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مَ َّت ا�ستخدام ترجمة «فاندايك» العرب َّية يف هذا الكتاب ب�صورة عا َّمة.
ويف حال ا�ستخدام ترجمات عرب َّية �أخرى مثل
«الرتجمة التف�سريية» �أو «الرتجمة العرب َّية املُ�شرتكة»،
فقد َّمتت الإ�شارة �إىل ذلك بعد ال�شواهد الكتاب َّية ُمبا�شر ًة.
من �أجل �إي�ضاح عبارة غام�ضة يف �آية من �آيات الكتاب املقد�س
فقد و�ضعنا مداخلتنا التو�ضيحية التي لي�ست جزء ًا من الآية بني هذين القو�سني  .
عالمة النقاط الثالث  ...هي �إ�شارة �إىل �أننا نقتب�س �أجزاء من الآية ولي�س الآية كلها.
ا�ستخدمنا البنط الغامق للإ�شارة �إىل الكلمات والعبارات التي نريد منك �أن تلتفت �إليها.

ُ ...ث َّم ا ْب َتدَ�أَ ِمنْ ُمو�سَ ى َو ِمنْ َجمِ ي ِع الأَ ْن ِبيَا ِء
ُي َف ِّ�س ُر َل ُهمَا الأُ ُمو َر المْ ُخْ ت ََّ�ص َة ِب ِه
فيِ َجمِ ي ِع ا ْل ُكت ُِب ...

	i

املقدِّ مــــــة

	5

الف�صل الأ َّول

	15

الف�صل الثاين

	25

الف�صل الثالث

	41

الف�صل الرابع

	59

الف�صل اخلام�س

	83

ال�ساد�س
الف�صل َّ

	97

ال�سابع
الف�صل َّ

	107

الف�صل الثامن

املحتويات

 . 1متهي ـ ـ ــد ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
 . 2و�ضع النقاط على ا ُ
حلروف ������������������������������������������������������������������������������������������ 7
 . 3كتابٌ َفري ٌد من نوعه ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

 . 1يف البدء َخلَ َق اهلل 16 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ...
 . 2املالئكة ،واجلنود ،والكواكب �������������������������������������������������������������������������������������� 21
ال�سماء والأر�ض �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
َّ . 1
 . 2ور�أى اهلل ذلك �أنه ح�سن �������������������������������������������������������������������������������������������� 31
 . 3ال َّر ُجل واملر�أة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36
 . 1ال�شيطان ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
� . 2أح َّقاً قال اهلل؟ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
� . 3أين �أنت؟ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
 . 4املوت ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53

 .1تنا ُق�ض ظاهري ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
 .2الك َّفارة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
النبي �أخنوخ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
ّ .3
النبي نوح ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
ّ .4
 .5بابل ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79
النبي �أيُّوب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
ُّ . 1
النبي �إبراهيم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
ُّ . 2
 . 3الإميان احلقيقي ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
 . 4هاجر و�إ�سماعيل �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
� . 5إ�سماعيل و�إ�سحاق ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90
 . 6الربُّ ُي َدبِّر ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
 . 1يعقوب ويهوذا ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98
النبي مو�سى ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
ّ .2
 . 3فرعون والف�صح ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 101

وال�سلوى ،واملاء ������������������������������������������������������������������������������������������������ 108
 . 1املَنّ َّ ،
 . 2الو�صايا الع�شر ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
 . 3املحكمة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 116

	123

الف�صل التا�سع

	145

الف�صل العا�شر

	167

الف�صل احلادي ع�شر

	181

الف�صل الثاين ع�شر

	197

الف�صل الثالث ع�شر

	217

الف�صل الرابع ع�شر

َ . 1خيمة االجتماع �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 124
 . 2عدم الإميان ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 133
ُ . 3ق�ضاة ،وملوك ،و�أنبياء ��������������������������������������������������������������������������������������������� 136

 . 1املالك جربائيل ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146
 . 2امل�سيح �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 152
 . 3بني املُع ِّلمني ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 159
 . 4النبي يوح َّنا املَعمدان ���������������������������������������������������������������������������������������������� 160

 . 1التجربة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 168
 . 2ال�سلطة واملجد �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170
 . 3نيقودميو�س ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 172
 . 4ال َّرف�ض ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175
ُ . 5خبز احلياة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 178
 . 1كثوبٍ َقذِ رٍ! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 182
َّ . 2
الطريق ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 185
 . 3امل ُ َّ
ال�سماوي ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 187
خطط َّ
 . 4لِعا َزر ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 188
.5ا َ
جلحيم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 191
 . 6القبول واخليانة ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 193

 . 1بُ�ستان َجث�سيماين ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 198
مجمة (ا ُ
 . 2مو�ضع ا ُ
لجثة) ����������������������������������������������������������������������������������� 200
جل ُ
جل ُ
 . 3القرب الفارغ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 210

