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 مقدمة:

متع ما يوجد في حياتنا هو الكتاب المقدس، و تعلمنا من الكنيسة ومن اآلباء ومن حياتنا و من داخل الكتاب  أهو الكتاب المقدس، و  عنهأمتع ما يمكن ان نتكلم  

 عظم أو المرجع األعظم، أو المرجعية األضمن.  ،ألن الكتاب المقدس هو الضامن األ انه ال يوجد أعظم من الكتاب المقدس

مسيح". فكيف يمكننا أن نسمع أو نميز صوت هللا ان لم يكن لنا صداقة وقراءة ودراسة وصالة من  غسطينوس هو "فم الأالكتاب المقدس كما يقول القديس  

 الكتاب المقدس؟ 

ألنه كما ينزل المطر والثلج غة. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء النبي : "  رود فاتع  التي تصطاد النفوس وال يمكن أن   الكتاب المقدس هو الشبكة العظمى

هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. ال  ال يرجعان إلى هناك، بل يرويان األرض ويجعالنها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا لآلكل،من السماء و

 (11-10 55" ) أش في ما أرسلتها لهفارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح  ترجع إلي

". الروح القدس  مسوقين من الروح القدساألنبياء. يقول الكتاب : "    تساق   تي بروحه الالكتاب المقدس هو المذكرات اآللهية العظمى، التي يحكي فيها هللا

 وجد شئ أرقى من ذلك. انها تحكي لنا عن حب هللا !! ا كل كلمة. أنها مذكرات هللا فال ي كان يسوق األنبياء والكتاب في العهد الجديد ان يكتبو

وجود حياة ، فلو انقطع التنفس عن شخص معناها انه ميت  " ، و أنفاس هللا تعني  انفاس هللايقول اآلباء القديسين تعبير جميل جدا عن الكتاب المقدس انه "  

 ق جهاز لفترة حتى يتنهي كل شئ. ن يقوموا بتنفس صناعي خارجي عن طري اكلينيكيا ،  لدرجة انهم يحاولون ا

هو شهيق و زفير . الشهيق نأخذه من الكتاب المقدس ، و الزفير تخرجه الكنيسة في الصالة. لذلك الكنيسة تستمد كل  ...عليا تنفس  الكتاب المقدس هو ف

  لقديسين أيضا من الكتاب المقدس ، ألنه لوال الكتاب طمارس من الكتاب المقدس. حتى سير اصلواتها من الكتاب المقدس ، و كذلك األجبية و الخوالجي والق 

النفس   كماالقلب ، المقدس ، لما صاروا قديسين فهو معمل صناعة القديسين. عندما يقال عن الكتاب المقدس انه أنفاس هللا ، فمعناها أنه يدخل الى الصدر و 

 .....   ةنسمة حيا. أنه نسمة حياة كما نفخ هللا في أنف آدم ل و أألطراف و الجسد كامال  و العق و القلب و معه األكسجين الى الدم 

صوت نعرف أن الشخص يعاني من مشكلة صحية سواء كانت في الجيوب األنفية او    ه أنفاس هللا تكون هادئة مثل التنفس ال يسمع له صوت ، و أن كان ل

 الحنجرة أو الرئة. 

دخل كالنفس  نص من نصوص الكتاب المقدس ، ت ميتا في الخطية و لم يعد لك قوة، فمجرد قرائتك في  لو كنت غارقا و  هو قبلة الحياة ، فكأن الكتاب المقدس  

 الى أعماقك و قلبك و تجعله ينبض بالحياة مرة أخرى. 

بأختالفاتها، سواء كانت   س كاألنفاس و الهواء، فكافة الشعوبالكتاب المقدس يأكله العاشقون و يتنسمه التائبون و المصلون و يستقر في القلب. الكتاب المقد

، كان المقصود انه اللغة التي سوف  انه أنفاس هللا    عنه   زية أو غيرها تتنفس نفس الهواء . و كأن الكتاب المقدس لما قال القديسينتتحدث العربية أو األنجلي 

 ه شيئا عجيبا و جميال!! تجمعنا جميعا و الفهم الذي نستوعبه كلنا و هذا في حد ذات 

نحو الكتاب المقدس. فمن يحاول ان يسقط    موجهةنه من الطبيعي جدا أن تكون أشرس حرب  كرسابقا عن ألكتاب المقدس ، فأننا نجد اجيدا ما ذ  واذا فهمنا

تكون حرب على نصوص أو كتاب ، فهي    المسيحية أو العقيدة المسيحية فمن المؤكد انه سيحارب الكتاب المقدس نفسه. فالموضوع أبعد و أعمق من أن

 حرب على عقيدة و حياة و أبدية...  

ثير  لشيطان كانت عن كالم هللا حين قال : " أحقا قال هللا ؟" .... حينما أراد أن يجرب المسيح قال له : " مكتوب" . لقد أراد أن يشكك و ي أول حرب قادها ا 

 ظلمة.   ائما هو النور الذي تتبدد أمامه كلالريبة فيما هو مكتوب. لكن سيظل الكتاب المقدس د

الى تقسيم التقويم   و دياناتهم  فلقد اتفق الجميع مهما كانت ميولهمفيه اطالقا ، أحدث تغييرا في المسكونة جمعاء.  كتاب المقدس و المسيحية، مما ال جدال  الأن  

 . لى المسكونة كلهافتجسد السيد المسيح فرض نفسه ع الى ما قبل و ما بعد ميالد السيد المسيح

فمه، حين قال أن " كالمي هو روح و حياة" ، فالكتاب المقدس هو الروح و هو معطي  ب صفه به السيد المسيح  ما و  لكتاب المقدس هوان أفضل تعريف ل

ن  ال يحسب من الحياة الحقيقية. فكل مالحياة ، فمن يبتعد عن كلمة هللا فهو بالحقيقة ميت ، و اليوم الذي يمر بدون قراءة الكتاب المقدس فهو يوم ميت و  

قوانينها ارشاد لالمقدس و يحيا به ، البد أن تصبح احواله أفضل بكثير جدا ، حتى الدول التي تأخد من الكتاب المقدس مصدر لشرائعها و    يؤمن بما في الكتاب

 بالبشر الى طبيعة سمائية. ترتقي الى أسمى الدرجات. فما كتب في الكتاب المقدس هو عالي جدا بمكانته و يرتقي 

 االرض أن تتغير طبيعته حين يتبع تعاليم الكتاب المقدس .....  منلبشر  عجيب !! فكيف ن تغييريا له م 



الكتاب المقدس هو الجزء الوحيد المتغير في الليتروجيات، فحين نصلي ليتروجية القداس اآللهي، تظل صلوات القداسات واحدة و لكن الجزء  أن قراءات  

لذلك  وذلك أنه يوجد منهج مختلف لكل يوم ، فنأخذ الفكر و المنهج و الروح من تلك القراءات،    المتغير. و السبب في   لكتابي المتعلق بالقراءات هو الجزءا

 تسلح بالدليل ن لذبيحة الحية اذا لم  ال ينبغي له أن يتقدم من تناول األسرار المقدسة، فكيف نتقدم ألخذ القوة من ا  ،تقول كنيستنا انه من ال يحضر قراءات القداس

 . فتلك القراءات تعطينا الحياة لنسير بقوة الذبيحة و قوة الشركة واألتحاد بيننا و بين السيد المسيح. في القراءات وجود الم

كتاب المقدس، و الذي منها موجود  ألنها عتيقة وال تناسب العصر ما عدا ال  ،جرت العادة ان الكتب القديمة ال يقبل على قراءتها شعوب العصور الحديثة

نه يوافق أفكار الحقائق العلمية الحديثة و ليس نظرياته. و بالرغم من أن  تاريخ كتابات مخطوطاته فقط و ليس لمحتواه، و ذلك أل  لحفظ   لمتاحف انما فقط با

 الكتاب المقدس هو أقدم الكتب على األطالق، ولكنه يعتبر صخرة و مازال محتواه نافع . 

( تظهر انه  دار الكتاب المقدسالمأخوذة من مصدر موثوق )    التي يتم توزيعها في العالم، و لمقدس هو أكثر الكتب  التي تبين أن الكتاب ا  حصائيات األ   احدى 

كانت ال تتجاوز  و تلك األرقام في زيادة مطردة كل عام، حيث أن تلك األرقام  مليون نسخة في العالم    355  حوالي  تم طباعة و توزيع  فقط  2017في عام  

لهجة و    2350الماضي. كما دلت تلك األحصائيات أن دار الكتاب المقدس يترجم الكتاب المقدس الى أكثر من  التسعينيات من القرن  مليون نسخة في    155

تلك األحصائيات انه تم طباعة و  أو أجزاء او كتب مساعدة أو نبذات وغيرها. و تشير ،و ذلك يشمل توزيع الكتاب المقدس ككل أوعهد جديد  ،لسان مختلفة

مليون مرة ، و تلك األرقام تدل على مدى    7.9كما تم تحميل الكتاب المقدس كامال من على شبكة األنترنت حوالي    ،مصر فقط  مليون نسخة في  354يع  توز

 مهما كان األشخاص غير مقبلين على القراءة و التصفح. ، تأثير الكتاب المقدس و مدى مواكبته للعصر

حيث يزعم البعض انه يحتوي على أساطير أو يصف اله العهد    ،تلك الحروب و الزوابع ضده لم تهدأب المقدس، اال ان  و بالرغم من مدى األقبال على الكتا

ن الكتب المسيحية  ..... بل ذهب البعض من هؤالء الى حد اقتباس بعض االفكار م  القديم بالدموي و غيرها من االدعاءات التي سوف تتم مناقشتها الحقا 

 حتاج لتفسير، و حذف تفسير الكتاب لتلك المواضيع و قام بنشرها ..... ض المواضيع التي ت التفسيرية على بع

اته فيه  فلقد ذكر لفظ هللا ومشتق ، من بدايته للنهاية ، يتمحور حول هللا فقط و ليس أحد أخر ... ان هللا هو البطل الحقيقي في الكتاب المقدس ان الكتاب المقدس 

   مرة. 3386حوالي  

و هللا ، و هذا ضد مشيئة العالم الذي ال يشاء ذلك ، فنجد الكثير الذي يبحثون عن هللا من مصادر غير الكتاب المقدس ، يمتلئون  مقدس من هلكتاب اليعرفنا ا

معنى باء و لم يعيشوا  الحقيقي ،و لم يتتلمذوا على يد اآل  ألنهم حاولوا أن يستقوا من غير المصدر  ،بالكثير من األفكار المشوهة و المغلوطة عن شخص هللا

، بل يصل في الترتيب  على سبيل المثال  أو غيره  الكنيسة الحقيقي، فالكتاب المقدس يرشدنا الى فكر هللا و يعلمنا ما المقصد الحقيقي من خلق شخص كيوسف  

عمق الشخص و قرأ و عاش و  دون قصد، و كلما ت ذه عددها ... فاهلل ال يفعل أمرا ب الى لماذا خلق في يوم معين و لماذا عاش على االرض سنينا محددة ه 

بدون تمرد على الواقع المعاش . ذلك العمق يجعل القارئ يفهم مثال لماذا ولد موسى في   صلى بالكتاب المقدس، استطاع فهم قصد هللا من وراء األحداث ... 

و لماذا كانوا بهذا الشكل ... حقا ان عمل هللا و ترتيبه  ا كان لموسى أخوة  ماذا كان موسى ثقيل اللسان .. لماذمصر ... لماذا كان فرعون بهذا السلوك  ... ل

صدر الوحيد لفهم قصد هللا في تدابيره. أنه الدليل للطريق الصحيح، فلقد خرج االنسان من عند اآلب و  م، فالكتاب المقدس هو ال!!فوق كل عقل ألمر عجيب ي 

 لن يجد االنسان طريق العودة الى حضن اآلب.   مات الكتاب المقدسي ، و بدون الخريطة المتمثلة في كلالى اآلب يمض

 و اليك عزيزي القارئ بعض المعلومات الهامة عن كتابة و تجميع الكتاب المقدس:

 عهد جديد( .  27عهد قديم و 46سفر )  73يحتوي الكتاب المقدس على   •

 قبل الميالد.  1512لدينا و ما تسلمناه من األباء حوالي سنة  توافرة ة المنسخفي العهد القديم هو موسى حسب الأول كاتب ألسفار الكتاب المقدس  •

 . م 98أخر كاتب في العهد الجديد هو القديس يوحنا الحبيب حوالي سنة   •

 سنة.  1600استغرقت كتابته كامال حوالي   •

، ثم الترجمة السبعينية  بي خالل عهد المكابيينبيهوذا المكاكاهن بعد العودة من السبي ، مرورا تجميع الكتاب المقدس تم على عدة مراحل بداية من عزرا ال •

 و ما بعد ذلك. 

 بعد نهاية القرن األول تم تجميع الكتاب المقدس حسب النسخة الموجودة بين أيدينا اآلن. •

د و لوقا الرسول هو  منهم يهو  39  شخص ،  40المعروفين لدينا هم حوالي  عدد األشخاص الذين قاموا بكتابة الكتاب المقدس غير معروف بالتحديد و لكن   •

 الشخص الوحيد األممي غير يهودي. 

  1040  بتقسيم العهد القديم على الشكل الحالي حوالي سنة    تم كتابة الكتاب المقدس على شكل مخطوطات بدون آيات أو أصحاحات ، لكن اليهود هم من بدأوا •

 سنة.   505. أي أن التقسيم للكتاب كامال استغرق حوالي  م 1545حوالي سنة  بنفس الشكل سيم أسفارالعهد الجديد م ، و قامت الكنيسة بتق

مختلفة )   ، و في مواقفقبل و بعد التجسد(  –بعد السبي  – ) قبل السبي تم كتابته عن طريق أشخاص مختلفين، و في أماكن و ازمنة مختلفة  المقدس  الكتاب

، و    ، بلغات مختلفة و ثقافات مختلفة و مجتمعات مختلفة   عقوبة(  -  تحذير  –دعوة    – بة  مح  –مشاكل    –مواقف حزن أو ضيق    –ئ  للرد على تعليم خاط

 للعالم أجمع( .  –أمم و شعوب معينة  – مجموعات  – ألشخاص مختلفة ) أفراد 



ن سفر دانيال باللغة اآلرامية ) األصحاح  ابع مالعهد الجديد( و األصحاح الر  لعهد القديم( ، و اليونانية ) تم كتابة الكتاب المقدس بثالث لغات : بالعبرية ) ا

 مع نبوخذ نصر(.  عن حلم دانيال و ما حدث

ذلك يدل أن  تعارض أو تضاد أو أختالف في المحتوى، وو بالرغم من ذلك التنوع العجيب ، فأن الكتاب المقدس متجانس بشكل يفوق الوصف ، بدون   

 .. و في جميع األحوال.  روح القدس ، مما يجعله صالحا لكل شخص ... لكل زمان ... لكل مكان .. ال ف هؤالء األشخاص هو روح هللا الكاتب الحقيقي خل

 فنون الكتاب المقدس:

غيرها .. فنحن نعرف    . من خالل األلحان الكنيسة أوألكتاب المقدس ليس فقط للمتعة الروحية ، فالمسيحية تصنع مبدعين و ذلك من خالل الكتاب المقدس ..

 : ع من أنواع الفنون المختلفة في الكتاب المقدس مثل  نو 15أكثر من 

  –نشيد األنشاد    – يشوع بن سيراخ    – حكمة سليمان    – أمثال    – ، كما يظهر في األسفار الشعرية السبعة ) سفر أيوب    ح المقدس الفن الشعري أو التسبي •

 ح.ر جميعا في األسلوب و معاني التسبي الجامعة( ، مع تنوع تلك األسفا -المزامير 

مرة في    300نافعة ، فلقد ذكرت كلمة " حكمة" أو مشتقاتها أكثر من    ) الحكم و األمثال( بما تتضمنه من خالصة تجارب حياتية أو موضوعية  الفن الحكمي •

 أو التعقل أو الفطنة و غيرها. الكتاب المقدس و بمعاني مختلفة تشمل المعرفة 

و وضع تلك التشريعات بداخل  شفويا اه هللا بنفسه آلدم عندما أوص شرعههو ما  و أقدم تشريع ، ة و النجاة( ) فن تشريع و سن القوانين للحيا  عيالفن التشري •

 رها. األنسان ، و ما تال ذلك من تشريعات في الوصايا العشر و الطقوس و الموعظة على الجبل و غي 

ت  أو  ل من السهل توصيلها لألطفال و األعمار الصغيرة كقصص المعجزاالتي تجع  ذكورة في الكتاب المقدس و، كالحكايات و القصص الم   الفن القصصي •

 قصص األحداث و األمثال على سبيل الذكر. 

تتحدث عن المسيح  أهم النبوات التي ذكرت في الكتاب المقدس،    ان، والذي بختص بالنبوات و ما سيحث الحقا سواء في العهد القديم والجديد.  الفن النبوي •

. النبوات عبارة عن أخبار و  صغار( في العهد القديم باألضافة الى سفر الرؤيا في العهد الجديد  12كبار و    5)    من أسفار األنبياء  17د  يوجو عن األبدية.  

توم ثم األبواق  ء في سفر الرؤيا عن الرسائل ثم الخنت وسيلة للتحذير أو التعزية. تحذير كما جاأنباء هدفها ليس التباهي بمعرفة المستقبل و لكن هي دائما كا

و مهما كان نوع   ودة من السبي كرسالة طمأنينة و ثقة في الخير الذي سيرسله هللا من يده ،و بعدها الجامات ، و نعزية كالتي وردت في العهد القديم عن الع

 هاية و نصرة.  فال تجربة من عند هللا اال و لها ن   فدائما تنتهي بفرح و انتصارألوالد هللا،  النبوة التي يرسلها هللا 

 . الروحية و السماوية فن الرؤى •

  بعد أربعين عام من استشهاده، أسفارفي الرسائل التي كتبها بولس الرسول أصبحت  كتابة الرسائل و الخطابات(، انه لمن المبهر أن نجد فن    )    فن الرسائل  •

لقدس،  ختلفين و لتالميذه، أن تصبح بهذا الرقي و السمو بأرشاد الروح اشخاص معند كتابته لتلك الخطابات أل!!  من المؤكد انه لم ينتوي  الكتاب المقدس  

و األنبياء بأرشاد الروح القدس هو عقيدة و حقيقة ايمانية و الهوتية، و هو طريق و دليل  للوصول الى    فما كتبه الرسللتصبح جزءا من كتابنا المقدس.  

 لسان قلم كاتب ماهر كمزامير داود النبي... رسائلنا و تكون كلماتنا  نتعمق في الكتاب المقدس لا نحن أن فما أحوجن الملكوت .

 ( 1:  19)مز  "  والفلك يخبر بعمل يديهالسماوات تحدث بمجد هللا: "  فنون الطبيعة و الفلك  •

 فنون المملكة النباتية  •

 فنون المملكة الحيوانية  •

 و دالالتها.   يز لألرقام المختلفة: و ذلك يعزز التمي  فنون األرقام  •

 28،  ابواهم بتسميتهمشخص قام    46اسم مختلف ، منهم    1400شخص يملكون حوالي    2400: يذكر الكتاب المقدس في صفحاته حوالي   ون األسماءنف •

سميتهم عن طريق هللا مباشرة و  شخص تم تسميته عن طريق األب.. كما يحتوي الكتاب المقدس على أشخاص تم ت  18شخص تم تسميته عن طريق األم و 

تلفة. فاالنسان يكون له نصيب و  شخصيات في العهد القديم. و لكل من تلك الحاالت دالالت مخ  10صيات قام هللا بتغيير اسمائهم في العهد الجديد و  شخ  3

روه عن أختيار اسما  اآلباء أن يتذكهللا( و هو أمر على  ، ميخائيل ) من مثل  ميراث من اسمه. على سبيل المثال يوحنا ) هللا حنان( ، سمعان ) هللا يسمع(

 ألطفالهم. 

 فنون األلوان  •

أباً لكل ضارب بالعود  كتاب مسموع، فحين يصف لنا الكتاب المقدس يوبال الذي كان    ، فبالرغم ان الكتاب المقدس كتاب مقروء و لكنه أيضافنون الموسيقى •

، يجد األنسان نفسه يسمع لنغمة الكلمات دون أن يدري  ة و عشرين قسيساترنيمة السمائيين أو ترنيمة االربع، او مريم حين كانت تعزف بالدف، أو    روالمزما

 أو يشعر. 

هللا له شكل و حجم مختلف كخيمة األجتماع و مكوناتها، الكون و القلك، الخاليا و أعضاء جسم األنسان، هيكل سليمان و  ، فكل شئ خلقه    فنون األشكال •

 ورشليم السمائية. مكوناته حتى أ 

 

النجاح    المشورة و التعزية والنصرة و  و  مصدر   و هواتنا الشخصية عند قراءته و الصالة به، فهو يمدنا بكالم هللا و أنفاسه  و كتاب يالمس حي الكتاب المقدس ه

يو   1" ) كامالونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم  "  مصدر كل فرح  ه . ان   (3:15" )يو    أنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم بهو الخالص و الطهارة " 

و يوحنا الحبيب،    موسى النبيكما أمردس بأمر هللا  المق  ب ( ، و لقد كتب الكتا105:  119" )مزسراج لرجلي كالمك و نور لسبيلي (. هو مصدر النور "  4:1



كتب " هوذا العذراء" ، و مرة أخرى في  فتاة " وأمره أن ي ن كتابة "هوذا الالذي نهاه هللا عو لكن هللا ايضا نهى بعض االنبياء عن الكتابة، كسمعان الشيخ  

بأصواتها، كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائال لي: »اختم على ما  وبعد ما تكلمت الرعود السبعة    نما قال يوحنا الحبيب : "، حي 4:10رؤيا  

ر من هللا سواء  اللة على أن ما تمت كتابته في الكتاب المقدس كان امه أو رآه. و ذلك داال يكتب ما سمع  "، فقد أمره هللا تكلمت به الرعود السبعة وال تكتبه

 يقال عن الكتاب انه يحمل أساطير أو غيرها.بالكتابة أو النهي عنها ، بخالف ما 

تنوع الشخصيات و  بالرغم من كم و حجم و  ا في ترابطه  ان الكتاب المقدس هو كتاب منفرد و يختلف عن جميع الكتب االخرى دون استثناء، فهو فريد جد

المسليمين يلقوبنا ب " أهل الكتاب" و عندما يقولوا " الكتاب"    ، حتى أن أخوتناوحدة واحدة ال تتجزأ  الكتاب المقدس هواث و األزمنة و األهداف ، فاالحد

تلك النبوات تحمل ثالثة أبعاد مختلفة، البعد األول  يد في تعاليمه و فريد في نبواته، فهو كتاب فريد في بقائه و استمراريته، فر  فالمقصود هو الكتاب المقدس.

 . و البعد الثالث هو بعد أبدي الممتد الى األبديةالعهد القديم ،   قيالمسيح   رالىتشي " و هي ما  ي "في المسيحهو بعد زمني و بعد مسيان 

الخلق الى األبدية  تب، فال يوجد كتاب ذكر ما حدث من بداية يذكر قبال في أي كتاب من الك وى لمومحت  انه كتاب فريد في محتواه ، فما يحمله من نصوص 

ما لم تراه  ب   و جعلنا نلمس و نشعر  ؟أصحاح مسوقا من الروح القدس ما رآه عن األبدية    22نا الحبيب في  حكى لنا القديس يوح  مكيفالتى لم تراها عين،  

 شر.  على قلب ب   و لم يخطر  ه اذنب عين و لم تسمع 

دة في الكتاب المقدس )  و الشيطان ) سفر أيوب( كما ذكر في الكتاب المقدس، ناهيك عن األرقام القياسية الموجون الحوار بين هللا  لن تجد كتاب تحدث ع

 رقم قياسي(.  22حوالي  

 

ة خلف  هدف و غاي؟؟ من له الشرسةقف خلف تلك الحروب و بالرغم من مدى عظمة واعجاز الكتاب المقدس، فالعواصف و التشكيك لم يهدأ ابدا، فمن ي

 الزوابع على كتابنا المقدس؟؟   ثارة تلك ا

  الدينونةوجود هللا و خلق هللا للمخلوقات )سفر التكوين( ، كما انه يتحدث عن األبدية و    حيث أن الكتاب المقدس يتحدث عن :أصحاب الدعوة الى االلحادية •

 عاءاتهم ، مما يفسر تلك الحرب الشرسة على سفر التكوين خصوصا. ادو م  الكتاب المقدس، وهذا ضد أفكارهلمن يسلك في الخطية ضد ارشاد 

كتب  الغاء  و    ، قراءاتالو عدم االلتزام ب ) كالكهنوت و األسرار و شكل الكنيسة(  حيث ينادون بالغاء الطقوس الكنيسة    مسيحية:أصحاب الدعوة الى الال •

. و الكتاب المقدس هو  بنيت عليها الكنيسةلما تمثله من قواعد    ،س المسيحية األصيلةأس   هدم ل، و تلك دعوة  األبصلموديةية و  الكنيسة كالخوالجي و األجب 

األشخاص  أساس المسيحية و لذلك نجد أن كل كنيسة و دير أو حتى أي مبنى كنسي، تضع كتاب مقدس في أساس البناء وقت االنشاء، و لقد كان يقوم بعض  

 ضع آيات في الحوائط. ت األمر في أساسات بيوتهم أو حتى وقديما بذا

هو األساس و هو الحاكم في العقيدة األرثوذكسية الصحيحة، و اذا كانت أي عقيدة ليس لها اساس أو    ان الكتاب المقدس  :أصحاب الدعوة الى الال طائفية •

وخ الكنيسة" بدال من  صلي الى:" ادعوا شي الى تغيير النص األيدعوا البعض  ف.  جزء من ايماننامرجع أو سند كتابي مبنيا على الكتاب المقدس، فهي ليست  

لغاء الكهنوت، أو يطالب البعض حذف هذا النص أو ذاك ليتماشى مع الفوضى  األصلية ،و ذلك كجزء من دعوتهم الى  "قسوس الكنيسة" حسب الترجمة ا 

 . الطائفية التي يخططون لها حسب اهوائهم الشخصية

فية و الرمزية و الدموية  كالحروب التحري   أو أكثر،سية ضد الكتاب المقدس، فال يمر عصر بدون حرب  حرب رئي   17تم حصر حوالي  ر السابقة  خالل العصو

با انجيل برناحرب  و العنصرية و التمييزية و التوريثية و حرب األستباحة في السكروالخمر، حرب التفسير الخاطئ آليات عثرة الفهم، حرب األدعاءات،  

األعداد و األرقام، حرب الجغرافيا  النصوص التاريخية، حرب    ا المزيف، حرب ضد الوحي و مفهومه الصحيح، حرب حرب ادعاءات انجيل يهوذ  المزيف،

 نبياء. و الجيولوجيا، الحرب العلمية، حرب نسخ العهد الجديد والقديم، حرب ضد سفر التكوين باألضافة الى حرب خطايا األ

 

 الكتابي: مدارس النقد 

فكنيستنا عاشت ما يسمى النقد الكتابي بمفهومه الصحيح، فالنقد الكتابي ،  ترحب بأي تساؤل مهما كانت صعوبته لمن يريد الفهمفض و  ال ترالكنيسة دائما  

 فة: بحسب معناه في اللغة اليونانية األصلية يعني " القدرة على التمييز" و النقد الكتابي له ثالثة أنواع و مدارس مختل

  تمييزوفرز اآلباء األولين في الكنيسة األولى من    ههو ما كان يمارس ابي  هذا المفهوم األيج) في النور و تمارس باألتضاع( و   سمىمدرسة النقد األجلى أو األ •

ل األيمان  ، و ذلك من خالابو كريفا(ر  فاأس)    عن غيرها من النصوص المزيفة  ) مثل األسفار القانونية الثانية(  القانونية في الكتاب المقدسنصوص  الالتعاليم و

 تقيم و التسليم السليم.  المس

فهم يحاولوا أن يظهروا أي عيوب في النصوص و    و أصحاب تلك المدرسة يرتأوا فوق النص بدال من ان يرتووا منه،  )بالكبرياء( علىمدرسة النقد األ •

تها  ت تلك المدرسة في المانيا كثورة على كنيسة روما و سلطشأ ن  الكبرياء الروحي قدام هللا. يتغاضوا عن جماله، و ذلك يظهر كبرياءهم الذاتي قدام الناس و 

 على الدولة المدنية عن طريق الحرب على الكتاب المقدس و نصوصه الخاصة بالكهنوت و سلطان الكنيسة. 

الكتاب المقدس،  و    تى قراءة . بدون حروحيأو حتى فهم  حثية  و هو ما يبنى على جهل كامل بدون أي دراسة كتابية أو ب   )بالجهل(  مدرسة النقد األعمى •

 . درسة النقديةينتمي األغلبية الى تلك الم



 

بروح المسيحية و ارشاد الروح القدس مليئا   مدارس النقد الخاطئة ضد الكتاب المقدس على مر العصور، اال انه كان  و و بالرغم من الحروب الشرسة  

تالها من اثراء الكنيسة بكنوز و تفاسير  التي كانت سببا رئيسيا في كتابة قانون األيمان و ما    ،حصى. مثاال على ذلك الهرطقاتبالبركات و المنافع التى ال ت 

هي حاليا جزء من ليتروجية الكنيسة    ، و غيرها من تفاسير لآليات و النصوص. و الردود على كل تلك الحروب و الهرطقات  من كتابات اآلباء عن الالهوت 

 تلك الليتروجية. اس تم البناء عليه ألجزاء من و أس

 

 :التحضير لدراسة الكتاب المقدس 

 ة الكتاب المقدس بطريقة صحيحة تتطلب بعض التحضيرات كاآلتي:دراس

مع و أعمل بما وجدته  "اجعل الكتاب المقدس يدرسك ، ال ان تدرس الكتاب المقدس فقط". جيد أن أفتح الكتاب المقدرس للقراءة و الدراسة، لكن األهم أن أس •

تضعني أمام الحقيقة التي بداخلي ألكتشف أخطائي و عيوبي، فتكون هي دائما السبب    الكتاب المقدس ، فقراءة الكتاب المقدس بأتضاع و صالة  بين سطور 

 في التغيير. 

اء، كآباء العصر  للعودة الى تفاسير و شرح اآلب من الطبيعي وجود نصوص داخل الكتاب المقدس صعبة الفهم ألول وهلة دون شرح، فتلك النصوص تحتاج    •

كيرلس الكبير، تفاسير القديس أغسطينوس لبعض األسفار، تفاسير القديس يوحنا ذهبي الفم، و كذلك هناك بعض التفاسير    األول ) أقوال اآلباء( كتفسير القديس 

اب ألبونا داود لمعي، سيدنا البابا شنودة و  وجد ايضا محاضرات و دروس الكت الحديثة كتفاسير أبونا تادرس يعقوب،  و تفاسير ابونا أنطونيوس فكري، و ي 

مع  ابا تواضروس، ويجد مصدر آخر للتفسير و هو البانوراما الكنسية، فمن خالل النص داخل المناسبة ضمن قراءات الكنيسة نستطيع فهم المعنى  سيدنا الب 

 الربطة التساعية للقراءات في القداسات اآللهية. 

فهم النص حسب الطريقة التي فهمه بها من عاصر الحدث،  فيها النص، و محاولة  فقط مع معرفة المناسبة التي كتب  النص كامال و ليس جزء منه  ءة  قرا •

 فمثال عند قراءة سفر التكوين، يجب أن نحاول كيف فهم أبراهيم او موسى أو اشعياء او حزقيال كالم هللا. 

 أو عبرية أو يونانية. لية اذا تعثر فهم نص سواء كانت اللغة األصلية أرامية و محاولة الرجوع للنصوص األص استخدام الكتاب المقدس بالشواهد  •

 الرجوع آلباء الكنيسة و التواصل معهم اذا كانت بعض النصوص صعبة الفهم أو التفسير.  •

 

الكتاب  هه األنسان ضد نص في  ، فالتشويش الذي يواجالقلبيس  تقدمن أهم الطرق لدراسة و فهم الكتاب المقدس و الرد على الحروب الموجهة له، هي  

 فقدان معنى التوبة الحقيقية في الحياة.  و عدم نقاوة القلب و الفكر  المقدس يكون سببه الرئيسي

   ( 15:3بط 1) " بل قدسوا الرب اإلله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بوداعة وخوف"  

للغيرو احترام عقائدهم و اتجاهاتهم هو األساس و المفتاح الحقيقي للرد على تلك االنتقادات د بالدراسة دون االساءة  قاوة الفكر و األستعداذلك التقديس للقلب و ن 

 و الحروب على كتابنا المقدس......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة التانية

 

 استحالة تحريف الكتاب المقدس

 

كالمه. هللا أعلن لنا عن هذا في العهد القديم و العهد  ب المقدس، أو حتى اضافة أو حذف حرف واحد من  ح أكثرمن مرة استحالة تحريف الكتاالمسي أعلن  

ايضا أن كلماته    نأعلكما ، فلو كان الكتاب  الجديد، كما أعلن انه الحارس و الساهر على كلمته، و انه من المستحيل ألحد أن يمس كلمات الكتاب المقدس،  

، فلو كان الكتاب في حوزة فئة معينة ) سواء كانت أفراد أو جماعة أو طائفة أو دين أو  فيعتبر وسيلة و دليل على استحالة التحري   ستصل للعالم أجمع و هذا 

لكلمات الكتاب    لى استحالة حدوث تحريف لكن هللا بنفسه أكد ع  بالمنطق البشري، لية لحدوث ذلك األمرأحتما  لكان هناكبلد أو حتى كنيسة أو غيرها(،  

 لمقدس. ا

هللا و ما    أقوال بين  بونا مرقس عزيز الذي كان محبا للكتاب المقدس و متخصصا في الدفاعيات الكتابية و مجموعات تثبيت األيمان،  أ  قد قارن المتنيحو ل 

 ءات اآلخرين:ليثبت صدق كالم هللا دائما و بطالن ادعا اآلخرينقاله 

حين قال أن " هذا التعليم    أن يفعل   ( و قد كان، بعكس ما حاول نيرون 10:13" )مر  جيل في جميع األمموينبغي أن يكرز أوال باإلن   : " د المسيحقال السي  •

 ل و أنتشر هناك، حنى أصبحت روما كرسي من الكراسي الرسولية الموجودة حاليا. المسيحي ال يدخل بالدي" و لكنه دخ

استلمه موسى من يد هللا على النص الذي  (، ف31:13)مر  /(  35:24)مت  /(  33:21" ) لوواألرض تزوالن، ولكن كالمي ال يزول  ماء السسيد المسيح قال: "  ال •

 الجبل و ما استلمناه من يد اآلباء الرسل الزال موجود حتى اآلن كما هو، كما سنشرح الحقا عن المخطوطات.

 ح هو مسيحيين و ليس نصارى.لجدير بالذكر بأن المصطلح الصحي " و هو لم يحدث على األطالق و اشير بهافلتهلك النصرانية، فليبطل التب ثيوس قال: " ديني  •

الناس الذين   لتصل الى ( و هو ما فسره اآلباء بأن المسيحية ستعبر جميع األبواب 18:16" ) مت  أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاقال السيد المسيح: "  •

على ذلك، فنحن نكرز بالمسيح التوبة. و تاريخ الكنيسة خير شاهد وملئ بالكثير من البراهين واألدلة   وعن  م في براثن الخطية والبعد عن هللاقبض الشيطان علىه

 مصلوبا، وبنعمة المسيح تصل الكلمة لكل المسكونة.  

