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 الملخص

فً هذه المقالة، تم عرض تعرٌف وصفً لعقٌدة الوحً، و األسس الكتابٌة للعقٌدة، و تم اقتراح المتطلبات 

هو ثم تم تقدٌم المفهوم فً إطار أوسع من اإلعبلن، و تم مناقشة تطبٌق الوحً فٌما ٌخص ما . البلزمة

و تم اقتراح أن . المكتوبة بٌد المإلف االصلًالنسخ األصلٌة االولى للكتاب المقدس  (األوتوجرافٌا)خبلف 

على قدر تقاربها بؤمانة من  (بوجرافٌااأل)، نتٌجة لعمل الوحً، موجودة فً النسخ التالٌة الموحاوٌةخاصٌة 

م عرض النظرة العملٌة لطبٌعة النص الكتابً كما هو لدٌنا الٌوم باتباع النص من خبلل تو .  األوتوجرافٌا

و ننتهً بعد ذلك بالتحدث . سبع مراحل من إعبلن هللا للكلمة حتى نشرها، باالشارة للمصادر المحتملة للخطؤ

 . بشكل مناسب عن إعبلن كلمة هللا الٌوم و نشرها

 مالحظة المحرر

على الرغم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقائدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القائمة على تخصصات عدٌدة 

(IBRI) إال أن هذا ال ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقف ،

، هو أن تكون بمثابة IBRIو حٌث أن إحدى أهداف سلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد . الرسمٌة للمعهد



منتدى للمناقشة قبل الطباعة، لذلك فمن المحتمل أن ٌكون الكاتب قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام 

. ببعض التعدٌبلت فٌها، منذ أن قام بكتابتها ألول مرة

 نبذة عن الكاتب

 

منذ عام )فً كلٌة جوردون الكتابٌة الدكتور إلٌن فٌلٌبس حالٌا أستاذ الدراسات 
بعد حصولها على درجة الماجستٌر فً البلهوت من المعهد البلهوتً للكتاب . (1993

و عند . 1979-1976المقدس، درست هى و زوجها بٌري و علما فً أورشلٌم 
عودتها إلى الوالٌات المتحدة، درست فً كلٌة باٌنبروك الجدٌدة خارج فٌبلدلفٌا فً 

الوقت الذي كانت تواصل فً دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه من كلٌة 
 .دروبسً للعبرٌة و التعلٌم المتماثل

 

 .5هذه نسخة منقحة و محدثة من التقرٌر رقم :  مبلحظة

 

 

 "هل الكتاب المقدس فً حوزتنا ُموحى به؟"إعادة عرض 

 ، تألٌف روبرت ج دونزوٌلٌر1981-5تقرٌر بحث رقم 

 مقدمة

و . ، أقدر بعمق تناوله المستمر، المدروس و الدقٌق للقضاٌا البلهوتٌة المعاصرةدونزوٌلٌركطالبة لؤلستاذ 

 و لقد استخدمتها مع طبلبً اتعن الوحً مثاالً لتلك االستكشاف (5 رقم IBRIتقرٌر بحث )ٌعتبر كتابه 

و نظراً ألنها، مع ذلك، كانت مكتوبة لمناقشة البٌانات و الحجج التً كانت جزءاً . ألكثر من عقد من الزمان

وباإلضافة إلى ذلك، . من النقاش فً أواخر السبعٌنٌات، فبعض األجزاء منها لها صدى أقل مع هذا الجٌل

لقد علّمت هذه المواد على المستوى التمهٌدي، و لقد قمت ببعض التغٌٌرات الطفٌفة لتعرٌف الموحاوٌة، و 

التً " الخطوات"توسعت فً الجزء الخاص بمسؤلة اللغة و اإلعبلن، و عدلت بشكل ملحوظ اثنتٌن من 

شكلت الجزء الثانً من المقالة األصلٌة، و أضفت بعض المراجع و المناقشات حول العدٌد من القضاٌا 

منطقٌة باستمرار و دقته فً  و فً نفس الوقت، وذلك ألن طرٌقة األستاذ دونزوٌلٌر. التفسٌرٌة المعاصرة

التحلٌل مقنعة جداً، حاولت الحفاظ على كل من هٌكل المفاهٌم العام للمقالة، فضبلً عن قطاعات كبٌرة فً 

العرض األولً لعناصر الوحى و آثاره، و تطوٌر و كلماته، وال سٌما فٌما ٌتعلق بتحلٌله للنصوص الكتابٌة، 

  1." عمل منفصل"و " مراجعة رئٌسٌة"و النتٌجة هً مزٌج ٌقع على الحافة بٌن . مفهوم الموحاوٌة

 

 اقتراح: الخاصة بالكتاب المقدس" الموحاوٌة"الوحى و 



 مفهوم الوحً 

ٌثٌر العدٌد من المشاكل الحقٌقٌة للتفسٌرات و التكهنات عن كٌف " ُموحى به"الكتابً االدعاء بؤن النص 

و تتراوح هذه المشكبلت من افتراض أنها مجرد هو انعكاس للبصٌرة و اإلعبلء . حدثت هذه العملٌة

. الروحً لئلنسان، من جهة، إلى تؤكٌد أن هللا أملى فعبلً كلمات النص الكتابً ذاتها، فً الطرف اآلخر

تحافظ ما اصطلح على تسمٌته وجهة النظر العضوٌة فً الوحً، على أن الكتاب المقدس هو كلمة هللا 

و قد تم الدفاع عن هذا . المعلنة للبشرٌة بإرشاد فوق طبٌعً و معصوم للملكات اإلنسانٌة ألشخاص مختارٌن

الموقف من قبل أنصار مشهورٌن و هم  ب ب  وارفٌلد، ولٌام ج ت شٌد، تشارلز هودج، لوٌس سبٌري 

 . شٌفر، و لوٌس بٌرخوف

 

 :  على النحو التالًالوحًو ألغراض هذا العرض، تم تعرٌف 

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 االسفار 

 2. األخرى للكتاب المقدس، و ٌجب أن تبقى خالٌة من الخطؤ فً الفكر و الحقٌقة، العقٌدة و الحكم

 

، أي المخطوطات األصلٌة التً كتبها األوتوجرافٌا هو فً  الفعل الخارق و المعجزي للروح القدس،هذا
التً تسمى  ومع ذلك، هناك آثار هامة فٌما ٌتعلق بالنسخ البلحقة، أو اإلصدارات و الترجمات، و.  المإلف

 أبوجرافٌاو فً الواقع، فإن النصوص الكتابٌة الرئٌسٌة التً تدعم عقٌدة الوحً تتناول طبٌعة  . باألبوجرافٌا
 .العهد القدٌم التً كانت قٌد االستخدام فً القرن األول من العصر المسٌحً

و بدأ بٌان .  بٌن اإلنجٌلٌٌن فٌما ٌخص طبٌعة و آثار الوحًكبٌر فً ربع القرن الماضً، كان هناك جدل 

سنوات من العمل من قبل المجلس الدولً لنزاهة  (1978)شٌكاغو على تنزٌه الكتاب المقدس عن الخطؤ 

الكتاب المقدس عن الخطؤ، و كان القصد منها هو الدفاع عن مفاهٌم الوحً و التنزٌه عن الخطؤ ضد مفاهٌم 

التنزٌه عن و فً سٌاق هذه المناقشة، اتخذت مصطلحات . أقل صرامة فٌما ٌخص تكوٌن الكتاب المقدس

فهناك أولئك الذٌن .  آثار هامة و كان اختٌار الواحد فً مقابل اآلخر موضوعاً فً حد ذاتهالعصمة و الخطؤ

 الشامل ألوتوجرافٌا الكتاب التنزٌه عن الخطؤٌجب أن ٌتضمن االعتقاد فً " اإلنجٌلٌٌن"مصطلح ٌرون أن 

 فٌما ٌتعلق معصوموالبعض اآلخر ٌإكد أن الكتاب المقدس، كبل من األتوجرافٌا و األبوجرافٌا، . المقدس

 . لكنها لٌست بالضرورة خالٌة تماماً من الخطؤ  مقاصد هللا دون فشل، ومو ستتم. بمسائل االٌمان و الممارسة

و إذا كان مفهوم الوحً الدال على التنزٌه عن الخطؤ قضٌة حاسمة للمسٌحٌة اإلنجٌلٌة، فٌتوجب علٌنا أن 

و بالتالً، فإن الجزء األول من عملنا هو التحقٌق فً . نكون قادرٌن على العثور علٌها فً الكتاب المقدس

نص الكتاب المقدس لنرى ما ٌقوله عن وحٌه الخاص، من حٌث العناصر الواردة فً فعل الوحً ذاته و 

 .  الناجمة عن فعل الوحًاآلثار كذلك 



 

 العناصر الواردة فً فعل الوحً 

ها هى . 16 : 3 تً 2و هذا العنصر موجود فً . كل الكتاب ُموحى به من هللا، أي قد صدر عن فم هللا

، و هو ما جرافًالفاعل فً هذه الجملة هو "  ...جرافً ثٌإبنٌوستوس كً اوفٌلٌموس بروس  باسا"لنقرأها، 

و فً هذه الحالة ٌشٌر إلى النصوص المقدسة التً كانت متاحة ألولئك الذٌن علموا " شًء مكتوب"ٌعنً 

و من . ، و كذلك لتٌموثاوس عندما كان شاباً (5: 1 تً 2)، السٌما والدته و جدته (15 : 3 تً 2)تٌموثاوس 

الواضح أن هذا المشار إلٌه هنا هً أبوجرافٌا التوراة، و األنبٌاء، و الكتابات، و ربما تضمنت أٌضاً بعض 

  و سواء استخدموا العهد القدٌم فً الترجمة الٌونانٌة أم ال، فهو 3.المكونات األولى من قانون العهد الجدٌد

 . أمر ال نستطٌع الجزم به

هذه الصفات هً . جملة سبب مشاكل للمترجمٌنالجعل بناء الذي  هناك صفتٌن، االمر جرافًو بعد كلمة 
أو " مربح "اوفٌلٌموسو تعنً " المتنفس به من هللا "و تعنً ثٌإبنٌوستوس.  ثٌإبنٌوستوس و اوفٌلٌموس

فٌمكن .  و مع ذلك، فهناك غموض فً الترتٌب النحوي لهذه الصفات". نافع"أو " مفٌد"أو "  قٌمةتذا"
"  للتعلٌم، الخ( هو)كل الكتاب الُموحى به من هللا و نافع  "(1)للترجمة أن تكون واحدة من االحتماالت التالٌة 

