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 ِعلُْم ادِلفَاِعيَّاِت 
 3 ءُ زْ الُ   ، يَّاِت اعِ فَ ادلد   مُ لْ عِ وَ   ُس دَّ قَ المُ   الكتاُب :  28املحارضة  

 أر. يس. سربول 

َوائِِل َسبِْعينِيَّاِت الَْقْرِن الْ 
َ
يَن، َوَقبَْل َعْقِد الْمَ ِِف أ ي اْختُِتَم  ِع  مَ جْ ِعْْشِ ِ ِس، اَّلَّ ْوِِلد َعْن ِعْصَمِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ بِاْجِتَماِع  ادلَّ

ِس، َعَقَدْت َهيْئَُة ِخْدَماِت ِِلُجونرِْي ُمْؤتَ  ِة ِشيََكُغو، َوبِبَيَاٍن يَُدافُِع َعْن ُسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ا َعْن َمْوثُوِقيَِّة  قِمَّ َمًرا َخاصًّ
الُْمْؤَتمَ  َذلَِك  َوِِف  بِنِْسلَْفاْنيَا.  ِس وَُسلَْطِتِه، ِِف  الُْمَقدَّ الَْعالَِم  الِْكتَاِب  ْْنَاِء 

َ
أ ِمْن  ِكتَّابِيُّوَن  َوبَاِحثُوَن  اْجتََمَع ََلُهوِتيُّوَن  ِر، 

لَِة اددََعِء الْكِ ِلفَ 
َ
يد تََواُطٍؤ، ِِف َذلَِك الُْمْؤَتَمِر، بَََن اْلَِميُع ثِقَ تَ ْحِص َمْسأ

َ
ِس َتَمتَُّعُه بُِسلَْطٍة إِلَِهيٍَّة. وَُدوَن أ   تَُهْم ِِف اِب الُْمَقدَّ

نَُّه َعرَّ 
َ
ًها ُمِثرًيا لِِِلْهِتَماِم، ِِل ِس لََعَ ُسلَْطاِن الَْمِسيِح. َوََكَن َهَذا تَوَجُّ ِي ُسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ َض اْلَِميَع لِِِلتدَهاِم َعيِْنِه اَّلَّ

إِ  َه  َعِن وُجد يَُدافُِعوَن  يَن  ِ اَّلَّ لِلِْكتَاِب   ََل  اِتيَِّة  اَّلَّ إِنَّنَا الَْمْوثُوِقيَِّة  َنُقوَل  ْن 
َ
أ َدائِِريًّا  َمنِْطًقا  لَيَْس 

َ
"أ ُهَو:  َؤاُل  َوالسُّ ِس.  الُْمَقدَّ  

نَّ نُْؤِمُن بُِسلَْطةِ 
َ
ِس ِِل ، بَيْنََما الْوَِسيلَُة الْوَِحيدَ   مَ لَّ يَُسوَع عَ    الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ِ َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
َف  ُة ِِلَْعرِ بِأ

نَّ 
َ
ِس؟ َفَقْطًعا، َيبُْدو َذلِ   مَ لَّ يَُسوَع عَ   أ ِ ُهَو وُُجوُد َذلَِك ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
َك َظاِهِريًّا بِأ

ائِِريد  ْخَرى لِلَْمنِْطِق ادلَّ
ُ
 . َشِبيًها بُِمَمارََسٍة أ

نَّ َهِذهِ ُحجَّ 
َ
َ أ بَِّيد

ُ
ْن أ

َ
َحاِوُل اِْلَْوَم أ

ُ
نَّ ِِف الَْواقِعِ َسأ

َ
ُك تَْدِرجِييًّا َعرْبَ َمَراِحَل ُُمْتَِلَفٍة؛ َوأ ِة َعْن  ٌة ُطوِِلٌَّة، َتتََحرَّ ، بَِفْحِص اْْلُجَّ

َدائِِريَّ َكثْ  لَيَْسْت  ُدَها  ََنِ بَ ٍب، 
ُ
أ َدُعوِِن  َكَذلَِك،  ُ ًة.  ِس    ِّيد الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  وَُسلَْطَة  الَْمِسيِح  ُسلَْطاَن  نَّ 

َ
أ بَِسيَطٍة  ََكَِماٍت  ِِف 

 ُمتَِّصَِلِن.

ِس، َوِِف   ُث ِِف ِفيَِلِدلِْفيَا َعْن ُسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ََتَدَّ
َ
ةِ َسنََواٍت، ُكنُْت أ ي وَ ُمنُْذ ِعدَّ ِ   - ْظُت ِفيِه عَ ِختَاِم اَِلْجِتَماِع اَّلَّ

َحِد ُزَمَِلِِئ بِاْلَاِمَعِة، لَْم   َعِن   ُت نََزلْ   -ََكَن َهَذا ُمْؤَتَمًرا  ِِف الَْواقِِع،  
َ
، فُوِجئُْت بُِرْؤيَِة أ ِسرُي ِِف الَْمَمرد

َ
، َوبَيْنََما ُكنُْت أ الِْمنرَْبِ

يَن َسنًَة لََعَ  ْيتُُه ُمنُْذ ِعْْشِ
َ
ُكْن قَْد َرأ

َ
ْكَثُ   أ

َ
، َوُربََّما أ قَلد

َ
ًدا. وََذَهبْنَا ِِلَنَاُوِل الِْعَشاِء  اِْل . َوََكنَْت َهِذهِ فُرَْصًة َرائَِعًة ِِلَلْتَِِقَ ُُمَدَّ