 . هو هللاية ألن حارسها الحقيقي الكنائس و األديرة باق ستظلو  ،ى كنائسبيوت المؤمنين التحولت  عندما حدث هذاو حتى ،"يجب أن تهدم كل الكنائس ”ديفال قال: •

 .... (  29:17صم  1خرون و لم يكن ما قالوه، وذلك كما قال داود النبي ألخوته: " أما هو كالم؟" )وقال اآل   ...........قال المسيح و قد كان ما قاله 

 نتناقش بالمنطق والعقل: انية تحريف الكتاب المقدس، فدعنا هنا امكيتصور البعض 

 قدس محرف؟تاب المهل الك السؤال:

ستاذ  بالطبع ال........ و لكن يجب ترتيب األفكار و المنطق في األجابة لتكون وافية و مقنعة للطرف اآلخر، و في احدى محاضرات الدفاعيات لأل  األجابة:

وار لينقلك بين أفكارك في طريقة ادارة الحب أال تجعل الطرف اآلخر يحاول أن يشتت  جورج باسيليوس، شرح الطريقة المثالية لتوجيه دفة الحوار، فقال يج

  40كتاب يحوي  باللغة األنجليزية . ثبت النقاش في النقاط التي تم تحضير أجاباتها بدون االنسياق في نقاشات فرعية. و كتب األستاذ جورج مواضيع مختلفة 

 . سؤال ال يستطيع الملحد أن يجد اجابة لهم 

لعقل، و لذلك قال القديس بولس الرسول في  ابالمسيحية يؤدي الى المزيد من الفهم و ليس الى ابطال الفهم وو األيمان  ديانة ايمانية عقالنيةهي المسيحية ان 

المسيحية  ه يجعل المؤمن فيلسوفا في يلفي العقل أو الفهم و لكن يعطل وال  ( و هو ما يوضح أن األيمان ال 3:11رسالته الى العبرانيين: "بااليمان نفهم" )عب 

  منطقية عقالنيةبصورة    العقيدةاأليمان حين يشرح    بطل أثناسيوس    الباباعقل ال يتعارض بأي شكل من األشكال مع األيمان. و مثال على ذلك  أليمان، فالو ا

 ) كتاب تجسد الكلمة(. 

انية قابلة للبرهان العقلي و المنطقي،  واضيع األيمن أن تكون المسيحية أحد الغيبيات، فالممن المؤكد أن المسيحية ال تعتمد على الغيبيات، و بالتالي ال يمك

ل فبالتالي هو  وألن الهنا هو اله الحكمة وألن واحد من األقانيم هو أقنوم الحكمة، فمن المستحيل أن تكون الحكمة من خارج العقل ) اللوجوس يعني العق

 الحكمة(.  

 

شرحها بالشعور و  أليمان ل يمكن،  بشكل منطقيعاجزا عن تفسير بعض األمور العلم يقف  و حين، العلمق على األطالق بل هو يفوأأليمان ليس ضد العلم 

 الفهم.

 

 



 ماذا لو كان الكتاب المقدس محرف؟  السؤال:

  به،ال أن نحيا و هذا صادق تمام فنحن أهل الكتاب و اه   ،يلقبنا أخوتنا المسلمين بأهل الكتاب ..... لو كان الكتاب المقدس محرفا فال توجد مسيحية.  األجابة:
ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد  فكل شخص منا يحاول أن يعيش آية كتابية، مثلما كان يونان النبي آية، و مثل ما ذكر في اشعياء النبي: "  

كما  من الكتاب المقدس، و دستور حياتنا من الكتاب المقدس.    ، فعباداتنا وليتورجياتنا بال استثناء  (، و مثل ما كان األنبا ابرآم آية في العطاء،14:7" )أش  ابنا

 (63:6" )يو    الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياةقال السيد المسيح: " 

آخر، فكم بالحري الكتاب المقدس، فمن  ي شخص أن يحذف أو يغير من كالمه، أو حتى أن ينسبه لشخص  كما ألي كاتب حقوق نشر للكتاب حتى اليستطيع أ 

لخالق... القادر....ضابط الكل، فمن ذا الذي يستطيع  ئ الى الكتاب المقدس أو يحاول أن يحرفه فهو يسئ الى كاتبه، فالكتاب المقدس هو كالم هللا.... ايس

 ؟!! تحريف كالمه 

به؟!!  هل يسمح بتحريف الكتاب المقدس؟!!  ح منه... هل هو غير قادر على حماية كتا....صاحب القدرة ...الذي ال يتم شئ اال بأرادته أو بسما فاهلل الضابط 

 بالطبع ال.. 

يقول الرب في    أيضاو    ......."، فاهلل يؤكد انه ساهر على كالمه لتحقيقه و هذا وعد هللا ألني أنا ساهر على كلمتي ألجريها"    12:1يقول الرب في ارميا  

 ..... " خلهم وأكتبها على قلوبهمل شريعتي في دا يقول الرب: أجع"   33:31ارميا 

عام حتى أعطاها لموسى؟ و يرد اآلباء الروحيين  2500لماذا لم يكتب هللا الشريعة منذ بداية على لوح و لم يعطيها آلدم؟ لماذا انتظر هللا    :وهنا يقول اآلباء 

في كل أجزاء جسم األنسان، فبالتالي    اخلهم"، و حيث أن القلب ينبض ويضخ الدم ب الشريعة و الوصايا في قلب االنسان " اجعل شريعتي في دانه هللا كت 

ضا "  ( و اي 105:119ألنسان، تتحرك يديه و قدميه حسب الشريعة " سراج لرجلي كالمك" ) مزعندما تكون وصايا هللا و الشريعة داخل القلب، يفكر فيها ا

...فاهلل جعل الشريعة داخل األنسان و ليس خارجه، و  . في رأسي.. في كل ما فياي.. في عيني . (، فهو في عقل8:16مز  )جعلت الرب أمامي في كل حين" 

حجر، األقل قسوة من  سنة من ادم لموسى(، زادت قسوة قلب االنسان بالتدريج، حتى أصبحت أقسى من الحجر !!، و هللا أختار ال  2500الل تلك السنين )  خ

منذ بداية الخليقة، هكذا نقشها هللا على الحجر حتى تثبت و ال تكون قابلة  كما نقش هللا الشريعة في قلب األنسان    قلب األنسان، و كتب عليه الشريعة، و

 . للتحريف أو التغيير.. 

فباأليمان    ذلك القلب هو أكبر دليل على عدم تحريف الكتاب المقدس !! ، و لاألنسانقلب  هللا ساهر على كلمته ليحققها كما وعد، و شريعته منقوشة داخل  

 نقشها في قلبه...  يز التعليم الصحيح من الخاطئ، و ذلك المعيار أساسه روح هللا الساكن داخل المؤمن و شريعته التىالمنقوش داخلي أستطيع أن أم

على كلمات هللا و على    يعتبر دليل على تحريف الكتاب المقدس، و لكنه يدل على تجاسرهمأن تشكيك البعض في بضع آيات أو أسفار الكتاب المقدس ال  

سنة على بداية العهد الجديد مضافا اليها عدد السنين ما قبل    1500  لبعض في القرن السادس عشر الميالدي، )أي بعد مرور أكثرمنزعم احين ي خسارتهم، ف

 ق على تحريف الكتاب المقدس!!! (، بعدم شرعية بعض األسفار !!، فهذا ال يعتبر دليل على األطالو األسفار رات ميالد المسيح،و كتابة البشا

كتبت فيه األناجيل و البشاير، كان عصرا للعلم و المعرفة و التعليم و ليس عصرا للجهل،حيث كانت الكتابة منتشرة جدا، و بالتالي سقوط  ر الذي  أن العص

جزء    حيل،و حتى لو وضعنا احتمال جزافي بسقوطمثل هذا العصر يمثل أمرا صعب الحدوث و نستطيع أن نقول أنه أمر مست بعض أجزاء من األنجيل في 

ء من البشارات األربعة، فكيف يسقط في  من األنجيل في احدى البشارات األربعة، فكيف سقط هذا الجزء في الثالث بشارات األخرى؟!!! و لو سقط جز

 ألخرى؟!!.... انه كالم غير منطقي بالمرة و ال يقبله العقل.... أسفار العهد الجديد ا

دليل على استحالة تحريفه بعد    13و أيضا    ةف الكتاب المقدس في العصور األولى للمسيحيحقيقة و دليل على استحالة تحري  13م  ليكو ا

 :  العصور أألولى

 أدلة استحالة التحريف في العصور األولى للمسيحية: 

يس لهم مقدرة على اقناع العلماء  ب العهد الجديد كانوا فالسفة،  وكانت ل، فمنهم من كانوا صيادي سمك، و قلة قليلة من كتاناس بسطاءمعظمهم أل كانوا الرس .1

هم الرسولية، كما حدث أيام  القدس و المعجزات التي منحها هللا للرسل هي التي أيدت و ساندت دعوت   أو الوقوف أمام الرومان و اليونانيين، و لكن قوة الروح

ظل اآلخر يستطيع أن يشفي األمراض؟؟!!   عصائب أحدهم وفكيف يعقل أن  ب انه هو من أرسله هللا،  موسى حين أعطاه هللا الثالث آيات حتى يصدق الشع 

و منهم من كان أيضا يقيم الموتى ،هم فقط  بل هو أمر يفوق العلم والطبيعة و دليل على ما يمتلكونه من سلطان، و هو ما أمتلكه جميع الرسل و ليس بعض

، فهو أمر يجعل من الصعب للغاية أن يقوموا هم بأي تحريف في الكتاب  الء الرسل كانوا بسطاء للغاية بطبيعتهمكما ذكر في السنكسار. و حيث أن هو

 المقدس. 
، لكنهم يبشرون بالمسيح المصلوب أيضا !! " لليهود  الغالب... المنتصر    القوي ...   ... . فهم يبشرون ليس فقط بالمسيح القائممادة التبشير التي يبشرون بها .2

لليونانيين جهالة"  عثرة فعدد األصحاحات  و  األرب ،  البشارات  األجمالي  في  أكثرمن نصف عدد  اآلالم  أسبوع  و  الصلب  احداث  تتحدث عن  التي  فقط  عة 

 . دا ، فمادة التبشير التي أستخدموها هي مادة غريبة ج لنادوا باألمر السهل واألكثر قبوالً ولو كانت نية التحريف أو التبديل عندهم لألصحاحات، 



  لفلقد نادى الرسل بعدم محبة العالم و ال الشهوات التي في العالم، المسيح قال أن حتى النظرة الشريرة هي خطية زنا، ب   . التبشير بما هو ضد الميول البشرية .3

حت األرجل، و لهذا في طقسنا  ت رو زهدت عن العالم و خدمت أكث كلما اتضعت    ،يسةن الى أنه كلما زاد سموك و درجتك في الك  أن تعاليمنا الكنيسة ترشدنا

من يقوم بغسل األرجل. حتى أن ذلك الترك و الزهد يمتد الى الحقوق المدنية، فال زواج مرة أخرى اال عند  نجد أن األعلى في الرتبة الكنيسة هو  الكنسي،  

ل الى الشهوة  في الزيجة الثالثة، شخص يمي   الذي يفكر  عتبر الشخص ي الشريك و حتى طقوس الزيجة الثانية تختلف تماما عن طقوس الزيجة األولى. و  نياحة  

اذا انتقلت    ) ال يسمح له بالزواج مرة أخرى   يتزوج الزوجة الواحدة، و الكاهن يتزوج الزيجة الواحدة   ب ة. فالشع و األشباع الجسدي رغم انها ليست خطي 

 الزوجة(، و اذا كان اسقفا فال للزواج.  
سان و  ظة على الجبل، و كيف يكون السالم بين هللا و األنسان و السالم بين األن الموع ون مفاهيم عن المحبة، و كيف كانت أن الكنيسة و الكتاب المقدس يقدم

 توبة و الفضائل و الحياة المسيحية. فما الذي يدعوا الى تحريف الكتاب المقدس؟؟!! األنسان اآلخر حتى لو كان عدوه أو خصمه. يتكلم الكتاب المقدس عن ال

، فأول ما سيقول المسيح لألنسان المؤمن: " كنت أمينا في القليل" " أيها  أن يكون األنسان أمينا حتى في القليلاب المقدس بشدة على األمانة و على الكتيحث  .4

 مستقيم و تعاليمه  س يقول أن هللاالكتاب المقد ان  العبد الصالح و األمين". فاألمانة و األستقامة من أهم الصفات المسيحية، والغش و عدم األستقامة هي خطية.  

لمثال لم يمتدح طريقة يعقوب أبو اآلباء، فما يستطيع األنسان أن يفعله عن طريقة األستقامة الكاملة هو جيد،   ، فالكتاب المقدس على سبيل اه مستقيمو حكم

كون أمينا في عالقاته حتى  و ليس ذلك فقط، بل هو يحث األنسان أن ي ن هللا أمين حتى لو كان األنسان غير أمين، أو هللا يستطيع عندما ال يستطيع األنسان. 

. فعندما يحث الكتاب المقدس على األمانة  مه األنسان من يده هللا و يجب أن يكون األنسان على قدر تلك األمانةتسلالمخلوقات األخرى، فهما ما    بالطبيعة و

سه و ال يغير أو  ن األنسان أمينا مع الكتاب المقدس نفين األنسان و هللا، أليس بالحري أن يكوبتلك الصورة ،التي هي دليل على عالقة و شركة حقيقية ب 

 يحذف منه شئ؟؟ 
.. في روحه.. فآية منه تنقل جبل .. و آية منه تؤسس رهبنة ... و آية أخرى تطرد الشياطين و    ألكتاب المقدس ليس فقط كلمات، فهو يملك قوة في كلماته .5

 سه؟؟!! و كاتب الكاب المقدس األ يستطيع أن يحمي كتابه؟؟!! اال يستطيع الكتاب المقدس أن يحمي نف، فاذا كان الكتاب المقدس بهذه القوة، اخرى تقود للتوبة
ركة، فاألموال لم  و كلهم باعوا و تركوا كل شئ و تبعوا المسيح، فلم يأخذوا من تلك البشارة شيئا ماديا اال أيادي مملوءة ب   اآلباء الرسول كان ماديا فقراء .6

. و الرسول بولس الذي لم يملك غيرعبائة واحدة  و  ولية منذ بدايتها ) قصة حنانيا و سفيرة( ت توضع تحت أرجلهم و هو منهج في الرس تحملها أيديهم بل كان 

هم ادي أوبشري، و كانوا كالحمالن في طبيعت يرفض مساعدة أحد بل بيديه يعمل من أجل أن يعول نفسه و الخدمة. فهوالء الرسل الذين لم يعتمدوا على عون م

اذهبوا! ها أنا أرسلكم مثل حمالن  "  و عندما ارسلهم هللا للتبشير قال لهم:    ،) بولس الرسول و ابني الرعد(  بداية حياتهم  بالرغم من طبيعة بعضهم القاسية في

 (. 4-3:  10) لو  "  ال تحملوا كيسا وال مزودا وال أحذية  .بين ذئاب

مدرسة وثنية في العالم آنذاك ) األسكندرية(، و أكبر دولة عسكرية )الدولة اليونانية(، و أكبر  العالم آنذاك ة كانت في أكبر دولة فلسفية فيالتبشيريرسالتهم  .7

ن قلم كاتب ماهر، فقادهم الروح  ، فالرسل بطبيعتهم الهادئة و البسيطة و الفقيرة و ال يمتلكون لسانا فلسفيا بل كان لسانهم لسافي العالم آنذاك )الرومانية(

 تبوه.يقولوه و يكما القدس ل
، جميعهم من اليهود ماعدا شخص واحد أممي هو القديس لوقا البشيرالطبيب و هو كان أنطاكي، و  كاتب 40أشترك في كتابة األسفار المقدسة أكثر من  .8

 ر مختلفة. هؤالء هم من ذكرت أسمائهم فقط، و قد كتبوا هذه األسفار في أوقات و عصو
غم من اختالفهم في عدة أشياء سواء كانت لغة أو اسلوب أو غيرها. فهم لم يكونوا مجرد كتاب لألسفار، بل هم  ، بالرا قديسينجميع الكتاب بال اسثناء كانو .9

مان الصحيح حتو الموت. فهل  ا عن األي " و دافعوقديسين يكتوب األسفار. لقد أرضوا الرب بحياتهم الصالحة " انظروا الى نهاية سيرتهم و تمثلوا بأيمانهم

 ن يموت أو أن يضحي بحياته من أجل كتاب أو عقيدة هو يعلم انها محرفة؟؟!! الممكن ألحد أ من
. و تلك هي أحد الحروب التي تقول أن  بالرغم من أن الكتاب المقدس لم يكتب في مكان واحد أو زمان واحد، و لكن ال يوجد نص يلغي النص الذي سبقه .10

(،  17:5" )مت: ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكملقال: "   باطل. فالمسيح  سخ العهد القديم و هو ادعاء مهد الجديد  الع

قبل ميالد    1500)  عام 1600فالكتاب المقدس هو وحدة واحدة متكاملة بالرغم من تعدد الكتاب و اختالف األزمنة و األمكنة و اللغات و الظروف و خالل  

  فوق أي عقل هو أمر مستحيل بالمفاهيم البشرية. ت   تيال  الفكر و األنسيابية  بهذا    و متناسقة   كونه وحدة واحدة متماسكة د الميالد(، و  عام بع  100المسيح و  

 فالروح القدس هو الذي كان يقود األنبياء و اآلباء الرسل في كتابة الكتاب المقدس. 
ؤس يجده مبهر و كذلك الشخص البسيط يجده مشبه. الشخص الخاطئ يقوده  ثقف الداخص الم، فالشات و الثقافاتتاب مناسب لكل الفئالكتاب المقدس هو ك .11

البتول.  وكذلك  دليل  فيه  يجد  فالمتزوج  جدا،  انه ألمر عجيب  المجد.  الى  القديس  و  للقداسة  يقوده  التائب  الشخص  و  للتوبة،  المقدس  كتاب  الكتاب  انه   ..

و الفتى في سن البلوغ يجد فيه مرشدا و الرجل الناضج يجد فيه حكيما يسانده و الشيخ    ...   قدس تع بالكتاب المع...فالطفل الصغير في مدارس األحد يستمالجمي 

تاب المقدس يعطي  . الطبيب يجده فيه الوصفة التي سيرشد بها غيره " االرشاد الروحي و الكتابي". ان الكيجد فيه عكازه " عصاك و عكازك يعزيانني"

 الطريق للتائه بكلمات يومية يرسلها هللا له. رشاد خالل الدليل و الرسالة و اال
قبل الميالد في عهد بطليموس، و انتشر في كل األمبراطورية  285العهد القديم من الكتاب المقدس ترجم في العصور األولى من العبرية الى اليونانية سنة  .12

 . مسخه و تحريفهاليونانية، مما يضحد فكرة 
و  " م( ،الذي أرخ فترة بيالطس، قال عن السيد المسيح:    37) اليهودي يوسيفوس المؤرخ    .نوا يهود أو وثيين رومان، سواء كاقدسهد مؤرخين للكتاب المش .13

لم من يرغبون في الوقوف على  (، انسان حكيم، لو صح تسميته انسانا، اسمه يسوع، و كان يأتي العجائب و يعاغريباسكان في ذلك العهد )عهد هيرودس  

عددا وفيرامن اليهود و اليونانيين، و قد سعي به زعماء طائفتنا لدى بيالطس فأماته على الصليب، و هناك جماعة من الناس التزال  اجتذب اليه  فالحقيقة.  

وس روماني تاكيت ، كما قال المؤرخ الالسطر الثالث(  –  3صفحة    -18مجلد    - يهود ليوسيفوسل. ) كتاب عاديات ا"باقية حتى اليوم تدعى نسبة اليه بالمسيحيين

ه  م( في وصف حريق روما : " و قد دعيوا مسيحيين نسبة الى المسيح، الذي حكم عليه بيالطس البنطي بالموت في عهد تيباريوس و قد انتشرت هد  55)  

. مما  ( 44سطر    -15صفحة    – لث  الجزء الثا  –كتاب الحوليات لتاكيتوس    )"  ليس في اليهودية و حسب، انما في روما عينها  الشيعة الخبيثة انتشارا غريبا



بشكل عجيب،  سبق، يؤكد هوالء المؤرخون و غيرهم حقائق من القرون األولى ال جدال فيها،  بأن المسيحية و الكتاب المقدس و التعليم المسيحي انتشرت  

 تاب المقدس قد تعرض للتحريف. و ذلك األنتشار يدل على انه من المستحيل اطالقا أن يكون الك

 

 األولى للمسيحية:التي تلت العصور  لتحريف في العصور  تحالة اأدلة اس

 الترجمات ) للعهد القديم و الجديد( .1
 :) على سبيل المثال( د القديمللعه ❖

 ق.م.  500سنة  من اللغة العبرية  آلراميةا •

 ق.م.   285الترجمة السبعينية سنة   •

 األولى المسيحية. و سوريا( في القرون السريانية ) ناحية أنطاكية   •
 

 للعهد الجديد: ❖

الفولجاتا ) الترجمة الشعبية(، و ترجم القديس كيرلس الكبير فيها ترجمات من أروع ما    -  الالتينية ) األيطالية القديمة( في القرن الثاني الميالدي  اتالترجم •

 يكون في القرن الرابع الميالدي. 

باللغة السريانية البسيطة من    – رن األول(  ميالدي )بعد تجميع الكتاب المقدس في نهاية القة القديمة في القرن الثاني الالسرياني باللغة    : السريانيةالترجمات   •

 . م  508الفيلوكسينان سنة   - ميالدية  200ل    150سنة  

 )القرن الرابع الميالدى(  البحيرية  -الدى(  األخميمية والفيومية )الرابع والخامس المي  - م( 185  سنةالصعيدية )القبطية: الترجمات  •

  .....ترجمات أخرى : مثل األرمينية والجورجية واألثيوبية والعربية وغيرهاجد بعض اليو كما

تحريف الكتاب  بما يتنافى مع فكرة    تلك الترجمات بدأت من زمن مبكر جدا، و ذلك ساعد في انتشار الكتاب المقدس و نسخ منه في ايدي شعوب العالم،

 دس. المق

و ذلك االنتشار الكبير يؤكد بالعقل استحالة   عن توزيع و انتشار الكتاب المقدس في مصر و العالم. سار الكتاب المقداالحصائيات من دذكرنا سابقا بعض    .2

 تحريف الكتاب المقدس. 

 ريف على األطالق. ، بما ينفي فكرة التح مسيحيينالكتاب المقدس بمخطوطاته موجود عند اليهود و المسيحين و بعض الغير  .3

، و من يقوموا بتدريس الكتاب هم من غير المسيحيين،  العالم يقومون بتدريس الكتاب المقدس ككتاب و كمنهجفي جامعات كثيرة من هناك أقسام الهوتية  .4

 و غالبا من الملحديين. فكيف يتم التحريف؟!! 
منه. و لو حتى افترضنا حدوث هذا األمر،    لمقدس أو جزء م كله على تحريف الكتاب ا. فهل يعقل أن يتفق العاللغةالكتاب المقدس ليس في حيازة دولة أو  .5

 التحريف مع هذا األنتشار؟!!  فكيف لم يفتضح أمر ذلك 
ة الى  مائة عام فقط لحفظها، باألضاف بتجميع الكتب التي مرها عليه  من المجمع المقدس  فعلى سبيل المثال، يقوم بعض اآلباء    : توثيق عن طريق المخطوطات .6

، باألضافة الى بعض المخطوطات المتواجدة عند البعض مما وجدوها أو توارثوها عبر األجيال عن  عام  1000كثر من  عمرها أ  ما يتوافر لديهم من كتب

د  وكانوا يقوموا بالمثل قبل وجوكثيرغيرهم من اآلباء األولين  طريق النسخ مثال، فمثال في عهد البابا كيرلس و البابا شنودة كانوا يقوموا بنسخ كتب اآلباء، و  

لم و جميعها متطابقة مع النسخة الحالية للكتاب المقدس، كما يوجد أكثرمن  ألف مخطوطة في انحاء العا  25ة. و تشير األحصاءات الى وجود أكثر من  الطباع

لجديد، و  للعهد ا مخطوطة  13000سبعينية، و يوجد مخطوطة للترجمة ال 8000ثر من نسخة من الكتاب المقدس في المتاحف األوروبية، كما يوجد أك 675

، واحدة منهم اسمها النسخة الفاتيكانية و موجودة بمكتبة الفاتيكان بروما، و النسخة السينائية نسخ  6يوجد في المتاحف نسخ قديمة جدا للكتاب المقدس اهمها 

في المكتبة السلطانية بباريس، و النسخة    ألفراميةالبريطاني بلندن,، و النسخة ا النسخة األسكندرية في المعرض  و     ،و هي موجودة بدير سانت كاترين بمصر

م و موجودة في واشنطن، فهل بعد كل ذلك يوجد مجال    550في المكتبة الوطنية بباريس، و النسخة الفريرية كتبت سنة    م   400األحزاميةو كتبت سنة  

الة التحريف، باألضافة الى ما  هو دليل على استح  و حتى ما قبل ذلك   م 400لمتاحف من سنة  ا يوجد من نسخ و مخطوطات في افم بللحديث عن تحريف؟!! 

 عصر الرومان و غيره.  و حرق من المخطوطات أثناء عصر األضطهاد 

 

العلم  :الحقائق العلمية .7 بالنظريات  المقدس  الكتاب  ينبغي مقارنة  المقدس، فكما ذكرنا سابقا، ال  الكتاب  بأستحالة تحريف  تلك  تشهد  تمثله  ية، خصوصا ما 

اآلن، واال ألصبحت حقائق علمية و ليست مجرد    ى، يختلف معهم علماء آخرون، و تلك النظريات لم تثبت صحتها حت راء لبعض العلماءالنظريات من ا

المقدس. ووات،  نظري  الكتاب  تشهد على صحة  المثبتة كلها  العلمية  البعضالحقائق  بالذكرأن  تعبير خ  الجدير  اليستخدم  تعميد  النظرية،  اطئ عن  أو  مادة 

تتغير، العلم ال يجمع    فن، موت مع المسيح ثم قيامة، فالعلم قابل للتطوير لكن المعمودية ثابتة العمودية لألنسان و ليست للعلم، و المعمودية هي موت و دفالم

. كذلك  آبائي  دخيل غير صحيحة، بأيمان معين. لذلك فهذا تعبير غير  عليه الكل لكن المعمودية توحد الكل و هي تعطى ألنسان بمواصفات معينة و توبة معين 

ات، كتاب يجمع عليه الكل بخالف النظريات، و  فأن بعض النظريات العلمية ال تتوافق مع الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس كتاب حقائق و ليس كتاب نظري 

 . قد يثبت عدم صحتها أو تتغير أو تتطور  الكتاب المقدس ثابت بال تغيير وال تطوير بعكس النظريات التي 



مية و الصحية و  على الرغم من أن األشارات العلمية المختصة بسالمة األنسان و حمايته في الكتاب المقدس تأتي على نحو عابر جدا ) كالنصائح العل

يوم بعد األصابة   40الى معينين بعزلهم عن الجماعة لفترة تصل  المجتمعية و النفسية الموجودة(، مثال على ذلك ما ذكر في العهد القديم عن أمر هللا ألناس 

يوم من    40ون و تأخر المسيرة  و كذلك ما حدث مع مريم أخت موسى و هار   ، و هي ليست عقوبة و لكنه أمر طبيب يعرف حقيقة األمور،بمرض معين

 أجلها. 
 

  14الكيميائي يتكون جسم األنسان من    حوث الحديثة و التحاليل، أنه بالتحليل خلق األنسان من التراب، و لكن العلم أجاب في بعض الب البعض شكك في  

د، و لهذا يجوز أن نأكل من الزرع الموجود في األرض، و  وم و الكالسيوم و المغنيسيوم و الحدي عنصر و تلك العناصر يرجع أصلها الى التراب، كالبوتاسي 

(، و بالفعل تم تأكيد هذه الحقيقة العلمية بعد اآلف  7:26 )أي  يق قال: "المعلق األرض على الشئ " كذلك من الحيوانات التي تأكل من األرض. أيوب الصد

يقصد الكتاب المقدس أن يذكر حقائق علمية مجردة فقط، فهو يذكر النبوات في    ، فلم ( 22: 40ش  ا )السنين. قال أشعياء النبي: " الجالس على كرة األرض"  

مثال آخر هو وجود ذكر القنبلة الذرية في   لعلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب أساطير.نها و بالفعل تتوافق تلك الحقائق مع اصورة تشبيه أو صورة حقائق يعل

و كلما تعمقنا في ثنايا الكتاب المقدس سنجد غيرها الكثير و الكثير من األدلة، فالدم الذي يجري    . (12- 10:3بط  2)  "المادة بضجيجتنحل  "  المقدس  الكتاب  

"  وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه األرضذكر في تعاليم القديس بولس الرسول: "    عروق كل األجناس البشرية هو واحد كما   في 

 .  لون الجلد وال في التركيب الكيميائي له، و بالفعل أكد العلم حقيقة تلك المعلومة  ، و أن الدم ال يؤثر في(26:17) أع 

 

التي لم تشرح أو    ،ذكرت نظرية التطور  بعكس ما الذي يشرح أصل الخليقة و ليس تطورها،    ،تكوينترتيب الخليقة في سفر الالمقدس    لكتاب ذكر او كذلك  

 ثبتها، لكن بالعكس توجد كثير من الحقائق المثبتة التي تبطل صحتها.  دليل علمي ي ي أل وجود  والتذكر أصل الخليقة 

 

 . اس بهتساع العلمي في هذا الكتاب يثبت و يدل على استحالة تحريفه أو المسصي و األتساع الروحي و األتساع الخالأن الدقة الغير عادية، مع األ

 

 لقصص الكتاب المقدس، وأنها حقيقة وليست خياالً، وإليك بعضاً من هذه اإلكتشافات : شهدت اآلثار بكل صدق  : شهادة التاريخ و اآلثار .8
 . ( 2طبقا لما ورد فى )تك  قصة خلق األنسان و طرده من الجنة  التي تحكي كتابات األشورية و البابلية يوجد الكثير من الصحائف و ال ❖

 ( 7ان طبقا لما ورد فى )تك  وثيقة فى أماكن عديدة تحكى عن الطوف  33يوجد اليوم على األقل  ❖

وأبعاده وجاء مطابقا لما  م ووصفوا الفلك  1946/ يونيه    9خبر فى  عثر على سفينة نوح على قمة جبل أراراط فى أرمينيا، ونشرت جريدة أخبار اليوم ذلك ال ❖

 . (6جاء فى )تك 

 ( 5:1بالقرب من اإلسماعيلية )خر إكتشف األثريون مدينة فيثوم التى بناها رمسيس الثانى، وتعرف اآلن بتل المسخوطة  ❖

 ( 11- 9- 6- 5لما ورد في )دانيال  اكتشف األثريون صخرة كردستان و مكتوب عليها كتابة داريوس الملك لدانيال طبقا  ❖

 ( 14خر  لوحة اسرائيل الموجودة اآلن بالمتحف المصرى بالقاهرة، وهى تحكى قصة خروج شعب بنى إسرائيل وعبوره البحر األحمر )  ألثريونإكتشف ا ❖

 ولى من سفر التكوين. اث األاألحد – بابل  –الطوفان  – و وجد بها صفائح أشورية متكوب عليها قصة آدم  ،اكتشف العالم يوتا مدينة نينوى ❖
 المقدس. أريحا القديمة، و حفريات مدينة صور و السامرة و غيرها، و تحكي جميعها قصص متطابقة لما ورد في الكتاب  ريون مدينة اكتشف األث  ❖
القصب  ❖ المقدس،  الكفن  الحراس،  أخذها  التى  المسيح  المسامير، مالبس  الشوك،  اكليل  المقدس،  الصليب  اكتشاف خشبة  للمسيح، عنوان تم  أعطيت  التي  ة 

 ة. لقبر المقدس و النور المقدس الذي يضيئه كل عام. كل تلك األدلة و الحقائق موجودة و محفوظة في أماكن و كنائس معروفالصليب، ا
 

  الوثائق التاريخية:
 .شهادة يوسيفوس المؤرخ اليهودى فى القرن األول الميالدى فى كتابه العاديات واآلثار ❖

 .طورية الرومانيةقرن األول الميالدى فى كتابه عن تاريخ اإلمبرا اسيتوس المؤرخ الرومانى فى النيليوس ن شهادة كر ❖

 .الميالدىشهادة ثالوس المؤرخ السامرى فى القرن األول  ❖

 .شهادة التلمود اليهودى عن شخصية السيد المسيح ❖

 .اوهو محفوظ اآلن بمكتبة الفاتيكان برومتقرير بيالطس البنطى إلى اإلمبراطور طيباريوس قيصر بشأن المسيح،  ❖

 صورة الحكم الذى نطق به بيالطس البنطى على يسوع، وهو موجود اآلن بدير الكارثوزيان بالقرب من نابولي ❖
 : كتابات اآلباء األولين .9

 :لآلتيقتباسات كدليل على صحة العهد الجديد  اقتبس آباء الكنيسة األولون الكثير من نصوص الكتاب المقدس وذلك فى عظاتهم وكتابتهم وترجع أهمية هذه اإل

 أنها قديمة جداً إذ يرجع بعضها إلى نهاية القرن األول الميالدى.  ❖
 القديمة اليونانية والالتينية والسريانية والقبطية. أنها باللغات األربعة  ❖
 أنها مقتبسة فى بالد عديدة سواء فى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب.  ❖
م.  440ية وحتى  اً، فإذا أضفنا إليهم إقتباسات اآلباء بعد نيقإقتباس  32000تبسها اآلباء قبل مجمع نيقية حوالى  بلغ عدد اإلقتباسات التى اقجداً إذ ي   أنها كثيرة ❖

ً  200لزاد العدد عن     . ةأكثر من مرة فى أكثر من لغ  تجميع الكتاب المقدس بأكمله أقوال و تفاسير اآلباء وألمكن من،  ألف إقتباسا

 كتاب المقدس:  شهادة اآلباء القديسين عن قيمة ال ❖



o  الخالص من كتاب محرف؟؟!!. قال األنبا أنطونيوس: " قراءة الكتاب المقدس تخلصك" فهل من المنطق أن يأتي 
o ف؟!! " فكيف يعقل ان يكون الرب موجود في كتاب محر، أي الكتاب المقدسقال البابا أثناسيوس الرسولي: " الرب كائن في كلمته 
o ء من الكتاب المقدس؟!!هو األسفار المقدسة" فهل يعقل أن يتم حذف أو تحريف أي جز  و الكنز المخفى في الحقل و الحقل قال القديس ايريناؤس: " المسيح ه 
o  "قال القديس أغريغوريوس: " انه نهر فيه يمكن أن يعوم الفيل كما يمكن أن يعبره الحمل الصغير 

 

 : اقتباسات الكتب الكنسية .10
ن تجمع الكتاب المقدس  تستطيع أ  ، فالكنيسة القبطية األرثوذكسيةاستحالة تحريف الكتاب المقدسكنسية كلها تؤكد على  الليتورجيات و التقليد و القراءات ال 

قطمارس( باألضافة الى تعاليم بأكمله من كتب الليتورجية المتنوعة ) القداسات، األبصلمودية، األجبية، اللقان، البصخة، صلوات الخدمات، صلوات كيهك، ال

 اآلباء.

