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 الثانيالفصل 
 نظرة الى الكون السابق

  في مواجهة وحي اهللالشيطان
 ")انفصام التوأمة"بيث = 2(

 
 هل الشيطان حقيقي؟ لماذا سمح اهللا بوجوده؟

 آيف وجد الكتاب المقدس؟
 آيف اصبح آتاب وضعه یهود الدليل االلهي لكل فرد؟

   
 القسم الصفحة

 "الواو "عصر 1
 بداية الشيطان 2
 هللا للجنس البشريخطة ا 4
 آوآبنا 4
 وحي اهللا 6
 فهم الكتاب المقدس 8
 على ماذا يحتوي الكتاب المقدس 9

 
ان عصيان الشيطان آان له تأثير هائل . هذا الفصل يظهر لنا قليال الكون السابق حين خرق الشيطان مشيئة اهللا 

طان وآيف ان لذلك عالقة بصراع الفناء والموت  تعلم هدف اهللا لوجود الشيفي هذا الفصل.مأسوي على البشر والكون
 .1.*الثاني

 
بما اني استعمل الكتاب المقدس آي وبسلطان اجيب على االسئلة المختصة بالحياة، اهللا، والنبؤات آان علي ان  

ير عن وحتى اسلوب وهيكلة الكتاب المقدس تظهر الكث.  مختصرا مفيدا عن من آتبه وآيف آتب-للقاريء-اقدم على األقل 
 فكرة اهللا وخطته للبشر

 
  الواوعصر

وهكذا سوف يرّآز الفصل . نقطه صغيرة من الماء تحت المجهر تظهر قدرا هائال من المعلومات عن المحيط 
 . ما هو خفي في آون الكتاب المقدسسأريكوجود البشر ل  هدف اهللالثاني على

 
 سلطان ال نعرف غير القليل عنه، سوى  آان هناك. خرقبل ماليين السنين، قبل خلق االرض والبشر، وجد عالم ا 

 .ان  اهللا خالق آل شيء آان رأس ذلك السلطان
 

العبرانيين يعتقدون بأن اهللا هو . ان اله الكتاب المقدس ذو ابعاد آثيرة، وهذه فكرة يصعب علينا نحن البشر فهمها 
 ). اقانيم3اله واحد ذو ( واحد 1*قرر ان اهللا ثالوث) في القرن الرابع الميالدي(الخالق، القديم، لكن مجمع نيقيا 

 
الذي " الروح القدس"وقال لتالميذه بانه سيرسل لهم المعّزي " األب واالبن"استعمل يسوع المسيح الفكرة المألوفه  

روح ال-األبن-األب"هذا الثالوث . حتى يعود هو المسيح الى االرض ثانية) اي آل المؤمنين به(سيعلمهم ويكون معهم
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 اضالع وآل ضلع 3لكي اشرح هذا اللغز او ان استعمل مثال المثلث المتساوي االضالع، ان له . آل منه يعني اهللا" القدس
 .هو جانب من الكل

 
اهللا الروح "و"اهللا األبن،" "اهللا األب،"ساستعمل تعابير " هللا"وآي نمزج الفكرة اليهودية مع نظرتنا المسيحية  
 ."القدس

 
 . فكره اخرى يصعب علينا ادراآها نحن البشر المحدودين، ال بداية له وال نهاية، آان ودوما سيكوناهللا ابدي، 

 
 بدایة الشيطان

 .القداسة واآرام اهللا آانا امرين متوقعين من آل مخلوق حينها. لم يكن هناك شريعة لتكريم اهللا. في البداية آان الكون آامال
 

نة وصف بالجوهرة الثمي.  مالك قوي، جبار، ذآي، خلقه اهللا بحكمه آبيرة.آان لوسيفروس ذروة مخلوقات اهللا 
آان .  الكون فجر بدء، آان رئيس مالئكة في اعلى قدر في اهللاعرشسار عبر اللهيب امام . وآان مثال الجمال والكمال
 .لربما آان من حرس عرش اهللا المقّدس. يغشى عرش اهللا 2"*الكاروبيم"خطير الموقع من رؤساء

 
أنت خاتم الكمال مآلن حكمة وآامل الجمال، آنت في عدن جنة اهللا، آل حجر آريم :هكذا قال السيد الرب " 

ت ويهرمان وزمرد وذهب، ستارتك عقيقك أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقو
لل وأقمتك على جبل اهللا أنت الكاروبيم المنبسط المظ. ة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت  صنعا فيكانشأو