يَكْي ُغْرفٍَة َواِحَدةٍ بِاْلَاِمَعِة، ُكنَّا نَلْتَِِق ُُكَّ َمَساٍء   ًة. وَِحَِّي ُكنَّا ََشِ رَ َبْعَد اَِلْجِتَماِع ُمبَاََشَ ةِ نِْصِف َساَعٍة دِلِ اَسِة  لُِمدَّ
ِس، تَتْبَُعَها نِْصُف َساَعةٍ  َِلةِ   ِمنَ   الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ِس. وَِحَِّي َجلَْسنَا ِِلَنَاُوِل .  الصَّ ِديَدَة لِلِْكتَاِب الُْمَقدَّ ُر ََمَبَّتَُه الشَّ تََذكَّ

َ
َوأ

ْخرِبََك يَا آْر.  
ُ
ْن أ

َ
ُب أ ٍء"، قَاَل: "جَيِ يد ََشْ

َ
نَا بِاْلَاِمَعِة،  الِْعَشاِء، قَاَل ِِل: "َقبَْل أ

َ
ْؤِمُن بِِه َوأ

ُ
ْؤِمُن بَِما ُكنُْت أ

ُ
ُعْد أ

َ
نَِِّن لَْم أ

َ
يِس. بِأ

ِس. َفبَْعَد ا ِن الِْكتَاِب الُْمَقدَّ
ْ
اِِلًَّة وَ   -"  ََلُهوٍت   ْلَاِمَعِة، َدَخلُْت َُكديَّةَ بَِشأ ِهلُْت ِمْن َكمد  َوقَاَل: "ذُ   -َما إََِل َذلَِك  َوََكنَْت ِِلرْبَ
ِ الُْموََح اَِل  َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
ْؤِمُن بِأ

ُ
ُعْد أ

َ
لِْبيَِّة، ِِبَيُْث لَْم أ ا لَِسَماِِع َذلَِك  نِْتَقاَداِت السَّ بَِها". َحِزنُْت ِجدًّ

ْؤمِ   مَ ا بِاْلَاِمَعِة؟" ابْتَسَ  َمعً َوقُلُْت: "َوبَِم ََل تََزاُل تُْؤِمُن، ِمْن بَِّْيِ َما ُكنَْت تُْؤِمُن بِِه َوَْنْنُ 
ُ
نَّ َوقَاَل: "ََل ِزلُْت أ

َ
يَُسوَع    ُن بِأ

ِِن َسَماُع َذلَِك، لَِكْن ِعنِْدي ُسَؤاٌل لََك"، قَاَل: "َما ُهَو؟" قُلُْت لد ُهَو ُُمَ   الَْمِسيحَ  ". َفُقلُْت: "يَُُسُّ ُس : "َكيَْف ُيَمارِ ِِص َوَرِّبد
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َجبْتُ ؟" َفقَ ُربُوبِيَّتَُه َعلَيَْك يَُسوُع 
َ
لْ اَل: "َماَذا َتْقِصُد؟" أ ُة َوالسُّ يِْه الُْقوَّ َطاُن ِِلَْفِرَض َواِجبَاٍت  ُه: "َحَسنًا، الرَّبُّ ُهَو َشْخٌص دَلَ

َوامِ ْصدِ َويُ 
َ
َ َر أ ِ ِْلَيَاتَِك َر لََعَ رَََعيَاُه. فََكيَْف ت َواِمَر اَّللَّ

َ
ِس ، إِْن لَْم يَكُ ْسَمُع أ َجابَِِن: "ِمْن    ؟"ْن ِمْن ِخَِلِل الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
أ

يَّةُ 
َ
"أ َفُقلُْت:  الَْكِنيَسِة".  َطائَِفةً ِخَِلِل  فََذَكَر  َكِنيَسٍة؟"  "َحَسنً     َفُقلُْت:  َهلِ َما،  ائَِفِة،  الطَّ َهِذهِ  ِِف  لِلَْكِنيَسِة    ا،  لَْطُة  السُّ

يُّ َُمِْلٍس ََع 
َ
" َفُقلُْت: "َوأ ْم لِلَْمْجِلِس الَْعامد لِلَْكِنيَسِة؟" َفَقاَل: "لِلَْمْجِلِس الَْعامد

َ
نَِة    ؟ َهلِ م  الَْمَحلديَِّة أ الَْمْجِلُس الَْعامُّ لِلسَّ

 
ْ
ي َصوََّت َهَكَذا بَِشأ ِ لٍَة ُمعَ الَْماِضيَِة، اَّلَّ

َ
مِ ِن َمْسأ

َ
يٌّ ِمنُْهَما ُهَو   الَْمْجِلُس الَْعامُّ  يَّنٍَة، أ

َ
ِي َصوََّت بِاِلَِّقيِض؟ أ نَِة اَّلَّ لَِهِذهِ السَّ

 ِ َذل ْعتَِقُد 
َ
َواِجُه ُمْشِِكًَة ُهنَا". َفُقلُْت: "أ

ُ
نَِِّن أ

َ
ْعتَِقُد أ

َ
َجابَِِن: "أ

َ
رٍْض  َواقًِفا    َك". ُثمَّ قُلُْت ََلُ: "لَْسَت فِْكُر الَْمِسيِح؟" أ

َ
لََعَ أ

ئِيِِسد لِلَْمْعلُوَماِت َعْن ُهِويَِّتِه  بًّ ًصا َورَ لد بِِإيَمانَِك بِالَْمِسيِح ُُمَ . تُِريُد اَِلْحِتَفاَظ  لْبَةٍ ُص  ا، لَِكنََّك لَْسَت تَِثُق بِالَْمْصَدِر الرَّ
يَْك ُمْشِِكٌَة ُهنَا". َوُهنَا َشَعَر ِِبَْجِم    .الُْمْشِِكَةِ وََشْخِصِه َوَعَمِلِه. دَلَ

َة ُمْؤِمنلَِكنَُّه لَيَْس َحالًَة فَرِْديًَّة لََعَ ا ثرَِيْت َحْوَل نََزاَهِة الِْكتَاِب  َن ِمثْلُ وْْلِْطَِلِق. َفثَمَّ
ُ
ُكوِك الَِِّت أ ُه ِِف ُُكد َمََكٍن، بِِفْعِل الشُّ

