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 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

واد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه امل
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

9201-30اتريخ آخر تنقيح    
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 مقّدمة

ا ُكتَب منذ أ‘‘يسأل البعض اليوم:  في سنة. لملاذا جيب علّي أن أقرأ الكتاب املقّدس؟ إنّه كتاب قدمي جدًّ
 ’’ كيف ميكن أن يساعدين اليوم على حّل مشاكلي؟

 هل ميكننا إجياد أجوبة على هذه األسئلة؟

. وهو حيّدد الكتاب املقّدس أجوبة على أسئلة اليت يطرحها الناس اليوم بشأن معىن احلياة وهدفها يتضّمن
 الطريقة املثالية الوحيدة للعيش. اكلنا مع حلوهلا. كما أنّه يبّني مش هويّتنا وهدفنا وجذور

ّمت ن كتبه؟ كيف يف هذا الدرس، سنلقي نظرة سريعة على الكتاب املقّدس ككّل. ما هو الكتاب املقدس؟ مَ 
 إلينا اليوم؟ مترير عرب األجيال لكي يصل

ن القدمي واجلديد لكي التابع هلذا الدرس مصمَّمة إلدخالك إىل العهدي دليل الدراسةالواردة ضمن إن املشاريع 
 تكتشف مضمون أسفارها بنفسك.
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 الفصل األّول
 الكتاب املقدَّسمعلومات عاّمة حول 

 لكتاب املقّدسقة ابحقائق أساسيَّة متعلّ  .أ
 عدد أسفار الكتاب املقدَّس؟هو ما 

 سفرًا يف العهد القدمي 39
 سفرًا يف العهد اجلديد 27
 الكتاب املقدسجمموع أسفار سفرًا  66

يف الكتاب  66كتبوا األسفار ال  نعدد األشخاص الذي هو ما .1
 املقّدس؟

فمنهم من كان مزارًعا أو  ؛خلفيات خمتلفةرون من كتب أسفار الكتاب املقدس حواىل أربعون شخًصا يتحدّ 
 ملًكا أو صياد مسك أو مرسًال أو طبيًبا أو واعظًا أو راعًيا أو مسؤوًال حكوميًّا. 

 ما هي الفرتة اليت استغرقتها كتابة الكتاب املقّدس؟ .2
ب بدون ت كتابته هو سفر أيو سنة. وأّول سفر متَّ  1500ُكتب الكتاب املقدس خالل فرتة زمنّية تصل إىل 

ق.م. أّما آخر سفر ُكتب فهو على  1500حتديد اتريخ كتابته. لكن من املرجح أن يكون قد ُكتب قبل العام 
ن ق.م. وُيشار إىل أن أسفار العهد اجلديد كافة ُكتبت بعد أقل م 100األرجح سفر الرؤ� الذي ُكتب قبل العام 

 وقيامته. سنة من موت يسوع 75
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 املقّدس أساًسا؟أبي لغات ُكتب الكتاب  .3
 كما وُكتبت أجزاء قليلة منه ابللغة اآلرامّية.ُكتب العهد القدمي ابللغة العربيّة.  

 ُكتب العهد اجلديد ابللغة اليو�نّية.

تمدة لدى شعب إسرائيل خالل الفرتة وُكتب العهد القدمي ابللغة العربيّة ألن اللغة العربيّة كانت اللغة املع
 هذه األسفار. هافي ُكتبت  الزمنية اليت

وحبلول الوقت الذي ُكتبت فيه أسفار العهد اجلديد، مل تعد اللغة العربية اللغة املعتمدة لدى الشعب بل حّلت 
 مكا�ا اللغة اليو�نيَّة. لذا، ُكتبت أسفار العهد اجلديد ابللغة اليو�نيَّة.

 وحدة الكتاب املقدس .ب
وحدة  وميكن عزووانسجامها.  66كيفّية تناسق أسفاره المن األمور الرائعة اليت متّيز الكتاب املقدس  

أشخاًصا خمتلفني لكتابة الكتاب ن قاد هو مَ  ، وهو هللا. فاهللواحد فمؤلّ إىل كونه ُكتب بقيادة الكتاب املقدس 
 املقدس.

