


في إحدى األمسيات أعد الحزب الشيوعي مسرحية كبيرة الغرر  مهارا •
 ...السخرية من الكتاب المقدس 

قام ممثل مشراور بممرل دور السريد المسريو وُرو يالقري الموع رة علر  •
الجبررلك كرران مررن المنرررو  أن يقرررأ ثيتررين فقرري ثررم يقلررب الحرردي  إلرر  

 ...السخرية عل  تلك الكلمات ويثير الضحك عل  كلمات المسيو

تقدم الممثل بخيوات ُادئة وفري يردا اجهجيرل ثرم فتحرو وبجروت أجر  •
ثررم برردأت هبرررات جرروتو تاتررز ..  التيويبرراتومالمررو ماقتضرربة برردأ يقرررأ 

 ...وعل  جوت المالقن ليقلب الحوارك ولكن .. وي ار عليو التوتر 

بردا علر  وجرو الممثرل جرراب رُيرب ثرم أخر  يتماسرك وبه ررات عميقرة •
 ..إل  ثخرا.. دون أي تمليق أو سخرية  التيويباتأخ  يكمل قراءة 

ه ررر الممثررل بممررق شررديد وعيررون داممررة إلرر  السررماء وبكررل قرروة رشررم •
ا كرهررري يرررا رب متررر  جئرررت فررري »هنسرررو بمالمرررة الجرررليب وُرررو يقرررول 

 «ملكوتك

يرا ربري يسروب »واهقلب الحال إ  جرر  كثيررون بسرعة أاغلق الستارك •
 ... إهاا قوة كلمات اجهجيل ......  « إرحمهاالمسيو 



ك تخرررم مررن فمررو لتمبررر عهرروك تحمررل الكلمررة لاررا قرروة جرراحباا•

 ..سلياهوك تمرف اآلخر بو 

 .وهأخ  الوعد ويتحقق المجد من خالل الكلمة يجير الماد•

مرن « وكران الكلمرة هللا»كلمة هللا تحمرل قروة جبرارة ألهارا  ..لا ا 

 .  هللا تخرم كقاهون وعاد



 الكتاب الماقدس ُو الكتاب الوحيد 

 ال ي يكون مؤلنو حاضراً عهدما تقرأا



 ما ُو الكتاب الماقدس؟: أولً 

 أسماء الكتاب الماقدس: ثاهياً 

 مناُيم خاجة بالكتاب الماقدس: ثالثاً 

 كيف وجل إليها الكتاب الماقدس: رابماً 

 إستحالة تحريف الكتاب الماقدس: خامساً 

 بم  قضايا التشكيك في الكتاب الماقدس: سادساً 



 ؟ماًهوًالكتابًالُمقدس:ًأولاً



 :هو..ًالكتابًالُمقدسً

 كلمة هللا ال ي ياملن لها قجد هللا في الكون والبشرر وفري حياتهرا
 (25: 1بي1)الشخجية 

 المارشررد الرر ي يقودهررا إلرر  الحيرراة الروحيررة وياميررد تجديرردها مرررة
 (15: 7الحكمة)ثاهية فهرجع إل  جورة هللا 

 (3: 1يو1)كتاب الشركة مع هللا 

 (18: 3بي2)كتاب الممرفة 

 كترراب الهممررة الرر ي يمهحهررا اجمررتالء مررن هممررة الرررو  القرردس
 (32: 20أب)

 (52: 119مز)كتاب التمزية في المحن والتجارب 

 (31: 8يو)كتاب التلم ة 

 (16: 15إر)كتاب النر  الدائم وباجة القلب 

 (24: 5يو)كتاب الحياة 



مهرر  أن عرررف الشررييان يريقررو إلرر  •

عقررل اجهسرران وأقهمررو بالشررر وُررو 

 .. يحاول أن ياشكك في كالم هللا 

كان بسبب شكو في كرالم  سقوي ثدم•

 (5 – 4: 3تك)هللا 

مهررر   لرررك الوقرررت إلررر  اآلن يحررراول •

زعزب إيماهها فري كلمرات إبليس أن يا 

ك وإن تغيررت اليريقررة والجررورة هللا

 .لكن الادف واحد

ُدف ُجمات الشييان علر  الكتراب •

المقررردس ُرررو أن هنقرررد إيماههرررا بررروك 

ملرن  وينقد المالم رجراء الخرالا الما

 . فيو

 

 ُجمات الشييان عل  الكتاب الماقدس



 أسماءًالكتابًالُمقدس:ًثانيااً

 الكتاب( 1)

 الكتابات أو الكتب أو الكتاب الماقدس( 2)

 الماد القديم والماد الجديد( 3)

 اجهجيل( 4)



 الكتاب(1ً)

باسرتخدام )« الكتراب»كلمة •

تايلررررق علرررر  ( ال التمريررررف

 .الكتب الموح  باا من هللا

تاقابلاررررررا فرررررري اجهجليزيررررررة •

«Bible » وُررررري ماشرررررتقة

مرررررررن الكلمرررررررة اليوهاهيرررررررة 

بجرررريغة الجمررررعك « ببلِيررررا»

أي « ببليررررررون»ومنردُررررررا 

 .«كتاب»

 



وهةةمًكلمةة ً«ًببليةةا»تةةيتمًمةةمًكلمةة Bibleًًكلمةة ً

 الكتب ............ يوناني ًمعناهاً



في اللغة اليوهاهيرة وقرد وردت « جرافي»يايلق عل  الكتابات الموح  باا من هللا اسم •
قرردسك وباجهجليزيررة  50 « كتابررات»ك وممهاُررا «Scriptures»مرررة فرري الكترراب الما

 .والترجمة الممروفة ُي الكتب أو الكتاب الماقدس

تربك وإيرالق « ببليا»لن ة الجمع • تؤكد حقيقة أن الكتاب الماقدس ُو مجموعة من الكا

نرررد علرر  ُرر ا الكتابرراتك ُررو إشررارة إلرر  حقيقررة وحداهيررة « الكترراب»لن ررة  بجرريغة الما

 .  الرو  والرسالة والغر  لا ا الكتابات

التمريررف للترردليل علرر  كررون الكترراب المقرردس فريررداً مررن جميررع الوجرروا « ال»وضررع •

 .  والرسالة

 الكتابات أو الكتب أو الكتاب المقدس( 2)



 العهدًالقديمًوالعهدًالجديد(3ً)

وكلمررة عاررد « تهررا »ياسررم  الماررد القررديم فرري اللغررة المبريررة •

 .وتمهي عقداً أو اتناقاً بين هللا والهاس« بريت»ُي 

أما الماد الجديد فيشير إل  الماد الر ي قيمرو السريد المسريو •

 .  مع الكهيسة بسنك دمو عل  الجليب جتمام الخالا



 اإلنجيل(4ً)

كلمرررة يوهاهيرررة وتمهررري « إهجيرررل»كلمرررة •
 «البشارة المانرحة»أو « الخبر السار»

مرررررة فرررري  76« إهجيررررل»وردت كلمررررة •
 .الماد الجديد

كرازة السيد المسيو ُي اجهجيل هنسوك •
بممه  البشارة بالملكوت ال ي سيجرهمو 

ك إ ن اجهجيررل (43: 4لررو)ُررو بجررليبو 
 .ُو البشارة المانرحة بالمسيو  اتو

هرررزلًك برررل • اجهجيرررل إ اً لرررم يكرررن كتابررراً ما
ُو الرب يسروب .. إلااً ماتجسداً : شخجاً 
 (.35: 1لو)المسيو 

ياشرركل فقرري القسررم « اجهجيررل»رغررم أن •
األول مرررن المارررد الجديررردك فررر ن السرررم 
يايلق عل  كل الكتراب الماقردس مرن براب 
تسررمية الكررل باسررم الجررزءك وألن الكلمررة 
تامبر بجدق عن حقيقرة الكتراب المقردس 

 .بماديو



 الخبرًالسار ................... كلم ًيوناني ًمعناهاً«ًإنجيل»كلم ً

ً:اإلنجيلًهو

  )ً.....ً( كتابًُمنزل•
  ) ..... ( كتابًتاريخ•
  )ً.....ً( شخصًالربًيسوعًالكلم •



 مفاهيمًخاص ًبـالكتابًالُمقدس:ًثالثااً

 مناوم الوحي واجمالء( 1)

 مناوم المجمة( 2)



 مفهومًالوحمًواإلمالء(1ً)

 :ُهاك فرق بين الوحي واجمالء

يارسل هللا فكرة ويجبغ المقرل بمرا يريرد ُو أن : الوحي•

ولكهررو يترررك الهبرري أو الكاتررب يجرريغ النكرررة بأسررلوبو 

لَّ  لَِك بِاْلِكَتاَبِة بَِيرِدِا َعلَريَّ »الخاا  بُّ كا « َقْد أَْفَاَمهِي الرَّ

 (19: 28أ 1)

أو  يقول هللا كلمات بميهاا يهقلارا الهبريُو أن : اجمالء•

 .  الكاتب كما ُي وبهنس الجيغة التي سمماا باا

 ...الوحي واجمالء : الكتاب المقدس يشمل الجورتين



 ..إ اً هللا ياتم بالممه  ويوحي بو للكاتب ويترك لو الجياغة•

عررن  اجهحررراففرري الوقررت هنسررو يضررمن أيضرراً ب رشررادا للكاتررب عجررمتو لررو مررن •
 ..الممه  الموح  بو 

أع م دليل عل  موضوب الوحي في الكتاب المقردسك ُرو أن عردد كتابرو أربمرون •
شخجاً ماختلنون في الثقافات والبيئات والمواُبك وقد عاشوا في أماكن وأزمهرة 

 .مختلنةك ومع  لك هرى في الهااية هغمة واحدة وإيقاب واحد ورو  واحدة



 ...مؤلف الكتاب الماقدس ُو هللا 

 ... كتبو بيد اجهسان 



 هللا ................... مؤلفًالكتابًالُمقدسًهو

ًكتبهًبيد

  )ً.....ً( الكلم ًبحروفها•
  ) ..... ( الفكرةًوالمعنى•

 :مفهومًالوحمًهوًأنًيُرسلًهللا

 اإلنسان ...................



ألهررو كترراب للبشرررك فترررك هللا (1)

 .الجياغة للبشر

ألن ُرررررر ا ُرررررري حكمررررررة هللا (2)

الدائمة أن هشترك في الممرل 

ممرروك كمررا هشررترك ممررو فرري 

خلقرررررو اجهسررررران بالتهاسرررررلك 

وهشررترك فرري عمررل الخررالا 

 .بالجااد ب رادتها واختيارها

حتررر  مرررا يرفرررع هللا اجهسررران (3)

با ا الشركة في كلماترو إلر  
 . مستوى تدبير الخالا

 لما ا أراد هللا أن يشترك اجهسان في جياغة الكتاب المقدس؟



: مناوم المجمة كما علمو السريد المسريو

ررْهَقَ  اْلَمْكتارروبا » : 10يررو)« لَ ياْمِكررنا أَْن يا

 :ممهاا أن( 35

كل كلمة في الكتراب الماقردس جرادقة 1)

.. 

