
الر٤٨ـالة س  
 

  أوليس العهد الجديد مليئاً باألخْطاء؟أوليس العهد الجديد مليئاً باألخْطاء؟
 

(Arabic - Isn't the New Testament full of errors?) 
 

 .ى أقنعِنابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ؟ءطا باألخْ مليئاًديد الجده العسليوأ         : وسؤال هذه الحلقة     
 Cliffe Knechtle١         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 . الناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةنوقد حصلنا على تصريح كتابى ِم

 

 فى دائرةيوماً ا جلستَأم ..ثم ه متَسفى أذن ج راركبخب ..كتشفتَ الوقت ارور ثم بمأن ا م همبِهتَس  
فى أذن صاحبكإلى آِخصَل قد و ِةر الدائرفى ص ٍةورختلفٍة م؟اماً تم.!هذا م عيِها يدب اس أنّ النّعضه حثَد  عم

 بكثرة تداول الكتاب المقدس بتعاقب األجيال تعرض فى ظنّهم وهو أنّه .!اضيةلمام ا األلفى ع خالَلقدس الملكتاِبا
 .! خاصة العهد الجديداء بالكتابا جمثقتهم فى ِصحة  عدمو عدم إيماِنهم يعللونبهذاَ و ..التغييرإلى 

 

 هى أ..هاعترضين والتى نحن بصدد إيضاِحوالحقيقة التى غابت عن أذهان هؤالء الم أصوَل نهِد الع 
ديِدالجِم مأخوذة  الذى نقرؤه اليومنأقد خطوطاتم الم.. زالتى ييدع دِم ها على أكثردن خمومائتينة آالٍفس  

وما  بين راقة منِط عليها فى المرِثخطوطات ع وهذه الم.ةة األصلي باللغة اليونانيةكتوبها مميع ج..مخطوطة
 نِم  ليسدينا اليوم أين الذى بيديد الجهد العإن ..ديدالجهد ة الع كتابعندعروف وقتذاك الم الملعة فى اسكندريواإل

تأليف الكنيسة على مالِسر نين كما يتراءى لغير الدارسينس لتاريخ الكتاب المبل له أصول فى المخطوطات  ..قد
ةكتشفة المحفوظة فى المكتبات والمتاحالمة اآلن لكّل باِحٍث ودارسف العالميتاحوهى م ..ا وم التُلِفي نظرأن ا م 

 عنى أى منِم رغيي ه ال إذ أنّ..بسحيكاد ي  العن األخرى ضئيٌل المخطوطاِت نِم  واحدٍة فى اختالٍفنِم لوِحظ
نص..كم ا أنِميد ِد هذا العآالِفن خطوطات تتفقُ المج ميعها كلموال..ةة بكلم  توجمخطوطاتٌد قديم ىة أخر 
 ديد الجهِد العخطوطاتُ م إليهالتْصو التى ِةجردال إلى ال الوثوق فيهاها وكمِتها ونزاهقِت فى ِدحتى تقترب  أوُلتِص
 .ِة خبراِء المخطوطاِت القديمةهذا بشهاد .. فيهاثقةالال  وكمِةنزاهال وقِةِدال نِم
 

ا فى القرن الثانى أو الثالث أو الرابع مإ ..ؤخراً مب الجديد قد كِت العهد أنقديماً اح الشرعى بعضدلقد او 
أو الخامس بعدسيح الم..ثم راحوا يزع مونأن الع هدديد ال الج األحداثَمثُلي الحقيقي أنّه و.. األولىِةة فى الكنيس 

شاهير  منِم د واِحاء ج إلى أن..تأخرةنين الم الِسنِم ئاٍتنذ بضع ِم متْ شاعالتى صصِقال وافاِت الخرنِم جٌلِس
عف اء اآلثارلمحكّلطم ا م صلتْو إليه تلكالم درسة ة الفكريِمكر الفة الِذسناكتشفَ أنّه إذ..لةات باِط إدعاء  
ق رة على وخة مكتوب وهذه النس.! الميالد وثالثين بعد مائة تاريخها إلى عامرجع إنجيل يوحنا ينِمخة ر نسصبِم
البردى وتجدها اليوممكتبةحفوظة فى  م  John Ryland نشستر بانجلترا بما..الخبراءقاُل وي ِه هِذ أنِمخة  النسن 

ات  اقتباسنِم ما فيِه الكفاية  يوجدفى الحقيقةو .. ذلك التاريخقتْب س عاماًو خمسين أنذ ثالثين ممكتوبة أصول
 فإن العلماء سيكون .. الكتاب المقدسنِم لدرجة أنّنا لو افترضنا عدم وجود نسخة واِحدة .. بالكنيسة األولىاآلباء