اٍع بَِّْيَ   ْنُفَسُهْم ِِف ِِصَ
َ
ُدوَن أ ِس، جَيِ َس ُيَعلد الُْمَقدَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
ِ وَعَ اثلدَقِة ِِف أ ُموِر اَّللَّ

ُ
الَْمِسيِح، َوِِف الَْوقِْت    ِن ُمنَا َعْن أ

ِس. إَِذْن، َكيَْف ُنَعاِلُج َهِذهِ الُْمْشِِكََة؟  بُوِل َنْظَرةٍ ُشُكوِكيٍَّة َعِن َذاتِِه، بَِّْيَ قَ   الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ًدا، َوبِالْعَ  ْعتَ ُُمَدَّ
َ
ِي اتَّبَْعنَاُه )َوأ َسايِسُّ اَّلَّ

َ
ي َعَقْدنَاُه ِِف بِنِْسلَْفاْنيَا، اِلَّْهُج اِْل ِ (  وَْدةِ إََِل الُْمْؤَتَمِر اَّلَّ نَُّه اِلَّْهُج التََّسلُْسِِلُّ

َ
ِقُد أ

فَاِع َعِن ِلِ  ٍة لدِلد ِس، ُهَو اْلَْدُء بِالَْفرَ الِْكتَاِب الُْمقَ   نَاِء ُحجَّ َس َوِثيَقٌة تَاِرخِييٌَّة  ِضيَّةِ دَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ
َ
وََل، الَْقائِلَِة بِأ

ُ
 اِْل

َسايِس    َمْوثُوقَةٌ 
َ
َس    َمْوثُوقَةٌ   تَاِرخِييَّةٌ   َوِثيَقةٌ   -بَِشْْكٍ أ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
. تِلَْك الَْفرِْضيَُّة ََل َتْعِِن أ َسايِس 

َ
ُموًَح بِِه،  بَِشْْكٍ أ

ْو مَ 
َ
ْو َخاٍل ِمنَ   ْعُصوٌم ِمنَ أ

َ
، ُمَقاَرنًَة بِالَْوثَائِِق اِلَّاِرخِييَّ   اْْلََطأِ، أ َسايِس 

َ
نَُّه َجِديٌر بِاثلدَقِة بَِشْْكٍ أ

َ
ِة  اْْلََطأِ، َوإِنََّما َتْعِِن َفَقْط أ

ْخَرى الَْكِثرَيةِ  
ُ
ْن َدرَُسوا اِلَّاِريَخ  ُسِويتُوْنيُوْس، َوبِلد ِكتَابَاِت ِهرُيوُدوْت، َوِكتَابَاِت يُوِسيُفوْس، وَ   ِمثْلِ   - اِْل يِِن، َوآَخِريَن ِممَّ

 . الَْقِديمَ 

تََوقَُّف 
َ
َماَم َشْخٍص َغرْيِ ُمؤْ   َواْْلَن، َدُعوِِن أ

َ
ِس أ فَاَع َعْن ُسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ َحاِوُل ادلد

ُ
قُوَل إِنَِِّن إَِذا ُكنُْت أ

َ
ِمٍن، قَِليًِل ِِل

ِْصُِف 
َ
َطوِ فََسأ َوْقتًا  الَْفرَ   َهِذهِ  ثْبَاِت  ِْلِ نََّها يًِل 

َ
ِِل يَُكِن   ِضيَِّة،  لَْم  فَِإَذا   . َهمُّ

َ
بَِشْْكٍ    اِْل بِاثلدَقِة  َجِديًرا  ُس  الُْمَقدَّ الِْكتَاُب 

َسايِس  َكَوِثيَقٍة تَاِرخِييَّةٍ 
َ
ٍة ِليَ سْ ، لَْن يُوَجَد َما يَْدُعو ِلنَ أ يٍَّة َخاصَّ َهمد

َ
يَِّة أ

َ
، لَْو ُكنَّا َنتََعاَمُل َمَع نَص  تَاِريِِخ  ِب أ ُسوَع اِلَّاِِصِيَّ

ًَل لَيَْس لََعَ  وَّ
َ
ًدا، َيَقُع الِْعْبُء أ . إَِذْن ُُمَدَّ َسايِس 

َ
وِ َغرْيِ َجِديٍر بِاثلدَقِة بَِشْْكٍ أ

َ
وِ    إِثْبَاِت الِْعْصَمِة، أ

َ
، أ اْْلََطأِ،    اْْلُلُود ِمنَ   الَْوْْحِ

ي  ِمِن 
َ
ْو أ

َ
ِس َعْن َنْفِسِه، بَْل َفَقْط لََعَ إِثْبَاِت َهَذا الَْقْدِر.  أ  اددََعَءاِت الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

 
َ
ِس َداِخَل الَْكِنيَسِة، فََستَْختَِلُف الَْمْسأ َماًما. َفَمثًَِل، َبْعَد َعْقِد  لَُة تَ ِِف الُْمَقابِِل، إَِذا ُكنَّا نَُدافُِع َعْن ُسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ةٍ وَِجزَيةٍ، ُدِعيُت لُِمَخاَطبَِة َهيْئَِة تَْدِريٍس ِِف َُكديٍَّة لِِلَّ  يٍح لُِسلَْطِة الِْكتَاِب  ،  ُهوِت َهَذا الُْمْؤَتَمِر بَِفْْتَ ََكنَْت ُمَعاِديًَة بَِشْْكٍ َِصِ
ْعَضا 

َ
أ ِمْن  ُعْضٍو  ُُكَّ  نَّ 

َ
أ َغرْيَ  ِس.  اِلَّدْ الُْمَقدَّ َهيْئَِة  َماَم 

َ
أ َوَقْفُت  وَِحَِّي  ُمْؤِمٌن.  إِنَُّه  َيُقوُل  ََكَن  اِلَّْدِريِس  َهيْئَِة  ِريِس  ِء 
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ُت 
َ
َكلدَمُهْم، بََدأ