قرردس 2) ل يوجررد منارروم فرري الكترراب الما

ياهررررراق  أو يلغررررري مناومررررراً ثخررررررك 

 ..فاآليات كلاا تكمل بمضاا البم  

كل كلمة في الكتاب الماقدس لارا قروة 3)
 ..   وسليان حكم هللا

وا ألَ  ةَ َقريُّ بَِمِشريَئِة إِْهَسراْنك َبرلْ هَّ لَرْم َترأِْت هاباروَّ

ررروقِيَن ِمرررَن  ررروَن َمسا َتَكلَّرررَم أاَهررراسا هللاِ اْلقَِديسا
وِ    (21: 1بي2)  .اْلقاداسِ الرُّ

إ ن ليس ُو مناوم المجمة من األخيراء 

ًترررررررراب  الهحويررررررررة واجمالئيررررررررة عهررررررررد الكا
 !!!والهاسا 

 مفهومًالعصم (2ً)



ً:ًرابعااً

كيفًوصلً

إليناًالكتابً

 الُمقدس؟



 كيفًوصلًإليناًالكتابًالُمقدس؟

ماًقبلًكتاب ًالعهدً
 القديم

ماًقبلًكتاب ًالعهدً
 الجديد

مفهومًالتقليدً
 وأهميته

كتاب ًأسفارًالعهدً
 القديمًوتجميعها

كتاب ًأسفارًالعهدً
 الجديدًوتجميعها

لغاتًالكتابً
 الُمقدس

الموادًالُمستخدم ً
 فمًالكتاب 

"السفر"مفهومً أدواتًالكتاب   



عرف اجهسان أمورا عديدة خاجة بمالقتو مرع هللا 
 : قبل أن تكون ُهاك شريمة مكتوبة

يقررررس ال بيحررررة والمرررر بو مهرررر  أن ألرررربس هللا •
 ( 21: 3تك )قميا الجلد آلدم 

( 4: 4ترك ) وثماهااغهمو  أبكارقدم ُابيل من •
وقررردم هرررو  مرررن البارررائم اليررراُرة والييرررور 

وأجررمد أيرروب الرر بائو ( 20: 8تررك )اليرراُرة 
وك لك اآلبراء البياركرة ( 5: 1أي )عن أولدا 

 .  إبراُيم وإسحق ويمقوب

عررررف اجهسررران الكاهررروت متمرررثال فررري ملكررري •
 ( 20: 14تك )جادق 

 ( 22 -16: 28تك )تدشين بيت هللا •

 ( 9: 39تك )وجية الياارة وعدم الزها •

 (.29: 16خر )تقديس يوم السبت •



قبةةلًكتابةة ًالةةةريع ًالمكتوبةة ًللعهةةدًالقةةديم ً ةةر ً
ً:اإلنسانًفمً القتهًمعًهللا

  )ً.....ً( الذبيح ًوالمذبح•
  ) ..... ( تدشيمًبيتًهللا•
  )ً.....ً( الختان•
  )ً.....ً( العةرًوصايا•



 ماًقبلًكتاب ًالعهدًالجديد

لررم يررأِت السرريد المسرريو بكترراب مكترروبك ولررم يررأمر •

كران مهاجرو األساسري إهما تالمي ا بكتابة اجهجيلك 

ك وُكرررر ا أوجرررر  تالميرررر ا ُررررو التلمرررر ة والتملرررريم

.... ا ُبرررروا وتلمرررر وا جميررررع األمررررم وعمرررردوُم"

مرت " )وعلموُم أن يحن وا جميع ما أوجيتكم بو

 (  20ك 19: 28

وبيهمررا لررم يكررن ُهرراك إهجرريال مكتوبررا أوجرر  الرررب •

ا ُبرروا واكرررزوا باجهجيررل "تالميرر ا قررائال  يسرروب

فارو يقجرد برال شرك ( 15: 16مر " )للخليقة كلاا

 .اجهجيل الشناُي ال ي كان تقليًدا حيه اك

 ما ُو التقليد إ َا؟



 مفهومًالتقليدًوأهميته

علرر  أهاررا مرادفرراً ( عرردو مررا يجاررلواجهسرران )أاسررف فاماررا كثيررراً « تقليررد»كلمررة 
 !!!للنريسية في المبادة والحرف ل الرو 

 ُي فخر كل مسيحي وشرف« تقليد»كلمة 

 Conservativeكهيسة محاف ة  – Traditionalفهحن كهيسة 

 ليست ماتمجبةك ولكن ماتمسكة بما استلمتو لهسلمو إل  األجيال القادمة

 .الكهيسة مانتخرة بما استلمتو من اآلباء عل  أجول قديمة

 .  ومميار التقليد السليم ُو القدمية واججماب



 :في التقليد الرسولي استلمها ثالثة أشياء مامة

يريقرررررررررة فارررررررررم (1)

 المقيدة

ألن ما ياكتب في الكتب 

سررررررواء فرررررري الكتررررررب 

المقدسرررة أو التناسرررير 

غيررر مررا ياسررمع برراأل ن 

مناروم )ويارى برالمين 

يهتقل من شرخا إلر  

فالتسليم ُو (: شخا

 . يريق النام

 

ها رررررررم وترتيبرررررررات ( 2)
 المبادة

 الحتنال باألعياد•

 رشم الجليب  •

 التجاا للشرق  •

 تقديس يوم األحد •

 ترتيبات القداس •

 ترتيب األجوام •

 ترتيب األعياد •

 ترتيب األسرار •

 بهاء الكهائس•

يريقررررررررة الحيرررررررراة ( 3)

 المسيحية

 كيف تكون مسيحياً •

 تمبيراتك •

 أسلوبك •

 يريقة تهني  الوجايا•

الجاررررررراد الروحررررررري •

 ودرجاتو



ً:استلمناًفمًالتقليدًالكنسم

1.............ً) 

2.............ً) 

3 )............. 

 (طريق ًفهمًالعقيدة)

 (نُظمًوترتيباتًالعبادة)

 (طريق ًالحياةًالمسيحي )

  قيدة

  بادة

 حياة



 أنواعًالتقليد

 التقليد الرسولي

مرررا تسرررلمتو الكهيسرررة مرررن •
 اآلباء الرسل

 التقليد الكهسي

مرررا تسرررلمتو الكهيسرررة مرررن •
ثباء القررون األولر  وكران 
سرررررررائدا ومسرررررررتقرا فررررررري 

 الكهيسة الجاممة

 تقليد ه ري

يخررررتا بشررررر  اجيمرررران •
 المسيحي

 تقليد عملي

يخرررررررررررررتا باألسررررررررررررررار •
 واليقوس 



ً:أنواعًالتقليد

 الرسولم(1ً

 الكنسم(2ً

 نظري(3ً

  ملم(4ً



 الكتاب الماقدستسليم وكتابة مراحل مالخا 
ي 
شناُ

سليم 
ت

(
سنار مكتوبة

جد أ
ل تو

) 

كترررررررب موسررررررر  

أسررررنار الترررروراة 

للنترة مرن بدايرة 

الخليقررررررة حترررررر  

وسررررلماا زمهررررو 

للكاهررررررررة بهرررررررري 

: 31ترررررررررررر  لوي

وحن وُرررررررررررا ( 26

بجاهررررررررب تررررررررابوت 

 .الماد

 تسجيل األحدا  عن يريق األهبياء أولً بأول•

 اللغة اليوهاهية اللغة اآلرامية اللغة المبرية

 سهة 1600استغرفت كتابة األسنار حوالي 

 م.ق ميالدية

 سنر 46| هبي  32
 جممو عزرا الكاُن

 سنر 27| رسل  8
 جممو يوحها اجهجيلي

 م .ق 285

 الترجمة السبميهية

 قجة واحدة  –وحدة واحدة 

تسرررررررررررررررررررليم •

وكررررررررررررررررازة 

 شنويـــــــــة

 كتابة الرسائل •

يشروب موسر  : تسليم األسنار عبر األجيرال•

  قضرراة  جررموئيل  داود  سررليمان

  باقي األهبياء  مع داهيال فري السربي 

 الرب يسوب المكابيين  هحميا وعزرا 

 تدوين اجهجيل•

 حنا  المؤمهين عل  األسنار المقدسة عبر األجيال •



 سن (1600ً) .................... استغرقتًكتاب ًاألسفارًحوالم

 كاتب32ً ............... كمًكاتبًكتبًأسفارًالعهدًالقديم

 العبري  ............... لغ ًالعهدًالقديمًهم

 اآلرامي  ............. وفمًآخرهًانتةرتًاللغ 

 (8) ........ كمًكاتبًكتبًأسفارًالعهدًالجديد؟



 تاريخًكتاب ًالعهدًالقديم

مر اجعالن اجلاي بمراحلك األول  •
َتَكلََّم أاَهاسا هللاِ "ُي مرحلة األهبياء 

وِ   رررروقِيَن ِمررررَن الرررررُّ رررروَن َمسا اْلقَِديسا
 (21: 1بي2" )اْلقاداسِ 

إ اًك لررم ياكتررب الكترراب المقرردس فرري •
ترب كمجموعرة  يوم ول شارك برل كا

 .كاتب موح  باا من هللا

برردأ موسرر  الهبرري بالكتابررة حرروالي •
م مسررروقاً برررالرو  .ق 1500عرررام 

 :القدس وأيضاً مستهداً عل  ما يلي

 التقليد الشناُي 1)

الهجررروا والكتابرررات التررري 2)
 ورثاا عن أبائو 

 



وكترررررب موسررررر  أسرررررنار التررررروراة •

وسررررلماا للكاهررررة بهرررري الخمسررررةك 

وحن وُررررررا ( 26: 31لوي ترررررر 

 .بجاهب تابوت الماد

من ثم أجربو تسرجيل األسرنار يرتم •

 .. أولً بأول 

بمد موس  جاء يشوبك ثم القضاة •

األسنار مرع األيرام  وإزدادتإلخ .. 

تررررراب  األهبيررررراء )عرررررن يريرررررق الكا

هقادين برو  هللا حت  مشارف ( الما

 . الماد الجديد

 



 كيفًُجمعتًأسفارًالعهدًالقديم؟
كاهت التوراة مهتشرة برين األسربايك وأمرر •

موس  الالويرين بوضرع الكتراب فري جاهرب 
ك 25: 31تثهيررة )التررابوت شرراادًة علرريام 

26 .) 

