و داود و

ال توجد ترجمة على االطبلق دون خطأ، أو هل ٌمكن أن . ترجمات لها أٌا كانت

ٌُسر للقٌام بمعجزة دائمة ؟توجد ، بالنظر لعٌوب النساخ من البشر، إال إذا كان هللا 

  4.لضمان صحة كلمته

 : وقال أدولؾ سفٌر

بل أقول أن الكتاب المقدس هو كلمة . ال أقول أن الكتاب المقدس ٌحتوي على كلمة هللا

خطٌر أن نقول أن الكتاب المقدس ٌحتوي على  أعتقد أنه الشًء األكثر خطأ و و. هللا

الكتاب المقدس بتارٌخه، و نوامسٌه، و شعره، بكل ما فٌه من حكم و أمثال، . كلمة هللا

  5.و سٌر، و رسائل، بكل ما هو فٌه، هو كلمة هللا

كٌؾ ٌجوز لنا أن نسأل، هل ٌمكن لجٌمس م جراي أن ٌنكر أن األبوجرافٌا ُموحى بها أو 

أي، على افتراض أن سفٌر كان )معصومة، وأدولؾ سفٌر ٌؤكد أنها، فً مجملها، كلمة هللا؟ 



النسخ  األوتوجرافٌا أي – لٌس لشًء لٌس فً ٌدٌه و- األبوجرافٌا- ٌشٌر إلى شًء ما لدٌه 

  (األصلٌة

 

 حل مقترح 

أود أن أقترح فكرة الهوتٌة، جوهرها . اسمحوا لً أن أقترح طرٌقة للخروج من هذه اإلشكالٌة

ٌشمل فئتٌن فرعٌتٌن و هما الوحً كفعل، و مصطلح " ُموحى به"أن مصطلح : هو هذا

كلمة الوحً تشٌر إلى فعل الروح القدس، .  صفةاعتبارهإب" inspiredness :موحاوٌةال"

إلى خاصٌة فرٌدة، " موحاوٌة"ناشط فقط فً تدوٌن اإلعبلن األصلً؛ و ٌشٌر مصطلح 

موجودة فً  متأصلة فً النسخ االصلٌة بالمعنى المبدئً المباشر المطلق، ولكنها أٌضاً 

دعنا نوضح األمر بطرٌقة أخرى، أنه . توسطً نسبً ثانوي، و األبوجرافٌا بمعنى اشتقاقً و

ستكون موجودة فً النسخ األصلٌة بشكل مطلق و " الموحاوٌة" صفةالوحً، فإن  لفعلكنتٌجة 

ٌشٌر فقط إلى النسخ األصلٌة، فً " الوحً"هكذا فإن مصطلح  و. فً األبوجرافٌا بشكل نسبً

سٌشٌر إلى كبل من النسخ األصلٌة، و النسخ المتتالٌة للكتاب " الموحاوٌة"حٌن أن مصطلح 

عندئذ تشمل كبل من النسخ " ُموحى به"و هكذا فإن الفئة األشمل و هً مصطلح . المقدس

 . ، و األبوجرافٌا، سواء األصول أو صور منها أي األتوجرافٌااألصلٌة

لنا باعتبار تلك النسخ، اإلصدارات  (تدعٌمهأمكن إذا )و سٌسمح هذا االقتراح البلهوتً 

ها بوالترجمات التً فً حوزتنا على أنها كلمة هللا، صحٌحة، موثوق بها، معصومة و موحى 

لكن هل ٌمكن تدعٌم ذلك؟ أم أن هذا مجرد  و. ("الموحاوٌة"خاصٌة بمعنى أنها ستتمٌز ب) و

 ٌؽذٌه إطار نفسً قوي من الرؼبات؟  فضول الهوتً، نتج عن عقل شدٌد االنفعال

دعونا . الجواب، بشكل مثٌر لبلهتمام، ٌكمن فً شواهد الكتاب المقدس التً فحصناها بالفعل

 . ندرس عدد قلٌل منها بشكل أكبر، و نطرح علٌها بعض األسئلة الثاقبة



 نكتشؾ أن تٌموثاوس كان ٌعرؾ منذ الطفولة الكتب المقدسة التً استطاعت 15 : 3 تً 2فً 

وكانت تلك هى . أن تعطٌه الحكمة التً تؤدي إلى الخبلص من خبلل اإلٌمان بالمسٌح ٌسوع

و نافعة  (أو ُموحى بها) أنها من فم هللا 16الكتب المقدسة التً ٌقول عنها بولس فً اآلٌة 

و اآلن عندما تكلم بولس عن الكتاب المقدس الذي كان ٌعرفه . بالتمامهللا لتجهٌز إنسان 

تٌموثاوس من الطفولة، عن أى الكتب المقدسة كان ٌتحدث؟ إذا كانت رسالة تٌموثاوس الثانٌة 

 عاما فقط فً ذلك 25 تٌموثاوسعمر  (على سبٌل الجدل) م، وإذا كان 63قد ُكتبت فً سنة 

من كتابة أول كتاب من   م، قبل أحد عشر عاماً 38الوقت، فمن ثم ٌكون تٌموثاوس قد ُولد فً 

تربى تٌموثاوس على الدٌانة الٌهودٌة من أم .   م49العهد الجدٌد الذي هو رسالة ؼبلطٌة سنة 

و . التً تربى علٌها، مما ال شك فٌه، تلك التً للعهد القدٌم" الكتب المقدسة"و كانت . ٌهودٌة

ما هى االسفار المقدسة من العهد القدٌم التً وجدتها أم : "اآلن ٌجب أن نسأل بوضوح

هل هً  (أو ربما، لو كانتا محظوظتٌن جداً، فً حوزتهما)جدته فً مجمعهم  تٌموثاوس و

و مع ذلك، ٌقول بولس .  االحتمال الساحق هو أنها كانت نسخاً أي أبوجرافٌا" أصول أم نسخ؟

ٌذهب إلى القول أن كل  و. (15آٌة )قادرة على تقدٌم معرفة الخبلص  أن هذه األبوجرافٌا

 فلم ٌكن من المعقول أن ٌقول بولس أن الكتب المقدسة. الكتاب هو ُموحى به من هللا و نافع

كانت ُموحى بها من هللا و نافعة –  (األصول) األتوجرافٌا –لم تكن فً ٌد تٌموثاوس تً ال

وأعتقد أن بولس كان ٌقول أن الكتب المقدسة التً كانت فً ٌد . لتحضره لكل عمل صالح

و هذا معناه، بحسب ما . تٌموثاوس كانت ُموحى بها من هللا و نافعة لتحضره لكل عمل صالح

عندما كان، مثبلً، ) م 43أعتقد أن نسخاً من كتب العهد القدٌم المتاحة لتٌموثاوس فً سنة 

، ونسخ من كتب العهد الجدٌد التً كان قد ُكتبت، و كانت متداولة، و (خمس سنواتعمره 

ٌُسمى الكتب المقدسة و 63متاحة إلى تٌموثاوس فً   م وبعبارة أخرى، كل ما ُكتب ٌمكن أن 

ٌّة   ". الموحاوٌة"كان ُموحى بها، بمعنى أنها حملت فً طٌاتها خاّص

، و جادل حول صحة أن ٌدعو نفسه ابن هللا 82، أشار ٌسوع إلى مزمور 35: 10فً ٌوحنا 

ٌُنقض المكتوب"قال  على أساسها، و و اآلن اذا كان ال ٌمكن لحقٌقة واحدة من ." و ال ٌمكن أن 



ٌُشٌر ٌسوع؟ هل إلى  الكتاب المقدس أن ُتنحى جانباً، ُتلؽى أو ٌتم حذفها، فؤلي الكتب كان 

ى النسخ التً كان الٌهود فً الهٌكل و المجامع ٌمكنهم إل؟ أم 82النسخة األصلٌة من مزمور 

بالمناسبة، فإن هذا النص ال  و. بأنفسهم؟ على االرجح األبوجرافٌا قراءة كلماتها  وهافحص

ٌحاجج  للنسخ التالٌة، ولكنه (بالتالً الحق والسلطان اإللهً و)" موحاوٌة"ٌجادل فقط حول 

حول الحفاظ دون إفساد، للحقائق المذكورة فً النسخ االصلٌة و ذلك فً األبوجرافٌا،  أٌضاً 

 . على الرؼم من احتمالٌة أخطاء النقل

ًَ أَْثَبتُ "، ٌقول بطرس 19 : 1 بط 2و فً  ُة، َوِه ٌَّت َبِو أعتقد أن بطرس كان ". َوِعْنَدَنا اْلَكلَِمُة النَّت

لكن، الكلمة . ٌشٌر الى اسفار العهد القدٌم، التً تنبأت بالمجًء األول لربنا ٌسوع المسٌح

ومع ذلك، فً . األبوجرافٌا النبوٌة التً كانت فً حوزة بطرس لم تكن األصلٌة، ولكن النسخ

وأعتقد أنه ٌتحدث عن . ، ٌشٌر بطرس إلى الطرٌقة التً جاءت بها النبوة21 و 20اآلٌات 

و مع ذلك فإن االثنٌن موحى بهما على حد . األبوجرافٌا النسخ االصلٌة، ولٌس عن النسخ

بسبب عمل الروح " الموحاوٌة"لها خاصٌة " األتوجرافٌا"فقد كانت النسخ األصلٌة . سواء

ألنها " الموحاوٌة"خاصٌة تتمتع ب" األبوجرافٌا"القدس الفرٌد فً الوحً؛ و كانت النسخ التالٌة 

و على الرؼم من حقٌقة أن اإلعبلن المكتوب تم نقله عبر . كانت مستمدة من النسخ األصلٌة

كانت محفوظة بمثل هذه  القرون، ونسخه، وترجمته، وشابته أخطاء النساخ، إال أن حقائقه

أن ٌنتبهوا إلى تلك الكلمة النبوٌة التً كانت  الطرٌقة التً ٌمكن لبطرس أن ٌقول لقراء رسالته

.   لهمهمتاح

 

 التداعٌات المترتبة على هذا االقتراح 

و من المعروؾ جٌداً أنه ٌنبؽً أن ننظر بعناٌة لآلثار المترتبة على االقتراح قبل التسرع فً 

 .فٌما ٌخص هذا االقتراح أود أن أقترح اثنٌن من التداعٌات. اعتماده و األخذ به



ٌمثل مفهوم مطلق، فً حٌن أن مصطلح " الوحً"التداعً األكثر وضوحاً هو أن مصطلح 

و بحسب الدرجة التً بها تختلؾ النسخ، و اإلصدارات . ٌمثل مفهوم نسبً" موحاوٌة"