كننا أن معلومات تعّلمنا كيف ميجند فيه و سجالًّ كامًال لرسالة هللا لنا.  66وتشّكل أسفار الكتاب املقدس ال
 نصبح مؤمنني وأن نعيش حياة مسيحيَّة �جحة.

 تكوين صورة شاملة (إعالن تدرجيّي) .ت
أن تكّون صورة كاملة عنه. من  الكتاب املقّدس ابلشكل الصحيح، عليكَ  مضمون إذا أردت أن تفهم

 السهل أن ختتار جزًءا من آية هنا أو هناك مبيًنا أّ�ا تدعم أي تعليم تقريًبا. 

لكن آ�ت كثرية أخرى يف الكتاب املقّدس ’’. ليس إله‘‘...، 1: 14سبيل املثال، جاء يف املزمور فعلى 
 هللا موجود.  ) تشري بوضوح إىل أنّ 1: 1(بدًءا بسفر التكوين 

اليت تعّلم أن هللا موجود. لكن املشكلة هي أنّنا جنهل القّصة مع اآل�ت األخرى  1: 14ال يتناىف املزمور 
 1: 14املعىن خمتلف متاًما. فلقد جاء يف املزمور  مل نقرأ اآلية كّلها. فعندما نقرأ اآلية كّلها، يتبّني لنا أنّ كاملًة، و 

 ’’. قَاَل اْجلَاِهُل ِيف قـَْلِبِه: [لَْيَس ِإَلٌه]‘‘
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كّل ما يقوله الكتاب املقّدس بشأن موضوع معّني قبل أن نقوم ابستنتاجات   لذا، جيب أن حنرص على معرفة

 آية ابالرتباط مع الكتاب املقّدس ككّل. فصل، وكلّ  سفر، وكلّ  �ائّية. ومن املهم أن ندرس كلّ 

سنة. وعلى مّر السنني، أعلن لنا هللا عن شخصه  1500لقد ُكتب الكتاب املقدس خالل فرتة تصل إىل 
من أسفار الكتاب املقدس املزيد أكثر فأكثر، وأظهر لنا أسلوب احلياة الذي يريد مّنا أن نّتبعه. وخيرب� كّل سفر 

 عن هللا.

ينطبق هذا النمط نفسه على كل موضوع رئيسي تقريًبا ّمتت مناقشته يف الكتاب املقّدس. وُتسّمى عملّية 
 ’’.اإلعالن التدرجيي‘‘إعالن املزيد من املعلومات عرب فرتات زمنية خمتلفة 

 يسوع يف الكتاب املقّدس ككلّ  دور .ث
الشخصيَّة الرئيسيَّة يف الكتاب املقّدس. فالكتاب املقّدس كّله يتمحور حول حياته. يتطّلع يسوع املسيح هو 

 العهد القدمي إىل جميئه ألنّه هو من كان سيأيت ليحّرر من اخلطيَّة (ومينح اخلالص).

لزمنّية ُكتبت أسفار العهد اجلديد كّلها بعد صعود يسوع إىل السماء. ويروي العهد اجلديد أحداث الفرتة ا
 اليت قضاها يسوع على األرض. كما أنّه يعّلمنا كيفّية االستعداد للمجيء الثاين للمسيح.

. فهو جاء إىل األرض وكرب وعاش تاب املقّدس هو قيامة يسوع من بني األمواتاملدّون يف الك احلدث األهمّ 
سيحّية. ّمث مات ليدفع مثن خطا��. بيننا. وعّلمنا من خالل حياته الشخصّية كيف جيدر بنا أن نعيش احلياة امل

 لكن األهم من ذلك كله هو أنّه قام من بني األموات. واآلن، ميكننا أن خندم إهلًا حيًّا. فهو ليس إهلًا ميًتا.

 كيفية احتساب السنوات .ج
نفسها اليت نعتمدها  ةالكتاب املقّدس، مل يتم احتساب السنوات ابلطريقاليت ُكتب فيها  خالل الفرتة الزمنية

أّما الطريقة الثانية فتمثّلت ابتداًء من تسّلم ملك جديد احلكم. اليوم. فلقد كانت بلدان عّدة تعّد السنوات 
 ابحتساب السنوات ابتداًء من اتريخ حدث كبري.