ُ
تَْدِريٍس بِالَْفرَ   ِِل ْعَضاَء َهيْئَِة 

َ
أ نَُّكْم، بِِصَفِتُكْم 

َ
أ فََْتُِض َقْطًعا 

َ
"أ َنْفِسَها، َوقُلُْت:  َهِذهِ    ، َستَُؤيدُدونَ ِضيَِّة 

لُْت:  الَْفرَ 
َ
إِيَمانُِكْم". وََسأ َساٍس َمنِْطِِق  َِلْعِْتَاِف 

َ
أ يُّ 

َ
يُْكْم أ دَلَ نَُّه لَيَْس 

َ
بِأ وَن  َوإَِلَّ َستُِقرُّ َفَقْد  ِضيََّة،  ْسئِلٍَة؟" 

َ
أ "َهْل ِمْن 

نَِِّن ُكنُْت  
َ
ْسَمْع ِمنُْهْم َشيْئًا، ِِل

َ
ْيتُُهْم، لَِكْن لَْم أ لُْت َوََتَدَّ

َ
نَُّه َجِديٌر بِاثلدَقِة، لَِكنَُّهْم لَْم  َسأ

َ
نَُّهْم ََل يُْؤِمنُوَن بِأ

َ
ْعلَُم َجيدًدا أ

َ
أ

يد َسبٍَب وَِجيٍه، بَْل َفَقْط بَِقْفَزةِ إِيَماٍن". َوَهَكَذا، َشعَ 
َ
ْؤِمُن بِالَْمِسيِح ُدوَن أ

ُ
ْن َيُقولُوا: "أ

َ
ُروا بِاِلَّبِْكيِت. َوَهَذا َما  يُِريُدوا أ

َس لَيَْس    َوةِ يَُسوَع"، وََغرْيَِها ِمنَ ُث اِْلَْوَم َقْطًعا ِِف "نَدْ ََيْدُ  نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ
َ
ُكوِكيَِّة، الَِِّت َُتَاِوُل إِثْبَاَت أ اِلََّظِريَّاِت الشُّ

، بَْل ِِف الَْوا  َسايِس 
َ
ا ِمنَ َجِديًرا بِاثلدَقِة بَِشْْكٍ أ ِس ُهَو اْلَِديُر بِاثلدَقةِ الْكِ  قِِع، قَْدٌر قَِليٌل ِجدًّ  .تَاِب الُْمَقدَّ

الْ  الُْمَؤردُخوَن  يَِقيُس  ِريٍخ 
ْ
تَأ قََواِعُد  َة  َثمَّ تَاِرخِييٍَّة،  َوِثيَقٍة  يَِّة 

َ
أ َمْوثُوِقيَِّة  َمَع  َتتََعاَمُل  َويُ ِحَِّي  ِمْصَداِقيََّة  يد قَ ُعلََماُء  بَِها  ُموَن 

لَْمَعايرُِي  ُدوْت، وََغرْيِِهْم. َوتِلَْك اَة َمَعايرُِي ُتَطبَُّق لََعَ يُوِسيُفوْس، وَُسِويتُوْنيُوْس، َوتَاِسيتُوْس، َوِهرُيوالَْمَصاِدِر اِلَّاِرخِييَِّة. َوَثمَّ 
ُمَعيَّنًا ِمنَ تَسْ  ا  تَْخِدُم قَْدًرا  . ِمنَ ِلَّ اِلَّْحِقيِق  َخ ََل  ا  ْجِريِِبد الُْمَؤرد نَّ 

َ
أ َيَاِت الَْعْهِد اْلَِديِد  لَْواِضِح  يَْستَِطيُع إِْخَضاَع تَْْصِ

. فَالْوَِسيلَُة اِلَّجْ  ْو اِلَّْكِذيِب اِلَّاِريِِخد
َ
ثْبَاِت أ ِريِبيَُّة الْوَِحيَدُة، ِمْن َمنُْظوِر الَْقْرِن  َعْن ُظُهوِر َمَِلئَِكٍة لِلَْقَوانِِِّي الُْمْعتَاَدةِ لِْْلِ

ْن نُثْ يَن، الَِِّت ُيمْ الِْعْْشِ 
َ
َهاَدُة اِلَّاِرخِييَُّة َعِن ال  ِبَت بَِها َما إَِذا ََكنَِت ِكُن أ اِئيَل لَِمْريَ   الَْمَِلئَِكِة، ِمثُْل   شَّ ْو  ِزيَاَرةِ ِجرْبَ

َ
َم أ

َرةِ َزَكِريَّا، َمْوثُوقَةً  ْجِنَحِة الَْمَِلئَِكِة الُْمتََحجد
َ
أ الُْعثُوُر لََعَ َُمُْموَعٍة ِمْن  ُربََّما ِِهَ  َة َُمْتًَوى    ،  َثمَّ ِِف َمََكٍن َما. َوَمَع َذلَِك، 

َدِب الِْكتَاِب الُْمقَ 
َ
وِ َكِبرٌي ِِف أ

َ
ثْبَاِت أ ِس قَابٌِل لِْْلِ  . اِلَّْكِذيِب اِلَّاِريِِخد  دَّ

حَ 
َ
يَن، أ َوائِِل الَْقْرِن الِْعْْشِ

َ
ي ََكَن ُمتَ ُد الُْعلََماِء الرْْبِ َفَمثًَِل، ِِف أ ِ ِة ِرَوايَاِت الَْعْهِد اْلَِديِد، قَاَم  يَطاِنيدَِّي اَّلَّ ًَك ِِف ِصحَّ َشكد

ثَرَ بِرِحْ 
َ
ٍة، َواْقتَََف أ ُ   لٍَة َخاصَّ ْجَرى َداْرِويْن َِبْثَُه الْعِ   -َس ِِف رِْحَِلتِِه اِلَّبِْشرِييَِّة  ُخَطى الرَُّسوِل بُول