 

 شهادة العلماء .11

تلك شهادة أخرى من العلماء و األئمة  من  اليهود و السامريين و اليونانيين و الرومان،  و الكتاب    علماءو باألضافة الى الشهادات التي تم تجميعها من ال

 أخواننا المسلمين: 

o  كتب عن صحة الكتاب المقدس و سالمة نصه فقال  (  هجرية   606حتى  543ة ما بين  ) عاش في الفتر  األئمة المسلمين أشهرو هو أحد   فخر الدين الرازي :

التحريف في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر المشهورة في الشرق والغرب؟ وكيف يمكن إدخال التحريف    "كيف يمكن: "  327في صفحة  

كان   يتأتى تغيير اللفظ، فكل عاقل يرى أن تغيير الكتاب المقدس كان متعذًّرا ألنه لناس..؟ إن الكتاب المنقول بالتواتر ال في التوراة مع شهرتها العظيمة بين ا

المس بين  بل كان منتشرا  الدنيا،  أنحاء  الذين كانوا متشتتين في  اليهود  أيدي  الملل والنحل. فكان في  أناس كثيرين مختلفي  بين  أقاصي  متداواًل  في  يحيين 

 ألرض.." ا
 

 الشخصيات العامة: هادةش .12

o ليرشدهم"  فراداي قال: " لماذا يضل الناس و عندهم هذا الكتاب الثمين، الكتاب المقدس، ئيل ميخا 
o  ن به" أمر أقل صعوبة من عدم األيما ،قال:" لقد تأكد لي منذ فترة بعيدة أن األيمان بالكتاب المقدس كما يعلن هو نفسه كولنن الرئيس األمريكي ابرهام لي 
o  أغنى مكتبة لألختبار األنساني"  فينجيل هي وثيقة التخرج هيربرت هوفر قال: " ان دراسة األ 
o قال: " فحصت الكتب كثيرا، و كانت النتيجة أن الكتاب المقدس هو أفضل الكتب"   زيوحنا آدم 
o تناد الى األنجيل"  األس بدون ،الرئيس األمريكي جورج واشنطن قال: " من المستحيل تمتع العالم بحكم عادل و مستقر 
o الكتاب المقدس هو سر العظمة" ريا قالت: " الملكة فيكتو 
o  ه أكثر كتاب ذي حياة و عمل و قوة، اقرأه كل يوم بلذة جديدة" نابليون بونابرت قال: " أن 
o  "جورج هيربرت قال: "  ايها الكتاب الذي ال نهاية لعذوبته، هب لقلبي أن يمتص كل حرف من حروفك 

 . تأثيره أجمعوا كلهم على الكتاب المقدس و ئات و المعتقدات الوطنية،  بي ال ف هؤالء األشخاص في المراكزومن أختال و بالرغم

 

 أو األضافة للكتاب المقدس:حذف الالمصلحة في  .13
 فمن هو صاحب المصلحة في أي تحريف في الكتاب المقدس و لماذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حريف(: الرد على اتهامات التلثة )اث المحاضرة ال

 ي تحريف الكتاب المقدس: ض اوال من قد يكون له مصلحة ضمنية فللرد على تلك األتهامات، دعنا نستعر

 

 :) حسب الترتيب التاريخي(   األطراف المعنيين بتحريف الكتاب المقدس

حت  يعنيه ت  مقدس واللا ال يؤمن بالكتاب  مالمقدس، فغيرهتحريف الكتاب وجود مصلحة لهم في اليهود أو المسيحيين أو المسلمين هم الوحيدين المعنيين بأحتمالية 

و كيف لغير اليهود و المسيحيين و المسلمين القيام بتحريف الكتاب المقدس في ظل وجود النسخ األصلية له مع   أي ظرف من الظروف تحريف الكتاب المقدس. 

 اليهود و المسيحيين و المسلمين؟!!  

 لمقدس؟ قد قاموا بتحريف الكتاب ا مسلمينحيين أو الفهل يمكن أن يكون اليهود أو المسي 

 اليهود: .1

بالشعب    و لو قام اليهود بتحريف الكتاب، كان من األولى لهم حذف ما يصف شعبهم  .كبيرة لليهودأهمية  الكتاب المقدس  من  العهد القديم  الجزء الخاص ب يمثل  

(. ، فكان باألولى لهم أن  3:1" ) أش  ال يفهميل فال يعرف. شعبي  ر معلف صاحبه، أما إسرائ الثور يعرف قانيه والحماالزاني روحيا، بالشعب المتمرد، او :"  

من المنطقي جدا  وصف الكتاب المقدس لهم بقتلة األنبياء. كان من المنطقي أن يحذفوا الويالت الكثيرة المذكورة عنهم في الكتاب المقدس بأكمله، بل كان  يحذفوا  

عاش في    بأنه مارس الخداع و عن ابراهيم انه كذب، أو أن يصف الكتاب ابونا يعقوب  فكيف من الممكن أن يتهاونوا في قول الكتاب  أن يحذفوا خطايا األنبياء،  

يف  رلو كانوا حرفوا الكتاب كان من األولى أن يمحوا خطايا داود النبي، أو حتى أن يحذفوا عصر القضاة بالكامل !! لو كان اليهود قاموا بتح  .صراعات كثيرة

المسيح أو حتى رشوتهم    اة آباءهم حتى يظهروا بالصورة المثالية. أو حتى  أن يحذفوا تلك المؤامرات التي حاكوها للسيدالكتاب، لكانوا حذفوا تلك األخطاء من حي 

  ن عهدي الكتاب المقدس القديم و الجديد ينفيللجنود من أجل أن يعلنوا أن التالميذ هم من سرقوا جسد المسيح من القبر. أن هذا التوافق و األنسجام المعجزي بي 

  ا التناغم الملفت؟؟!!بشكل قاطع ذلك التحريف، فكيف يستطيع اليهود أن يحرفوا العهد القديم و الجديد معا و يبقى هذ

تشهدوا فيها في أيام انتيخوس الرابع في  ، و هم الذين تعرضوا لألضطهاد في عصر المكابيين )فترة ما بين العهدين(، و اسو كيف يقوم اليهود نفسهم بالتحريف

 كتاب قاموا هم بتحريفه؟!! رن الثالث قبل الميالد من أجل الحفاظ على التوراة من السرقة و الحرق. فكيف يستشهدوا من أجل الق

  على كثير، اليهودي، أو ما هو نفع الختانهو فضل إذا ما : " على كالم هللا في الحفاظ و يشهد القديس بولس الرسول في العهد الجديد لليهود، بأن كان لهم الفضل 

األمانة و لم يفرطوا في كالم هللا، و دليل على ذلك أن الكتبة و نساخ  (، فاليهود حافظوا على    2-1:  3" ) رو  كل وجه! أما أوال فألنهم استؤمنوا على أقوال هللا 

يستحم و  ف  يكون طاهرا كليا،  تب بالنسخ، كان عليه أن، فبداية قبل أن يبدأ الكاب األنبياءمن كت   أو اي  التوراة كان لهم طقوس محددة و قاسية في كتابة نسخ التوراة

الكتابة من جلود الحيوانات    رقوق   نيا باألفكار الخشوعية و بالصالة من أجل أن يستخدمه هللا، و كانوا أيضا يستخدمو، ويستعد نفسيلبس الثياب العبرية الطقسية

أن   ا و دقيقة، و يمنع تماما على الكتاب أو النساخ ألسفار العهد القديم من اليهود و العبرانيينر الكتابة كانت له مكونات و تركيبة خاصة جدالطاهرة فقط، حتى حب 

قابه كان لها طقوس  د ألال بصوت عالي و يعيدها مرة أخرى قبل أن يبدأ بكتابتها، حتى كتابة كلمة " هللا" أو أحويكتب كلمة واحدة من الذاكرة، فيقرأ الكلمة ا

ها بدقة شديدة جدا، فأن وجد في أي سفر خطأ  "هللا"، يجب أن يغسل قلم الكتابة ثم يستحم هو. و عند اكتمال النسخة يتم مراجعت كلمة    أ كتابةمنفردة، فقبل أن يبد

ولذلك  حرفا فقط،    30خها، و في النسخ العبرية يكتب في كل سطر  واحدا أو خطئين يتم تصحيح هذا الخطأ، و ان وجد أكثر من أثنين تعدم النسخة تماما و يعاد نس 

مثالً كان معروفاً عندهم أن حرف األلف ورد فى التوراة العبرية )أى أسفار  كانوا يستطيعون أن يحفظوا كل سفر وأجزاءه وسطوره وآياته وكلماته وحروفه. ف

الحرف الواحد كم مرة ورد فى كل التوراة،  مرة. فهم يقومون بإحصاء  38218وحرف الباء  مرة ألنهم قاموا بإحصائه فى كل التوراة،  42377موسى الخمسة( 

 أثناء المراجعة.  ه من بدايته ويتم اكتشاف هذا الحرف فإن نقص مجرد حرف واحد فقط يقومون بمراجعة السفر كل 

 ريف أو تغيير حرف واحد من الكتاب المقدس؟!! فهل يعقل أن يقوم اليهود بعد كل تلك القيود و الترتيبات و الدقة المتناهية، بتح 

 اليهود:و دعنا اآلن نسرد سبعة أسئلة ال نجد لها اجابة اذا صحت دعوى تحريف الكتاب المقدس على يد 

 اذا كان اليهود حرفوا الكتاب المقدس فما المنطق وراء ذلك؟    لماذا حرف الكتاب المقدس؟ .1
 ؟ ما اسمه؟ معين معروفهل هو شخص    من الذي حرف الكتاب المقدس؟ .2
  1500هل قام هذا الشخص بتجميع كل النسخ الموجودة عند اليهود، و ايضا قام بتجميع كل النسخ التي كتبت على مدار    س؟كيف حرف الكتاب المقد .3

 سنة للعهد القديم من موسى حتى التجسد؟ 
عودة الشعب من  د عن كان عزرا بذاته أقر بصحة تلك الكتب اذا  ث هذادهل قبل او بعد عزرا؟ فلو قبل عزرا كيف ح  رف الكتاب المقدس؟متى ح   .4

 السبي. 
 هل في أورشليم أو في الشتات او في السبي؟ هل كان من المكابيين؟  أين حرف الكتاب المقدس؟ .5
 هل هو جزء من سفر حزقيال؟ او نشيد األناشيد؟ هل هو جزء من سفر التكوين أو أستير؟   ما هو الجزء الذي حرف؟ .6

   ا ان ما نحمل من الكتاب محرفا، فأين النسخة األصلية الغير محرفة؟ازمجفرضنا   فاذا   ألصلية التي لم تحرف؟نسخة اأين ال .7



 ... فاذا كان ال أحد يمتلك أجابة على أي من تلك األسئلة، فكيف من الممكن أن نتهم اليهود بتحريف الكتاب المقدس؟؟!! انهم ابرياء من ذلك.

 

 :نوالمسيحي .2

  ،مسيحيينلل  جدا  أهمية كبيرة( كامال ) بعهديه القديم و الجديددس تاب المقيمثل الك

 فما هي امكانية قيام المسيحيين بتحريف العهد القديم او العهد الجديد؟ 

 أمكانية تحريف العهد القديم:

 لألسباب التالية:  العهد القديم  قد حرفوا المسيحيين  يكونمن المستحيل تماما أن 

o هم على كل حرف من العهد القديم سواء كانت توراة  ، و عن دقة اليهود في النسخ و حفاظاستحالة تحريف اليهود للعهد القديمبقا عن  اس  فحسب ما ذكرنا

د  وإذا كان المسيحيون سيحرفون العهد الجدي  .أو كتب األنبياء أو مزامير أو غيرها، و وجود نسخ متطابقة تماما عند المسيحيين لما يتواجد عند اليهود

 رف أمام أعينهم؟ ذا سيصمت اليهود وهم يرون كتبهم تح، فلما
o   قبل الميالد في عهد بطليموس من المملكة    285من سنة  بداية  و انتشرت تلك الترجمة  ،) الترجمة السبعينية(قبل المسيحية  كما أن العهد القديم تم ترجمته

رية اليونانية، ألن اليونانيين كانوا  ى األمبراطوباألضافة ال  الشتات ية و في  اليهود  يفكبيرا  فبالفعل كان انتشار العهد القديم انتشارا واسعا و    اليونانية،

 بالدرحة األولى عشاقا للثقافة و المعرفة. 
o  كان من األولى حذف بعض األسفار و النصوص المقدسة التي من الممكن ان يسئ البعض نية قراءتها و تفسيرها، مثل سفر نشيد األناشيد و بعض  

الرغم من أن تلك النصوص مقدسة جدا و تنخز و تؤنب  زقيال، و النصوص التي تتحدث عن الخطايا و جسد الرجل أو جسد المرأة، ب وص سفر حنص

 نجاسة العالم. 

 :جديدمكانية تحريف العهد الأ

 لألسباب التالية:  جديد من المستحيل تماما أن يكون المسيحيين قد حرفوا العهد ال

o  ألم يكن من األولى حذف ما يتعلق  له و صفعه و البصق عليههانة اإلإما يتعلق ب عهد الجديد كان من األولى لهم حذف  تحريف اللو قام المسيحيين ب ،

ولليونانيين  ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا: لليهود عثرة،  يقول القديس بولس الرسول"    ....   ببكائه؟ بجوعه و اضطرابه بالروح؟ بجلده و صلبه؟ 

 . ( 23:1كو1)"  جهالة! 

o في حياة     ، فال يوجد صفحة فاصلة بين العهدين، فتعاليم الكنيسة ترشد األنسان الى وجود عهدينالنسيج الواحد المترابط بين العهد القديم و العهد الجديد

ب المقدس ليس قراءات قديمة و  و الكتا  ئما في عهد جديد معه،األنسان، قديم و جديد، فلو فسد األنسان في العهد القديم يعطيه هللا الفرصة المتجددة دا

ائيات  جديدة، بل هو عهد مع هللا، و حيث أن العهد القديم و العهد الجديد منسوجين معا كنسيج واحد ال يمكن فصله على األطالق كما تشير األحص

(  6:4مع مت    11:91) مز  /(  4:4ع  مت  م  3:8)تث     /(  5:19ت  مع م   24:2) تك   / (3:3مع مت    2:40)أش    /(  18:2مع مت    15:31التالية: ) ار

(، و تلك الوحدة المتداخلة تجعل من المستحيل الفصل بين 20:18مع  لو   8- 7:  3) تث    /(  7:4مع عب    18:95)مز   /(  7:4مع مت    16:6) تث    /

المقدس يحاول المدعين الكتاب    لك في بعض الحروب على(، و لذ17:5العهدين و فهم الكتاب بدون هذا التكامل. " ما جئت ألنقض بل ألكمل" )مت  

ع اذا  أخذ جزء فقط من النص للتشكيك في صحة الكتاب. فعلى سبيل المثال كيف يعرف دارس العهد الجديد من هم الفريسيين أو الصدوقيين أو المجام

أما قرأتم أن الذي خلق من  اء: "  آدم و حولطالق، شرح القصة عن  لم يدرس العهد القديم من بدايته كوحدة واحدة؟، و كذلك المسيح حين تكلم عن عدم ا

أن ماليين من الناس استشهدوا من أجل بقاء الكتاب المقدس، سواء في العهد الجديد )الشماس تيموثاوس الشهيد و زوجته  .... البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟

  القرن الثالث قبل الميالد(  – د القديم ) كما ذكر سابقا  أو العه  مورا الذي كان مسئوال عن حفظ الكتب الكنسية و الكتاب المقدس كما ذكر في السنكسار(،  

وعد بالحماية و هو صادق   22ان هللا في رؤيا   المعقول أن يضحي كل هؤالء الماليين بحياتهم من أجل كتاب محرف؟!!! ...... بالطبع ال....فهل من  

 .بالطبع
o   لفة و في ثالث  سنة في أزمنة مخت  100العهد الجديد كتب في حوالي   و  ، ملة معينة طائفة أو أن الكتاب المقدس ليس في حيازة دولة أو لغة أو كنيسة أو

. فكيف يعقل  يونانية و جزء منه باللغة العبرية لأغلبه باللغة ا  ةو تم كتاب   قارات مختلفة، فكتب جزء منه في أفريقيا و جزء آخر في أوروبا و آخر في آسيا

 و لتحريف الكتاب المقدس؟!!. تلك األزمنة المختلفة... على تجميع كل تلك النسخ لغرض واحد، ه ... خاللأن تتفق كل هذه األطراف المتباينة
o موجود بالكتاب المقدس ان افترضنا جدال وجود  لن تتماشى أو تتطابق مع ما هو  و التي تقرأ بشكل مستمر،    ،ةيالكتب الكنسالموجودة في  قراءات  ال

 الكنائس ليقوموا بتحريف الكتاب المقدس؟!! يحيين على تجميع كل كتب القراءات و القطمارس الموجودة بكل  كل المس  تحريف بالكتاب المقدس. فهل اتفق
o وقد حاولت مجموعة من العلماء  ذكر في بحث لسيدنا المتنيح األنبا بيشوي ) كتاب استحالة تحريف الكتاب المقدس( ما يلي: "    :اآلباء   و كتابات  تفاسير

بات اآلباء القديسين فى القرنين الثانى والثالث الميالدى آيات  اب العهد الجديد بأكمله؟ فاستطاعوا أن يجّمعوا من خالل كتاض فقد كت بحث نتيجة افترا

وأحصيت كتابات اآلباء السابقين لمجمع نيقية    "،نورمان جسلر ووليم نكس"آية فقط. وذلك حسب ما ورد فى مرجع    11العهد الجديد بأكمله ماعدا  

، ومن رسائل القديس بولس  1352، ومن سفر األعمال  19368ناجيل األربعة  آية؛ من األ  36289القتباسات التى اقتبسوها من العهد الجديد  دوا أن ا فوج



ع  ِسفر الذى وض  27اقتباس.. معنى هذا إذا حدث وفُقد العهد الجديد كله الـ    664، ومن سفر الرؤيا  870، ومن الرسائل الجامعة  14035الرسول  

. فهل قام  آية فقط من كتابات اآلباء فى القرن الثانى والثالث الميالدى   11دا  م القديس أثناسيوس الرسولى؛ من الممكن تجميعه مرة أخرى ماعقانونه

 ن بتجميع كل كتب و تفاسير اآلباء على مر العصور ليحرفوا كتابهم المقدس؟!! والمسيحي 
o  فبوجود هراطقة مثل أريوس و نسطور يستحيل وجود احتمالية التحريف، فلو    متنوعة؟!الات هرطقو الالهراطقة كيف يمكن تحريف اإلنجيل مع وجود

دس  وجد هؤالء الهراطقة أي تحريف في الكتاب المقدس لكانوا فضحوه و اعلنوه، فكيف يستطيع أثناسيوس الرسول أن يحارب هرطقتهم بالكتاب المق

ي تفسير خاطئ لآليات، لم يستخدموا آية محرفة، و لم يتهموا أبطال األيمان نفعة العظمى فصحاب الملو ثبت وجود تحريف فيه؟!! فحتى الهراطقة أ

 بالتحريف

 على األطالق حيث لم يتم ذكر مثل تلك األمور في أي مجمع من المجامع المحلية أو المسكونية. 

o  لكى يكون إنسان هللا كامالً متأهباً لتأديب الذى فى البريخ للتقويم وام والتوب وقد قال القديس بولس الرسول: "كل الكتاب هو موحى به من هللا ونافع للتعلي ،

 ، فكيف يستطيع مسيحي أن يمد يده بالتحريف لكتاب موحى به من هللا؟!!! حاشا... ( 16:3،17تى  2لكل عمل صالح" ) 

o  بوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس هللا  نه لم تأِت ن ر خاص. ألوكذلك قال معلمنا بطرس الرسول: "عالمين هذا أوالً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسي

، ان كتبة الكتاب المقدس كانوا بالفعل قديسين  يعيشوا القداسة الحقيقة و استأمنهم هللا على كتابة  (21- 20:1بط 2القديسون مسوقين من الروح القدس" )

 القدس الذي كان يقودهم بحسب مشيئته.  وقين من الروح كذلك مس و جسدوا بحروف كالم و فكر هللا، و كانوا أسفار الكتاب المقدس 
o " :فالمسيح شهد للناموس، و لما  (17:5" )مت  ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكمل قال السيد المسيح له المجد  ،

المزامير و األنبياء من العهد القديم، الذي فيما بعد استخدموه في  ناموس و  سار المسيح مع تلميذي عمواس كان يشرح لهم طوال أربعين يوما كالم ال

الجديد بأن يكمل و ال ينقض، ان يدخلوا األعماق و ينموا و يعلوا  الوعظ و التعليم بعد حلول الروح القدس. لقد كانت وصية و أمانة السيد المسيح للعهد 

 عي البعض !! ة كما يدببناهم الروحي للكلمة، و ليس بحذف أو تحريف كلم 

 

 مسيحيين:ال نجد لها اجابة اذا صحت دعوى تحريف الكتاب المقدس على يد الالتي سبعة أسئلة الو دعنا اآلن نسرد 

 حرفوا الكتاب المقدس فما المنطق وراء ذلك؟  حيوني مساذا كان ال    لماذا حرف الكتاب المقدس؟ .1
 تم الحريف؟  118سمه؟ في عهد أي بطرك من ال  وف؟ ما ا هل هو شخص معين معر   من الذي حرف الكتاب المقدس؟ .2

   كيف حرف الكتاب المقدس؟ .3
   متى حرف الكتاب المقدس؟ .4

   أين حرف الكتاب المقدس؟ .5
   ما هو الجزء الذي حرف؟ .6

 فة؟  فاذا فرضنا مجازا ان ما نحمل من الكتاب محرفا، فأين النسخة األصلية الغير محر   أين النسخة األصلية التي لم تحرف؟ .7

ابرياء من أيضا بتحريف الكتاب المقدس؟؟!! انهم  المسيحيينا كان ال أحد يمتلك أجابة على أي من تلك األسئلة، فكيف من الممكن أن نتهم فاذ

 ذلك....

 :المسلمين .3

 بتحريف الكتاب المقدس لألسباب التالية:   قد قاموا و من المستحيل أن يكونوا  ،  لألخوة المسلمينيمثل الكتاب المقدس كامال ) بعهديه القديم و الجديد( أهمية كبيرة  

o يوجد  اال انه    و وجود الكثير من األختالفات في األسماء و األحداث،  ،بالرغم من عدم وجود توافق تام بين الكتاب المقدس بأكمله مع القرآن الكريم

 عزيز(  سجزء بينهم على األقل ) مصدره بحث ألبونا مرق   129ي حوالي  فتوافق 

o عالم كله،  باستحالة تحريف التوراة واإلنجيل بسبب سعة انتشارهما في ال  شهدلمسلمين، كما ذكرنا سابقا عن فخر الدين الرازي الذي  ء اعلما  شهادة

ال يتأتى  بالتواترول  فقال: " أن التحريف يحتمل التأويل الباطل، ويحتمـل تغييـر اللفظ. وقد بيَّنا أن األولى )التحريف بالتأويل( أولى، ألن الكتاب المنق

ابين بالغي الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر فيه تغيير اللفظ. )ثم أضاف:( عند المتكلمين هذا )تغيير اللفظ( ممتنع، ألنهما )التوراة واإلنجيل( كانا كت 

 ذلك فيهما.." 
o   شهد بأن األنجيل يأتي منه حكم    و   هو كتاب هللا،األنجيل  من المستحيل أن يكون الكتاب المقدس حرف قبل األسالم، ألن القرآن الكريم نفسه قد شهد أن

ِ َوَكْيَف  "    هللا في القرن السادس الميالدي ُمونََك َوِعْنَدهُُم التَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم ّللاَّ أو أي من األحاديث الشريفة أو حتى كتابات   . كما لم يشر القرآن الكريم" يَُحّكِ

و اليكم بعض    تلفتين من الكتاب المقدس، احدهما صحيحة و األخرى محرفة. خ لى وجود نسختين م اور،  الص من  بأي صورة  الهجري،    القرن األول 

 يات من القرآن الكريم التي تشهد بذلك:اآل
 ( 121اِسُروَن" )سورة البقرة ُم اْلخَ "الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب َيتْلُوَنهُ َحقَّ تاِلَوِتِه أُْولَئَِك يُْؤِمنُوَن ِبِه َوَمن يَْكفُْر بِِه فَأُولَئَِك هُ  ❖

قًا لَِّما َبْيَن يَدَ "َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمصَ  ❖ قًا لَِّما َبْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ َوآتَْينَاهُ اإِلنِجيَل فِيِه هًُدى َونُوٌر، َوُمَصّدِ ْيِه ِمَن التَّْوَراةِ َوهًُدى  ّدِ

ُ فِيِه، َوَمن لَّ ِعَظةً لِّ َوَموْ  قًا  ْلُمتَِّقيَن.  َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل ّللاَّ ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن.  َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ُمَصّدِ ْم َيْحُكم بَِما أَنَزَل ّللاَّ

 ( 48- 46نًا َعلَْيِه" )سورة المائدة ُمَهْيمِ لَِّما َبْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب وَ 



سورة    ( و43سورة المائدة )  و  (39/64)  و سورة يونس  (21/41) في سورة البقرة  و الشواهد التي  تشهد بصحة الكتاب المقدس،  و غيرها الكثير من اآليات

 (. 36( و سورة النساء ) 3( و سورة آل عمران )9ر ) الحج

حدوث مثل هذا التحريف بعد ظهور األسالم في القرن  فما امكانيةف الكتاب المقدس من األخوة المسلمين قبل األسالم،  مال تحري كل ماسبق يدل على استحالة احت 

 تماما لألسباب التالية: الحدوث يعتبر ذلك األحتمال أيضا مستحيل   السادس الميالدي؟

o هللا لتواجد  عل من المستحيل السكوت على أي تحريف أو تغيير في كتاب  جميع، يجوجود نسخ منتشرة بشكل كبير و بغزارة من الكتاب المقدس  بين يد ال

 الكتاب المقدس بكثرة عن طريق النسخ أو غيره بعد القرن السادس الميالدي. 
o نات المسيح  حوا اعاللو توافرت نية التحريف، كان من األولى أن يقوموا بحذف أحداث صلب المسيح، أو أحداث القيامة من األموات، كان األولى أن يم

رها من األمور التي تظهر الالهوت في شخص يسوع المسيح في الكتاب المقدس، و التي تتعارض مع  الالهوتية في التجلي أو اقامة الموتى أو غي 

 ايمانهم و معتقداتهم.

 

 لمين:مسيد ال ال نجد لها اجابة اذا صحت دعوى تحريف الكتاب المقدس علىالتي سبعة أسئلة الو دعنا اآلن نسرد 

 فوا الكتاب المقدس فما المنطق وراء ذلك؟ حر  مسلموناذا كان ال   لماذا حرف الكتاب المقدس؟ .1

 هل هو شخص معين معروف؟ ما اسمه؟     من الذي حرف الكتاب المقدس؟ .2

   كيف حرف الكتاب المقدس؟ .3
   متى حرف الكتاب المقدس؟ .4

   أين حرف الكتاب المقدس؟ .5
   ما هو الجزء الذي حرف؟ .6
 فاذا فرضنا مجازا ان ما نحمل من الكتاب محرفا، فأين النسخة األصلية الغير محرفة؟     نسخة األصلية التي لم تحرف؟أين ال .7

ابرياء من أيضا بتحريف الكتاب المقدس؟؟!! انهم  المسلمينفاذا كان ال أحد يمتلك أجابة على أي من تلك األسئلة، فكيف من الممكن أن نتهم 

 ذلك....

  .التحريفهو دليل على عدم ف على التحريف دليل عدم وجود الكتاب المقدس، أن  الرد األمثل على أي ادعاء بتحريفن و يكو

 

 ر الترجمات:يأمكانية التحريف بتغي

 

 ر الترجمات و نجد األجابة فيما يلي: ي و يظهر هنا سؤال عن احتمال التحريف بتغي 

وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف هللا    الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. ذا، يزيد هللا عليه  هإن كان أحد يزيد على    يقول الكتاب المقدس: "

   (19- 18:22" )رؤ  نصيبه من سفر الحياة، ومن المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب

القرن السادس عشر الميالدي، و هناك نسخ أخرى مثل تلك    لقانونية الثانية فيارغم ان هناك نسخ تختلف في الترجمات بين بعضها، و هناك من حذف األسفار  

 للكتاب المقدس.   ليس تحريفاالتي مع شهود يهوه، اال أنه من المؤكد تماما أن اختالف الترجمات  

مان أن قوة الكتاب المقدس تكمن في  المكتوبة بها،فاألي   ة، لكن قوة الكلمة تظل كما هي ال تتغير مهما كانت اللغقد تختلف الترجمات بين بعضها في قوتها اللغوية

كتاب المقدس تحمل  روحه و ليست ألفاظه، و بالتالي يحمل الكتاب المقدس نفس القوة في روح الكلمات حتى لو كانت كلمات الترجمة تحوي ضعفا لغويا. كلمات ال 

 وي و الفضيلة األرضية..... شتياق للملكوت السماقوة تنير العقل ... تحمل قوة تبعث األ  قوة تغير النفس .... تحمل 

بعد في سفر الحياة على من  و بالحديث عن شهود يهوه، نجد ان اآلية السابقة ال تشير الى أن هللا سيمنع التحريف للكتاب المقدس، لكنها أشارت أن هللا سيحكم فيما  

الذي يعرفه اليهود و المسيحيين  مزيفة و تختلف تماما عن كتابنا المقدس  غير صحيحة بالطبع و    يقوم بالتحريف، فالنسخة الحالية الموجودة مع شهود يهوه هي نسخة 

. حتى شهود يهوه نفسهم ال يتم تقييمهم كمسيحيين، فبالرغم من األختالفات على شخص السيد المسيح بين اليهودية و  و ال تنتمي لأليمان المسيحي على األطالق 

يدعون بأن السيد المسيح هو المالك ميخائيل و غيرها من التعاليم الخاطئة تماما التي ال  لجميع يتفق عليه، بعكس شهود يهوه الذين  االمسيحية و األسالم اال أن  

 ق مع تعاليمنا المسيحية أو حتى المعتقدات اليهودية او األسالمية أو حتى األلحادية !! تتف

بروتستانت ناقصا و غير صحيح، حيث حذفوا األسفار القانونية الثانية، و مقارنتها بالنسخة عند العبرانيين لو بالمثل يعتبر الكتاب المقدس الموجود عند األخوة ا

 و أثباتات كثيرة يمكن مناقشتها بشكل منفصل.  تثبت نقصها، و توجد براهين



 

....آية واحدة فقط... آية واحدة في سفر الرؤيا ... أو آية واحدة في    و األرقى من اثبات استحالة الكتاب المقدس، هو التمتع الحقيقي بالكتاب المقدس   ...  ان األجمل 

 انجيل معلمنا يوحنا.....آية واحدة في سفر نشيد األناشيد... 

 ".... أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول، أال تيقظن وال تنبهن الحبيب حتى يشاء" 

 " ...... ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا! !ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء "

 يا لجمال الكتاب المقدس...  

 ...لكن العمق الكتابي سيظل دائما األكثر جاذبية... فشكرا لكل من كان سبب في  البحث في الدفاع الكتابي .. 

 به سفر كسفر أستير أن يكون محرفا؟!!  مقدس  فكيف لكتاب 

 تحريف؟!!  كيف لسفر مثل سفر راعوث أن يكون به

 يكون محرفا؟!!  و كيف ألنجيل مثل انجيل يوحنا ملئ باللقاءات المذهلة بين المسيح له المجد و شخصيات مختلفة طوال السفر.... كيف يمكن ان 

 الموعظة على الجبل بعمقها و انجيل متى .... كيف يمكن أن يكون محرفا؟!! 

 ات ... كم الخير و المحبة و األحتمال .... ال يمكن أن يكون محرفا !! زسفر أعمال الرسل ... كم العظات الجميلة ... كم المعج

األصحاح األول عن خطيئة اليهود ... و في األصحاح الثاني عن خطيئة األمم...الثالث: و الجميع  رسالة القديس بولس الرسول الى أهل رومية ... و كالمه في  

 .... ال يمكن لهذا أن يكون محرفا!!! " متبررين مجانا بنعمته" الذي لنا و حمل خطاياناي أخذ ذيتحدث عن هللا ال ة رسالزاغوا و فسدوا ..و باقي ال 

 " أطلب إليك ألجل ابني أنسيمس، الذي ولدته في قيوديال يمكن أن تكون رسالة القديس بولس الرسول لفليمون و توصيته على تلميذه انسيمس اللص و وصفه له "  

 " ... ال يمكن أن يكون محرفا.... هو أحشائي الذي رددته. فاقبله، الذي" 

" ...... و سفر التكوين و اولى كلماته و قول هللا " ليكن نور" فكان نور حين كانت األرض  ه في قلوبكمبل قدسوا الرب اإلل و قول القديس بطرس الرسول: "  

 خربة... خالية.. مظلمة و غارقة في الظلمة....فكان نور و اصبح كل شئ حسنا !!! 

 .....كيف يمكن أن يكون محرفا؟!! والربط و التناسق الرائع )  15و يقابلها رؤيا    15سفر الخروج و تسبحة موسى )خروج  لجمالكيف 

ن الخراف  ي لمخلصين في سفر القضاة و الملوك ... و هللا الذي أخذ شاول من خلف الحمار و أقامه ملك .....و داود من ب أقامة هللا  الذبائح ....و التسابيح ... و

 ليقيمه ملك.... 

 كيف لكل هذا أن يكون محرفا؟!!! 

 ؟!! ......... و عظمة دانيال النبي داخل السبي حين قال من داخل القصر" ال أتنجس بأطايب الملك"..... النبي محرفة  ءتكون نبوات أشعياكيف 

والمبارزة بين حكمة اليونانين و حكمة هللا على لسان يشوع بن   حكمة و جبروتهال و ال يمكن أن يكون مكابيين أول و ثاني محرفين..... يشوع بن سيراخ ....  و ا

 ....   سيراخ

 

ه يمكن أن يكون هذا الكتاب المقدس بكل محتواه و كنوزه محرف.....انه الكتاب المقدس ....و المقدس، فكل من يلمسه يتقدس .... كل من يقرأ  ال

 ا به يتحول الى قديس...ييتقدس... كل من يحفظه يتقدس.... كل من يح

 

 الكتاب المقدس باهلل، و المقدس لضعفاتنا..فكيف نكون قديسين كما ان أبانا هو قدوس ؟ بالكتاب المقدس و المقدس. 

 

 

 فيا لسعادتنا و حظنا بوجود الكتاب المقدس...... 



 الرابعة المحاضرة 

 

 (: ؟يااو ميثولوجر هل يحتوي الكتاب المقدس على أساطي -حرب األسطرة )

 

فالكتاب المقدس ال    حرب أساطير،  إنها طلق على تلك الحرب  ن ال نحبذ أن  من أحدث الحروب على الكتاب المقدس.    و دعاء بوجود أساطير ) ميثولوجيا( هن اإلإ

ت ) قسطرة(. سندخل  ألسطرة و ليس عليها حرب ا و لكننا نطلق   ،الى الكتاب المقدس أن ينسبوا تلك األساطير نن يحاولوويحتوي على أساطير، لكن هؤالء المدع

 !!!! أعماق و قلب الكتاب المقدس الذي هو قلب صحيح و قوي و ليس بعليل

 

 : (Mythology( تعريف ميثولوجيا

هي علم    ساطير ن األأتدعي ب من المنطق، و كأنها     (Logic)" أو  لوجي" و تعني حكاية أو علم، و "  ميثو"    وهي من الفعل اليوناني.  سطورةاألأي علم  ميثولوجيا 

خلف تلك النظريات  . أن األسطورة هي شئ منافي للعلم، فالعلم ال يدعم ما يسمى باألساطير بل يبحث في الحقائق  برغم عدم وجود أي منطق خلف تلك التسمية

 أو الفرضيات. 