و ". الموحاوٌة" والترجمات و اعادة الصٌاؼة عن النص األصلً، إلى تلك الدرجة تتناقص

و ٌحدد هذا االعتراض ". األتوجرافٌا: لكن لٌس لدٌنا النص االصلً"سوؾ ٌقول قائل، 

الصارمة، و التً نحاول فٌها أن نستشؾ  (أو المنخفض)الصحٌح مذكرة لمهمة النقد النصً 

والتً )و بالقٌام بهذه المهمة .   ٌشهد علٌها أفضل األدلة النصٌةالتً كلمات الكتاب المقدس 

هل ٌمكن لؤلبوجرافٌا أن "، ٌمكن طرح السؤال بالشكل التالً، (ٌجب تجدٌدها من وقت آلخر

تنحرؾ الى هذا الحد للحصول على أفضل نص مشهود له لدرجة أنها تفقد خاصٌة 

عمداً، أو  و هذا ٌمكن أن ٌحدث خاصة فً نقاط محددة تم تنقٌح نص األبوجرافٌا "الموحاوٌة؟

ومع ذلك، ما لم تكن . قد تم اختٌار قراءة مشكوك فٌها من أجل دعم فكرة الهوتٌة متحٌزة

تبلؾ مضمون النص المشهود له بشكل أكبر بهذا القدر من السوء إاألبوجرافٌا ككل قد قامت ب

ستبقى على األرجح فً " الموحاوٌة"حتى أن النص لم ٌعد ٌمكن التعرؾ علٌه، فإن قدراً من 

مع ذلك، سنحتاج إلى التمٌٌز بٌن نسخة جدٌرة بالثقة من الكتاب المقدس، و  و. األبوجرافٌا

النسخة  هىستكون  نسخة ؼٌر جدٌدرة بالثقة؛ والفرق بٌنهما أن النسخة الجدٌرة بالثقة أساساً 

 جدٌرة بالثقة هى أساساً الالتً ٌمكن للمرء أن ٌشٌد بها بكل ثقة دون تمٌٌز؛ و النسخة ؼٌر 

 .  علٌهالدٌه تحفظات كبٌرةٌوجد التً ال ٌمكن للمرء أن ٌشٌد بها على اإلطبلق، أو  الواحدة

أما التداعً المحتمل الثانً لهذا االقتراح هو أننا ال ٌمكن أن ٌكون لنا ثقة هائلة فقط فً حقٌقة 

أننا نمتلك نسخ من الكتاب المقدس أقرب بصورة مبرهنة فً الدقة لؤلصول وهذه هى نسخ 

لكن ٌمكننا أٌضاً التأكد من أن ما لدٌنا هو كلمة هللا . العهد القدٌم التً كانت فً وقت الرسل

و ٌمكن ! الحً الُموحى بها، الصحٌحة، الموثوق بها، المعصومة، الجدٌرة بالثقة، و القوٌة

 ! للمؤلؾ اإللهً للكتاب المقدس نفسه أن ٌمؤلنا بهذه الثقة و بهذا التأكٌد

  



خطوة ثانٌة متواضعة : نشر كلمة هللا الٌوم و" الموحاوٌة"الوحً، : الجزء الثانً

 تصوٌر المشكلة

 ، أِْدٌِب الَّتِذي ِفً اْلِبرِّر ْقِوٌِم َوالتَّت ْوِبٌِخ، لِلتَّت ْعلٌِِم َوالتَّت ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن هللِا، َوَناِفٌع لِلتَّت

ًبا لُِكلِّر َعَمل َصالِحٍ  ُكوَن إِْنَساُن هللِا َكاِمبلً، ُمَتأَهِّر ٌَ  ًْ  .لَِك

  17-16: 3 تً 2

المتعلقة بالوحً  ٌبدو من المناسب بشكل بارز أن بولس الرسول، بكتابته هذه الكلمات المذهلة

 : و فائدة الكتاب المقدس، ٌجب أن ٌسٌر فً االتجاه الصحٌح لٌكتب

اَء َواألَْمَواَت، ِعْنَد  ٌَ ِدٌَن األَْح ٌَ ُسوَع اْلَمِسٌِح، اْلَعِتٌِد أَْن  ٌَ بِّر  أََنا أَُناِشُدَك إًِذا أََماَم هللِا َوالرَّت

ِر ُمَناِسبٍ . اْكِرْز ِباْلَكلَِمةِ : ُظُهوِرِه َوَملَُكوِتهِ  ٌْ َوبِّرِخ، . اْعُكْؾ َعلَى ذلَِك ِفً َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَؼ

ِحٌَح، َبْل .  اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّر أََناٍة َوَتْعلٌِمٍ  ْعلٌَِم الصَّت ْحَتِملُوَن ِفٌِه التَّت ٌَ ُكوُن َوْقٌت الَ  ٌَ ُه َس ألَنَّت

ْصِرفُوَن َمَساِمَعُهْم  ٌَ ًة َمَساِمُعُهْم،  َف ْجَمُعوَن لَُهْم ُمَعلِّرِمٌَن ُمْسَتِحكَّت ٌَ ِة  َحَسَب َشَهَواِتِهُم اْلَخاصَّت

ْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَراَفاتِ  ٌَ ، َو  .َعِن اْلَحقِّر

  4-1: 4 تً 2

. بالحقللتبشٌر  ، والسلٌمة (التعلٌم)بالعقٌدة ، و بالكلمةهنا ٌطلب بولس من تٌموثاوس أن ٌبشر 

، تبدو ال 4 األولى من األصحاح ة، واآلٌات األربع3و العبلقة بٌن أخر آٌتٌن من االصحاح 

 ! ألن كل الكتاب موحى به و نافع، لذلك قم بالتبشٌر بالكلمة: مفر منها

فً ) م 63فً حوزة تٌموثاوس فً سنة  بالطبع ٌجب االعتراؾ بأن الكتب المقدسة التً كانت

شملت نسخاً من اسفار العهد القدٌم، ونسخاً من اسفار العهد الجدٌد  ( تٌموثاوس2وقت كتابة 

تلك التً كانت قد ُكتبت حتى ذلك الوقت، و تم تداولها، و صارت متاحة لتٌموثاوس، وربما 



نب أصل هذه الرسالة الثانٌة من بولس اأصل رسالة بولس األولى إلى تٌموثاوس، إلى ج

وٌنبؽً أٌضا االعتراؾ بأن ادعاء التنزٌه عن الخطأ لٌس لنسخ الكتاب المقدس، . الرسول

 . ولكن بالنسبة لؤلصول

 مناقشات ،نسخ ٌشوبها الخطأ  عن الخطأ وهأحدث هذا التمٌٌز بٌن أصول منزهو لقد 

، (ألننا ال نمتلك المصادر األصلٌة)مستفٌضة، سواء فٌما ٌتعلق بقٌمة عقٌدة التنزٌه عن الخطأ 

حٌث أننا نملك فقط )وبشأن قدرتنا على القول بأننا ننشر الكلمة، العقٌدة السلٌمة والحق الٌوم 

هذه المناقشة، التً ظلت مستمرة لبعض الوقت، قد اكتسبت قوة . (ن أن ٌشوبها الخطأكنسخ ٌم

فً مخٌم اإلنجٌلٌٌن ظهر دافعة جدٌدة وملحة فً السنوات األخٌرة، جزئٌاً بسبب االنقسام الذي 

 ". و الذٌن ٌنادون بعدم التنزٌه عن الخطأ"و " الذٌن ٌنادون بالتنزٌه عن الخطأ"بٌن 

ٌظهر توضٌح لهذه المناقشة فً المقاالت، و االفتتاحٌات و الخطابات، بٌن الدكتور لٌستر و 

الدكتور ادوٌن هـ بالمر، األمٌن التنفٌذي  ، و"ذي باننر"الراٌة دي كوستر، رئٌس تحرٌر مجلة 

كان سبب هذه المقاالت اطبلق . للجنة الترجمة الدولٌة الجدٌدة للكتاب المقدس فً وقت الحق

: ، على النحو التالً"ذي أوتلوك" من مجلة التوقعات 1977بٌان الدكتور بالمر فً عدد ٌناٌر 

نسخة الملك جٌمس من أقول أن ألكون واضحاً جداً، اسمحوا لً بكل تأكٌد من القوة أن "

 عن هالكتاب المقدس التً على طاولة الدكتور دي كوستر لٌست معصومة، و لٌست منزه

وال حتى أفضلها، النسخة الدولٌة – لٌس هناك ترجمة للكتاب المقدس دون خطأ الخطأ و

كتب الدكتور بالمر هذه الكلمات فً مقال )" جمٌع الترجمات دون استثناء فٌها أخطاء! الجدٌدة

 ضد انتقادات الدكتور دي معركة ألجل الكتاب المقدسٌدافع فٌه عن مقالة هارولد لٌندسٌل 

أرسل الدكتور دي كوستر بالتالً رسالة إلى رئٌس تحرٌر مجلة التوقعات و التً  (كوستر

قام الدكتور دي كوستر بتقدٌم . نب رد الدكتور بالمرا، إلى ج1977ظهرت فً عدد ٌونٌو 

 : واسمحوا لً أن أقتبس من المقال. أربعة أسئلة، أجاب الدكتور بالمر عن ثبلثة منها

 " هل ٌمكن للدكتور بالمر أن ٌكون جاداً؟. "1



الكتاب المقدس الذي فً حوزة الدكتور دي كوستر : نعم، سأقول مرة أخرى ما أعتقد: "الجواب

همٌة أن األ بالػ نوأنه لم.  عن الخطأهعلى طاولته لٌس كلمة هللا المعصومة، وأكرر، لٌس منز

 ". نعم، أنا جاد. ندرك ذلك

هل الكنٌسة البروتستانتٌة المصلحٌة المسٌحٌة تبنً قراراتها المجمعٌة، وعظاتها و . "2

 عن الخطأ هالقرارات الخاصة بمجمع كرادلة، والحٌاة المسٌحٌة على الكتاب المقدس ؼٌر المنز

 " و ؼٌر المعصوم؟

 عن الخطأ و هال، ال ٌحدث ذلك فهً تبنً هذه القرارات على كلمة هللا المنزه: "الجواب

مٌزت دائماً بٌن األتوجرافٌا و األبوجرافٌا، بٌن الكتابات  و.  النسخ األصلٌة- المعصومة 