( هو)ُموحى به من هللا و ( هو)كل الكتاب  "(3" )كل الكتاب الُموحى به من هللا هو نافع للتعلٌم والخ "(2)
، و (لغرض ما" نافع")تبدو فً حاجة إلى تكملة " نافع"الترجمة األولى مربكة للغاٌة، ألن كلمة . نافع للتعلٌم

الترجمة الثانٌة، على الرغم ". نافع"بكلمة " الكتاب"، مفصولة عن كلمة "للتوبٌخ"، "للتعلٌم"عبارة التكملة، 
الترجمة الثالثة، و . من أمكانٌتها، فهً فً حاجة إلى مبرر، ألنها تجعل صفة واحدة نعتٌة و األخرى مسندة

و تنطوي أٌضاً على أفضل الدالالت .  التً تجعل كبل الصفتٌن متسقتٌن، تبدو سلسة و ثابتة على حد سواء
 . ُموحى به من هللا (هو) الكتاب كل- شموالً 

على هذا  16اآلٌة ألنه لٌس دفاعاً تؤوٌلٌاً لتفسٌر التمٌٌز بٌن األوتوجرافٌا و األبوجرافٌا، بفٌما ٌتعلق 

الهوتٌاً لفهم أول صفة مسندة و بالتالً، لٌس من الصواب ." كل الكتاب هو ُموحى به، و هو نافع"النحو

لئلشارة إلى " نافع"إلى الفعل الفرٌد للوحً فً الماضً، و الصفة الثانٌة المسندة فقط لئلشارة " ُموحى به"

 الكتاب على حد كلبدالً من ذلك، أعتقد أن بولس ٌقول ان . خاصٌة ثابتة للكتاب المقدس فً الوقت الحاضر

من المعنى أن الكثٌر فلٌس له ". النفع"و " الموحاوٌة"سواء األصول و النسخ تتمٌز بالصفات المستمرة من 

كانت ُموحى بها من – األوتوجرافٌا – نقول أن بولس قد قال أن الكتاب المقدس الذي لم ٌكن لدى تٌموثاوس 

و هكذا، فإن هذه التصرٌحات أدلى بها فٌما ٌتعلق باألبوجرافٌا . هللا و نافعة لتجعله كامبلً فً كل عمل صالح

كل ما كتب ٌمكن أن . المتاحة سواء لمعلمً تٌموثاوس فً سن مبكرة و إلى تٌموثاوس نفسه كراع شاب

 . ٌسمى على نحو صحٌح بالكتاب المقدس فً ذلك الوقت، و له خاصٌة الموحاوٌة

و نجد هذا العنصر .لقد تم قٌادة البشر الذٌن كتبوا الكتاب المقدس خالل كتاباتهم، بواسطة الروح القدس

ٌُسوَن َمُسوِقٌَن : "، حٌث نقرأ21 : 1 بطرس 2فً  ةٌ َقطُّ ِبَمِشٌَئِة إِْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم أَُناُس هللِا اْلِقدِّ ُه لَْم َتؤِْت ُنُبوَّ ألَنَّ

وِح اْلقُُدسِ  ا فهم هذا من النظر لآلٌة نو هذا ال ٌشٌر إلى اإلعبلنات النبوٌة عن طرٌق الفم و ٌمكن" ِمَن الرُّ

ِة اْلِكَتابِ  "بروفٌتٌاجرافً، النبوة المكتوبة التً ٌتكلم عنها بطرس هً النبوة، حٌث 20 و من بٌن أمور ".  ُنُبوَّ

أخرى، تخبرنا هذه اآلٌة بؤن كل من الدافع األولً لتسجٌل هذه األحداث و تفسٌرها فً تارٌخ الوحً جاء 



على الرغم من أن الكلمة المعلنة فً األوتوجرافٌا، هو فً البداٌة على فالتركٌز هنا . من روح هللا القدوس

عند قراءة و سماع الرسالة  (19 : 1 بط 2)كانت لتبجل من قبل األجٌال البلحقة األوتوجرافٌا تلك 

 . المحفوظة فً األبوجرافٌا

وهذه نتٌجة للجزء األول من . ن الذٌن كتبوا الكتاب المقدس لم ٌكتبوا من أنفسهمٌمكن القول أفً معنى ما 
ةٌ َقطُّ ِبَمِشٌَئِة إِْنَسانٍ " ، 21 : 1 بطرس 2 ُه لَْم َتؤِْت ُنُبوَّ كتبوا الكلمات و لكن بدالً من ذلك، أولئك الذٌن ..." ألَنَّ

 ."تكلموا من هللا"النبوٌة 

هذا العنصر فٌه إشارة لكل . ن الذٌن كتبوا الكتاب المقدس كتبوا من أنفسهمٌمكن القول أبمعنى آخر، و 

إن كتبة ". النمط أو االسلوب"تلك الجوانب الخاصة بالكتابة التً ٌمكن وضعها فً اطار المصطلح العام 

الكتاب المقدس قدموا أسالٌب متنوعة، مبرهنٌن على الخلفٌات االجتماعٌة والثقافٌة والتعلٌمٌة والمهنٌة 

فقد وظفوا مفردات متنوعة، استخدموا انشاءات نحوٌة مختلفة، و فضلوا أنواع متمٌزة من . الخاصة بهم

، و حتى قدموا درجات متفاوتة من العمق (السردي، الوصفً، التفسٌري، أو الجدلً)اسلوب الخطاب 

و هكذا، تكشف كتاباتهم شٌئاً عن المإلف اإلنسانً، فضبل عن شًء عن المإلف اإللهً . النفسً و العاطفً

.  للكتاب المقدس

 خدمتٌهمان هذه الرسائل فً وقت متؤخر من او من الجدٌر بالذكر أن كبل من بولس و بطرس كانا ٌكتب

العهد الجدٌد سبق أن تحدد و تم قبوله على أنه قانون هذا ٌعنً أن قدراً كبٌراً مما أصبح    و4.الرسولٌة

 . موثوق به من قبل جماهٌر القراء و المستمعٌن

 

 اآلثار الناجمة عن فعل الوحً 

، فإن تؤثٌر وحى هللا (16 :3 تً 2) و ألن كل الكتاب ُموحى به من هللا .كل الكتاب المقدس هو كلمة هللا
فإن هذه الحقٌقة البدٌهٌة لها معنى عندما ننظر ٌبدو و على ما . بالكتاب المقدس هو أن كله بجملته هو كلمته

الشرٌرة، من قبل أناس فجار، و أتقٌاء االرواح أن الكتاب المقدس ٌتضمن تصرٌحات أدلى بها الشٌطان، 
و كنتٌجة للوحً  (وهذا هو المهم)و لكن . ٌتكلمون بحماقة، و كذلك سجل ألنواع مختلفة من التارٌخ العادي

ٌتكلم الرسول بولس عن اصداء هذا التؤثٌر عندما ٌقول للمإمنٌن فً . فإن كل الكتاب المقدس هو كلمة هللا
بِّ "كورنثوس،  ا الرَّ ٌَ ُه َوَصا ُكْم أَنَّ ٌْ ْعلَْم َما أَْكُتُبُه إِلَ ٌَ ا، َفْل ًٌّ ا أَْو ُروِح ًٌّ ْحِسُب َنْفَسُه َنِب ٌَ  : 14 كو 1)" إِْن َكاَن أََحٌد 

37 .) 

-15: 3 تً 2هذا التؤثٌر فً و ٌوجد .  لتجهٌز إِْنَساُن هللِا بشكل تام للحٌاة و التقوىكل الكتاب المقدس نافع
: ، حٌث نقرأ17

َمَك لِْلَخبلَِص، ِباإلٌَِماِن الَِّذي ِفً اْلَمِسٌِح  َسَة، اْلَقاِدَرَة أَْن ُتَحكِّ ِة َتْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدَّ ٌَّ فُولِ َك ُمْنُذ الطُّ َوأَنَّ
ُسوعَ  ٌَ  . ، ؤِْدٌِب الَِّذي ِفً اْلِبرِّ ْقِوٌِم َوالتَّ ْوِبٌِخ، لِلتَّ ْعلٌِِم َوالتَّ ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموحى به ِمَن هللِا، َوَناِفٌع لِلتَّ

ًبا لُِكلِّ َعَمل َصالِحٍ  ُكوَن إِْنَساُن هللِا َكاِمبلً، ُمَتؤَهِّ ٌَ  ًْ  .لَِك



؟ و إذا ما السلطةهل هناك درجات للنفع و . و قدمت هذه المسؤلة الخاصة بحاالت النفع المزٌد من األسئلة

؟  عند هذه النقطة، من "أقل وحٌاً "فهل هذا معناه أنها " أقل نفعاً "كانت بعض النصوص من الكتاب المقدس 

، بالوحًفٌما ٌتعلق . المفٌد أن أقوم بتقدٌم بعض التمٌٌز فٌما ٌتعلق بمسؤلة الوحً و الدقة و السلطان و القٌمة

و سواء تحدث أناس من هللا، أو أنهم لم ٌفعلوا . ، أم ال(أي من وحى هللا)سواء الكتاب المقدس ُموحى به 

أم ال؛ ال  (أي، حقٌقٌة)تارٌخٌاً الدقة، سواء تلك القصة فً الكتاب المقدس صحٌحة و فٌما ٌخص .  ذلك

ففً حٌن أن قوانٌن العهد .  فٌما ٌتعلق بسلطة المعٌارٌة، ٌصبح األمر أكثر تعقٌداً 5. توجد درجات هنا

القدٌم، والنصائح، والتصرٌحات ملزمة لمجتمع العهد إسرائٌل، إال ان هناك بعض االختبلفات فً الرأي فٌما 

و مع ذلك، فإن السلطة المعٌارٌة للقانون األخبلقً و المبادئ .  ٌتعلق بانطباق بعض منها على أٌامنا هذه

، أعتقد أنه جائز و سلٌم أن نتحدث عن بالقٌمةفٌما ٌتعلق .  وراء القوانٌن المدنٌة و الطقوس هى مصونة

و أعتقد أن على الرغم من هذا ال ٌوجد جزء من الكتاب أكثر فً درجة الوحً . درجات فً الكتاب المقدس

من آخر، إال أن بعض أجزاء من الكتاب المقدس هً أكثر قٌمة من غٌرها بناءاً على سٌاق الدراسة و 

فالنص الكتابً الذي ٌنص على شرط أساسً للخبلص هو أكثر قٌمة لئلنسان  الذي ٌحتاج للتقرب . التطبٌق

و مع ذلك، فإن األخٌر له قٌمة و . (القبائل)االسباط من هللا أكثر من الذي ٌذكر مكان غامض فً تعداد 