 . )14-11؛28حزقيال (. المقدس، آنت بين حجارة النار تمشيت
 

، تحّدى جبروت اهللا وأهان قدسه أمام آل  ابن الفجرذات يوم، لوسيفيروس، ابن نجمة الصباح. أنتاب لوسيفروس الكبرياء
حاولة مشينة ألن يحل مكان اهللا على ما صنعه لوسيفيروس آان عصيانا سافال في م. المخلوقات السماوية وسالطينها

 .عرشه
 

 ادعـاءات لـ لوسيفيروس تحدى فيها 5نقـرأ  ) 5" =هيه"الجانب اآلخر، أو جانب الـ (14-13؛14في أشعياء  
 .سلطة اهللا 

 .سأصعد الى السموات .1
 .سأرفع آرسي فوق آواآب اهللا .2
 .سأجلس على جبل أالجتماع فوق ذروة الجبل المقدس .3
 .عات السحابسأصعد فوق مرتف .4
 .سأصير مثل العلي .5

 
جعل ثلث المالئكة يتبعونه في عصيانه ضد اهللا بأقناعهم بنجاح . آثار لوسيفيروس عصيانا آبير ضد النظام السماوي القائم

 .اقامة سلطان ال يكون اهللا فيه
 

آان . آل المذنبين بحقهآان بامكان اهللا أن يدّمر آل شيء أن يبيد . قداسة اهللا تطلبت أن يزال مصدر هذا العصيان 
 من هطرد. الى لقب الشيطان" لوسيفيروس" ذلك ليجعل المالئكة الصالحين ان يتباعدوا خوفا من اهللا ولهذا بدل اهللا اسم 

 . معه آل من عصاهه معالجبل المقدس، وأبعد
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 بكثرة تجارتك مألوا جوفك ظلما فأخطأت فأطرحك من جبل اهللا وابيدك ايها الكاروبيم المظلل
قد ارتفع قلبك لبهجتك، افسدت حكمتك الجل بهائك سأطرحك الى االرض واجعلك . من بين حجارة النار

 )17-16: 28اليك حزقيال (ملوك لينظروا امام ال
 .الرئاسات والسالطين السماوية الموجودة آنذاك بدلت بسالطين ورئاسات جديده تجعل العصيان مستقبال مستحيال   
 

 .يجب ان تفهم االجيال القادمة وضع فلسفة تتحدى اهللا. دة لعدم افالت المسيرةوضعت قوانين جدي   
 .رغم ان الشيطان طرد من االجتماع المقدس بقي مسموح له بدخول السماء واحتمل حضوره امام محضر اهللا  

 
م فقـال  ذات يـوم انـه جـاء بنـو اهللا ليـمثلـوا امـام الـرب وجـاء الشيـطـان ايضا فـي وسطهـانـوآ

الـرب للشيـطان مـن ايـن جئت؟ فأجـاب الشيـطان الـرب وقال مـن الجـوالن فـي االرض ومـن 
 )7-1:6ايوب  (.التـمشي فيـها

 مرة اخرى
 ذات يـوم انـه جـاء بنـو اهللا ليـمثلـوا امـام الـرب وجـاء الشيـطـان فـي وسطهـم ليـمثـل امـام انـوآ

ـن ايـن اتيـت؟ فأجـاب الشيـطان الـرب وقـال مـن الجـوالن فـي فقـال الـرب للشيـطان م. الـرب
 2-2:1ايـوب .االرض ومـن التـمشي فيـها

 
في هذه اللقاءات الخاصة واظب الشيطان على اثارة االمور عارضا على اهللا ان يسمح للكون بالتطور والتمدد  

اني . للشيطان المخادع في عصبان ضد خالق الكل آثيرون من المالئكة وربما حتى الثلث انضموا دون تدخل من الرب
اراد الشيطان ان يكون للمخلوقات القادمة حرية قرارها وقدرتها على تغيير الشرائع . ألتصور ما آانت شكوى الشيطان

 عرض على ان ال يتدخل اهللا بالحرية المطلقه للمخلوقات، ان ال يفرض اهللا سلطة علوية حتى وان عارض. لتناسب ارادتها
 المخلوق شرائع اهللا ولدرجة عدم االعتراف بوجود اهللا الخالق

 
آان منطق الشيطان بان الكون ليس بحاجة لمن يرشده ويقوده بعد خلقه، ان ادعاء اهللا القداسة والكمال ال يعني بان  

ن تدخل اهللا ليس المخلوق ال يستطيع ان يتطور الى افضل من ذلك لوحده، ألن يتكون شيء افضل بالتطور فقط سيبرهن با
 .بصالح المخلوقات التي يريد ان يسيطر عليها ويسيرها اهللا

 
 سيكون االستنتاج المنطقي ان بعض مخلوقاته ناقصة وتحتاج للتطوير  بأن الشيطان محق لو ان اهللا اعترف 
 .والتحسين