 . 1ال َغريب ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 218
 . 2النامو�س والأنبياء ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 220
 -من �آدم �إىل نوح -

 . 3النامو�س والأنبياء ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 225
 -من �إبراهيم �إىل الو�صايا الع�شر -

 . 4النامو�س والأنبياء ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 231
 -من خيمة االجتماع �إىل احل َّية ال ُنحا�س َّية –

 . 5النامو�س والأنبياء ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 237
 -من يوح َّنا املعمدان �إىل القيامة -

	243

الف�صل اخلام�س ع�شر

	249

ُملحق

َ . 1جميع ما تك َّلم به الأنبياء ����������������������������������������������������������������������������������������� 244
ال�سماء ��������������������������������������������������������������������������������������������� 244
 . 2ي�سوع يعود �إىل َّ
 . 3هل ت�ؤمن بجميع ما تكلم به الأنبياء؟ ���������������������������������������������������������������������� 245
مُعجم املُفردات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250

املقدمــــــة
ِّ

املقدمـــــــــــة 2

نحن

نعي�ش يف عا ٍمل ي�ضم العديد من الأنظمة العقائد َّية .و�سواء كانت هذه
الأنظمة تُدعى ديانات� ،أو ُمعتقدات� ،أو بِدَ ع� ،أو هرطقات� ،أو ممُار�سات
غريبة ،ف�إنَّ ال�شيء املُ�ؤ َّكد هو �أنه ال مُيكن جتاهُ ل ما ي�ؤمن به النا�س .فالتاريخ مليء
باحلروب وال�صراعات الدينية .يف املا�ضي ،كانت هذه احلروب تدور على امل�ستوى املحلي.
لكن مع ظهور ال َعوملة وحت ُّول العامل �إىل َقرية عامل َّية يف وقتنا احلا�ضر� ،أ�صبح النا�س من
ما زاد من ُفر�صة حدوث
خُمتلف الديانات واملُعتقدات قريبني ج َّد ًا بع�ضهم من بع�ض مِ َّ
�صراعات هائلة فيما بينهم.
وهكذا ،يجب علينا �أن نعرف ما هي ُمعتقدات جرياننا وملاذا ي�ؤمنون بها .ورغم �أننا قد ال
نتَّفق معهم يف هذه املُعتقدات� ،إ َّال �أنَّ معرفتنا مبعتقدات من هم َحولنا مُيكن �أن تُ�ساعدنا -
على �أقل تقدير  -على االختالف معهم بطريقة واعية بعيد ًا عن كل ِح َّدة �أو َت َع ُّ�صب .وحينما
ي�ش ُعر جرياننا �أننا نفهمهم ف�سوف يقل �شعورهم بالتهديد واخلطر.
يتح َّدث هذا الكتاب الذي يحمل العنوان «جميع ما تك َّلم به الأنبياء» عن الكتاب الأو�سع
انت�شار ًا وتوزيع ًا يف تاريخ الب�شر َّية �أال وهو الكتاب املق َّد�س .ف�إذا ُكنت �أحد ه�ؤالء الأ�شخا�ص
الراغبني ح َّق ًا يف فهم املحور الذي يدور حوله العهد القدمي والعهد اجلديد ،ف�أنت تمُ �سك
بالكتاب املُنا�سب.
لقد حاولت �أن �أجعل هذا الكتاب مو�ضوع َّي ًا قدر الإمكان ،وال �أُنكر �أنَّ هذا لي�س بالأمر ال�سهل
على الإطالق .فالكتابات النبو َّية بطبيعتها تدفعنا للتجاوب معها بطريقة �أو ب�أخرى .رغم
ُعب عن
ذلك ،فقد عملت على تف�سري الأ�سفار املُق َّد�سة بو�ضوح تارك ًا لها املجال يف �أن ت رِّ
نف�سها بنف�سها ،ويف �أن تقول ما تُريد قوله .وبذلك ،فقد �أف�سحتُ لك املجال �أنت �أي� ًضا لكي
ت�ستنتج احلقائق بنف�سك .فما ت�ؤمن به ب�ش�أن الكتاب املق َّد�س هو �أمر يرجع لك �أنت وحدك.
قد يتَّهمني البع�ض بعدم املو�ضوع َّية لأين �أحت َّدث عن الكتاب املق َّد�س باعتباره حقيقة واقعة.
وال مُيكنني �أن �أُنكر ذلك لأنَّ الكتاب املق َّد�س يتح َّدث عن نف�سه بهذه الطريقة .وبالتايل� ،إن
�ص .و�أثناء كتابتي ،حاولت جاهد ًا �أن ال �أُق ِّلل من قيمة
فعلت خالف ذلك فلن �أكون �أمين ًا لل َن ّ
ر�سالة الأنبياء لأنَّ الأ�سفار املُق َّد�سة وا�ضحة و ُمبا�شرة يف ما تقوله .لهذا ،فقد حر�صت ُك َّل
نوع من الغمو�ض.
احلر�ص على �إظهار هذه احلقيقة عن طريق جت ُّنب �أي ٍ
لذلك� ،إذا ُكنت �أحد ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يرغبون يف فهم ر�سالة الأنبياء كما ُكتبت منذ
قرون عديدة ،فتعال واقر�أ «جميع ما تك َّلم به الأنبياء» .فقد تده�شك ر�سالتهم!