ْقِوٌِم اإلٌمان 16 : 3 تً 2 تعنً  و. أهمٌة لدارس الجغرافٌا التارٌخٌة ْوِبٌِخ، و ِلتَّ  أن الكتاب نافع للتعلٌم و للتَّ

ؤِْدٌِب الَِّذي ِفً اْلِبرِّ  واضح، سٌتم تسدٌد كل من هذه االحتٌاجات بفقرات خاصة لن تكون فعالة و بشكل . و للتَّ

 . فً سٌاقات أخرى

: 10 و هذا التؤثٌر نجده فً ٌوحنا .، لغٌها أو حذفهاتركهاال توجد حقٌقة واحدة من الكتاب المقدس ٌمكن 
ٌَُسوعُ "، و نصها، 34-36 َس َمْكُتوًبا ِفً َناُموِسُكمْ »: أََجاَبُهْم  ٌْ ُكْم آلَِهٌة؟ : أَلَ  إِْن َقاَل آلَِهٌة ألُولِئَك ٣٥أََنا قُْلُت إِنَّ

ْنَقَض اْلَمْكُتوُب،  ٌُ ٌُْمِكُن أَْن  ِهْم َكلَِمُة هللِا، َوالَ  ٌْ َسُه اآلُب َوأَْرَسلَُه إِلَى اْلَعالَِم، ٣٦الَِّذٌَن َصاَرْت إِلَ  َفالَِّذي َقدَّ
ُف، ألَنًِّ قُْلتُ : أََتقُولُوَن لَهُ   "إِنًِّ اْبُن هللِا؟: إِنََّك ُتَجدِّ

، و ال فً القسم الثانً (التوراة)، توجد لٌس فً القسم األول من العهد القدٌم "الناموس"هذه اإلشارة إلى 
معنى ذلك أن كل العهد القدٌم كان . 82، وتحدٌداً فً المزمور (الكتابات)، و لكن فً القسم الثالث (األنبٌاء)

.  له قوة الناموس، أي ملزم باإلٌمان و الطاعة من قبل اإلسرائٌلٌٌن

و ألنهم ٌفعلون هذا، .  نجد أن هللا ٌحكم على قضاة إسرائٌل من البشر الذٌن ٌحرفون الحكم82فً مزمور 
ٌؤمر هللا هإالء القضاة أن ٌحكموا حكماً عادالً؛ و .  صارت كل الهٌاكل األساسٌة للمجتمع خارجة عن النظام

ٌدعو المرتل هللا للتدخل و أن ٌدٌن . ٌحذرهم أنه على الرغم أنه قال أنهم آلهة، إال أنهم سٌموتون مثل البشر
 . االرض باستقامة

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

بل هً حجة .  قلٌلة الذكاء من جانب ٌسوع فً محاولة لتجنب تهمة التجدٌفسفسطةصحٌح، وهذه لٌست 

إذا كان من المناسب أن ٌدعو هللا : "كان ٌسوع ببساطة ٌقول. تقلٌدٌة، و دعوى إلى سلطة ال تقبل الجدل

الحٌاة فً ألنهم ٌقفوا فً مكان هللا، و ٌحكموا باسم هللا، و ٌمارسوا الحق اإللهً )" آلهة"قضاة البشر 

و بالتالً ٌسوع " ، ألٌس من المناسب أكثر أننً، الذي حقا هللا، ٌجب أن أدعو نفسً ابن هللا؟(والموت

 لدعم مناسبة لقبه الخاص، ابن هللا، و عند قٌامه بذلك، وضع مبدأ أن الٌهود ال ٌجب أن 6: 82ٌستخدم مز 



ٌُنحى جانباً : ٌتجرأوا على المخالفة اآلن، ألي نسخة من الكتاب المقدس اشار ٌسوع؟ و ! الكتاب ال ٌجب أن 

مراجعة ٌمكنهم  أم إلى النسخ التى كانت لدى الٌهود فً مجامعهم، و التً 82 المزمور ألوتوجرافٌاهل 

وبالمناسبة، فإن هذا النص ال ٌدلل فقط . كلماتها و قراءتها بؤنفسهم؟ على االرجح كان ٌشٌر إلى األبوجرافٌا

للنسخ، ولكنه ٌدلل أٌضاً على الحفاظ دون تحرٌف أو  (و بالتالً الحق و السلطة اإللهٌة )على موحاوٌة 

 . إفساد، لحقائق األوتوجرافٌا فً نسخ األبوجرافٌا، على الرغم من األخطاء المحتملة فً النقل و التسلٌم

ال ٌتأثر أي جزء من الكتاب المقدس، بالنسبة لصحته و الحق المتضمن فٌه، بقابلٌة المؤلف البشري 
الً : "، حٌث نقرأ20 : 1 بط 2و هذا واضح فً . للخطأ َسْت ِمْن َتْفِسٌٍر : َعالِِمٌَن هَذا أَوَّ ٌْ ِة اْلِكَتاِب لَ أَنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ
وِح اْلقُُدسِ .  َخاصٍّص  ٌُسوَن َمُسوِقٌَن ِمَن الرُّ ةٌ َقطُّ ِبَمِشٌَئِة إِْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم أَُناُس هللِا اْلِقدِّ ُه لَْم َتؤِْت ُنُبوَّ و ." ألَنَّ

و فً نفس الوقت، كل قدرة و مو هبة للكاتب ال .  بالتالً، فإن مٌول الكاتب ال تحل محل عمل الروح القدس
 6.ٌتم احباطها بل ٌتم تعزٌزها من قبل الروح القدس

 

 و هذا التؤثٌر .حقائق الكتاب المقدس هى توكٌدات دائمة و مؤكدة، وٌمكن االعتماد للظواهر الملحوظة
: ، حٌث نقرأ19-16: 1 بط 2ٌمكن االطبلع علٌه فً 

ٌِِنٌَن َعَظَمَتهُ " ا ُمَعا ُسوَع اْلَمِسٌِح َوَمِجٌِئِه، َبْل َقْد ُكنَّ ٌَ َنا  ِة َربِّ ْفَناُكْم ِبقُوَّ َعًة، إِْذ َعرَّ َنا لَْم َنْتَبْع ُخَراَفاٍت ُمَصنَّ ُه . ألَنَّ ألَنَّ
ِه َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد األَْسَنى ٌْ هَذا ُهَو اْبِنً اْلَحِبٌُب الَِّذي أََنا »:أََخَذ ِمَن هللِا اآلِب َكَراَمًة َوَمْجًدا، إِْذ أَْقَبَل َعلَ

سِ . «ُسِرْرُت ِبهِ  ا َمَعُه ِفً اْلَجَبِل اْلُمَقدَّ َماِء، إِْذ ُكنَّ ْوَت ُمْقِببلً ِمَن السَّ َوِعْنَدَنا اْلَكلَِمُة . َوَنْحُن َسِمْعَنا هَذا الصَّ
ْنَفِجَر  ٌَ َها، َكَما إِلَى ِسَراٍج ُمِنٌٍر ِفً َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن  ٌْ ًَ أَْثَبُت، الَِّتً َتْفَعلُوَن َحَسًنا إِِن اْنَتَبْهُتْم إِلَ ُة، َوِه ٌَّ َبِو النَّ

ْبِح ِفً قُلُوِبُكمْ  ْطلََع َكْوَكُب الصُّ ٌَ َهاُر، َو "  النَّ

ُسوَع اْلَمِسٌِح َوَمِجٌِئهِ "تشٌر  ٌَ َنا  ِة َربِّ فً هذا السٌاق إلى المجًء األول للمسٌح، و إلى حدث معٌن فً " قُوَّ
 : 9؛ لوقا 8-2 : 9؛ مرقس 5-1: 17متى )خدمة ربنا عندما تجلى على الجبل أمام بطرس وٌعقوب وٌوحنا 

ٌقول بطرس أنهم لم ٌقٌموا رواٌاتهم الخاصة بٌسوع على خرافات مصطنعة، ولكنهم رأوا .   (28-36
نطق هذا الصوت بنفس الكلمات التً ُسمعت . عظمته و سمعوا صوت هللا ٌعطً المجد و الكرامة لٌسوع

عندما حل الروح القدس علٌه فً هٌئة  (22 : 3؛ لوقا 11 : 1؛ مرقس 17 : 3متى )عند معمودٌة ٌسوع 
، المزمور المسٌانً الذي ٌدل على دور ملكً 7: 2بشكل ملحوظ، لفت هذا اإلعبلن إلى مزمور .    حمامة

 فً مسامعهمو أنشؤت . ، الذي ٌشٌر إلى مهام عبد الرب المختار1: 42لشخص هو ابن هللا، و الى إشعٌاء 
كانت حقائق الكتاب المقدس تؤسٌسٌة لتجربة التجلً، و أكدها الصوت . التحقٌق المعٌن للكلمة النبوٌة

تم ربطها بشكل مإكد بكلمة هللا و تم تسجٌلها على هذا قد فً المقابل، فإن التجربة نفسها كانت . السماوي
. لذلك، ٌحث بطرس جمهوره إلى االنتباه الوثٌق للكلمة النبوٌة الشاملة؛ فهً نور ٌشع فً ظبلم العالم. النحو

 و سٌتم تناول هذه المسؤلة ".متعلمٌن من قبل الروح"حقائق الكتاب المقدس سٌفهمها أولئك الذٌن هم إن 

الخاصة باإلستنارة بشكل مزٌد أدناه ولكن، فً هذه المرحلة، من المهم أن نبلحظ التؤكٌد على أن الروح 

الذي ٌفحص أعماق هللا هو أٌضا الروح الذي قد علّم الرسول بولس و سٌعطً فهم ألولئك الذٌن عنهم فكر 

(. 16-10: 2 كو 1)المسٌح 

 



 الوحً و األبوجرافٌا

 أن أبوجرافٌا الكتاب المقدس تعتبر كلمة هللا، الصحٌحة، ة السابقالدراسةمن الواضح تماماً من خبلل 

كٌف ٌحدث هذا إذا ما . (بمعنى عدم الفشل فً قدرتها على تحقٌق قصد هللا)الموثوق بها، و المعصومة 

أردنا إزالة عوامل الوحى المباشر و التنزٌه عن الخطؤ الناتجة منه؟ كٌف ٌمكن تبقى محافظة على 

 الخصائص الحٌوٌة األخرى للكتاب المقدس؟ 

الوحى –  على أنه ٌشمل فئتٌن فرعٌتٌن ُموحى بهلمواجهة هذا التحدي، فإنه من المفٌد أن نفكر فً مصطلح 