ال تحصى و المبنٌة على  األصلٌة الملهمة من الروح القدس والنسخ و ترجمات ال تعد و

فقط ما كتبه إرمٌا، . فقط ما كتبه أناس هللا بوحً من الروح القدس هو معصوم.. األصول 

 ". هو ُموحى به داودو بولس وبطرس فعبلً 

 (الفقرة السابعة) "المعصوم"عندما تمٌز قوانٌن اإلٌمان البلجٌكٌة الكتاب المقدس على أنه . "3

 " هل تعنً حقاً، أن األصل المعصوم مفقود اآلن؟

نعم ال ٌمكن أن تكون نسخة الملك جٌمس التً أضافت إلى النص األصلً و تقول : "الجواب

 (." 4  :5 تً 1) "األحفاد "بٌنما المقصود " أبناء األخ"اآلن 

 الراٌة من مجلة 1977 أؼسطس 19علق على هذه المقالة فً عدد  أفاد الدكتور دي كوستر و

ٌُصدق؟"فً افتتاحٌتها بعنوان   أؼسطس جعل الدكتور لٌندسٌل فً 26و فً العدد " حقاً ال 

فً . معركة من أجل الكتاب المقدسمواجهة مع الدكتور بالمر بعرضه عدة اقتباسات من مقالة 

أي طالب للنقد النصً للكتاب المقدس ٌعترؾ بأنه كانت : " قال الدكتور لٌندسٌل36صفحة 

و  .هناك أخطاء من الناسخ، ولكن خطأ الناسخ شًء مختلؾ تماماً عن خطأ فً الكتاب المقدس

عدم بٌان  كلمة فً ؼٌر محلها أو بها أخطاء إمبلئٌة هً بعٌدة كل البعد عن الخطأ، المقصود به



المشاكل النصٌة : " ٌضٌؾ الدكتور لٌندسٌل37فً الصفحة  و". الحقٌقة أو شًء مخالؾ للحق

بأي شكل من األشكال الٌوم تجعل عقٌدة عصمة الكتاب المقدس ضرب من ضروب 

قدم الدكتور دي كوستر رسالة  الراٌة،  من مجلة 1977 سبتمبر 2فً عدد ." المستحٌل

، و قام بتطبٌق رأي (التوقعات ناشري مجلة)مفتوحة إلى الزمالة البروتستانتٌة المصلحة 

 : كتب ٌقول. الدكتور بالمر على مهمة الوعظ و التبشٌر

ألن عقٌدة الكتاب . قدمت لكم هذا سؤال الصرٌح لكم، أٌها اإلخوة، فً سٌاق الوعظ

. المقدس ٌتم اختبارها من خبلل عقٌدة الوعظ و التبشٌر

 فهل التبشٌر ممكنًا؟ 

بالتالً ُموحى به،  مفتوح على المنبر هو كلمة هللا، والفقط، إذا كان الكتاب المقدس 

الكتاب المقدس على  (1)إما : نعم، هناك خٌارٌن فقط.  عن الخطأهمعصوم، و منز

ي هو كلمة من وح (2)المنابر عندنا، و فً أماكن أخرى، هو كلمة هللا الُموحى بها، أو 

، اذن لن ٌكون لدٌك التوقعاتإذا كنت تنكر الخٌار األول، كما تفعل مجلة . اإلنسان

كما ٌقول ؼٌر ممكناً لكن الخٌار الثانً ٌجعل التبشٌر و الوعظ الصحٌح . سوى الثانً

 . التارٌخ المأساوي للٌبرالٌة بوضوح

و تتأسس الدعوة . الكنٌسة، كما نعتقد، تقؾ أو تتمسك بالتبشٌر و الدعوة الحقٌقٌة

وإال . على المنابرموجود  ُموحى به اً  مقدساً الحقٌقٌة و التبشٌر الحقٌقً على أن كتاب

 : كٌؾ ستنتشر كلمة هللا

 ! . . . هكذا قال السٌد الرب

فهل هى هنا لتتحدث .  هً مجلتكمالتوقعاتوفً الوقت نفسه، أٌها اإلخوة، فإن مجلة 

 عنكم؟ 



بالنسبة لجمٌع األؼراض : "متفكرٌن فً عقولكمم أنت استمعوا إلٌها أكثر من ذلك، و

العملٌة، ٌمكننا أن نقبل ترجمة حدٌثة مع ترجمة الملك جٌمس بكل األخطاء التً فٌها و 

هى كبلم هللا، ألنها لٌست األصل، و الُموحى بها من  لٌست .'هى كلمة هللا هذه'نقول، 

 مجلة 1977اقتباس من مقالة الدكتور بالمر فً عدد ٌناٌر ).." الروح القدس

 (. التوقعات

نظر للحظة فً الكتاب المقدس، فً ٌدك أو على المنبر، و حاول أن ترى ما إذا كان تل

فقط لٌس سوى هو ذن، إ." لٌس كبلم هللا: "التوقعاتٌمكن لشفتٌك صٌاؼة كلمات مجلة 

 ... تلك هى عقٌدة الكتاب المقدس التً لدٌك؟ فهل اآلن،!  كبلم إنسان

 أن أوحى هللا للكّتاب دبمجر: ٌعمل مثل هذاالتوقعات لفترة وجٌزة، سٌنارٌو مجلة 

حفظهم من كل خطأ ألنهم ٌقومون بكتابة كلمته . األصلٌٌن مرة واحدة بالكتاب المقدس

ولكن، لؤلسؾ، فإن تلك المخطوطات األصلٌة . (من نفس هللا)الُموحى بها 

لكن ماذا حدث، بعد . قد فُقدت، أو تهالكت، أو ُدمرت فً مجرى الزمن (األتوجرافٌا)

. أن هذه الكلمة ضاعت مع األتوجرافٌاالتوقعات لكلمة الُموحى بها؟ تقول مجلة لذلك، 

فُقدت كلمة هللا كما لو كان قصد هللا للحفاظ على كلمته الُموحى بها لكنٌسته فً كل 

، لم تعد التوقعاتلمجلة  لم تعد كلمة هللا الُموحى بها، وفقاً ! العصور قد أُحبط بسهولة

 !... التهمها التارٌخ. موجودة

العالم دون أي كلمة ُموحى بها من عند الرب منذ صار من الواضح، فً هذا الرأي، 

 التوقعاتذن، بالنسبة لمجلة إولكن ما هو جٌد، .... فترة النسخ األولى، و فقدان األصول

من النسخ التً لدٌنا؟ ما الجٌد فً %" 98"اآلن على ٌقٌن بدقة  (أٌا كنا)" أننا"أن تؤكد 

و " الُموحى بها من هللا"طالما أن كلمة هللا %- 100على ٌقٌن من الدقة بنسبة " أننا"

ٌمكن أن نقول " نحن"التً ٌعتمد علٌها التبشٌر و الوعظ تم فقدانها فً النسخة األولى؟ 

إال أنها  –أن الكتاب المقدس على المنابر لدٌنا هو مجرد نسخة نقٌة كنقاء صابون العاج 



ال روح فٌها، ؼٌر معصومة من الخطأ، و أخطاء التوقعاتال تزال، على أساس مجلة 

 " !هكذا قال الرب: "ال أساس، أٌها اإلخوة، لـ. النساخ و المترجمٌن

صالح الموضوعٌة أنه فً خضم كل االنتقادات التً اُلقٌت على  فً بالطبع، ٌجب أن أشٌر

تقدٌم تفسٌر بدٌل عن موقفه بأن الكتاب  موضوع بالمر و لٌندسٌل، لم ٌحاول دي كوستر أبداً 

اآلن، كلمة هللا الُموحى بها، المعصومة،  هو، هنا و"المقدس فً ٌدٌنا وعلى المنبر فً كنٌسته 

قدرة هللا الؽامضة "انه ٌتحدث عن . نحو الروحاٌنة لجأ بدالً من ذلك،."  عن الخطأهوالمنزه

ثم !" معصومة من الخطأ و الواهٌة، لٌعلن كلمته المعصومةالإلستخدام خدمة اإلنسان ؼٌر 

 : ٌمضً الى القول

نزاهة خدمة المنابر عن الخطأ، أو  ال أحد، على األقل فً التقلٌد االصبلحى، ٌدعً

و مع هذا، فإن التبشٌر األصٌل ممكناً، وٌمكنه أن ٌمٌز الكنٌسة . العصمة، أو الوحً

اآلن، ُتنقل للمؤمنٌن عن طرٌق لسان  الحقٌقٌة، فقط ألن كلمة هللا هى، فً الواقع، هنا و

ٌعتمد الكثٌر منكم على هذا السر الذي . أنتم تعرفون هذا جٌداً، أٌها االخوة! خاطًرجل 

هكذا قال : " ٌجرؤ على القول(حدٌوم األ)للرب كل ٌوم ، و هو انه ال ٌمكن تفسٌره

 !". . . الرب

كٌؾ ٌمكن أن ٌنقل هللا كلمته . أو ال نؤمن به- فقط نؤمن به . ال، ال ٌمكن تفسٌر هذا

هذا، بالنسبة  المكان عن طرٌق البشر ؼٌر المعصومٌن؟ و الُموحى بها عبر الزمان و

باستثناء مجلة )ولكن نحن من البساطة بمكان حتى نؤمن . لنا، لؽز ال ٌمكن تفسٌره

 كتابه المقدس الُموحى به، المعصوم، و المنزه أن تدبٌر هللا الشامل ٌحضر (التوقعات

المؤمنٌن الجالسٌن على ى لإعن الخطأ من كّتابه الٌنا على المنابر، و من المنابر 

هذا ما ٌؤكده بكل سرور المؤمنٌن المصلحٌن، وهم ٌعلمون تمام العلم، أٌها . مقاعدهم

 أنا و أنتم لم نؤمن أكثر مما ٌمكننا أن نفسر، فلن نؤمن أبداً  اإلخوة، أنه إذا كنت

 ! للخبلص



أوالً، هو . وبصرؾ النظر عن الببلؼة فً الكبلم، دعونا نحلل ما ٌقوله الدكتور دي كوستر

و بهذا التأكٌد ٌمكننا بتواضع وبفرح . ٌؤكد أن هللا ٌستخدم خدام من بشر خطاة إلعبلن كلمة هللا

ثانٌاً، ٌؤكد أن هللا ٌنقل كلمته عبر الزمان والمكان، من كتبة الكتاب . و قبوله له اإلذعان

و عملٌاً، ٌمكن لجمٌع اإلنجٌلٌٌن الموافقة . لخدام و شعوب اٌامنا الحاضرة المقدس لتقدٌمها