تقول كلمة اهلل:

َال!» َو َمنْ َي ْ�س َم ْع َف ْل َي ُق ْلَ « :تع َ
« َتع َ
َال!»َ .و َمنْ َي ْع َط ْ�ش َف ْل َي�أْتِ َ .و َمنْ ُي ِر ْد َف ْل َي ْ�أ ُخ ْذ مَا َء َحيَا ٍة مجَ َّ ا ًنا.
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َاب هذِ ِه ال ُّن ُب َّوةَِ ،ي ْحذِ ُف ُ
َ
َ
ُ
ْ
ت
ال
و
ق
�
أ
ف
ح
ي
د
ح
�
أ
ك
َانَ
اهلل َن ِ�صي َب ُه مِ نْ �سِ ف ِْر الحَْ يَاةِ ،وَمِ نَ
و َِ�إنْ
َ ٌ َ ْ ذِ مِ نْ َ ِ كِ ِ
ُ
ُوب فيِ َ
َاب.
هذا ا ْلكِ ت ِ
المَْدِ ي َن ِة المْ َق َّد�سَ ةِ ،وَمِ نَ المَْ ْكت ِ
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 .متهيـــــــد

الزمان :نحو �سنة  33للميالد.
َ
احل ُّر �شديد ًا يف منت�صف ذلك النهار وال�صمت خُم ِّيم ًا على املكان.
فحتَّى الع�صافري كانت عاجز ًة عن التغريد ب�سبب �أ�شعة ال�شم�س
احلارقة.

كان

كان "كليوبا�س» يركل قطع الطني اجلافة بقدميه �أثناء �سريه هو ورفيقه على ذلك الطريق
"عموا�س» .وكان يتنف�س بعمق ويلهث
الترُ ابي املمتد من �أور�شليم �إىل قرية جماورة ا�سمها ِ
من ِ�ش َّدة تعبه فيما هو يح�سب امل�سافة املتبقية للو�صول �إىل بيته .كما �أنه كان ينظر �أمامه
بعينني �شبه ُمغم�ضتني ب�سبب َوهج ال�شم�س .ويف �ضوء امل�سـافة الطويلة املُتبقية ،كان من
امل�ؤكد �أنه لن ي�صل هو ورفيقه �إىل قريتهما قبل غروب ال�شم�س!
وقت ُمب ِّك ٍر
يف الزيارات ال�سابقة لأور�شليم ،كان كليوبا�س ورفيقه يرجعان �إىل قريتهما يف ٍ
بع�ض ال�شيء لأنَّ ِعموا�س كانت تبعد م�ساف ًة طويلة ن�سبي ًا عن �أور�شليم �سري ًا على الأقدام
(نحو  11كيلومرت ًا) .لكنَّ الأحداث املُتالحقة واملُثرية التي وقعت يف �أور�شليم يف ذلك
�ساعات �أخرى على �أمل
ال�صباح هي التي �أعاقتهما بع�ض ال�شيء وجعلتهما ينتظران ب�ضع
ٍ
معرفة املزيد من الأخبار عن حقيقة ما جرى يف ذلك اليوم!
كان كليوبا�س ي�سري وهو �شارد الذهن �إىل �أن قام رفيقه بتنبيهه قائ ًال�« :أين �أو�صلتك �أفكارك
يا �صديقي؟ �إنك ال تُ�صغي �إ َّ
يل! لقد طرحت عليك ال�س�ؤال نف�سه �أكرث من َم َّرة دون �أن تجُ بني
عنه!» وعندها راح كليوبا�س ورفيقه يتحاوران ب�ش�أن �أحداث ذلك اليوم ويحاوالن ربط تلك
الأحداث مبا حدث يف ال�سنوات القليلة املا�ضية؛ لكنهما �أدركا يف نهاية املطاف �أنهما لن
يتم َّكنا من فهم ما يجري .ورغم �أنَّ كليوبا�س كان ُمت َعب ًا و ُمرهق ًا� ،إ َّال �أنَّ حريته ال�شديدة
ب�سبب الأحداث التي وقعت يف �أور�شليم يف ذلك اليوم كانت هي هَ َّمه الأكرب .فقد بدا له �أنَّ
الأ�سئلة التي تُثريها احلياة هي �أكرث من الإجابات التي ُتقدِّ مها!
تعرج ،ظهر لهما فج�أ ًة رجل غريب وراح يتحدث �إليهما.
وفيما هُ ما ي�سريان يف ٍ
طريق منحد ٍر و ُم ٍ
ً
بعد ب�ضع �ساعات وقف كالهما وهما يت�ص َّببان عرقا �أمام رفاقهما يف �أور�شليم (التي رجعا �إليها
قنع عن ذلك الغريب الذي التقيا به! ففي بادئ الأمر،
م�سرعني) دون �أن يتمكنا من تقدمي تف�س ٍري ُم ٍ
َظنَّ كليوبا�س �أن ذلك الغريب خرج من وراء �صخر ٍة كبرية؛ لكن يبدو �أنَّ رفيقه كان لديه ر�أي �آخر!
منطقي لظهور ذلك الرجل ،فقد اكتفى بالقول« :كل ما
وحيث �أنه مل يكن لدى كليوبا�س �أي تف�س ٍري
ٍّ
�أعرفه هو �أن ذلك الغريب ظهر فج�أ ًة وراح ي�سري معنا و ُيك ِّلمنا!» وعندها ،ظنَّ الأ�شخا�ص الذين يف
�أور�شليم �أن كليوبا�س ورفيقة قد �أ�صيبا بحال ٍة من ال َهذيان ب�سبب احل ِّر ال�شديد! لكنَّ الأمر الذي كان
كليوبا�س ورفيقه ُمت�أكدين منه هو �أنَّ ذلك الغريب َك َّلمهما بكل ما جاء يف الكتب القدمية املعروفة
بالأ�سفاراملُقدّ�سة:
«ُ ...ث َّم ا ْب َتدَ�أَ مِ نْ ُمو�سَ ى وَمِ نْ َجمِ ي ِع الأَ ْن ِبيَا ِء ُيف َِّ�س ُر َل ُهمَا الأُ ُمو َر المْ ُخْ ت ََّ�ص َة ِب ِه فيِ َجمِ ي ِع ا ْل ُكت ُِب»
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كان تف�سري ذلك الرجل الغريب للأ�سفار املقد�سة ُمقنع ًا جد ًا لكليوبا�س ورفيقه؛ لكنَّ الغريب
يكتف بتف�سري الأ�سفار املقد�سة لهما فح�سب ،بل قام بتوبيخهما �أي� ًضا			 :
مل ِ
		