ٌشٌر الوحً لفعل الروح القدس، العامل فقط فً تدوٌن الوحً .  باعتبارها خاصٌةالموحاوٌةكعمل، و 

و تشٌر الموحاوٌة إلى خاصٌة فرٌدة من نوعها، متؤصلة فً األوتوجرافٌا بالمعنى المطلق المباشر . األصلً

الحفاظ على األولً، و لكن موجودة أٌضاً فً األبوجرافٌا فً معنى اشتقاقً ثانوي وسٌط و نسبً بحٌث ٌتم 

 فً الموحاوٌة الروح القدس الفرٌد فً الوحً، توجد خاصٌة لعملو كنتٌجة . الحق و تؤكٌد الفعالٌة

أما المصطلح ُموحى به فهو ٌشمل كبلً من .  األوتوجرافٌا بشكل مطلق و فً األبوجرافٌا بشكل نسبً

 . األوتوجرافٌا و األبوجرافٌا

 

 من اإلعالن إلى النشر

 

 التحدي الذي ٌقف أمام نشر كلمة هللا المعلنة على نحو فعال 

من المهم اآلن وضع هذه المفاهٌم فً المخطط األوسع الذي ٌشكل وحً هللا اللفظً بالحقٌقة و استقبال 

 . اإلنسان، و تفسٌره لها، وتطبٌقها

 3 تً 2 بولس الرسول، بكتابته هذه الكلمات المذهلة فً نهاٌة ه ٌتعٌن علىمن المناسب بشكل بارز أنٌبدو 
 : مباشرة إلى الموعظة التالٌةأن ٌنتقل و المتعلقة بغرض كلمة هللا، 

اَء َواألَْمَواَت، ِعْنَد ُظُهوِرِه َوَملَُكوِتهِ  ٌَ ِدٌَن األَْح ٌَ ُسوَع اْلَمِسٌِح، اْلَعِتٌِد أَْن  ٌَ بِّ  اْكِرْز : أََنا أَُناِشُدَك إًِذا أََماَم هللِا َوالرَّ
ِر ُمَناِسبٍ . ِباْلَكلَِمةِ  ٌْ -1: 4 تً 2). َوبِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّ أََناٍة َوَتْعلٌِمٍ . اْعُكْف َعلَى ذلَِك ِفً َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغ

2 .) 

 

  احتمالٌة الخطأ فً خطوات التسلٌم 

و هى الموحاوٌة، التً على رغم من أنها . نعود إلى صفة مهمة و األسئلة التً تثٌرهافً هذه المرحلة، 
تدخل األخطاء  (نقط)و على هذا، عند أي نقطة . منتج للوحً، إال أنها ال تتطلب خاصٌة النزاهة عن الخطؤ

أن تستوعبه قبل " الموحاوٌة"بدقة و ما مقدار الخطؤ الذي ٌمكن لخاصٌة " الخطؤ"فً الصورة، و ما هو 



بكلمة "نسخ و اصدارات الكتاب المقدس التً نستخدمها ندعو أن مسئولٌة الوصول لنقطة فٌها ال ٌمكن ب
أن تستوعبه ببساطة عن طرٌق " موحاوٌة"؟ و ٌمكن معالجة مشكلة مقدار الخطؤ الذي ٌمكن لخاصٌة "هللا

و سٌكون هذا بمثابة اعتراف . على نسخ الكتاب المقدس التً فً حوزتنا" كلمة هللا"نفً انطباق مصطلح 
غٌر " كلمة هللا" درجة من الخطؤ تجعل مصطلح أيإما أن : بقبول أن أحد االحتمالٌن صحٌح (إن قلت حدته)

 من الخطؤ حدث على مدى قرون من النسخ الكثٌر، أو أن "األبوجرافٌا"قابل للتطبٌق على النسخ التً لدٌنا 
المتكرر حتى أن كلمة هللا أصبحت غٌر قابلة لبلسترجاع بشكل ٌائس و صارت كشبكة متشابكة من الحقٌقة 

ٌُبطل بوضوح من  ( درجة من الخطؤ ٌجعل المصطلح غٌر قابل للتطبٌقأيأي أن )االحتمال األول . والخطؤ
كلمة " عن الخطؤ على أنها ةخبلل حقٌقة أن المسٌح، بولس و بطرس جمٌعهم ٌتكلمون عن النسخ الغٌر منزه

المصطلح غٌر قابل للتطبٌق المتراكم ٌجعل الخطؤ و هو أن الكثٌر من )و ٌجب فحص االحتمال الثانً ".  هللا
 الخطؤ الذي دخل عملٌة تسلٌم كلمة هللا من حالتها األصلٌة كما مدىلمعرفة  (على النسخ التً فً حوزتنا

 . قدمها هللا إلى حالتها الحاضرة كما وصلت لنا

 

 اإلعالن : الخطوة األولى

ما معنى هذا و : "و هنا علٌنا أن نطرح سإال. اإلعبلن ذاته/الخطوة األولى فً تسلٌم كلمة هللا هً الوحً
و من المفترض به سابقاً لتلك المناقشة هو أن هللا موجود " كٌف ٌمكن هلل إعبلن الحق لئلنسان المحدود؟

بالفعل و أنه كامل غٌر محدود قدوس وصالح و شخصً؛ و أن بداٌة اإلعبلن كانت بالكامل من عند هللا؛ و 
اإلعبلن، إذن، هو الكشف اإللهً عن الحق الذي بدون ذلك هو غٌر .  أن هللا ٌعلن ذاته لٌتمم مقاصده

. معروف و ٌتطلب رد فعل من الُمعلن له

وقد تمت . األنواع القٌاسٌة للوحً العام و الخاصالعرض النظامً لعلم البلهوت بشكل ممٌز بتناول ٌبدأ 
، على أن هللا ٌكشف عن صفاته اإللهٌة و سلطانه فً (و ٌسمى أٌضاً بالوحً الطبٌعً)بلورة العام الوحً 

 هً الفقرات الرئٌسٌة 20-18: 1 و رومٌة 19و ٌعتبر مزمور . الخلٌقة حتى أن اإلنسان ٌصٌر ببل عذر
و من المهم لهذه المناقشة هو أن الوحً الخاص ٌعتبر بٌان هللا اللفظً عن الحقٌقة . التً تثبت هذه العقٌدة

التً تكشف عن شخصٌته و إرادته، و معنى الوجود اإلنسانً، و طبٌعة العالم الروحً، و مقاصد هللا 
 . للبشرٌة

و بإدراك الصلة الدٌنامٌكٌة المعقدة و المستمرة بٌن ما قد فعله هللا و ٌفعله، و تفسٌره؛ فإن البلهوتٌٌن أٌضاً 

لٌس فقط " األفعال العظٌمة"و تشمل . ٌقدمون المسؤلة من حٌث الوحً باألفعال العظٌمة هلل و الكلمة النبوٌة

العملٌات اإلبداعٌة الملحوظة و عملٌات الحفاظ و لكن أٌضا التدخبلت اإللهٌة هللا الخارقة، و التً فسرتها 

و خلق الجنس البشري، . إن فعل الخلق ذاته بدأ و تم عن طرٌق الكلمة اإللهٌة.  الكلمة النبوٌة و الرسولٌة

للكلمات، والكلمات النبوٌة، وفً " أداة"فقد صار آدم . فً مجال الوحً العام، قدم موضع للوحً الخاص

 . الكلمات و اللغة هم اساسات المشروع بؤكمله. النهاٌة الكلمة المتجسد

و ٌعنى الخلق بكلمة أن هناك شٌئاً .   إن اآلثار المترتبة على هذا اإلدعاء بالفهم البشري للحقٌقة مذهلة

و هو ما ٌعنً أٌضاً أن هناك أساس عالمً لمعرفة .  ملحوظ و اللغة التً تدل علٌهشًء  بٌن ٌوحدجوهرٌاً 

و كمخلوقات ُجعلت على صورة هللا، لدٌنا الملكات الضرورٌة لتلقً حقٌقة .  الواقع المخلوق و معرفة الخالق



  و فً هذا الصدد ، لٌس مجرد حادث 7.هللا المقدمة فً وسائل الكلمات واللغة و النص، فً نهاٌة المطاف

، و عندما أنتج كلمته، و وصفها بؤنه (7: 2تك ) روح حٌاة نفخ فً أنفهشعري أنه عندما خلق هللا اإلنسان، 

 (. 16: 3 تً 2" )ُموحى بها"

الظواهر " إعادة عرض"، ٌمكن أن تكون الحقٌقة قد ُنقلت فً أنظمة اللغة أي كبل من مجمل القولو 

و هذا ٌتصل لتحقٌق الخبلص، بطبٌعة . الطبٌعٌة للوحً العام و التقدٌم الخارق عن طرٌق التجرٌد و المجاز

؛ 3-1: 1و تتضح اآلثار المترتبة على هذه الصلة عندما نفكر فً عبرانٌٌن . الحال، فً الكلمة المتجسد

 . 31-22: 8 و األمثال 18-1: 1ٌوحنا 

نعم، ٌمكن هلل أن ٌكشف الحقٌقة حول ذاته و عالمه، و لكن ما أعلنه : "ومع ذلك، فهناك أولئك الذٌن ٌدعون

مع اإلٌحاء بؤن "- لٌس معصوم من الخطؤ عند تقدٌمه فً لغة اإلنسان؛ أنها فقط جدٌرة بالثقة بشكل عام

و هو بالتساوي موقف تحدي ٌعلن أن الكتاب المقدس معصوم فقط فٌما ٌتعلق . إعبلن هللا ٌتضمن خطؤ

فٌما ٌتعلق بقضاٌا أخرى، مثل األحداث و مبلحظات العالم الطبٌعً، ال ٌدعً . و الممارسةالعقٌدة بمسائل 

و هذه دعوة .  النص الكتابً العصمة لنفسه و القٌام بذلك نٌابة عنه هو تجاوز لقصد هللا كمإلف إلهً له

 . للتؤمل الوجٌز بشكل إضافً فً طبٌعة هللا و كلمته المعلنة

 ال ٌمكن إال أن ٌقوم أو أنه عمداً فعل ذلك أن ٌكون إذا ما كان ما أعلنه هللا خطؤ، فمن ثم إما أنه ٌجب و 

و إذا أعلن عمداً خطؤ، فإن ذلك سٌكون بمثابة خداع، و هو األمر الذي ٌتعارض مع طبٌعة هللا كما هو . بذلك

؛ 19 : 23عدد )أن هللا ال ٌكذب بشكل متكرر ٌقول الكتاب المقدس نفسه . واضح فً الكتاب المقدس