َكاَن ِيف َو ‘‘ 1: 6سفر امللوك األول جاء يف مثًال على ذلك عندما كان سليمان ملًكا.  يتضمن العهد القدمي
’’  ...ُسَلْيَماَن َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َسَنِة اَألْرَبِع ِمَئٍة َوالثََّماِنَني ِخلُُروِج َبِين ِإْسرَائِيَل ِمْن أَْرِض ِمْصَر، ِيف السََّنِة الرَّابَِعِة ِلُمْلكِ 

طريقته اخلاصة يف تبّني هذه اآلية أن الطريقتني كانتا معتمدَتني يف اسرائيل يف ذلك الوقت. وكان لكل بلد 
 احتساب السنوات. 
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على والدة يسوع. وهو النظام  نيحتساب السنوات إال بعد مرور مئات السنال احلايل نظامال ومل يتّم وضع

 املعتمد يف كّل بلد حول العامل اليوم.

ابلعّد مليالد املسيح فُتحتسب  السابقةأما السنوات سنة على والدة املسيح.  2014مرور  2014يعين العام 
ق.م.   400إىل الوراء. فعلى سبيل املثال، السفر األخري يف العهد القدمي، وهو سفر مالخي، ُكتب حواىل العام 

سنة  1500 ق.م. أو قبل 1500ميالد املسيح. وكتب موسى سفر التكوين حواىل العام  سنة من 400 أو قبل
 ميالد املسيح. من
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 الفصل الثاين
 املقّدس؟كيف ُكتب الكتاب 

 ما معىن هذه الكلمة؟ -الوحي .أ
كيف ميكننا حتليل هذه الكلمة لكي نفهم معناها؟ ’’  من هللا؟ موحى بهالكتاب املقّدس ‘‘ماذا نعين ابلقول 

 )21-20: 1بطرس  2و 16: 3تيمواثوس  2تتناول ثالث آ�ت يف الكتاب املقّدس هذا املوضوع حتديًدا. (

 16: 3تيمواثوس  2

 ’’...َتاِب ُهَو ُموحًى بِِه ِمَن هللاِ ُكلُّ اْلكِ ‘‘

 
 16: 3تيمواثوس  2

 ’’فالكتاب كّله من وحي هللا...‘‘

 
 16: 3تيمواثوس  2

 )New Life Bible’’ (الكتاابت املقدسة معطاة من هللا وهو نفخ حياة فيها... 

 :ما يلي تعين’’ موحى به من هللا‘‘أّن عبارة تبّني هذه اآلية  

 الكتاب املقّدسهللا أعطا�  .1

هي ليست جمّرد كلمات ميتة مدرجة ضمن ابلتايل، وأحياها. و فيها  هللا نفخالكتاابت املقدسة  .2
سفر. فعندما أتخذ كلمة هللا وتطّبقها يف حياتك، فهي تعمل بشكل فّعال! وتصبح كلمة هللا 

 ة وتبدأ بتغيري حياتك.حيَّ 
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الكتاب املقدس ‘‘ يساعداننا على فهم معىن عبارة أمرين إضافيني 21-20: 1رسالة بطرس الثانية  خترب�

 ’’.موحى به من هللا

 21-20: 1بطرس  2

‘‘، ِة اْلِكَتاِب لَْيَسْت ِمْن تـَْفِسٍري َخاصٍّ ٌة َقطُّ ِمبَِشيَئِة  َعاِلِمَني َهَذا َأوًَّال: َأنَّ ُكلَّ نـُبـُوَّ َألنَُّه َملْ أتَِْت نـُبـُوَّ
يُسوَن َمُسوِقَني ِمَن الرُّوِح اْلُقُدسِ ِإْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأ�َ   ’’.ُس اهللَِّ اْلِقدِّ

 الكتاب املقّدس من صنع إنسان أجزاء ليس أي جزء من .3

 هؤالء الكّتاب نطقوا (وكتبوا) مبا أعلنه هلم الروح القدس.  .4

 ، فنحن نقصد بذلك ما يلي:’’الكتاب املقدس موحى به من هللا‘‘عندما نقول إن 

 وّجه أفكار الكّتاب لكي يكتبوا ما أراد هللا منهم أن يكتبوه.الروح القدس 

ابلتساوي. األسفار كّلها موحى هبا من هللا أن و ، من املهّم أن نفهم أن الكتاب املقّدس كّله موحى به من هللا
 وابلتايل مل يوِح هللا بسفر أكثر من اآلخر.