َفق َ
وب فيِ الإِميَانِ ِب َجمِ ي ِع مَا َت َك َّل َم ِب ِه الأَ ْن ِبيَا ُء!»
َال َل ُهمَا�« :أَ ُّيهَا ا ْل َغ ِبيَّانِ َوا ْلبَطِ يئَا ا ْل ُق ُل ِ

(لوقا )25 :24

ورغم �أنهما كانا بطيئا الإميان يف بادئ الأمر فيما يتعلق بالأمور التي تك َّلم بها الأنبياء،
جهل ٍّ
و�شك لديهما قد تال�شى من عقليهما حينما قام ذلك الغريب ب�شرح ر�سالة
�إ َّال �أنَّ كل ٍ
مما
الأنبياء لهما! وهكذا ،فقد �شعرا
بحما�س �شديدٍ ب�سبب فهمهما اجلديد لر�سالة الأنبياء َّ
ٍ
دفعهما �إىل العودة �سريع ًا �إىل �أور�شليم لكي ُيخربا رفاقهما عن ذلك الغريب وما قال ُه لهما.
فقد �أدركا �أنه ينبغي على اجلميع �أن ي�سمعوا تلك الر�سالة التي �سمعاها من ذلك الغريب يف
طريقهما اىل عموا�س.
والآن ،هل تعلم ،عزيزي القارئ ،ما هو هذا ال�شيء املُقنع �إىل هذا َ
احلدِّ الذي قاله ذلك
الغريب عن الأ�سفار املقد�سة؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي ُيجيب عنه هذا الكتاب الذي بني
يديك! ولكي تفهمه بكل و�ضوح� ،سوف نفعل ال�شيء نف�سه الذي فعله ذلك الغريب؛ �أي
�أننا �سرنجع �إىل بداية الأ�سفار املقد�سة لإلقاء نظر ٍة فاح�ص ٍة على «جميع ما تكلَّم به
الأنبياء!»
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 .و�ضع النقاط على ُ
احلروف

حينما

تتوقف قلي ًال وتُف ِّكر يف الأمر للحظات� ،سوف تُدرك �أ َّنه من املعقول
�ساعات من حياتك لفهم ما تقوله كلمة اهلل.
ُخ�ص�ص ب�ضع
ٍ
جد ًا �أن ت ِّ
ففي نهاية املطاف ،ف�إنَّ الكتاب املق َّد�س يقول بع�ض الأ�شياء العميقة عن احلياة  ...وعن
املوت �أي� ًضا!
كان الكتاب املق َّد�س (الذي يحتوي �أ�سفار الأنبياء املقد�سة) وما زال هو �أكرث ال ُكتب َمبيع ًا
كتاب
كتاب َّمتت ترجمته ،و�أكرث ٍ
كتاب َّمتت قراءته ،و�أكرث ٍ
يف العامل �أجمع .كما �أنه �أكرث ٍ
�شخ�ص يدعي املعرفة �أن يفهم الأفكار
َّمتت طباعته على َم ِّر ال ُع�صور .لذلك ،يجب على �أي
ٍ
الرئي�سية املوجودة فيه.