ٌُحضر بها هللا كلمته من . على هذا التأكٌد ثالثاً، ٌؤكد الدكتور دي كوستر أن الطرٌقة التً 

نحن من البساطة "، األمر الذي "سر ال ٌمكن تفسٌره"، "ؼامضة"الكتاب المقدس لنا الٌوم هً 

 نحنو ". ال ٌمكن تفسٌره"ولكنه " نؤكده بكل سرور"، واألمر الذي "بمكان حتى نؤمن

 أن نعترؾ صحٌحال وجٌد فمن جهة، من ال. مضطرون للرد على هذا التأكٌد بطرٌقة مزدوجة

ألنه كما : "حقاً، كما ٌقول الرب. بأن البشر الخطاة ال ٌمكنهم فهم طبٌعة عمل هللا بشكل شامل

أشعٌاء )" بعدت السموات عن األرض، هكذا علت طرقً عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم

( بما فً ذلك لٌنسٌل وبالمر)و من ناحٌة أخرى، فقد حاول ؼالبٌة الكّتاب اإلنجٌلٌون . (9: 55

أن ٌستوعبوا بشكل قاطع ضرورة التمٌٌز بوضوح بٌن المخطوطات األصلٌة للكتاب المقدس، 

 عن الخطأ و همنزه والتً كانت نتاج عمل ممٌز وفرٌد لوحً الروح القدس، و التً كانت

، و بٌن النسخ التً لدٌنا فً الوقت الحاضر من (بالمعنى القاموسً لهذا المصطلح)معصومة 

الكتاب المقدس، والتً لم ٌتم نسخها عن طرٌق الوحً، والتً هً نتاج عملٌة طوٌلة من 

 التعامل مع المشاكل التً ٌثٌرها ،ٌقٌنبوحاولوا . و التً شملت عدداً من أخطاء النساخ التسلٌم

، ضروري، خاصة من قبل اظهار كٌؾ تقارب النسخ الحالٌة من الكتاب المقدسالهذا التمٌٌز 

بذلك، لقد حاول هؤالء اإلنجٌلٌٌن الحفاظ على سبلمة . نص المخطوطات األصلٌة، عن كثب

و ٌرى  .التأكٌد أن ما لدٌنا الٌوم هو كلمة هللا، فضبلً عن التعلٌم الكتابً عن وحٌه الفرٌد

و هو . الدكتور دي كوستر أنه ال حاجة لمثل هذا التمٌٌز أو للتعامل مع المشاكل التً أثارها

الكتاب المقدس الُموحى به، و المعصوم، و المنزه عن "ٌختار ببساطة أن ٌعتقد أن لدٌنا الٌوم 

كأنها عصا سحرٌة تطٌح سواء بمشكلة األخطاء  و. و تلك اإلٌمانٌة رائعة. على منابرنا" الخطأ

رابعاً، ٌؤكد الدكتور دي كوستر أن الكتاب ! فً التسلٌم والحاجة إلى نقد النص قٌد الرٌح



ثم ٌنكر الوحى، و . عن الخطأه المقدس الذي على المنابر لدٌنا ُموحى به، و معصوم، ومنز

ٌُحضر كلمته . العصمة، و التنزٌه عن الخطأ للخدمة و التبشٌر على المنبر ثم ٌؤكد أن هللا 

 عن الخطأ إلى المؤمنٌن الجالسٌن على مقاعد هالمقدسة الُموحى بها، المعصومة، المنزه

و إذا كان هذا المزٌج من البٌانات ٌبدو محٌراً للعقل، فإنه ٌنبؽً أن نتذكر ما قاله . الكنائس

بصراحة، ." من البساطة بحٌث نؤمن"و أننا " سر ال ٌمكن تفسٌره"الدكتور دي كوستر أنه هو 

، "أؤمن به ألنه أمر ال ٌصدق"أكثر و كأنه ٌذكرنا بترتلٌان  ضعٌفاً هذا االعتراؾ باإلٌمان ٌبدو

 !" أؤمن به ألنه ؼٌر مؤكد"أو فً كٌركٌجارد 

 ال ،هذه المقاالت بٌن الدكتور لٌستر دي كوستر والدكتور ادوٌن هـ بالمرأن و على الرؼم من 

ألننا ال نمتلك )فٌد خاصة إللقاء مزٌد من الضوء على النقاش حول قٌمة عقٌدة العصمة ت

ألننا )و ال قدرتنا على القول بأننا نعلن الكلمة، العقٌدة السلٌمة، والحق الٌوم  (المصادر األصلٌة

عمل على توضٌح أنواع المشاكل فهى ت، ومع ذلك ( عن الخطأهنملك فقط نسخ لٌست منزه

نعالج أن و اآلن، ٌجب . نسخ قابلة للخطأ التً نجمت عن التمٌٌز بٌن أصول معصومة و

 .بأنفسنا هذه المشاكل

 

 " الموحاوٌة"مفهوم 

للمعهد البلهوتً للكتاب المقدس   فً السٌمنار الصٌف1977ًو فً مقالة قُدمت أوالً عام 

: موحاوٌةال"التً صؽتها فً مصطلح و هى ، اقترحت فكرة (الجزء األول أعبله)

inspiredness ." شملت نوعٌن من المصطلحات هً " ُموحى به"تحت المصطلح العام

 : على النحو التالً" الوحً"وقد عرفت ". الموحاوٌة"و " الوحى: "أكثر تحدٌداً 

الوحً هو فعل خاص من الروح القدس الذي ٌتم به توجٌه كّتاب اسفار الكتاب المقدس، 

بحٌث ٌضمن أن ٌنقل كبلمهم األفكار التً أرادها هللا، و ٌجب أن ٌكون لها عبلقة 



متسقة مع أفكار االسفار األخرى للكتاب المقدس، و ٌجب أن تبقى خالٌة من الخطأ فً 

 . الفكر و الحق، العقٌدة و الحكم

 . باختصار، الوحى هو عمل خارق للروح القدس تم به تدوٌن كلمة هللا

 على أنها" الموحاوٌة"و تم تعرٌؾ 

خاصٌة فرٌدة، متأصلة فً النسخ االصلٌة بالمعنى المبدئً المباشر المطلق، و لكنها 

. أٌضاً موجودة فً األبوجرافٌا بمعنى اشتقاقً و ثانوي، و توسطً نسبً

 . هى صفة ناتجة عن فعل الوحً" الموحاوٌة"باختصار، 

إلى كل من " موحاوٌة"وتوجرافٌا الكتاب المقدس؛ و ٌشٌر مصطلح أٌشٌر الوحً فقط إلى 

دمجت فً أ" ُموحى به"هكذا تحت المصطلح العام  و. الكتاب المقدس توجرافٌا و أبوجرافٌاأ

: النسخ األصلٌة ُموحى بها من ناحٌتٌن. سخ الكتاب المقدس كذلك نذلك كل من األصول و

و كانت النسخ ُموحى بها بمعنى ". الموحاوٌة"كانت نتاج عمل الوحً؛ وأنها اتسمت بصفة 

 ". الموحاوٌة"متمٌزٌن بصفة  (وما زالوا)كانوا : واحد فقط

لبلدعاء بأن النسخ، و وطٌدة و هذا االقتراح البلهوتً، إذا أمكن تدعٌمه، من شأنه أن ٌوفر لنا 

ها باإلصدارات والترجمات التً فً حوزتنا هً فً الحقٌقة كلمة هللا الُموحى بها و الموثوق 

 . ("الموحاوٌة"ُموحى بها بمعنى أن لها صفة )

، 15: 3 تً 2، أشرت لؤلساس الكتابً القتراحً فً 11-9الصفحات فً الجزء األول، 

 16: 3 تً 2و ال أعتقد أنه كنوع من الدفاع التأوٌلً شرح . 19: 1 بط 2 و35 : 10ٌوحنا 

تأوٌلٌاً لتفسٌر ذلك على هذا  ألنه لٌس دفاعاً .." كل الكتاب ُموحى به، و نافع"نه ٌقصد أعلى 

لئلشارة إلى الفعل " ُموحى به"فهم أول صفة مسندة أن نالهوتٌاً أنه صحٌح النحو، فبل أعتقد 

لئلشارة إلى خاصٌة ثابتة للكتاب " نافع"للوحً فً الماضً، والصفة الثانٌة المسندة الفرٌد 



بدالً من ذلك، أعتقد أن بولس ٌقول ان كل الكتاب على حد سواء . المقدس فً الوقت الحاضر

وهذا ٌشمل النسخ ". النفع"و" الموحاوٌة"األصول وجمٌع النسخ ٌتمٌز بالصفات المستمرة من 

التً كانت لدى الٌهود فً اٌام المسٌح، والنسخ التً كانت لدى بولس وتٌموثاوس، والنسخ التً 

 ! تقع على المنابر لدٌنا الٌوم

 

 احتمالٌة الخطأ فً خطوات التسلٌم 

و هو على رؼم من أن . ومع ذلك، و فً هذه المرحلة ٌجب علٌنا أن نقوم بتعدٌل مهم

التنزٌه عن الخطأ . كمنتج عن الوحى، فهً ال تتطلب خاصٌة النزاهة عن الخطأ" الموحاوٌة،"

زٌه نإذا كان الت"و هذا ٌطرح السؤال، ". الموحاوٌة"هى خاصٌة ناتجة عن الوحً، ولٌس من 

تتضمن كبل " ُموحى به"، وإذا كانت خاصٌة "الموحاوٌة"عن الخطأ هو خاصٌة متمٌزة عن 

أن " موحاوٌة"من الوحى و الموحاوٌة فٌمكن معالجة مشكلة مقدار الخطأ الذي ٌمكن لخاصٌة 

على نسخ الكتاب المقدس التً فً " كلمة هللا"تستوعبه ببساطة عن طرٌق نفً انطباق مصطلح 

إما أن : بقبول أن أحد االحتمالٌن صحٌح (إن قلت حدته)و سٌكون هذا بمثابة اعتراؾ . حوزتنا

ؼٌر قابل للتطبٌق للنسخ التً لدٌنا " كلمة هللا"أي درجة من الخطأ تجعل مصطلح 

، أو أن الكثٌر من الخطأ حدث على مدى قرون من النسخ المتكرر حتى أن كلمة "األبوجرافٌا"

االحتمال . هللا أصبحت ؼٌر قابلة لبلسترجاع بشكل ٌائس فً شبكة متشابكة من الحقٌقة والخطأ