يماننا ضد من يحاولون أن  إ" و هو ما يتوافق مع  اآللهةالكاذبة عن    هي " الروايات  ،ن تعريف كلمة " أسطورة" حسب القواميس العلمية و اللغوية و الدينيةإ

 ً ً لصالح الدين كما يعتبرونه تطرف يروجوا ألسطورية الكتاب المقدس و يعتبرونه تعريفا ً  ا  .دينيا

ان الناس في عصر ما قبل  مي إها " تعكس  قواميس أخرى بأن   تهانها " روايات لتمجيد اآللهة و تنسب اليها مظاهر فوق الطبيعة"، و عرفإتعريف أخر لألسطورة  

ً ساطير حالي األالعلم" و لذلك ال تنتشر   . في عصر العلم  ا

ً ي و  لتفسير الظواهر الطبيعية على شكل قصة أسطورية،  وهو    ألساطير ل  اً آخر تعريف  ، في منطقة شرق آسياالوثنية )كالبوذية و الهندوسية(  انات  في الدي  نتشر حاليا

دومي على  وجدوا بأن الكثير من األساطير نشأت من فكرة " يا شمس    ، التي تصف اله العهد القديم بالدمويةطير و الحرب  ين حرب األساو في دراسات مشتركة ب 

  ها و ما ترتب علي   نتيجة تلك الظواهر   و ،منطقة أخرى من العالمفالشمس دامت مشرقة عند منطقة جبعون و بالتالي استمرت الظلمة في    ( 12:  10)يش  جبعون"  

لتفسير ما حدث في  بكتابة تلك األساطير  و انتشار الحرائق و غيرها بسبب ثبات الشمس، قاموا     ، بسبب الظالموعات و المد و الجزر  ية على المزر من آثار سلب 

ن  تخدمه الشيطا. و هو ما اسالظواهر   هذهوقت متزامن مع حدوث تلك الظواهر. و توجد قائمة كاملة لتلك األساطير و نشأتها و ارتباطها بزمن و مكان حدوث  

 يقي. يمان الحقنسان عن اإللتشتيت اإل

 

و يقدموه بأسلوب أدبي رمزي لتوصيل معلومة اجتماعية أو دينية ترتبط باألله و     حق، و   بأنه صح   القدماء اعتقد فيه  قد  ما  "آخر يقول بأن األسطورة هي    تعريف

 . الناس"

 

تتضمن كائنات و  ،  للشعب لشرح ظاهرة طبيعية أو أجتماعية تهتم بالتاريخ البدائي  مة، تلك التيتقليدية مسل  ويذكر قاموس أكسفورد بأن األسطورة هي " قصة  

 . "أحداث فوق الطبيعة 

 

  حكايات مدهشة مقدسة يلعب أدوارها اآللهه ممثلين شخصياتساطير الشعوب القديمة للكاتب حسن نعمة يذكربأن األساطير هي "  أو   تاب موسوعة ميثولوجياك

 .  "ال يسع ألنسان معرفتها دخل كائنات أقوى و أرفع من البشر تدخل في نطاق الدين، حاملة أسراراً ي األسطورة ت أسطورية، فف

 

 

 

 

 



 سمات األساطير:

 

ً يحاول مروجي األساطير ً بالرغم من أن    ،أن يعطوها الصبغة الدينية و أن ينشروها كدين  حاليا ذلك    . مثال علىيقصص على شكل  كانت    نشأة األساطير أساسا

ً تعبر عن القوة و الذكاء الفراعنة التي قصص   رتباط تلك األساطير بالكتاب المقدس و نصوصه. إليس من المنطق و ال من العقل وبالتالي ،  متحدين معا

 ً  الخرافات. يصدق تلك  نسان الزراعة أو الصيد أو غيرها !! فكيف لعقل أن علمت اإل قصص و المخلوقات األسطورية هي من الن تلك إ يقال أيضا

متداخلة بشكل أو بآخر في موضوع خلق الكون، و لكن    ،سواء كانت من البابلية أو الرومانية أو الفينيقة أو الفرعونية  ،من هذه األساطير المقصودة  جداً   كثيراً 

اليوم و الترتيب في العالم أجمعه غير  لتفصيلية ب الحقائق ا ذكر تفاصيل مرتبة عن الخلق، فال يوجد كتاب يحتوي على تلكالكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي 

 الكتاب المقدس. 

  و بداية    عن  ،من البسطاء و غيرهمجابة عن األسئلة التي تشغل الكثيرمحاولين اإل  ، من المواضيع حول والدة و بدء و خلق و تكوين األله  رو تذكر األساطير كثي 

نجيلي مارمرقس الرسول  له" و هو القديس اإلد في تاريخنا المسيحي من يحمل لقب " ناظر اإلها، حتى نجاألمور كل  هللا، ولكن السيد المسيح فسر و شرح تلكخلق  

من تعرفت على هللا و ليس األساطير و خرافاتها،    غريغوريوس، فالكنيسة هي بالحقيقةإلهيات" و هو القديس  كاروز الديار المصرية، و من يحمل لقب "الناطق باإل

  و لمسته بيديها، هي من سمعت هللا بأذانها و ثبت فيها و هي فيه. هللات أ هى من رالكنيسة 

  “نيوثيولوجي:   تحت البدعة الغربية المعروفة بأسم    تصنف   أن حكاية و قصة سفر التكوين في األدب األسطوري،  كتب  ، البابا شنودة الثالثمثلث الرحمات  

New    ”Theology  ،  و تروج تلك البدعة بأن اول احدى عشر أصحاحا  لقرن الثامن عشر و التاسع عشركبير في ا  نتشرت بشكلو هي ا  ،الجديدأي الالهوت ،

 أي ما قبل ابراهيم.  ،بما فيها قصة الخليقة و الطوفان في سفر التكوين هي أساطير 

مما يجعل من المستحيل تتبعها لمعرفة    ،و التاريخلة المنشأ  أحد حق تأليف أسطورة، فجميع األساطير مجهولة األصل و المؤلف، و أحيانا مجهو  ال يمكن أن يدعي

 هويتها.

 غريقية ) اليونانية القديمة( و الفرعونية ) المصرية القديمة( و الرومانية.  مثل اإل ،حضاراتثقافة و عبادة  بعض ال  ان األساطير دائما تشكل جزء من  

مبراطور، فيدعي القدرة على أن  إت لصاحب األسطورة سواء كان ملك أو  ذ و صالحياقوة و نفو  عطاء إ، من أجل  ساطير تتعلق بكائنات فوق الطبيعةبعض األ

 وق كل البشر. يهب الناس حلوال لمشاكلهم بقدرة تف 

ً   و األخرى تحمل خياالً   ،، منها خيال بجملتهجميع األساطير تحمل خياالً   القدرة    ألخطر لعدمفي نسيج واحد متجانس، و هذا هو النوع ا  بجزء من الواقع  مخلوطا

نسان  ن األساطير منشأها األصلي هو الشيطان لتشتيت اإلى الفصل و التمييز بين ما تحمله األسطورة من خيال أو من واقع، و ال نبالغ ان قلنا بأن تلك األنواع معل

 بعاده عن هللا الواحد الحق. إو 

ً   األسطورة  ً بسيط  ختراعإ من    ، أو حتى و تبدأ من حكاية أو فكرة بسيطة  أتنش  غالبا في النمو و التطور مع الزمن، و تتكاثر مع تكرارها لتنتشر    ، و تبدأ تدريجيا

ع و البيئة المستهدفة،  وتبقى مع الوقت. و قد تتجزأ األسطورة لتشكل عدة أساطير، كما تتكيف األسطورة عند انتشارها جغرافيا لتناسب طبيعة و صبغة و فكرالمجتم

 ول نشرها. ضافة لرغبة من يحاباإل

 ر: حرب األساطي

 

 . لحاد و لألسف بعض الطوائف المسيحية، يشككوا بوجود بعض األساطير في الكتاب المقدس أصحاب النقد و التشكيك و دعوة اإل 

 في البداية دعنا نفرق بين اآلتي: 

 النقد األجلى و النقد األعلى و النقد األعمى كما ذكر من قبل.  .1
 : حرب األسطوريةالحرب العلمية و ال  .2

ً لخلط بين تلك الايحاول البعض    حين  بين تلك المفاهيم،و نميزأن نفصل    المهم  انه من ❖   ، حروب، فالعلم ضد األساطير و األساطير ليست علما

 كما أن الدفاعيات ضد الحروب العلمية لها طرقها و اساليبها المختلفة.  لكن البحث و الدراسة فيها هي علم. 
 و يقوموها.  معها  ختلفونالى أساطير بل ي ال يستند العلماء  ❖
الحرب العلمية تقوم على النظريات و ليس  سطورية تقوم على الخيال الغير واقعي الذي ال عالقة له بالحقائق و المنطق. أما  الحرب األ ❖

 و الروح و الحياة و الواقع.  الكتاب المقدس يقوم على الحق  ، و الخيال
رفض النظريات العلمية أمر واقعي فمن الممكن أن يرفض العلماء  ير، و  األساطهناك شعوب ترفض  نسان ف رفض األساطير ال يؤذي اإل ❖

 النظرية العلمية التي ال تثبت صحتها، أما عدم العمل بكالم هللا فيؤثر على مصير و حياة األنسان و ال يختلف في هذا جميع الروحانيين.



 ية: العجائب و المعجزات الحقيقية و األساطير الخيال .3
سطورة، فآلهنا هو حقيقة و ليس أسطورة، فما فعله هللا مع يوسف الصديق كان من العجائب، و ما فعله  و لكنه ال يصنع أ هللا يصنع العجائب  ❖

ً الهللا في الضربات   كان من العجائب،    عشرة مع فرعون و المصرين و آلهتهم كان من العجائب، و بالمثل المن و السلوى لمدة أربعين عاما

 . القديسين و مع دانيال في الجب كانت من العجائب .... و ليست من األساطير ن مع الثالثة فتيةعله هللا في األتوما فو 
ن أعمال هللا تفوق قدرة و  إأعمال هللا أعظم من األساطير التي ال تشكل قيمة تذكر، فأعمال هللا حقيقية ال تقارن بتلك األساطير الخيالية.   ❖

 لبشر. ت اتوقعات و حتى تخيال
الفعل لكنها تفوق القدرات البشرية، أما األساطير فهي أمور منسوجة من وحي الخيال و بالتالي لم تحدث بالفعل،  أمور حدثت ب العجائب هي  ❖

و  هو عجيب  ، "و صانع العجائب وحده" فاهلل  طرقه عجيبة"و  ( "18:13قض  ( سمي و هو عجيب" الهنا أسمه عجيب " لماذا تسأل عن  إو  

 !!   ع أسطورةيصن  لكن ال

 ن يتحدث عن وجود أساطير في االحدى عشر أصحاح األولى من سفر التكوين: لكل مسؤال 

م من قبولكم قصة  لماذا اعتبرتم االحدى عشر أصحاحا األولى من سفر التكوين و قصة يونان و أيوب أساطير، بالرغم من قبولكم قصة دانيال في الجب؟!! بالرغ 

 بالرغم من قبولكم أعمال هللا في البرية مع شعبه؟!! و يونان أساطير آدم و نوح و أيوب ماذا اعتبرتم قصة !! لالثالثة فتية في األتون؟

 يظهر جليا وجود أبعاد اخرى خلف ادعاء أسطرة قصة الخلق و السقوط و هو ما سيتم ذكره الحقا ...... 

 القصة األسطورية و التفسير الرمزي:  .4
ألحداث تاريخية واضحة    التفسير التاريخي الحرفي، البعد األول هو  ثالثة  نص كنسي على بعدين أو   تؤمن الكنيسة بضرورة تفسير أي  ❖

تفسير لحدث او قصة تاريخية تفسير مسياني يخص السيد المسيح وخالصة  هو    التفسير الرمزي المسيانيمقاصد هللا فيها، البعد الثاني هو  

ي وقوع الحدث ولكن يعيد تفسيره بمعنى  ه فهو ال ينكر او ينفق من المعنى الحرفي ل م بمعنى أن الحدث يكون له بعد آخر روحي أكثر وأع

الذي يظهركيف يستفيد األنسان روحيا    التفسير الروحي أو األخروي أو األبديأما البعد الثالث هو  ،  و خالصه  يرمز للسيد المسيح وعمله

 منه. 
 ككوا بأحداثها: انها قصة رمزية و يش ليات التى يدعي البعضجمثال على وجود تلك األبعاد التفسيرية هي قصة داود و   

حدثت بالفعل و هناك أماكن و تاريخ مثبت ألحداث القصة و هو دليل على انها ليست أسطورة  حقيقية القصة  التفسير التاريخي:   ✓

 . فاألساطير مجهولة الزمن و المكان
ً  ر ذلك الرابط في كثيرمز الى الشيطان و يظهرالتفسير المسياني: داود يرمز الى السيد المسيح و جليات ي  ✓   من النصوص و ايضا

ليلة أبوغلمسيس، فالشيطان يريد ان يذل شعب هللا و يهينه. رمزية داود للمسيح ال تعني اطالقا بأن داود شخصية غير حقيقية،  

 سم. معروفين باإلياته و اخواته و ابوه  فهو معروف النسب حتى آدم  و أتى من نسله السيد المسيح، و له كتاباته المعروفة وقصة ح
رب  الجنود أن  اسم نسان الثابت في تنا الروحية،" استطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني"، فيمكن لإلالتفسير الروحي: في حيا ✓

 و الضعف البشري و على الشيطان.   ينتصر على الخطية

 "  دسم رب الجنو إد يهزمه بلكل جليات داو" و نتذكر هنا مقولة البابا شنودة حين قال:   

 : القصة الرمزية و القصة األسطورية  .5
الدرهم المفقود،    -األبن الضال    -العذارى الحكيمات    -و لعازر    الغني  -   المسيح باألمثال في كثير من المواقف، كالسامري الصالحالسيد  تحدث   ❖

ليست  ، قص ناثان على داود قصة  . في قصة داود عندما أخطأليست بقصص حقيقيةالمسيح و  السيد  رموز فسرها    لها و جميع هذه االمثال  

عند ذكر قصة الفتاة التي ولدت   16عن الغني الذي يملك الكثير من الغنم و فسر له رمزية القصة عن داود نفسه. أيضا في حزقيال   بحقيقية

لك  تها و اقتناها للملكوت. ت ا المسيح و شفاها من ضعفاعند الحقل ولم يهتم أحد بها بعد الوالدة حتى كادت تموت من النزيف لوال أن مر عليه

  " فأنه يقصد حكاية معينة لهدف معينوإذا زمنك زمن الحبقصة هي قصة رمزية و ليست بحقيقية. و عندما يقول في ذات األصحاح "  ال

 .  من إعالن محبة هللا هذه التي ظهرت على الصليب، أو ما أسماه بولس الرسول ملء الزمان
 و أيضا بالتأكيد ليس أسطورة.  نه سفر رمزي جملة و تفصيالً شيد قصة حقيقية و لكنشيد األناعتبار سفر إيماننا تماما إيرفض  ❖
❖  ً " و قال لهم مثال" حيث يشير الكتاب المقدس  الكتاب المقدس و أيضا جميع المفسرين الى القصص الرمزية و يعرفوها بصفتها،    يشير دائما

 حقيقية. بقصة   و ليس للتالميذ كان مثالً بأن مارواه السيد المسيح 

 : المتميزة و الحياة األسطورية الخيالية الحياة البطولية .6
من تلك    في أساطير أو جزءاً   منه، و ليسوا بأبطاالً   حقيقيين، دخلوا التاريخ و أصبحوا جزءاً   ن هللا صانع العجائب يصنع من أوالده أبطاالً إ ❖

مفرح للسمائيين ومزعج للعالم ولألرضيين للشيطان و أتباعه.  مزعج  كنه  و ل  ،مفرح للبعض و للسماءالخرافات. فالمسيحية حقيقية و واقع  

ديس  في التوبة اسمه الق  اسمه القديس أثناسيوس، صنعوا بطالً   في األيمان  بطالً صنعوا  و الكتاب المقدس  أن الكنيسة والمسيحية ألنه يؤنبهم.  

في التعليم أسمه    في الصالة اسمه البابا كيرلس، صنعوا بطالً   وا بطالً نعص  ه القديس األنبا أبرآم،في العطاء أسم   موسى األسود، صنعوا بطالً 

أسمه   في الحكمة و التعليم اسمه البابا شنودة، و صنعوا بطال في التفسير الكتابي و تعليم األطفال  األرشيذياكون حبيب جرجس، صنعوا بطالً 

 بطولة و تأثيرا من أي من الشخصيات األسطورية. أكثر ت والزالت سيرتهمكان  يرينالكث  و هؤالء و غيرهم البابا تواضروس، 



 و  دعاءات إو ما يليها من   بدأت منذ بدأ الخليقة " أحقا قال هللا؟" دعاءات األسطورية و الرمزية في الكتاب المقدس قديمة جداً باإل الحرب   

 اطئة عن هللا. خ معلومات    

 فيها(: د أساطير دعاء بوجو األسطرة ) اإلالنصوص التي تقوم عليها حروب  

 مآد ، هيخمسة شخصيات  الجزء الثاني  و يمثل ،السقوطقصة قصة الخلق و الجزء األول هو تمثل النصوص التي تتعرض لحرب األسطرة جزئين، 

 نصوص الكتاب المقدس التالية:  في  و هو ما يمثليونان،  –أيوب  – نوح  –لوط  – و حواء 

 سفر التكوينأصحاح في  11أول  .1

 سفر أيوب  .2
 ر يونانفس .3
 بعض النصوص األخرى مثل رؤيا حزقيال  .4

 مكانية األيمان بوجود أساطير لليهود و المسيحيين و المسلمين: إ

 ؟ النصوص الكتابيةهل من الممكن أن يؤمن أي من اليهود أو المسيحيين أو المسلمين بوجود أساطير في و السؤال المهم اآلن: 

. ان التوراة بما فيها سفر التكوين و شخصية موسى النبي ة لليهود، فهي تحمل موسى النبي و شريعته وراالت  سفار هي أهم أسفارن تلك األإ  اليهود:   .1

ً إيمان اليهودي العبراني.  العقيدة و اإل  أساس في العهد القديم و أساس في  التوراة هو كالم هللا. و    ن اليهود يؤمنوا بشدة بأن العهد القديم و خصوصا

ً هية مع التوراة كما ذكرذلك يتعاملوا بدقة متنال  ساطير في التوراة؟!!   بالطبع ال...  أ من اليهود بوجود ؤ. فهل من الممكن أن ي نا سابقا
يمان حسب اإل  مسيحي مؤمن    ي فكيف يعقل أن يدعي أ   (16:3تي  2" )هو موحى به من هللا  كل الكتاب قال القديس بولس الرسول:"    المسيحيين:  .2

 أي نص أسطوري حتى لو كانت كلمة واحدة؟!!!، بالطبع ال ................  بوجود  أي سند كتابي، بدونه و مهما كان انتمائ  م،المستقي 
 كريم في نصوصه يلقب تلك الشخصيات باألنبياء فكيف من المنطق أن يطلق عليهم المسلمين شخصيات أسطورية؟!! الن القرآن إ المسلمين:  .3

o مرة في القرآن.  25 و شخص حقيقي، و أكد ذلكآدم ليس أسطورة انما ه القرآن الكريم شهد أن 

o   مرة في القرآن.  27لوط ذكر في القرآن الكريم و شهد له أنه شخص حقيقي و ليس أسطورة حوالي 

o  .الطوفان بقصته و حقيقته ذكرت مرتان في القرآن 
o   مرة في القرآن.  43نوح كشخص حقيقي و ليس أسطورة ذكر 

o ( كشخص   يونان النبي )أربع مرات في القرآن و توجد سورة بأسمه ) سورة يونس(.   حقيقي و ليس أسطوري ذكر يونس في القرآن 
o   مرة.  77الجنة ذكرت في القرآن 

o عن  على سؤال    رداً   ، و بالبحث وجد في موقع الشيخ الدكتورخالد عبد العليم متولي سعد جليلةالتي لم تذكر في القرآن هي حواء،    الوحيدة

سم حواء لم يذكر في  ان  إ.  قال بالنص: "  399فتوى رقم    2010سبتمبر    30في    خالل زيارته ألوكرانيا  سم حواء في القرآن،اود  عدم وج 

 ما ورد في السنة و جاء شرحه في صحيح البخاري و في صحيح مسلم. القرآن الكريم، و ان 

ن حرب االدعاءات  إاب المقدس.  و األساطير في نصوص الكت مين بوجود تلك الخرافات  يمان أي من اليهود و المسيحيين و المسل إستحالة  إيتضح لنا مما سبق  

الديانة األسالمية...فتلك الحرب تحولت من مفهوم حرب ضد نصوص الكتاب المقدس، الى حرب    األسطورية تهدم الديانة اليهودية ... والديانة المسيحية ....و 

 وحيدين من تلك الحرب. لحادي هم المستفيدين الضد الديانات !!! و ذلك يجعل أصحاب الفكر اإل

 التباين بين النصوص الكتابية و األساطير:

% فقط  بحد أقصى!! و في حاالت أخرى يكون التشابه  10أقرب أسطورة ينسب لها النص، ال تتعدى  أوجه التشابه المشتركة بين أي نص كتابي و بين   .1

 ال يتعدى بضع كلمات فقط. 
ً النصوص الكتابية مت  .2 ً   شابكة تاريخيا غريقية و الفرعونية و  و في الحقائق المعاصرة في نفس الزمن، و في حضارات العالم الحقيقية مثل اإل  و جغرافيا

 ، أما األساطير فليس لها كيان وال منبع و ال مصدر وال منشأ ثابت. البابلية و الرومانيةالفارسية و 
 حكايات وال أساطير أو استعراض قوة فقط.   درجو حياة أفضل، و ليست م  النصوص الكتابية تعبير عن حياة تعبدية مع هللا .3

ض في نفس السياق، من أول سفر التكوين الى نهاية سفر الرؤيا. أما  جميع أحداث و شخصيات الكتاب المقدس مترابطة و متواصلة مع بعضها البع .4

 األساطير فهي ليست مترابطة و تشوبها العشوائية الكاملة و التضارب. 
 ، كالحثيين و البابليين والسبي األشوري و غيرهم.و ليست أسطورية لكتاب المقدس شعوب حقيقية كرت في أسفار و أصحاحات اذ .5

ً ابه  ن كان هناك أوجه تشإ .6  بين النصوص و تلك األساطير، فلما ال تكون األسطورة مستوحاة من األحداث التاريخية و ليس العكس؟  كما ذكرنا سابقا

 . جبعون و الطوفان و غيرها عن قصة الشمس و 
ن مفهوم الثالوث أو التثليث كار عفهناك فرق عميق و جوهري بين األفكار األسطورية و ما يوجد في الكتاب المقدس من عقائد و ايمان، فتلك األ .7

وس  قنومي القدفالثالوث األ  .د عنوان فقط، بل هو مجرالفرعوني، أو توحيد أخناتون، ال يمت بصلة تماما لمفهوم التثليث و التوحيد في األيمان المسيحي

 له الواحد مختلف عن ايزيس و اوزوريس و حورس الذين يمثلوا ثالثة شخصيات مختلفة. لجوهر اإل



8.  ً شيطان  أن مثل تلك الحروب ستندلع ضد الكتاب المقدس. ملحوظة كتابية: في سفر التكوين بأكمله لم يأتي ذكر ال  الكتاب المقدس بالروح القدس يعلم تماما

كوين الكون، و لذلك  له الشر لت إله الخيرو  إبتعاد عن الفكرة األسطورية التي تشير الى الصدام بين  إلة. و السبب وراء ذلك هو اصراحة بأسمه وال مر

، و قصد الكتاب  (10:2أي " )أالخير نقبل من عند هللا، والشر ال نقبل؟نجد آية في سفر أيوب ) الذي عاش في فترة اآلباء ابراهيم و يعقوب(  تقول: "  

.   "كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه  فيل شئ هو من عند هللا و بسماح منه هو فقط ضابط الكل، و يكمل الكتاب المقدس بقوله: " مقدس أن يذكر أن ك ال

ً توي غالب له شر فأن هللا واحد فقط ال غير و ذلك ينافي الفكر األسطوري الذي يحإيشدد الكتاب المقدس هنا بأنه ال يوجد   أكثر. لهين أو إعلى  ا
ً في األساطير يتم تشبيه اإل .9 ما في الكتاب المقدس يمكن تشبيه بعض صفات هللا  أعن طريق المخلوقات بطريقة معينة.  له  ن اإلكوٌ بالمخلوقات و يُ   له كليا

نسان هو  نسان، لكن اإل اإل ب به هللا شَ عكس من ذلك ال يُ مثال على ذلك يذكر أن هللا وديع كالحمام، قوي كاألسد، فادي كالحمل، وعلى ال  ببعض المخلوقات. 

 و هو مصدر لكل مخلوق.   .... واألعظم   ......  ن هللا هو الكيان األولإخلق على شبه هللا. من يُ 
10.  ً ال تصنعوا  : "  1:26ين  توراة، ال يتم تشبيه أو مقارنة هللا بأي شئ آخر، و لذلك نجد في سفر الالوي في الاألسفار األولى    في الكتاب المقدس و خصوصا

ً   لكم ً   ، وال تقيموا لكم تمثاالً أوثانا ً   منحوتا د  جِ ، و لكن بعد تابوت العهد وُ "ه. ألني أنا الرب إلهكملتسجدوا ل   مصوراً   ، وال تجعلوا في أرضكم حجراً أو نصبا

 أو من خالل عصا موسى أو لوحي الشريعة.  ،كيان يجسد حضور هللا من خالل قسط المن و السلوى
تشير أن هللا زرع  ه في الفضائل و الدعوة الى الخير ما طلبه هللا في الخلق، و لكن الحقيقة  تشاِب   ،ض الشرائع القديمةال أن شريعة حمورابي و بعيق .11

 حساس الذي يبعده عن الشر و يوجهه نحو الخير. زرع في قلبه اإل  األبدية في قلب األنسان عند خلقه. 
 

بالشريعة و األنبياء لقبول المسيح، كذلك أعد األمم   كليمندس المصري: " كما أعد هللا اليهودإديس  الق  يقول  ات األممية القديمة؟لكن لماذا سمح هللا بتلك الفلسف

ثقافات مختلفة كالهيلينية و    ، تعاليمه وعرفوه  إستوعب الجميع،  تجسد المسيح  بعدنه  إر  و هذا الذي يفسِ   بالفلسفة لقبول المسيح "  اليونانية و  بالرغم من انتشار 

 . الديانة اليهودية، الرومانية و 

ً جدت أجزاء من بعض األساذا وُ  .12 ً   اطير تتوافق توافقا مع بعض األجزاء من الكتاب المقدس، اال أن الغالبية العظمى من تلك األساطير تختلف    بسيطا

 ً ً  اختالفا ُ مع النصوص الموجودة في اإل كليا  فر أيوب و يونان.األولى من سفر التكوين و س حدى عشر أصحاحا
بني  سكنلقد المجاورة.  من الشعب أو أي من الشعوب  اتهام لموسى بإضافة أساطير أو عتراض أو رداقصة الخلق، لم يكن هناك  تب موسىحينما ك .13

ذا وجدوا به  إ  ،م موسىعلى كال  عتراض جهراً اسرائيل مصر، و هم على دراية كاملة باألساطير المنتشرة حولهم، فمن المؤكد انهم لن يتوانوا عن اإل

ً م أساطير، خصوكال ً نهم إ صا ً  .....  تطاولوا بالكالم على موسى أكثر من مرة سابقا  . بل تطاولوا على هللا شخصيا

ً من اإل .14 ، و الجدير  و ليس بأسلوب توثيقي تاريخيتاريخية     تبت بطريقة شعريةانها كُ   ،األولى في سفر التكوين  عتراضات على األحدى عشر أصحاحا

صحاحات فقط  إ ذكر حرف الواو في أول ثالث    ات،  حصائي اإليكتب حرف الواو بكثرة. و حسب  باللغة العبرية،     بة التاريخيأسلوب الكتاالذكر انه في  ب 

نتقالهم في  بداعية حتى يسهل حفظها عن غيب خالل اتبت بتلك الطريقة اإلتبت تلك األصحاحات باألسلوب الشعري التاريخي؟ لقد كُ فلماذا كُ  مائة مرة!

 لتبقى معهم.  ، ولموعدالبرية ألرض ا
ساطير تذكر بأن الخليقة نتجت عن صراع بين اآللهة و هو أمر أساسي مشترك في الخلق، على عكس الكتاب المقدس الذي يحكي كيف خلق  جميع األ .15

ً ذكر الشيطارادته وحده و بدون وجود أي صراع مع أي قوة مختلفة، و لذلك لم يُ إهللا العالم ب  لق  أن هللا بعدما أكمل الخو نجد   في سفر التكوين.  ن تماما

 (. 31:1)تك   " ى هللا كل ما عمله فاذا هو حسن جداأ و ر: "  سفر التكويناألصحاح األول من  في آخر  

 . لق على صورة هللانعت على شبه الناس أو مخلوقات أخرى، أما في الكتاب المقدس فاألنسان خُ في األساطير نجد أن اآللهه صُ  .16
، كالعبادة الوثنية التي تتحرك  الوجود عن طريق عالقة جسدية، و منها يبيح نجاسة الطقس و التعبدله جاء الى  نية، نجد أن اإلفي جميع العبادات الوث  .17

 ً خاطئة و الممارسات  حرم العالقات ال يُ   أكثر في اتجاه الخطية، و ذلك عكس هللا في الكتاب المقدس الذي هو روح و ليس جسد من نتيجة جسد، و دائما

 شرعية. الغير 
ً   كان السحر و الشعوذة  .18 متالكه قوة من  إله الوثني كان يوهم الناس ب يمثل جزءا هاما من العبادات الوثنية و محور هام في األساطير عندهم. فاإل   دائما

خطية، و سيقيم هللا مقدس فالسحر ممنوع بل هو  ي  قوة أخرى. أما في الكتاب الأ السحر يمكن أن تسدد احتياجات الناس بصورة خارقة و تحميهم من  

 على كل من يمارس هذه األسحار. ة دينون 
عن  في العهد الجديد، تكلم المسيح صراحة عن الخلق، وعن آدم و حواء و قايين و هابيل، وعن السقوط، وعن سدوم و الطوفان و لوط و يونان، و   .19

ثل أو تشبيه كان يقول لهم:  م  أساطير، وعندما كان يذكر  يح تكلم عن حقائق وليس عنشخاص وأحداث ونصوص حقيقية، فالمسأ موسى و الناموس. ك

أنه تقليد الشيوخ و    ، كان يتكلم عن تقليد )كالم الشيوخ و اآلباء( كان يقول لهم عنهو لما  ،  13متى    /15"أقول لكم هذا  المثل" أو "بماذا أشبه" لوقا  

 صراحة.  ايتكلم عنه م عن حقائق و شخصيات، كان. أما عندما يتكل7مرقس  / 15متى  .تقليدكم

 الشواهد الكتابية:   .20

 

 

 

 



 كرت في العهد الجديد؟ هل الخمسة شخصيات و الحدثين التي تقوم عليها حروب األسطرة ) ادعاء األسطورة( ذُ سؤال: 

 طبعا ذكروا في العهد الجديد كما يلي:  الجواب:

 الخلق حقيقة...  اذاً . مرات  3ي العهد الجديد  ورد لفظ مخلوق ف  .مرات  4الق في العهد الجديد ورد لفظ خ  .مرة  13ورد لفظ الخلق في العهد الجديد   •

ُ كلمة سقوط: ذُ  •  مرات.   8في العهد الجديد   كر سقوط آدم نصا

 سمها في العهد الجديد مرتان. ا مرات. حواء ورد ذكر  7آدم: ورد ذكر آدم في العهد الجديد   •

 مرات.  4جديد سم لوط في العهد ال الوط: ورد ذكر  •

 مرات.  8العهد الجديد سم نوح في ا د ذكر نوح: ور •

 التي تصلى في القنديل أو سر مسحة المرضى(.  11:5سم أيوب في العهد الجديد مرة واحدة ) يعقوب اأيوب: ورد ذكر  •

 الى الحياة الجديدة(  8مرات.) يرمز رقم   8سم يونان في العهد الجديد  ا يونان: ورد ذكر  •

 سطوريتها، موجودة كحقيقة في العهد الجديد. أدعاء إلبعض  حداث التى يحاول ان جميع الشخصيات واأليتضح مما سبق أ

  (47:5" )يوفإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كالمي؟   المسيح شهد أن من ال يصدق كالم موسى فهو ال يصدق كالم السيد المسيح: "    .21

 .. !!.. 12س من أصحاح  اية سفر التكوين و لي و المقصود " بكتب ذاك" هي الكتاب من بد

ً الذين ذُ ، و ،  ذكر هابيل كما ذكر أخنوخ و نوح11سول في أبطال األيمان في عبرانيين  القديس بولس الر   .22 صحاح من سفر  إ  11في أول    كروا أيضا

دعاء أن باقي  ممكن اإللا  منلحقيقيين؟!! أو هل  التكوين، فهل يعقل أن يضع القديس بولس ثالثة أساطير ) كما يدعي البعض( وسط أبطال األيمان ا

ً أبطال اإل  أساطير ؟!!  يمان المذكورين هم أيضا

ُ ن ، لكن دعالحقيقةب  السيد المسيح خلق آدم  .23 كم  ن كان آدم في افتراضية األسطورة أخطأ و حُ إو شخصية رمزية فقط، فأن آدم أسطورة أ  ا نفترض مجازيا

 ً فتراضات األسطورية تجسد المسيح ، و بناء على تلك اإل"المرأة يسحق رأس الحية  نسل أن  "سطورة قال هللا  في األ  عليه بالموت، و أيضا افتراضيا

ً د المسيح الحقيقي مبن بالحقيقة، فما معنى تجسد المسيح؟!! هل تجسُ  تجسد المسيح كان أسطوري و ليس حقيقة؟    ي على أسطورة خطية آدم؟!! أم أن ايضا

 حاشا... 
بر المسيح؟ لماذا قام المسيح؟ و  لماذا صلب المسيح؟ لماذا مات المسيح؟ لماذا قُ فلماذا تجسد المسح؟  كمله.  آدم يبعثر األيمان بأن افتراض أسطورية  إ

!!! حاشا.. فكيف يكون المسيح قد خلص آدم من    ما نزل المسيح الى الجحيم لم يجد آدم األسطوري أيضا وهل عند  غيرها الكثير من التساؤالت.... 