 كتابة أسفار الكتاب املقدس؟ب ألشخاصهللا  كيف أوحى .ب

ميِل هللا عليهم الكلمات احملّددة اليت جيب عليهم تدوينها (يف مل  .1
 معظم احلاالت)

الفصل الرابع من سفر  ما جيب كتابته يفاآلن. هذا الرب يتكّلم ‘‘صواًت مدّوً� قائًال: هم مل جيلسوا ويسمعوا 
احملّددة اليت جيدر به  يف حاالت �درة، أملى هللا على الكاتب الكلماتجتدر اإلشارة إىل أنه . ’’...إشعياء
 . وتشكّل الوصا� العشر خري مثال على ذلك.يف الكتاب املقدس تدوينها

 مل حيّرك هللا أيديهم بشكل ميكانيكيّ  .2
فهم لن يصنع  لتدوين أسفار الكتاب املقدس.توجيههم مث ومن مل يقم هللا بتنومي الكّتاب تنوميًا مغناطيسيًّا 

 كانوا مدركني متاًما ملا يفعلونه.بل إّ�م   منهم رجاًال آليِّني،
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 أعطاهم الروح القدس أفكارًا عّربوا عنها بطرقهم اخلاصة .3
 كلمات هللا املدّونة أبسلوب الكّتاب.  هي أسفار الكتاب املقدس

كان البعض منهم متعّلًما خالفًا للبعض و أسفار الكتاب املقّدس.   أنواًعا خمتلفة من الناس لكتابةاختار هللا
ثر من أسفار سفر أو أك الت اليت يتمّتع هبا لكتابةاملؤهّ  استخدمً مل هللا من خالل كّل واحد منهم ماآلخر. فع

ا والبعض اآلخر معّقد. ومثة  الكتاب املقدس. من هنا خيتلف أسلوب كتابة كّل سفر. فالبعض منها بسيط جدًّ
 أسفار علمّية حبتة. 

تعاليمه، لكّنهم مل يكونوا  سلكون وفقهللا و  م أحّبوا منهم كتابته. فهكتب هؤالء األشخاص ما أراد هللا
. واهلفوات الكتاب املقدس صحيح ودقيق وخاٍل من األخطاء أبنّ ني قتنعم نكون كاملني. ومع ذلك، ميكننا أن

. إًذا، الكتاب املقّدس هو رسالة هللا الكتابة برّمتها وهو ال يقوم بعمله ابستخفافملاذا؟ ألّن هللا توّىل عملية 
 .17وقد أوضح يسوع هذا األمر يف صالته يف إجنيل يوحنا . حبّد ذاته احلقحّق بل إنّه هو  كّله  لإلنسان. وكالمه

 17:17يوحنا 

ْسُهْم ِيف َحقَِّك. كَالُمَك ُهَو َحقٌّ ‘‘  ’’.َقدِّ

 كيف وصل الكتاب املقّدس إلينا .ت

 كيف ّمتت كتابة أسفار الكتاب املقّدس للمّرة األوىل؟ .1
خالل الفرتة الزمنّية اليت ُكتب فيها الكتاب املقّدس منذ  ةكن موجودتمل اليوم  ا نستعملهيتالورق ال عا نو أإن 

خياطتها على شكل شرائط طويلة من مثّ جلود احليوا�ت و  . لذا كانت تتم كتابة النصوص علىآالف السنني
 .ما يُعَرف ابملخطوطاتولّفها لتشّكل 

 بيوتر يف تلك الفرتة الزمنية. فُكتبت األسفار كلُّها ابليد.مل يكن يوجد مطابع أو أجهزة كوم

