
ـالر١٢٤  الةس 
 

أوأويلزيلزما ا نَنَمالتفاسيرالتفاسيرالم الم تعتعدددة لإلنجيل؟ة لإلنجيل؟د  
 

(Arabic – How come there are so many interpretations of the Bible?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ة لإلنجيل؟ة لإلنجيل؟ددددتعتع الم المالتفاسيرالتفاسيرا ا نَنَمميلزيلزأوأو         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle        :يجيبنا على هذا السؤال

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

 

 إنالكتاب الم قدسه و أوسُى علىاراً انتشَ الكتِبعدم الع ورص. ِذال األول والكتابى يزداإلقباُلاد ِه علي 
هو الكتاب المقدإذ أنّ.س هي ضربالرقم اِس القيىفى إح صاء الماِتبيعاِت بالمكتبالم فى الع.وقد تر جمديِد إلى الع 
 ا حينم لذلك.وداًدح ماَلز ا مِهِتاء على قراُل اإلقب كان وإن.ر آخّ كتاٍبىأل بالمقارنَِةقاس ي ا ال بم أكثراِت اللغَنِم

أتحثُدم عاآلخرين ع نفى الكتاِبال اِهللا أقو الم قدِمأسئلٍةاجه بس أو نع هذا النو.ألي سالكتاب  سقدالمملىء  
اطير؟باألس.! سبِهألي ِم كثير نالم ؟اِتتناقض.!أولي ِتساألح م الاثُدة فيِهكتوبم سجلة بعوقوِعد ئاِتا بِمه١.نين؟ الس  

 

  إن بعاألسئلِةض التى تو جا إلينَهتحتاج اإلجاب اة عِدنْه راسة مخَ.ةستفيض اصة إذا كانس ا لديِهائله 
شِكملة مهنَ ِذُلِغة تشْنَعيهالً بنَصا حله ريدوص وينص س  واِضح ِمنقدالكتَاِب الم.وعلى أى اٍل حإن ا م يحتاج 
 ِةاسر لِد أكثرقاًو وتشَهمة لنفوِساح رونجدا يرفتهعا وبمههلونَج يٍةاسيات أسعلومى م ِهم لهِهاِح إلى إيضاسالنّ

 ِهالِت فى رسوُلس الرسطر بب كتَ ولقد.لِة األسِئِه هِذن ِمٍداِح ونة عاب إجوم اليرض ونع.فضَلأ  بأسلوٍبالكتاِب
  ينينددستِعستِع م م.. قلوبكم قلوبكمىى ف فلِهلِه اإل اإلببوا الروا الرسس قد قدبْلبْل":  قاِئالًؤمنينا كمنَ إليديثه حهاًجو مهِذِه الكلماِت لثاح الثاح األصلىواأل
دماًماًاِئاِئدلم لم ججاواوبكّل كّلةِِةب م م نني ي سسألكمألكمعن عن س س ببِِببالر الر جىى الذ الذاِءاِءجفيكم فيكم بو بو دداعةٍٍةاعو خَخَ وو٢."فٍٍفو  
 

 ألتِنسى سية ِمدنة  بلدKnoxvilleؤال هذا الس :إذا كاني وجدتفاسير كثير ختلفة للكتاِبة مالم س فكيفَقد 
ىنِّ ِم اُهللايتوقعإمكاني ة فهم الكتاب المقدس على الوِهجحيح؟ الص.وأظن أن كثيرين دديتر هاِن فى أذهمم ا ياثُلمذا  ه
لقد قاَلف .ؤاَلالس: Mark Twain مةر.لي ة سريحِلى قلقاً و ببسو الِذى يهم ا أعجزع نفى الكتاِبِهِم فه  
المبْل.سقد باألح الِذىى رأفه مهس اماً تمقدفى الكتاِب المه و ما يسبب٣. لى ذلك  
 