 الموت؟!!!  و عتق حواء من طلقات الغواية

 دعاء باألسطورية: شهدوا بحقيقة الخمسة شخصيات و الحدثين محل اإل  ،اآلباء من العلماء و المثقفين و الباحثين والدارسين لهذه األسفار .24

 مية التجسد. القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة. في حجته في مجمع نيقية و تكلم عن قصة الخلق و السقوط و حت  •

 س الكبير. غريغوريو القديس ا •

 القديس باسيليوس الكبير.  •

 القديس يوحنا ذهبي الفم.  •

 غسطينوس. أالقديس  •

 بو التقليد الكنسي. أ إيرنيئوسالقديس  •

 القديس األنبا أنطونيوس  •

 القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين. •

 القديس كيرلس األورشليمي.  •

 القديس أبيفانيوس أسقف قبرص.  •
طأت و صدق هؤالء المدعين بأسطورية  قيقة، فكيف يمكن أن كل هؤالء القامات الروحية الكبيرة أخالعظام أكدوا تلك الحهم الكثير من اآلباء  و غير

 ُ  من سفر التكوين؟!! بالطبع يستحيل حدوث هذا...  األحدى عشر أصحاحا

وريجينوس الذي أخطأ و كان مستوجب  أ لمثال العالمة  ق و خاطئ، على سبيل او نذكر هنا أنه من الممكن أن يكتب أحد اآلباء القديسين كالما غير دقي 

ؤخذ به.  جماع ال يُ مة برأي شخصي مخالف عن اإلن انفرد أحد العالّ إجماع اآلباء، فإيعلم بأقوال اآلباء منفردين بل يعلم ب المحاكمة، و لكن ايماننا ال  

 اء فقط. التي يجمع عليها اآلب يماننا يقبل الكالم و التعليم و التفاسير الصحيحة إ

 

 الليتورجيات:   .25

 صحاح من سفر التكوين من كل الليتورجيات؟ إ 11ماذا يحدث لو محونا ما يتعلق بأول   سؤال:

o .بغواية   ألن في القداس الباسيلي نقول: " الذي جبلنا و خلقنا و وضعنا في فردوس النعيم و عندما خالفنا وصيته  لن نتمكن من الصالة بالقداس الباسيلي

محى  به" و بالتالي ستُ و سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين " فردوس النعيم"  فينا مننُ من الحياة األبدية و الحية سقطنا 

 قصة الخلق و السقوط. 



o   " :وعرفتني لي شجرة الحياة.  ي علم معرفتك. أظهرت  عطيتن أو  ،وفتحت لي الفردوس ألتنعملن نتمكن من الصالة بالقداس الغريغوري. ألننا نقول

الموت.  بإرادتي.   شوكة  الذي قلت لي ال تأكل منه وحده. فأكلت  نهيتني أن أكل منه. هذا  برأيي. وتكاسلت عن    غرٌس واحٌد  ناموسك  وتركت عني 

" "  . معي أنا الذي سقطال. كأٍب حقيقي تعبت  حولت لي العقوبة خالصاً. كراعٍ صالح سعيت في طلب الض" "  وصاياك. أنا اختطفت لي قضية الموت

 . "أنت الذي خدمت لي الخالص لما خالفت ناموسك. كنوٍر حقيقيٍ أشرقت للضالين وغير العارفين
o   :ت هو الذي خلقت اإلنسان كصورتك وكشبهك. وخلقت كل األشياء بحكمتكأن “لن نتمكن من الصالة بالقداس الكيرلسي. ألننا نقول فيه” 

o خلصَّت آدم، من الغواية، وعتقت حواء، من طلقات الموتالصالة بالتسبحة. ذكصولوجيات باكر "  لن نتمكن من " 
o  ....المجمع: قصة نوح ......قصة آدم 
o ..... وح ... يونان .... الخلق .... السقوط ن األبصاليات: نجد آدم .... حواء ..... أيوب 
o  ُمرات.  3ة و أيوب ذكر مرة  و حواء ذكرت مر 14ق ذكر مرات. و الخل  7كر  طقس األكليل: اسم آدم ذ 

o  ُكر الخلق فيه مرتان.تبريك المنازل: ذ 
o  ُكر... كر مرة في تجنيز الشمامسة، و ايضا الخلق ذُ مرة، و أيوب ذُ  14كر آدم التجنيز: ذ 

o  ُمرات و آدم مرة.  5مرات و الخالق   4كر الخلق  المعمودية و الميرون: ذ 

o  ُمرات، و كذلك يوم أربع أيوب.  4مرة و الخالق   14مرات و الخلق   4مرة و حواء  26في البصخة  كر آدم صالة البصخة: ذ 

o  ُمرات.  4مرات و أيوب   5مرة و نوح  15مرة و حواء  78مرة و آدم  62كر يونان مرتين والخالق صالة كيهك: ذ 

o  ُكر فيها أيوب. مسحة الرضى: ذ 
o  ُكر فيها نوح و آدم. صالة اللقان:  ذ 
o :و أيضا الفلك و غيرها.  بها كل ذلك  األيقونات 
o الصيام: يوجد أيضا صوم يونان 
o  ... حتى الكهنة و الرهبان يحملون تلك األسماء كنوح و أيوب و يونان و 
o  ُكر فيها آدم و حواء و الخلق و السقوط و ... األجبية: ذ 

بول بحذف تلك األسفار !!! وال حتى آية واحدة  لمن المستحيل القانه   صحاح األولى من سفر التكوين؟إحدى عشر  هل ندرك اآلن قيمة و محتوى اإل

 قدس.ممن النص ال

كتاب تاريخي في عصر السيد المسيح،    126جدت في بحث نشره أحدهم من أمريكا، ذكر أنه  قام بدراسة  ، و التي وُ التي ستواجهنافتراضية  اإللية  ب المشكلة المستق

وما  ،، و في دراسة عن الديانات المنتشرة في منطقة شرق آسيا  أن المسيح شخصية أسطورية  .....  اجت سم المسيح في أي منها، لذلك توصل الى استن ا  ذكر يُ و لم  

ً  تالقي حاليا انتشاراً التي  دعاءات حديثة منتشرة من القرن الثامن عشر و التاسع عشر افيها من  أن  كرت ذالتي  و الكتب باألسماء و األماكنو فيها  فوجئنا، واسعا

ً شخص  35 و صلبوا    كم عليهم زوراً .أقاموا موتى و حُ شفوا مرضى... ت...ولدوا من عذراء و ايضا قاموا بمعجزا   ، و جميعهم يناير  25طير ولدوا يوم  ا ساألفي    ا

الشخصيات   تلك  يضاف الىو ماتوا و دفنوا و قبروا و قاموا من األموات و صعدوا الى السماوات !! و تلك رسالة ضمنية لمحاولة تصدير فكرة أن السيد المسيح 

من عذراء. ان  لد  ال ان السيد المسيح هو الوحيد بالحق الذي وُ إلدت في تلك األساطير من عذراء كما يدعوا،  الشخصيات األسطورية وُ   فأن كانت تلك  األسطورية.

و تعامل مع شخص اسمه   ... . ، و تعامل مع شخص أسمه يوسف  بلالشخصيات و األماكن و التاريخ تؤكد بالحقيقة وجود شخص يسوع المسيح، و أنه ص  

... و تعامل مع شخص حقيقي اسمه نيقوديموس... و شخص حقيقي اسمه يوسف الرامي... و أطفال بيت لحم الذين قتلوا....و بيالطس  هة يواقيم و حنمريم ابن

 ... و هيرودس... كلها شخصيات حقيقية... 

 

اليهم  ضم السيد المسيح  حاولوا  بنفس الظروف و المواقف لي   ... شخص   ( 35الخمسة و الثالثين )  ساطيرعنتلك األدعوا بوجود  ا،  و لينجحوا في محاولة التشويش

 ً أين    .....فن؟؟ أو أين قبره؟؟... و لكن ال تملك أي من تلك الشخصيات األسطورية نسب معروف ... أو مكان معروف لحياته و مماته...أو أين دُ كأسطورة أيضا

ضعت فوق صليبه؟ .... يستحيل أن تملك أي من  مر بها؟ أين اللوحة التي وُ مسامير التي سُ ضع على رأسه؟ أين الوُ   يوك الذش لب و أين صليبه؟ أين أكليل الصُ 

 تلك الشخصيات األسطورية دليل واحد حقيقي على وجودها.... 

 : ؟ي األجابة على األسئلة التالية هما ت رى كتاب تاريخي في عصر المسيح،  126أما بالنسبة للبحث الذي كتبه الشخص األمريكي عن دراسة  

o  كر أرشميدس في أساطير؟ نصر في أساطير؟ هل ذُ نبوخذكر من قبل هل ذُ أال يوجد في تلك الكتب أي ذكر عن يوليوس قيصر؟ 
o  ة؟ ي سمه يسوع، و غيرها من الكتب المقدسة الموجودة. أليست حقيقا المخطوطات الموجودة بالمتاحف التي ذكرت وجود شخص 
o ماآلثار ال ً ي استحالة تحريف الكتاب المقدس... أورشليم و ما تحمله من آثار... القبر المقدس... و النور المقدس الذي  ف  وجودة و التي ذكرناها سابقا

 ً ً   يظهر منه...رحلة العائلة المقدسة في أماكن كثيرة في مصر، و التي توثق تاريخيا و    سمه يسوع حضرالى تلك األماكناأن هناك شخص    و جغرافيا

و خطيبها أسمه يوسف النجار و مروا من هنا..... و شربوا من تلك المياه ... و ناموا في تلك المغارة...أليست    ء...و كانت عذرا   مريمأسمها  كانت أمه  

 ة؟ ي كل تلك األحداث حقيق
o  و المسيحيين؟ حالمسي اسم أال يوجد في تلك الكتب أي ذكر عن أباطرة الرومان العشرة في القرون األولى الذين ذكروا 



o وفي تلك األيام صدر أمر من أغسطس  كتتاب هناك "  ب الذي حدث في سوريا أيام أغسطس قيصر الروماني، والذي من أجله ذهب اليهود لإلكتتااإل

فصعد يوسف   نته.ي فذهب الجميع ليكتتبوا، كل واحد إلى مد  كتتاب األول جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية.قيصر بأن يكتتب كل المسكونة.وهذا اإل

خطوبة  ن الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته،ليكتتب مع مريم امرأته الم أيضا م

 ؟!!  (... فهل كل هذا مجرد أسطورة و لم يحدث حقيقةً 5:1-2" )لووهي حبلى

o   سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، بن هالي،بن متثات، بن الوي، بن ملكي، بن وع كان له نحو ثالثين  سلما ابتدأ ي : "  3سجل األنساب في لوقا

آدم األسطوري )كما  عقل أن ذلك النسب يصل الى ح حتى يصل الى آدم و يستمر الى هللا، فهل يُ ي ....." و يستمر سجل النسب للسيد المسينا، بن يوسف

 قي؟!! ي يدعون( الذي هو أبن هللا الحق
o  لصاق نيرون تهمة حرق المدينة بالمسيحيين أتباع المسيح، و خطابات الحكام الى أباطرة الرومان من أجل  إاضطهاد المسيحيين و قصة حرق روما و

لذي كان يعلم االقاضي الوثني،  ديونيسيوس األريوباغيله الوثني... و كتاب مبراطور أو اإلالسجود لإل نتحريضهم على قتل المسيحيين الذين يرفضو

ً   ندسة و الفلك و القانون و الطب، و كان معاصراً علوم اله ثم آمن على يد القديس بولس الرسول و تتلمذ على يد القديس    ،لصلب المسيح و درسه فلكيا

 حقيقي؟ غير يكون كل هذا  نعقل أ. أيُ يوحنا الالهوتي
o و كتب المجامع المسكونية المائة و ستة و عشرين؟ و اقواالً  راً سّي  ألم تقرأ الكتب المسيحية المكتوبة على يد آباء القرون األولى ، 
o  ألم تقرأ كتب المؤرخين و العلماء اليهود و الرومانيين و اليونانيين و المسيحيين أو كتب شهادة الرسل؟ 
o  يهود أو غيرهم.  ما معني تقويم ميالدي  أو    نالتقويم الميالدي الذي يستخدمه الجميع سواء كانوا مسيحيين أو ملحدين ... بوذيين أو هندوس أو مسلمي

 ؟!! جسدلم يت و ..    اذا لم يكن يسوع شخص حقيقي

 

 : ما موسى النبي الذي كتب األسفار، أو عزرا الكاهن الذي قام بتجميع األسفارإتهام الى شخصين:  عي دخول أساطير الى الكتاب المقدس يشير باإل من يد  

 موسى النبي:   .1
 

في األقوال و األعمال" و كلمة    نه "تهذب بكل حكمة و كان مقتدراً إيقول الكتاب المقدس    . موسى ألنه تربى في بيت فرعون   تهامإو السبب في الدعوى ب 

في    ... كان مقتدراً تهذب معناها تعلم األخالق السليمة و الصحيحة و ليس ابتداع األساطير، و الحكمة تعني أنه تعلم بعض العلوم كالفلك و الجغرافيا 

عقل أن شخص أدخل  لنبي كان موحى بها من هللا. فهل يُ و ليس ابتداع الخرافات و األساطير و األقتباس. فاألسفار التي كتبها موسى ا  وال و األفعالقاأل

سم موسى في  اة وجود  رؤمن الكل أنه نبي عظيم و كليم هللا؟ هل يقبل العقل فككالم هللا، يؤمن بنبواته اليهود و المسيحيين و المسلمين؟ هل يُ ساطير في  أ

يكون لموسى جرأة على فعل هذا و هو الذي كان يرى الجبل مشتعال بالنار  مرة لو كان أدخل أساطير كما يدعون الى كتاباته؟ كيف    74العهد الجديد  

، فهل يعقل ان يكرمه المسيح و يضعه  يأكرم موسى و أدخله معه في أرض الموعد في العهد الجديد أثناء التجلالمسيح  السيد  عندما يقف ليتكلم مع هللا...  

ثم ابتدأ من "  27:24 ح أساطير في كتاباته؟ و لما ظهر المسيح لتلميذي عمواس في لوقا أصحا  11يليا، لو كان موسى تجرأ على وضع إو يساويه مع 

لهم ما قاله موسى من أساطير؟ حاشا .. ثم لما   رالمسيح يفسالسيد " فهل كان موسى ومن جميع األنبياء يفسر لهما األمور المختصة به في جميع الكتب

هذا هو الكالم الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم: أنه ال بد أن  السمك المشوي فسر لهم ناموس موسى: "    ظهر مرة أخرى لتالميذه و هم يأكلون العسل و

ما كتبه موسى بكتابات باقي األنبياء و المزامير. فبالرغم من   فالمسيح هنا يساوي "  يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى واألنبياء والمزامير 

ال أن موسى كان كليم هللا و يتميز بعشرته مع هللا مما يؤكد استحاله  إسماعه ألساطير من السحرة و عبيد فرعون ...حتمال  اتربية موسى في مصر و  

 كتابته ألساطير فرعونية.  
ض  تحتاج الى كثير من األبحاث و الدراسات التفصيلية. لدرجة أن البع  ،أو وصفلتي تفوق أي فكر  اوالممتعة والمتميزة   شخصية موسى المنفردة

و  خوص   وصفوا موسى بانه شخصية أسطورية و ربطوه  بأسطورة أم سرجون من القرن السابع قبل الميالد ) التي وضعت أبنها سرجون في سلة

 آشوربانيبال يام الملك األشوري  أفموسى عاش في القرن الخامس عشر قبل الميالد    ،يضا غير صحيحأتركته على سطح النهر فأنقذه آكي و تبناه(  و هذا  

 أي بعد تدوين سفرالتكوين و الخروج بمئات السنين.  ،ق. م (  627حوالي   -  668) حوالي  

 كيف عرف موسى بقصة الخلق؟ 

 هللا.  من لهي ألن الكتاب كله موحى به عرف موسى قصة الخلق عن طريق الوحي اإل .1
 يم من آدم الى موسى، أوصلوا ما قاله هللا آلدم. التقليد الشفهي من خالل أتقياء هللا في العهد القد .2
 ( 40:25صور و رؤى آلهية قد يكون أعطاها هللا له. مثلما أراه خيمة األجتماع )خر .3

ي قد يكون يوسف ورثها من ت المدونات ال  تلك،  فرعون  من قصوريوسف الذي كان في قصرعن طريق مدونات و مخطوطات  قد تكون  المراجع:   .4

 أجداده آباءه و 

 

 

 



 بالطريقة الشعرية؟ صحاحات األولى لسفر التكوين اإل لماذا كتب موسى 

العمرية الصغيرة.و    ات ، و هو أيضا ما يجعل شرحها ألوالدنا سهلة و بسيطة في الفئ كتب موسى األصحاحات بالطريقة الشعرية لتكون سهلة الحفظ

 صحاح فقط. إ عام( في خمسين  2500ة و الحرفية الشديدة جعلته يذكر التاريخ األول كله ) حوالي  تلك البساط

عن اللغة العبرية، كتبوا كثيرا    ءأحد العلماء األلمان المشهورين و يدعى جيسنيوس باألضافة الى عالم آخر فرنسي يدعى بول جوان، وهم من علما

نه يوجد فن في الكتابة باللغة العبريىة يذكر الفعل في بداية  إ. و قالوا  نه تاريخ حقيقيإر التكوين وأكدوا  اصحاح من سف  11في أول  لمستخدماألسلوب ا

بشكل سريع  عطاء الحقائق إالنص في زمن الماضي التام: " في البدء خلق" ثم يبدأ بسرد تفاصيل قصة الخلق، و يتميز هذا األسلوب للكتابة التاريخية ب 

 من جيل آلخر، و مع تسلسل تاريخي في منتهى الروعة و الرقي.  نتشارو التداول و اإل ملخص بسيط سهل الحفظ 

 

 عزرا الكاهن:  .2

ة  رفعمله كان فقط التجميع و ليس الكتابة، و قد كان يعمل مع مجموعة كبي   ،من المستحيل أن يكون عزرا الكاهن قد أضاف أساطير الى سفر التكوين

 . (19:4ستحيل أن يبحث و يتعمق و يقضي الكثير من الوقت ليؤلف أساطير. قال الكتاب " العمل كثير" )نح  ي غيره، فمع كثرة العمل المنوط له، 

 

جدت  دعاء و وُ حدى عشر أصحاحا األولى بالتحديد؟ و حتى لو حدث مثل هذا اإلفما الهدف من الذي قد يدفع عزرا الكاهن أن يؤلف أساطير في األ

 رة حينها. له خلفيات ثقافية مختلفة و بعيدة، و على دراية واسعة باألساطير المنتشِ العظيم  ذا الشعب أساطير ألكتشفها الشعب بسهولة، فه

 : ( 18-1:  8ذكر في الكتاب المقدس في سفر نحميا )

 كان يسمع ه : الشعب بأجمع  "كاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع فأتى عزرا ال" 

 و بتركيز  : كل الشعب كان ينصت جيداً  " ل الشعب نحو سفر الشريعةوكانت آذان ك "  

لقيا ومعسيا عن يمينه، وعن يساره  ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا األمر، ووقف بجانبه متثيا وشمع وعنايا وأوريا وح"

 معلم.  13معلمين عن يساره. أي كان مع عزرا  الكاهن    7ه و  معلمين عن يمين  6: "فدايا وميشائيل وملكيا وحشوم وحشبدانة وزكريا ومشالم 

ن أفهموا الشعب الشريعة، والشعب  ويشوع وباني وشربيا ويامين وعقوب وشبتاي وهوديا ومعسيا وقليطا وعزريا ويوزاباد وحنان وفاليا والالويو"  

 :أي أن الثالثة عشر معلما مع الالويين أفهموا الشعب الشريعة. "  في أماكنهم

   " وقرأوا في السفر، في شريعة هللا، ببيان، وفسروا المعنى، وأفهموهم القراءة "  

 " ألن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كالم الشريعة ..........   وعزرا الكاهن الكاتب، والالويون المفهمون الشعب   ........  ونحميا "  

 " ا من اليوم األول إلى اليوم األخير قرأ في سفر شريعة هللا يوما فيوموكان ي  .  وكان فرح عظيم جدا"  

 

 

مختلفة ....ومن السبي.... و الذين عادوا في العودة األولى و الثانية و الثالثة، هل يعقل أن هل يعقل أن يكون كل هذا الشعب ...الذى حضر من أماكن 

 من المستحيل تماما حدوث هذا األمر....  ؟ جميعهم لم يفطنوا أو يتنبهوا لتأليف عزرا أساطيرو وضعها في األحدى عشر أصحاحا األولى

 

 كتاب المقدس.يستحيل تماما مما سبق ....ربط علم الميثولوجي بال

ً  فترضواان النقاد إ سفار لكن كاتب هذه األ، أن سفر التكوين أخذ شكله النهائي في القرن الخامس قبل الميالد بعد العودة من السبي البابليو هو  اً،ليس حقيقي افتراضا

 .سالم هو موسى النبيو اإل ينشهادة اليهود و المسيحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساطير في الكتاب المقدس؟ كيف نتعامل مع من يدعي وجود  

 

) حسب ما علمنا ما بين الهرطقة و البدعة و الرأي الخاطئ  تعليم خاطئ. الكنيسة ميزت من البداية تكلم عن ق على كل من سم مهرطِ اطالق إ ال يجب  ▪

  رجع ن  إ، ف مسكوني أو مجمع مقدس محليينعقد مجمع  ،  ن كان الرأي الخاطئ يمس الخالص أو الهوت المسيح  أو الثالوثإائيل(.   فارسيدنا األنبا  

عزل. أما اذا كان الرأي ال يمس قضية الخالص و اليمس أصول  عن التعليم الخاطئ الذي ينادي به ترحب به الكنيسة، وان عاند و أصر على الخطأ يُ 

ً ناحية الهوت المسيح أو الثالوث، يتم التحاور معه ألكثر من مرة حسب الحاجة لتعديل رمن العقيدة   ما يحدث هذا بسرعة.  أيه و غالبا
  ةلمس  و  ،صعبة ال حادية لألاحياة والنتيجة الخطية الشديدة   ، وذلك لما عاشه  في موضوع النعمة الأللهية  بالغ قليالً  على سبيل المثال القديس أغسطينوس 

ي. و  أال ان الكنيسة رفضت هذا الرإ  ،من مكانته الكبيرة بالكنيسةفقلل من أهمية حياة الجهاد مقابل النعمة المعطاة من هللا، و بالرغم  ، له  لهية ة اإلنعمال

 ً ص أو الالهوت أو  لخالو حيث أن الرأي المخالف في تلك الحالة لم يمس أي من ا  عن تصويب التعليم واألقوال التي كتبها.  في آخر حياته كتب كتابا

بعكس ما قام به   تعاليم األباء. في  ها في الكتب واإلقتباس من وعدم  ،يس بتلك اآلراءالتدروالثالوث فلم يتعدى موقف الكنيسة سوى عدم األخذ أو التعليم 

 رم بسببها.نوس من هرطقة حُ اوريجأالعالمة 

 على تلك الكتابات و حتى القارئين لكتابات الفكر اآلخر و ان لم توافق الكنيسة    ات، و الباحثين في الترجمات و اللغيجب تشجيع الشباب الدارسين   ▪

 ً شخاص مؤثرين أهتمام بهم ألنه من الممكن أن يخرج من بينهم عمالقة و و اإلهؤالء الشباب  يتوجب احتضان يجب توخي الحذر!!.... و لكن   .... تماما

تباه للحفاظ على األيمان السليم، فليس من الخطأ دراسة رأي اآلخر مع معرفة كاملة و عميقة  ن إلدرجات ا  ى ، فيجب توخي أقصكنيسةلل  و نافعين جداً 

 لأليمان الصحيح المستقيم األرثوذكسي ) ملة و معنى للحياة(. 
ً تصحيح المفاهيم الخاطئة. كما قال الباشا شنودة الثالث: " أمحو الذنب بالتعليم" و هذا   ▪ هذا التصحيح الى وقت كافي و  اج  ما يحت   هو دور الكنيسة. غالبا

 ً ، لحماية و ستر صاحب هذا الفكر و الحفاظ على سمعته و مكانته و رتبته أو عمله و خدمته في الكنيسة. تقوم الكنيسة بهذا الدور في  السرية  غالبا

ً الب ، و غكليريكي أو المجمع المقدسالمجلس األ  أو آباء من آباء أساقفة    و مع  صاحب الفكرجلسات خاصة مع   و يعود    تصحيح المفاهيم الخاطئةيتم    ا

ما يحدث العكس و يصر صاحب الفكر الخاطئ على موقفه و حتى في تلك الحالة تلتزم الكنيسة بالصبر و التريث و    صاحب الفكر للكنيسة. نادراً 

ن نتمسك  حالمسيح، ن السيد  آلباء الرسل استلموه من  و الذي استلمته من اآلباء الرسل،  يماننا استلمناه من الكنيسة اإترفض فقط الفكر الخاطئ و تمنعه.  

 يمان و سنسلمه كما هو لألجيال القادمة. اإلب 
أو أبحاث   ،. أشفق على أخي الذي يحمل مفاهيم غير صحيحة أو خاطئةفالمحبة ألخي هي األساسدانة. يقود الى خطية اإل أالدفاعنا عن العقيدة يجب  ▪

حتى لمن يخالفونا في التفسير... لكن   الجميع، و نحمل كل المحبة للجميع حتى لمن يخالفونا في العقيدة......   أجل و كتابات غير نافعة. نحن نصلي من  

 ال ما تسلمناه ..  إسنظل نعلن أننا أبناء األيمان المستقيم و لن نقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الخامسةالمحاضرة 

 اب المقدس() الرد على اإلدعاءات بأسطورية شخصيات و أحداث من الكت

 

"  وجد كالمك فأكلته، فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي . "  الكتاب المقدسبالحالوة في كلمات    و التمتع  يحلو الكالم في الكتاب المقدس و تحلو الدراسة والصالة 

 ال ان حالوة الكلمات لها رونقها الخاص. إفمهما كانت الطريقة أو الهدف من الدراسة،  (. 16:15)ار

الصديق، يونان النبي، نوح البار و لوط البار. سنتعمق في    في أعماق الشخصيات الرائعة مثل أيوبالعسل الموجود بسبعة من قطفات  نتلذذ  نتمتع وآلن  دعونا ا

  . بخبرات دسمة جداً ط و رحمة هللا مع عدله.... سندخل الى العمق مع لوط في قصة سدوم و عمورة، و كيف يزودنا الكتاب المقدس  معجزة الخلق و خبرة السقو

نا  و يُطلع  خبرات بها أيضاً تحذيرات من خطورة اللهث وراء آلهة العالم و شهوته و نجاساته و عدم نقاوته و البعد عن هللا القدوس.و  خبرات مشجعة و محفزة،  

 الكتاب المقدس أيضاً من خالل نصوصه و كلماته على فكر هللا. 

و ليس من الجانب العلمي البحت الذي يندرج بشكل أساسي    ،ى اإلدعاءات بوجود األساطير في تلك الشخصيات و األحداثعل  باإلثباتات  و سنتناول فيما يلي الرد

 يم و غيرها(، كما سنذكر في كل مما يلي بعض أهم األساطير التي إرتبطت بها للرد عليها:  ) كنظرية التطور واإلنفجار العظ  سمى الحرب العلميةتحت مُ 

 

 الخلق:  .1
 حصائيات على: هو حقيقة ال مجال للشك فيها. كما ذكر سابقاً يحتوي العهد الجديد باإل الخلق 

 ( 4و    2فسس  أروميا و  رسالة مرات ) في   3مرات، مخلوق ذُكرت   4مرة، تعبير الخالق ذُكر   13كلمة خلق ذُكرت  •

)األسطورة غير معلومة المصدر و بالتالي تحديد تاريخ أو    ق . م   1650م  دّونْت في حوالي عاو يقال أنها  هي أسطورة بابلية   الحكيم األكبر:  تراحسيسإأسطورة 

اإلله األكبر آنكي قّرر أن يخلَق كائنات تقوم بالعمل عوًضا عن اآللهة )حمل سلّة السخرة( . فالبشر مجبولوَن من  مصدر لها غير صحيح(. يقال في األسطورة أن  

 .   ” وي “ إله ساقط إسمهُ  عظام الطين، ولكن أيضا، من لحم و

أن ما ذكر في الكتاب المقدس هو أسطورة إتراحسيس  و غيرها من دول العالم، و يروج المدعون     لك اإلدعاءات يتم نشرها و تعليمها في مصر و لبنان و أوروبا ت 

الكتاب    و لذلك نجد في لق ، بل اإلله المحّرر.  في الكتاب المقّدس ليَس هو اإلله الخا  ما يوحى به أّوالً أن  و ليست أصحاحات الخلق. ويدعي اآلباء اليسوعيين  

من عبودية    من مصر، أي سّر تحرير اسرائيلالشعب  خرج  يحتوي هللا الحقيقي الذي أ  الخروج  سفر   و  محتوى عن العبودية لإلله آنكي  في سفر التكوين  المقّدس

 . بين األسطورة و الحقيقة  و الغير مقبول  الخلط الغريبمحاولة و يظهر لنا هنا ". تَك من عبودّية مصرَ أنا حّررتَك ، أنا أخرج اإلله آنكي. " 

o  نسان فقط و ليس خلق الكون. تتكلم عن خلق اإلاألسطورة 
o وعلى كل حيوان يدب على  على سمك البحر وعلى طير السماء    نسان، خلقه ليتسلط نسان للسخرة، و لكن عندما خلق هللا اإلاألسطورة تتكلم عن خلق اإل

 . األرض
o نسان بمزيج من لحم و عظام إله ساقط ومن طين األرض. ولم يتم ذكرنفخة هللاتتكلم عن خلق اإل األسطورة . 

لتكملة المحتوى    ه و جالل  ته و قدر  ته عظمهللا ب مما ذُكر في األسطورة نفسها من حيث الخلط بين األسطورة و  و لألسف كان تفسير بعض الطوائف أسوء كثيراً 

 الغاش. 

التي تُنسب إليها إصحاحات الخليقة و لسبب عراقتها كانت    أندر و أعرق و أوسع األساطير مل تلك األسطورة خلفية بابلية، و هي تعتبر  تح   :إنوما إليش أسطورة  

و لم   . تكوينمائى وظلمة سرمدية.. ومن هذه المياه تم ال غرق حالة هي  البدائية السابقة للخلق  ة الحال اسي ألغلب أساطير التكوين. و تذكر األسطورة أن مصدر أس

 . يتم التطرق بالذكر الى كيفية خلق األنسان أو باقي المخلوقات في تلك األسطورة

o   محطات ومساكن  ، أما في األساطير البابلية ككل تشيرالى خلق السدم والكواكب لتكون  النجوم في السماءالتكوين هللا خلق الشمس و القمر و  سفر  في

 الكبار.  لآللهة
o  خلقه مردوخ عظيم اآللهة من لحم و عظام وأحياناً يمزجهم بالتراب.   نسان من التراب، أما في األساطير البابليةلق اإلهللا خ نفي سفر التكوي 
o   نجد    جبل الخليقة كلها في ستة أيام و استراح في اليوم السابع، أما في األساطير البابلية ال يُذكر هذا، و الجدير بالذكر أنه دائماُ الهللا في سفر التكوين  

 في  األساطير أرقاماُ محددة لذكر أعداد و أزمنة و أماكن حتى التبطل األسطورة و ينكشف زيفها. 
o ال في بعض  إلكن سفر التكوين ال يسرد كيف تم الخلق    ، لتؤكد على أن الخالق هو هللا  ، آية  56ن خالل  في سفر التكوين ذكر الخلق في إصحاحين م

  سوقها إن الخالق العظيم بسابق علمه عن الحروب التي سي لمات التي تكررت في الخلق هي كلمة " هللا".  كالكلمات البسيطة، و نذكر هنا أن أكثرال

ركز في األصحاحات الثالثة األولى في سفرالتكوين على فكرة أن هللا هو الخالق بشكل واضح و دقيق، بدون أي    الخلق،  نينكرو  ن هؤالء المدعين الذي 

 و المفكر و المخطط. ه م....  هو المهيمن و المسيطر و الخالق من العدذكر للشيطان، لتتجلى فكرة أن هللا
o بعكس الكتاب المقدس الذي يشير بتركيزعلى خطة الخالص  هي التطويل واإلضافات، وليس االختصار   األساطيرعليها    بُنيتلقاعدة العامة التي  ا .

و من    سطر بدون تفاصيل مفيدة بغرض التطويل  1100ُكتبت في    ة إنوما إليش أسطور بهدف و رسالة واضحة و مؤثرة من هللا. و الدليل على ذلك أن  



بينما جاءت قصة الخلق في اإلصحاحين األول والثاني ،  من ذلك و لكن أضيف لها الكثير عبر الزمن  أن تكون األسطورة بدأت بتفاصيل أقل   حالمرج

 . عدد ال غير 56من سفر التكوين في  

o صالة الصلح في  في  و يظهر ذلكنسان ليتسلط عليه و يَُسِخره.  لق لتبرهن على صالح و محبة هللا، فاهلل لم يخلق اإلفي سفر التكوين جاءت قصة الخ  

". القديس إغريغوريوس هو أحد تالميذ تعاليم البابا أثناسيوس الرسولي  الذي من اجّل الصالح وحده، مما لم يكن كونت االنسانالقداس الغريغوري: "  

ً الذي قال في كت  نسان سيسقط  ذا اإلوهو يعلم بسابق علمه أن ه اب تجسد الكلمة: هللا ألجل صالحه ال يحب التمتع باألشياء لنفسه، فقرر أن يخلق إنسانا

  . هللا ، أراد أن يجعل الكل يتمتع بالمحبة و الفداء حتى لوعن غير إستحقاق ذاتيفي الخطية و يبتعد عن هللا، و رغم ذلك و من أجل الصالح الذي به

ً إتصف الخلق ب جبل الخليقة كلها ألجل الصالح و وضع بصمته الشخصية فيها. أما األساطير البابلية  و   لصراعات التي نشأت بين اآللهة ل عتباره ناتجا

 عدم استحقاقه.  لتسخيرهم ألجل أغراضهم الذاتية. فيا لعظمة هللا الخالق الذي جبل األنسان ألجل كرامته و مجده و عظمته برغم حاجتهم الى أشخاص 
o أما هللا فهو في طبيعته أسمى من الطبيعة    في األساطير تجد اآللهة محدودة، ومتعددة، تأكل وتشرب وتنام، وتتزاوج وتتناسل وتتصارع وتذبح ....