�أُحجية
منزل� ،أو َح ِّل �أُحجي ٍة ما! فلكي نتم َّكن
مُيكن ت�شبيه فهم ر�سالة الكتاب املق َّد�س ببناء ٍ
من تف�سري كلمة اهلل تف�سري ًا �صحيح ًا ،يجب علينا �أن ن�ضع جميع الأجزاء مع ًا بالطريقة
ال�صحيحة .ولكي نتحقَّق من قيامنا بذلك كما ينبغي� ،سوف نقوم بتطبيق �أربعة مبادئ
عا َّمة تُ�ستخدم كل يوم يف جميع بيئات التعلُّم �سواء يف املدار�س �أو اجلامعات �أو غريها:
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ال�سرد الق�ص�صي:
املبد�أ الأ َّول :مبد�أ َّ
ق�ص ًة ما ف�إنك ال تبد�أ بالف�صل العا�شرُ ،ث َّم تقفز �إىل الف�صل ال�ساد�سُ ،ث َّم تنتقل
حينما تقر�أ َّ
�إىل الف�صل الثاين ،وتَختم قراءتك بالف�ص التا�سع! فمن امل�ؤكد �أننا ال ن�ستطيع �أن نقر�أ �أي
كتاب بهذه الطريقة الع�شوائ َّية .فلكي تفهم � َّأي ق�صة ،يجب عليك �أن تبد�أ من البداية ،و�أن
ٍ
تتد َّرج فيها بالرتتيب �إىل �أن ت�صل �إىل نهايتها .ورغم �أنَّ هذا الأمر قد يبدو بديهي ًا ووا�ضح ًا،
آيات من
�إ َّال �أنَّ الكثريين يتعاملون مع الكتاب املق َّد�س بطريقة ع�شوائية حيث يقر�ؤون ب�ضع � ٍ
ترتيب �أو نظام!
هُ نا ،وب�ضع �أجزاءٍ من هناك دون ٍ
وحيث �أنَّ الكتاب املق َّد�س يحتوي على الكثري من الق�ص�ص ،ف�سوف نتج َّنب الت�شوي�ش النا�شئ
لت�سل�سلها الزمني.
عن القراءة الع�شوائية وذلك عن طريق تغطية �أحداثه الرئي�سية وفق ًا
ُ
ف�سوف نربط هذه الأحداث مع ًا بطريقة منطقية ُمتتابعة تُ�شبه تعليق املالب�س على َحبل
الغ�سيل .وحيث �أنَّ هذه النظرة العا َّمة لن تكون �شامل ًة ،فيجب �أن تتوقع وجود بع�ض الثغرات
يف بع�ض الأماكن .و�إن رغبت يف تعبئة هذه الفراغات ،فيمكنك القيام بذلك الحق ًا بعد �أن
تفهم ال�صورة الإجمالية العا َّمة .ورغم �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�سرد جميع الق�ص�ص املذكورة
يف الكتاب املق َّد�س� ،إ َّال �أنَّ الأحداث التي �سنتناولها يف هذا الكتاب �ستكون على �شكل ر�سالة
واحدة ُمت�صلة.
املبد�أ الثاين :مبد�أ احل�ساب
كما نعلم جميعنا ،فنحن ال نبد�أ بتعليم �أبنائنا ال�صغار مبادئ اجلرب والهند�سة؛ بل نبد�أ
بتعليمهم مبادئ احل�ساب الرئي�سية ،ثم ننتقل معهم ب�صورة تدريجية من ال�سهل �إىل
ال�صعب� .أ َّما �إذا �أهملنا املبادئ الأ�سا�سية ف�سوف يكون من ال�صعب عليهم �أن يفهموا
امل�سائل احل�سابية الأكرث تعقيد ًا.
وما ينطبق على احل�ساب ينطبق �أي� ًضا على الأ�سفار املق َّد�سة .ف�إن مل تفهم املبادئ الأ�سا�سية،
ف�سوف يكون من ال�صعب عليك �أن تفهم ر�سالة الكتاب املق َّد�س ب�صورة �صحيحة ووا�ضحة.
مُويكن ت�شبيه هذا املبد�أ �أي� ًضا ببناء منزل .فال مُيكن للب َّنائني �أن يبد�ؤوا ببناء ال�سقف �أو ًال.
فعملية البناء ال�سليمة تبد�أ بو�ضع الأ�سا�سات ،ثم رفع ا ُ
جلدران ،و�أخري ًا ت�أتي مرحلة بناء
ال�سقف.
ف�صل
ويف هذا الكتاب� ،سوف ن�ضع الأ�سا�سات �أو ًال لكل َحقٍّ ُنريد �أن نتع َّلمه .و ُك َّلما انتهينا من ٍ
بف�صل جديد ،ف�سوف نعتمد على املبادئ والأُ�س�س التي تع َّلمناها �سابق ًا.
وبد�أنا
ٍ
املبد�أ الثالث :مبد�أ الو�ضوح
ينطوي هذا املبد�أ على جانبني :الأ َّول يتع َّلق بتعريف املفردات ال�صعبة .فعلى �سبيل املثال ،يف
بع�ض الأحيان ،ي�ستخدم الكتاب املق َّد�س كلمات لي�ست م�ألوفة لنا وال ن�ستخدمها يف �أحاديثنا
اليومية .فما الذي تعنيه هذه الكلمات؟ �إنَّ مبد�أ الو�ضوح ُيطالبنا ب�أن نبحث عن معاين هذه
الكلمات من خالل الكتاب املق َّد�س نف�سه وفق ًا لطريقة ا�ستخدامه لها.
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�أ َّما اجلانب الثاين الذي ينطوي عليه هذا املبد�أ فهو يتع َّلق با ُ
جلمهور؛ �أي الأ�شخا�ص الذين
مَ َّت توجيه تلك الكلمات والعبارات �إليهم .فعلى �سبيل املثال ،هناك �أجزاء كثرية من الكتاب
وجهة للأ�شخا�ص الذين ي�ؤمنون بالكتاب املق َّد�س .وباملقابل ،هناك �أجزاء �أخرى
املق َّد�س ُم َّ
ً
ً
ً
وجهة للأ�شخا�ص الذين ال يعرتفون به .لهذا� ،سوف يكون الأمر ُمربكا ومحُيرِّ ا جدا �إذا
ُم َّ
قمت – عن غري ق�صد – ب�أخذ بع�ض الأفكار واملبادئ اخلا�صة بامل�ؤمنني التي يذكرها
الكتاب وحاولت �أن تُط ِّبقها على غري امل�ؤمنني .لهذا ،ف�إنَّ مبد�أ الو�ضوح ُيطالبنا بعدم ا َ
خل ْلط
بني املوا�ضيع!