و إذا، من ناحٌة أخرى، ال ٌمكن هلل إال اإلعبلن عن الخطؤ، فمن ثم إما . (2: 1، تٌطس 18 : 6عبرانٌٌن 

كان ) كلً القدرةأو انه لٌس  (أي، أنه كان ٌجهل حقٌقة أنه قام باإلعبلن عن الخطؤ) لٌس كلً العلمانه 

من هذه البدائل مع الشهادة الشاملة للكتاب أي و ال ٌتناسب  . (ببساطة غٌر قادر على التواصل دون خطؤ

 . المقدس عن طبٌعة هللا

و لٌس النص الكتابً، بالتالً، نتاج .  الكتاب هو كلمة هللاكل تم اثبات أن 16 : 3 تً 2و بمناقشة 

بؤن النص أن نزعم و .  من التراث المكتوب لهاكجزءالمجتمعات الدٌنٌة التً تمكنت من تضمٌن كلمة هللا 

 فقط على كلمة هللا ٌتركه عرضة للتجرٌد إلى جوانب ٌتم الحكم علٌها على أنها ذات صلة ٌحتويالكتابً 

إعبلن بولس، الصفات الوصفٌة، و بحسب بدالً من ذلك، و . و تلك التً لٌست كذلك" باإلٌمان والممارسة"

 . ، تنطبق على الكتاب المقدس فً مجمله"نافع"و " ُموحى به من هللا"

و بعد أن أكدت صدق حقٌقة شخصٌة هللا و وحدة كلمته، تجدر اإلشارة إلى أنه تم تقدٌم وحً هللا إلى عالم 

مشوه و ملتوي بالخطٌئة، حٌث صارت العملٌات الفكرٌة محدودة و غالباً ما صار الباطل جزءاً من التفاعل 

وهكذا، كلمة هللا المعلنة ستعكس . و من بٌن أمور أخرى، فالوحً هو عن آثار الخطٌئة فً العالم. اللفظً

 . تعقٌدات اإلدراك البشري و وجودها فً هذا العالم

 

 الوحً: الخطوة الثانٌة



. و هذا ٌبدأ العملٌة التً اختارها هللا لتحقٌق هدفه خصوصاً فٌما ٌتعلق بالنصوص التً ترد فً اللغة البشرٌة

ومع ذلك، على الرغم من أن . و كما رأٌنا أعبله و سنناقشه أدناه، فإن كلمة هللا كانت بوساطة أفراد مختارٌن

المستلمٌن " و انسٌاق"بكلمته " بالوحً"تحدٌد الحدود إلى حد ما هو صوري، من المهم أن نمٌز أنشطة هللا 

و ألن هذه األنشطة كانت خاصة به تماماً، لذا ٌجب أن ُتعتبر المنتجات . من البشر فً عملٌة توصٌل الحقٌقة

 . الناتجة صحٌحة تماماً 

 

 التدوٌن : الخطوة الثالثة

و بعبارة أخرى، فً هذه . ٌشٌر التدوٌن إلى وضع كلمة هللا الُموحى بها فً شكل مكتوب على ٌد البشر

لقد . المرحلة، بدأ العهد بعملٌة الوحً للبشرٌة و نحن ندرك األنشطة الفكرٌة العادٌة لئلنسان فً هذه العملٌة

أما األنبٌاء، كاتبو المزامٌر، و مإلفو نصوص الحكمة فقد . و رد بولس على القضاٌا و األسئلة. بحث لوقا

و بٌنما كان الروح القدس هو القوة العاملة . (26-11: 7)و نقل عزرا عن الوثائق المحفوظة . أثاروا األسئلة

، فقد كان لكل مإلف مواهبه (17-15: 3 تً 2)وكانت الكلمة ُموحى بها من هللا  (21-19: 1 بط 2)

و ألن هللا كان ال ٌزال الشخص . الخاصة، و مجال ثقافً زمنً محدد، و أهداف واضحة، و جمهور محدد

ومع ذلك، االمور . المسٌطر فً هذه المرحلة من العملٌة، فقد تم تسجٌل الحقٌقة بطرٌقة ال ٌشوبها خطؤ

اختٌار و تكٌٌف المواد لتناسب احتٌاجات الجمهور بشكل : التالٌة أٌضاً تصبح واضحة فً هذه الخطوة

افضل؛ إغفال الكثٌر من التفاصٌل التً قد نحب أن نراها مشمولة؛ استخدام معلومات ذات خلفٌة خاصة؛ 

و لكن به استخدام األشكال و الصور األدبٌة التً تضرب على وتر حساس الذي ٌكون الجمهور على دراٌة 

 للقراء فً الوقت المعاصر؛ و االقتباس من المصادر المتاحة للمإلف اً  أو غٌر صحٌحاً  غرٌباقد ٌبدو

بشطل و من الواضح أن الخٌارات البلزمة . (انظر المثال أدناه)البشري التً قد ٌكون لها جوانب متناقضة 

 استعمالب)قد تكون هذه الخٌارات ألسباب أدبٌة أو وعظٌة . هى خاصة بما نشمل و كٌف نقول ذلكمتكرر 

استخدام نص تقلٌد السبعٌنٌة أو السامرٌة بدالً من )، أسباب تقلٌدٌة نصٌة (صٌغ المبالغة لتوضٌح نقطة ما

 . أو أسباب ثقافٌة اجتماعٌة ودٌنٌة (النص العبري

الدقٌقة فمثبلً، القراءة . و هناك مثالٌن قد ٌخدمانا لتوضٌح هذه التحدٌات المتنوعة التً واجهها المإلفٌن

 مع السجل فً سفر التكوٌن تشٌر بعض االختبلفات المثٌرة 7للتفاصٌل فً عظة استٌفانوس فً أعمال 

 األخٌر ىمثوعلى أنه ال اشتراه إبراهٌم فً شكٌم ذيذكر القبر ال.  16 : 7لعل أبرزها هو أع . لبلهتمام

؛ و 30 : 49؛ 27 : 35؛ 20-18: 33؛ 18-17: 23و ابنائه لٌس هو ما نقرأه فً سفر التكوٌن لٌعقوب 

و مع ذلك، على الرغم من أن التفاصٌل النصٌة ال تتطابق بالضبط، . (32 : 24انظر أٌضاً ٌش ) 13 : 50

و المفتاح هو أن ندرك أن ما ٌهم لوقا كمإرخ هو أن ٌسجل بصدق ما قاله استٌفانوس للسنهدرٌن، بدالً من 

و ٌمكننا فقط التكهن بشؤن األسباب التً جعلت استٌفانوس . تصحٌح ذلك لٌتماشً مع رواٌة سفر التكوٌن

أن لوقا قد حصل على نص هذا الخطاب المستعمل، و المصلحة أٌضاً من هو بل . ٌقدم الموضع كما فعل

 . ربما من بولس، ألنه هو نفسه لم ٌكن حاضر الموقف



: 12 كورنثوس 2و كؤمر توضٌحً للشكل األدبً الذي كان واضحاً فً الثقافة األوسع هو إشارة بولس فً 

و تشٌر النصوص الخارجة عن الكتاب . التً كانت الفردوس" السماء الثالثة" لكونه اختطف إلى 2-4

المقدس من نفس الفترة العامة إلى أنه ٌتم اعتبار عالم ما وراء الوجود الدنٌوي فً كثٌر من األحٌان 

و كان لكل مستوى محتوٌات معٌنة؛ .  كمستوٌات السماء، و أن المستوى الثالث تم تحدٌده على أنه الفردوس

. عن السماء فهذا لٌس الموضوع" الحقٌقة" إذا كان هذه هى 8.فقد كان المستوى الثالث مكان لراحة المنتقلٌن

فقد كانت طرٌقة للتحدث عن ذلك الذي كان ال ٌوصف و مع ذلك فهو أمر ذو جاذبٌة للٌهود خبلل قرون 

: 3 بط 1)ٌستخدم بولس ذلك اإلطار المفاهٌمً لتقدٌم وجهة نظره و بطرس قد فعل ذلك أٌضاً . االضطهاد

كرز لؤلرواح التً "عندما تحدى جمهوره لتقدٌم جواب بنفس الطرٌقة كما فعل المسٌح عندما  (18-19

الثانً من السماء كما بدا فً وصف النصوص الخارجة " المستوى"و هكذا كما هو معتاد، فإن ".   السجن 

عن الكتاب المقدس هو ٌحتوي على تلك المخلوقات المبلئكٌة المتمردة التً قادت الناس إلى الضبلل فً أٌام 

 . الطوفان

 (الخطوة السادسة)و بوضوح، فالعمل التفسٌري لدٌنا . و توضح هذه األمثلة قٌمة التحقٌق الجاري للنص

قبل كل شًء، من المهم أن .  ٌإثر على فهمنا لسٌاقات المإلفٌن و نواٌاهم كما تظهر فً مرحلة التدوٌن هذه

 . أإكد مجدداً أن كل هذه العوامل هً داخل ولٌست خارج، العمل السٌادي هلل الروح القدس

 

 الحفظ عن طرٌق التسلٌم : الخطوة الرابعة

هل حفظ : "و هنا علٌنا أن نطرح هذا السإال. الخطوة الرابعة هً الحفاظ على النص من خبلل عملٌة النسخ

فإذا ما . و بالنسبة لهذا السإال ٌجب أن نقدم إجابة متفاوتة" هللا وحٌه المدون بشكل بحت فً األبوجرافٌا؟

و لكن إذا كان المقصود . ، اذن ٌكون الجواب بالنفً"الحفظ دون أخطاء"هو " بحفاظ بشكل بحت"المقصود 

 . أن حقائق الكتاب المقدس بقٌت دون إفساد، ٌكون الجواب نعم

و ٌكمن أساس هذا االدعاء فً نظام النقد النصً الذي فٌه ٌتم جمع المخطوطات العبرٌة و الٌونانٌة 

الموجودة، و تنظٌمها فً مجموعات تمثل التقالٌد النصٌة، و من ثم ٌتم تقٌٌمها لتحدٌد ما قد ٌكون األقرب 

، و استشهادات آباء الكنٌسة (انظر أدناه)فً هذه العملٌة، تعتبر الترجمات القدٌمة . منها إلى النص األصلً

 . األولٌن و كتابات الحاخامٌة هً أٌضاً مفٌدة

فتقرٌباً فً خبلل فترة . و بوضوح، فإن هناك عوامل أثرت على انتقال النص؛ و أشمل ما فٌها هو الوقت

 سنة التً تم خبللها تؤلٌف الكتاب المقدس العبري، شملت تغٌٌرات فً اللغة ادت إلى تحوالً كامبلً 1000الـ