ضع الكتاب • ولما أاعيد بهاء ُيكل سليمان وا
 . فيو مع جميع كتب األهبياء

ب الايكرلك لرم يمرس  بختهجرما أت  ل• وخرَّ
كاهررررتام بشرررريءك ألهررررو لررررم يكررررن ييلررررب 

أخررر   خرررائر الايكرررل ف .استئجرررال ديررراهتام
أمررا . واألواهرري المقدسررة يممرراً فرري المررال
ملرروك 2)الكترراب المقرردس فلررم يلتنررت إليررو 

 (. 52وإرميا  36أخبار 2و 25

سرباُم إلر  بابرل أخر  بهرو إسررائيل  عهدما•
ممارررم هسرررخاً مرررن الكترررب المقدسرررةك كمرررا 
ياستدل من استشااد الهبي داهيال بالشريمة 

وقررررد  كررررر أيضرررراً ( 14ك 11: 9داهيررررال )
  (.2: 9داهيال )هبوات إرميا 



أهو لما تم بهاء الايكل في السهة السادسرة مرن  18: 6ورد في عزرا •

حكم داريوس أاعيردت عبرادة بهري إسررائيل حسرب مرا ُرو مكتروب فري 

ر علريام  كتاب موس ك فلو لم تكن عهدُم هسخ مرن كترب موسر  لتمر َّ

 . عبادة هللا حسب ما ُو مدون في الشريمة

كرران عهرردُم هسررخ مررن الكترراب المقرردس بمررد يرردل علرر  أهررو  أيضرراً ممررا•

السبي إل  بابلك أن بهري إسررائيل الر ين كراهوا فري السربي يلبروا مرن 

فأت  باا وقرأ فيارا مرن الجربا   عزرا أن يأتي بسنر شريمة موس ك

فلو لرم تكرن (. 6-1: 8هحميا )إل  هجف الهاار أمام الرجال والهساء 

 . موجودة لما تيّسر أن يقرأ فياا من الجبا  إل  ال ار

أمر بالُتمام الزائرد ( م.ق 912سهة )في عاد ياوشافاي ملك ياو ا •
 .بحن  النرائ  المدّوهة في الشريمة



م أمرر بيليمروس ملرك مجرر بترجمرة التروراة إلر  .ق 285في سهة •

اللغرررة اليوهاهيرررةك وكلَّرررف اثهرررين وسررربمين مرررن علمررراء بهررري إسررررائيل 

وُر ا . فترجموُاك ألن بهي إسرائيل كاهوا مهتشرين فري أهحراء الردهيا

 .ماستحيالً  يجمل تغييرُا وتبديلاا بمد اهتشارُا وترجمتاا

جمررع عررزرا الهبرري كررل األسررنار المقدسررة فرري مجلررد واحررد بمسرراعدة •

ك وكرران مررن أعضررائو األهبيرراء حجرري أعضرراء مجلررس بهرري إسرررائيل

مررا )وزكريرا ومالخرريك فجمررع ُررؤلء األهبيراء الكرررام الكتررب المقدسررة 

 (.عدا أسنار عزرا وهحميا ومالخي

ُ ا الثالثة ضّماا إل  الكتاب المقدس شممون الورب ال ي كان ثخرر •
 .أعضاء المجمع الياودي



 كلًاألسفارًالمقدس   زراًالكاهم .................... جمع

  زراًونحمياًومالخم .................................. ماً دا

 شمعونًالورع ........................ والتمًضمها



أجمع المحَققون عل  بيرالن الَدعراء •

ر الكتراب  أبيناهيس أهييوخوسأن  دمَّ

ب الايكررل ك ويقرررول المقرردس لمررا خرررَّ

المؤرخرررون إن يارررو ا المكرررابي ُرررزم 

وأعررراد الدياهرررة  أهييوخررروسجيرررو  

ك وبهر  وباائاراالياودية إل  روهقارا 

الايكلك وأعاد التابوت ووضع الكترب 

 .المقدسة فيو

ُرر ا ُررو ترراريخ الكتررب المقدسررةك مررن •

 . وقت األهبياء إل  مجيء المسيو

أمررا تاريخاررا مررن عجررر المسرريو إلرر  •

فارررو أن  التلموديرررةعجرررر المررردارس 

بهرري إسرررائيل تشررتتواك وكاهررت اللغررة 

المتداولررة وقتئرر  يوهاهيررةك فاسررتمملوا 

الترررروراة المترجمررررة إلرررر  اليوهاهيررررةك 
 .«السبميهية»والممروفة باسم 



ولمرررا أتررر  المسررريو إلررر  عالمهرررا حررر َّ •

 .الشررمب علرر  ميالمتاررا وتأمررل مماهياررا

ومرررع أهرررو كررران يررروبخام علررر  غال رررة 

لررررم يررررتَّامام بتبررررديل عقررررولامك إل أهررررو 

كترربامك بررل كرران يرروبخام علرر  تمسرركام 

ك والقتجار عل  م راُر الردين بالقشور

الخارجيرررررةك وعررررردم المبرررررالة بررررراألمور 

فَتشرروا الكتررب »: الجوُريررةك فقررال لاررم

ألهكررم ت هررون أن لكررم فياررا حيرراة أبديررةك 

(. 39: 5يوحهرا )« وُي التي تشاد لي

تضرررلون إ  ل تمرفررررون »: وقرررال أيضررراً 
 (. 29: 22مت  )« الكتب



تبرررت مرررن : الرسرررائل• ُررري أول مرررا كا
أسنار الماد الجديد بجنة عامة وقرد 
بمرررر  باررررا الرسررررل إلرررر  الكهرررررائس 
المؤسسة حرديثاً لتثبيرت مرا سربق أن 
تلقهرروا شررناُاًك ولتجررحيو األخيرراء 
التري تسررربت إلرريام سررواء مررن جاررة 
السررررلوك أو المقيرررردةك والرررررد علرررر  

 .أسئلتام

بررردأت الحاجرررة ألن تكرررون : البشرررائر•
تمرراليم السرريد المسرريو وسرريرة حياتررو 
مكتوبررة وموجررودة بررين أيرردي الرر ين 
ثمهرروا بالسرريد المسرريو حررديثاً لسرريما 

حيهئرر  فقرري اُررتم . الرر ين مررن األمررم
التالميرررررر  بتسررررررجيل أقرررررروال الرررررررب 
وأعمالررروك ثرررم حررررك الررررو  القررردس 
بمررررر  الرسرررررل ووجاارررررم لكتابرررررة 

 .  البشارة السارة في كتاب

 كتاب ًأسفارًالعهدًالجديد



 كيفًُجمعتًأسفارًالعهدًالجديد؟
ممررت أسررنار الماررد الجديررد قبررل مرروت الرسررول يوحهرراك • جا

فاّيلع عليارا وجرّدقااك ألن هللا أيرال حياترو ليقروم بار ا 
 . المامة

حاف  أئمرة المسريحيين علر  ُر ا األسرنار مرن جيرل إلر  •
مهقيمين لتنسريرُا وشررحاا فكاهوا ثخر بغاية الُتمامك 

والوع  مهااك وكاهوا شديدي الحرا علياا ألهاا تملرن 
 .يريق الخالا واألمجاد السماوية

ترجموُا وتهاقلوُا بالسهد القوي المتَّجل مرن جيرل إلر  •
ثخرك فاهتشرت بين أمم شت  فري أهحراء الردهياك مترجمرًة 
بلغرراتامك فكاهررت تاتلرر  علرريام فرري كهائسررامك واهتشرررت 
اهتشاراً ع يماً بحير  أجربو يسرتحيل إدخرال شريء فيارا 

 .. من التغيير أو التبديل

فكيف يتَّنق أجحاب المقائد المديدة المهتشرة في أهحاء الدهيا 
علررر  األماهرررة والجررردق  يحّضرررامعلررر  تغييرررر كترررابام الررر ي 

من يزيد عل  ُ ا الكتراب »والحق؟ وقد ورد فيو جريحاً أن 
وإن كران . يزيد هللا عليو الضربات المكتوبرة فري ُر ا الكتراب

ة يح ف هللا هجريبو مرن  أحد يح ف من أقوال كتاب ُ ا الهبوَّ
فمرن يقبرل علر  هنسرو (. 19ك 18: 22رؤيرا )« سنر الحياة

 الضربات واللمهات؟

 



 ملخصًالمراحلًالتمًمرتًبهاًاألسفارًحتىًوصلتًإلينا

 1 تدوين األسنار بيد األهبياء القديسين

 2 ( التوراة واألسنار التاريخية)جموئيل الهبي (: 1)جمع األسنار وترتيباا 

 3 ( األسنار الهبوية والشمرية)عزرا الكاُن (: 2)جمع األسنار وترتيباا 

 4 جمع وترتيب وترجمة األسنار من المبرية إل  اليوهاهية: الترجمة السبميهية

 والهاموسريونتخجا الكتبة فري هسرخ األسرنار وتقسريم الهراموسك وقرام النريسريون بتهنير ُا 
 5 .بشرحاا

قررام علمرراء كبريررة وألول مرررة بتشرركيل الررها المبررريك وإضررافة تنسرريرات فرري الحاشررية دعيررت  : م9القرررن ال

 6 الماسوريةول لك دعيت تلك الهسخة بالهسخة " الماسورة"بـ

 7 إجحاحاتتقسيم األهاجيل إل  أقسامك ثم تقسيم الكتاب بماديو إل  



جمةةةعًاألسةةةفارًالتاريخيةةة ًحتةةةىً صموئيلًالنبم ....................

 .صموئيلًالثانم

جمعاًاألسفارًالنبوية ً  زراًالكاهمًوإرمياًالنبم ....................................

 .والةعري 



 تقسيمًاألسفارًإلىًإصحاحات

لم تكن أسنار الكتاب الماقردس ماقسرمة إلر  إجرحاحات ول أعردادك برل كران كرل •
لرم يكرن فيارا عالمرات )سنر مهاا ماتجالً مرن أولرو إلر  ثخرراك وكاهرت متجرلة 

 (.فاجلة

 .دعت الحاجة إل   تقسيم األسنار لتسايل النام•

شرب الياود من قديم الزمان في تقسيم كل سرنر مرن أسرنار المارد القرديم إلر  •
 .أجزاء جغيرة

الشررررماس ( أموهيرررروس)فرررري القرررررن الثالرررر  بمررررد المرررريالدك قسررررم عموهيرررروس •
 .اجسكهدري األهاجيل األربمة إل  عدة أجزاء

قرردس إلرر  مررا ُوعليررو اآلن مررن اججررحاحات فاررو • أمررا الرر ي قسررم الكترراب الما
الرر ي قررام فرري )م تقريبرراً 1240سررهة  Cardinal Hugoالكارديهررال ُوجررو 

وكرر لك سررتينن لهجتررون . للكلمررات« فارررس الكترراب المقرردس»األغلررب بممررل 
Stephen Langton وال ي تقسيمو ُو في األساس ما ُو ماتبع حت  اآلن. 