ٌبطل بوضوح من  ( للتطبٌقلأي أن أي درجة من الخطأ ٌجعل المصطلح ؼٌر قاب)األول 

 عن الخطأ منزههخبلل حقٌقة أن المسٌح، بولس و بطرس جمٌعهم ٌتكلمون عن النسخ الؽٌر 

كمت كمٌة الخطأ حتى جعلت اأي أنه تر)و ٌجب فحص االحتمال الثانً ".  كلمة هللا"على أنها 

لمعرفة مدى الخطأ الذي دخل عملٌة  (المصطلح ؼٌر قابل للتطبٌق على النسخ التً فً حوزتنا

و سنوجه . تسلٌم كلمة هللا من حالتها األصلٌة كما قدمها هللا إلى حالتها الحاضرة كما وصلت لنا

 .اهتمامنا لهذه المهمة



 

 اإلعالن : الخطوة األولى

: و هنا علٌنا أن نطرح هذا السؤال. ذاته اإلعبلن/الخطوة األولى فً تسلٌم كلمة هللا هً الوحً

ٌِز هنا بمعنى خاص،)و نحن نقصد باإلعبلن " هل ٌمكن هلل اإلعبلن عن نفسه حقاً؟"  عن ُمَتَما

ولكن ما الذي ." الكشؾ عن الذات اإللهٌة بوضع مباشر"نعنً  (اإلعبلن العام فً الطبٌعة

أن البل  إن القول أن الشًء هو، نفسه، و: "؟ منذ زمن بعٌد قال أرسطو"حقاً "نعنٌه بكلمة 

وأن نقول أن الشًء، لٌس هو نفسه، و أن البلشًء، هو نفس . شًء، لٌس هو نفسه، صحٌح

ق ياُعتمدت نظرٌة داللٌة الحقٌقة التً اقترحها المنط، وفً اآلونة األخٌرة." الشًء، زائؾ

وقال تارسكً بأن عبارة .  على نطاق واسع فً األوساط اللؽوٌة والفلسفٌة،البولندي تارسكً

أي أن، الكلمات فً الجملة هً كٌان . صحٌحة إذا وفقط إذا كان الثلج أبٌض" الثلج أبٌض"

( 1)و تعتبر خصائص تعرٌؾ تارسكً هً . لؽوي، و الكلمات المشابهة تشٌر إلى حقٌقة واقعة

أي، الحقٌقة هً )ٌمكن تعرٌؾ الحقٌقة من حٌث الجمل  (2)ٌمكن تعرٌؾ الحقٌقة باللؽة؛ و 

فً . التطابقٌمكن تعرٌؾ الحقٌقة من حٌث  (3)و . (خاصٌة الجمل، ولٌس الكلمات الفردٌة

هل ٌمكن هلل كشؾ الحقٌقة عن نفسه؟ هل ٌمكن ان "ضوء هذه التعرٌفات ٌجب أن نسأل، 

و هل ٌمكن تضٌٌق الهوة الكبٌرة بٌن البلنهائً، هللا " ٌكشؾ لنا شٌئا عن ماهٌته فً الواقع؟

اإلعبلن و الكتاب عن  القدوس و اإلنسان المحدود الخاطًء؟ ٌقول جوردون كبلرك، فً مقالة

 : المقدس

أن اللؽة كافٌة لجمٌع التمسك بسبب عقٌدة الخلق، ٌجب ... المسٌحٌة اإلنجٌلٌة... 

و ٌمكن توضٌح امكانٌة التواصل العقبلنً بٌن هللا .... التعبٌرات الدٌنٌة والبلهوتٌة

فإذا ما خلق هللا اإلنسان على  .واإلنسان بسهولة بناءاً على االفتراضات التوحٌدٌة

صورته الخاصة العقبلنٌة و وهب له القدرة على الكبلم، فمن ثم ٌكون الؽرض من 



الكبلم، و فً الواقع، أن الؽرض الرئٌسً من اللؽة، ٌكون من الطبٌعً هو الكشؾ عن 

  6..الحقٌقة لئلنسان

جوٌت، فً نفس المجلد، ٌتحدث عن . بول ك

تفرد فكرة الوحً فً الكتاب المقدس، و هى أن التارٌخ هو الوسٌلة التً أعلن ... 

 ُوضع األساس فً مفهوم العهد القدٌم  و قد.خبللها هللا األبدي نفسه مرة واحدة للجمٌع

....  لتارٌخ إسرائٌل 

لكن فكرة العهد القدٌم عن التارٌخ، على أنه مسرحاً ألعمال هللا كمخلص لشعبه، ... 

معناها أن ٌسوع المسٌح، الذي اسمه هو عمانوئٌل، هللا معنا، . لٌست ؼاٌة فً حد ذاتها

. و كانت األنبٌاء فٌها كلمة هللا، ولكن ٌسوع هو الكلمة." لٌتمم الناموس و األنبٌاء"جاء 

 و الكلمة صار جسداً وحل بٌننا ورأٌنا مجده، مجداً كما لوحٌد من اآلب مملوءاً نعمة و"

التجسد هو هذا الحدث فً التارٌخ الذي ٌجمع كل الوحً اآلخر . (1:14ٌوحنا ) "حقاً 

 7.فً ذاته

" هل ٌمكن هلل أن ٌكشؾ عن الحق فٌما ٌتعلق بذاته؟"و ٌجب علٌنا أن نجٌب على السؤال، 

فها كاتب العبرانٌٌن !" ألمر للٌس فقط هناك إمكانٌة لهذا الكشؾ، بل هناك واقعٌة: "بالتالً

ع و طرق شتى، كلمنا نحن فً هذه األٌام انواهللا، بعدما كلم األباء باألنبٌاء قدٌماً ب"ٌقولها، 

 ( . 2-1: 1عب )" األخٌرة فً ابنه

نعم، ٌمكن أن هللا ٌكشؾ الحقٌقة حول نفسه، : "ن ٌدعواأومع ذلك، فهناك أولئك الذٌن ٌمكن 

بهذه الطرٌقة ." ولكن ما قد أعلنه لٌس معصوم من الخطأ، ولكن فقط جدٌر بالثقة بشكل عام

و . الخطأعلى أنها تدل على أن الوحً اإللهً ٌشمل " الثقة العامة"ٌجب علٌنا أن نفهم مفهوم 

 . هذه اإلجابة تدعو للتحلٌل



 أو أنه لم ٌتمكن سوى من القٌام عمداً هللا خطأ، فمن ثم إما أنه فعل ذلك  و إذا ما كان ما أعلنه

لماذا، وكٌؾ ٌمكن أن هللا إله الحق ٌكشؾ "الخطأ، ٌجب أن نسأل،  فإذا ما كشؾ عمداً . بذلك

، (19 : 23عدد )" هللا لٌس بإنسان، فٌكذب"ٌخبرنا الكتاب المقدس نفسه بأن " الخطأ لئلنسان؟

و ال ٌوجد أي تلمٌح لمثل هذا الخطأ فً تعالٌم . (2: 1تً )" ال ٌمكن أن ٌكذب"وأن هللا 

ولٌس هناك دلٌل على أن هناك أخطاء فً الوحً نفسه، سواء فً . األنبٌاء، المسٌح، أو الرسل

لكن هناك أدلة وفٌرة ألخطاء فً النسخ؛ ولكن ما هو . اإلعبلن األصلً أو التدوٌن األصلً

الدلٌل على وجود خطأ فً الوحً، وخاصة أنه لٌس أي من الجانبٌن ٌمتلك المخطوطات 

وبالتالً ٌجب أن نرفض مفهوم أن هللا كشؾ عن عمد بالخطأ، ! األصلٌة للكتاب المقدس

 . لٌس هناك أي دلٌل إلثبات ذلك (2)و . هو مناقض لطبٌعته (1): لسببٌن

أي، )و إذا، من ناحٌة أخرى، ٌمكن إال أن هللا ٌعلن بشكل خطأ، فمن ثم إما انه لٌس كلً العلم 

أي انه ببساطة ال )، أو انه لٌس كلً القدرة (أنه كان ٌجهل الحقٌقة التً أعلن عنها بالخطأ

هٌمكنهأن ٌوصل افكاره و كلماته بشكل  و كون أن هللا كلً العلم، ٌتم . (عن الخطأ للبشر ُمَنزَّت

و . التعلٌم عنه بشكل واضح فً الكتاب المقدس بحٌث ٌجب علٌنا أن نرفض البدٌل األول

هبالنسبة لئلدعاء البدٌل و هو أن هللا ؼٌر قادر أن ٌوصل افكاره بشكل  عن الخطأ لئلنسان،  ُمَنزَّت

ما هو اإلنسان الذي ٌجرؤ على افتراض أن نقول ما ٌستطٌعه هللا و ما ال "ٌجب أن نسأل، 

من الواضح فً الكتاب المقدس أن هناك بعض األشٌاء التً " ٌمكنه القٌام به، بعٌداً عن الوحً؟

فً ! واحدة منهالم ٌذكر ابداً كقٌل أن هللا ال ٌمكنه القٌام بها، ولكن إعبلنه للحقٌقة لئلنسان 

بهذا اإلدعاء   خصٌصاً ةمرتبطا الواقع، واحدة من األشٌاء التً قال هللا أنه ال ٌمكنه القٌام به

إذا كان هللا الذي . وبالتالً ٌجب أن نرفض هذا البدٌل. (2: 1تً )" هللا ال ٌمكن أن ٌكذب"

 لٌس هناك سبب ،من حٌث المبدأ،ذنإخلق عقل اإلنسان، وٌمكنه التواصل بالحقٌقة لئلنسان، 

 . ٌجعله ؼٌر قادر أن ٌوصل أي عدد محدود من الحقائق لئلنسان



عبلن إلى إلٌس "واإلجابة، " ولكن ماذا ٌحتاج اإلنسان لمعرفة الخبلص؟"و ال ٌمكن أن نسأل، 

نحن ال نقرر طبٌعة ما ٌعلنه هللا بحسب ما ". معصوم، ولكن فقط إعبلن أساساً جدٌراً بالثقة

 بقٌاس ما قصد هللا أن ٌفعل، و ما فعل، فً إعبلنه ،ولكن بدالً من ذلك. ٌحتاجه اإلنسان

ولٌس هناك مصدر آخر لمعرفة ما قصد هللا القٌام به، سوى أقوال الكتاب المقدس . لئلنسان

لٌس هناك قاعدة . ٌجب أن تكون القاعدة لمضمون الوحً هى مضمون الوحً المدون! ذاتها

 ! موضوعٌة أخرى

 