 
. ه مستقال وحيثما اراد التوجهان تنوع الخليقة جزء من خلق اهللا، لكن الشيطان اراد لهذا التنوع ان يمضي بطريق  
 ."حين اردت ان ابدي وجهة نظري طردتني دون مبرر" قال الشيطان " لست عادال"
 

اخيرا قرر اهللا ان يسمح للشيطان . اراد الشيطان ان يقيم سلطانا آونيا خاليا من شريعة اهللا، حيث ينكر وجود اهللا 
د ان يلهم مخلوقاته مباديء الصالح والقداسة ويبعد روح عدم الطاعة بان يحاول تطبيق فلسفته المستقلة، اهللا الخالق يري

 .التي ستقود الى العصيان، الفوضى، الحروب والدمار الذي سيحل بكل الكون
 

 سيؤآد ولألبد عدم وجود مخلوقات تعصيه وتنشر الفساد والعنف اللذان سيقودان الى ابادتهم -سوى ذلك-آيف 
 وقتل بعضهم البعض

 
 في مكان محدد من به شديدة وفي مكان ما من الكون سمح اهللا للشيطان بان يجرب عرضه التكفيريتحت مراق 
ان نظرية الشيطان الهرطوقية سيتم تجربتها في البعد الزمني ليبرهن بان مقولته بحكم الكون دون اهللا عديم الجدوى . الكون

يظهر بره ويثبت حقيقة محبته األبدية  واال آيف يؤآد اهللا بأنه لن  اختار اهللا ارتباطا ما بين المادو والزمن  لتماما ولن تنجح
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يكون هناك ثانية مخلوقات تغصاه بعنف يدمرون من خالله آل شيئ وفي النهاية يدمرون انفسهم خطة اهللا العظيمة ستجعل 
 .ة والموت الشيطان للصالح الذاتي ستنتهي بالفساد، بالفوضى، بالخطيللجميع، حينها، بان  مقولة. الوضع

 
الحياة الوحيدة -وعلى عكس خطة الشيطان، عرف اهللا بانه متى آان للكون ان ينفصل عن مصدر الحياة الوحيد  

 . ستتحلل، تنحدر، ينتابها الفوضى واخيرا تصل الى دمار مذهل-التي تستحق العيش
 

 بقي رده من مرآزه السامي، بسبب غضبه وحقده لط بقبول خطة اهللالكن لم يكن هناك وسيلة القناع الشيطان 
 ، واظب على اثارة الخالفات في الكون ضاما الى صفوفه العديد من عالم المالئكةالشيطان ساقطا بعصيانه األبدي 

 .هؤالء المالئكة الساقطين انحازوا الى المخادع في عصيانه ضد خالق الكل. والبشر
 

 خطة اهللا للبشر
هذا المكان اصبح آوآبنا وقدر لهذه .   ان يمارس عمل عصيانه هللاانخلق اهللا عالما خاصا يستطيع فيه الشيط 

. ذروة المعرآة ما بين اهللا والشيطان ستتجلى في صراع الفناء. االرض ان تكون ميدان المعرآة ما بين الخير والشر
لعصيان الشيطانية حينما، التطبيق الكامل لنظرية الشيطان في آيفية تسيير العالم تدرك اقصى مداها من الشر وروح ا

 .تخلق العصيان، الفوضى ، الحروب والدمار في آل قارة وعرق وجنس بشري
 

 ارضنا، آوآبنا
 في البدء حين خلق اهللا االرض والسماء، آانت االرض خاوية وعلى وجه الغمر ظلمة

 
 وقال اهللا ليكن نور

 
 وقال اهللا ليكن جلد وسط المياه وليكن فاصال بين مياه ومياه

 
 هللا لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسةوقال ا

 
 .وقال اهللا لتنبت االرض عشبا وبقاال يبذر وبذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا آحبه بذره فيه

 
وقال اهللا لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون اليات واوقات وايام وسنين وتكون انوار في 

 .اء لتنير االرضجلد السم
 

 .وقال اهللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق االرض على وجه جلد السماء
 

  . وقال اهللا لتخرج االرض ذوات انفس حية آجنسها بهائم ودبابات ووحوش ارض آأجناسها
 

اء وعلى البهائم وعلى وقال اهللا نعمل االنسان على صورتنا آشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السم
فخلق اهللا االنسان على صورته وعلى صورة اهللا خلقه، . آل االرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على االرض

 .ورأى اهللا آل ما عمله فاذا هو حسن جدا وآان مساء وآان صباح يوما سادسا ذآرا وانثى خلقهم
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آان للشيطان . قادر على الخيار والعمل اما للخير واما للشرثم خلق اهللا االنسان، خليقة جديدة ذات طبيعه محددة،  
 النتائج المأسوية لفكر الشيطان -بدون شك–هذه التجارب ستبرهن . سلطان محدود على االنسان ألن يغويه للعصيان