 البشرية و الطبيعة األسطورية.  
o أما هللا فهو له المجد ُكلّي الطهارة و القداسة... ُكِلي البر و الحق.. ، و تُقدم مفاهيم مليئة بالخطايا و النجاسة و الكذب. األساطير نجد اآللهة تُخطئ يف 
o  لعل سبب نظر اليهود لعبادات األمم  ً تلك األساطير المبنية على   على إنها عبادة شيطانية و نجسة، يجعل من غير الممكن إلنسان أن يتقبل و لو جزئيا

 تعدد اآللهة. 
o   قف أمام عدد ضخم من اآللهة التي تقف في مستويات مختلفة، فمنها فإننا ن   إنوما إليشبالخلق، أما في أسطورة  في قصة الخلق في سفر التكوين قام هللا

له مسكنه  لهة العليا "األيجيجى " واآللهة الصغرى "األنوناكى " واآللهة هم الذين منحوا السلطة لمردوخ ليصير رئيسهم األعلى، وهم الذين بنوا  اآل

 .ومعبده
o  أما في سفر التكوين فالمياه مخلوقة وليست  ،  تحمل عنصر األلوهيةطير أن المياه التي استخدمت في الخليقة هي مياه أزلية غير مخلوقة  قيل في األسا

 ، فاهلل خلق السماوات و األرض بكل ما فيها. أزلية
o  " .و قال هللا    ( 3:  1)تك و قال هللا ليكن نور فكان نور"  األساطير تؤكد على ِخلقة الكون من مادة سابقة، أما الخلق في سفر التكوين كان من العدم " ،

ائية، حتى أن خلق  فاهلل خلق الكون بدون وجود مادة بد(،  14:1) تك  ( " و قال هللا لتكن أنوار في جلد السماء" 6:  1)تكليكن جلد في وسط المياه"  

 ً  من المياه.  . و بالمثل في خلق الطيوراإلنسان من التراب هو من مادة خلقها هللا أيضا
o  ل اإللهية في سفر التكوين يتم الخلق بكلمة هللا الواحد الخالق. أما في األساطير فالخلق يتم عبر التزاوج واإلنجاب والعراك والصراع بين األجيا . 
o  قة النباتات والزحافات والكائنات البحرية والطيور والحيوانات، بينما هذه األمور واضحة تمالم تذكر خل  إن األساطير ً قى سفر التكوين، إذ خلق هللا    ما

في اليوم السادس، ففي سفر    و اإلنسان   النباتات في اليوم الثالث، وخلق الزحافات والكائنات البحرية والطيور في اليوم الخامس، وخلق الحيوانات 

 . تفتقر األساطير عنصر الزمن تماًما ين نجد التسلسل المنطقي لحلقات الخلق خالل األيام الستة )أي الفترات الزمنية الستة( بينماالتكو
o  ر  في بناء بيت له في األعماق المائية من فضة كأنها النور الخاطف... حيث استقأحدهم يشرع فبعد االنتهاء من عناء الخلق،  استراح هللا في األساطير

ً و هذا إله آخر    هناك في األعماق... فغايته و    في سفر التكوينأما هللا    .. تهائه من فعل الخلق.. يناطح برجه المدرج عنان السماء، بعد ان   يبنى له بيتا

 .  ( 3:  2هللا خالقا" )تك  "وبارك هللا اليوم السابع وقدسه ألنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل .... قداسة اإلنسان    إرادته هي القداسة 

o  صفات متنوعة و فريدة. ، أما هللا فهو اسم واحد و له  بأسماء كثيرة جداً األساطير تحمل عدة آلهة 
o رفع السماء بقوة ذراعيه حتى استقرت  ب   ، فقام اإللهالحظ اإلنسان في األفق البعيد أن السماء تنحني على األرض، ولذلك اعتقد أنهما كانتا متطابقتان

هذا يمثل تفكيراً بشرياً غير منطقياً بالمرة. فهل  ثم زرع النجوم في السماء. و بالطبع    ا، ثم قال لتبق السماء بعيدة عنا، أما األرض فلتبق قريبة منامكانه

 مكونات و عناصر السماء هي نفسها لألرض؟!!! .... بالطبع ال. 
o ( فنحن نعرف  1:1وجود سماوات. " في البدء خلق هللا السماوات و األرض" )تك لم يُذكر في أي أسطورة على اإلطالق ما ذكر في سفر التكوين عن

سماء الفردوس و سماء السماوات    –سماء الفَلَك    –. سماء الطيور  ال هللا في الكتاب المقدس، فهو الخالق وهو الكاتب بروحهسماوات كما ق  4أنه توجد  

 لتى ال تذكر إال وجود سماء واحدة. التي هي عرش هللا أو الملكوت. و ذلك بعكس األساطير ا
o   كما ذكر في أسفار موسى    ألنها أوالً خدعة شيطانية فالكهنة في الوثنية هم سحرةفكرة اآللهة في األساطير تقترن كثيراً بالسحر و السحرة، و ذلك

 حتى اآلن.  ألنهم يخدعون الناس بكالمهم النبي، و كيف أن هللا كان يقاوم السحر و السحرة 
o م المختلفة )كاألعمار و عدد البنين( ليس  أصحاح في سفر التكوين يدل على أن األمر ليس رمزياً، ألن األرقا  11رقام بالتحديد و بكثرة في أول  ذكر األ

إستحالة    إصحاح أيضاً تكرر منها كثيراً في العهد الجديد، و ذلك يؤكد  11لها أي مدلوالت رمزية بل هي توثيق تاريخي. األسماء المذكورة في أول  

 أن تعتبر تلك األصحاحات رمزية. 
o   صار أو أصبح أو تم مباشرة،  بمعنى    مرة  3500في اللغة العبرية حوالي    ذكرتلمة  ص، فالكلها مدلول خا  كلمة "قال هللا" التي ذكرت في سفر التكوين

 الحياة إليه مباشرة في الحال في نفس اللحظة. فعندما يقول هللا أمراً فهو يحدث في الحال، فاهلل عندما نفخ في آدم نسمة حياة دخلت 

 

 

 

 



 و آدم(:    ) ثالثي األبعاد في خلق السمكة و الشجرة أمل روحي: ت

        نسان تحدث الى نفسه... ، و عندما أراد أن يخلق الشجرة تحدث الى األرض، و عندما أراد أن يخلق اإلالبحرعندما أراد هللا أن يخلق السمكة تحدث الى    الخلق:

 (. 26:1نسان على صورتنا كشبهنا" )تكنعمل اإل "

 عندما تنفصل الشجرة عن األرض فإنها تموت، و عندما ينفصل اإلنسان عن هللا .....فإنه أيضاً يموت.. عندما تنفصل السمكة عن البحر فإنها تموت، و    اإلنفصال: 

رض بدون شجرة تظل أرض، و لكن الشجرة بدون أرض الشئ ... هللا بدون اإلنسان  الماء بدون سمكة سيظل ماء و لكن السمكة بدون ماء الشئ ... األ النتيجة:

 بدون هللا ... ال شئ..  سيظل هللا، و لكن اإلنسان

 

 ال جدال فيها، و إصحاحات الخلق لها إثباتات كثيرة من الناحية العلمية و ال يمكن أن تكون اساطير...الخلق حقيقة 

 

 آدم و حواء: الرد على ادعاء األسطورية في شخصا  .2

مرات كشخصية حقيقية موجودة    7، كما ذُكر في العهد الجديد  التكوين  مرة في سفر  28، منهم  غير رمزية  مرة كشخصية حقيقية   159ورد اسم آدم في العهد القديم  

 (. 14:1. يه14:2تي 1.  13:2تي1.  45:15كو  1.  22:15كو  1. 5. رو 3و ليست رمزية )لو

 (.  13:2  تي1 , 3:11كو 2( مرات على إنها شخصية حقيقية كما ورد في العهد الجديد مرتان 3ورد اسم حواء في العهد القديم  

مرة؟!! أو أن تكون حواء أسطورية و تُذكر في الكتاب المقدس    165منطق أن تكون شخصية آدم أسطورية أو رمزية و يتم ذكرها في الكتاب المقدس  هل من ال

 ؟!! انه شئ منافي تماماً للعقل و المنطق....   راتم 5

 :  متعلقة بالجزء الخاص بالخلق األساطير الموجودة في الثقافات القديمة و الوبين سفر التكوين من أهم اإلختالفات 

o :لق اإلنسان ليحمل عبء العمل عن اآللهة. أما في سفر التكوين فإن هللا خلق  ففي األساطير خُ   الهدف ً حتى انه تجسد على األرض    فيه،  اإلنسان حبا

ت األرضية، بل والسماوية، إذ هو الوحيد الذي  فاإلنسان هو نتاج المحبة اإللهية، ولهذا ميزه هللا عن جميع المخلوقا  ليغسل األرجل و يحمل خطايانا،

ً خُ  "وباركهم هللا    طة ليطلق عليها أسمائها ) الشخص يرث من اسمه( و أعطاه المعرفة و السل   على الخليقة  لق على صورة هللا، وباركه هللا وجعله ملكا

(  27:  1السماء وعلى كل حيوان يدب على األرض" )تك    وقال لهم أثمروا وأكثروا وامألوا األرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير

أن إنسان األساطير هو عبد ال يتمتع بأي مركز أدبي، بينما إنسان  ، وبهذا يتضح  و الرفض  ولم يتحمل اإلنسان مشقة العمل إال بعد المعصية والسقوط 

 . همله، ولكن تعهده بالمراحم والرآفات التكوين له كرامته ومركزه األدبي الرفيع، حتى بعد السقوط لم يرفضه هللا ولم ي 
o   :الفتنة، ومن المفروض أن يكون اإلله روحا ال جسد له، أما  نع اإلنسان في األساطير من طين األرض الممتزج بدم اإلله الخبيث مثير  صُ مادة الخلقة

  الذي كان التماثيل من الطين الفخاري    كمثال صناعةإلنسان  مادة الطين لخلقة ااستخدام  و   ،آلهة األساطير فلها أجساد تأكل وتشرب وتنام وتتزاوج... إلخ

صود بها صناعة تماثيل لخدمة اآللهة، بعكس قصد هللا في سفر التكوين الذي خلق  و كأن المقصود هنا أن خلقة األنسان كان المق  بصورة واسعة.   منتشراً 

 اإلنسان على صورته و مثاله. 
o :خلق كل من آدم وحواء في زمن وجيز من اليوم السادس، فإن هناك أسطورة إفريقية تقول "إن اإلله الخالق  بينما يذكر سفر التكوين أن هللا مدة الخلق 

ً  شكلها على هيئة إنسان، ثم تركها في بركة مليئة بماء البحر مدة سبعة أيام، وفي اليوم الثامن رفعها فكانت بشراً قد أخذ حفنة من طين   " سويا
o :تارة أن  ، أما األساطير فهي تحكى  و من بعده تتسلسل األنساب  آدم واحد وحواء واحدة  في البداية  التكوين أن هللا خلق  واضح في سفر  اإلنسان األول

اإلنسان   تخلق غيرها أن اآللهة  فارسية   شخص!! و تروي أسطورة  14ق في البداية ثالثة أشخاص وأسطورة أخرى تحكي أنه خلق في البداية اإلله خل

 ) وذلك تشبيهاً بما ذُكر في الكتاب المقدس " يكون اإلثنان جسداً واحداً"(.  !! ، ثم رأى الخالق أن يفصل أحدهما عن اآلخر وأنثى متصلين ذكراً 
o  ُخ األساطير  والتفكير في  والقداسة  الخلود  في  على صورة هللا  اإلنسان  جبل  فقد  التكوين  سفر  في  أما  عليه صورتها.  اآللهة  طبعت  ثم  اإلنسان  لق 

 صورة المسيح المتجسد. واالبتكار... 
o  ً األساطير أقرت تعدد اآللهة، وتحدثت عنه بصراحة    والحقيقة أن،  بل هو جمع من اآللهة  قالوا أن سفر التكوين اتفق مع األساطير في أن الخالق ليس إلها

تخدم سفر التكوين لصيغة الجمع "إيلوهيم إلخ بينما اسوبصورة واضحة )ولو إنه كله خرافات( فكل إله قائم بذاته، وهناك تزاوج وتناسل، وصراعات...

كان يعبر عن وحدانية هللا الجامعة، فوحدانية هللا ليس وحدانية صامتة،  " والقول "نعمل اإلنسان على صورتنا " أو "هلم ننزل ونبلبل هناك ألسنتهم " فإنه  

قدس، وقد استخدم الكتاب الفعل في صيغة المفرد "وقال هللا نعمل  لكنها وحدانية جامعة، وحدانية موجودة عاقلة حية... فيها اآلب واالبن والروح ال

( فقول الكتاب "قال " و"خلق " و"صورته " إشارات واضحة للجوهر  27،  26:  1تك  اإلنسان على صورتنا كشبهنا... فخلق اإلنسان على صورته" )

 . إللهياإللهي الواحد، و"صورتنا كشبهنا" إشارة للثالوث القدوس الواحد في الجوهر ا
o عطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه  في سفر التكوين نجد هللا يهيئ الطعام لإلنسان والحيوان وطيور السماء "وقال هللا إني قد أن يهيئ الطعام لمن؟ م

 ً هللا يعطي  ، و  (30،  29:  1. وكان كذلك" )تك  كل األرض وكل طير السماء وكل دبابة على األرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما



لآللهة،    أما في األساطير فنرى العكس إذ أن اإلنسان ملزم بتوفير الطعام والشراب والخدمات لآللهة، فاإلنسان خلق عبداً   اإلنسان ذاته في جسده و دمه،

 . عبء ورفعه عن كاهل اآللهةاليقدم لها طعامها وشرابها أو يزرع أرضها، ويرعى قطعانها. خلق اإلنسان لحمل 
، و كتب في رسالته للقديس يوحنا أسقف  ، هاجمه بشدة القديس أبيفانيوس أسقف سالميس في قبرصيجينوس الى تلك األفكاررطرق العالمة اوعندما ت 

 أورشليم شارحاً النص الصحيح للكتاب المقدس. 

كن يمكن أن ترمز الشخصيات الحقيقية الى شئ  تحويل النص المقدس الى رمز، و ل  مكنيُ نقطة هامة يجب ذكرها عند التطرق الى الناحية الرمزية، فال  

الى السيد المسيح. آدم األول الحقيقي يرمز الى آدم التاني في بعض األمور فقط و كذلك حواء    كر سابقاً، فمثالً داود شخصية حقيقية ترمز آخر كما ذُ 

 األولى و حواء الثانية. 

 زي؟! ورته، هل كام المقصود بها خلق رمعندما خلق هللا آدم على ص

 و لما تزوج آدم من حواء، هل كان زواجاً رمزياً؟! 

 و لما أنجب قايين و هابيل و شيث، هل كانوا أشخاصاً رمزيين؟! 

 و لما سرد العهد الجديد سلسلة أنساب المسيح، فهل كانت رمزية؟! 

ً عاماً، فهل يكون هذ 930آدم عاش  مواليد آدم و موتهم، و يذكر أن 5:و لما يسرد سفر التكوين   ؟! ا عمراً رمزياً أم حقيقيا

 ، فهل كان يتحدث عن بطل رمزي أم حقيقي؟! 4:11و لما يتكلم القديس بولس الرسول عن هابيل ابن آدم و حواء في عبرانيين 

 و لما تجسد المسيح ليحمل موت آدم و بنيه، هل كان التجسد حقيقي أم رمزي؟! 

 ن يقصد شخص رمزي ابناً هلل الحقيقي؟! لوقا عن آدم إنه ابن هللا، هل كاولما يقول القديس 

 "، هل كان الموت رمزياً؟! أم كان موسى أيضاً رمزاً؟! ملك الموت من آدم إلى موسى"  5ولما قال القديس بولس الرسول في روميا:

صار آدم، اإلنسان األول،  "، "  كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع  "   15  ولما قال القديس بولس الرسول في كورنثوس األولى  

ً  نفساً   "، فهل كان يقارن المسيح والحياة التي يعطيها رب المجد بشخص رمزي و حياة رمزية؟! حية، وآدم األخير روحا محييا

"، هل  ، لكن المرأة أغويت، وآدم لم يغو ألن آدم جبل أوال ثم حواء،قديس بولس في رسالته األولى الى تلميذه تيموثاوس اإلصحاح التاني " و لما قال ال

 كان يتحدث عن ترتيب رمزي و غواية رمزية؟! 

 هذا أيضاً تشبيهاً رمزياً؟! ، فهل و لما كتب القديس يهوذا الرسول في رسالته "و تنبأ عن هؤالء أيضاً أخنوخ السابع من آدم"

أدم بينما  "  والذكصولوجيات، و التي تشير الى آدم  والتذاكيات اإلبصاليات و بالنسبة لنغمة آدام في التسبحة التي تُصلى أيام األحد واألثنين والثالثاء في 

 بتسبحة بها نغمات أسطورية؟! "، هل هي أيضاً أسطورية؟! و هل ترنم الكنيسة هو حزين سر الرب أن يرده إلى رئاسته

 وإذا افترضنا جدالً أن آدم األول أسطوري، فمن هو اإلنسان األول؟ 

( .... أليس التعب في السعي خلف لقمة العيش هو شاهد على عدم أسطورية  3المرأة شاهد على عدم أسطورية حواء؟ )تك  أليس تعب و آالم والدة 

، أليس هذا شاهد على عدم أسطورية آدم و حواء؟ ...حتى الموت و الدفن في التراب  ض بدون زارعشخصية آدم؟... حتى الشوك الذي يظهر في األر 

 تعود" هو شاهد على عدم أسطورية آدم و حواء.  لى التراب إ" من التراب و 

o  رسائل بولس الرسول(،    –   سفر طوبيا لطوبيا  – )سفر التكوين لموسى النبي    على لسان ثالثة شهود شخصية حواء  حقيقة  يتكلم عن    الكتاب المقدس

ديس بولس الرسول في رسالته الثانية ألهل كورنثوس أنها  ذكر في الصالة بعد ليلة زواجهم أن حواء مخلوقة بعد آدم و معينة له. و قال القاإلبن  فطوبيا  

 . ُخدعت و أُغويت من الحية.و في رسالته الى تيموثاوس ذكر بأنها ُجبلت بعد آدم 

o  أخذت"  أبونا آدم بأمنا حواء أول مرة أسماها امرأة، "فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامى ولحم من لحمى. هذه تدعى امرأة ألنها من أمرء عندما إلتقى

  ، أما في األساطير يقال أن أول سيدة ُخلقت (20:  3( وبعد السقوط والطرد من الفردوس "دعا آدم اسم إمرأته حواء ألنها أم كل حى" )تك 23: 1)تك  

ة هو هللا وحده، ولكن ألن مانح الحياالتي صارت إله فيما بعد، وهو بالطبع تعبير مرفوض،  "امرأة مانحة الحياة "  كان اسمها " السيدة التي تحيي" أو 

 . أم كل إنسان حى انهإمعناها بحسب سفر التكوين 
o   و ظهر  لى الربط بين حواء و السيدة العذراء و أطلقوا عليهما حواء األولى و حواء الثانية.  إأواخر القرن األول الميالدي تشير    منذإن تعليم آباء الكنيسة

 : ذلك في 
 في أواخر القرن األول الميالدي  آسيا الصغرى  في  بابياس أسقف هيرابوليسكتابات القديس  ➢
 أروع و أبدع ما يكون.  من كتابات القديس يوستين في القرن الثاني الميالدي ➢
 كتب عنهم القديس ايريناؤس  ➢
 "جسد المسيح"عن  القديس ترتليان في كتابه  ➢
 حواء. الذي كتب أيضاً عن لقاء العذراء و أليصابات بدل لقاء الحية و  وسين العالّمة أوريج ➢
 . في القرن الرابع زينون أسقف فيرونا قام بالمقارنة بين السيدة العذراء و حواء ➢
 .إفرام السرياني قام بالمقارنة بينهم القديس مار ➢
 . " دعيت حواء أماً للجنس البشرى أما مريم فهى أم الخالصالقديس أمبروسيوس "كتب  ➢
 خالل حواء، و الحياة خالل مريم".   جاء الموت . انحلت اللعنةلنا ...لدته و وابنها " بعد أن حملت العذراء القديس جيروم الذي كتب  ➢
 " ملت فى حواء، لكننا عرفنا حقيقة حواء فقط، عندما جاءت مريممريم أشتُ كتب: "أغسطينوس  القديس ➢
الذين قدموا    ن القديسينسقف سالميس .... القديس غريغوريوس النيصي ... القديس يعقوب السروجي و غيرهم الكثير مأالقديس ابيفانيوس   ➢

 المقارنات بين حواء و السيدة العذراء. 



ً السيدة العذراء هي حواء ا ❖ ثيئوطوكية   -ثيئوطوكية الخميس  -ثيئوطوكية الثالثاء    -ثيئوطوكية األثنين  - في التسبحة ) في ثيئوطوكية األحد لثانية أيضا

إبصالية آدام في الصوم األربعيني و عيد دخول السيد المسيح أرض    –ي أيام اآلحاد  توزيع شهر كيهك ف  – ذكصولوجيات باكر    –  لبش واطس   -  الجمعة

آدم و حواء في الليتورجية في األربعة الخشوعية في دورة باكر و بولس    –   "كيهك و المدائح " أمدح في البتول" و " أشكرك يا إله يعقوب  في  –مصر  

ه نزل  لخمسين " أيها السيد ضابط الكل أبو ربنا و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليب آلب تقال في عيد القيامة و الفي قسمة  – و العشية 

هي العذراء الدائمة    في قسمة صوم العذراء وأعياد العذراء " يا من وعد أبانا آدم بالخالص ......  –الى الجحيم و رد أبانا آدم و بنيه الى الفردوس"  

في مرد اإلبركسيس    – م حواء الجديدة فخر جنسنا السماء الثانية الجسدانية" و تُكرر الفكرة أكثر من مرة في نفس القسمة  البتولية العذراء كل حين مري 

ى  لحن يا كل الصفوف السمائيين " و أعاد آدم ال  – "  يلسالم لبيت لحم : مدينة األنبياء : التي ولد فيها المسيح : آدم الثان ا  "  شيرى بيثليئيمفي عيد الميالد  

 الفردوس ... و هو و بنيه" 

 

 و ليست أسطورية...   كل ما سبق هي إثباتات ليتورجية ...آبائية ... كتابية .... آدم وحواء شخصيات حقيقية
 

 السقوط  .3

 .  (تيموثاوس األولى  –  كورنثوس األولى – ) رومية  بشكل مباشر  مرات  8لفظ " سقوط آدم" في العهد الجديد   ذكر تكرر

تقول األسطورة أن اإلله زيوس خلق المرأة األولى و هي أول امرأة يونانية وجدت على األرض حسب العقيدة اليونانية، و أسماها  دورا:  ن اأسطورة صندوق ب 

دوقا  ” ، و قد خلقت من الماء و التراب و أعطيت الكثير من المميزات كالجمال و القدرة على اإلقناع و عزف الموسيقى. ثم أعطاها صن  Πανδώραباندورا ”  

الصندوق لمعرفة  و جرة مغلقة تضم كل الشرور و قال لها أن ال تفتحها أبدا، حتى ال تسبب في انتشار الشرور في األرض. لكن الفضول دفع باندورا إلى فتح  أ

   . محتوياته، فخرجت كل الشرور منه، فحاولت إغالقه من جديد لكن األوان كان قد فات، مما سبب انتشار الشر في األرض

 تالف:  ه اإلخأوج

 و حواء ُخلقت قبل اليونان. المرأة كانت يونانية   ❖
 ال يوجد ذكر آلدم في أسطورة باندورا.  ❖
 المرأة مخلوقة من الماء و التراب، بينما حواء مأخوذة من ضلع آدم.  ❖
 الشرور موجودة في الصندوق المغلق بينما في سفر التكوين الشرور ظهرت من شجرة معرفة الخير و الشر.  ❖
 ة حاولت إغالق الصندوق، بينما حواء لم تعترف أو تُعِلن توبتها.المرأ ❖
 لم يُذكر الشيطان وال الحية وال الغواية في األسطورة، فمو ُمختلف جداً عما جاء في سفر التكوين.  ❖
 . سحق رأس الحية ي س  ةأالمر ن نسلبأ نهاية األسطورة كانت مأساوية و انتشر الشر في العالم بدون أمل، و لكن في سفر التكوين وعد هللا حواء  ❖

أسماء  من الوهلة األولى تشعر بأن قصة السقوط كما جاءت في اإلصحاح الثالث من سفر التكوين هي قصة حقيقية حرفية و ليست قصة رمزية.. أشخاص ب 

المرأة في الوالدة ... عقوبة الرجل ...عقوبة   عقوبة ...تفاصيل بأحداث... حوارات ..نتائج للحدث ظاهرة حتى اآلن.. عقوبة الحية مرصودة و ظاهرة حتى اآلن..

 األرض.. 

السنين. فكيف  فلو افترضنا أن قصة آدم و حواء هي قصة رمزية، كان من األولى أن تكون العقوبة أيضاً عقوبة رمزية، ليست ملموسة و متواَرثة عبر آالف  

و من أشخاص ليسوا بحقيقيين ؟!! كما يّدعي أصحاب    بب أمور لم تحدث في الحقيقة ...ثة بسعقوبة الخطية المتوارَ عانت و تعاني البشرية عبر آالف السنين من 

 هذه البدعة و هذه األساطير. 

معمودية .. إن السقوط  كل ما سبق يُثبت أن السقوط حقيقي، و أيضاً ما نجده من أقوال و تعاليم لآلباء والليتورجية، قالسقوط مذكور في جميع القداسات و في ال

 تسببت في بركة تجسد المسيح، لكنها أيضاً تسبب بآالم للبشرية... قيقة ح

 نوح  .4

آدم تلك المعرفة  جد من تشابه بين األساطير و سفر التكوين له مبرراته. و السبب أن قبل موسى في سفر التكوين عرف آدم من هللا كل تفاصيل الخلق، و نقل  ما وُ 

آدم كانت نقية وبارة وأمينة كأخنوخ  وو الدليل على نقاوة التسليم أن حلقات الوصل بين نوح لى جيل حتى نوح.  ألوالده بالنقل الشفاهي الصحيح األمين من جيل ا

نة على كنعان الحفيد و شالح. و لكن أوالد نوح منهم من كان غير نقي و فضح أبيه بين األمم حين رأي عريه، بينما األثنين اآلخرين ستروا أبيهم، ثم أتت اللع

مم، مما تسبب في دخول أفكار و مبادئ غريبة لهم مثل العبادات الوثنية، و سمح  ة التي أعطاها هللا ألوالد نوح، فتحولت اللعنة الى نسله الذي خالط األبعكس البرك

لى أن وصلت  إل الروح القدس  بإدخال أفكار أسطورية غريبة على قصة الخلق التي استلموها، و برغم ذلك تم نقل القصة الحقيقية شفهياً عن طريق التقليد و عم

 منقاد بروح هللا. سليم و ون الحقيقة الصحيحة من تقليد لى موسى و دّ إ

بطرس    – عبرانيين مرة    – مرات    3لوقا    –مرات ) متى مرتان    8نوح بعد خروجه من الفلك يعتبرهواألب التاني للبشرية بعد آدم. ورد اسم نوح في العهد الجديد  

 ية مرة( بطرس الثان  –األولى مرة 



 الدالئل على حقيقة قصة نوح:  

الفلك ❖ ال  قياسات  القصة أسطورية؟!!التي ذُكرت في  يتم اضافتها و ذكرها إن كانت  بتفاصيل دقيقة، هل  المقدس  عدد  التفاصيل و  األحداث و    كتاب 

 األشخاص و عدد األيام، و أنواع الطيور التي دخلت الفلك و التي ذُكرت بشكل دقيق و تفصيلي. 
   بأكمله؟!! كيف أختفى  الذي كان موجود قبل الطوفان و لم يدخل الفلك. أين هو؟!!  النسل ❖
 أيضاً في سفر الرؤيا.  و الذي ذُكر قوس القزح الذي يظهر في السماء بعد األمطار الشديدة.   ❖
( و  6:10" )تك  م وفوط وكنعانوبنو حام: كوش ومصراي " ، و الذي ذُكر نسبه في الكتاب  ايم حفيد نوح من حاممصرمصر التي ُسميت نسبة الى   ❖

 ( 8:1أخ 1)

 فهل يكون نسب مصرايم ) أبو المصريين( و أيضاً اإلصحاحات التي ذكرت فيه كذلك من األساطير؟!!  

يمكن    (، هل9:6" )تكفي أجياله. وسار نوح مع هللا كامالً   باراً   هذه مواليد نوح: كان نوح رجالً وصف الكتاب المقدس نوح بأنه رجل و بأنه بار "  لقد   ❖

 ية أسطورية؟!! أن يتعامل و يتحاور هللا مع شخص

مبروسيوس ...  إالقديس أغسطينوس ... القديس إكليمندس ... القديس  :للكنيسة الذين كتبوا عن حقيقة قصة نوح والطوفان أقوال و تعاليم اآلباء األولين ❖

 العالمة أوريجانوس و غيرهم الكثير من اآلباء ... 
 (. 36:3" )لو بن قينان، بن أرفكشاد، بن سام، بن نوح، بن المكسلسلة أنساب المسيح " نوح أحد المذكورين في   ❖

ال ❖ ألنه كما كانوا في األيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون  نتظر بحالة البشر أيام نوح "  مالمسيح شبه حال الناس عند مجيئه الثاني 

كانوا يأكلون ويشربون، ويزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي فيه دخل نوح  "( و أيضاُ  38:24)مت  " ي دخل فيه نوح الفلكويزوجون، إلى اليوم الذ 

تُ (. قال القديس بولس الرسول "  27:17)لو    "الفلك، وجاء الطوفان وأهلك الجميع ً باإليمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم    ر بعد خاف، فبنى فلكا

إذ عصت قديما، حين كانت أناة هللا  (. قال القديس بطرس الرسول "  7:11" )عبا للبر الذي حسب اإليماندان العالم، وصار وارث لخالص بيته، فبه  

ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ  (. "  20:3بط  1)  تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء

 ً ً للبر،  ثامنا كارزاً  نوحا  (. 5:2بط  2" )على عالم الفجار  إذ جلب طوفانا

 في قصة نوح و الطوفان: و الروحي الجانب الرمزي  

ً إلى الصليب. الطوفان يرمز إلى الكنيسة. الفلك يرمز إلى المسيح. الفلك يرمز  إنوح يرمز  الفلك و حياة التسليم   النعش أو التابوت.  لى المعمودية. الفلك يعني لغويا

 مصالحة األنسان مع هللا. الفلك يُخلص كل من هم فيه بدون محاباة.  الكامل. الفلك و 

 ً  حتى التفكير بأسطورية حدث الفلك و الطوفان.  كل هذا الجمال و العمق و الروحانية التي شرحها اآلباء بروعة شديدة تجعل من المستحيل إطالقا

 

 سدوم و عمورة  لوط و  .5

 (. 7:2ط  2 –  32-29- 28: 17مرات ) لوقا  4  ذكر اسم لوط في العهد الجديد

يهوذا الرسول كتب عن    –القديس بولس الرسول    – القديس بطرس الرسول    – أشخاص)السيد المسيح    5مرات في العهد الجديد و تكلم عنها    10ذكرت سدوم  

 سدوم(.  خطية يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا كتب أيضاً عن  – حرق سدوم 

 :ريخية و اآلبائية و الكتابيةقصة لوط منسوجة في كثير من األحداث التا

دوم  (، فقصة المالكين و زيارتهم ابراهيم و س33- 16:    18)تك  هللا ما كان مزمعاً أن يفعله بالحقيقة  أظهر له  ،في حوار هللا مع ابراهيم في سفر التكوين ❖

 داث هي مجرد أسطورة؟!! لى عامود ملح. فهل من الممكن أن يكون كالم هللا و جميع تلك األحإو عمورة، و تحول زوجة لوط 

( أي أن دينونة سدوم و  15:10" )تكمما لتلك المدينة  الحق أقول لكم: ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماالً "  قال السيد المسيح   ❖

 عمورة مستمرة و مأخوذ كمقياس حتى اليوم األخير. 

 (. 23:11" )مت اوية. ألنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم وأنت يا كفرناحوم المرتفعة إلى السماء! ستهبطين إلى اله" ❖

❖ " ً ً سدوم ومصر، حيث صلب ربنا   وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا  ( 8:11" )رؤ أيضا

 . و غيرها الكثير من النصوص التي تتحدث عن سدوم و عمورة

 

 

 



 : وعمورة  اللغوي والجغرافي لسدوم  البعد 

 سدوم: 

  وهي اتت من كلمه قديمه جداً ، و تقع جغرافياً قرب البحر الميت،  سترونجبمادة القار" في قاموس    أو حريق   معنى كلمة سدوم هو " محرقة" أو " حريق بركاني

  والمنطقه كانت تسمي سديم قبل بحر الملح .  وتعني سيدما اي ترسيب الذي يحترق وهذا دليل علي ان المنطقه كانت معروفه بترسيبات تشتعل وهو معدن الكبريت

"  الذي هو بحر الملح   السديم جميع هؤالء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق    ما ذُكر في الكتاب المقدس: " ك  " سديم" قبل البحر الميت اسم  على المنطقة    طلق يُ   كما كان

 (. 3:14)تك

 عمورة: 

 . ل عامر اي كوم او جمعوهي اتت من فع ، وتعني اغراق او غمسعمورة تعني كوم مغمور  

ً   دنلى الجنوبية  في دائرة األرإتقع كالً من سدوم وعمورة في حدود كنعان الشرقية   و قد تكون هي منطقة  أ  وهي المنطقه المحيطه بالبحر الميت او بحر الملح حاليا

،  فبعد الطوفان حدث تحرك في األرض و  نها البحر الميت االني االرض التي تحيط باالردن قديما التي مكا، أ السديم التي هي كانت موجوده قبل البحر الميت

 . ( 10-8-3-2: 14القارات. كما ذكر في الكتاب المقدس في سفر التكوين انفصلت مما أدى الى تكون 

يِم الَّ " عمق السديم هي منطقة في منتصف بحر الملح  ّدِ ( و وجد األثريون آثاراً كثيرة  3: 14  " )تكِذي هَُو َبْحُر اْلِمْلحِ َجِميُع هُؤالَِء اْجتََمعُوا ُمتَعَاِهِديَن إِلَى ُعْمِق الّسِ

 بحر الميت، و الجدير بالذكر أن البحر الميت ال توجد فيه كائنات حية بسبب نسبة الملح العالية في المياهعلى جانبي ال

ً أُ و،  "Structure and evolution of Palestineفي كتاب "اإلسم األثري لبحر الملح هو "بحيرة لوط" كما جاء     ة، كما أنهوادي سدوم وعمور  طلق عليه ايضا

 ى. ثار من الخمس مدن الزالت ترآلهي ومن الحريق اإل ةتبقي ثار مهناك آالزالت 

 : أحداث و تفاصيل حرق سدوم و عمورة

  –في العهد القديم غير العهد الجديد ) سفر التكوين خمسة أسفار في   ليست محصورة فقط على سفر التكوين، بل مذكورة أحداث و تفاصيل حرق سدوم و عمورة  

 . صفانيا(  –عاموس  –أشعياء  –التثنية 

ساعات مشياً على األقدام،    5أو    4التالي استغرقت حوالي  ب كيلومتر، و    25المسافة التي قطعها المالكين بين حبرون حيث إبراهيم الى سدوم حيث لوط تبلغ حوالي  

ً فجاء المالكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جال هيم عند حر الظهيرة و وصولهم مساء الي سدوم."  ذلك يفسر سبب ظهورهم إلبرا في باب سدوم. فلما رآهما    سا

 ( 1:19" )تكلوط قام الستقبالهما، وسجد بوجهه إلى األرض 

ً و العقاب كان كما قال الكتاب المقدس "   ن يري  أ  استطاعبراهيم  ، حتى أن إ(24:19" )تكمن السماءمن عند الرب    وناراً   فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا

 (. 28:19" )تك  سدوم وعمورة، ونحو كل أرض الدائرة، ونظر وإذا دخان األرض يصعد كدخان األتون  وتطلع نحو"  من حبرون الدخان الصاعد 

، و  لمادة موجودة في تلك األراضي بين اآلثار البركانية العديدةهي مادة معروفة سهلة االشتعال دخانها خانق، وهذه ا  ، و من الكبريتات  ة اي حجاركلمة كبريت  

 بالتالي فإن تلك األرض ال تُنبت أي نوع من الثمار و ال تُعتبر صالحة للزراعة أو الحياة.  

تُْنِبُت َوالَ يَْطلُُع فِيَها ُعْشٌب َما، كَ   " َوأَْدَمةَ َوَصبُوِييَم،ِكْبِريٌت َوِمْلٌح، ُكلُّ أَْرِضَها َحِريٌق، الَ تُْزَرعُ َوالَ  بُّ بِغََضِبِه َوَسَخِطهِ   اْنِقالَِب َسُدوَم َوَعُموَرةَ  "    الَّتِي قَلَبََها الرَّ

ِزيَنةُ فَْخِر  َوتَِصيُر بَاِبُل، بََهاُء اْلَمَماِلِك وَ  ، و لذلك يقول أشعياء النبي "مصاحب بنار شديدة ة رضي أ ةانقلبت ولكن تشققات كثير ة واالنقالب ليس قطع(، 23:29)تث

عُوا  قَلَْبُت بَْعَضُكْم َكَما قَلََب هللاُ َسُدوَم َوَعُموَرةَ، فَِصْرتُْم َكُشْعلٍَة ُمْنتََشلٍَة ِمَن اْلَحِريِق، فَلَْم تَْرجِ ، و كذلك عاموس "  (19:13" )أشوَم َوَعُموَرةَ اْلِكْلَداِنّيِيَن، َكتَْقِليِب هللاِ َسدُ 

بُّ  ، يَقُوُل الرَّ  (. 11:4)عا  "إِلَيَّ

وَن َكعَُموَرةَ، ِمْلَك اْلقَِريِص،  فَِلذِلَك َحيٌّ أَنَا،  "   وايضا اصبحت حفرة ملح َوُحْفَرةَ ِمْلحٍ، َوَخَرابًا إِلَى  يَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد إِلهُ إِْسَرائِيَل، إِنَّ ُموآَب تَُكوُن َكَسُدوَم َوَبنِي َعمُّ

تِي تَْمتَِلُكهُ األَبَِد. تَْنَهبُُهْم بَِقيَّةُ َشْعِب   (. 9:2م")صفي، َوبَِقيَّةُ أُمَّ

َد َمِديَنتَْي َسُدوَم َوَعُموَرةَ، َحَكَم َعلَْيِهَما بِاالْنِقالَِب، َواِضعًا ِعْبَرةً ِلْلعَِتيِديَن أَْن يَفْ "  ح طبقة رماد وفوق المل  ( 6:2بط 2" ) ُجُرواَوإِْذ َرمَّ

ق الوحي اإللهي في الكتاب المقدس... هل يمكن ار عدة ...  كتبت على مدار مئات أو آالف السنين ... عن طري تلك القصة بتفاصيلها الدقيقة التى ذُكرت في أسف

 أن يفكر أي شخص ... أن تكون أسطورة؟!!! 