جد آالف النسخ و األصلية ألسفار الكتاب املقّدس ليست موجودة اليوم. لكن توُيشار إىل أن املخطوطات 
 سنة بعد كتابة السفر للمرّة األوىل. 100عنها. وقد مت صنع البعض منها خالل فرتة 
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 نسخ أسفار الكتاب املقّدس؟ كيف متّ  .2
ليصنعوا نسًخا  يتفّرغونمت نسخ أسفار الكتاب املقّدس كّلها خبّط اليد. يف زمن العهد القدمي، كان الرجال 

ا مل يكن اخلطأ مسموًحا. وإذا حدث ألحدهم أن إذ  عن الكتاب املقّدس. وكانت قوانني النسخ صارمة جدًّ
خة بكاملها والبدء من جديد. وقد أثبتت هذه القواعد الصارمة قيمتها ارتكب خطأ ما، كان يضطر إىل رمي النس

 وفعاليتها ألّ�ا ساعدت على احلفاظ على دقة الكتاب املقدس على مّر السنني.

وال يزال عدد كبري من نسخ أسفار الكتاب املقدس املكتوبة خبّط اليد موجوًدا حىت اليوم. وقد مت إجناز 
يالد املسيح. وقد كانت هذه النسخ قبل مسنة  200و 100  خالل الفرتة الزمنية اليت ترتاوح ما بني البعض منها

ا.  )وال تزال( وُيشار إىل أن ترمجات الكتاب املقدس ابللغة العربّية ُأِخذت مبعظمها عن املخطوطات قّيمة جدًّ
 العربيّة واليو�نّية واآلرامية. 
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 الفصل الثالث
 الكتاب املقّدس؟ صّحةمن أتكُّد كيف أ

سنة. كيف ميكننا التأكُّد من دقّته؟ كيف ميكننا  3000-2000ّمتت كتابة الكتاب املقّدس منذ حنو 
ذي يؤكد لنا ما الالتأكُّد من صّحته؟ ما الذي يؤّكد لنا أنه مل يتّم إجراء أي تغيري فيه؟ رمبا هو مليء ابألخطاء. 

 ه؟وتغيري  أنّه مل يتم العبث مبضمونه 

أن الكتاب املقدس املوجود بني أيدينا اليوم إلجياد أدلة دامغة تؤّكد  اك مراجع عدة ميكننا االستعانة هباهن
 . ميكننا أن نثق أبنّه خاٍل من األخطاء. وصادق دقيق وصحيح

 النبّوات كّلها صحيحة ودقيقة .أ
 تعريفان شائعان. ’’نبّوة‘‘لكلمة 

 رسالة من هللا على لسان مسيحّي مؤمن. )1(

 مبا سيحدث يف املستقبل رسالة من هللا خترب -تنبؤ )2(

اب املقّدس مليء مبئات النبّوات. ابتداًء من الفصل الثالث من سفر التكوين وصوًال إىل آخر سفر الكت
الرؤ�، أعطا� هللا رسائل وتنبؤات كثرية. ومل تكن أّي نبّوة خاطئة. وقد حتدَّثت نبوات عّدة يف الكتاب املقدس عن 

 22ر واملزمو  53ن سفر إشعياء متاًما كما قال هللا. يتضمّ واحدة منها  حتّققت كلّ قد ء األّول ليسوع. و اجملي
، ويف إجنيل 9: 28ويف سفر إرميا  18-17: 5. كما ميكنك قراءة ما جاء يف إجنيل مىت نبوَّات متعلقة بيسوع

 .24: 21لوقا 

ث معظمها عن اجمليء الثاين للمسيح. وعندما نرى كيف أن وال تزال هناك نبّوات عّدة مل تتحقَّق بعد. ويتحدَّ 
 نبّوات املاضي حتقَّقت كلُّها، ميكننا أن نثق أبن هللا سيحّقق النبوَّات كافة املتعلَّقة ابجمليء الثاين ليسوع.