 .وعصيانه
 

 عمر االنسان لهذا جعل. ألن اهللا آّلي المعرفة، عرف ان االنسان سيقع في التجربه ويقع فريسة خداع الشيطان 
 .محدودا آي ال يخضع االنسان ولألبد لغواية الشيطان وايضا وهب االنسان وسيله ليستمر في الحياة ما بعد القبر

 
انه سيخضع .1* ليهبنا األمل عالم ساقط، اعلن اهللا الخالق خطته للمصالحة اآلنبما انه على االنسان ان يعيش في 

 على -لفترة- فيـما بـعد  بيننااته آخذا صورة انسان وهذا اقل من المالئكة ويعيش ذ بتواضعذاته لسلطان الشيطان، سيخلي
  .فان مثلنا آلنا اهللا اإلبن سيتغرض ايضا لتجربة الخطيئة والموتاالرض بين البشر 

 
. بشرسيحيا بين البشر في عالم العذاب والفساد، بين العصاة، مجربا في آل شيء آبني ال) االلهي(ابن اهللا األبدي  

في صورة االنسان . رغم آل شيء عبر اطاعة شرائع اهللا. وفي نهاية مجيئه لالرض، سيظهر للناس انه يمكن اآرام اهللا
. سيحيا حياة ترضى اهللا على االرض حيث يحيط به العصيان، الخطية، الجريمة، الفقر والدآتوتاريات العسكرية المجرمه

 وينتهي به االمر للموت . عة في هذا العالم وتخضع الى اقصى حدود التجربةطبيعته البشرية ستكون معرضه لعوامل الطبي
 .على الصليبالمريح 

 
يصنع اهللا األبن خالصا لبني البشر الذين خضعوا لسلطان الشيطان . بعد موت الصليب وبعد ان يقيمه اهللا األب 

 على االرض
لطان الشيطان سيعين اهللا بعض البشر حسب خطة اهللا الموضوعة وفي وقت محدد من المستفبل، وخالل س 

بينما على االرض، هذه . هؤالء البشر سيدربون على االرض قبل قيامتهم ليصبحوا الحكام الجدد. ليحكموا الكون معه
المجموعة المميزة من الناس، اجتازوا تجاربا عظيمه من الفساد والخطيه والفشل وااللم ثم الموت، هذه التجارب والمحن 

 ويعلمون بأنهم .، سيحبون اهللا من آل قلوبهم ويكونون شديدي الوالء له القديسينلوها على االرض، هؤالءالتي احتم
 نجحوا فقط ألنهم آمنوا بقدرة اهللا على تغيير طبيعتهم الى مثال الخالق 

 
 الشاسع هؤالء المخلصين سيمألون االماآن الشاغرة التي خلفها الشيطان ومالئكته الساقطين، ليحكموا الكون 

اي سوء تفاهم وسقوط في **ويصبحون جزء من الخليقة الجديدة، سيكون النظام الجديد الذي يحفظ آرامة اهللا ويمكن 
 .المستقبل آي ال يعصي ويهين اهللا احد بعد ذلك

 
اليين  ابن اهللا، اهللا األب، سيجلس الى يمين اهللا على العرش بمجد وسلطان حوله م-يسوع المسيح-في نهاية االزمنة 

وبمنتهى التواضع آخذا صورة الجسد وأثار المسامير في يديه . البشر المخلصين الذين سيقدمون هللا الحمد والمجد والتسبيح
 مع انتصاره على الموت ذاك السلطان الذي اعطى له. ورجليه سيسلم يسوع المسيح هللا االب آل سلطان في الكون

  الذي اهدرتها معصية الشيطان قبل دهور طويلة .لكرامة هللاهذا سيرمز الى عودة آل المجد وا. والخطيئة
 

آخر فصل من الكتاب المقدس يعّلم انه بعد ان ينتهي الزمان، سيخلق اهللا ارضا وسماء جديدتين حيث يكون اهللا  
 .هيوالناس سويا بعالقة لم تشهد من قبل حيث ال موت، ال بكاء، ال الم، ال دموع فقط فرح وامتالء وحياة ال تنت

 
ثم رأيت سماء جديدة وارض جديدة ألن السماء االولى واالرض االولى مضتا والبحر ال يوجد  فيما 

وسيمسح اهللا آل دمعة من عيونهم والموت ال يكون فيما بعد وال يكون حزن وال صراخ وال ... بعد
يء جديد وجع فيما بعد ألن االمور االولى قد مضت وقال الجالس على االرض ها انا اصنع آل ش