َ
لِِْمَّ ِِف ِكتَابِِه ِمثْلََما أ

ِ الَْعا  اْلِيِجْل". َوَهَذا "رِْحلَةُ  ْعَماِل الرُُّسِل، فَحَ فْ ُم، بِتَتَبُِّعِه ِرَوايََة سِ ل
َ
ُموًرا ُيْمكِ  َص ِر أ

ُ
ثَِري  أ

َ
ِتَها ِمْن َمنُْظوٍر أ ُن إِثْبَاُت ِصحَّ

كِ  ْو 
َ
قَْوُل  ذْ أ َمثًَِل،  ُ بَِها؛  بُول َزاَر  ِحَِّي  إِنَُّه  ،   الَْمِدينَةَ   ُس لُوقَا  الُْفَِلِِند الَْعْسَكِريد  بِاللََّقِب  يَُسَّمَّ   ُّ الَْمَحِلد الَْواِِل  ََكَن  َكَذا، 

 
َ
يَّاِم ََكنُوا ََيِْملُوَن تِلَْك اِْل

َ
نَّ اِلَّاَس ِِف تِلَْك اِْل

َ
ْينَا بُْرَهاٌن لََعَ أ ،  لَْقاَب". فََذَهَب ََعلُِم اْْلثَاِر َهَذاَويَُقوُل اْلَْعُض: "لَيَْس دَلَ

َّ ََكَن ََيِْمُل اللََّقَب َنْفَسهُ  نَّ الَْواِِلَ الَْمَحِلد
َ
ِي نََسبَُه إَِِلِْه لُوقَ  َواْكتََشَف بُْرَهانًا لََعَ أ ْعَماِل الرُُّسِل. بِاْخِتَصاٍر، فْ ا ِِف سِ اَّلَّ

َ
ِر أ

الَِِّت   الِْعلِْميََّة،  اْلِْعثََة  َهِذهِ  َراِمِزي  يدُد  السَّ ْنََه 
َ
أ الَْموْ َبْعَدَما  َدْحِض  لََعَ  ََعِزًما  ُشُكوِكيًّا،  َها 

َ
لِلُ بََدأ اِلَّاِرخِييَِّة  وقَا ثُوِقيَِّة 

ٍخ، اْستَنْتََج ِِف  نَّ لُوقَ َكُمَؤرد
َ
ٍخ قَِدي ِختَاِم رِْحلَِتِه أ يد ُمَؤرد

َ
َِلِت الَْمْوثُوِقيَِّة اِلَّاِرخِييَِّة الَِِّت ُيْمِكُن ِِل فَْضَل ُمَؤهد

َ
ْن  ا ََيِْمُل أ

َ
ٍم أ

 .ََيِْملََها 

 
َ
   رُ كَّ ذَ تَ أ

َ
 وِ سْ وكْ ام فُ يَ يلْ وِ   ِت وْ مَ   نْ مِ   ةٍ زيَ جِ وَ   ةٍ ْْتَ فَ   دَ عْ بَ   هُ نَّ أ

ُ
ْ يل أ ِ ،  تايْ رْب ول  ابِ سَ   ُت رْ كَ ي ذَ اَّلَّ

َ
  دِ هْ عَ الْ   ارِ آثَ   مِ سْ قِ   يدَ مِ عَ   نَ َكَ   هُ نَّ ًقا أ

 وَ ،  يمِ دِ قَ الْ 
َ
   نَ ا َكَ مَ لَ ثْ مِ   اْلثارِ   مِ لْ عِ إََِل    ةِ بَ سْ الند بِ   نَ َكَ   هُ نَّ أ

َ
ِ   ةِ بَ سْ الند بِ ن  ايْ تَ شْ نْ يْ أ   ِه ريِ سِ فْ تَ   ةِ مَ دد قَ  مُ ِِف .  ينَ ْْشِ عِ الْ   نِ رْ قَ  الْ ِِف   اءِ يَ زيْ فِ لْ ل

 اِلَّ   ا ثَ رَ ،  ”Anchor Bible“  ةِ لَ سِ لْ  سِ ِِف   ،ّتَّ مَ   يلِ َْنِ ْلِ 
ْ
ْ   رْيَ غَ   ريَ ثِ أ الْ ل ِِف جِ يهِ   ةِ فَ سَ لْ فَ لِ   وِع ْْشُ مَ ال   لََعَ   َْشَ عَ   عَ اسِ اِلَ   نِ رْ قَ  
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ْ ، وَ يدِ دِ اْلَ   دِ هْ عَ الْ   ةِ اسَ رَ دِ  ْ   اِت يَّ جِ هَ نْ مَ ال ْ   رْيِ غَ   ةِ يَّ ودِ جُ وُ ال ْ   اِب تَ كِ الْ   اُولِ نَ ِِلَ   ةِ ولَ ؤُ سْ مَ ال ظِ  ََتَ ، ِِف ًِل ائِ قَ ،  ِس دَّ قَ مُ ال   اءَ مَ لَ عُ الْ   نَّ إِ ،  هِ فُّ
   ا مَ هُ وَ ،  يِِبد رِ جْ اَِل   يِق قِ حْ اِلَ وَ   ارِ اْلثَ   مِ لْ عِ   نْ عَ وا  دُ عَ تَ ابْ 

َ
   مُّ هَ أ

َ
ْ   ةِ يَّ وقِ ثُ وْ مَ   ِص حْ فَ لِ   اةٍ دَ أ  اَس اِلَّ   نَ إِ   اَل قَ وَ .  ةِ يَّ خيِ ارِ اِلَّ   ِق ائِ ثَ وَ ال