 لقدف . فيِهاتاسياألسو المباِدئ وصص وعلى الخُ.وحض الو كّلحاِضوإن الكتاب المقدس فى الحقيقِة  
اُهللاأعلن ب عضللسلوك القويمد اِع القونَ لكى بسير موجنَ ولكنّ.ابهِفا لألستع دعلى ا نَيتلكِداِع القو وتمرا على نَد
ا نَيد تع أوا اِهللااي وص وصية ِمنارنَسا إذا كَهوص عليصنْة المقوبالعأن  وواِضح. انَة لصالِحوعوض الم اِهللاِةريعشَ

 نا عنَجع إذا ر أيضاً أنّهعلنالكتاب المقدس ي  ولكن.ن اِهللا عىِد أباٌلنفص واتٌوو م هالموضوعة ِهِتريععلى شَ
نَِقطريئِةدا الروح لنَونَا أنظارا إلى يسوعالم سيحوو ا فيِها ثقتنَنَعضنناُل سفحاًتماً حغُو  صطَ لخَاناًفراانَاي. نتمتعوس 

   ٤. اِهللاِةموح بكِلض وعلن بكّلق الماِد الصِهِدع وبس حةيِدباألاة يحبسالِمِه العجيِب وسنَضمن ال
 

 إنالكتاب الم قدسيتح ثُدبب اطٍةسٍة تامعن الم وِتاضوعاألس ى نَ الِتِةاسيحتاجِم إلى فهها وإداِكر 
امعانيه.ا  أمMark Twain فيِه بإصبِعشيرأخْشكلٍة إلى م رى أنّ وِه.ةى هامه ليسم ا نعجزع نِهِم فهي ا  لنَولد

لة بْلشِكملتنَشِك ما الرا النَى أنّع ِهة فى الواِقئيسي نريدأن نطيع م ا أونَ.  بِها اُهللاانَصمع.ي وجبالكتاِبد الم س قد
بعضاألج الِتاِءز ى قدي صعبفه ما إلى هِباِنجالتعليم الج وهرىاِبح بالكتَاِض الو .الذى ولكنو ا بِهنَدعالر ب 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                       ،                          ٩: ٤ سفر التثنية ١
  ١٥: ٣ رسالة بطرس الرسول رسالة األولى ٢
 ٢٢: ٣٦ سفر أيوب ٣
  ١٢: ٤        ،          سفر أعمال الرسل   ١٤: ٧ سفر أخبار األيام الثانى ٤

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.twainquotes.com/
http://www.geocities.com/swaisman/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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يسوعنّاو أنّ هإذا آم حّل  هيسالروحالقد و اقلوبنَ  داخَلسسيفتحنَيونَ عقّا على الحاِبعلن بالكتَ الم .وقدج بإنجيل اء 
هلتالميِذِه وهذا نَص بالر دعشَر واح الثالث عحرقس األصفمتفمت" :مى سى ساقوكماقوكم  ليليسلمسلموكمتنوا ِمتنوا ِم فال تع فال تعوكمنقبل قبلن بم ا ا  بم

تتكلمتتكلمونونوال تهتم بْلبْل  ..واوا وال تهتمم م ههمما أعا أعطيتمىى ف فطيتمتلك تلك الس الس اعفب فبةِِةاع ذلكذلكتكلم أل أل..واوا تكلم ننلستم أأ   لستمنتمنتمالم الم تكلمينبْل بْلتكلمين الر الر ووححالقد القد س١."س  
 

  إني سقدالم الكتابوضحالب شَ أنفريقٌ.ن فريقار  سلوكهم ِة  بحكوميطرسالجِدسهمواآل . عليخر  لوكهس
 حكومموح اِهللابرن فيهِكا السم .فُختِلوالفريقان ياِح الودر ِفن اآلخَ عى مِهوِمفهيقوُل . اِهللاِة لكلمولس ب الرى  ِفوُلس