 5-4: 2رؤيـا . وقال لي اآتب فان هـذه االقـوال صادقـه وامينـه
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 وحي اهللا
شرائع هذا الوحي سمحت للناس ان يعيشوا بسالم مع اهللا . اعطى وحي اهللا ألناس في بداية حياتهم على هذه االرض

 حين آان آدم وحواء ال يزاالن يعيشا في جنة عدن. وتناسق مع الطبيعة في وسط الشر
 الشرائع محفورة في ضمائرهم، بعد طرد آدم وحواء من الفردوس، استمرت شرائع وحي اهللا تنتقل من جيل الى آانت هذه

 .اخر
حين بدا البشر ينسى ما يريده اهللا من حياتهم، اصبح من الضروري آتابة شرائع اهللا آي تنتقل لالجيال التالية دون  

في سفر الرؤيا آتب . اناس موحى لهم امناء مسجلين الحوادث بكيفية حدوثهاوضع الكتاب المقدس بواسطة . تبديل وتحوير
آنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما " يوحنا بانه نقل الى السماء وطلب اليه ان يكتب ما يرى

 11-10 :1رؤيا ". اآتب في آتاب الذي تراه...آصوت بوق 
 

آتبوا الكتاب . دة، يمثلون حضارات مختلفة، ومستويات اقتصادية متفرقة آاتبا عاشوا تفصل بينهم عصورا مدي40 
هؤالء الناس وبطاعة عمياء آتبوا ما امر اهللا به رغم انهم لم يدرآوا دوما او يفهموا تماما ما طلب . المقدس بوحي من اهللا

 .منهم وضعه
عمال، الوظائف، وسائل حياة متباينة ان آاتبي الوحي في الكتاب المقدس مثّلوا مدى واسعا من المستويات، اال 
 .يمكننا القول بانهم مّثلوا آل اتجاه من الحياة البشرية. والمهن

 
 :اليكم بعض االمثلة

 داوود وسليمان: ملوك  •
 دانيال، نحميا) : رجال دوله(ساسة •
 عزرا: آاهن  •
 موسى: امير  •
 بولس: محامي  •
 عاموس: راعي  •
 متى: جابي ضرائب  •
  يعقوب، يوحنابطرس،: صيادي اسماك  •
 صموئيل: قاضي  •

 اشعياء، ارميا، حزقيال، زآريا، واخرون: انبياء 
 

هذه ، المخطوطات االصلية سجلت التاريخ البشري االول .  آتب في الكتاب المقدس5ضع موسى التوراة أول و
. ولى بطوفان عالميتكلمت عن تجربة آدم وحواء في جنة عدن وشرحت لماذا أباد اهللا الحضارة اال. وآيف خلق العالم

التقنية العالية لصناعة ورق أرقى في الزمن القديم لم تنجو من الطوفان لذلك آان يجب اعادة اختراع الورق من اناس 
آتب التاريخ البشر على أدراج مصنوعة من ورق البردى الضعيف المصنوع من . أضطروا الستعمال ما وجدوه حولهم
 .لجلد الرقيق جداأوراق البردى المضغوطة الشبيهة با

 
.  حينما ذهبوا  في بالد ندعوها الصين اآلن انتشروا باتجاهات مختلفة حتى انهم استقروا  أحفاد نوح بعد الطوفان 

باستمرار حاول الشيطان ابادة وصايا اهللا بالكذب . أخدوا معهم مجموعة من وصايا اهللا المكتوبة التي نجت من الكارثة
 .يبرزها اهللا في مكان آخر.  حينما ذهبوالكن آلما حاول الشيطان محق الوحي االلهي المكتوب. وخلق اديان زائفة آاذبة
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جعل امبراطورا يحرق آل الكتب ويدمر الدليل على . مع ازدياد البشرية اثار الشيطان المزيد من المتاعب 
 بثمن أختفت وللتأآد بعدم بعثها قتل معظم االدراج والكتب واالشعار واللوحات والفنون القديمة التي ال تعرض. وجودها

 .االمبراطور آل من يذآر الماضي
 

 آي تحفظ هذه األسفار أقام قبيلة. جنوب غرب آسيا.  ، في مكان آخر ما قبل الطوقان  الذي دمروحيحفظ اهللا  
 . عبر العصور واصبح بني اسرائيل اتماما لغهد اهللا مع ابراهيم

 
في العام .  دفنت في أساس هيكل سليمان مع نسخ آثيرة عن الشرائع القديمةأحد المخطوطات العبرية االصلية 

وبأعجوبة نجت بعض .  قبل الميالد جعل الشيطان الملك نبوخذّنصر يهاجم القدس ويدمرها مع الهيكل اليهودي588
 .االدراج من الدمار ونقلت بسرية الى مكان آخر آمن