ْ   اِب تَ كِ الْ  عَ مَ  ونَ لُ اعَ فَ تَ يَ  ةٍ عَ مُ  ةٍ ارَِض عَ مُ  اٍت فَ سَ لْ فَ  لََعَ  اءً نَ بِ  ِس دَّ قَ مُ ال َ  ًقا،بَ سْ مُ  دَّ ْ  ِت بِ ثْ تُ  مْ ل   نَّ ِإ فَ . ا هَ تَ حَّ ِص  ةُ فَ رَ جْ مِ ال
َ
  مٍ دُّ قَ تَ  رَبَ كْ أ

َق ََتَ   ينَ ْْشِ عِ الْ   نِ رْ قَ  الْ ِِف   اِبد تَ كِ الْ   لد جِ السِ   ةِ يَّ وقِ ثُ وْ مَ   ةِ ادَ عَ تِ اسْ   ِِف  َ مَ كَ و  دُ بْ يَ . وَ ارِ اْلثَ   مِ لْ عِ   ةِ طَ اسِ وَ بِ   قَّ    وْ ا ل
َ
 ا  مَ َُكَّ   هُ نَّ أ

َ
  اءُ مَ لَ عُ   احَ زَ أ

 سْ مَ  ةُ حَّ ِص  بَُت ، تُثْ ِّيَ طِ لْ سَ  فِ ِِف  اِب الُْتَ  َض عْ بَ  ارِ ثَ اْل
َ
 . ةٍ يدَ دِ جَ  ةٍ يَّ خيِ ارِ تَ   ةٍ لَ أ

ِت َوقٌْت ِِف 
ْ
يَأ لَْم  إِنَُّه  تَابُِع قَائًِِل 

ُ
الَْواقِِع، َسأ الَْكِنيَسِة ََكنَِت َوِِف  تَاِريِخ  الَْعْهِد اْلَِديِد  لَِوثَا   اِلَّاِرخِييَّةُ   الَْمْوثُوِقيَّةُ     وِ   -ئِِق 

َ
  أ

الَْقِديمِ  ِِهَ  بَ ُمثْ   -  الَْعْهِد  َكَما  اْْلَيَاِِلَّةِ تًَة  لِلنََّظِريَّاِت  ُعْذَر  ََل  نَُّه 
َ
بِأ َقنَاَعِتِه  ِِف  ايِْت  ولرِْبَ

ُ
أ د.  إََِل  نَْضمُّ 

َ
َوأ اْلَاَِمَِة    اِْلَْوَم. 

فَ   لِلْبَْعِض، ِمثْلِ  يِهْم "اْلََماَعَة الُْمتََطرد َسمد
ُ
يَن أ ِ    - الُْعلََماِء    َة" ِمنَ ََجَاَعِة "نَْدَوةِ يَُسوَع"، اَّلَّ

َ
. فََحّتَّ    ْو ِمنَ أ الُْمْجتََمِع الِْعلِِْمد

ْن 
َ
ُهوِتيُّوَن اِْلَُهوُد أ نَّ لُوقَ الِلَّ

َ
ْكَثُ الُْمَؤردِخَِّي َمْوثُوِقيًَّة ِِف اِلَّاِريِخ. ُفُسُهْم َسلَُّموا بِأ

َ
 ا ُهَو أ

اِلَّاِريِِخد   قََواِعِد اِلَّْقيِيِم  إََِل  اْستِنَاًدا  َجاَء ِِف    -إَِذْن،  بْ   ُكتَيدِب ف.َكَما  ِِهَ  ف. 
َ
أ الَْعْهِد اْلَِديِد:  "َوثَائُِق  بُِعنَْواِن  ُروْس 

َراَساِت الِْعلِْميَّةِ   -َمْوثُوقٌَة؟"  فَْضِل ادلد
َ
ثْبَتْنَا ِمْن ِخَِلِل أ

َ
َساِسيَّةَ   اِلَّاِرخِييَّةَ   الُْمتَاَحِة الَْمْوثُوِقيَّةَ أ

َ
ِس. َوقَْد    اِْل لِلِْكتَاِب الُْمَقدَّ

وَْض قَدَّ 
َ
ًة. َوََل ُيْمِكنُِِن اْْلَوُْض ِِف ُُكد َتَفاِصيِل َذلَِك، لَِكنَِِّن َفَقْط أ ْحُت الَْمنَْهِجيََّة الُْمتَّبََعَة.  ْمُت لَُكْم ُهنَا َفَقْط َنْظَرًة ََعمَّ

فَاِع  ِكْن يُوَجُد قَْدٌر َضْخٌم ِمنَ لَ  اِهِِّي لدِلد ًدا، ََل ُيْمِكنُنَا، اْستِنَاًدا  الَْمْوثُوِقيَِّة اِلَّاِرخيِ  َعِن  الرَْبَ ِس. َوُُمَدَّ يَِّة لِلِْكتَاِب الُْمَقدَّ
وِ الَْمْوثُوِقيَِّة اِلَّاِرخِييَِّة    اْلَْحِث، الَْقْفُز ِمنَ   ا اِلَّْوِع اِلَّاِريِِخد ِمنَ إََِل َهذَ 

َ
. فََِل ُيْمِكُن ََتِْديُد    إََِل إِثْبَاِت الِْعْصَمِة أ الَْوْْحِ

 . بَِواِسَطِة ِعلِْم اْْلثَارِ َذلَِك 

َس َوَوثَائَِقُه َمْوثُوقَةٌ إََِل الَْفرَ   لَِكْن، َدُعونَا نَنْتَِقُل  نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ
َ
قُوُل إِنَُّكْم إَِذا اْستََطْعتُْم إِثْبَاَت أ

َ
بَِشْْكٍ    ِضيَِّة اِلَّاِِلَِة. أ

، يَِصرُي  َسايِس 
َ
ْو أ

َ
يُْكْم َمْصَدٌر تَاِريِِخٌّ ُيْمِكُن اْْلُْكُم ِمْن ِخَِل ََعم  أ . َويُِثرُي   يَُسوعَ   َِلِ َمنِْطِقيًّا لََعَ َشْخِص دَلَ اِلَّاِِصِيد