 تقسيمًاإلصحاحاتًإلىًآيات

أول مرن أتراا فري المارد القرديم الراُرب يجيهروس الر ي ترررجم •

 .الكتاب المقدس إل  اللغة الالتيهية

م قسم إجحاحات الماد الجديد إل  أعداد كما 1545في سهة •

 .ُي اآلن روبرت اسيناهوس

الغرررر  األساسررري مرررن ُررر ا التقاسررريم سررراولة المراجمرررة •

 .والوقوف عل  الشواُد الميلوبة من الكتب الماقدسة



 لغاتًالكتابًالمقدس

 اللغة المبرية اللغة اآلرامية اللغة اليوهاهية

أجررربحت اللغرررة الرسرررمية بمرررد •

اهتجررار اجسرركهدر األكبررر علرر  

 331المملكررة النارسررية سررهة 

 .  م.ق

تبررت باررا بمرر  أسررنار الماررد • كا

تبرت بمررد السرربي : القرديم الترري كا
 – ياوديرت –يوبيا  –الحكمة )

 المكرابيين –يشوب برن سريرا  

 (. بارو  –األول والثاهي 

تارجم الماد القرديم بالكامرل فري •

اجسررركهدرية مرررن المبريرررة إلررر  

( الترجمرة السربميهية)اليوهاهية 

 . م.في القرن الثال  ق

تررب باررا الماررد الجديررد ماعرردا • كا

ترررررررب  إهجيرررررررل متررررررر  الررررررر ي كا
 . باليوهاهية واآلرامية

اللغررة الرسررمية فرري المملكررة •

وفرررري ( السررررورية)اآلراميررررة 

 .اجمبرايورية النارسية

يامتقد أن شمب بهري إسررائيل •

( 5: 26ت )كان يهتمي إلياا 

وكرران رجررال الرربالي يتقهوهاررا 
 (26: 18مل2)

بمرد المرودة مرن السربي حرزن •

هحميا ألن الشمب هسي اللغرة 

( 24: 13هرررررررررو)المبريرررررررررة 

واحتررام الشررمب إلرر  ترجمررة 

 .عهد القراءة بالمبرية

دوهرررت بمررر  أجرررزاء المارررد •

القررررديم باآلراميررررةك وبمرررر  

 :كلمات من الماد الجديد
 8: 41عرررررررررز/  28: 7و 4: 2دا

 .12و 26: 7و 18: 6إل  

حررروالي )أقررردم لغرررات المرررالم •

 (م.ق 2000

هسبة )إحدى اللغات السامية •

 (إبن هو " سام"إل  

مررا )أجررل لغررات غرررب ثسرريا •

وبابررررررررل ( بررررررررين الهارررررررررين

وفيهيقيررررررررررررررة وسرررررررررررررروريا 

 .وفلسيين

 :أسماء أخرى•

 (18: 19إ )لغة كهمان •

: 18مرررل2)اللسررران اليارررودي •

 (24: 13هو/  26

ون الماد القديم كلو باللغرة • دا

المبريررة عرردا بمرر  اآليررات 

تبرررررت  والكلمرررررات القليلرررررة كا

 .باآلرامية



ً:لغاتًالكتابًالُمقدس

1.............ً) 

2.............ً) 

3 )............. 

 العبري 

 اآلرامي 

 اليوناني 



 الموادًالُمستخدم ًفمًكتاب ًالكتابًالُمقدس

 الرقوق البردي الحجر

 األحجار الجلد النخار



ً:الموادًالُمستخدم ًفمًكتاب ًالكتابًالُمقدس

  )ً.....ً( الورقًالحالم•
  )ً.....ً( البردي•
  )ً.....ً( الفخار•
  )ً.....ً( األحجار•
  )ً.....ً( الجلد•
  )ً.....ً( الخةب•



 أدواتًالكتاب ً

 23: 19أي/  1: 17إر)مع شريء مرن المراس أحياهراً أقالم حديدية أو بروهزية •
 .  للكتابة عل  الحجر أو الخزف( 24 –

 .مثل  الجواهب ماسيو الرأس للكتابة عل  اليين أو الشمعقلم ممدهي •

 (عود مدبب الرأس)قلم من الغاب •

 م.وقد استخدماا اليوهاهيون في القرن الثال  ق الريشة•

 (.18: 36إر)وكان ياجهع من النحم والجمغ والماء  الحبر•



السررررنر ُررررو الكترررراب المحسرررروبة •
 حروفو

نريم"كلمة • من النمل المبري " سا
ررنير" ألهاررم ( يحسررب)بممهرر  " سا

ولكري يتمكهروا مرن ضربي  –كاهوا 
يحسرررررربون  -الهسررررررخ الجديرررررردة 
ويمملرررررررون حرررررررروف األسرررررررنار 

إحجائية في هاايرة كرل سرنر بمرا 
 :يلي

 حروف السنر-

 الحرف المتوسي-

 الكلمة الماتوسية-

 المتوسيةاآلية -

فرري المبريررة « سررنر»أيضرراً كلمررة •
ممهاُرررا الرررورق الجررراُز للكتابرررة 

 .  عليو

 ؟"السفر"ماًهوً



ً:معنىًكلم ًسفر

  )ً.....ً( الكتابًالمحسوب ًحروفه•
  ) ..... ( الورقًالجاهزًللكتاب ً ليه•
  )ً.....ً( السفرًهوًشخصًالنبم•



 إستحال ًتحريفًالكتابًالمقدس:ًخامسااً



 أهمًبراهيمًوحمًو صم ًالكتابًالمقدسًوإستحال ًتحريفه

 المقل والمهيق

 إتمام الهبوات

 التاريخ واآلثار

 الملم الحدي 

 كتابات اآلباء األولين والكتب الكهسية

 (المخيويات والترجمات) المراجع األجلية

 تنرد الكتاب المقدس

 دح  الدعوى بتحريف الكتاب الماقدس



 تفردًالكتابًالمقدس:ًأولاً

 الكتاب المقدس فريد في وحدتو( 1)

رجررالً علرر  مرردى  40كتبررو حرروالي 
سررررهة مررررن أمرررراكن  1600قرابررررة 

مختلنرررة مرررن ثرررال  قرررارات المرررالمك 
وتهوعررت ماهررة كررل كاتررب و ررروف 
الكتابررةك ورغررم  لررك خرررم الكترراب 
المقرردس فرري وحرردة كاملررة وتهاسررق 
بررررديع يرررردل علرررر  أن وراء ُررررؤلء 
الكتبررة جميمرراً رو  واحررد ُررو رو  

 . هللا القدوس



الكترررررراب المقرررررردس فريررررررد فرررررري ( 2)

 مالئمتو لكل جيل وعجر

فارررو الكتررراب الوحيرررد الررر ي لرررم 

يجبو القِردمك برل ُرو جديرد دائمراً 

 .وجالو لكل زمان ولكل عجر

 

الكترررررراب المقرررررردس فريررررررد فرررررري ( 3)

مريةمالئمتو لكل   فرد ولكل فئة عا

هاسرررب لكرررل فئرررات الهررراس  فارررو ما

 .ولكل القامات الروحية



 الكتاب المقدس فريد في شمولو وكمالو( 4)

الكتاب الوحيد ال ي كتب فري جميرع ُو 

ك فاررو بحررق مكتبررة إلايررة الموضرروعات

شرراملة تحرروي الترراريخ واألدب والشررمر 

والقررررررررررراهون والنلسرررررررررررنة واليرررررررررررب 

والجيولوجيررررا والمهيررررقك إلرررر  جاهررررب 

القضررررررية األساسررررررية وُرررررري خررررررالا 
 . اجهسان

 

 إهتشرررراراالكترررراب المقرررردس فريررررد فرررري ( 5)

 وتوزيمو

ينرروق توزيمررو أي كترراب أخررر بمشرررات 
 .المرات



 الكتاب المقدس فريد في جمودا وبقائو( 6)

 إضريااداتلم يلق كتاب أخر مثلما لقي الكتاب المقدس مرن 
 . وحروب ولكهو بق  جامداً شامخاً عل  مر المجور

 

 الكتاب المقدس فريد في قوتو وتأثيرا( 7)

فاو يلمس األروا  والقلروب بجرورة ل تاوجرد فري أي كتراب 

ثخرررك إن الماليررين قررد تغيرررت حيرراتام حررين قرررأوا الكتررراب 
 . الماقدس بقلب ماخلْا



ً:الكتابًالُمقدسًفريدًفم

  )ً.....ً( وحدته•
  )ً.....ً( مالئمتهًلكلًجيل•
  )ً.....ً( شمولهًوكماله•
  )ً.....ً( قوتهًوتيثيره•



:ًًًًالمراجعًاألصلي :ًثانيااً

 المخطوطاتًالقديم ً.1ً

المخيويررات التررالي  كرُرراك 

وثلف المخيويررات األخرررى 

الموجررودة لررديها اآلنك والترري 

حررررررررردد عمرُرررررررررا علمررررررررراء 

ماحايدونك تؤكد بكل يقرين أن 

قرردس قررد تررم هقلررو  الكترراب الما

 .إليها بأمان ودقة

 



 :أُم مخيويات الماد القديم

 .م.ق 250 – 100لنائف البحر الميت وترجع إل  •

 .بردية ها  وترجع للقرن الثاهي الميالدي•

القاُرةك وترجع للقرن السادس حتر   –زة يجهمخيويات •
 .التاسع الميالدي

 100مخيويات الترجمة اليوهاهية السبميهية وترجرع إلر  •
 .م.ق

 



ً:أهمًمخطوطاتًالعهدًالقديم

  )ً.....ً( البحرًالميت.1ً
  )ً.....ً( ناش.2ً
  )ً.....ً( جنيزة.3ً
  )ً.....ً( الترجم ًالسبعيني .4ً
  )ً.....ً( الترجم ًالفاتيكاني .5ً



 

 : أُم مخيويات الماد الجديد

 المخيويات البردية( 1)

مخيويررررررة جررررررون رايالهرررررررد •

 .م125وترجع إل  

مخيوية بودمير وترجرع إلر  •

 .م 150

مخيويرررررررة تشسرررررررتر بيتررررررري •

 .م220وترجع إل  



 البوجيةالمخيويات ( 2)