 
 عالمية آانت لتكون المحور الذي عبره تنتشر وتمتد أسفار الكتاب آان االسكندر وصلة همز قيامة أمبراطورية 

وهاجم عملية نقل . لم يكن الشيطان راضيا. تنشر الى العالم المعروف حينها  والتاريخ اليهودي المقدس والشرائع القديمة
حرقت في أآبر مكتبة في ذلك حين مجموعة هائلة من الكتب أ . 248وأنتقال الحقيقة والشرائع القديمة مرة أخرى في العام 

 مخطوطة تتكلم عن العلوم والجبر 700،00الزمان في االسكندرية على يد عسكري باطش اسمه فيليبس هذا الرجل أحرق 
 .والرياضيات

 
 قبل الميالد وأيضا فعل ذلك الخليفة االسالمي عمر بن 47أعاد يوليس قيصر عملية تدمير الكتب في العام  

 . ميالدية640الخطاب في العام 
 

رغم جهود الشيطان نجح اهللا . لقد نسي العالم تقريبا آل شيء عن البداية. يبدو آأن الشيطان قد نجح هذه المرة 
هذه االدراج الشهيرة أصبحت . مرارا وتكرارا في اعادة خلق الضروريات االساسية الضائعة لتذآرها االجيال القادمة

 .الكتاب المقدس آما نعرفه نحن اليوم
 

 النه في زمن .سنة 1000 بسبب إلآتشافات األثرية التي تمت في آخر نستطيع أن نثق بدقة الكتاب المقدس 
االمبراطورية الرومانية آثير من االدراج المقدسة خبئت في آهوف سرية من قبل مجموعات صغيرة ملتزمة من اليهود 

بة الذين نسخوا هذه السجالت آانوا منظمين، دقيقين الكت. الذين خاطروا بكل شيء آي يحفظوا شرائع وحيهم المكتوبة
 .حساسين، أمناء، وملتزمين الحفاظ على هذه السجالت المكتوبة بدقة وتمام

 
حين قورنت .  وأخرى أآتشفت في القرن العشرين التي حفظها اليهود القدماء اليهودية1*مرانان مخطوطات ق 

ان أمانة النصوص وصحتها رغم مرور . انت النصوص متطابقة تمامابالمخطوطات المستعملة لطباعة الكتاب المقدس آ
 .مئات السنين تظهر أمانة ودقة ونبل الخطاطين والكتبة اليهود في العصور السحيقة الماضية

 
 يسوع 2*حين أصبحت الكتابة والنسخ اآثر انتشارا انتقل الكتاب المقدس الى أوروبا حامال معه بشارة وأنجيل 
لشيطان قوة عسكرية اسالمية آي يمنع انتشار االنجيل سيطر على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وأقام بأعلى خلق ا. المسيح

سلطتها بابوات، أساقفة وآرادلة فاسدون، من وبقسوة عذبوا في الساحات العامة آل من مارس تعاليم الكتاب المقدس أو 
 هذا النمط من صالحين من أعدمتهم الكنيسة وحلفائها السياسيينقاوم اهللا عمل الشيطان بايجاد رجال ونساء . وحد معه

 . على مدى قروناألحداث آرر نفسه 
 



 الفصل الثاني

 صفحة: الفصل الثاني
Chapter 2 (5-23-05) Page 8 of 10 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 الحرآة البروتستانية بازدهار  نهضة الحقائق الكتابية  أنهى العصور المظلمة وتسببت3*االصالح البروتستانتي 
وشرائعه ونشرت الكتاب المقدس مرة أخرى بمئات ، طبعت وصايا اهللا  مطلقة الحريات البشرية العالم الغربي مرة آخرى

 .اللغات
 

 اليوم حاول الشيطان أن يصمت ما لم يستطع الغاؤه، بدل استراتيجيته، حاول السيطرة على نظام التعليم عالميا 
 المجال  عبر نشره افكار الحادية تخنق الحقيقة بانكار وجود اهللا واحقيقيته فيجامعاتنا ومدارسنا تروح لمعرفة خاطئة 

 .العام والسياسي
 

وسيفشل أي محاولة اليجاد الطريق الى الحياة . بذل الشيطان اقصى جهوده ليمنع البشر من أيجاد طريق خالصهم 
شهد القرن االخير حروبا تفوق آل   ".الحرب... "االبدية واالنضمام الى عائلة اهللا وغالبا ما يلجأ الى أسلوب نجح اختباره 

وهذا يبقي االنسان منشغال في معرآة بقاء وهكذا ال يبحث وال يجد االجابة لسؤال عما يريده . يخ البشرالحروب في آل تار
 اهللا في حياة االنسان