هم
املبد�أ الرابع :مبد�أ الأهَ ّم فاملُ ّ
يقول املبد�أ الرابع �إنه حينما تبد�أ مو�ضوع ًا جديد ًا ،فيجب عليك �أو ًال �أن تتع َّلم �أهَ َّم املعلومات
التي ي�شتمل عليها .لذلك ،ال ت�سمح لذهنك ب�أن يت�شتَّت ب�سبب املوا�ضيع اجلانبية �أو الثانوية.
�إنَّ الكتاب املق َّد�س ُي ِّ
غطي جمموعة هائلة من املو�ضوعات؛ لكن لي�ست كل املو�ضوعات
مت�ساوية يف الأهمية .لذلك� ،سوف ُنر ِّكز يف هذا الكتاب على مو�ضوع واحد فقط – �أهَ ُّم
مو�ضوع يف الكتاب املق َّد�س ب�أكمله .وحاملا تفهم هذه املو�ضوع� ،سوف تفهم الكتاب املق َّد�س
بطريقة ب�سيطة وعميقة يف �آنٍ واحدٍ !
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كتاب َفريدٌ من نوعه
ٌ .

من

كتاب فري ٌد من نوعه! ويف الواقع �أنَّ الكتاب املق َّد�س
امل�ؤ َّكد �أنَّ الكتاب املق َّد�س هو ٌ
و�ستِّني كتاب ًا (�أو ِ�سفر ًا) ت َُ�ش ِّكل
هو جمموعة من ال ُكتب؛ فهو يحتوي على ِ�س َّت ٍة ِ
كتاب ًا كبري ًا واحد ًا ُي�سَ َّمى «الكتاب املُق َّد�س» .وقد َق َّدم �أحد ال ُكتَّاب الو�صف التايل للكتاب
املق َّد�س:
الكتاب املق َّد�س هو كتاب:
ُ 1 .1كتب يف فرتة زمنية متتد �إىل � 1500سنة؛
ُ 2 .2كتب على َمدى  40جي ًال؛
ُ 3 .3كتب على يد �أكرث من  40كاتب ًا ينتمون ملُختلف الطبقات االجتماعية ،ومن بينهم:
•مو�سى :قائد �سيا�سي تلقَّى تعليمه يف اجلامعات امل�صرية القدمية.
•بطر�س� :ص َّياد �سمك.
•عامو�س :راعي غنم.
•ي�شوع :قائد ع�سكري.
•نحميا� :ساقي.
•دانيال :رئي�س وزراء.
•لوقا :طبيب.
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• ُ�سليمانَ :م ِلك.
• َمتَّى :جابي �ضرائب.
•بول�سُ :مع ِّلم ديني.
ُ 4 .4كتب يف �أماكن خُمتلفة:
الب َّية.
•مو�سى َكتَب يف رَ ِ
ال�سجن.
•�إرميا َكتَب وهو يف ُج ِّب ِّ
•دانيال َكتَب وهو على �سفح التل ويف الق�صر.
•بول�س َكتَب وهو يف ال�سجن.
•لوقا َكتَب وهو ُم�سافر.
•يوحنا َكتَب وهو منفي يف جزيرة َب ْط ُم�س.
•�آخرون كتبوا �أثناء حمالتهم الع�سكرية.
ُ 5 .5كتب يف �أزمنة خُمتلفة:
•داود َكتَب يف �أوقات احلرب.
ال�سلم.
• ُ�سليمان َكتَب يف �أوقات ِّ
				