قديس يوحنا ذهبي الفم ..  يجب أن نقرأ جيداً ما ُكتب عن لوط ... و امرأته ... عن سدوم و عمورة في كتابات العالمة أوريجانوس .. القديس إمبروسيوس... ال

 ... القديس كبريانوس... تلك الكتابات تحمل أقواالً و تعاليماً روحية من أروع و أبدع ما يكون.. القديس جيروم ... القديس أغسطينوس
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ها نحن    "فتيلة األولى في سر مسحى المرضىفي ال  بالرغم من أن أيوب ذكر في العهد الجديد مرة واحدة، لكنها تُصلى بعمق في كل بيت من بيوت الناس التعابى

 . ( 11:5" )يعنطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. ألن الرب كثير الرحمة ورؤوف 

و العاقبة من    بصبره  مرات، و يقدم ذبائح و محرقات عن أوالده، و يشهد له يعقوب الرسول   6أيوب يُذكر عنه في أول إصحاح من السفر بأنه " رجل" و تُعاد  

 عند الرب، و يتضح من ذلك حضور هللا و ذلك يؤكد حقيقة شخصية أيوب.  

ً و  ( أكثر من مّرة،20،  14:  14في أسفار أخرى مع أشخاص حقيقيين، مثلما ورد اسمه مع نوح ودانيال )حز    أيوب  ورد اسمكما   ورد اسم أيوب في سفر    أيضا

 أيًضا شخصيات أسطورية خرافية؟!  طوبيا و  فهل نوح ودانيال،  (15،  12: 2طوبيا ) 

 قصة حقيقية تاريخية حدثت على أرض الواقع بدليل:  قصة أيوب هي 

  500فدان، ومن الحمير    500، ومن البقر  3000، ومن الجمال  7000حدَّدت القصة عدد أوالد أيوب بسبعة أوالد وثالث بنات، وممتلكاته من الغنم   ❖

، ومن البقر  6000، ومن الجمال  14000لتي حازها أيوب بَعد التجربة إذ تضاعفت ممتلكاته من الغنم  الخيرات ا(،. كما ذكرت  3،  2:  1أتان )أي  

 . أتان، وذكر اسماء البنات، وقال أنهن كنَّ جميالت جداً  1000فدان، ومن الحمير  1000

(، كما  21:  4إرميا بعد مئات السنين )مرا    ع، وذكرها ( وهي موجودة في أرض الواق1:  1كنى أيوب، وهي " أرض عوص" )أي  حدَّد السفر مكان سُ  ❖

 . ( 21،  20:  22جاء ذكر اسم " عوص " كشخص في سفر التكوين )تك 

 ( بينما ال تهتم األسطورة بذكر المكان وال الزمان. 16:  42حدَّد السفر عدد السنين التي عاشها أيوب بعد التجربة وهي مائةً وأربعين سنة )أي  ❖

 . ( 17، 15: 1مثل " السبئيين والكلدانيين" )أي    عض الشعوب جاء في السفر ذكر ب  ❖

 . ( وهي أسماء حقيقية، وَنَسب كل منهم معروف 11: 2جاء في السفر اسم أصدقاء أيوب )أي   ❖

في العصر الحالي    هذا اإلسمسفر أيوب هو سفراً رمزياً لذكره حيوانات أسطورية مثل البهيموث و اللوياثان، و الحقيقة أن عدم وجود مخلوقات ب عون أن  دّ يذكر المُ 

، و إال كان  معرفةال   ا أيوب حق يعرفه  ة،حقيقي   اتال ينفي وجودها في عصور سابقة على اإلطالق، فيتضح من طريقة الحوارمع أيوب أن هللا يحدثه عن حيوان 

ك الحيوانات، يتضح أنها حيوانات ضخمة، جلدها  سفر عن تلأيوب استفسر عنها حيث إنه يتمتع بمعرفة قوية بالطبيعة و الحيوانات. مما يتوافر من معلومات في ال

 سميك جداً، تسبح في الماء و يصعب صيدها.

وكلمة " بهيموث " كلمة عبرية، وهي جمع كلمة " بهيمة"،  هي كلمة مصرية تعني "ثور الماء" أي "فرس البحر" و لكنه كان ضخماً جداً غي ذلك الوقت،  بهيموث

دائرة المعارف الكتابية " أيًضا عن هذا الحيوان: "ويقول هللا أليوب عنه " الذي صنعته معك " إشارة إلى أن هللا خلق  جاء في "  كما    .ومعناها بهيمة عظيمة

 . ( 26-24:  1الحيوانات في اليوم السادس الذي خلق فيه اإلنسان )تك  

( يقول صراحة: "هأَنَذَا  5-3:  29في نبوة حزقيال ) األول، و كذلك    صحاح تعني تمساح، و ذُكرت في سفر المزامير أكثر من مرة، و في سفر أشعياء اإل   لوياثانأما  

ابُِض فِي َوْسِط أَْنَهاِرِه "   ، فلماذا؟؟!!  9-2:  41قاموا بحذف بعض اآليات من سفر أيوب ، أما اآلباء اليسوعيين َعلَْيَك يَا فِْرَعْوُن َمِلُك ِمْصَر، التِّْمَساُح اْلَكِبيُر الرَّ

في هذه الوثيقة يحاور فيها الرجل المصري البائس نفسه )الكأ أو  و رجع للفترة ما بين المملكة القديمة والمملكة الوسطى،  ت   حول اإلنتحار سطورة وثيقة حوار  أ

لكن روحه تفزع  ظل اختفاء العدالة والمحبة، فيذهب ليقف على حافة القبر استعداًدا لالنتحار والمقرين( عن فكرة االنتحار بسبب ما يعانيه من بؤس وشقاء في  

ن تلك النهاية  من الظلمة وتأبى االنتحار، واقترحت روح المصري البائس عليه أن يكون االنتحار عن طريق الحرق بالنار، ولكنها مّرة أخرى فزعت وفّرت م

، وتفعم القلب حزنًا، فهو ينتزع الرجل من  س تصف له فظائع القبر قائلة: "إذا تذكرت المدفن فأنه حزن، وذكراه تثير الدمعالبشعة، وأخذت روح المصري البائ 

 بيته ويلقى به على الجبل )أي الجبانة(، ولن تصعد روحه قط ثانية لترى الشمس... تمتع بيوم السرور وأنَس الهموم" 

 اإلختالفات الجوهرية: 

o  قصة بينما الوثيقة هي حوار أمام القبرسفر أيوب هو . 
o  َّل عندما ُعِرض عليه من قِبل زوجته التي قالت له: "بَاِرِك هللا َوُمْت! فَقَاَل لََها:  ، ب  أنه لم يقبل فكرة االنتحاروإن كان أيوب البار تمنى واشتهى الموت إال

 ( 10،  9:  2ْئ أَيُّوُب ِبَشفَتَْيِه" )أي ْقَبُل ِمْن ِعْنِد هللاِ، َوالشَّرَّ الَ نَْقَبُل؟ فِي ُكّلِ هذَا لَْم يُْخطِ تَتََكلَِّميَن َكالًَما َكإِْحَدى اْلَجاِهالَِت! أَاْلَخْيَر َن

ً  هارس كاندرا الهنديةسطورة ا ً  كان " هارس كندرا " ملكا كاندرا في  ، ففي عصره سادت العدالة وعمَّ الرخاء جميع أرجاء مملكته، وبينما كان هارس مثاليا

ئفين ومحاربة األعداء ومنح الصدقات وال سيما للبراهمة، أراد البراهمة اختباره  طريقه إلنقاذ امرأة تجوز في محنة طبقًا للتعهد الذي أخذه على نفسه بحماية الخا

ه وابنه وجسده، وعاش هذا الملك العظيم كشحاذ ال  طبقًا لهذا التعهُّد، فطلبوا منه التخلي عن كل ممتلكاته، فتخلى عن طيب خاطر عن كل شيء باستثناء زوجت 

ر شخص يُدعى راجاسيايملك شيئًا. وكان الملك ُمطالبًا بدفع أج  Rajasuya   كان قد أوقف أجره من قبل، فاضطر الملك إلى بيع زوجته وابنه لدفع األجر

ر  الملك وزوجته أن يحرقا أنفسهما مع ابنهما في المحرقة، ولكن اإلله " أندرا "  المطلوب لراجاسيا، وعاش الملك بمفرده في مذلة شديدة، وفجأة مات ابنه، فقرَّ

. الحياة البن الملك الميت، وجمع شمل األسرة وأصعدها للسماءتدخل، فأعاد   



 اإلختالفات الجوهرية: 

يتخلَّى عن ممتلكاته بإرادته، ولم يعش شحاذًا، ولم يبع  ومن العرض المختصر السابق يتضح مدى االختالفات بين هذه القصة وبين قصة أيوب، فأيوب لم 

.  ع ابنهما الذي مات، ولم يتدخل اإلله لبعث الحياة البن أيوب، ولم يصعد أيوب مع أسرته للسماءزوجته وابنه، ولم يقرر حرق نفسه هو وزوجته م  

ض لظلم فادح فكتب لملك ذاك الزمان لينصفه، وإذ أُعجب الملك بكتاباته قول أن الفالح الفصو ت ن الحضارة المصرية القديمة،  م  الفالح الفصيحسطورة  أ يح قد تعرَّ

أكثر فأكثر، وجاءت مكاتبات هذا الفالح في شكلها فقط تشابه سفر أيوب حيث تبدأ بمقدمة وخاتمة نثرية يفصلهما مضمون الرسالة وهو    صبر عليه لكيما يكتب 

ن من تسعة أحاديث نصف شعرية مع مقدمة نثرية وخاتمة نثرية كذلك.ت الثانية قبل الميالد و إلى اآللف  األسطورة يرجع تاريخ .نصف شعري   تكوَّ

 فات الجوهرية: اإلختال

o  الى الحاكم. فالح مصري السفر هو مجموعة حوارات الهوتية ضمن قصة شخصية، أما األسطورة فهي مجموعة رسائل توسلية من 
o  الفالح المصري يشكو من العمال غير الجديرين بالثقة. أيوب يحتج من إحساسه بسكوت هللا، أما 
o  المصري فهي قصة معاناة ظلم يمر بها كل البشر على مستويات مختلفة. قصة أيوب قصة صبر على التجارب، أما أسطورة الفالح 

عنه الكثير من اآلباء مثل العالمة أوريجانوس،  ، و كتب  يؤمن اليهود و المسيحيين و المسلمين أن شخصية أيوب شخصية حقيقية، و قصته ليست رواية مؤلَفة

يس أمبروسيوس، و القديس غريغوريوس الكبير، و القديس مرقس الناسك، و القديس كيرلس األورشليمي،  القديس يوحنا الدمشقي، و القديس يوحنا ذهبي الفم، و القد

 القديس أغسطينوس و غيرهم الكتير... 

 يونان  .7

نسبه فهو ابن أمتاي    كر غم من أن الكتاب المقدس ذُ مرات(. يتم اإلدعاء بأن يونان أسطورة بالر  4لوقا    – مرات    4) متى    مرات   8يد  اسم يونان ورد في العهد الجد

  862نة الثاني بن يوآش س  من سبط زبولون. عنوانه من بلدة اسمها جت حافر تبعد ثالثة أميال عن الناصرة، و تكلم عن زمن خدمته و تنبأ في ايام الملك يربعام

 حدثت في نينوى.   ق.م.، و ذكر الكتاب المقدس أحداث تاريخية مرتبطة بخدمته في صرفة صيدا أيام إيليا و األحداث التي

المسيح عن رجال  ل السيد  سفر يونان تتفق عليه جميع الطوائف بأنه من األسفار القانونية األولى، كما شهد عنه السيد المسيح أيام بقائه في جوف الحوت، و كما قا

 ( و ذلك دليل على حقيقة تلك الشخصيات. 41:12" )مترجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، ألنهم تابوا بمناداة يوناننينوى "

حوتاً ليونان في زمنه و مكانه بحسب  الحوت في قصة يونان أطاع هللا في جميع األوقات بعكس طباعه. هللا عندما خلق الحيتان في بداية الخلق، أعد    تأمل روحي: 

 بهذه المواصفات من أجل يونان.و رسالته  

خذته الكنيسة القبطية في عهد البابا ابرآم ابن زرعة  أم، و    373يام من الكنيسة السريانية و ذكره مارإفرام السرياني سنة  صوم يونان يشهد بحقيقة يونان، و هو ص

 ها أخذته الكنيسة األرمينية و غيرها من الكنائس. م. و من بعد 968بابا األسكندرية سنة 

 سفر يونان ملئ بالدروس الروحية الجميلة و البركات. 

مع حوت تتقارب    كثير من الدالئل العلمية عن حوت يونان و القصة التي حدثت في المملكة المتحدة مع شخصية أطلقوا عليها يونان القرن العشرينكما يوجد ال

 ع حوت يونان.مواصفاته و أبعاده م

اروز ألهل نينوى يونان النبي ليغفر لنا خطايانا"  إن المسيح لم يدن يونان و كذلك الكنيسة في ذكصولوجية صوم يونان  تقول " اطلب من الرب عنا أيها الك

 وكذلك الكثير من اآلباء القديسين كتبوا عن يونان النبي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سادسةاللمحاضرة ا

 (هل إله العهد القديم إله دموي؟) 

 

 غير دموي.دموي أوديم أن إله العهد القباللفظ لألسف بعض الكتب التي ُكتبت للرد على تلك اإلدعاءات تحمل عناويناً تشير 

للوهلة األولى عنيفة، فكيف إلله محب لخليقته أن يُغرق! .... يحرق!....يقتل أو يأمر  في الحقيقة نجد في العهد القديم بعض النصوص و التي تبدو  

 بالقتل!....يسمح بالذبح! ... بالحرب!... بكوارث طبيعية!...جحيم في النهاية لغير المؤمنين!.... 

 المزعجة و التي تبدو عنيفة جداً؟   يقبل ؟ هل هو ال يستطيع أن يوقف كل هذه النصوصو السبب؟ هل يسمح هللا بذلك؟ هل فهل هللا ه

فكرة أن هناك نصوص في الكتاب، يأمر هللا فيها بالقتل هو أمر يصعب قبوله، لكن ال ينبغي أن نُنكر إنها حدثت بالفعل العنف غير مقبول.   

الكنيسة و قديسوها في تفاسيرهم و كتاباتهم . إن العهد الجديد ال يُنكر هذه الحوادث بل اعترف بها، وحتى آباء  ةحتى لو كانت مرات قليل

التي تحاَرب أو يّدعى عليها بالعنف  النصوص  لم تنكرها، بل أن بعض  الكنيسة في طقوسها  النصوص و كتبوا فيها. و  تعرضوا لهذه 

دية و الطوفان.....الهوس فصح و قتل األبكار يُقرأ في خميس العهد و الجمعة العظيمة... المعموخصصت لها الكنيسة مواسم لقرائتها، فال

   و بالتالي ال ينبغي لنا أن نُنكر أو نّدعي أن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد؟ األول و غرق فرعون... و غيرها..
 

 دعاء: مصادر اإل 
وا سالحاً هاماً في  كل هؤالء يجدو بعض المشككين في صحة الكتاب المقدس ألغراض متنوعة:    ، بعض من الديانات األخرىالملحدين ❖

 بعض نصوص و شخصيات العهد القديم و التي تبدوا عنيفة و يّدعون أن هذه النصوص هي أحد الدوافع للعنف المجتمعي والدولي الحالي! 
هؤالء يجدوا مشكلة في تفسير أو فهم بعض النصوص التي تبدوا   اب المقدس:الذي ينتموا للمسيحية و يفتقروا للدراسة و البحث في الكت ❖

روا  عنيفة في العهد القديم، و عندما يعجزوا عن تفسير ذلك و يشعروا بالحرج منه، يفصلوا تماماً بين العهد القديم و العهد الجديد، و يعتب

!! حاشا.. إن هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ، فاهلل ال يخطئ، أعمال هللا  في محاولة لتبريرأن العهد الجديد أتى ليصحح هذا الوضع العنيف.  

 . و هو قدوس  و بار... هو إله ليس قاسي و ليس عنيف...
وبالرغم من ظهور رحمة هللا بشكل واضح و جميل في أماكن عديدة جداً و متفرقة، إال إنه تبقى تلك التساؤالت موجودة ... كيف يأمر إله  

  بالقتل؟!!وه العهد القديم يه

 

 هللا هو هو لم يتغير.. في العهد القديم و في العهد الجديد...  
o عهد فهو هللا المحب الحنّان العادل القاضي في العهد الجديد.. كامل و متكامل.. هو هللا العادل القاضي و لكنه أيضاً المحب الحنّان في ال

 القديم. 
o هد الجديدالعهي هي في العهد القديم كما هي في  هللا حساناتإ . 
o يرفض الدماء و العنف في العهد القديم كما يرفض الدماء و العنف في العهد الجديد هللا . 
o  .هللا يوصي بمحبة األعداء في العهد القديم كما يوصي بمحبة األعداء في العهد الجديد 
o   حة في العهد الجديد. الذبيهللا يوصي بالرحمة أفضل من الذبيحة في العهد القديم كما يوصي بالرحمة أفضل من 

 

 ... العهد الجديد يقبل و يستشهد بما جاء في العهد القديم من مواقف عدل هللا 
o و هي دروس عامة  م، شهد لها الكتاب في العهد الجديد.يفكل المواقف التي ظهر فيها عدل هللا و التي تبدوا قاسية و عنيفة في العهد القد

 استفاد منها اإلنسان.
 

 منطق إبادة الشر بصفة عامة؟ هللا متى يستخدم  
o  ؟المنطقو ماهو الرابط بين كل تلك المواقف التي استخدم هللا فيها هذا 

 ما هي الخطوات و اإلسترتيجية التي يستخدمها هللا في التأديب و العقوبة الجماعية و التي قد تصل الى اإلبادة؟  
 كيف نُعد أنفسنا للرد على هذه الحروب؟ 
 صوص؟هذه النكيف أستفيد من  

 



 حقيقة يجب أن نستخدمها أثناء النقاش في هذا الموضوع: 38و إليكم 

، لذلك قام هللا بإعالن و كشف جوانب في و بين طبيعة و كيان هللا  ،المشكلة أن هناك فجوة كبيرة بين قدرات و فهم و معرفة اإلنسان  .1

الصمت   فضيلةه، و لكن في كثير من األحيان مارس اآلباء  ل  ةنسبمجهوالً بالطبيعته حسب إمكانية و قدرة فهم اإلنسان حتى ال يظل إلهاً  

 لمحاولة إكتشاف المزيد عن طبيعة القدوس. 

 فمجرد القراءة السطحية بدون عمق تجعل اإلنسان مخدوع بمفاهيم خاطئة.القراءة السطحية للكتاب المقدس تخدع القارئ.  .2
. و هذا األحساس هو واء طرد األمم من أمام شعبه أو طرد شعبه من أمام األممس  اآلمر في كل الظروفالتأكد من أن هللا هو المخِطط و   .3

و بإتضاع،   بدون شك في قدرته أو حكمته  ..هو محاولة فهم قصد هللا من األمورشيئاً واحداً ..نسان  لإلبقى  تمصدراً للراحة واألمان و ي

م، بآذاننا قد سمعنا. آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم.أنت الله"    يعطي هللا له  لمحاولة الدخول في دائرة فهم هللا بحسب ما  

ألمم الذين  . في عظة القديس اسطفانوس أمام مجمع اليهود قال: "  (3-1:  44)مز  " بيدك استأصلت األمم وغرستهم. حطمت شعوبا ومددتهم 

إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا، ورفع الشعب في س بولس الرسول: " (. يقول القدي 45:7الى أيام داود" )أع  طردهم هللا من وجه آبائنا

ثم أهلك سبع أمم في أرض    ونحو مدة أربعين سنة، احتمل عوائدهم في البرية.  الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها.

تنجسوا، ألنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا بكل هذه ال ت(. يقول هللا أيضاً "  19-17:  13" )أع  كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة

"  . ألنهم قد فعلوا كل هذه، فكرهتهمأنا طاردهم من أمامكموال تسلكون في رسوم الشعوب الذين  و أيضاً "    (.24:18" )ال  طاردهم من أمامكم

 (. 23:20)ال

رئ أن يفهمها في سياقها و ظروفها سواء كانت . و ينبغى للقاو ليست رمزية أو أسطوريةهذه القصص و األحداث و الحروب حقيقية   .4

، فالفهم ليس فقط للرد على اإلدعاءات تاريخية أو ثقافية أو لغوية أو جغرافية، كما أن ينبغي أن يهتم أيضاً بما هو نافع فيها لحياته الروحية

 وبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم". ثم بعدها " مستعدين لمجا له في قلوبكم" " قدسوا الرب اإلو لكن أيضاً  للحياة الشخصية 

. هي خدعة شيطانية و وهم غير حقيقي بالمرة. نحن فكرة فصل إله العهد القديم عن إله العهد الجديد هي في األساس تقسيم هللا الى إلهين .5

العهد القديم ليس أبدي, و إله العهد الجديد ليس نؤمن أن هللا أزلي من قبل العهد القديم، و هللا أبدي لما بعد العهد الجديد، و إال يكون إله  

ير حسب حالة األنسان. إن هللا أعلن في العهد القديم  أزلي. و هنا يكون الموضوع أخطر بكثير من حد البدعة عن العنف. فاهلل ثابت ال يتغ

"  من فعل  قال هللا لموسى: »أهيه الذي أهيه«ف"  14:3 خروجعّرف نفسه ألول مرة في  اقى الى األبد، فاهلل عندمبائم من األزل و سيقإنه 

بدي و سينتهي مع بداية العهد الجديد، فكيف يقيم ميثاقاً ، فإذا كان إله العهد القديم ليس إله أالكينونة، ككائن دائم و مستمر.. موجود و أبدي

.. كيف تكون فرائضه أبدية؟!!.. و كيف يتحدث عن الحياة أبدياً؟!... كيف يقيم عهداً أبدياً مع إبراهيم؟!... كيف يكون ملكه ملكاً أبدياً؟!!  

 مالصقة و منسوجة في طبيعة هللا ..األبدية؟!! .. و ميراثه أبدي؟!! و كيف يكون مجده أبدي؟! إن كلمة " أبدي" 
ودعا   في العهد الجديد؟ "   فكيف يصف إبراهيم هللا بأنه سرمدي )أزلي أبدي( إذا كان سيحل محله إله آخر  ثل على أزلية هللا،و ينطبق المِ 

 لفادي في العهد الجديد!!  (، و في تلك الحالة لن يكون هللا الخالق في العهد القديم هو ا33:21" )تكهناك باسم الرب اإلله السرمدي

هو هللا الواحد في الكتاب ، فليس هناك إله لكل من العهدين بل  و هذا يهدم تماماً الفرضية المطروحة بالفصل بين هللا في العهد القديم و الجديد

 المقدس و الذي نؤمن به. 

و  م(،    144)سنة    البدعة الماركونية في القرن الثاني الميالديظهرت  .  ن إله العهد القديم إله عنيف و دموي غير إله العهد الجديدإ بدعة   .6

كان متأثراً بالفكر الغنوسي )الثنائية  نشأت على يد ماركيون )أو مرقيون أو مرسيون( في منطقة آسيا الصغرى، حيث  هي بدعة قديمة  

(، و بدأ بالمناداة بالفصل بين هللا في العهد القديم و توجد منها بدعة وثنية و يهودية و مسيحية يهودية  –اإللهية أي إله للخير و آخر للشر  

 المسيح في العهد الجديد، و قال إنه ال يمكن أبداً أن يتوافق المسيح مع الناموس!! 
فهو أتى ليكمل و ليس  ،  يطيعها بالدقة  كانمسيح عند تجسده خضع لكل األمور الناموسية كالختان و التقديمات، و حتى العبادات  ألسيد ال

 ينقض.ل

من    ،منذ األزل الى األبدبل هو    ...فال يوجد إله لكل عهد  .الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد وثيقة ذات صياغة توحدية إلهية بإمتياز .7

 :من البداية الى النهاية ...هو رب واحد ...موسى الى الرؤية أسفار
o اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب "   4:6مئات المرات، بداية من تثنية    " رب واحد و إله واحد " فالكتاب المقدس ذكر أن هللا هو

 ." واحد
o  " مرات في سفر الرؤيا   4في سفر أشعياء و مرات 3)  مرات 7" ذُكرت في الكتاب المقدس  هللا هو األول واآلخركما أن تعبير

 (. 13:22، رؤ8:2، رؤ17:1، رؤ 11:1، رؤ12:48، أش6:44، أش4:41أش /

o  " ( 13:22، رؤ6:21، رؤ8:1" ذُكر ثالث مرات في سفر الرؤيا )رؤالبداية و النهايةتعبير 



  المسيح( أنهوهو شخص الرب يسوع    هللا الظاهرفي الجسد)  أقنوم اإلبن  عن . ذكر العهد الجديد  هللا في العهد الجديد هو هللا في العهد القديم .8

في البدء كان )وليس كانت الكلمة أي المنطوقة( فأي تعبيرعن شخص يسوع المسيح يأتي في صيغة المذكر "    " الكلمة  " في البدء كان

 (.3-1:1" )يووبغيره لم يكن شيء مما كان كل شيء به كان،. هذا كان في البدء عند هللا الكلمة، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا. 

النجار و يوسف الصديق و يوسف الرامي،   )هللا يعين(سم هللا من العهد القديم، يوسفإسمها باذكر العهد الجديد أسماء شخصيات يرتبط  

 حنّان(، ثائوفيلس )المحبوب من ، و سمعان )الرب يسمع(، و متى )عطية هللا(، يوحنا )هللاحبيب الرب  )هللا يزيد(  لعازر الدمشقي و لعازرأ

 ؟ إله العهد القديم أم إله العهد الجديد؟!! مقصود هنا هللا(. فأي إله منهم

في العهد الجديد، فكيف لم يذكروا أي معلومة عن وجود إلهين، مثل سمعان الشيخ أو زكريا    تمن العهد القديم و أكمل  تهناك شخصيات بدأ

ليتنبئوا بقدوم إله آخر غيره في العهد   ،نح نبوات ألنبياء في العهد القديمكيف إلله في العهد القديم أن يم  مثل يوحنا المعمدان، و  ...الكاهن

 الجديد؟!! 

 كانوا يتعبدوا إلله غيره؟!! و هم  ،هل هللا في التجلّي كان يتحدث مع شخصيتي العهد القديم )موسى و إيليا(

ماء " هذا هو ابني الحبيب" و إله العهد الجديد في نهر ؟ إله العهد القديم يتحدث من السهل كان اللقاء بين إلهين  ...في معمودية المسيح

 د من يوحنا؟!!األردن يُعمَ 

الصفات   ع، و أيضاً في شخص هللا جميأي أن كل صفة موجودة كاملة في شخص هللا و في طبيعته و متكامل الصفات. .هللا كامل الصفات .9

 .فيهكاملة موجودة 
o الغفران و كلّي الدينونة، كلّي المحبة و كلّي العدل. رحمة و كلّي الحق، كلّي فهو كلّي ال 
o   هللا هو المحبة وهو رب الجنود و ....رب القوات.... رب الصباؤوت، حتى أن الكتاب المقدس قال في نصوص كتابية عن هللا

(، و  2:15" )خر  دي، وقد صار خالصيونشي(. و لما تقول مريم في تسبحة النصرة " الرب قوتي  3:15إنه "رجل حرب" )خر

 بمعنى إنه غلب في حرب. في سفر الرؤيا " خرج غالباً" 
o .الشريعة في العهد القديم تحمل إعالنات محبة و فيها تأديبات و عقوبات لكاسري الوصايا 
o .في العهد الجديد توجد التطويبات و أيضاً اللعنات 
o   الرحمة و المحبة و المغفرة و العدل و القوة... فال يصح أبداً  كلّي القداسة و  الرحمة و العدل تالقيا في شخص الرب يسوع، فهو

 أن نصفه بالنقص أو النقصان في أي أمر ما. 
ً لكي يكون إنسان هللا كامالً   كل الكتاب هو موحى به من هللا، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر،  "  لكل عمل    ، متأهبا

 ( 17-16:  3تي2" )حصال

هللا له حقوق خاصة به هو فقط، و تفوق بكثير جداً صالحيات البشر، فمثالً اإلدانة هي خطية بالنسبة لإلنسان و  .هللا له صالحيات سيادية .10

 لكن هللا يدين و له الدينونة، فهو وحده يملك الحق و العدل في شخصه. أيضاً القتل خطية و لكن من حق هللا أن يحيي و يميت. 

لكن بدأ الشيطان زرعه في فكر اإلنسان منذ أن كان آدم و حواء في الجنة حين قال لهم "  يك الشيطاني الكاذب لم يبدأ في هذا الجيل، التشك .11

، و أن يضع نفسه مكان القاضي الذي يحكم على تصرفات  ؟!!كيف يجرؤ األنسان على أن يصدق أن له حقوقاً كحقوق هللاأحقاً قال هللا؟"  

 ؟!! حاشا.. صوصه؟هللا و ن

فما عالقة هللا بفعل موسى حين قتل؟ فاهلل لم يسانده أو يشجعه على    هللا برئ من جميع التصرفات العنيفة لبعض رجاله في العهد القديم. .12

قتل أول من ينذر  فعلته. و عندما زنى داود و قتل، هللا لم يأمره أو يسانده في ذلك الفعل. و المثل في فعل يفتاح الجلعادي هل أمره هللا أن  

 يراه؟!! 

مستغلين   ، بل بالعكس تلك الممالك هي التي أقامت من نفسها أعداء له و لشعبههللا لم يعادي أي شخص أو أي مملكة حتى لو كانت شريرة  .13

 بمنتهى الجسارة.بصورة جماعية ومراحمه و تأنيه، و متحديين هللا 

ين طبيعة هللا... الشمس تُلَ   مقسى قلب فرعون؟ دعونا نتأمل في المثال التالي لنفهيُظهر قوته ف" فهل أراد هللا أن  و قسى الرب قلب فرعون"   .14

و هل السبب هللا أم قلب فرعون؟   سي الطين... إنها نفس الشمس و نفس مصدر الحرارة، فهل السبب الشمس أو طبيعىة المادة؟الشمع و تُقَ 

وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر، مواش ب الضربات "  من آمنوا بسب"قسى الرب قلب فرعون" و لكن هناك من المصريين  

 (. 38:12" )خروافرة جدا

هللا يحتمل اإلنسان لكن ال   ...هم و استباحتهم، لكنه ال يحتمل الشر و الفساد و النجاسة و الرجاسة رِ بُ جَ هللا يصبر على معادات الممالك و تَ   .15

 .يحتمل الشر

o  ً ( هللا يتأنى... فلقد صبر هللا عليهم طول تلك المدة من أجل  20:3بط  1" ) تنتظر مرة في أيام نوح، حين كانت أناة هللا  " إذ عصت قديما

 و أيضاً سكان كنعان )أريحا(.. طول أناته و ليس من أجل صناعة الفلك. بل تأنى عليهم علّهم يتوبوا ... و بالمثل مع أهل نينوى .. 



o   فقال ألبرسنة!! "    400و تأنى    الشرفاهلل رأى ً في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم. فيذلونهم   ام: »اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا

وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسالم وتدفن بشيبة  .ثم األمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأمالك جزيلة .أربع مئة سنة

 (. 16-13: 15)تك ." وريين ليس إلى اآلن كامالً ههنا، ألن ذنب األم وفي الجيل الرابع يرجعون إلى .صالحة

o  " :فماذا؟ إن كان هللا، وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهيأة للهالكقال القديس بولس الرسول "

كثيرة...بالفعل هذا ما حدث...    ... احتمل بأناةاحتمل    فماذا فعل؟  ...و هو قادر   (، فاهلل حين غضب.. و أراد أن يُظهر قوته22:9)رو

 و ما يحدث اآلن أمام هذا التبجح و التجاسر و التطاول على شخص هللا... 

ً . فالكتاب المقدس منذ العهد القديم والشريعة يرفض المعاداة بين أحد. "  الكتاب المقدس بعهديه يرفض معاداة أمم األرض .16  ال تكره أدوميا

 ً فمن الطبيعي أآل يكره أوالد العم بعضهم،    ( األدوميون هم أوالد عيسو7:23" )تثت نزيال في أرضهألنك كن  ألنه أخوك. ال تكره مصريا

، فإذا كان هذا ما يأمرهم هللا به في العهد القديم، فكيف يقول !!و لكن أن يوصيهم الكتاب بأال يكرهوا المصريين الذين استعبدوهم و قتلوهم

 !.... ّدعون عنه  إنه إله دموي أو عنيف؟!المُ 

، فاهلل يُعد  إن األمم رعية أخرى للربعد آخر غاية في الروعة..كل ماسبق محاولة لإلطالع على فكر هللا..طبيعته و كيانه، لكن هناك بُ  .17

ألنه .جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليكمي استنيري ألنه قد  قو  طريق خالص.. ال إبادة لألمم، فاهلل أعلن أن األمم ستلحق بموكب النور" 

فتسير األمم في نورك، والملوك في ضياء    .هي الظلمة تغطي األرض والظالم الدامس األمم. أما عليك فيشرق الرب، ومجده عليك يرىها  

نه هو هللا...هللا كان يستطيع  (. هللا كما أعلن للرعاة في ميالده كذلك أعلن للمجوس... و بالمثل أعلن هللا للمصريين أ3-1" 60" )أش  إشراقك

 بعمل معجزي   يتجنب الضربات ألرض مصر .. وعبور البحر و غرق فرعون، فكان من الممكن أن يأخذ أرض جاثان و ينقلها  بقدرته أن

و لكن هللا .بدون كل تلك المشقات و األعمال المضنية..  ..خارجاً بعيدأ الى أرض كنعان!! كما فعل مع كنيسة القديس أباسخيرون القليني

هللا كما يقول على شعب بني اسرائيل" أطلق شعبي"، قال أيضاً " مبارك شعبي ....    إني أنا الرب" !!  فعل كل ذلك "ليعرف المصريون

 مصر" على األمم. 

 .لم يكن الهدف من أي من تلك الحروب أن تصير تلك األمم يهوداً، أو أن يؤمنوا أنه هو هللا .18
 . ينعهد قديم أو عهد جديد( لقتل غير المؤمن ال يوجد مبرر كتابي واحد) .19

 ال في العهد القديم و ال في العهد الجديد.  .لم يترك هللا لشعبه تشريع بالحرب وال القتال ...ال كوصية أو نصيحة .20

 ،بل بالعكس كان هناك تحريم  . طفال هو هدف من أهداف الحروباألزواج أو سبي  ال  جزية أو اللم يكن الربح المادي أو الغنائم أو فرض   .21

و من الخدمة ودخول ،في داخل البالد يُحرق بالنار، حتى يظل مجتمهم مقدس و الهدف من تلك الحرب  و كان األمر يصدر أن كل ما  

سرائيل وخان بنو إاألرض يظل مقدس، و إن حاول أحد أن يتطاول ليأخد شئ مما حرمه هللا غنيمة، يكون السبب في كارثة للشعب بأكمله " 

 (.1:7" )يش  زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيلفأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن  ،  خيانة في الحرام

أما باقي الشعوب   .نة مسبقاً و ألهداف محددةمحددة بمنطقة جغرافية معلَ كانت  لتكوين إمبراطورية، إنما    كلها  لم تكن الحروب على الشعوب .22

أوص الشعب قائال: أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في  فكان يعم السالم معها و توجد تجارة و تعايش بينهم كأرض سعير "  

ً .ال تهجموا عليهم، ألني ال أعطيكم من أرضهم وال وطأة قدم، ألني لعيسو قد أعطيت جبل سعير مسعير، فيخافون منكم فاحترزوا جداً   . يراثا

 ً  (.6-4: 2" )تثبواتشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتاعون منهم بالفضة لتشر طعاما

شراً، و تأديب المجرمين و معاقبتهم   يس، فتأديب الرب إلبنه و معاقبته إذا لزم األمر لليست كل تأديبات الرب شراً و ليس كل العقاب شراً  .23

. تأديب هللا للشعوب  يسة للهراطقة و فاسدي السيرة و معاقبتهم و تأديبهم ليس شراً..و أيضاً تأديب الكنمن جهة القضاء أو الدولة ليس شراً.  

 و معاقبتهم من أجل الصالح و الحق من جهة هللا ليس شراً، "فالذي يحبه الرب يؤدبه" و القضاء على الشر هو مسؤولية إلهية. 