 المخيوية تاريخاا حن اا مكان

 الهسخة السيهائية م 340 المتحف البريياهي

 الهسخة الناتيكاهية م 350 مكتبة الناتيكان

 الهسخة اجسكهدرية م 450 المتحف البريياهي

 الهسخة اجفرايمية م 450 المكتبة الويهية بباريس



 شهادةًالترجمات.2ً:ًًًالمراجعًاألصلي :ًثانيااً

يوجررد لررديها حاليرراً أكثررر مررن عشرررة ثلف مخيويررة لارر ا الترجمررات 

 :القديمةك وتتنق جميماا مع الكتاب الماقدس ال ي بين أيديها

 ترجمات الماد القديم ترجمات الماد الجديد 

في القرن الثاهي ( إيياليا)الالتيهية : الترجمات الالتيهية•

النولجاتا الشمبية في القرن الرابع  –الميالدي 

 .الميالدي

 –( القرن الثاهي الميالدي)القديمة : الترجمات السرياهية•
 (م 508)النيلوكسيهان  –( م200 – 150)البسيية 

 –( م185بدأُا هبيهوس )الجميدية : الترجمات القبيية•
 –( والخامس الميالدي الرابع)األخميمية والنيومية 

 (.القرن الرابع الميالدي)البحيرية 

مثل األرميهية والجورجية واألثيوبية : ترجمات أخرى•

 .  والمربية وغيرُا

 (م.ق 500) اآلرامية•

 285) السبميهية•

 (م.ق

في ) السرياهية•

القرون األول  

 (.للمسيحية



ً:المراجعًاألصلي ًللكتابًالُمقدس

1..................ً) 

2.............ً) 

 المخطوطات

 الترجمات



 كتاباتًاآلباءًاألوليمًوالكتبًالكنسي :ًثالثا

 كتابات اآلباء األولين (1)

ثباء الكهيسرة األولرون الكثيرر مرن هجروا الكتراب المقردس و لرك  إقتبس
 .في ع اتام وكتاباتام

 :كدليل عل  جحة الماد الجديد لآلتي اجقتباساتترجع أُمية ُ ا 

 إهاا قديمة جداً إ  يرجع بمضاا إل  هااية القرن األول الميالدي•

 إهاا باللغات األربمة القديمة اليوهاهية والالتيهية والسرياهية والقبيية•

 إهاا ماقتبسة في بالد عديدة في الشرق والغرب والشمال والجهوب•

ك 32,000قبرل مجمرع هيقيرة حروالي  اجقتباسراتإهاا كثيرة جداًك عدد •
وألمكررن  إقتباسرراً  200,000م زاد المرردد عررن 440بمررد هيقيررة وحترر  

 .الماد الجديد أكثر من مرة في أكثر من لغة إستمادةمهاا 



 شاادة الكتب الكهسية( 2)

كل الكهائس مه  بدايرة المسريحية 

تمتمد عل  أقدم المخيويات فري 

 ... القراءات 

وجررردت الكترررب الكهيسرررة مايابقرررة 

تمامررراً للهجررروا الكتابيرررة التررري 

بين أيديها فال يوجد باا مرا يغراير 

 .أو يضاد أي ها عهدها



 شاادة الملم الحدي : رابماً 

 :حقائق ُامة

  الكتاب الماقدس يحتروي علر  حقرائق علميرة كثيررةك مكتوبرة

 .بأسلوب بسيي يهاسب القارئ المادي

 الكتاب الماقدس لم يحتروي علر  األخيراء الملميرة التري كاهرت

 .شائمة وقت كتابتو

 الكتاب الماقدس أخبر عن األمور الملمية والتي لم تاكتشف إل

 .حديثاً 



 تيابق الكتاب المقدس مع علم الحنريات :الخليقة

الكترراب  علررم الحنريررات عررن التيررابق بررين مررا سررجلوكشررف •

وما اكتشرنو علرم الحنريرات بخجروا تترابع  ارور الماقدس 

 .األشكال الهباتية والحيواهية

 15 الرـ فري القررن موسر  الهبري لح  أن سنر التكوين كتبرو•

أي  19وأغلب مكتشنات علم الحنريات كاهت في القررن  م.ق

 .عام 3400أن النارق الزمهي بيهاما 

بمقارهررة السررجل الكتررابي بالسررجل الحنررري هجررد تيابًقررا تاًمررا •

 :يوضحو باختجار الجدولن التاليان

 



جدول يوضو التيابق الكامل بين الكتاب المقدس والملم ( أ)
 ألول  اور ألشكال الحياة الهباتية

 السجل الكتابي للحياة الهباتية السجل الحنري للحياة الهباتية قبالح

أول الهباترررات البريرررة عديمرررة البررر ور مثررررل  الحياة القديمة

 (المجر السيلوري)الحزازيات والسراخس 

" فأخرجرررررت األر  عشررررربا"

 (12:1تك)

بررررردأ  ارررررور الهباترررررات عاريرررررة البررررر ور • الحياة الوسي 

حيرر  تتكرون البرر ور علرر  ( المخروييرات)

المخررراريي الزُريرررة كمرررا فررري أرز لبهررران 

  (المجر الرياسي)والجهوبر 

بدأ  اور الهبتات المثمرة وتخوي ثمارُا •

 (المجر الجوراوي)الب ور في داخلاا 

وبقررررررراًل يبرررررررزر برررررررزًرا "..•

 (12:1تك" )كجهسو

  

 

وشررجر يممررل ثمررًرا بررزرا "•

 (12:1تك" )فيو كجهسو

بدأ  اور أهواب جديدة من الهباتات المثمررة  الحياة الحديثة

ك ثرررم تمرررددت أجهررراس (المجرررر اجيوسررريهي)

 كاسيات الب ور وباألخا  وات النلقتين

وغرس الرب اجلرو جهرة فري "

 (8: 2تك" )عدن شرًقا



جدول يوضو التيابق الكامل بين الكتاب المقدس والملم ( ب)
 ألول  اور ألشكال الحياة الحيواهية

 السجل الكتابي للحياة الحيواهية السجل الحنري للحياة الحيواهية الحقب

تقابررررل ) الحيرررراة القديمررررة

مرررن اليررروم الثالررر   جرررزء

اليرروم الرابررع + للخليقررة 

 (للخليقة

 

 اور فجائي لمم رم شرمب الالفقاريرات •

 (المجر الكمبري)في بحار المالم 

المجررر )برردء  اررور األسررماك المدرعررة •

 (األوردوفيشي

 (20:1تك" )لتن  المياا: "وقال هللا•

حيرررراة حيواهيررررة   إشررررارة إلرررر  وجررررود•

سرررابقة فررري المررراء قبرررل اليررروم اجلاررري 

 الخامس للخليقة

يقابرررل ) الحيرراة الوسررري 

 (للخليقة اليوم الخامس

بررررررردء  ارررررررور الزواحرررررررف الممالقرررررررة •

 (المجر الترياسي)المهقرضة 

 (المجر الجوراوي)بدء  اور الييور •

وخلق هللا التهاهين الم ام وكرل  وات "•

األهنررس الحيررة الدبابررة وكررل يررائر  ي 

 (21:1تك" )جها  كجهسو

 يقابررررل)الحيررراة الحررردي  

 (اليوم السادس للخليقة

الثمرابين )بدء  اور الزواحرف الحديثرة •

 (في اجيوسين

برردء  ارررور الثررردييات ثكلرررة المشرررب ثرررم •

 ثكالت اللحوم

 (ثخر المخلوقات) اور اجهسان •

لتخررررررم األر   وات أهنرررررس حيرررررة "•

كجهسرررررررراا باررررررررائم ووحررررررررو  أر  

 (24:1تك" )كأجهاساا

•  

وجبررررل الرررررب اجلررررو ثدم تراًبررررا مررررن "•

 (7:2تك" )األر 



 أدل ًجيولوجي ً:ًطوفانًنوح

وجررد أدلررة جيولوجيررة كثيرررة تؤكررد فكرررة اليوفرران الشررامل الرر ي غمررر ت
 :مهاااألر  كلاا 

 الرواسب في المالم كلو إهتشار1.

 الحيواهات والهباتات الماتحجرة في كل أهحاء المالم إهتشار2.

 وجود أسماك محنو ة في الجخور3.

 وجود هباتات وحيواهات فقارية في مهايق باردة4.

 وجود مزيج من الحنريات الماتحجرة في جميع أهحاء المالم5.

 وجود الكائهات محنو ة بحالة جيدة6.

 كشف أشياء من جهع اجهسان في الجخور الرسوبية7.

 المثور عل  حنريات بحرية ماتحجرة عل  قمم الجبال8.

 أرارايقدماً من جبل  140,000عل  ارتناب  متوسدةوجود حمم 9.



 قانونًالجاذبي  –إتزانًالُكرةًاألرضي ًفمًالفضاءً

كران القردماء يمتقردون أن األر  مرتكرزة  أيوب الهبري في أيام

 :عل  شيء ما

اجغريق كاهوا يمتقدون أن اجلرو أيلرس يحمرل األر  علر  •

   .عهقو وكتنيو وُو ميأيأ الرأس

الاهدوس القدماء كاهوا يمتقدون برأن األر  محمولرة علر  •

 ار فيل كبيرك وُو واقف علر   ارر سرلحناة كبيررة وُري 

   .بدورُا تموم في بحر ل هاائي

وكاهرت ُر ا أترم ه ريرة فري فامارم ألهارا تميري لكرل شريء مرا 

 .يستهد إليو



وجراليليو لقرواهين المه ومرة  وتبكوبراُاوبمد اكتشاف كوبرهيكوس •

( 1727-1642)الشمسية وهتيجة دراسات جاليليو واسحق هيروتن 

عن حركة األجسام السراقيةك اكتشرف هيروتن قراهون الجا بيرةك وأهرو 

قرراهون كرروهي يحكررم األجرررام فرري اله ررام الكرروهيك وفسرررت الجا بيررة 

وعل  ُ ا فامها   .بالقوة التي تربي الكواكب وأقمارُا في مساراتاا

أن األر  فري مكاهاررا فرري النضرراء تردور حررول محورُررا فرري اهت ررام 

 .كاملك متوازية مع بقية كواكب المجموعة الشمسية بقوة الجا بية

في وجف قردرة ( 7:26أي)ولكن في أيام ُ ا الخرافات كتب أيوب •

َمالَ َعلَ  اْلَخالَِءك َوياَملَقا األَْرَ  َعلَر  لَ َشرْيءْ "هللا  دُّ الشَّ فكيرف " َيما