 



14   

 نّه كلمة هللاأالكتاب املقّدس  يؤكد .ب
وأملى عليهم ما جيدر بوضوح أنّه كلمة هللا. فاهلل أرشدهم  لذين كتبوا الكتاب املقّدس يعلنونإّن األشخاص ا

 . وهم أعطوا اجملد هلل على ما كتبوه.هبم كتابتهم

 16: 3تيمواثوس  2

 21-20: 1بطرس  2

 إن الكتاب املقّدس هو كلمة هللاقال يسوع  .ت
و عّرب عن إميانه الراسخ أعلن يسوع بوضوح مرارًا عدَّة يف حياته أّن الكتاب املقّدس حّق وأنّه كلمة هللا. وه

 ابلكتاب املقّدس عرب تطبيق تعاليمه يوميًّا يف كل �حية من نواحي حياته.

 17:17يوحنا 

 35: 10يوحنا 

 18-17: 5مىت 

. 17: 17إذا مل يكن الكتاب املقدس كلمة هللا وإذا مل يكن صحيًحا، فهذا يعين أن يسوع كذب يف يوحنا 
له أن يدفع وإذا كان يسوع قد كذب، فهذا يعين أنه ارتكب خطيَّة. وإذا كان يسوع قد ارتكب خطّية، فال ميكن 

 اكتشف ما تقوله عن حياة يسوع.مثن خطا�� مبوته على الصليب. لكن اقرأ هذه املراجع الكتابّية و 

 15: 4عربانيني 

 9-8: 5عربانيني 

 18: 3بطرس  1
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 تناقض يف الكتاب املقدس أي ال يوجد .ث
 ما هو التناقض؟

أن يتّم اّدعاء صّحة تصرحيني خمتلفني فيما واحدمها معارض متاًما لآلخر. ما يعين أنّه إذا كان واحدمها 
ا (غري صحيح). فعلى سبيل املثال، هذان التصرحيان متناقضان متاًما. صحيًحا فال بّد أن يكون اآلخر خاطئً 

. ال ميكن أن إذا كان واحد منهما صحيًحا فال بد أن يكون اآلخر خاطًئا’’. الكلب حيّ ‘‘و’’ الكلب ميت‘‘
 يكون االثنان صحيحني يف الوقت نفسه. 

ع معّني معلًنا صّحة نقيضه يف مرجع ال يناقض الكتاب املقدس نفسه. فهو ال يؤّكد صّحة أمر ما يف مرج
أحياً�،  يبدو وكأن ’’. هللا حيّ ‘‘معلًنا يف مرجع آخر أن ’’ هللا ميت‘‘ن هو ال يقول يف أحد املراجع إآخر. 

الرسالة لكن كثريًا ما تعود املشكلة إىل اقتباس جزء من اآلية بدون فهم هناك تناقضات يف الكتاب املقدس. 
 .ككلّ   أو يف الفصل الكاملة الكامنة فيها

ال ميكن أن يتحّقق ذلك إّال إذا كان و أسفاره كلها رسالة موّحدة. تعلن يتمّيز الكتاب املقدس بوحدة هائلة. و 
ّمتت إبرشاد منه. لذا، ال يتضّمن الكتاب  66فعملّية كتابة األسفار ال وهللا هو هذا املؤّلف. مؤلّفه واحد.

 املقّدس أي تناقضات.

 

 يثبت دّقة الكتاب املقّدسعلم اآلاثر  .ج
 تقّدم دراسة علم اآلاثر أدّلة على دقّة الكتاب املقّدس. ما هو علم اآلاثر؟ 

س فيه حياة الشعوب درَ ية. وتُ املاض احلضارة اإلنسانيةة ملخّلفات دراسة علميّ ‘‘القاموس كاآليت:  هيعرّف
’’ والعظام والفخار، والقطع الفنية، واألدوات املباين والعمائرالقدمية. وتشمل تلك املخلفات أشياء مثل: 

 (ويكبيد�، املوسوعة احلرّة)

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85


16   

ة يف احلفر ودراسة املدن أمضى علماء اآلاثر سنوات عدّ  .1
 القدمية اليت كانت موجودة يف زمن كتابة الكتاب املقدس

حقيقة من حقائق  أيّ  أنثبات اإلّمتت كتابة مئات الكتب حول االكتشافات األثريّة املختلفة. ومل يتم 
مل يتمّكن أّي من علماء اآلاثر أن يثبت أن أي حقيقة من احلقائق اليت يتضّمنها . مغلوطة الكتاب املقّدس

 الكتاب املقدس بشأن املدن وامللوك العادات مغلوطة.