لؤلبجدٌة من الحروف القدٌمة للعبرٌة إلى المربع النصً اآلرامً، و تغٌرات فً اإلمبلء و النحو و بناء 

و هذا تم حتى قبل العملٌات البلحقة لنسخ النص كله فً . الجملة، و تحوالت فً معانً بعض الكلمات

و تم تؤلٌف نص العهد الجدٌد الٌونانً فً إطار زمنً أقصر بكثٌر، بحٌث كانت التركٌبات . القرون التالٌة

و مع ذلك، كان هناك نهج مختلفة لدقة الحفاظ على النص و تقدٌمه فً الكنٌسة . اللغوٌة أكثر استقراراً 

كما أدى الوقت إلى تلف و تدمٌر . األولى، األمر الذي أدى إلى تكوٌن مجموعات نصٌة متماٌزة



الخلط بٌن و أخٌراً، فإن البشر الذٌن شاركوا فً العمل قاموا بؤخطاء لم تكن مقصودة، مثل . المخطوطات

باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك . المتشابهة، ترك حروف أو كلمات و تكرار كلمات أو عباراتاألحرف 

جهود متعمدة فً بعض األحٌان نحو تنسٌق المواد، و تذلٌل القراءات الصعبة و القضاء على التعبٌرات 

 . البغٌضة

و بعد أن تكلمت عن هذه العوامل، من المهم أن أبدي بعض المبلحظات بخصوص نتائج النقد النصً لكل 

 من المخطوطات جزئٌة و كاملة 600فهناك أكثر من .  من الكتاب المقدس العبري و العهد الجدٌد الٌونانً

من الكتاب المقدس بالعبرٌة، بما فً ذلك نصوص من التقلٌد الماسوري، و من مجتمعات البحر المٌت 

، من التقلٌد السامري، و كذلك شظاٌا فردٌة مثل بردٌة ناش و تمٌمة الفضة (قمران، نهال هٌفٌر، ماسادة)

و ٌعتبر النص الماسوري ذو أهمٌة خاصة بسبب الحذر الشدٌد الذي به قام .  التً اُكتشفت فً وادي هنوم

لقد . (تقلٌد النص) الماسوراةالكتبة العبرانٌٌن، و تم تسمٌتهم فً وقت الحق الماسورٌٌن، بالحفاظ على 

أحصوا الحروف و الكلمات و اآلٌات و الفقرات فً كل اسفار الكتاب المقدس بؤكملها، و وجدوا الكلمات 

و . األشكال الخاصة، و كان لدٌهم نظام محكم لفحص و وسم النص أشاروا إلى الوسطى فً األسفار، و

تتمثل هذه السجبلت الدقٌقة سواء فً المبلحظات الهامشٌة أو فً مجلد مستقل و هذا هو ما ٌعادل 

التعلٌقات و ألن النص نفسه كان مقدس، فإنهم لم ٌقوموا بتصحٌحه؛ بدالً من ذلك قدموا . المبلحظات النهاٌة

باإلضافة إلى ذلك، ألن النص العبري قد استند بشكل أساسً على الحروف الساكنة فقد . الوفٌرةالتوضٌحٌة 

و األمر البلفت للنظر هو مدى قرب هذا التقلٌد . أضافوا عبلمات حروف العلة من أجل الحفاظ على النطق

من النص، و الذي ٌعتبر أقرب مثال علٌه ٌعود تارٌخه الى نهاٌة القرن التاسع المٌبلدي، ٌتوافق مع 

و هذا ٌعطٌنا الثقة أنه بالفعل . النصوص الكتابٌة للبحر المٌت التً ترجع إلى ما ٌقرب من ألف سنة فً القدم

  9. تم الحفاظ على النص بطرٌقة دقٌقة بشكل ملحوظ

 100( 1: )على وجه التقرٌبو تشمل هذه . لدٌنا حوالً خمسة آالف مخطوطة ٌونانٌة للعهد الجدٌد

أنسٌال؛ أي ) مخطوطة من الرقوق 260( 2). مخطوطة بردٌة، ٌرجع تارٌخها فً القدم إلى القرن الثانً

 مخطوطة متصلة 2700( 3. )، و التً ٌرجع تارٌخها فً القدم إلى القرن الثالث(ذات األحرف الكبٌرة

العدٌد من  (4). ، و ٌرجع تارٌخها من القرن التاسع و حتى القرن السادس عشر(النسخ)األحرف الطوٌلة 

عدد من  (5)و . كتب القراءات الكنسٌة، تحتوي على مقاطع من العهد الجدٌد الستخدامها فً خدمات الكنٌسة

و باإلضافة إلى هذا الدلٌل من المخطوطات، لدٌنا حلقة عدد من آباء الكنٌسة األوائل، و . الشقفات و التمائم

دعونا نبلحظ خمسة من هإالء الكّتاب، الذٌن ماتوا . عدد منهم شمل اقتباسات من العهد الجدٌد فً كتاباتهم

و كانت عدد اإلقتباسات من العهد الجدٌد المدرجة فً كل كتاباتهم .  م340 م و السادس مات فً 255قبل 

العبلمة أورٌجانوس،  (3)؛ (2406)و كلٌمنضس السكندري  (2)؛ 1819إٌرٌناإس  (1): على النحو التالً

و هكذا، فإن  10. 5176ٌوسابٌوس،  (6)و . 1378هٌبولٌتوس  (5)؛ 7258ترتلٌان،  (4. )17922

و ٌرجع العدد األكبر من . التحدي لنقد نص العهد الجدٌد هو فً تنظٌم و تقٌٌم هذه الثروة من البٌانات

و . التباٌنات إلى االختبلفات فً الهجاء ٌلٌها السهو عن كلمات ٌونانٌة صغٌرة أو تغٌرات فً ترتٌب الكلمات

 . هذه لٌست العوامل التً تإثر على جدارة النص بالثقة فً تقدٌم و نقل الحق



فً حٌن قد ٌكون هناك الشوق أحٌاناً أن ٌكون فً متناول الٌد واحدة من االتوجرافٌا المطمئنة لنا، فمن المفٌد 

و لن تكون هذه المرة األولى التً . أن نتذكر إغراء مثل هذا األمر سٌكون بالنسبة ألولئك الذٌن ٌملكون ذلك

الحظ ما فعله إسرائٌل مع الحٌة النحاسٌة فً . ٌتعرض البشر لصنع صنماً من شًء كان فً البداٌة مفٌداً 

فقد كان على حزقٌا القٌام بتدمٌرها كجزء من االصبلح النهم كانوا قد بدأوا بعبادتها . 21سفر العدد اصحاح 
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 الترجمة : الخطوة الخامسة

أوالً، تعتبر أهداف الترجمة من . و ٌجب تناول عدة عوامل واضحة فً هذه المرحلة فٌما ٌتعلق برحلة النص

و هناك، مع ذلك، . ، و الحفاظ على الشكل قدر اإلمكانءمةاألصل إلى اللغة المستقبلة هً الدقة و المبل

لغة فكل . عقبات ٌجب التغلب علٌها فً مسؤلة الترجمة، تماماً كما كانت هناك عوامل تإثر على انتقال النص

فمن المستحٌل أن تجد مكافئات دقٌقة . نظام ٌختلف من حٌث النحو و بناء الجملة، و مدى داللة الكلماتلها 

و على المترجمٌن تحدٌد أفضل السبل لتمثٌل نص اللغة األصلٌة فً اللغة المستقبلة، . فً أي من هذه الفئات

 الترجمة الحرفٌة، التً تسعى لحفظ المعانً الدقٌقة للكلمات و تحافظ على ترتٌب اوما إذا كانوا سٌختارو

فالترجمة من النوع األول تمٌل أن تكون خطٌرة،  و تحتوي . الكلمات، أم ترجمة حرة لؤلفكار و المفاهٌم

و من ناحٌة أخرى، فإن هذه . على مفارقات، قد تفقد معنى النص فً عملٌات الترجمة الحرفٌة بشكل مفرط

و فً الوسط، تحاول نظرٌة التكافإ الدٌنامٌكً للترجمة أن . النص األصلً" نكهة"األخٌرة قد تفقد بعض من 

و من الناحٌة . تقوم بترجمة الكلمات و التعابٌر، و اإلنشآت النحوٌة إلى مكافئات مناسبة فً اللغة المستقبلة

العملٌة فً هذا الصدد، سٌقوم الدارس الحذر للكتاب المقدس بالرجوع باستمرار لترجمات متعددة استخدمت 

 . أسالٌب مختلفة للترجمة، وإذا أمكن، ٌدرس اللغات األصلٌة

عبرٌة الكتاب المقدس إلى استخدام الصور المجازٌة بشكل واسع النطاق، و القلٌل من التجرٌدٌة، و و تمٌل 

هناك تنوع و تركٌبات فً كٌفٌة إال أنه باإلضافة إلى ذلك، ٌوجد فٌها فقط زمانٌن نحوٌٌن، . الجملة المدمجة

و هذه العوامل واضحة وال سٌما فً الشعر الذي ٌضم ما ٌقرب من ثلث الكتاب . استخدام هذٌن الزمانٌن

و عندما ٌنشؤ الغموض فً هذه السٌاقات، ٌواجه المترجم مشكلة االختٌار من بٌن خٌارات . المقدس العبري

و فً . و على النقٌض من ذلك، فإن الٌونانٌة تسمح بكبل من الدقة و التجرٌد. متعددة لٌترجم فقرة معٌنة

، من المفٌد ألغراضنا أن كّتاب العهد الجدٌد الذٌن اقتبسوا من السبعٌنٌة الٌونانٌة التصوٌري الفرقضوء هذا 

بٌنما ٌستشهدوا بالعهد القدٌم، نقلوها بوضوح على أنها الكتاب  (بدالً من تقلٌد المخطوطات الماسورٌه)

المقدس و اعتبروها ذات السلطة الكاملة لكلمة هللا حتى و أن كانت هناك، فً بعض الحاالت، اختبلفات 

و مع ذلك، فمن الواضح أنه تحت الهام الروح القدس، أفاد نص الترجمة الٌونانٌة لتوصٌل الحق . ملحوظة

 . الذي ٌإدي إلى الخبلص

و . (انظر القسم السابق)ثانٌاً، و من المهم بمكان تناول قٌمة الترجمات القدٌمة كؤدوات فً إنشاء أفضل نص 

 أقرب ترجمة األنهو ذلك . تعتبر السبعٌنٌة الٌونانٌة مفٌدة كمصدر لتناول الفقرات الصعبة فً العهد القدٌم