ْتبَاعُ اْهتِ 
َ
نَُّه َحّتَّ أ

َ
ُ   َماِِم أ ل

ُ
يَن ََل َيْقبَلُوَن اددََعَءاِت الَْعْهِد اْلَِديِد َعْن أ ِ ْخَرى، اَّلَّ

ُ
يَانَاِت اِْل َذلَِك،  وِهيَِّة الَْمِسيِح وََغرْيِ  ادلد

نَّ 
َ
بِأ وَن  بِاَِلْستِنَادِ   يُِقرُّ إثْبَاتُُه  ُيْمِكُن  ي  ِ اَّلَّ ْمُر 

َ
اِْل نَِبيًّا،  يَُسوُع  ََكَن  َوإَِذا  نَِبيًّا.  قَلد 

َ
اِْل الَْوثَائِِق،  يَُسوَع ََكَن لََعَ  َهِذهِ  إََل   

َؤاَل اِلَّ  ْن َنْطَرَح السُّ
َ
 َفَعلَيْنَا إَِذْن أ

َ
: َهْل ََكَن نَِبيًّا ََكِذبًا أ نَّ اِِلَ

َ
اُت الَِِّت قَالََها   ْم نَِبيًّا َحِقيِقيًّا؟ ِِل  َعْن َنْفِسِه. َواِلُّبُوَّ

َ
يَُسوَع تَنَبَّأ

ْكَثُ ِمْن ُُمَرَِّد نَِِب  
َ
نَُّه أ

َ
. َوإَِذا ََكَن نَِبيًّ لَِكْن َدُعونَا نَْكتَِِف بِ .  َعْن َنْفِسِه ََكنَْت تُِشرُي بِبََساَطٍة إََِل أ ا َحِقيِقيًّا،  الَْقْوِل إِنَُّه نَِِبٌّ

نَ   مَ َفُهَو تََكلَّ  ُهَو  َوإِْذ   . ِ    -ِِبٌّ َحِقيِِقٌّ  بِِدقٍَّة بِِلَساِن اَّللَّ
ُ
أ نَا 

َ
َ َوأ ْمَر  سد ب

َ
اِْل َذلَِك إََل اْْلُْطَوةِ اِلَّاِِلَِة.  -ُط  َفتَْعِليُمُه   يَْصَحبُنَا 

ُس لَيَْس َفَقْط َمْوثُوقًا بِشَ   اِلَّبَوِيُّ َعِن  نَُّه، َوْفًقا ِليَُسوَع، الِْكتَاُب الُْمَقدَّ
َ
ِس ُهَو أ   ْْكٍ ََعم . فَََكَن ُجزٌْء ِمنَ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ِ اْْلَ   وِيد لَِهَذا اِلَِِّبد يَُسوعَ اِلَّْعِليِم اِلَّبَ  َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ
َ
ْم لد عَ َنْقُضَها. َفُهَو لَْم يُ   ِقيِقيَُّة الَِِّت ََل ُيْمِكنُ ُهَو أ
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، بَْل َعلَّ َفَقْط بِا  ْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ... َحّتَّ يَُكوَن  لَْوْْحِ اللَّْفِظيد
َ
َم بَِوْْحِ ُُكد َحرٍْف َوُنْقَطٍة، قَائًِِل: "ََل يَُزوُل َحرٌْف َواِحٌد أ

 . "ُْكُّ لْ ٱ

َساِسيَِّة، ُثمَّ نَنْتَِقُل إََِل َبْعِض الَْمْعلُوَماِت َعْن يَُسوَع، ُثمَّ َنْطَرحُ إَِذْن، بِاْخِتَص 
َ
 بِالَْمْوثُوِقيَِّة اِْل

ُ
: "َكيَْف  اٍر، َنبَْدأ َؤاَل اِلَّاِِلَ  السُّ

كْ 
َ
نَّ الَْمِسيَح أ

َ
ِس؟" َوإَِذا ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِأ ، َنَظَر يَُسوُع إََِل الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ِ نَُّه اْبُن اَّللَّ

َ
، َوُكنْتُْم لََعَ َقنَاَعٍة بِأ   َثُ ِمْن ُُمَرَِّد نَِِب 

نَُّه َربُُّكْم  
َ
ي ََكَن ََل يََزاُل يُْؤِمنُ   نَِظريَ   -َوبِأ ِ ابِِق   َصِديِِق اَّلَّ ْن    -بِاْلَاِمَعِة    بَِذلَِك، َوَزِميِِل السَّ

َ
ْنُفَسُكْم:  َفَعلَيُْكْم أ

َ
لُوا أ

َ
تَْسأ

ِس؟" وََهَكَذا، فَالُْمْؤِمنُوَن الُْمْقتَِنُعوَن  لَْكِنيَسِة َعْن َطِبيَعِة الِْكتَاِب الَْمْوثُوُق لَِربد ا ِلَّْعِليُم ا"َما ا ْي  لُْمَقدَّ
َ
نَّ الَْمِسيَح، أ

َ
بِأ

َد، َواْْلَ   يَُسوعَ  ِ الُْمتََجسد ، ََكَن ُهَو اْبَن اَّللَّ نَّ اِلَّاِريِِخَّ
َ
ًدا، َوبِأ ِ اْْلَِقيِقيَُّة،   مَ لَّ ُه عَ قَّ ُمتََجسد َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
بِأ

نِ 
ْ
أ ْنُفَسُهْم: "َهْل ََنَْضُع لُِسلَْطاِن الَْمِسيِح ِِف َهَذا الشَّ

َ
لُوَن أ

َ
 "؟يَْسأ

يَن َتنَاقَُضاٍت ُمْذِهلًَة. فََشّتَّ   َكاِديِميَِّة الِْكتَابِيَِّة ِِف الَْقْرِن الِْعْْشِ
َ
َراَساِت اِْل ُد ِِف ادلد نَْواِع ََنِ