أليس ُر ا   !عرف أيوب أن األر  مملقة في النراغ عل  ل شيء؟

تمبيًرا بسيًيا عن قوى الجا بية التي تحن  األر  في موضماا في 

إهاا بال شك من   من أين أليوب ُ ا الحكمة المميقة؟  فراغ الكون؟

 .خالق السموات واألر  هللا عهد



التمًتوضحًتوافقًالعلمًًاألخرىًبعضًاألمور

 معًالكتابًالُمقدس

تحررد  الكترراب المقرردس عررن بمرر  الحقررائق الملميررة والترري لررم 
 :يستيع الملم اكتشافاا إل بمد قرون يويلة مثل

 (1: 1تك)الكون ليس أزلياً 1)

 (2: 1تك)كاهت األر  في بدايتاا بغير حياة 2)

 (10 – 9: 1تك)اجتماب المياا جميماا إل  مكان واحد 3)

 (7: 2تك)خلقة اجهسان من تراب األر  4)

 (22: 40إ )إشارة إل  كروية األر  5)

 (7: 26يو1)إشارة إل  الجا بية األرضية 6)

 (7: 1جا)إشارة إل  دورة المياا في اليبيمة 7)

: 17أب)الرردم البشررري واحررد بررين كافررة األمررم والشررموب 8)
26) 

إشررارة إلرر  تهرروب األهسررجة فرري الكائهررات الحيررة المختلنررة 9)
 (39: 15كو1)

 (12 – 10: 3بي2)إشارة إل  تحلل المهاجر في اليبيمة 10)



 شهادةًالتاريخًواآلثار:ًخامسااً
 الماد القديم(1)

 إكتشنت جحائف وكتابرات ثشرورية وبابليرةك تحكري قجرة خلرق اجهسران ويرردا مرن
 (2تك)الجهة يبقاً لما ورد في 

 (7تك)وثيقة عل  األقل في أماكن عديدة تحكي عن اليوفان  33يوجد اليوم 

 ثررر علرر  سررنيهة هررو  علرر  قمررة جبررل أراراي فرري مديهررة أرميهيرراك ووجررنوا النلررك عا
 (6تك)وأبمادا وجاء مايابقاً لـ 

 إكتشاف مديهة فيثوم التي بهاُا رمسيس الثاهي وتامرف اآلن بتل المسخوية برالقرب
 (5: 1خر)من اجسماعيلية 

 اكتشاف لوحة إسرائيل الموجودة اآلن بالمتحف المجري بالقاُرة وُي تحكي قجة
 (14خر)خروم شمب بهي إسرائيل وعبور البحر األحمر 

 اكتشاف مديهة أريحا القديمرة وقرد وجردت الجردران سراقية علر  األر  كمرا وجردت
بقايا أخشاب محترقة ورماد دليالً عل  جدق رواية يشوب أن المديهرة أاخرقرت بالهرار 

 (6ي )

بوابرة أشرتار  –جرخرة كردسرتان  –حجر مروثب : وغيرُا الكثير من اجكتشافات مثل
في بابل وحنريات مديهة جور والسرامرة وكلارا تحكري قججراً مايابقرة لمرا جراء فري 

 .الكتاب الماقدس



 الماد الجديد(  2)

 قرردس وإكليررل الشرروك الخرراا بالسرريد المسرريو اكتشرراف خشرربة الجررليب الما
والمسامير ومالبس الرب يسوب التي أخ ُا الحراس والقجبة التري أعييرت 

 .لوك وكل ُ ا محنو ة في كهائس ممروفة

شاادة الوثائق التاريخية لجحة ما جاء باجهجيل عن السيد المسيو. 

 شرراادة يوسررينوس المررؤر  الياررودي فرري القرررن األول المرريالدي فرري كتابررو
 .الماديات واآلثار

 شاادة كرهيليوس هاسيتوس المؤر  الروماهي في القرن األول الميالدي فري
 .كتاب عن تاريخ اجمبرايورية الروماهية

شاادة ثالوس المؤر  السامري في القرن األول الميالدي. 

شاادة التلمود الياودي عن شخجية السيد المسيو. 

 تقرير بياليس الباهيي إل  اجمبرايور ييباريوس بشأن السيد المسيو وُرو
 .محنو  اآلن بمكتبة الناتيكان بروما

 جررورة الحكررم الرر ي هيررق بررو بررياليس علرر  يسرروب وُررو موجررود اآلن برردير
 .الكارثوزيان بالقرب من هابولي



ً:العلمًيةهدًللكتابًالُمقدس

  )ً.....ً( الحفريات•
  )ً.....ً( الجيولوجم•
  )ً.....ً( تطورًالخليق •
  )ً.....ً( كروي ًاألرض•



 إتمامًالنبواتً:ًسادسااً

 هبوات الماد القديم(1)

هبرروة تهبررأت عررن شررخا  300أكثررر مررن : هبرروات عررن المسرريو

النررادي والمخلررا وكلاررا تحققررت فرري السرريد المسرريو مولررود بيررت 

 .لحم

  (27 – 25: 9تك)هبوة هو  ألولدا الثالثة عن شموب األر 

 ( 26: 6يررر )م .ق 15هبررروة يشررروب عرررن أريحرررا فررري القررررن الرررـ

 (34: 16مل1)وتحققت في 

 ( 22 – 9: 13إ )هبرروة إشررمياء عررن خررراب بابررل الم يمررة

 .سهة تقريباً  160وتحققت بمد 

 هبوة إشمياء عن إهتجار كور  عل  البابليين وعودة الياود من

 . وتحقق  لك حرفياً ( 45: 44إ )السبي 

 



 ( 25: 19إ )هبرروة إشررمياء عررن البركررة النريرردة لشررمب مجررر
 .المائلة الماقدسة لاا بمجفوتحقق  لك 

 19: 19إ )هبوة إشمياء عن وجود م بو للرب في أر  مجر 
 .سهة 600وتحقق  لك في المسيحية بمد ( 21 –

 وتحقرق ( 11 – 8: 25إر)هبوة إرميا عرن سربي الشرمب اليارودي
 . لك بمد عشرات السهين

 26حرز)هبوة حزقيال عن خراب جور ووعد قياماا مررة أخررى :
 .وتحقق  لك حرفياً ( 21 – 7

 هبررروة داهيرررال عرررن  ارررور اجسررركهدر األكبرررر وفتوحاترررو ثرررم موترررو
وتحقررق  لررك بكررل دقررة وبمررد مئررات ( 11: 8دا)مملكتررو  وإهقسررام

 .السهين من الهبوة

 



 نبواتًالعهدًالجديد(2ً)

 الر ي  اجضرياادتهبأ السيد المسيو عرن
( 23 – 17: 10مرت)سريالقيو التالمير  

وك لك عن ثبرات وجرمود الكهيسرة أمرام 
وقررد ( 18 – 16: 16مررت) اجضرريااد

 .تحققك ومازال يتحقق  لك حرفياً 

 وخرررراب بيرررت  كرررورزينتهبرررأ عرررن دمرررار
( 24 – 20: 11مت) هاحومجيدا وكنر 

وقد زالت ُر ا المردن فري القررن الرابرع 

 .الميالدي

 تهبررأ عررن خررراب أورشررليم والايكررل قبررل
 (44 – 43: 19لو)سهة  40خراباا بـ

 اجهجيررل فرري المسرركوهة  إهتشررارتهبررأ عررن

 .وقد تحقق  لك( 10: 13مر)كلاا 

 تهبررررأ عررررن استشررررااد القررررديس بيرررررس

: 21يررو)واليريقررة الترري يستشرراد باررا 
 . وقد تم ُ ا حرفياً ( 19 – 18



ً:وصلًماًيلم

 إرميا

 إشعياء

 دانيال

 السيدًالمسيح

 خرابًأورشليم

 اإلسكندرًاألكبر

 مذبحًللربًفمًأرضًمصر

 سبمًالةعبًاليهودي



 شهادةًالعقلًوالمنطق:ًسابعااً
دور المارررد القرررديم فررري إثبرررات جرررحة وسرررالمة (1)

 الماد الجديد

وحدة الماد القديم والجديد وترابياما الشرديد •

يؤكرردان علرر  جررحة وسررالمة الماررد الجديرردك 

ألهو يلزم لمن يرغب في تحريف الماد الجديد 

أن ياحرررف أيضرراً الماررد القررديم ليجملررو مايابقرراً 

 ...لو 

إ ا كرران المسرريحيون سرريحرفون الماررد الجديررد •

ليجملرروا مررن مسرريحام إلارراًك فلمررا ا سيجررمت 

الياود وُم يرون كتبام تاحرف أمام أعيرهام؟ 

المرالم جرياحاً ويشرادوا علر   يمرووالما ا لرم 
 !!!زمان التحريف ومكاهو؟



شرراود كرران مام ررم كتبررة الماررد الجديررد •
 .لوحدا  عيان

ك أمررراكن ماتنرقرررةكتبررروا أسرررنارُم مرررن •
 .ولكهاا جاءت وحدة واحدة

ممررا   كررر الرسررل أخيررائام الشخجررية•
 .يدل عل  أماهتام في الكتابة

اجلرررو )وُرررو  كررررزوا بررراألمر الجرررمب•
ولررو كاهررت هيررة ( الماتجسررد والمجررلوب

التحريررررف أو التبررررديل عهرررردُم لهررررادوا 
 .باألسال واألكثر قبولً 

لم يمتمدوا في كرازتام عل  سرال  أو •
ولكهام هجحوا في غزو المالم كلرو  مال

ممررا يرردل علرر  جرردق دعرروتام وإهاررا 
 .بمؤازرة هللا هنسو

( عدا يوحها الحبيرب)جميماً  استشادوا•
 .  في سبيل ما كتبوا وكرزوا بو

دور كتبة الماد الجديد ( 2)

 في إثبات وحيو وعجمتو



ًدحضًالد وىًبتحريفًالكتابًالُمقدس
هلًممًالممكمًأنًيُحر ًاليهودً:ًأولاً

 الكتابًالُمقدس؟

قردس (1) المارد )لو فكرر اليارود فري تحريرف الكتراب الما
الجرررنحات التررري  حرررزفاألجررردر بارررم لكررران ( القرررديم

تتحد  عن ك ب أبيام إبرراُيم وخييرة داود ملكارم 
ليمان حكيمامك والويالت التي يتوعدُم  واهحراف سا

تمررد  /  31 – 27: 26كمرا فري ل)بارا هللا كشرمب ما
 (.12 – 9: 6إ /  7 – 2: 1إ 

رغررم أهاررم يهكرررون مجرريء السرريد المسرريو وجررلبو (2)
وموتو وقيامتوك إل أهها هجد ُ ا الهبوات والحواد  

ك وكررران األجررردر أن يهكروُرررا فررري كترررابام إلررر  اآلن
لمداوتام الشديدة للسريد المسريوك لكرهام لرم يقردروا 