  ٢. ِميالِديةتينئا ِم عام ذلك ِمما هو مدون إلى.. عدداً ِمنهحد عشرفى إمكاِنهم تجميع كّل العهِد الجديد عدا أ
 

 ك العهد الجديد إنكتوب ف.. فى القرن األولِتببالرجوع إلى الم ول يبدأ نجد أنساألولى يوحنا الر التَهرس 
 جهة كِلمة  جهة كِلمة ننمِِملذى شاهدناه ولمسته أيدينا لذى شاهدناه ولمسته أيدينا  البدِء الذى سِمعناه الذى رأيناه بعيوِننا ا البدِء الذى سِمعناه الذى رأيناه بعيوِننا اننمِِمالذى كان الذى كان ":بهذه الكلمات

 أنا  أنا أيتُأيتُرر":  بهذه الكلماتبدأ إنجيله ي البشيرلوقانجد أن و .. كتاباِتِه باعتباره شاهد عيانإن يوحنا يسجُل.. "الحياةالحياة
 ة الكالمة الكالمحح ِص ِصرفَرفَزيز ثاوفيلس لتعزيز ثاوفيلس لتعها العها الع أي أيلى التوالى إليكلى التوالى إليك ع ع أكتب أكتب أن أن بتدقيق بتدقيقلل األو األوننمِِم  ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلعتُعتُ إذ قد تتب إذ قد تتبأيضاًأيضاً

                                                
١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                      
  John Ryland                 ،          ١: ١ إنجيل لوقا          ،               ١: ١ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢

http://www.gmaa.org/
http://rylibweb.man.ac.uk/data2/spcoll/greek/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://chi.gospelcom.net/DAILYF/2002/09/daily-09-08-2002.shtml
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الذى عالذى علملقد ." بِه بِهتَتَلمكان ؤرخاً لوقا مقق ماًد. وليسهناك تناقض نطلب تصديقاًل ناجيل األ بينا على م فيهاجاء .. 
قة رو باأل المحاطةدا بيِت ِحسكة برعن َل يتقو أنمه بعض اعتاد.. تناقض يوجده الوض ولكنّ الغم بعضدوج يربما

 اء اآلثار يكتشفُلمعض ع وإذا بب.!ال يوحنا خينِم ضربأنّها صحاح الخامس  والمذكورة بانجيل يوحنا األالخمسة
  ١.! البِشيرال يوحنا خينِم ه أنّوهظنّ اود مجة حقيقة و األخيراِتفري فى الح قريٍبهٍد عنِم
 

 لماء إنِص وا اآلثار أثبتعحاألماء ة أسالون اِكمالكام وحباِطاأللوك ومالتىةر حداِث باألطتْ ارتبة  التاريخي
ت بالكتاِبالتى جاءالم و .!سقدلم يطالقاً إثْحدأن ع لماءاآلثار اكتشفوا فى ح اِتفرياهم م ناِقيضالع هدديد الج. 

 Clement  كان تقريباًميالدية ٩٦نة  ففى س. للكنائسفى كتاباِتهم العهد الجديد نِم ونيس القد اآلباءقتبسولقد ا
 رقسمإنجيل و متىإنجيل اء با جم ِمقتبساًها مة بكورنثوس كتب إلى الكنيسِرسالة َلسأرووما  لرسقفاًأوقتذاك 

 أفسسوالرسالة إلى  الة األولى إلى كورنثوس والرسيةالة إلى روم والرس الرسلأعمالفر  وِسإنجيل لوقاو
 نطاكيا إلسقفاًيس أغناطيوس أ القدكان . األولى الرسولبطرسرسالة و العبرانينالرسالة إلى و تيطسالرسالة إلى و
الرسالة و األولى والثانيةالرسالة إلى تيموثاوس و يوحناإنجيل  ومتىإنجيل  نِم قتبساًديدة م عئَلا رسوقتئٍذ كتبو

 ١١٥ فى روما سنة  أغناطيوسالقديس استشهدوقد  .يوحنا األولىرسالة و بطرس األولىرسالة و العبرانيينإلى 
 .. فاألسلوب الروائى التاريخى األدبى..دقيقةديد وثيقة تاريخية  الجهد الع أن ونتأكد نثقَ أنمكننا أيضاً وي..ميالدية
ِملة الثابتة واألدِعن ات واآلثارلم الحفري.فض ِم الهائل  العدِدال عننكّل.ة القديمة المخطوطات اليوناني عطينا  هذا ي
 ٢.ثقة فيهاال وكمال هِةالنزا والِدقِة نِم وصلتْ إليِه مخطوطاتُ العهِد الجديد  الذى الرفيعمستوىلل  وتأكيداًوثوقاً