َ
وَن بِِإيَمانِِهْم    أ الُْعلََماِء يُِقرُّ

. َوُهْم يُقِ  ِ اْْلَِقيِِقد ، بَْل ََكبِْن اَّللَّ ونَ بِالَْمِسيِح، لَيَْس َفَقْط َكنَِِب  نَّ   رُّ
َ
يَ   مَ لَّ وَع اِلَّاِريِِخَّ َتبََنَّ وَعَ يَسُ   بِوُُضوٍح بَِمْعِرفَِتِهْم أ

ْ
أ   الرَّ

ائِدَ   اِْلَُهوِديَّ  ِ   َعِن   السَّ نَُّه ََكَِمُة اَّللَّ
َ
ِس، َوُهَو أ نَّ ،  . لَِكنَّ َهُؤََلِء الُْعلََماءَ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
وَن بِأ نَُّهْم يُِقرُّ

َ
نَّ  لَّ يَُسوَع عَ   َمَع أ

َ
َم بِأ

َس ُموًَح بِِه ِمنَ الِْكتَا  ، َوَمْعُصوٌم ِمنَ   َب الُْمَقدَّ ِ ُموَن َفَقْط  لد عَ  ََكَن ُُمِْطئًا. َوُهْم ََل يُ اْْلََطأِ، إََِل آِخِرهِ، قَالُوا إِنَّ يَُسوعَ   اَّللَّ
نَُّه ََكَن ُُمِْطئًا، بَْل يُ بِ 

َ
َس ِِف  لد عَ أ

ْ
نَُّه ََل بَأ

َ
نْ ُموَن بِأ

َ
نَّنَا ََل نَْستَِطيُع أ

َ
نَّ   َذلَِك، ِِل

َ
َع، َمنِْطِقيًّا، أ ْمَكنَُه  يَُسوَع، ِِف   َنتََوقَّ

َ
 نَاُسوتِِه، أ

ْن يُ 
َ
َ لد عَ أ نَّ ُموََس ل

َ
وََل لِلَْعْهِد الَْقِديمِ   ْم يَْكتُِب َم أ

ُ
ْسَفاَر اْْلَْمَسَة اِْل

َ
َلَّ    الَِِّت قَاَل إِنَّ ُموََس َكتَبََها. َوقَالُوا ،  اِْل

َ
ُب أ إِنَّنَا جَيِ

َّ الِْعلِْم. إَِذْن،     لََعَ تَبَنديِه َنْظَرًة َعِن ُْنَاِسبَهُ  نَُّه، ِِف نَاُسوتِِه، لَْم يَُكْن ّلُُكد
َ
يَّاِمِه، ِِل

َ
ِس ََكنَْت َسائَِدًة ِِف أ ِمْن  الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ْمثَاُل َمنُْظوٍر ََلُهوِت  
َ
ِْلَاوْ   بَارْْت،ََكْرْل    ، َيُقوُل ُعلََماُء أ

َ
لَيَْس    -  يُوْس، وَْس. ه. ُدودْ ُرونَْر، َويَُواِكيْم إِِريُمورِ ْس، َوإِِميْل بُ َوبُوْل أ

نَّ إِنَُّهْم    -لََعَ َسِبيِل اْْلَْْصِ  
َ
يًعا لََعَ أ ِ   مَ لَّ يَُسوَع عَ   يَُوافُِقوَن ََجِ َس ُهَو ََكَِمُة اَّللَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
  ، لَِكنَُّهْم َيتَِّفُقونَ بِالِْفْعِل بِأ

يعُ  نَّ ََجِ
َ
يًْضا لََعَ أ

َ
ِس   ُهْم أ نَُّه رَبُّ الَْمْجِد، ََكَن ُُمِْطئًا ِِف َتْعِليِمِه َعْن َطِبيَعِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
ي يُْؤِمنُوَن بِأ ِ . َهَذا  يَُسوَع، اَّلَّ

اِد   ى اِلُّقَّ ُدُه دَلَ ِي ََنِ ًدا، بُ بَِداِخِل الْ ُهَو اِلَّنَاقُُض اَّلَّ لَِك لََعَ َفْهِمِهْم ِلَطِبيَعِة الَْمِسيِح.  َكِنيَسِة. لَِكْن ُُمَدَّ ِِنَ ُمرَبدرُُهْم َِّلَ
ِس  َكردَس ِريْستُولُوِج  ُل إََِل َجَدٍل كْ ، َداِخَل الَْكِنيَسِة، خُيَْتَ فَِِف اِلدَهايَِة، اْلََدُل الُْمتََعلدُق بُِسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ُ
ْن أ

َ
وَدُّ أ

َ
. َوأ

ِس  َراَسِة َهَذا الَْموُْضوِع، وََعَِلقَِتِه بُِسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ًة ََكِملًَة دِلِ  . َُمَارَضَ

 

َحَد رَُعةِ َكِنيَسِة الِْقدد 
َ
ُس َهيْئَِة ِخْدَماِت ِِلُجونرِي، َوَكَن أ ْر. يِس. ْسرْبُول ُهَو ُمؤَسد

َ
ْكتُور أ نْْدُروادلُّ

َ
 St. Andrews)  يِس أ

Chapel  ) ِس لِْلِْصِلِح َل َرئِيٍس ِلُِكديَِّة الِْكتاِب الُْمَقدَّ وَّ
َ
 Reformation)  ِِف َمِدينَِة َساْنُفورْد بِِوَليَِة فْلُوِريَدا، َكَما َكَن أ

Bible College)  " ْكَثِ ِمْن مائَِة ِكتاٍب، بَِما ِِف َذلَِك
َ
 ". أدَهَشِن اِللم" و" نا َلهوِتيُّونَ َكُّ َوْهَو ُمَؤلدُف أ
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