، و هى مإشر مهم لكٌفٌة فهم الكلمات التً استخدمت مرة (القرنٌن الثالث و الثانً قبل المٌبلد)موجودة 



كما أنه ٌمكنها أن تساهم . التً تتحدث الٌونانٌة واحدة فقط أو بشكل غٌر منتظم، بواسطة الجماعات الٌهودٌة

فً بعض األحٌان فً عملٌة تحدٌد أفضل تسلٌم للنص على الرغم من أن المخطوطات العبرٌة تعتبر الشهود 

و تعتبر الترجمات اآلرامٌة، المدعوة الترجومات، أقل قٌمة لناقد النص، ولكن ذات أهمٌة كبٌرة . األولٌة

و الفولجاتا لجٌروم فً القرن الرابع لها  ( م250حوالً )و بالمثل، فإن الترجمة البلتٌنٌة القدٌمة . للمفسر

 . بعض القٌمة فً كبل من نقد النص و التفسٌر

 هل ٌمكن ترجمة أفضل نص مشهود له للكتاب المقدس : "نعود إلى السإال األساسً بشؤن هذه المرحلة

الجواب ببل شك باإلٌجاب " ؟`كلمة هللا`بمثل هذه الدقة حتى ٌمكننا أن نطلق بثقة على النسخة الناتجة أنها 

ألن المترجمٌن الذٌن كانت لهم مواهب و كانت لهم خبرة واسعة فً الترجمة من األصل إلى اللغات 

 . المستقبلة حققوا أهداف الدقة و المبلءمة، و استمرارٌة النموذج

  

 التفسٌر : الخطوة السادسة

 بهذه المرحلة السادسة الخاصةو ٌعتبر الخوض فً ساحة التؤوٌل و التفسٌر مسعى ضخم و هذه المبلحظات 

أسس الثقة التً لدٌنا فً أنه ٌمكننا فهم المعنى المقصود من الكتاب المقدس، و تبلحظ دراسة ببساطة بتقوم 

فً عملٌة " القضاٌا الساخنة"العوامل الرئٌسٌة التً تإثر على الجهود التفسٌرٌة لدٌنا، و تذكر العدٌد من 

 . التؤوٌل و التفسٌر فً الوقت الحالً

و ٌنطوي االٌمان الذي ٌإدي إلى الخبلص على المعرفة بـ، و الموافقة على، و الثقة بالحقائق الخبلصٌة 

و تعتمد جمٌع العناصر األساسٌة لئلٌمان المسٌحً على فهمنا . الخاصة بتجسد المسٌح، و كفارته و قٌامته

.  لنصوص الكتاب المقدس التً تشٌر إلٌها، و التً تروي خدمة ٌسوع، و التً تفسر حٌاته و خدمته للكنٌسة

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

 ٌوحنا 1)الروحً بسبب سكنى الروح القدس فٌهم، فهم قادرون على إدراك وتمٌٌز الحق الفهم عطٌة لدٌهم 

الروح القدس هو الكاتب المعصوم للكتاب المقدس و المفسر المعصوم للكتاب المقدس؛ و . (27، 20-21: 2

 . بالتالً ٌمكن للمإمنٌن أن ٌكون لدٌهم الفهم الصحٌح لكلمة هللا

أما وقد قلنا هذا، فإنه من الواضح أن من بٌن المسٌحٌٌن هناك الذٌن ٌعتنقون الهوت المدرسة االفتراضٌة 
ٌٌّن؛ اتباع خلقٌة األرض الفتٌة و اتباع خلقٌة األرض القدٌمة و اتباع التطور اإللهً؛  (التبرٌرٌة) و اإلْسِتْداللِ

الكالفٌنٌٌن و االرمٌنٌٌن و اتباع الهوت االنفتاح؛ المعمدانٌٌن و المإمنٌن بمعمودٌة االطفال من المعمدانٌٌن؛ 
و اتباع النظرٌة التدبٌرٌة و اتباع الهوت العهد؛ الذٌن ٌإمنون باختطاف المإمنٌن قبل الضٌقة العظٌمة و 
الذٌن ٌإمنون باختطاف المإمنٌن وسط الضٌقة العظٌمة و الذٌن ٌإمنون باختطاف المإمنٌن بعد الضٌقة 

و فً الواقع، بل حتى ٌوجد المإمنٌن بتنزٌه .  العظٌمة و العدٌد من األسماء األخرى عن جماعات مختلفة
كٌف ٌمكننا التوفٌق بٌن هذه ! الكتاب المقدس عن الخطؤ و غٌر المإمنٌن بتنزٌه الكتاب المقدس عن الخطؤ

االختبلفات فً التفسٌر مع االدعاء بؤنه من الممكن أن ٌكون هناك فهم صحٌح لكلمة هللا؟ هل ٌجب أن نقول 
أن كل هذه التفسٌرات صحٌحة، و أن كل منها تم الوصول إلٌه من قبل المفسر المعصوم للكتاب المقدس، 

 أي الروح القدس؟ 



أوالً، محدودٌة الوجود اإلنسانً و . و ٌمكن معالجة هذه الفوارق من خبلل مبلحظة عدة عوامل رئٌسٌة

فهم المتجددٌن بٌن البشر، بمعنى أن كل مفسر سٌكون له منظوره على استمرار آثار الخطٌئة علٌه حتى 

و فً أغلب األحٌان، ٌشّكل فخرنا، طمعنا أو كسلنا الطرٌقة التً بها نختار . الخاص و لن ٌوجد تفسٌر مثالً

عبلوة على ذلك، تتصور تفسٌراتنا بحسب وجودنا فً زاوٌة معٌنة من العالم الساقط فً وقت . فهم النص

. و سوف تإثر أجٌال من الخبرة على كٌفٌة فهم القراء فً كل سٌاق للكتاب المقدس. معٌن فً تارٌخ البشرٌة

فبل مناص من أن الكائنات البشرٌة المحدودة و الموجودٌن فً أطر معٌنة من الزمان والمكان؛ لن ٌكون لهم 

.  بؤن هناك مسافة بٌن المإلف و القارئ فً أي نص معٌن، أمراً حٌوٌاً  االقرارو ٌعتبر. فهم كامل لكل الواقع

 وعبلوة 11.ثقافٌة و جغرافٌة و زمنٌة " آفاق"ومع ذلك، فإن الفجوة ال ٌمكن تجاوزها؛ فالنص ٌتوسط بٌن 

على ذلك، فإن هذه القضاٌا الخاصة بالمنظور و السٌاق، لٌس من الضروري أن ٌنظر إلٌها بشكل تام على 

بل بدالً من ذلك، فإن الروح المتواضعة المستقبلة التً تمٌل إلى التعلم من نهج جدٌدة؛ قد . أنها قٌود سلبٌة

 . تؤتً بآثار عظٌمة

و ألن الواقع معقد جداً بشكل . ثانٌاً، هناك اختبلفات فً أنظمة التؤوٌل التً وضعها علماء الكتاب المقدس

و فً حٌن أن األطر . مدهش، فؤي محاولة لفحص جوانب منه، تلجؤ إلى نوع ما من المنهجٌة و النظام

الناتجة تسمح بصٌاغة النتائج التً توصلنا إلٌها بطرٌقة منظمة، كل منها ٌغفل حتماً بعض األشٌاء، و ٌعطً 

و قد ٌتم تشكٌل طبٌعة النظام المحدد أو المإسس بواسطة أجندات . المزٌد من االهتمام أو األولوٌة لآلخرٌن

و ٌمكن لؤلطر التفسٌرٌة التً شكلتها خبرات المجتمع أن تصبح . ذات األهمٌة لمجتمع معٌن من القراء

ٌُولد نقاط مبهمة خاصة بها. بسهولة أدوات أٌدٌولوجٌة ُتستخدم لصالح هذا المجتمع . و هذا بدوره ٌمكن أن 

امثلة لهذا هو التحدٌات الخاصة التً أثٌرت من قبل أولئك الذٌن هم على حد سواء منغمسٌن فً الهوت 

محددة على حساب " نقطة انطبلق"إن اختٌار ".   ما تولد عنه"التحرٌر و النقاد لبلهوت التحرٌر و مختلف 

نقط أخرى ٌمكن أن تإثر على النتائج النهائٌة؛ غالباً ما تشكل طبٌعة األسئلة المطروحة إلى درجة ما 

  12.االجابات

و تعتبر الحقائق اللفظٌة حول . و ٌتعلق بهذا هو زٌادة وعٌنا باألنواع األدبٌة الغنٌة التً تكّون النص الكتابً

طبٌعة هللا، و عن تلك العوالم غٌر الموصوفة وراء وجودنا المكانً والزمانً، و عن حٌاتنا فً هذا العالم 

مصاغة فً فقرات التً ترشد و تحث، و تروي و تسجل األحداث، و تعبر عن التمجٌد، و تطرح الشكوك و 

و تتطلب وصاٌا العهد، الشعر الغنائً، و النصوص الرإٌوٌة، على سبٌل المثال، تصور حرٌص و . األسئلة

  13.تؤمل مدروس من جانب القارئ و المفسر

ثالثاً، على افتراض أن نظرٌة شخص ما التفسٌرٌة هى موثوقة، إال أن هناك فجوات متكررة بٌن النظرٌة 

 أن نرٌدالجٌدة و الممارسات السٌئة ألننا جمٌعاً ممارسٌن غٌر معصومٌن، نتؤثر فً كثٌر من األحٌان بما 

 . نجد فً النص على عكس ما هو موجود بالفعل فً النص

. رابعاً، كثٌراً ما ٌكون هناك فشل فً تمٌٌز الضرورٌات عن غٌر الضرورٌات، أو الحقائق عن الخصائص

 . على حقو كثٌراً ما ٌشوب سعٌنا نحو الحق رغبة فخورة أن نكون 



و إنه، فً الواقع، لمن األهمٌة بمكان أنه فً الخطوات البلحقة للوحً، تزداد المسإولٌة الواقعة على عاتق 

فً كل خطوة حٌث ٌتوالً االبتعاد عن النص ذاته حتى تتضح  أكبر من الخطؤ اتو أن درجٌبدو و . البشر

و ٌمكننا أن نخلص إلى أنه كلما زاد تحرر العقل البشري، كلما زادت . نصل لتناولنا غٌر المعصوم للنص

و هكذا، ربما تسمح لنا السٌطرة هللا اإللهٌة . تجربة الفخر كقوة محفزة بطرٌقة ما لتصبح جزءاً من الصورة