ِهالِترسِنؤِم إلى موميةى راألص إإفف": ناح الثاِمحننالذين الذين ه ه ممح ح سسببالج الج سدِِدسفبم فبم ا للجا للجسدِِدسيهتم يهتم ونونولكن ولكن الذين الذين ح ح سسبب  
الرالروح فبموح فبما للرألأل  ..وحوحا للرنناهتم اهتم امامالج الج سدِِدسه ه و مو موتٌتٌوولكن ولكن اهتم اهتم امامالر الر وح هوح هو حو حيياة وساة وسالمألأل  ..المنناهتم اهتم امامالج الج سدِِدسه ه و عو عداوة اوة د
  ٢."وا اَهللاوا اَهللارضرض ي يننأأ  ونونستطيعستطيع ال ي ال يدِِدسس الج الجىى ف فمم ه هفالذينفالذين  ::..ستطيعستطيع ال ي ال يضاًضاًييأأ  ههنّنّ أل ألوس اِهللاوس اِهللاامام لنَ لنَعاًعاًاِضاِضو خَو خَ ه هسسذ ليذ ليإإ  هللاِِهللا
 

وح وح  نأخذ ر نأخذ ر لم لمننححونَونَ" :ىاح الثاِنحص كورنثوس األىِنؤِم ماألولى إلى ِهالِتول فى رسسالر ولسيقوُل بو 
العالم بْلالم بْلالعالر ِم ِمىىوح الذوح الذ الر ناِهللا اِهللان لنع ألأل ا ارفَرفَ لنعشيشياءاءالم الم ووههوبا ِما ِمة لنَة لنَوبنىىالتالت  .. اِهللا اِهللاننتكلم نتكلم به أأا ا  بهيأأ ال ب ال بضاًضاًيقوال تعِلال تعِلقوممها ِحا ِحهكمة ة كم
  ههنّنّ أل ألوح اِهللاوح اِهللاا لرا لر م م ال يقبُل ال يقبُلىى الطبيِع الطبيِعاناننسنس اإل اإلولكنولكن  ..اِتاِتوحيوحيالرالر ب باِتاِتوحيوحي الر الرس قارنينس قارنينوح القدوح القد الر الرههممعِلعِلا يا ي بم بم بْل بْل..ةةانيانينسنسإإ

عندعندههج وال يقِدوال يقِد  ..هالةهالة جرأأ  رنني ي عرفهنّنّ أل ألعرفههنّنّإإ  همما يا يحكَكَحمفيِه فيِهم ر ر وحيأأوو  ..اًاًوحيمما الروِحوِحا الرىىفي في حكمشَ شَ كّل كّلىى ف فحكم ىءٍٍءى..وه وه و ال يو ال يحكَكَحمفيِه فيِهم   
  عليهمذر يتع كانكثيرون ِمن أصِدقاِئى ."سيحسيح الم المكركرا ِفا ِف فلنَ فلنَننححا نَا نَممأأوو  ..ههمملِِلععفيفي  بب الر الر فكر فكرفَفَرر ع عنن م مههنّنّألأل  ..دٍٍدححأأ  ننمِِم
فهمب وصضعبالكتاِب النص س قبَل المقدانه إيمميِد بالسسيح الم.ولكنه ماآلن  بعدأن فتح الر وح القدسيونَ عهم 

  ٣.ياتهم على حهطبقونَ ويبِهوجم بونعيشُ ينراهم .لفهم المكتوِب
 

 السببى ِم الِذ اآلخرأجلِهن يبد و الكتابالم قدسلب ضاًاِماس غَض النّع.ه وأن ب عضوى تِهوِل فصر 
 ديد الجده فالع.ِثديا الحرنَص فى عِها علينَجردا م ع تختلفُاٍتاد وعاٍت ولغَوٍبع شُن وعٍة قديماٍثد أحتاريخَ
مكتوبم اًام تقريبنذ ألفى ع.والع القديم كِتهد ا قبَلب لعِدهديِد الج نيا بأم روخَ إلى ألٍفائٍةعِمب ائِةِمسمام قبَل ع 
 ٍةكموا بِحالج إذ ع.الًذِه مالًموا عز وأنجمهدهى جارس قص المقد للكتاِبونترجم الم بذَل وقد.ديِد الجِده العكتابِة
فجوة كبيرة بينع صٍةنَِمور وأزٍة قديموبين ع رنَصو.راِضا الح لكى نفهموح بوضأكثر ب عضِماء األجز الكتاِبن  