 
  فهم الكتاب المقدس 

ان آلمة اهللا، اسفاره المقدسة، ضرورية المتالك نور . فهم الكتاب المقدس والتعامل مع حقائقه برآة فائقة وعظيمة 
 . اهللاروحي وحياة من

 
ادراك وفهم جيد للعهد القديم ضروري جدا لفهم العهد الجديد ألن العهد القديم يشير الى يسوع المسيح الذي أيضا  
 .أوحى به

 
وهذا صحيح خاصة للعهد القديم بسبب الثغرات . لكن فهم دقيق للكتاب المقدس يشكل تحديا حقيقيا للقاريء العادي 

 أن يّسد هذا الثغرات لينظر الى ما – وعلى قدر آمكانيته –أن مهمة دارس المقدس . االمميزة التي يتوجب سدها وعبوره
 .حينها فقط يستطيع المرء وبدقة أن يطبق ما آتب من أجل حياته. فاق قدرة الكاتب البشري لكل سفر من أسفار العهد القديم

 :أنظر الى هذه الثغرات التالية ما بين زمننا وزمن العهد القديم
بينما لغتنا االنكليزية ذات أصول فرنسية قديمة، المانية وجذور .  آتب الكتاب المقدس باليونانية والعبرية :اللغة •

 .التينية
 . شعوب الشرق االوسط آانوا مزارعين، رعاة، تجار وصانعي خيم:التقاليد •
 . الواقع الجغرافي آالجبال، البحار، الصحاري قررت سبل ومسار عيش الشعوب :الجغرافيا •
 لم يكن لديهم، الهواتف، آلة الفاآس، الحاسوب، والسفر آان مقيدا بالمسافة التي يستطيع المرء قطعها :التقنية •

 ).ان آان غنيا( ماشيا، أو مع القوافل 
  سنة 3000 قبل  يصعب علينا نحن العائشون في عصر النعمة ان نفهم  آيف آانت حياة هؤالء:مقدرات أخرى •

 قانون أو شريعة أو وصايا موسى( عاشوا في عصر الناموس 
 اهللا في اسفاره المقدسة يأمر بأخالقيات وروحانيات نجدها نحن غير مريحة وال :االخالقية/ المحتویات الروحية •

 . نحن ال نحب ما يطلبه اهللا منا وهذا ما قد يؤثر على تفسيرنا للوحي. نريدها
االمكان آي نرى ما فاق قدرة آاتب آل سفر في العهد ان هدف قاريء الكتاب المقدس هو سّد هذه الثغرات قدر 

 .القديم، حينها فقط نستطيع وبدقة ان نطبق ما آتب من اجل حياتنا
المزامير وامثال آتابات شعرية معظم الكتابات التنبؤية . من آتابات العهد القديم شعرية% 50باالضافة ال ذلك ان 

 .بايا العهد القديم علينا ولو قليال ان نفهم الشعر العبريلهذا آي نفك خ. شعرية ايضا) صغيرها وآبيرها(
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 ربي یعمل على اساسعالشعر ال
 اللفظ السجعي للكلمات .1
 ذات البحر والوزن الشعري في آل بيت .2
 التصويري ثانوي امام اللفظ/لخيال العقلي .3

  بحاليأقول وقد ناحت بقربـي حـمامـة      أيا جـارة لـو تعلمين :   مثال على ذلك 
 ببالي  ماعاذ الهوى ما ذقت طارقة ألنـوى      وال خطرت لك الهموم   

 
 الشعر العبري یعمل على اساس

 )التصويرية(تالزم وتساوي الفكرة .1
 الوزن الشعري اهم من السجع .2
 خيال العقلي، التصويري اهم من اللفظلا .3

 105: 119مزامير : مثال على ذلك
 ونور لسبيلي آالمك          لرجليسراج 

 سبيلـ الموصولة ب نور واقدام ووصلها بـ سراج بـوصف آلمة اهللا . احظ الخيال التصويريال
 1: 3اليكم مثال آخر من امثال 

 يا بني اسرائيل ال تنس  شريعـتي
 بل ليـحـفظ قلـبك وصـايـاي

 من التوازي في شكل اخر"وصایاي"و " شریعتي"وبين " تحفظ"و " تنس"الحظ المرجعيه المتوازيه التي تصل ما بين 
 19: 11استعمال اللفظ السلبي بفكرتين متعارضتين مثال على ذلك في سفر امثال 

 الحياة    يؤول الى برـالـآـمـا ان 
  موته الى    الشرآذلك من يتبع 

 
 :المفتاح الصحيح لفهم الشعر العبري وفهم المعنى الشعري في العهد القدیم هو تذآر ما یلي