 امليت تثبت صّحة الكتاب املقّدسخمطوطات البحر  .2
 تشّكل خمطوطات البحر امليت إحدى أهم االكتشافات األثريّة يف القرن العشرين. ّمت اكتشاف هذه

، يف القدس. وهي تشمل نسًخا (أو أجزاء) عن أسفار العهد القدمي كافة ابستثناء 1947املخطوطات يف العام 
سنة  200و 100خالل الفرتة الزمنية اليت ترتاوح ما بني  طوطاتسفر واحد. وقد ّمتت كتابة عدد من هذه املخ

لعهد سنة من أي نسخ أخرى ل 1000دم بأقهذه  أسفار العهد القدمي قبل ميالد يسوع. وُيشار إىل أن نسخ
 كانت موجودة سابًقا.  اليت القدمي

اليوم، مل يتّم اكتشاف أي وعندما ّمتت مقارنة خمطوطات البحر امليت ابلكتاب املقدس املوجود بني أيدينا 
هي تقّدم فرق بينها. وتشّكل خمطوطات البحر األمحر دليًال دامًغا على صحة الكتاب املقدس اليوم وموثوقيته. و 

اليت كانت موجودة فيه الكتاب املقدس املوجود بني أيدينا اليوم يتضمن املعلومات نفسها  ة مقنعة تبّني أنّ أدلّ  لنا
 ُكتب فيها.  يف املرّة األوىل اليت

 الكتاب املقّدس تثبت صّحته املمارسات الطبية الواردة يف .ح
ّمت إثبات صّحة التعليمات الطبية اليت يتضّمنها الكتاب املقدس (مل يتم إثبات صّحة البعض منها إال مؤخرًا)   

 وفق املعلومات الطبية احلديثة.

أ�ًّ من ‘‘، ما ترمجته ’’None of these diseases‘‘كتااًب بعنوان ’’  أس آي ماكميلن‘‘كتب الدكتور 
وهو يناقش فيه عدًدا من القوانني الطبية اليت يتضّمنها الكتاب املقدس ويبّني مدى صحتها ’’. هذه األمراض

 مقارنًة ابملمارسات الطبية احلديثة.
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أتّكد بنفسك من صّحة الكتاب املقدس عرب امتحان تعاليمه  .خ
 يف حياتك
تبدأ بتطبيقها يف حياتك اليومّية. أّما عندما ال بّد أن ختترب تغيريًا املقدس صحيحة، فإذا كانت تعاليم الكتاب 

 إذا كانت تعاليمه مغلوطة، فلن حيدث أي تغيري يف حياتك عندما تبدأ بتطبيقها.

يف الواقع، لقد فعل املاليني من األشخاص ذلك. واختربوا أبنفسهم تعاليم الكتاب املقدس وأتّكدوا من 
 هللا وفعاليتها. حّىت يف الكتاب املقدس، جند أمثلة عّدة عن أشخاص  أثبتوا يف حياهتم أن تعاليم صّحتها

 صحيحة.

 20: 16مرقس 

  .’’َعةِ َوَأمَّا ُهْم َفَخَرُجوا وََكَرُزوا ِيف ُكلِّ َمَكاٍن َوالرَّبُّ يـَْعَمُل َمَعُهْم َويـُثـَبُِّت اْلَكَالَم اِبآلَ�ِت التَّابِ ‘‘

صبح هذه طريقة رائعة جدًّا إلثبات صحة الكتاب املقّدس ودقّته بينما ختترب يف حياتك أن تعاليمه ميكن أن ت
 صحيحة. 

 10: 3مالخي 

 6-5: 1كولوسي 

  17-16: 7يوحنا 
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 الفصل الرابع
 نظرة سريعة على العهد القدمي

الكتاب أو معاهدة أو اتفاق. و ثياق يتألف الكتاب املقدس من جزَءين يُعرفان ابلعهدين. والعهد عبارة عن م
 عهد هللا معنا.عبارة عن املقّدس 

سنة قبل ميالد  400يتناول الفرتة الزمنية املمتدة من خلق العامل حىت  وأُعطي العهد القدمي لليهود. وه
هو وهو خيرب عن عالقة هللا بشعبه قبل جميء يسوع. يشّكل العهد القدمي ثالثة أرابع الكتاب املقدس. و املسيح. 