ُ 6 .6كتب يف �أحوال نف�س َّية ومزاج َّية خُمتلفة:
فالبع�ض كتبوا وهُ م يف ق َّمة الفرح وال�سعادة؛ والبع�ض الآخر كتبوا وهم ُيعانون من مرارة
ا ُ
حلزن والي�أ�س.
						
ُ 7 .7كتب يف ثالث قا َّرات:
�آ�سيا ،و�إفريقيا ،و�أوروبا.
						
ُ 8 .8كتب بثالث ُلغات:
العرب َّيةَ ،والآرام َّية ،واليونان َّية.
9 .9و�أخري ًا ف�إنَّ مو�ضوعاته ا�شتملت على مئات امل�سائل اجلدل َّية .رغم ذلك ،فقد تك َّلم
جميع ُكتَّاب الكتاب املق َّد�س عن كل هذه امل�سائل بان�سجام وتوافق عجيب بدء ًا من �سفر
ق�ص ًة واحد ًة.1
التكوين وانتها ًء ب�سفر الر�ؤيا .فالكتاب املق َّد�س ي�سرد َّ
نتفح�صها
الق�صة الواحدة التي تنجلي تفا�صي ُلها �شيئ ًا ف�شيئ ًا هي الق�صة التي ُنريد �أن َّ
وهذه َّ
ً
ُ
بب�ساطة بعيدا عن �أ َّية تعقيدات الهوتية .ومن بني الأمور الفريدة ب�ش�أن الكتاب املق َّد�س هو
�أنه يقول عن نف�سه ب�أنه «كلمة اهلل»!

وحي الكتاب املُقدَّ �س
نقر�أ يف �صفحات الكتاب املق َّد�س:

هلل »...
وحى ِب ِه مِ نَ ا ِ
« ُك ُّل ا ْلكِ ت ِ
َاب هُ َو ُم ً

2

( 2تيموثاو�س )16 :3

�إنَّ مو�ضوع «وحي الكتاب املق َّد�س» هو من املو�ضوعات العميقة التي حتتاج لدرا�سة ُمنف�صلة.
بعبارات مفهوم ٍة ،فيمكننا القول ب�أنه كما
لكن �إن �أردنا تب�سيط فكرة الوحي والتعبري عنها
ٍ
�أنَّ الإن�سان يز ُفر الهواء من رئتيه ،ف�إنَّ اهلل قد نفخ كلمات هذا الكتاب العظيم .لهذا ،يجب
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علينا �أن ننظر �إىل الكتاب املق َّد�س ب�أكمله على �أنه من ِنتاج اهلل نف�سه .وهكذا ف�إنَّ اهلل
وكلمته �شي ٌء واحد؛ وهذا هو �أحد الأ�سباب الداعية لت�سمية الكتاب املق َّد�س بـ «كلمة اهلل».

الأنبياء
�إنَّ الأمر يف غاية الب�ساطة .فقد �أخرب اهلل بع�ض الأ�شخا�ص مبا ُيريد �أن ُيد ِّونه عن نف�سه.
وبنا ًء على ذلك ،قام ه�ؤالء الأ�شخا�ص بتدوين ما قاله اهلل لهم .وقد دُعي ُمعظم ه�ؤالء
الرجال بالأنبياء:
« َا ُ
هللَ ... ،ك َّل َم الآبَا َء ِبالأَ ْن ِبيَا ِء َقدِ ًميا »...