 تصغى الى االلفاظ المتشابهة بيةالعراالذن         
 تبحث عن االفكار المتشابهة البناءة العبریةالعين         

هذه الفكرة يمكن ان تستعمل آاداة لسد الثغرة ما بين القاريء االن والكاتب في قديم الزمان حين تمتلكها ستكون على      
مرة اخرى، لتواصل االفكار والمعاني الثقافة الغربية آي نختصرها فكريا  الطريق الصحيح لفهم انبياء العهد القديم

 .باحثة عن رؤيا متوازية لعصور متباينةتستعمل االذن بينما الثقافة العبرية تستعمل العين 
 

 على ماذا یحتوي الكتاب المقدس
 سفرا او 66 من  سنة بعد موسى، يتألف1600يحتوي الكتاب المقدس على تأريخ متتابع للتاريخ البشري آتب على امتداد 

  في العهد الجديد27 في العهد القديم و39آتابا، 
الكتابات المقدسة لليهود . نظام العهد القديم بالنسخة العربية يختلف بطريقة ما عن النظام في االسفار العبرية االصلية 

 : اجزاء4منقسمة الى 
 
 )التوراة(الناموس 1

انها تحتوي على الوصايا العشرة التي حفرت على لوحين من " بالتثنية"ـ وتنتهي ب" التكوين"آتب موسى الخمسة تبدأ بـ 
" البنتاتوخ" "الجانب األخر"الذي يعني ) هاء"(هيه" يرمز الى حرف 5الرقم (  منها على آل لوح 5الحجارة ليظهر 

 .هي بداية العهد القديم" الخمسة آتب"آلمة يونانية تعني الـ (
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 األنبياء القدامى-2
 شوع، القضاة، صموئيل، واخبار الملوك االول والثانيي       

 
 االنبياء التابعين-3

: اشعياء، ارميا، واالثني عشر سفرا صغيرا آانت باالصل مكتوبة بدرج واحد ولذلك اعتبرت سفرا واحدا، وهي     
 )هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونات، ميخا، ناحوم، صفنيا، حجي، زآريا، مالخي

 
 تالكتابا-4
 المزامير، امثال، ايوب_1       

 )اناشيد سليمان، راعوت، اسثير، مراثي ارميا، الجامعة(نشيد االناشيد  _2       
 دانيال _ 3       

 زرا، نحميا، اخبار االيام االول والثانيع _4       
   اجزاء4تنقسم ايضا اسفار العهد الجديد الى   
 اعمال الرسل 2*االربعة وسفر 1*الناجيلا        
        

 )من رسالة رومية الى رسالة فيليبي(رسائل الرسول بولس        
 )من العبرانيين الى رسالة يهوذا(الرسائل العامة        
 ).الذي يصف صراع الفناء( سفر الرؤيا          

 
 اجزاء في العهد 4و) الزمندايلث اي العالم في هذا =4( اجزاء في العهد القديم 4من المثير ان نعرف ان هناك  

آل االجزاء االخرى تحتوي ) اي الجانب االخر" هيه="5( مقاطع 4الجديد الجزء االول في العهد القديم الناموس متضمن 
. االربعة باالضافة الى سفر اعمال الرسل) البشارات(الجزء االول من العهد الجديد يحتوي على االناجيل.  مقاطع4على 

 ).5(و ) 4(رى العالقة ما بين الرقمين هكذا ومرة اخرى ن
 

انها ترمز الى .  آتب5التي آانت اصال مقسومه الى )  مزمورا150(في وسط الكتاب المقدس هناك المزامير  
المزمور " المدح"اي ) تيهيلم(هذا الجزء يسمى . انها تعطي راحة وتأآيد لمحبة اهللا وقدرته. روح االنسان التي تخاطب اهللا

آتاب المقدس الى لغات آثيرة ونشر في بلدان بلدان عديدة اآثر من ا.  "مجدا هللا"التي تعني " هللويا"لق آلمة االخير يط
    .اي آتاب اخر على مّر التاريخ، آثيرين استشهدوا دفاعا عنه الن له القدرة على تحويل اعتى واقسى القلوب

انه . الهية تعطيه الراحة في االحزان وادراآا في خضم الحياةعبر هذا الكتاب المقدس يخاطب اهللا االنسان ويهبه وصايا 
يفتح الطريق للتغلب على الوحدة، الرفض واليأس، ينصحنا و يوبخنا ويعطينا االمل لحياة ابدية، للسالم، للسعادة، ولهدف 

 .في الحياة
 

 .ان يقبله او يرفضهالكتاب المقدس آتبه اناس مسوقين بالروح القدس، انه ليس انتاج بشري وعلى آل منا 