 اِتاإلمبراطوري اسٍةبدر و.ميالم القِدعال  شُعوِب بتقاليِدإلمام وإلى ٍة وتاريخيٍةغرافي جٍةاسر إلى ِد نحتاجالمقدس
والمما  .ِةالك القديمكم ِة أنصور القديماِة البشَر فى العياطِة بأسلوِب حعُلاإلحجيب عضالم وضات وع أكثر

 ٤.وحض الوة كّلحاِضوة وس جليقد الماِبة بالكتاسي األس التعاليمو أن وه ذكرته أنبقَس ا مرأكرى ِن ولكنّ.وضوحاً
 

الن فى إع ص يتلخِّهاؤي إلى رِه تكويِنن ِمسقد المالكتاب ِهلي إشيرى ي الِذىاِس األسوعوض المإن: عزيزى القارئ
 حيِد الوِهم ابِنا بدنَع ملحاً صمَل عِهِتحب فى م فاُهللا.ن اِهللاا ع انفصلنَا قدانَطايا بخَ كنّ فإن.ان إنسلكّلالص  الخَطريقَ

 .آلن قبَل فواِت األوان تعاَل إليِه ا.؟عيداً بزلتَ ا م أم.؟ اِهللاعى م أِختَالح تص فهْل.الِذى بذله ِمن أجِلنَا أجمعين
لعلك تذكرم ا جاءوحنا األ بانجيل يصإ اح الثالثحنّنّألأل" :ذ مكتوبهأأ هكذا  هكذا هححباُهللا اُهللاب الع الع المابنَ ابنَ حتى بذَل حتى بذَلالم ههالو الو حيدىى لك لكحيد  
ال يال يهلكِم ِم كّل كّلهلك نيؤِم يؤِمن نبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح ياة األاة األيبدينّنّألأل  ..ةةبديههلم لم ي ي رابنَ ابنَ اُهللا اُهللاسْلسْلر هإإ  هلى العلى العالمالم  ليليديندينالع الع المبْل بْلالم لي خِلخِل ليصبِه بِهص   
العالعالميؤِم يؤِمىىالذالذ  ..الم نبِه بِهن ال ي ال ي دانىى والِذ والِذدانال ي ؤِمؤِم ال يننقد قد دين نّنّ أل أل دينههلم لم ي ؤِمؤِم يننباس م ابن اِهللام ابن اِهللا باسالو ٥."حيِدحيِد الو  
 

 .م استحقاِقىمعلناً عد خَطاياى بعترفاً مليكإآتى  ..اوىما السانَ أب: مِعى فى تلك الصالِةتشترك ى أِخليتك 
أسألك اًريطهوت اناًغفربالد ِمسفوِكم الم ى أجِلن.اغم قلبىر  الِمبسو كألِناموِحى بركالقد خِصا لشَوس ألحيك 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: مستِنداً على وعِدك القائل وعسم يفى اسى الِت صعأرف ..اكايمل بوصعوأ
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكالر ةالة سِمباإلنجليزي ن Cliffe Knichtleستجد ى ِف ذلك : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١١: ١٣ إنجيل مرقس ١
٢
      ٨ – ٥: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  
    ١٦ – ١٢: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
  ١٨ – ١٦: ٣                  ،         انجيل يوحنا ١٣٠ & ١٠٥: ١١٩ سفر المزامير ٤
   ٢٠: ١ كولوسى   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى       ،      ١٦: ٢ أفسسرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٥
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