 . وخاصة هنا، بخبلف كاف لدفعنا نحو التواضع الصحً لنطلب حكمته

و فً خضم كل هذه االختبلفات فً التفسٌر، من المهم بشكل خطٌر أن نعترف أن فهمنا، تؤوٌبلتنا، و 
باالضافة إلى ذلك، فإن .  للتصوٌب و التصحٌح و التعدٌلدائماممارستنا و تشدٌداتنا، هى بنعمة هللا، قابلة 

جمٌع المسٌحٌٌن المولودٌن من جدٌد لدٌهم قواسم مشتركة أكثر مما لدٌهم من فروق؛ لدٌهم وحدة أعظم مما 
إنه لمن المهم .  و هذا نفقده فً وسط شدة الصراع. لدٌهم من تنوع؛ و هناك أكثر مما ٌوحدهم عما ٌفرقهم

.   من عبودٌة الخطٌةاشترانا بهاأن نحتفل بنعمة هللا التً 

 : و كما ٌقول اعتراف 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 نإمن بها، و نحفظها للخبلص، هى مطروحة بشكل 

واضح، و متاحة بشكل صرٌح فً مكان ما أو غٌره من الكتاب المقدس، لٌس فقط للعلماء، ولكن 
 . لهاالفهم الكافًلٌبلغوا لؤلمٌٌن، و بالوسائل العادٌة، 

 اإلنتشار : الخطوة السابعة

متى، من خبلل العرض، والتوضٌح، و التطبٌق و اإلقناع، نحاول التبشٌر أو : "و هنا نطرح هذا السإال
فً أعمال الرسل " التعلٌم بجزء من الكتاب المقدس، ٌمكننا القول بشكل صحٌح أننا نبشر أو نعلم بكلمة هللا؟

امتؤل الجمٌع من الروح القدس، وابتدأوا ٌتكلمون " نجد تجمع آالف المإمنٌن معاً، وكما قٌل لنا انهم 30 :4
لذلك، " قٌل لنا عن التبلمٌذ الذٌن تشتتوا من كنٌسة أورشلٌم 4 : 8فً سفر أعمال الرسل ". بكلمة هللا بجرأة

ٌبشر " ٌحض بولس ابنه فً اإلٌمان أن 2: 4 تً 2و " أولئك الذٌن قد تشتتوا جالوا مبشرٌن بالكلمة
و هكذا، فمن الواضح أن األتباع األوفٌاء للمسٌح كان و سٌظل متوقعاً منهم أن ٌشهدوا بالتبشٌر و !" بالكلمة

 . اإلعبلن الصادق لكلمة هللا المتاحة لهم

و تعتبر العبارة المؤثورة . هذا تحدي بعٌنه فً بٌئتنا المعاصرة وألن اجتمعت الكلمات بما ٌقابلها فً الصور

و للتؤكٌد، فإن الصور و العروض المرئٌة لئلنجٌل مقنعة .  أمراً مسلماً به" الصورة افضل من ألف كلمة"

وٌمكن أن تكون فعالة جداً، و لكن جاذبٌتها فً كثٌر من األحٌان عاطفٌة فقط بدالً من إشراك الجمهور فً 

عرض عملٌة فً  ٌعتبر ما قد تم التضحٌة به بشكل متكرر و. تفكٌر مدروس بشؤن الحقٌقة التً تنقلها

 أغراضو لتحقٌق . مسؤلة الوضوح و الدقة، هو جذب انتباه الجماهٌر و ترفٌه العامةو ذلك ل ،الحقٌقة

. الوحً، فإن الكلمات و المختار منها بعناٌة، تعتبر ضرورة مطلقة

  

 الخالصة



 السابقة، أن إمكانٌة الخطؤ فً النقل و االستخدام العملً للنص الكتابً كما هو لدٌنا االستكشافاتوٌتضح من 

و أخٌراً، عندما ٌترك الناسخ كلمة بسبب التعب و إجهاد العٌن، فإن ذلك ٌشكل . اآلن هو أمر جدٌر بالذكر

 تعنً حرفٌاً أن وجه موسى ظهر كارانو بالمثل، على افتراض أن الكلمة العبرٌة . خطؤ فً نقل النص

كان خطؤ فً الترجمة التحرٌرٌة و التفسٌر الذي أدى إلى انتاج بعض األعمال  (35 :34خر )" بقرون"

و ٌمكن أن تتضاعف هذه األمثلة فً كل مرحلة من المراحل التالٌة . المشهورة جداً و الغرٌبة فً الفن

ومع ذلك، فً حٌن أن مهمة التعامل مع التعقٌدات المتعددة لهذه العملٌات هً فً الواقع أمراً . للتدوٌن

. صعباً، إال أن واحد من مواطن جمال المجتمع المسٌحً هو دورها الحٌوي فً الحفاظ على حق هللا المعلن

و بحضور الروح القدس، ٌجب أن ٌكون جسد المسٌح العامل بشكل صحٌح هو المكان الذي ُتناقش فٌه 

أن ٌكون حنٌن ٌبدو و على عكس ما . التقالٌد مختلفة للنص، الترجمات الممكنة، و التفسٌرات البدٌلة بشدة

عام لئلتساق وعدم وجود حجة جٌدة، فإن الوحدة على الحقائق األساسٌة ال تتهدد عن طرٌق النقاش حول 

و ٌإدي إلى مزٌد  (17 : 27راجع سفر األمثال )فً الواقع، هو أمر محفز و جٌد . القضاٌا األكثر هامشٌة

ففً المجتمع المسٌحً لدٌنا الفرصة لممارسة التوازن الدقٌق لعقد . من الفهم و التقدٌر لثراء كلمة هللا و العالم

 . قناعات قوٌة و فعل ذلك بتواضع و استعداد لبلعتراف بالخطؤ

 هى الخاصٌة الخارقة لحمل الكلمة، و التعبٌر الموحاوٌةو للعودة إلى النص األساسً لقناعاتنا، نإكد أن 

و تعتبر هذه .  عنها، و الحفاظ علٌها بما ٌضمن أن الكتاب المقدس، بعد عملٌة الوحً، هو وحً هللا و منه

و هو ما ٌعنً أن الحق تم الحفاظ علٌه و تم تؤكٌد فعالٌته، و هذا ٌمٌز لٌس فقط نص . الخاصٌة نتاج للوحً

المخطوطات األصلٌة للكتاب المقدس، ولكن أٌضا نصوص جمٌع نسخ الكتاب المقدس، إلى درجة أن 

 . نصوص تلك النسخ تعٌد انتاج نص األصول بؤكبر قدر من األمانة

دعونا اذن نتشجع، و متحقٌقٌن من العناٌة الملحوظة التً مارسها هللا فً حفظ كلمته، دعونا ننشر كلمة هللا 
الحٌة بكل ثقة، فً قوة الكاتب اإللهً، الروح القدس، للمجد و اإلكرام األبدي للكلمة المتجسد، الرب ٌسوع 

 ! المسٌح
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 الحواشً

و مما ٌشجع القارئ .  لقد تجنبت استخدام عبلمات االقتباس أو المسافات البادئة لكلماته بشكل مرهق للقراء1

ألقى البروفٌسور دونزوٌلٌر . http://ibri.org/reports.htmعلى الوصول إلى العمل األصلً فً 

الملفات ) من معهد البلهوت اإلنجٌلً 1977محتوٌات الكتاب و محاضرتٌن منفصلتٌن فً فصل الصٌف 

و قد . (IBRI و األقراص السمعٌة المدمجة لمحاضرات المعهد متاحة فً كتالوج MP3الصوتٌة بصٌغة الـ 

و قد طلبت و تلقٌت بامتنان إذن من مجلس إدارة معهد . قمت بتقدٌم المواد معاً فً عرض واحد متماسك

و كمحررة ألبحاث و . بحوث الكتاب المقدس للتخصصات لتقدٌم هذه المقالة بمثابة تنقٌح للكتاب األصلً

 . ، ساهم داٌل بلٌتٌشا بتعلٌقات و اقتراحات مفٌدة جداً IBRIتقارٌر معهد 

من المناقشات الشهٌة بٌن اإلنجٌلٌٌن الذٌن الذي نتج " خالٌة من الخطؤ" و بطبٌعة الحال، فهى تعتبر الزعم 2

سٌقال أكثر عن . تصارعوا مع تعارٌف التنزٌه عن الخطؤ و العصمة واآلثار المترتبة على تلك التعارٌف

و ٌعتبر بقٌة التعرٌف كبٌر فً تركٌزه على وحدة الحق المعلن و الفعالٌة األخبلقٌة للكلمة . هذه المسائل أدناه

 4عب )إلى أن كلمة هللا حٌة و فعالة و قادرة تماماً على الحكم على األفكار و المواقف " الدٌنونة"تشٌر . هللا

 :12 .) 

إذا .  القضاٌا المتعلقة بتكوٌن العهد الجدٌد و قانونه هى قضاٌا معقدة، و لكن عدة عوامل تستحق االهتمام3

ُكتبت رسالة بولس الثانٌة إلى تٌموثاوس فً منتصف الستٌنات، ٌمكننا أن نخلص إلى أن رسائل بولس 

و من الجدٌر بالذكر أن بطرس اشار إلً كتابات بولس ووضعها على قدم المساواة مع . السابقة مدرجة هنا

على الرغم من أن األناجٌل اإلزائٌة تم تعٌٌن تارٌخها ما بعد . (16-15: 3 بط 2)غٌرها من الكتب المقدسة 

 م اآلن، فٌمكن تقدٌم اطروحة أن لوقا و األعمال كانت مكتوبة قبل سجن بولس فً السجن الرومانً فً 70

 إعادة تؤرٌخ انظر جون وٌنهام،. و التً من شؤنها أن تشٌر أٌضاً إلى تارٌخ سابق لمرقس.  أوائل الستٌنات

و عندما وعد ٌسوع الرسل المجتمعٌن فً . (1992إنترفرستً، : دونرز جروف) متى و مرقس و لوقا

، لذا لدٌنا ضمانات (26: 14ٌوحنا ) و ٌذكرهم بما قاله االشٌاءالعشاء األخٌر بؤن الروح القدس سٌعلمهم كل 

و أخٌراً، هناك إشارات متعددة لوضع الشهادة الرسولٌة على قدم . من المصدر اإللهً لكتاباتهم أٌضاً 

 .  كؤمثلة2: 3 بطرس 2 و 20 : 2انظر أفسس . المساواة مع الكلمة النبوٌة

 و قد تم فحص صحة كل من هذه الرسائل فً بعض الدوائر و تم ارجاع تارٌخها حتى وقت الحق من 4

 . الموقف الذي لدٌنا هنا هو أنها كانت مكتوبة على ٌد بولس و بطرس. عمر بولس و بطرس
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