 .حرفاً واحداً مهاا حزفعل  



تررب الماررد القررديم بواسررية (3) كاتبرراًك يختلنررون  32كا
 :في

ك مرررررهام النالسرررررنة مثرررررل موسررررر ك جرررررناتام( أ)
والراعي مثل عاموسك والقائرد الحربري مثرل 

 . إلخ... يشوبك وساقي الملك مثل هحميا 

ك فموس  كترب  روف تسجيل الوحي اجلاي( ب)
فرري البريررة وإرميررا فرري  لمررة السررجن وداود 

والرربم  كتررب وُررو فرري . عهررد سررنو  الررتالل
 .  شدة النر  والبم  وُو في قمة األلم

رغررم  لررك جرراء الكترراب بوحرردة ترررابي عجيبررة ل 
 .تهاق  فياا ول خلل

وضرررموا القرررواهين ُرررل يامقرررل أن اليارررود الررر ين ( 4)
( هاسرررا  الررروحي)الحازمرررة علررر  كتبرررة الهررراموس 

إن ه رة سريمة لربم  ُر ا  يقومون بالتحريف؟
 .بالرد القايع اجدعاءالقواهين ترد عل  ُ ا 



قبل أن تكتب كلمة واحدة من كتاب هللا عليك أن تغسرل •

جسدك وتلبس الثياب المبراهية وتجارز هنسرك باألفكرار 

 .الخشوعية

الرقرروق الترري تكتررب علياررا لبررد أن تكررون مررن جلررود •

 .الحيواهات الياُرة شرعاً 

الحبر ال ي تكتب بو يجب أن يكون أسوداً هقيراً ماجارزاً •

ترررراب النحرررم )والكربرررون ( الابررراب)مرررن خلررريي الكرررتن 

 .والمسل( البلدي

مع إهك تحن  كتاب الوحي عن  ار قلب لكرن ل تكترب •

إرفررع عيهيررك إلرر  هسررختك .. كلمررة واحرردة مررن  اكرتررك 

 . وألن  الكلمة بجوت عاْل قبل أن تخياا

قبل أن تكتب لقباً من األلقاب التي يالقب باا هللاك عليرك •

أن تغسل قدمكك وقبل أن تكتب اسم اجلو األع م يجرب 

 .عليك أن تغسل جسدك كلو

بمررد اجهتارراء مررن هسررخ هسررختك ومراجمتاررا إ ا وجرردت •
 .باا ثالثة غليات فيجب عليك أن تمدم تلك الهسخة

 :بم  ما جاء في القواهين الخاجة بهسا  الوحي



باجضافة إل  ما سبقك فقد فارر  علر  كرل هاسرخ كاترب مرن 
 :  كتبة الشريمة أن

يمد حروف كتابوك ويمرف كرم حرفراً مرن كرل هروب سريكتب •
 .في الجنحة الواحدة قبل أن يبتدئ فياا بالكتابة

تكون كل جنحة من الرقوق مساوية لوخرىك وأن يكرون •
 .كل سير ثالثين حرفاً 

 مهع الكاتب من التحد  أثهاء الكتابة•

عل  من ل يقوى عل  القيام بكل ُ ا الواجبات أن يخررم •
 .من بين جنوف هاسا  الوحي اجلاي

ُل بمد ُ ا يتجاسرر أحرد أن يقرول أن اليارود حرفروا الكتراب 
 الماقدس؟



قررردس تمارررد بحمايترررو ( 5) إن هللا الررر ي أعيررر  الكتررراب الما

ك وكمررا (8: 40إ )« َكلَِمررةا إِلِاَهررا َفَتْثباررتا إِلَرر  األََبرردِ »

ْم بِرِو »: أوج  هللا شمبو قرائالً  رلُّ اْلَكرالَِم الَّرِ ي أاوِجريكا كا

ررروا لَِتْمَملارررواا  رررَهَقْا ِمْهررروا . اْحِرجا « لَ َترررِزْد َعلَْيرررِو َولَ تا

 (.32: 12ت )

كمررا ل يامقررل أن ياحرررف الياررود الماررد الجديررد ألهاررم إ ا ( 6)

حاولوا  لك لكان األجردر بارم أن يحر فوا مهرو شراادتو 

بأهام جالبي السيد المسريو وقرد جرب علريام اللغهرات 

 (28: 23مت)مثل 



مررن الماسررلم بررو أن تحريررف الماررد القررديم بواسررية المسرريحيين أمررر (1)

 . ماستحيل ألن الياود يحن وهو حن اً تاماً كما رأيها

عالمررراً مرررن علمررراء اليارررودك  70ترررم ترجمرررة المارررد القرررديم بواسرررية (2)

السيد المسيو ممرا يجمرل القرول برأن المسريحيين  مجفواهتشرت قبل 

 .حرفوا أمراً ماستحيالً 

 :ك لك ل يامقل أن ياحرف المسيحيين الماد الجديد لمدة أسباب(3)

 هلًممًالممكمًأنًيُحر ًالمسيحيونًالكتابًالُمقدس؟:ًثانيااً



ك فلررو كرران ُهرراك أدهرر  التوافررق التررام بررين الماررد القررديم والجديررد•
تحريف لكشف الواحد مهام اآلخر حير  أن المارد الجديرد ماسرتتر 

 .في الماد الجديد إستاملنفي الماد القديمك والماد القديم 

بحقرائق كترابام بالمسريو لق  المسيحيون الم اب بسبب إيمراهام •
وبندائررو وسررلياهو علرر  القلرروب والهنرروسك فررال يامقررل أن ُررؤلء 

 .ال ين ضحوا بدمائام ياحرفون اجهجيل

لررم ( إلررخ.. جرريادي السررمك )رغررم أن رسررل رب المجررد البسررياء •
كلمراتام كاهرت يكرن لارم لسران النالسرنة أو عقرول الملمراء إل أن 
 .أع م من فكر المنكرين وأقوى من سيوف الرومان

لرررم يمتمرررد الرسرررل فررري دعرررواُم علررر  تقرررديم أي إغرررراءات ول •
  .استمملوا القوة ليرغموا أحداً 



تبررت األهاجيررل فرري • ثلف اآللف مررن ك وكتررب مهاررا مهررايق متنرقررةكا
ك فال يامقرل أن ترم جمرع ُر ا الهسرخ جميمارا مرن أهحراء المرالم الهسخ

 ! وتاحرق لتاهشر بمد  لك الهسخ المحرفة؟

تماردا كما تماد الرب في الماد القديم بالحماية والجونك فأهو أيضراً •
 :في الماد الجديد بالحن  واألمان

 ولا ولَِن َولِكنَّ َكالَِمي لَ َيزا َماءا َواألَْر ا َتزا  (35: 24مت) اَلسَّ

 َرَباِت اْلَمْكتاوَبَة فِي إِْن َكاَن أََحَد َيِزيدا َعَل  َُ اك َيِزيدا هللاا َعَلْيِو الضَّ
ِةك  .ُررَ ا اْلِكَتررابِ  بارروَّ َوإِْن َكرراَن أََحررَد َيْحررِ فا ِمررْن أَْقررَواِل ِكَترراِب ُررِ ِا الهُّ

َسرِةك َوِمرَن  َقدَّ َيْحِ فا هللاا َهِجيَبوا ِمْن ِسْنِر اْلَحَياِةك َوِمَن اْلَمِديَهرِة اْلما
 (19 – 18: 22رؤ) .اْلَمْكتاوِب فِي َُ ا اْلِكَتابِ 



  التشكيك قضاياأمثل ًلبعضً
 الماقدس الكتاب في

 اختالف جورة هللا في المادين القديم والجديد( 1)

 الاجوم عل  سنر هشيد األهشاد( 1)



 ".هللا في الماد القديم ُو الو غضب بيهما الو الماد الجديد ُو الو محبة"يتقاول الهاس أن 

مرن خرالل  الكتاب المقدس ُو يريقة هللا عن إعالن هنسو لها بيريقة تدريجيةالحقيقة أن •

 .أحدا  تاريخية ومن خالل عالقاتو بالبشر

المثرة تأتي من محاولة ماقارهرة جرزء مرا مكتروب فري المارد الجديرد بجرزء مرا مكتروب فري •

 . الماد القديم

قراءة المادين القديم والجديد بجورة كلية تؤدي إلر  التحقرق مرن أن جرنات هللا متوافقرة •

أن كاهرت تامبرر عرن غضرب أو محبرةك الجردول الترالي يوضرو بمر  ومتيابقة في المادين 
 :األمثلة

 لماذاًتختلفًصورةًهللاًفمًالعهديمًالقديمًوالجديد؟(1ً)



 جورة هللا الماد القديم الماد الجديد

حهان ورحمة هللا تأخر  جرورة أخرري 

 : أكثر كمال من خالل اعالن هللا لها

ر  َبرَ لَ " وا َُكرَ ا أََحربَّ هللاا اْلَمراَلَم َحتَّ ألَهَّ

ررلُّ َمررْن  اْبَهرروا اْلَوِحيررَدك لَِكررْي لَ َيْالِررَك كا

ررررونا َلرررروا اْلَحَيرررراةا  ررررْؤِمنا ِبررررِوك َبررررلْ َتكا يا
ةا   (16: 3يو." )األََبِديَّ

وَفك َبِييءا اْلَغَضرِب » بُّ إِلَو َرِحيَم َوَرؤا الرَّ

 .َوَكِثيررررررررررررررررا اجِْحَسررررررررررررررراِن َواْلَوَفررررررررررررررراءِ 

َغرررافِرا اجِْثرررِم . َحرررافِ ا اجِْحَسررراِن إَِلررر  أالاررروفْ 
ةِ   (.7 – 6: 34خر. )َواْلَمْمِجَيِة َواْلَخِييَّ
 :يول أهاتو ت ار في

 سهة إه ار قبل اليوفان  120•
 .سهة قبل إُالك شموب كهمان 650•

غنرررررور ورحررررريم 

وماحررررب ويويررررل 
 األهاة

وِل  أَْم َتْسَتِاينا ِبِغَه  لاْينِِو َوإِْمَاالِِو َويا

َمرررا  أََهاِترررِوك َغْيرررَر َعرررالِْم أَنَّ لاْيرررَف هللِا إِهَّ
ْوَبِة؟  َك إَِل  التَّ  (4: 2رو)َيْقَتادا

ِعرررَي اْسرررِمي  َفررر َِ ا َتَواَضرررَع َشرررْمِبي الَّرررِ يَن دا

رروا  َعَلررْيِاْم َوَجررلَّْوا َوَيَلبارروا َوْجِارريك َوَرَجما

ِهي أَْسرررَمعا ِمررررَن  ِديررررِة َفررر ِهَّ قِِاِم الرَّ ررررا َعرررْن يا

ررَتااْم َوأاْبررِرئا أَْرَضرراامْ  ررَماِء َوأَْغنِرررا َخِييَّ . السَّ
 (14: 7أ 2)