 تدوٌن الوحً : الخطوة الثانٌة

هل : "و هنا علٌنا أن نطرح هذا السؤال. الخطوة الثانٌة فً تسلٌم كلمة هللا هً تدوٌن الوحً

و على هذا السؤال ال بد لنا من الرد إما أن الوحً حقاً تم تدوٌنه " قام هللا حقاً بتدوٌن وحٌه؟

، أم أن محدودٌة اإلنسان (أي دون خطأ، ألن الحقٌقة بحكم التعرٌؾ ٌجب استبعاد الخطأ فٌها)

و إذا كان هذا األخٌر هو . فً تدوٌن الوحً (على األقل إلى حد ما)و عدم عصمتهقد أثرت 

الصحٌح، فمن ثم إما نحن بحاجة لمبدأ مطلق خارجً عن الكتاب المقدس لتمٌٌز الحق اإللهً 

لٌس لدٌنا مثل هذا المبدأ، و ال ٌمكننا أن نعرؾ ما هو صحٌح و بما أننا عن الخطأ البشري؛ 

 أو أي إنكار وجود هللا (الؽنوسٌة)البلأدرٌة إلى وما هو زائؾ، وبالتالً ال ٌمكن إال أن نصل 

 . الشك فٌما ٌتعلق بأي حقٌقة مطلقة فً الكتاب المقدس

المسٌح ٌمكن ان ندعً أنها المبدأ المطلق الذي ٌمكن به  (النشرالرسالة، أو ) كٌرٌجما إذا كانت

تمٌٌز الحقٌقة من الخطأ، فمن ثم تجدر اإلشارة إلى أن تعرٌؾ الكٌرٌجما نفسها ٌشترط فٌما 

تفادي   ال ٌمكنهاالكٌرٌجمابالتالً . للخطأ قابلٌتهٌخص تدوٌنها من خبلل محدودٌة اإلنسان و 

 . احتمالٌة الخطأ، وبالتالً ال ٌمكن أن تكون قاعدة من قواعد الحق المطلق



المبدأ المطلق لتمٌٌز الحقٌقة عن الخطأ، اذن أى هنأو إذا ما تم اقتراح التحقق التجرٌبً على 

من تلك التصرٌحات الكتابٌة التً لم ٌتم بعد التحقق منها تجرٌبٌاً؟ أال ٌجب على كل واحد أن 

على أي منها أنه صحٌح؟ إذا كان األمر ٌؤكد ٌنتظر حكم الفلسفة والعلوم أو التارٌخ قبل أن 

ال .  كذلك، ما عبلقة كل هذا باإلٌمان؟ فأنت ٌمكن أن تثق فقط بما كنت تعتقد أنه صحٌحاً 

وهكذا، اإلٌمان والحق مرتبطان )! ٌمكنك أبداًأن تثق بما تعتقد أنه خطأ أو كذب، مهما حاولت

و إذا كان ال بد من انتظار نهاٌة منحة حرجة  (.معاً، بمعنى أن اإلٌمان ٌعتمد على الحق

قبل التمكن من معرفة ما إذا كان بٌان معٌن صحٌح أم  (وبالنسبة للجزء االكبر، ؼٌر المؤمنٌن)

ولكن  متى ٌتم . النتائجذن لن ٌستطٌع أن ٌصدق هذا البٌان حتى ٌتم الوصول إلى هذه إال، 

بواسطة الخبراء، ٌمكن للمرء حٌنئذ التأكد أن لدٌه الحقٌقة المطلقة؟  إجراء هذه االستنتاجات

بالتجارب المحسوسة، على األقل فً منها وماذا عن تلك الحقائق الروحٌة التً ال ٌمكن التحقق 

إِْن ُكْنُت قُْلُت لَُكُم "الوجود الحالً؟ هل ٌمكن للمرء أن ٌؤمن بها؟ كما قال الرب ٌسوع أنه 

اِت؟ ٌَّت َماِو َؾ ُتْؤِمُنوَن إِْن قُْلُت لَُكُم السَّت ٌْ اِت َولَْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَك ٌَّت إن التحقق . (3:12ٌوحنا )" األَْرِض

باعتباره  مطلقاً ؼٌر كاؾٍ هو  عبر الخبرة الحسٌة هوالتحقق منالحق التجرٌبً كوسٌلة الختبار 

 ! المعٌار المطلق للتمٌٌز بٌن الحق و الخطأ فً الكتاب المقدس

و ٌجعلنا هذا التدارس نطالب بمراجعة ضرورٌة للنهج واألسلوب األساسً فً اكتشاؾ العقٌدة 

أو عبر " البٌانات الهامة من الكتاب المقدس"فإذا تناولنا هذا السؤال عبر . الصحٌحةللوحً

من ؼٌر الممكن أن نصل ألي ثقة أن الكتاب المقدس هو ٌبدو ، فإنه "ظواهر الكتاب المقدس"

نتناول هذا السؤال عبر شهادة الكتاب المقدس لنفسه، نكتشؾ ، و إذا من ناحٌة أخرى. كلمة هللا

ٌجب ! وحً هللا عن الحق تم تدوٌنه حقاً أن الرسل  األنبٌاء، والمسٌح وٌعلن  ؛أنه بصوت واحد

ٌُسمح لتعالٌم الكتاب المقدس المتعلقة بوحٌه بالتكلم حٌال األمر ما قاله هللا عن طبٌعة . أن 

و . ومدى تدوٌن الوحً ٌجب أن تؤخذ على أنها المعٌارٌة فً تحدٌد العقٌدة الصحٌحة للوحً

فقط عندما نتسلح بهذه العقٌدة نكون على استعداد لتولى مهمة محاولة حل المشاكل التً تقدمها 

."  البٌانات الهامة من الكتاب المقدس"



 

 حفظ الوحً : الخطوة الثالثة

هنا علٌنا أن نطرح هذا . الخطوة الثالثة فً نقل كلمة هللا هً المحافظة علٌها أثناء عملٌة النسخ

على هذا السؤال ٌجب أن نقدم إجابة " هل حفظ هللا إعبلنه المدون بشكل بحت؟: "السؤال

ولكن . ، اذن الجواب ال"الحفاظ دون خطأ"نعنً " الحفاظ البحت"إذا كان عن طرٌق . مختلطة

 حٌث أن اذن كان الجواب نعم" الحفاظ دون تحرٌؾ" "بالحفاظ البحت"إذا كان المقصود 

 .(إما كلٌاً أو جزئٌاً )أي تعلٌم فً الكتاب المقدس المقصود بالتحرٌؾ إتبلؾ 

 ملٌون 284 مخطوطة عبرٌة للعهد القدٌم هناك حوالً 600على سبٌل المثال، فً أكثر من 

 ألؾ اختبلؾ فً 900 أو أكثر هناك حوالً 600ومن بٌن هذه المخطوطات الـ . الحروؾمن 

تشٌر إلى أن النص أصبح محرؾ و  لبالتأكٌد،  ألؾ اختبلؾ900تبدو ، للوهلة األولى. النص

 الؾ هً اختبلفات تذكر بٌن 750 ألؾ، 900ومع ذلك، هذه االختبلفات الـ! مٌؤوس منه

 ألؾ ال تؤثر على أي جزء من 150ما تبقى . ماثلةتحروؾ العبرٌة الواو و الٌوده التً تبدو م

تجدر . ال أي تعلٌم فردي من الكتاب المقدس ككل منظومة العقٌدة التً اعلنها الكتاب المقدس و

 ألؾ اختبلؾ موزعة على 900 ألؾ اختبلؾ تبدو كثٌرة جداً، ولكن 900اإلشارة إلى أن 

 الؾ اختبلؾ 750وإذا تم خصم . حرؾ 316 ملٌون حرؾ تعنً اختبلؾ واحد فً 284

 ملٌون حرؾ تصل الختبلؾ 284 ألؾ اختبلؾ موزعة على 150 وهالٌود ٌذكر بٌن الواو و

 جاءت أجزاء منهحٌث التفكٌر بهذا المستوى من الدقة للنص القدٌم، .  حروؾ1893واحد فً 

وعلى سبٌل المقارنة، فإن هذا ٌرقى إمبلئٌا الخطأ !  سنة3400 الى ما ٌقرب من 2400من 

 ! فً حرؾ واحد فً حوالً نصؾ صفحة من هذه الورقة

و ٌقدم جون هـ سكٌلتون، و الذي فً مقالته بعض هذه اإلحصائٌات هً التً ٌمكن العثور 

 : فهو ٌكتب. علٌها، فكرة تلخص بدقة هذه النقطة



وسنفترض أن عناٌة هللا و مقاصده، بفكرة مفردة، لم تحفظ لنا أي من أصول 

و سنفترض ما هو أكثر أن هللا لم ٌحفظ . المخطوطات سواء للعهد القدٌم أو العهد الجدٌد

الذٌن قاموا بنسخ الكتاب المقدس من الخطأ خبلل الفترة الطوٌلة التً تسلمنا فٌها الكتاب 

ولكن ٌجب أن نتمسك بأن هللا الذي أعطى الكتاب . الٌدويالمقدس عن طرٌق النسخ 

المقدس، الذي ٌعمل كل شًء بحسب إرادته، قام برعاٌة ملحوظة لكلمته، و قد حفظها 

فً جمٌع العصور فً حالة جوهرٌة من الصحة، ومكنهامن تحقٌق الؽرض الذي 

ومن ؼٌر المتصور أن هللا القدٌر، الذي ُسر بتقدٌم كلمته كأداة حٌوٌة و . أعطاها ألجله

ضرورٌة لخبلص شعبه، ٌسمح أن تتشوه كلمته تماماً فً عملٌة نقلها و تصبح ؼٌر 

بدالً من ذلك، على قدر التأكد من أنه هو هللا، .  على تحقٌق الهدؾ المقصود منهاةقادر

 . نتوقع منه رعاٌة فرٌدة فً الحفاظ على الوحً المكتوب الخاص به

و كون أن هللا قد حفظ الكتاب المقدس فً مثل هذه الحالة من الصحة الضرورٌة كما 

 8. نتوقع هو واضح فً القضٌة

 

 تأسٌس أفضل نص : الخطوة الرابعة

الخطوة الرابعة فً تسلٌم كلمة هللا هً بناء النص، عبر النقد النصً، باللؽة األصلٌة و الذي 

هل من : "و هنا علٌنا أن نطرح هذا السؤال. ٌقترب بشكل وثٌق من المخطوطات األصلٌة

الممكن، عبر نقد النص، الوصول إلى نص الذي، بمعنى االحتمالٌة، نستطٌع أن نجزم أخبلقٌاً 