 تبت ابللغة األرامية.كُ أّن أجزاء قليلة منه  ُكتب أساًسا ابللغة العربيّة، مع العلم 

 سبب وجود العهد القدمي. لىعيطلعنا هللا  ،العهد اجلديديف و 

 11: 10كورنثوس   1

ُهمْ  يُعَها َأَصابـَتـْ ْنَذاِر�َ وَُكِتَبْت (عربًة) ِمثَاالً  (شخصيات العهد القدمي) فـََهِذِه األُُموُر مجَِ (تنبيهنا من  ِإلِ
َنا َأَواِخُر الدُُّهوِر. القيام ابألمور نفسها)  َحنُْن الَِّذيَن انـْتَـَهْت ِإلَيـْ

 بوضوح أّن هللا يعطي أمهية كبرية ملا ورد يف العهد القدمي. آخران كما ويبّني مرجعان كتابّيان

 17-16: 3تيمواثوس  2

ليكوَن رَُجُل ) 17( يُفيُد يف الّتعليِم والّتفنيِد والّتقوِمي والّتأديِب يف الِربّ،فالِكتاُب ُكــلّـُه ِمْن َوحِي ِهللا، 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .ِهللا كاِمًال ُمسَتِعّدا ِلكّل َعَمٍل صالِـحٍ 

 12: 4عربانيني 

 إىل ما َبَني الّنفِس والّروِح وكِلَمُة ِهللا حّيٌة فاِعَلٌة، أمضى ِمْن ُكّل َسيٍف َله َحّداِن، تَنُفُذ يف األعماقِ 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .واملَفاِصِل وِخماِخ الِعظاِم، وَحتُكُم على َخواِطِر الَقلِب وأفكارِهِ 

 يف ما يلي قائمة أبسفار العهد القدمي وأقسامه.
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 أقسام العهد القدمي اخلمسة

 أسفار موسى
 التكوين
اخلروج

 الالويني
العدد 
 التثنية

 األسفار التارخيية
 يشوع

 القضاة
 راعوث

 صموئيل األول
 صموئيل الثاين

 امللوك األول
 امللوك الثاين

 أخبار األ�م األول
 أخبار األ�م الثاين

 عزرا
 حنميا
 أستري

 األسفار الشعرية
 أيوب
 املزامري
 األمثال
 اجلامعة

 نشيد األنشاد

 األنبياء الكبار
 إشعياء

 إرميا
 مراثي إرميا

 حزقيال
 دانيال

 األنبياء الصغار
 هوشع
 يوئيل

 عاموس
 عوبد�
 يو�ن
 ميخا

 �حوم
 حبقوق
 صفنيا
 حّجي
 زكر�

 مالخي
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 الفصل اخلامس
 نظرة سريعة على العهد اجلديد

قصة حياة يسوع فضًال عن األحداث اليت جرت بعد صعوده إىل السماء.  27تروي أسفار العهد اجلديد ال
 األسفار عن خدمة تالميذ يسوع والرسول بولس.وخيرب عدد كبري من 

 أقسام العهد اجلديد اخلمسة

 األ�جيل
 مىت

 مرقس
 لوقا

 يوحنا

 اتريخ الكنيسة
 الرسل أعمال

 بولس الرسولرسائل 
 رومية

 كورنثوس األوىل
 كورنثوس الثانية

 غالطية
 أفسس
 فيلّيب 

 كولوسي
 تسالونيكي األوىل
 تسالونيكي الثانية

 األوىلتيمواثوس 
 تيمواثوس الثانية

 تيطس
 فيلمون

 رسائل عامة
 عربانيني
 يعقوب

 بطرس األوىل
 بطرس الثانية
 يوحنا األوىل
 يوحنا الثانية
 يوحنا الثالثة

 يهوذا

 السفر النبوي
 الرؤ�
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