يهت ر التوبة مرن 

أجررررررل الخررررررالا 
 واجهقا 

رررا  رررَي َمرررْوَتك َوأَمَّ ُِ رررِة  ألَنَّ أاْجرررَرَة اْلَخِييَّ

رررَة ِباْلَمِسررريِو  َبرررةا هللِا َفِارررَي َحَيررراةَ أََبِديَّ ُِ

وَب َرَبَها  (23: 6رو. )َيسا

رلْ  رَر َفرالَ َتأْكا ا َشَجَرةا َمْمِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّ َوأَمَّ

رررررلا ِمْهَارررررا َمْوًترررررا  رررررَك َيرررررْوَم َتأْكا ِمْهَاررررراك ألَهَّ
 (17: 2تك) .َتماوتا 

مبرردأا واحررد غيررر 

قابرررل للتغييرررر أو 
 التمديل



 جورة هللا الماد القديم الماد الجديد

ْة أََرْدتا • وا... َكرررْم َمررررَّ  !َوَلرررْم تاِريررردا

رررْم َخَراًبرررا ْترررَركا َلكا ْم يا رررَوَ ا َبْيرررتاكا . ُا
 (38 – 37: 23مت)

بُّ اجِلرروا اْلَقراِدرا َعَلرر  • َاررا الررَّ َهَمرْم أَيُّ

ررررلَ َشررررْيءْ  ررررَي ! كا ُِ َحررررقع َوَعاِدَلررررَة 
َك   (7: 16رؤ)أَْحَكاما

َلَارا َيرأِْتي • روِر كا وا َعَلر  ُرِ ِا األاما اْعَلْم أَهَّ

ْيهاوَهِة   (9: 11جا)ِبَك هللاا إَِل  الدَّ

 

لَُّاا• َب َحقع َعاِدَلَة كا : 19مز. )أَْحَكاما الرَّ
9) 

حتميرررررة ديهوهرررررة 
 هللا

رررررْؤِمِهيَن  رررررا اْلَخررررراِئناوَن َوَغْيررررررا اْلما َوأَمَّ

َهررررررراةا  ررررررروَن َواْلَقررررررراِتلاوَن َوالزُّ ِجسا َوالرَّ

ررررَحَرةا َوَعَبررررَدةا األَْوَثرررراِن َوَجِميررررعا  َوالسَّ

قِرَدِة  تَّ اْلَكَ َبِةك َفَهِجيباااْم فِي اْلباَحْيرَرِة اْلما

ررررَو اْلَمررررْوتا  ُا ِبَهرررراْر َوِكْبِريررررْتك الَّررررِ ي 
اِهي  (8: 21رؤ) «الثَّ

أََفرررالَ أَْشرررَنقا أََهرررا َعَلررر  ِهيَهرررَوى اْلَمِديَهرررِة "

اْلَمِ يَمررِة الَِّترري ياوَجرردا فِيَاررا أَْكَثرررا ِمررِن اْثَهَتررْي 

راِس الَّرِ يَن لَ َيْمِرفاروَن  َعَشَرَة ِرْبرَوًة ِمرَن الهَّ

." «َيِميررَهااْم ِمررْن ِشررَمالِِاْمك َوَبَارراِئما َكِثيررَرةَ؟

 (11: 4يون )

هللا لجميررع  محبررة

األمرررررم وعقوبرررررة 
 األشرار 

ررمْ ! َكررالَّ " َبرررلْ إِْن َلررْم َتتاوباررروا : أَقارررولا َلكا

رونَ  ْم َك لَِك َتْالِكا كا : 13لرو ." )«َفَجِميما

5) 

َسررِت األَْر ا   َفررأَْجَتِزي َ ْهَبَاررا ِمْهَارراك . َفَتَهجَّ
اَهَاا كَّ  (25: 18ل) .َفَتْقِ فا األَْر ا سا

 الارررررالك مجرررررير

األشررررار كهتيجرررة 
 لشرُم 



ياااجم البم  سنر هشيد األهشاد بأن ُل يامقرل أن 
يستخدم الوحي ألنا  وإيحراءات مثرل تلرك الرواردة 

 في السنر؟

 :اجدعاءاتُها بم  األمور التي ترد عل  تلك 

مهرررررر  القررررررديم كرررررران سررررررنر هشرررررريد األهشرررررراد •
   .في التوراة األسنار القاهوهية ضمن

بمد قرون من قبولو كسنر قاهوهيك وفي القررن •
كت مدرسرة  شرّماي  الربراياألول الميالديك شركَّ

بررن يوسررف  عقيبررة الربررايفرري قاهوهيترروك فقررال 
لررررم يجررررادل أحررررَد فرررري "(: م132-50)" أكيبررررا"

إن كررررل المجررررور ل .. قاهوهيررررة سررررنر الهشرررريد
تسررتحق اليرروم الرر ي فيررو أاعيرري سررنر الهشرريد 
لبهررري إسررررائيلك فكرررل الررروحي مقررردسك وهشررريد 

 ". األهشاد ُو قدس األقداس

التي قبلاا بهو يمتمد المسيحيون أسنار التوراة •
 .إسرائيل كأسنار قاهوهية

 الاجوم عل  سنر هشيد األهشاد( 2)



أن يتحررد  ممهررا خررالل  اعترراد هللا•
الرررروحي برررر ات األسررررلوب الرررر ي 
هتمامرررل برررو فررري حياتهرررا البشررررية 

حرزنك غضربك : وبتمبيراتهاك مثرل
 .. هدمك 

علرر  هنررس الررهمي يحرردثها الرروحي •
أعمرررررق مرررررا فررررري حياتهرررررا عرررررن 

الروحيرررةك أل وُرررو اتحادهرررا برررا  
ك خررررالل الحررررب الروحرررري السررررري

فيسررررتمير ألنا هررررا البشرررررية فرررري 
دلئرررل الحرررب برررين المروسرررينك ل 
لررتنام عالقتهررا بررو علرر  مسررتوى 
الحررب الجسررداهيك وإهمررا كرمرروز 
تحمل فري أعماقارا أسررار حرب ل 

  .يهيق بو



الشرمر "يدخل سنر الهشيد في هيراق •

 (من تجوف" )الجوفي

الجرروف مررن " تجرروف"أتررت كلمررة •

ال ي يلبسو الهساك الاائمين في حب 

ك والمتجررروف فررري أي ديرررن كررران هللا

يركررز كررل اُتمامررو فرري الررتخلا مررن 

أدران الخييرررررة والتقررررررب مرررررن هللاك 

فالتجرروف يقررود جرراحبو إلرر  الحررب 

 .  اجلاي أو المشق اجلاي

إ  لرررررم يسرررررمف الهثرررررر المتجررررروفون •

للتمبيرررر عمرررا يجررري  فررري جررردورُم 

والشررررمر الجرررروفي لجررررأوا للشررررمرك 

خجوًجرررا يتميرررز بكثررررة التشررربياات 

 .والستمارات والكهايات والتورية



عبررارات ُرر ا السررنر ل يمكررن أن تهيبررق علرر  
ك ول تتنررق مررع القررائلين أهررو الحررب الجسررداهي
ررر  برررو وم بابهرررة  سرررليمان هشررريد تغهَّ حرررين ترررزَّ

 :فرعون أو ما يشبو  لكك فهرى مثالً 

 .."ْتَك اْلَمَ اَرى ُل   (3: 1ه )" لِ لَِك أََحبَّ
يمكرررن لمرررروس أن تنرررر  ألن عريسررراا 

لكرررن  !موضرررع حرررب المررر ارى غيرُرررا؟
المروس ُي الكهيسرة التري تريرد أن كرل 

 !المؤمهين كالم ارى يحبون عريساا

" َْبِهي َوَراَءَك َفَهْجِري أَْدَخَلِهري اْلَملِركا . ااْج ا
را . َهْبررَتِاجا َوَهْنررَر ا ِبرركَ . إَِلرر  ِحَجالِرروِ  َهررْ كا

َك أَْكَثرَر ِمرَن اْلَخْمررِ  بَّ " ِبراْلَحَق ياِحبُّوَهركَ . حا
ك "فهجررررري"لحرررر  كلمررررات   (4: 1هرررر )
ك "هر كر حبرك"ك "هنر  برك"ك "هبتاج"
ُل المتكلم منرد أم جمع؟   "..يحبوهك"

إن كاهوا جمًما فكيف تلتقي الجماعة في 
وأي عررررروس ! حررررب الواحررررد جسرررردًيا؟

تيلب ُ ا فتجرىك وممارا كثيررات هحرو 
 الحبيب؟

 



الجنات التري وجرف بارا المرريس عروسرو ل يمكرن أن تارضري 

 :أي فتاةك ومهاا

 (.13: 1ه )" شباتك يا حبيبتي بنرس في مركبات فرعون"•

: 6ه )" أسهاهك كقييع همام. شمرك كقييع الممز في جلماد"•

 (.6ك 5

المبهرر  لوسررلحةك ألررف مجررن غلررق عليررو  داود عهقررك كبرررم"•

 (.4: 4ه )" كلاا أتراس الجبابرة

 (.4: 6ه )" مرُبة كجي  بألوية"•

أهنرك كبررم لبهران الهرا ر تجراا .. حشبونعيهاك كالبرك في "•

 (4: 7ه )" دمشق

 



ُ ا المناوم للحب اجلاي كحب زوجي روحي 
لررريس غريبرررا عرررن الكتررراب يرررربي الرررهنس برررا  

ك فقد استخدمو أهبياء الماد القديم كما المقدس
 :استخدمو رجال الماد الجديد أيضاً 

كنرر  المرريس »أيًضرا عهردما قرال  إشمياء•
 (. 5: 62)« بالمروس ينر  بك إلاك

 كررررت لرررك غيررررة جرررباكك محبرررة » إرميرررا•
خيبتكك  ُابك ورائي في البرية في أر  

 (. 2: 2)« غير مزروعة

: 2)« ...أخيبك لهنسي إلر  األبرد» ُوشع•
 (. 20ك 19

ر الكترراب المقرردس التحررول • وكثيررًرا مررا جرروَّ
 . بأهو زها عن هللا وعبادة األوثان

يتحررد  عررن الرر ين  المممرردانوأخيررًرا هجررد •
برأهام  (المسريا)الرب يسوب  تركوا وتبموا
أهررتم أهنسرركم تشررادون لرري »ُررم المررروس 

أه  قلت لسرت أهرا المسريو برل إهري مرسرل 
« مررن لررو المررروس فاررو المررريس. أمامررو

 (.29ك 28: 3يو)

 