 ت طويلة:سكوت هللا عن شر و غطرسة و سطوة هذه األمم فترا .24
o  هي مثابة موافقة ضمنية منه و تصريح لهم بنشر و استباحة الشر. 
o  أيضاً في عثرة المؤمنينقد تتسبب . 
o .قد تتسبب في ضعف وانقياد بعض المؤمنين األتقياء لخطايا هذه األمم 

يناه في قصة راحاب الزانية مع الجاسوسين أو هذا ما ر.  انتشارأخبار تلك الحروب بسرعة نشر مخافة هللا بين الشعوب و منهم من قدم توبة .25

ألننا قد سمعنا    رض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان األرض ذابوا من أجلكم،وقالت للرجلين: »علمت أن الرب قد أعطاكم األ"  

األردن: سيحون وعوج، كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي األموريين اللذين في عبر  

بسببكم، ألن الرب إلهكم هو هللا في السماء من فوق وعلى األرض من سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان    اللذين حرمتموهما.

 ( 11-9:2)يش  " تحت

الشيطان.. الشفقة على بقاء الشر، و الذي قد  ق... الشفقة على بقاء  ة على بقاء المهرطِ فقالشك هناك شفقة يمكن أن نطلق عليها شفقة ُمدمرة. .26

ً بعده."  ذي الكثير من األشخاص الذين حوله أو من يأتي من  ؤي قد لدغته الحية؟ أو يشفق على الذين يدنون من الوحوش؟   من يرحم راقيا

 . (13:12" )سي هكذا الذي يساير الرجل الخاطئ، يمتزج بخطاياه 



ات  يتهاون أبداً في عقاب شعبه حينما أخطأ، فأدبهم بالحيّ  مأو غيرهم، فليس عند هللا محاباة و هو ل سواء كان بني ارائيلالعدل يشمل الكل.  .27

(.  33:11(. أدبهم بسبب تذمرهم من المن )عد35:33)خر  (. أدبهم بسبب العجل الذهبي11:1. أّدب قورح و داثان و أبيرام )يه(6:21)عدد

 أطفالهم و نسائهم. رضهم لألمم. قتل األممأ عطى أأدبهم بالسبي. 
حدود في   ...حدود زمنية  ..عقاب له حدود مكانية  هووكما استخدم هللا شعبه حين تاب في تأديب شعوب األرض، فعقاب هللا محدود.  

 من أجل التقويم و ليس تأديباً لهدف التأديب. هو فالتأديب ، و حدود بحسب خطة اإلصالح..سلوب اإل

 وهالكه األرضي ال يعني إنه أّشر الكل. . اإلنسان الذي يموت في حرب ال يعني أن مصيره األبدي هو العذاب .28

 بته لألمم الشريرة فمشاعر هللا أثناء عقو  حببة الى قلب هللا. لمُ و بالتأكيد ليست ا  كنها الخطوة األخيرةلبالحروب،    لقضاء على الشر ليس فقط ا .29

ر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب، إني ال أسُ "   :ما وصفه هللا حين قال  هي

ال يتباطأ الرب عن  رسالة بطرس الثانية: "   . وأيضاً في(11:33" )حزديئة! فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟عن طرقكم الر  ارجعوا،  ارجعوا

(. سفر الحكمة  9:3بط  2" )وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو ال يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة

 (.13:8" )أم ولذاتي مع بني آدم(. سفر األمثال " 19:12)حك " ألنك تمنحهم في خطاياهم مهلة للتوبة" 

الغير مناسب و لكن بطريقة مناسبة. .30 الوقت المناسب لتصحيح األمر  جميع الحروب بال استثناء جاءت بنتائج في صالح    هللا يتدخل في 

 كما قال أليوب. البشرية، بل لديه خطط أفضل يشير هللا 

 باآلتي: طردهم من أرضهم كانت بسبب ُسكنى الشعوب آللهة وثنية تنادي حروب العهد القديم على الممالك و .31
o .الغطرسة و الكبرياء 
o  .الفساد و الرذيلة 
o  .الخضوع لإلله الوثني 
o .محاولة التسلط على كل األرض بفرض شريعة الفساد بالقوة على الشعوب األخرى 

 :للتأديب اإللهي أربعة أشكال رئيسية .32
o  :األرض فتحت فاها  –دوام الشمس  –حجارة البرد  –الحيات  – الوباء  –النار و الكبريت  –لطوفان كاتأديب مباشر من يد هللا

 هلك بالسيف. المالك المُ  –

o :مثل شعوب كنعان. هللا يستخدم شعبه لتأديب األمم الوثنية 
o  :مثل السبع حروب المذكورة في سفر القضاة. هللا يستخدم الشعوب الوثنية لتأديب شعبه 
o مثل مملكة بابل التي أدبت مملكة آشور. مملكة مادي و فارس    وثنية أخرى:دم أمم و ممالك وثنية لتأديب أمم و ممالك  هللا يستخ

 التي أدبت مملكة بابل. مملكة اليونان التي أدبت مملكة مادي و فارس. مملكة الرومان التي أدبت مملكة اليونان. 

 بائح البشرية. فال يوجد من يجيز ابنه أو ابنته في النار. نادراً ما يحدث، و لكنه يرفض وال يقبل الذو هذا    هللا قد يقبل )نادراً( التأديب بالقتل: .33
 . راحاب في أريحا –لوط و بناته في سدوم و عمورة  –في الطوفان بقي نوح و من معه  البار باأليمان يحيى: .34
بينما زمن كتابة   4000والسبب أن تاريخ العهد القديم كان     لجديد؟وال نجدها بشكل كبير في العهد ا   لماذا نجد الحروب في العهد القديم .35

سنة فقط، أما الحروب التي حدثت بعدها كالحرب الصليبية فهي ضد روح و فكر الكتاب المقدس و ضد    100أسفار العهد الجديد كان  

 و ليست أهداف روحية مسيحية.هدافها كانت أهداف حربية سياسية الحياة المسيحية و بالتالي أدانتها الكنيسة، إلن ا

هلك، و في    هللا حدد مكان الخالص داخل الفلك فمن كان في الفلك نجى و من كان خارجه   تنفيذ العقوبة الجماعية كانت في مكان معين. .36

ا، نجد خلها هلك. و في قصة راحاب و أريح قصة سدوم و عمورة قال هللا أنها ستُحرق فمن خرج منها سلم و من رفض األمر و ظل بدا

أن المعلق و المحمي في الحبل القرمزي ينجو، أما من هو خارج حماية الحبل القرمزي سيهلك. من وضع دم الحمل خروف الفصح على  

عها يحيى و من يصر على  العتبة و القائمتين ينجي، و الباقي سيهلك. هللا لم يقل من سيحيا و من سيموت، لكنه حدد طريقة الخالص، فمن تب

 أرض الهالك سيهلك. البقاء في

أن يتضع اإلنسان و يخضع أوالً، فيؤمن و يُسِلم أن هذه النصوص هي نصوص مقدسة ألنها األكثر لياقة و الطبيعي لدراسة هذه النصوص   .37

العظماء    الوثوقة وعن طريق تعاليم اآلباء القديسين، و يليها أن يكون أميناً في الدراسة و البحث عن طريق المراجع سداخل الكتاب المقد

يجب أن يكون الداِرس أميناً فال يساوره الشك أو ينِسب حماقة الى هللا. أو   الذين كتبوا في هذه األمور و التفاسير المتعلقة بهذه النصوص.

 لح. صفة ال تليق باهلل القدوس.. هللا البار الذي ال يُخطئ.. هللا الكامل .. هللا الصا 
شعوب رئيسية كانت تقوم ضدهم    3فلماذا  :  الشخصيات و الشعوب التي كانت جزء من الحروبراء  والتحليلية و الفكرية  دراسة الخلفية   .38

 الحروب؟! 
o و هل هم نفس الفلطينيين الموجودين حالياً؟فمن هم؟و أين سكنوا؟  :الفلسطينيون 
o :وا أرض الموعد؟ و هل هي أرضهم؟فمن هم؟ و ماهي قصتهم؟ و كيف سكنوا و دخل الكنعانيون 
o :من هم؟ و هل هم فعالً عمالقة في الحجم؟ ف عماليق 



   بعةساالالمحاضرة  

 أمثلة من العهد القديم( )

و لكن الحقيقة أنها غريبة على فهم البشر، فاهلل عجيب بأعماله.. و لكنه بعيد كل البعد عن    ،توجد الكثير من المواقف و التي قد تبدو غريبة على هللا

 . القسوة و العنف و الدموية

 : )دخول الشعب أرض الموعد و تحريم المدينة( يحاأرمثال من  .1

األخرى    ، و لقد تكفل هللا بجميع احتياجاتهمالغنيمة والمكسب المادي ينصرف قلبهم وفكرهم ووقتهم إلى  حتى ال   ،عندما دخل الشعب أرض الموعد حّرم هللا المدينة

دائماً يحدد لهم الحرب في منطقة معينة.. في زمن معين.. و مع أشخاص بعينهم لهدف  حتى ال تستهوي محبة الحروب و دخول أراضي جديدة عليهم، بل كان هللا  

   معين وضعه هللا. 

. إن هللا بعظمته هو الوحيد الذي له الحق أن  و استخدم هللا فيها أدوات بشرية لتنفيذ هذه الدينونة:   على األشرارمن دينونة هللا جزء دخول أرض كنعان هو   ❖

 جازي.. له الحق أن يضع حداً للشر و األشرار. يدين.. له الحق أن يُ 
         سنة من دخولهم األرض    400الى أرض كنعان قبل    تبدأ حكاية سفر يشوع و دخول شعب بني اسرائيل  سلوب الذي اتبعه هللا في دينونة األشرار: اإل ❖

ً   ) أريحا(، حين تكلم هللا مع إبرآم: " ً أن نسلك سيكون غ  فقال ألبرام: »اعلم يقينا ثم األمة    ستعبدون لهم. فيذلونهم أربع مئة سنة. في أرض ليست لهم، ويُ   ريبا

وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسالم وتدفن بشيبة صالحة.وفي الجيل الرابع يرجعون إلى    التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأمالك جزيلة. 

 .  ( 16-13:15ك )ت   «.ههنا، ألن ذنب األموريين ليس إلى اآلن كامالً 

عب مصر و فرعون  هللا أعلن إلبراهيم أن شعب بني اسرائيل سيقع تحت نير العبودية و سيتسلط المصريين عليهم، و ظل هللا طوال تلك الفترة يحذر ش

مصر بأمالك جزيلة و محسوبة،  أخرج هللا شعبة من    من الدينونة مرة تلو األخرى بدون استجابة و بإصرار، فأدان هللا الشرير و استأصل الشر حين تفشى. 

   بة، فاهلل يتدخل حين يكتمل الشر تماماً.و أعلن أن شعبه سيعود في الجيل الرابع الى أرض كنعان بعد أن يعطي هللا لألموريين الفرصة كاملة للعودة و التو

. بالفعل موسى هو الشخص  ري و بدأت ثورته الخاصة ن المدة التي حددها هللا لبدء خالص شعبه( قتل موسى المصععام    40) أي قبل    360و في السنة  

سنة أخرى في   40سنة لخطة للخالص فيجب أن ينتظر موسى   400ص هذا الشعب، و لكن هللا حدد  خلِ و األداة الُمختارة للمهمة، و بالفعل هللا يريد أن يُ 

. هللا أمامه الزمن المستقبلي حاضر ... و الزمن الماضي  لى الخاطئيا لدقة خطة هللا للخالص و طول أناته عمديان حسب التدبير و الخطة اإللهية ...  

 رادته و ال طريقته...  إحظة، فليست هذه في تلك الل أو األموريين لم ينفعل ولم يقرر إبادة المصريين لكنه  حاضر...

... لعل طول  الى التوبة المصريين  طول أناته تقتاد    سنة كاملة.. بصبر، لعل   400فرص الواحدة تلو األخرى لمدة  الهللا بكل مجده ظل يحاول.. و يعطي  

الفساد و الشر يزداد بشاعة من جيل الى آخر  و كان  لقد صبر هللا على شرهم حتى الجيل الرابع،  ف  أناته تقتاد األموريين الى التوبة... حتى اكتمل الشر..

 . أتت عليهم دينونة هللا اكتمل الشر و حتى الجيل الرابع حيث

 ً  سلط الضوء على ما كان يعانيه الكنعانيون في أرض أريحا: نا نُ عوأن الوثنية و الخطية كانت منتشرة في مصر آنذاك، و لكن د نعرف جميعا

o  .كانوا يعبدوا األصنام و التماثيل في رفض قاطع لوجود هللا 
o   المثلية الجنسية.) الويين    العالقات   ت و امع الحيوان   الخطية زنا المحارم ) ممارسة الخطية مع أشخاص ال يجوز الزواج منهم(، و ممارسة

20،18 .) 

o  ( في شراكة وثيقة بينهم و بين الشيطان. 18، تثنية 20و الجان و الرقي. )الويين أعمال السحر و العرافة 

o  .تقديم األطفال ذبيحة لألصنام 

. إن وصول رسالة  ذلك جلّياً في قصة راحاب الزانية   يظهر. و  رتكلم هللا بقوة في قلوب الكنعانيين، فلقد أرسل لهم الرسائل طوال تلك الفترة و بشكل مستم

وقالت للرجلين:    هللا الى بيت الزانية معناه أن الرسالة بالفعل وصلت الى الجميع، حتى راحاب نفسها كانت تتحدث بإسم الجميع لما تكلمت مع الجاسوسين:"

س الرب مياه بحر سوف  ألننا قد سمعنا كيف يّب   جميع سكان األرض ذابوا من أجلكم،  »علمت أن الرب قد أعطاكم األرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن

سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق  .  قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي األموريين اللذين في عبر األردن: سيحون وعوج، اللذين حرمتموهم

 ( 11- 9:2)يش ي السماء من فوق وعلى األرض من تحت هللا فبعد روح في إنسان بسببكم، ألن الرب إلهكم هو 

 .. كما وصفت راحاب و أقّرت أنهم عرفوا أنه هو هللا .. إله الكون بأكمله..   لقد تكلم هللا في قلوبهم و أرواحهم و ليست فقط آذانهم. 

ت هللا أكثر من ذلك على الشر؟!!.. هل يتركه يتفشى  هل يصم علينا أن ندين الشر، و كذلك نكرز في وسط األشرار... ال أن نتهم هللا بأسلوب متجاسر، ف

 أكثر من ذلك حتى تتحول األرض الى جحيم؟!! أال نطلب من هللا في كل صالة " ليأتي ملكوتك"

من للرحمة..  يوجد زفكما    ،  ". انها رسالة للجميع و ليس فئة أو شعب معينإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكونولكن فلنعلم جميعناً "    الهدف الروحي: 

 . كذلك يوجد زمن الدينونة

 

 



 . و استخدم هللا شعب بني اسرائيل لتنفيذ هذه الدينونة لقد حان وقت الدينونة  ❖
تجانس. فكل  كما أن هللا عندما يُدين شعبه، يستخدم أي شعب من شعوب األمم...و هللا له الحق في ذلك، فهي منظومة.. و خطة هللا هي نسيج متداخل و م

 ياة. هللا هو لصالح كل إنسان في العالم كجزء من اإلبداع اإللهي.. كل عمل بيد هللا يمكن أن يكون دافع لإلنسان لتغيير مساره نحو طريق الح يقوم بهشئ 

 

أيدي  فنزلت ألنقذهم من    إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم،يقول الرب "   

ً وأُ   المصريين، لبنا تفيض  إلى أرض  إلى أرض جيدة وواسعة،  تلك األرض  الكنعانيين والحثيين واألموريين  وعسالً   صعدهم من  إلى مكان   ،

 ( 7:3" )خروالفرزيين والحويين واليبوسيين

ألرض ال تحتمل الشر الموجود  . و حتى ا لفسادليحيوا في الخطية و الشر و ا  ،ضد هللا  في عهد مع الشيطان   كل هؤالء الشعوب تجمعوا تحت راية واحدة 

 (. 11:3عليها و تخجل منه، فاإلنسان ُخلق من تراب األرض، و عندما يسير األنسان في مشيئة هللا تستريح األرض "و استراحت األرض" )قض

( تلك المنظمة التي  يين واليبوسيينالكنعانيين والحثيين واألموريين والفرزيين والحودعونا اآلن نتأمل في المنظومة بأكملها )المصريين و شعب هللا و  

بها لخدمة الفرد في منظومة  نسجها هللا بعناية فائقة و بترتيب إلهي، فاهلل في العمل الفردي يرتب المنظومة بأكملها لخدمة الكل، و في العمل الجماعي يرت 

 رعوية فريدة. 

ولو    ىحت .... لينجيه من الهالكعن قلباً تائباً  ليبحث  ة شعوب الشريرة  و المفرح في األمر، أن هللا قبل الدينونة يفحص كل القلوب في وسط السبع 

بيت راحاب الساكنة  ل القرمزي...  ب كل بيته بالح. أمر هللا أن يخلص هذا القلب و  حتى لو كان في أسوأ جسد و هو جسد الزانية .... كان واحداً 

 ... في أسوار أريحا ال يهلك

كيف يدافع عن إصرار هؤالء األشرار باإلستمرار في الخطية؟!! و يتجاهل القدوس البار الذي أرسل  بالدموية؟!!  كيف يتجرأ احدهم بعد هذا أن يصف هللا  

... هللا العادل كل العدل..الذي  بطول أناة و صبر..هللا الذي يدعوا الجميع ويريد أن الجميع يخلصون   ...و تكراراً   مراراً   و أنفسهم و آذانهم رسائله ألرواحهم  

 بمثل هذه الخطايا في السبي، و بدون محاباة.  أبنى اسرائيل بنفس العقوبات حين أخط عاقب شعب 

 كنعان كانت في جيل واحد، أما دينونة اسرائيل فقد استمرت ألجيال كثيرة.فالدينونة على ، الدينونة على اسرائيل كانت أشد من الدينونة على كنعان

و الثقافة السائدة في ذلك العصر، و لذلك لم يصف الشعب أو الشعوب المجاورة هللا بالدموي  قاً مع الفكر  ما حدث وقت دخول كنعان كان متفِ  

 بعد دخول أريحا. 
ة، فالبعض يعبدون باجون أو الشمس و البعض اآلخر يعبدون النار أو البقر أو القمر، و يوجد  تعدد اآللهبفكرة كان هناك إيمان  الزمان في ذلك  

عتقاد السائد في ذلك الوقت أن اإلله األقوى هو الذي يغلب اإللهة األخرى، فغلبة  هو شعب بني اسرائيل، فكان اإلشعب وحيد يعبد هللا الحي و  

 . عن قوة هللا و حقيقته بأنه اإلله الوحيدهللا بانتصار شعبه هو بمثابة إعالن للشعوب 
ئ. بل يجعل ذنب اآلباء على  رِ َب الذنب والسيئة، لكنه ال يُ الرب طويل الروح كثير اإلحسان، يغفر  آية واحدة يمكن أن تشرح قصة كنعان: "   

وبتهم فإن لم يتوبوا يصفح عن أبنائهم أيًضا من إن هللا يصفح عن اآلباء منتظًرا ت ( و المقصود هنا  18:14)عد"  األبناء إلى الجيل الثالث والرابع

عندئٍذ    و تمادوا فيه   على عدم التوبة بل سلكوا طريق آبائهم الشرير  بعالثانية و الثالثة حتى الجيل الراأجل طول أناته لكن إن صممت األجيال  

 . و ذلك بالفعل كان الواقع في قصة كنعان، حيث كان كل جيل أشر و أسوء مما قبله. يؤدب
ا و تََشبعوا من الخطية  األطفال كان يتم إلقائهم بكل وحشية في النار كذبائح لألوثان في أرض كنعان، فهل هذا مقبول؟!! كما أنهم أيضاً تَنجسو 

 معنى موتهم إنهم سيهلكون هالكاً أبدياً.و النجاسة المنتشرة حولهم.. و بالرغم ذلك ليس 
 

 في عهدي الكتاب المقدس:  هللا هو هو .2
 

 في العهد الجديد:  هللا الد يان

 ن الويالت : .. عن العقوبة.. و أحياناً يتكلم ع  الدينونةتكلم كثيراً في العهد الجديد عن المحب هللا 

 (. 14:23" )متأعظم دينونةويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون! ألنكم تأكلون بيوت األرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم. لذلك تأخذون  "  •

 ( 33:23")مت جهنم؟ دينونة أيها الحيات أوالد األفاعي! كيف تهربون من "  •

 (. 29:3" )مرأبدية  دينونةوجب  بد، بل هو مست ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى األ"  •

ً  دينونةاآلن  "  •  (. 31:12" )يوهذا العالم. اآلن يطرح رئيس هذا العالم خارجا

ً ولكنك من أجل قساوتَ "  •  (. 5:2" )روهللا العادلة دينونة في يوم الغضب واستعالن   ك وقلبك غير التائب، تذخر لنفسك غضبا

 (. 2:2" )رو ن يفعلون مثل هذه الحق على الذي  هللا هي حسب دينونةونحن نعلم أن  "  •

 . ( 3:2" )روهللا؟ دينونةأفتظن هذا أيها اإلنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه، وأنت تفعلها، أنك تنجو من  "  •

 (. 29:12كو1" )لنفسه، غير مميز جسد الرب  دينونة ألن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب  " •

 (. 27:10" )عب  يف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادينمخ دينونةبل قبول  "  •

 عن تعاليم الكنيسة.و المغاير  (. المقصود هنا التعليم الخاص البعيد1:3" )يعأعظم!   دينونة ال تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ  "   •

 ( 6:1" )يه اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظالم ونةدين والمالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم، بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى  "  •

 .. ألن هللا المحب الحنان هو أيضاً هللا الديّان و القاضي و غيرها الكثير من اآليات التي تتكلم أيضاً عن الدينونة في العهد الجديد، 



 :م قديل في العهد ا حب الم  الرحيم ..هللا 

 

عالنات عن شخص هللا و عن شخص يسوع المسيح بالنبوات.. انه حفل تعارف كامل على هللا..على  و اإل  بكم من الدسم و الزخم الروحي   يذخر العهد القديم 

 : رحمة هللا السماء و الملكوت..و يمتلئ باآليات التي تحكي عن  

الرحمة  ه هذه  بر واستقامة قلب معك، فحفظت لحسبما سار أمامك بأمانة و  رحمة عظيمةفقال سليمان: »إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي  "   •

 (. 6:3مل 1" ) وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم  العظيمة

 (. 50:8مل 1) " أمام الذين سبوهم فيرحموهم رحمة واغفر لشعبك ما أخطأوا به إليك، وجميع ذنوبهم التي أذنبوا بها إليك، وأعطهم "  •

، وال يحول  الرب إلهكم حنان ورحيمفيرجعون إلى هذه األرض، ألن  أمام الذين يسبونهم،    رحمةألنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم  "   •

 (. 9:30أخ2" )وجهه عنكم إذا رجعتم إليه 

 (. 28:7" )عزأمام الملك  رحمة وقد بسط علي "  •

 . ( 11:1)نح" أمام هذا الرجل رحمةوأعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه  "  •

 (. 50:18" )مز  لمسيحه  رحمةبرج خالص لملكه، والصانع  " •

 (. 10:25" )مز وحق لحافظي عهده وشهاداته  رحمةسبل الرب   كل "  •

 (. 5:33" )مز امتألت األرض من رحمة الربيحب البر والعدل. "  •

 (. 4:2" )نشمحبة أدخلني إلى بيت الخمر، وعلمه فوقي "  •

 (. 8:52" )مزإلى الدهر واألبد رحمة هللا توكلت على  "  •

ً   رحمةاجعل  "  •  (. 7:61" )مز يحفظانه  وحقا

 (. 11:84)مز   "ومجداً  رحمة هللا، شمس ومجن. الرب يعطي ألن الرب "  •

 . ( 6:6)هو "    ومعرفة هللا أكثر من محرقاتإني أريد رحمة ال ذبيحة،  "  •

 "...   فأمسكته ولم أرخهيمتلئ العهد القديم بإحسانات هللا، و كلما تأملت في النص تدخل الى العمق بال رغبة في العودة "  

فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك،  .  فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب يال "  في سفر حزقلزمن الحب  ونجد وصف   •

 . (8:16" )حز  ب، فصرت لي ودخلت معك في عهد، يقول السيد الر

•   " ً على    وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جداً   ،كانت علي يد الرب، فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي مآلنة عظاما

فقال لي: »تنبأ على هذه العظام    فقال لي: »يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟« فقلت: »يا سيد الرب أنت تعلم«.  . وجه البقعة، وإذا هي يابسة جداً 

ً   وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب:  ً وأضع علي   فتحيون.   هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هأنذا أدخل فيكم روحا   كم عصبا

 ً ً  وأبسط عليكم جلداً   وأكسيكم لحما ي، فدخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا  فتنبأت كما أمرن .....، فتحيون وتعلمون أني أنا الرب« وأجعل فيكم روحا

   ( 10-1:37)حز   ." " على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا

كساهم هللا    و يجعلها جيشاً عظيماً.. و السنكسار يحمل مئات األمثلة لقديسين  جّملهايُ ها و  ي كسي   إنههللا يعمل حتى في العظام اليابسة التي تسمع كلمته..  

ال تخف، أيها  الى نصيبهم... هللا ال يزال يعمل في وسطنا ليغيرنا الى صورته... الذي يُسر أن يعطينا ملكوته "  برحمته و غيرهم، لنفخر بهم و نشتاق  

 (. 23:12" )لوقا  كوت القطيع الصغير، ألن أباكم قد سر أن يعطيكم المل

،  سامعاً لتوسالته من أجلهمبراهيم من أجل األشرار في سدوم وعمورة... لقد كان هللا فرحاً بقلب ابراهيم  إ اللقاء بين هللا و إبراهيم حين تشفع   •

 ممتزجة بعدله !!! يا لروعة رحمة هللا ال(... 18تكوين يحرق المدينة لو جد فيها حتى عشرة أبرار) أالّ بطول أناة مستجيباً لطلبه 

(. انها مدينة عظيمة عند هللا...انها مدينة  3:3" )يون وأما نينوى فكانت مدينة عظيمة للرب قيبه لها "حوار هللا مع يونان عن مدينة نينوى و تل •

 خاطئة.. لكنها عظيمة في نظر الرب.. 
 في العهد الجديد.  ا لعهد القديم كملقد فاقت رحمة هللا بكثير رحمة األنبياء. فهو يرفض العنف..يرفض الدماء في ا 

ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي   وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل، وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، أتسرقون  " •

  ليه مغارة لصوص في أعينكم؟هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي ع دعي باسمي عليه وتقولون: قد أنقذنا. حتى تعملوا كل هذه الرجاسات؟

 . ( 11-9:7)أر

ً فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثّ "  •  (. 15:1" )أش رتم الصالة ال أسمع. أيديكم مآلنة دما

 (. 17- 16: 6..." )أمعيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: "  •

 (. 17:24" )أمعدوك، وال يبتهج قلبك إذا عثرال تفرح بسقوط "  •

 (. 21:25" )أم، وإن عطش فاسقه ماءً إن جاع عدوك فأطعمه خبزاً "  •

 (. 4:23" )خر، ترده إليهإذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداً "  •

 



 :العهد الجديد يقبل و يستشهد بما جاء في العهد القديم من مواقف عدل هللا .3

ولم يعلموا حتى    ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون    ألنه كما كانوا في األيام"   •

 (. 39-38:  24" ) مت جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن اإلنسان 

 (. 15:10" )متنةالحق أقول لكم: ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماال مما لتلك المدي "  •

 ( 11:1" )يهلكوا طريق قايين، وانصبوا إلى ضاللة بلعام ألجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورحويل لهم! ألنهم س"  •

ن  كانة و لال لإلد  ،أعطى المنهج الصحيح للتفكير و الدراسة في الكتاب المقدس  ،إن العهد الجديد من فم المسيح و الرسل و اآلباء الذين كتبوا نصوص العهد الجديد

 للتعلم و الحياة. 

 تخدم هللا منطق إبادة الشر بصفة عامة؟ متى يس

 تنتشر لتميت كل الخاليا الصالحة المجاورة لها(  – مميتة  –السرطنة.) خطية مركبة  .1

 العناد و اإلصرار ) الرفض القاطع للتوبة برغم من رسائل هللا المتكررة و طول أناته(   .2

 لعدوى للشعوب األخرى( الغرغرينة ) أي معدية و تنقل ا .3

 ذكرناها.  لط ذلك بمشاعر هللا التي سبق وت ، يستخدم هللا مبدأ إبادة الشر و هذا نادراً ما يحدث، و عند حدوثه يخالنقاط السابقةكل فإذا إجتمعت 

 

 منطق إبادة الشر: ل هللا  خطوات استخدام

 ". يوم تأكل منها موتاً تموت طية " يقدم هللا الوصية قبل الدينونة و يحذر من الخ  قدم وصايا وقائية:ي .1

 رغم من إنه قدوس ال يحتمل الخطية التي هي ضد طبيعته. الب  ،يحتمل و يصبر على رؤية الشر من اإلنسان :ته ل أنايطي .2
 . رة(الضربات العش -ديبات الواحدة تلو األخرى لعل الخاطئ يقدم توبة )مثال  أتلك الت  ئ تأديبات تدعو للتوبة من أجل خالص الخاطيؤدب  .3
" و اكتب الى مالك كنيسة.." و بعدها فتح الختوم كإنذار،   ( 3- 2مثال على ذلك الرسائل الموجودة في سفر الرؤيا )   يعطي زماناً للتوبة تصحبه إنذارات:  .4

 إنذار أقوى، و تليها الجامات بإنذارات أشد. كثم يتلوها األبواق 
 . وى القليل يتصرف بحزم إذا بلغ األمر فساد جماعي و لم يتبق منهم س .5

 . طرق التأديب عند هللا متنوعة بحسب ما يناسب الخطية و الخاطئ و من حوله  .6
 . ديب متدرجةطرق التأ  .7

 يمنح الفرصة األخيرة في اللحظات السابقة للتأديب األخير )النداء األخير(  .8
 أيضاً لوط و راحاب. فينقذ هللا األبرار قبل قدوم التأديب األخير، كنوح و دخوله الفلك، و البار باأليمان يحيى  .9

و من يلجأ الى أماكن   ،فاهلل دائما يفصل بين مناطق التأديب و مناطق النجاة من التأديب و يخيف التابع لطريق الشر  ،التأديب يريح األرض و المظلوم .10

البار...    ن"... و يرتاح اإلنساقلوبنا  سمعنا فذابتالنجاة و لو في آخر اللحظات ينجو، كما يخاف اإلنسان الُمستبيح الذي يسير في طريق الخطية.. "  

 و دائماً ما كانت النتائج بعد تأديب هللا رائعة..  فيشكر هللا على عمله. المظلوم...  

 

 كيف أقدم هذا الموضوع؟... كيف أدرس؟... كيف أعد نفسي للرد؟ 

 مستقيمة: طرق   ثالثة، و بالتالي يجب استخدام الطريقة الملتويةالباً ما يستخد طريقة يطلق عليها غفمن يحارب الكتاب بتلك اإلدعاءات 

 من تعليم الكنيسة و اآلباء و المراجع المستقيمة  ستقامة التعليم:ا .1
 . تعليم متكامل ال يدين أحداً، مشروحاً باآلباء و معاشاً بالكنيسةاستقامة الرد:  .2
 و ذلك بالتمسك بحياة التوبة قبل الخوض في تلك المواضيع.استقامة السيرة:   .3

 

 

 

 

 



 

 

 

 النصوص؟ كيف أستفيد من دراسة تلك 

 

  أنا ، فنحن نعلم أن هللا هو رب له كل المجد و المخافة و العظمة و السجود و الخضوع.. و هو أب له كل الحب و ليال أُهمل مخافة هللا المتحدة بمحبته .1

 كل الرجاء. 
أن محبة هللا مفتاح خالص، عدالة هللا و مخافته  كما  ، فمال الحكمة محبة هللارأس الحكمة مخافة هللا و كإن لم أستفد من محبة هللا فمخافته ستحفظني..  .2

 و هيبته الِزمة للخالص. 
فهوذا لطف هللا  "   (. 23:1" )يه وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد المستبيح ملعون و فاقد البركة. " .3

 (. 22:11و " )رن سقطوا، وأما اللطف فلك وصرامته: أما الصرامة فعلى الذي 

جميع الحروب حقيقية و لكن يمكن استخالص دروس روحية منها بصورة رمزية، فمثالً في موقف الضربات العشرة أستطيع أن أستفيد بدرس عن   .4

و المخدع  لبناً و عسالً.. من الكنيسة  كيفية خالص هللا لي من عبودية العالم و يد الشيطان. و درس من حرب كنعان في كيفية الوصول الى أرض تفيض  

 و أخيراً الملكوت. درس آخر من داود و جليات و الرمز للصليب كما نراها في ليلة أبو غلمسيس. 
 . هللا هو هو بغير استحالة و ال تغييرهللا في العهد القديم ال يختلف و ال يتغير عن هللا في العهد الجديد وال في المجئ الثاني ..  .5

يُ  .6 لم يظلم ديماس. "  هللا ال  يهوذا األسخريوطي و  يُحابي  فاهلل لم  يظلم،  إثم األبحابي... هللا ال  التي تخطئ هي تموت. االبن ال يحمل من  "  النفس 

 (. إن طول أناة الرب للجيل الثالث و الرابع ال يعني أن األبن يحمل من إثم األب و األب ال يحمل من إثم اإلبن.20:18)حز 

  للخاطئ على مدى محاوالته لطاعة الوصية الوقائية سواء حاول و وقع أو لم يحاول و رفض. دينونة هللا تتناسب  .7
ا الشخص  عطية الحرية و مداها إذا كان الشخص كامل الحرية أو ُمجبر، و لذلك حتى تأديب الكنيسة في قوانينها يتناسب مع مدى الحرية التي امتلكه .8

، وهل فعلها ألجل ضعف معين أم أطاع و جاهد كثيراً لصد الخطية و بالرغم عنه أخطأ؟ كما يتناسب على الخطأمدى إصراره وقت ارتكاب الخطأ و 

المسيح و علن لهم عن الصليب و الخالص..  التأديب مع مدى قبوله لدم المسيح حتى لو من العهد القديم لمن مات على رجاء القيامة و الخالص، فاهلل كان يُ 

 معه الذين ماتوا على رجاء القيامة.  ل األبرارنزل الجحيم ليُصعد ك
صيت    الخطية لها عقاب روحي.. الخطية لها عقاب صحي.. الخطية لها عقاب مالي... الخطية لها عقاب إجتماعي، فكل يجني ثمار خطيته، و لكن هناك .9

 ذه المصيبة. بسبب من ه يتسبب به الشخص للمجموعة، ففي قصة يونان طلب منه البّحارة أن يُصلي إللهه ليعرفوا  سئ
ً ليس في فكر هللا نهائياً إبادة شعوب األمم و إال كان قد قام بإبادتهم من األصل، لكن هو هللا دائماً يقول "   .10 " و في أوقات معينة  دع كالهما ينميان معا

 يتسلط. بحسب حكمته و بحسب علمه و مشيئته، بحسب حبه و بحسب عدله، يتدخل هللا و يُسِقط الشر إذا حاول أن  

 

 

 (  23:6)رو  "ألن أجرة الخطية موت"     :آيتين   أعيننا  و أخيراً نضع أمام

 ( 11:3)غل /( 38:10)عب / (17:1)رو " ما البار فباإليمان يحياأ و "            

 

 

و لكن مهما كان األجرة هي الموت،  هذه الستة كلمات تحل كل المعضالت الموجودة أمامنا، فأجرة الخطية موت و بالتالي ال أخطئ و أتعجب أن  

 فأنا أحيا طالما أنا أسلك في بر هللا ...  ،الموت موجوداً 

 

 

  
 