  
 ديد إنالج دههوالع يقفُ دقيقٌ إعالن كشاهد عيان تاريخى لي وع المسيحس..وإذ نقرؤه ي عطينا صة ور

ة واِضحقيقيحة المعالم ليسسيحوعالم األولىِة وللكنيس ..وقد نتس لاء:ا م القول فيما يعلنهالكتاب الم قداهللا؟س عن . 
ى ِن أنّرى أقر نفِسن ع..ِه لنفِس واحٍدكٌل رقر ي أنقيقة يلزمفى الحو .يحتاج إلى إيضاحوضوع الميبدو هذا  ربما
وأنّهم  ..س بقيادة الروح القدهو ونيس اهللا القداُل رجهكتب امأوِمن أن  و..ِه نفِسنوع عس يب الرقاله ا مكّلب نأوِم
 ِه نفِسن اهللا ع إعالنه انّ. ذلكِمن  أكثره إنّ. تاريخى كتاٍبدجرس م المقد الكتاب فليس.نعرفهل إليهم أوحى ا مواكتب
ِخِمن ة اهللا. كتوبةمة الالل الكلمإنّه كلم.أم ا هؤالء الناس الذين يريدون معرفة إذا كان الكتابالم قدادقاًس ص 

ملزمهنفتا بقراءته فيأانة ثم يسألون اح وأمنفسأم بإخالصه وليس ما يقرره اإلنجيل عنالر بي قّوع س؟هو الح!.  
 

 الكتاب هذا كّل أرادوا تأليفَ أناساًلنفترض أن أفى م قدورهم وكّلع ضوجودة  األمور كما هى م
  األنبياء أن أم.ع الحياة؟ واِقعد عن البعيدة كّلبة بصتعة مة دينيماعد جرجات الكتاب م شخصي هْل.بالكتاب؟

والرَلساشوهاقائع الحياةوسوا  جازوا واختبروا ولمِه هؤالء يقومون بهِذ ليتَ.؟ التى عاآلتيةة الطريفة التجرب .. 
قارنَوهى ماة م جاءبنبو هِدات العالقديم ع نالم سيماثالًا وليأخذوا م  ١٢: ٥٣إشعياء ، ١٣: ٥٢ شعياءإ(ر سفاء بج(. 

  أنر بها نقِد طريقٍةنِم ليس .!سيحوع المس شخص هو ي السنين فى حياِةئاِت ِم بعدها تحققتْ أنّنها وكيفَ ِما تممب
بهذا  ف..هاارس ونمه تعاليمرسد ونِهعالناِت إ نكتشفَوى أن ِسقة فيِهث بالدير وجقٌاِد صسقد الم الكتابأنب حكمن

نلمسدواها ج..وكلم قّا اختبرنا الحالم بالكتاِبعلن الم سقدثقتنا فيِها زادتْ كلم وار تعلقنا  وزادالذى تباطنا بذاك 
الكتاب كّلليِه إيشير ..وهو شخص رب نا يسوع المكّلسيح له ٣.جد الم  

 

ليتك تباركنى وتوسع تخومى ليتك تباركنى وتوسع تخومى ".. أبانا السماوى:  الصالةتلكك معى فى رأدعوك أخى المحبوب أن تشت 
أنّك ستأِتينى بما و .. طلبتى هذه أرفعها واثقا من استجابتك..""وتكون يدك مِعى وتحفظِنى ِمن الشر حتى ال يتِعبِنىوتكون يدك مِعى وتحفظِنى ِمن الشر حتى ال يتِعبِنى

ى الِت ص أرفع.. الحياة األبدية يا من أحببتنى حبا عجيبا باذال دم االبن الوحيد لكى ال أهلك بل تكون لى.. سألتُ
 ٤.ارجاً خَهرج إلى ال أخْ يقبْلنم:  قلتَنم يا متكال على ِصدق وعدك ..فى اسم يسوع المسيح الفادى

 

 :الة أو غيرها ستجد ذلك فىماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنةالة ماع تلك الرسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد ذلك فى  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
        ١٨ – ١: ٥                       ،      إنجيل يوحنا ٤ – ٣: ١ إنجيل لوقا ١
 Clement of Alexandria       ،       ٢١: ١رسالة بطرس الرسول الثانية  ٢
  ٣٩: ٥     ،    إنجيل يوحنا ١٢  :٥٣سفر إشعياء      ،                         ١٣: ٥٢سفر إشعياء  ٣
  ١٠: ٤ سفر أخبار األيام األول ٤
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