و ٌمكننا الرد على هذا السؤال  "؟(المخطوطات األصلٌة)ألوتوجرافٌا اأنه ٌمثل بشكل دقٌق 

و ثقتنا بهذا تكمن فً التوافق بٌن العدٌد من . مثل هذا النص فً حوزتنا أننا لدٌنابكل ثقة و هى 

نب صلة الربط بٌن آباء الكنٌسة األوائل مع كتاب العهد امخطوطات العهد الجدٌد، إلى ج



نب مع صلة الربط االجدٌد؛ واالتفاق بٌن أنواع مختلفة من الشهود لنص العهد القدٌم، إلى ج

 . مع كّتاب العهد القدٌم (الذٌن ُعهد إلٌهم حفظ و تسلٌم كتابات العهد القدٌم)عن طرٌق الٌهود 

و لقد الحظنا بالفعل بعض اإلحصاءات المتعلقة بالعهد القدٌم؛ و اآلن دعونا نبلحظ البعض 

إما كل العهد )لدٌنا حوالً خمسة آالؾ مخطوطة ٌونانٌة للعهد الجدٌد . الخاص بالعهد الجدٌد

 مخطوطة بردٌة، ٌرجع تارٌخها فً القدم 80( 1: )وتشمل هذه تقرٌبا. (الجدٌد أو أجزاء منه

، و التً (أنسٌال؛ أي ذات األحرؾ الكبٌرة) مخطوطة من الرقوق 260( 2). إلى القرن الثانً

 مخطوطة متصلة األحرؾ الطوٌلة 2700( 3). ٌرجع تارٌخها فً القدم إلى القرن الثالث

 كتب 2100( 4). ، وٌرجع تارٌخها من القرن التاسع وحتى القرن السادس عشر(النسخ)

( 5)و . قراءات كنسٌة، تحتوي على مقاطع من العهد الجدٌد الستخدامها فً خدمات الكنٌسة

وباإلضافة إلى هذه المخطوطات الٌونانٌة، لدٌنا العدٌد من . عدد من الشقفات االثرٌة و التمائم

وحدها تتجاوز  (الفولجاتا)تلك النسخه البلتٌنٌة للكتاب المقدس . المخطوطات إلصدارات قدٌمة

و إلى جانب أدلة المخطوطات، لدٌنا حلقة الوصل الهامة من آباء الكنٌسة األوائل، . ثمانٌة آالؾ

دعونا نبلحظ ستة من هؤالء الكّتاب، . وعدد منهم شمل اقتباسات من العهد الجدٌد فً كتاباتهم

و كانت عدد االستشهادات و .  م340 م، وتوفً السادس فً 255مات أول خمسة منهم قبل 

؛ 1819إٌرٌناؤس  (1): االقتباسات من العهد الجدٌد المدرجة فً كل كتاباتهم على النحو التالً

ترتلٌان،  (4. )17922العبلمة أورٌجانوس،  (3)؛ (2406)وكلٌمنضس السكندري  (2)

 . 5176ٌوسابٌوس،  (6)و . 1378هٌبولٌتوس  (5)؛ 7258

و فً خضم هذا السواد األعظم من األدلة على نص العهد الجدٌد، هناك أٌضاً عدد كبٌر من 

فٌما ٌتعلق بهذه فإن بنٌامٌن بوارفٌلد، فً كتابه . التنوع، كما كان الحال بالنسبة للعهد القدٌم

 الؾ من 19/20، ٌلفت االنتباه إلى رأي عزرا ابوت أن للنقد النصً للعهد الجدٌدمقدمة 

لدٌها القلٌل من الدعم بحٌث، على الرؼم من أنها قراءات "االختبلفات فً نص العهد الجدٌد 

 مما تبقى ذات أهمٌة ضئٌلة 19/20مختلفة، ال أحد ٌفكر فٌها على أنها قراءات متناقضة، و



 و 9."بحٌث سواء قبولها أو رفضها لن ٌسبب أي فرق ملموس فً معنى الفقرات الخاصة بها

وقد ُنقل إلٌنا دون تباٌن أو ... السواد االعظم من العهد الجدٌد "استمر وارفٌلد فً القول بأن 

حتى فً أكثر األشكال تباٌناً التً ظهرت، باستخدام كلمات رٌتشارد بنتلً التً اُخذت عنه 

وال ٌوجد فقرة واحدة من اإلٌمان .... إن النص الحقٌقً للكتاب المقدس مضبوط بكفاءة"كثٌراً، 

اختار برعونة وسوؾ ترى، اختار أسوأ قراءة و ... أو المباديء األخبلقٌة فُقدت أو تؽٌرت

  10."أنت سترى

ٌخص مسألة النقد النصً، أن السؤال الكبٌر الذي اثاره العلماء  وتجدر اإلشارة، فٌما

ٌخص قٌمة  لكنه لٌس هو سواء ما إذا كان النص لدٌنا هو ٌمثل بدقة األتوجرافٌا، و اللٌبرالٌون

بالنسبة لهم األتوجرافٌا لٌست كلمة هللا، لكن كلمة اإلنسان؛ و النسخ الدقٌقة ! نفسها األتوجرافٌا

أن مشكلتهم تكمن فً ٌبدو و ! بشكل مثٌر للدهشة من كبلم اإلنسان لٌس مثٌر لهم بشكل مفرط

عقٌدتهم الخاصة بالوحً ذاته؛ و وراء هذه المشكلة تقؾ المشكلة األعظم و هى عقٌدتهم فً 

.  طبٌعة هللا

 

 الترجمة : الخطوة الخامسة

الخطوة الخامسة فً تسلٌم كلمة هللا هً ترجمة أفضل نص مشهود له للعهدٌن القدٌم والجدٌد 

و هنا علٌنا أن نطرح هذا . إلى اللؽة األم أو لؽة مشتركة لكل أمة ٌأتً إلٌها الكتاب المقدس

هل ٌمكن ترجمة أفضل نص مشهود له للكتاب المقدس بمثل هذه الدقة حتى ٌمكننا أن : "السؤال

و علٌنا االجابة على هذا السؤال باإلشارة إلى " ؟`كلمة هللا`نطلق بثقة على النسخة الناتجة أنها 

أن كّتاب العهد الجدٌد أقتبسوا من السبعٌنٌة، وهً ٌبدو أوالً، فً عدد من األماكن . حقٌقتٌن

و ٌقتبسوها على أنها الكتاب المقدس و لها كل سلطان . الترجمة الٌونانٌة للعهد القدٌم العبري

ثانٌاً، لدٌنا عدد من الترجمات فً حوزتنا، وبعضها أكثر دقة و بعضها أقل دقة، . كلمة هللا



و فً الوقت الحاضر الثبلثة ". الموحاوٌة"ولكن كل منها هو كلمة هللا وجمٌعها تتمٌز بخاصٌة 

باللؽة " هً بالبلتٌنٌة و معناها النص المتلقى: تكستس رٌسبتٌس"متنافسٌن الرئٌسٌٌن على لقب 

اإلنجلٌزٌة و هً نسخة الملك جٌمس أو النسخة المصرح بها و النسخة القٌاسٌة االمرٌكٌة 

بالطبع، أتحدث عن . الجدٌدة للكتاب المقدس األمرٌكً الجدٌد، والنسخة الدولٌة الجدٌدة

اإلصدارات المفضلة بٌن اإلنجٌلٌٌن، ولٌس بٌن اللٌبرالٌٌن، والروم الكاثولٌك، والٌهود أو 

هناك العدٌد من اإلصدارات . الطائفٌٌن؛ وأنا أتكلم فقط عن اإلصدارات باللؽة اإلنجلٌزٌة

باللؽة اإلنجلٌزٌة  اإلنجلٌزٌة األخرى، بما فً ذلك النسخة المنقحة القٌاسٌة، و النسخة الجدٌدة

أو نسخة األخبار السارة )اإلنجلٌزٌة الٌوم للكتاب المقدس، الكتاب المقدس كتاب الحٌاة، نسخة 

، ترجمة ج ب فٌلٌبس، الكتاب المقدس نسخة أورشلٌم، ومجموعة من (للكتاب المقدس

و إلى حد ما، كل هذه . اآلخرٌن، بما فً ذلك دٌوي، جودسبٌد، موفات، وطبعة األخوٌة

ومع ذلك أعتقد أنه ٌنبؽً التمٌٌز بٌن الترجمات ". الموحاوٌة"اإلصدارات تحتفظ بخاصٌة 

والفرق بٌنهما أن الترجمة . جدٌرة الثقة أساساً، وتلك التً هً فً األساس ؼٌر جدٌرة بالثقة

الجدٌرة بالثقة فً األساس هً التً، بكل ثقة، ٌمكن للمرء أن ٌشٌد بها كلها دون تمٌٌز، فً 

حٌن أن الترجمة ؼٌر جدٌرة بالثقة فً األساس هى التً ال ٌمكن للمرء أن ٌشٌد بها بكل ثقة، 

هذه الخطوة هً أن هناك العدٌد من الحافظة لبالطبع، المٌزة . أو التً علٌها تحفظات قوٌة

 ٌمكنهم التحقق من نالمسٌحٌٌن الذٌن لدٌهم الكفاءة فً اللؽات األصلٌة للكتاب المقدس، و الذي

حتى تقرٌب معنى النص األقرب ألفضل نص  دقة أي من أو كل هذه الترجمات، وٌمكنهم

 . للكتاب المقدس مشهود له

 

 التفسٌر : الخطوة السادسة

هل : "وهنا نسأل هذا السؤال. الخطوة السادسة فً تسلٌم كلمة هللا هً تفسٌر الكتاب المقدس

ٌمكننا تقرٌب المعنى الذي قصده هللا من الكتاب المقدس، بما فٌه الكفاٌة، لنكون قادرٌن على 



إذا كان الجواب على هذا السؤال هو ال، فإن التسلٌم ٌكون " التأكٌد أن فهمنا لكلمة هللا صحٌح؟

إذا كان ال ٌمكننا الفهم الصحٌح لكلمة هللا، اذن . قد فشل، وجمٌع الخطوات السابقة ؼٌر مجدٌة

الخبلص ذاته ٌصبح من ضروب المستحٌل، ألن االٌمان المخلص ٌنطوي على المعرفة، 

و ألن المؤمنٌن قد . الموافقة على، والثقة بحقائق الفداء أي تجسد المسٌح، و كفارته وقٌامته

و ألن . (15-14: 2 كو 1)ُولدوا من جدٌد من روح هللا، فإنه ٌمكنهم فهم ما لروح هللا 

بسبب سكنى الروح القدس فٌهم، فهم  (عطٌة االستنارة الروحٌة أو الفهم) مسحة مالمؤمنٌن لدٌه

الروح القدس هو الكاتب . (21،27-20: 2 ٌوحنا 1)قادرون على إدراك وتمٌٌز الحق 

المعصوم للكتاب و المفسر المعصوم للكتاب المقدس؛ وبالتالً ٌمكن للمؤمنٌن أن ٌكون لدٌهم 

 . الفهم الصحٌح لكلمة هللا

هناك الذٌن ٌعتنقون الهوت ، أما وقد قلنا هذا، فمع ذلك، فإننا ندرك أن من بٌن المسٌحٌٌن

ٌٌّن (التبرٌرٌة)المدرسة االفتراضٌة   اتباع خلقٌة األرض الفتٌة و اتباع خلقٌة ؛و اإلْسِتْداللِ

و اتباع نظرٌة  (تكوٌن اإلنسان من جسد و روح فقط)اتباع نظرٌة االثنٌنٌة ؛ األرض القدٌمة

 الكالفٌنٌٌن و االرمٌنٌٌن و المعمدانٌٌن و ؛(تكوٌن اإلنسان من جسد و نفس و روح)الثبلثٌة 

 ؛ اتباع النظرٌة التدبٌرٌة و اتباع الهوت العهد؛المؤمنٌن بمعمودٌة االطفال من المعمدانٌٌن

الذٌن ال ٌؤمنون بالملك األلفً و الذٌن ٌؤمنون بمجًء المسٌح الثانً بعد الملك األلفً و الذٌن 

 الذٌن ٌؤمنون باختطاؾ المؤمنٌن قبل الضٌقة ؛ٌؤمنون بمجًء المسٌح الثانً قبل الملك األلفً

. العظٌمة و الذٌن ٌؤمنون باختطاؾ المؤمنٌن بعد الضٌقة العظٌمة

و فً الواقع، بل حتى ٌوجد المؤمنٌن بتنزٌه الكتاب المقدس عن الخطأ و ؼٌر المؤمنٌن بتنزٌه 

كٌؾ ٌمكننا التوفٌق بٌن هذه االختبلفات فً التفسٌر مع االدعاء بأنه ! الكتاب المقدس عن الخطأ

من الممكن أن ٌكون هناك فهم صحٌح لكلمة هللا؟ هل ٌجب أن نقول أن كل هذه التفسٌرات 

تم الوصول إلٌه من قبل المفسر المعصوم للكتاب المقدس، أي الروح  صحٌحة، وأن كل منها

 القدس؟ 



استمرار  (1): وأعتقد أن التفاوت ٌمكن على األقل تفسٌره جزئٌاً بالتعرؾ على أربعة عوامل

االختبلفات فً أنظمة التأوٌل التً وضعها  (2). فهم البشر المتجددٌنعلى آثار الخطٌة حتى 

و . الثؽرات المتكررة بٌن النظرٌة الصحٌحة والممارسات السٌئة (3). علماء الكتاب المقدس

الفشل المتكرر للتمٌٌز بٌن ما هو ضروري عما هو ؼٌر ضروري، أو الثوابت عن  (4)

 . الممٌزات

أوالً، . و فً خضم كل هذه االختبلفات فً التفسٌر، توجد ثبلث حقائق ٌمكن أن تعطٌنا األمل

للتصوٌب و التصحٌح  و تشدٌداتنا، هى بنعمة هللا، قابلة دائماً  سلوكنا فهمنا، تأوٌبلتنا، و

ثانٌاً، جمٌع المسٌحٌٌن المولودٌن من جدٌد لدٌهم قواسم مشتركة أكثر مما لدٌهم من . والتعدٌل

ثالثاً، . ٌقسمهمو لدٌهم وحدة أعظم مما لدٌهم من تنوع؛ و هناك أكثر مما ٌوحدهم عما . فروق

 : (مستشهداً بكلمات اعتراؾ وستمنستر، الفصل األول، الفرع السابع)

كل األشٌاء فً الكتاب المقدس لٌست فً نفس السهولة، و فً نفس الوضوح للكل؛ و 

مع ذلك، فتلك األشٌاء الضرورٌة أن تكون معروفة، و نؤمن بها، و نحفظها للخبلص، 

هى مطروحة بشكل واضح، و متاحة بشكل صرٌح فً مكان ما أو ؼٌره من الكتاب 

 .المقدس، لٌس فقط للعلماء، ولكن لؤلمٌٌن، و بالوسائل العادٌة، ٌنالوا منها الفهم الكافً

 

 اإلعالن : الخطوة السابعة

متى، : "و هنا نطرح هذا السؤال.  و التبشٌر بهاالخطوة السابعة فً تسلٌم كلمة هللا هً إعبلنها

من خبلل العرض، والتوضٌح، و التطبٌق واإلقناع، نحاول التبشٌر أو التعلٌم بجزء من الكتاب 

 نجد 30 :4فً أعمال الرسل " المقدس، ٌمكننا القول بشكل صحٌح أننا نبشر أو نعلم بكلمة هللا؟

امتؤل الجمٌع من الروح القدس، وابتدأوا ٌتكلمون "تجمع آالؾ المؤمنٌن معاً، وكما قٌل لنا انهم 

 قٌل لنا عندما تشتت التبلمٌذ من كنٌسة أورشلٌم 4: 8فً سفر أعمال الرسل ". بكلمة هللا بجرأة



 ٌحض بولس ابنه فً 2: 4 تً 2و" لذلك، أولئك الذٌن قد تشتتوا جالوا مبشرٌن بالكلمة"

على أساس العدٌد من هذه الكتب وأعتقد أنه من المناسب جداً أن !" ٌبشر بالكلمة"اإلٌمان أن 

بالطبع، هذا صحٌح فقط حٌن نقترب من المضمون و . نتحدث عن التبشٌر وتعلٌم كلمة هللا

 ،ٌمكن بشكل صحٌح،المعنى المقصود من الكتاب المقدس، وإذا كان الكتاب المقدس الذي لدٌنا

 ". الموحاوٌة"و هذا ٌعٌدنا إلى مفهوم . أن نطلق علٌه كلمة هللا

 

 الخالصة

ُموحى به من هللا و هوكل الكتاب : " الحظنا أن بولس كتب،فً وقت سابق، فً هذه المقالة

كل الكتاب "و أشرنا أنه ال ٌمكن الدفاع بشكل تفسٌري أن نترجم هذا البٌان، على أنه ." نافع

 على الرؼم من أننا ال ٌمكن أن نضع"و ال ٌزال ٌجوز االعتراض، ".  موحى به من هللاكان

ُموحى به `  متأصلة فً كلمةالنشأةمع الثانٌة، ألٌست فكرة ` هو` مع أول صفة أصلٌة و` كان`

ال أبالتالً هو كلمة هللا؟  ٌقول أن الكتاب المقدس قد أتً من فم هللا، و ؟ أو لٌس بولس`من هللا

 "ٌتكلم هذا عن وحً الكتابات األصلٌة للكتاب المقدس بفعل خاص من الروح القدس؟

ُموحى به "أوالً، صحٌح أن مصطلح . و بالنسبة لهذا االعتراض نحن بحاجة أن نقول أمرٌن

و نفخ هللا كلمته كما كتبها أناس هللا . فٌه اشارة أساسٌة للوحً األصلً للكتاب المقدس" من هللا

ثانٌاً، من الصحٌح أٌضاً أن . وكانت النتٌجة الكتاب المقدس، كلمة هللا المكتوبة. القدٌسٌن

فٌه مرجعٌة ثانوٌة لجمٌع النسخ، االصدارات، و الترجمات و " ُموحى به من هللا"مصطلح 

وٌشمل ."  الكتاب هو موحى به من هللاكل". "الكتاب المقدس"التً من الصحٌح أن ندعوها 

ذلك نسخ الكتاب المقدس التً كان تٌموثاوس ٌعرفها منذ الطفولة والنسخ التً كانت متاحة 

س لم ٌقل بول لماذا. لتٌموثاوس فً ذلك الوقت عندما كتب بولس رسالته الثانٌة لتٌموثاوس

أي المخطوطات األصلٌة التً لٌست فً )هو موحى به من هللا  بعض الكتاب"لتٌموثاوس، 



بما فً ذلك النسخ التً كانت فً )كل الكتاب هو موحى به من هللا " :، بل قال(حوزة تٌموثاوس

لم ُتفقد مع فقدان أو " ُموحى به من هللا"و هذه الخاصٌة للكتاب المقدس أنه . (حوزة تٌموثاوس

 . لكن تم االحتفاظ بها فً النسخ التالٌة تدمٌر المخطوطات األصلٌة، و

الموحاوٌة ". الموحاوٌة"و تسمح لنا هذه االعتبارات اآلن أن نحاول تقدٌم تعرٌؾ أشمل لمفهوم 

هى تلك الخاصٌة المعجزٌة، الحاملة للكلمة، و المعبرة عن الكلمة، و الحافظة للكلمة و التً 

و هذه الخاصٌة .  تضمن أن الكتاب المقدس، بعد الوحً به من هللا، هو إعبلن هللا و من هللا

  اٌضاً لكن هً نتاج للوحً، وتمٌز لٌس فقط نص المخطوطات األصلٌة للكتاب المقدس، و

نصوص جمٌع نسخ الكتاب المقدس إلى المدى و الدرجة التً قامت به هذه النصوص إعادة 

 . إنتاج نص النسخ األصلٌة بأمانة

بحسب المدى و : على إعبلن كلمة هللا الٌوم؟ ببساطة" الموحاوٌة"من ما هً اآلثار المترتبة 

، هو نفس المدى و الدرجة بالكتاب المقدسالدرجة التً ٌمكن بها أن ندعو النسخ التً لدٌنا 

و بنفس المدى والدرجة ." كل الكتاب هو ُموحى به من هللا". "الموحاوٌة"التً لدٌنا لخاصٌة 

 . لدٌنا كلمة هللا ،"الموحاوٌة"التً بها لدٌنا خاصٌة 

رعاٌة كلمته،  دعونا اذن نتشجع، متحقٌقٌن من العناٌة الملحوظة التً مارسها هللا فً حفظ و

ننشر كلمة هللا الحٌة بكل ثقة، فً قوة الكاتب اإللهً، الروح القدس، بالمجد و و دعونا نعلن 

 ! اإلكرام األبدي للكلمة المتجسد، الرب ٌسوع المسٌح
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