(عربان ِّيني )1 :1

النبي ينقل كالم اهلل �إىل النا�س .وعاد ًة ما كان النبي يتحدث عن
يف الأزمنة القدمية ،كان ُّ
الأمور احلياتية؛ لكن يف كث ٍري من الأحيان كان النبي يتحدث عن �أمور �ستحدث يف امل�ستقبل
القريب �أو البعيد .وقد كان التن ُّب�ؤ بامل�ستقبل ها َّم ًا لدرجة كبرية لأنه كان ُيعترب مبثابة اختبار
مل�صداقية ال�شخ�ص فيما �إذا كان نب َّي ًا حقيقي ًا �أم زائف ًا.
وَل َي ْحدُثْ مَ ْ
ا�س ِم ال َّر ِّب مَ ْ
وَل َي ِ�ص ْرَ ،ف ُه َو ا ْل َك َال ُم ا َّلذِ ي مَ ْل َي َت َك َّل ْم ِب ِه ال َّر ُّب »...
« َفمَا َت َك َّل َم ِب ِه ال َّن ِب ُّي ِب ْ
(تثنية )22 :18


�صحة ر�سالة النبي عن طريق حت ُّقق ُنبوءاته .وكان يتوجب على النبي �أن
كان يتم التح ُّقق من َّ
جمال للخط�أ:
يكون دقيق ًا يف نبوءاته مئة باملئة؛ فال يوجد �أي ٍ
ا�س ِم �آ ِل َه ٍة
ا�سمِ ي َك َال ًما مَ ْل �أُ ِ
و�ص ِه �أَنْ َي َت َك َّل َم ِبهِ� ،أَ ِو ا َّلذِ ي َي َت َك َّل ُم ِب ْ
«وَ�أَ َّما ال َّن ِب ُّي ا َّلذِ ي ُي ْطغِيَ ،ف َي َت َك َّل ُم ِب ْ
(تثنية )20 :18
�أُخْ َرىَ ،ف َي ُموتُ ذل َِك ال َّن ِب ُّي»

وهكذا ،فقد كان اهلل ُير�شد الأنبياء ويقودهم بطريقة جتعلهم يكتبون ما يريده هو متام ًا.
لكن يف الوقت نف�سه ،فقد �سمح اهلل لل ُكتَّاب الب�شر ِّيني �أن يكتبوا كلمته ب�أ�سلوبهم اخلا�ص
– لكن دون �أخطاء .لهذا ،مل يكن ه�ؤالء ال ُكتَّاب �أحرار ًا يف �إ�ضافة �أفكارهم اخلا�صة �إىل
الر�سالة ،وال كتابة ما ي�شاءون:
«عَالمِ ِ َني َ
َا�ص .لأَ َّن ُه مَ ْل َت أ�ْتِ ُن ُب َّو ٌة َق ُّط بمَِ�شِ ي َئ ِة
هذا �أَ َّو ًال� :أَنَّ ُك َّل ُن ُب َّو ِة ا ْلكِ ت ِ
َاب َل ْي�سَ تْ مِ نْ َت ْف�سِ ٍري خ ٍّ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
( 2بطر�س )21–20 :1
ي�سونَ َم ُ�سو ِق َني مِ نَ ال ُّر ِوح ا ْل ُقد ُِ�س»
ق
ل
ا
هلل
ا
َا�س
ن
�
أ
م
ل
ك
ت
ِ�إ ْن�سَانٍ َ ،ب ْل
ِدِّ
ِ
َ
ُ
ُ

لكن هذا ال يعني �أنَّ ه�ؤالء الأ�شخا�ص كتبوا ما �أرادوا ثم قام اهلل بو�ضع ختمه على م�ؤلفاتهم
الأدب َّية! بل �إنَّ كلمة «م�سوقني» 3يف الآية �أعاله ت َِرد يف موا�ضع �أخرى يف كلمة اهلل للإ�شارة �إىل
رج ٍل م�شلول .فكما �أنَّ ال�شخ�ص امل�شلول ال ميكنه �أن مي�شي من تلقاء نف�سه؛ كذلك مل ي ُكن
َحمل ُ
ُ
ب�إمكان ه�ؤالء الأنبياء �أن يكتبوا الأ�سفار املق َّد�سة من تلقاء �أنف�سهم �أو بح�سب رغباتهم.

الد َّقة املُتناهية
ِ
قام الأنبياء بتدوين كالم الرب على رقوقٍ من ِجلد �أو ورق م�صنوع من �ألياف الأ�شجار.
وعاد ًة ما تُع َرف تلك ال ُن�سخ بـ «املخطوطات الأ�صل َّية».
وحيث �أنَّ املخطوطات الأ�صلية كانت ق�صرية ال ُعمر ،فقد مت عمل بع�ض ال ُّن�سخ اليدوية
الأخرى من هذه املخطوطات .وحيث �أنَّ ال ُن َّ�ساخ كانوا ُيدركون �أنَّ هذا هو كالم اهلل ،فقد
مت َّيز عملهم بد َّقة وعناية فريدتني مل ي�شهد التاريخ مثي ًال لهما .فقد اتَّبعوا يف ن�سخهم
للمخطوطات العرب َّية � ...أ�سلم ُ
الطرق مهما كانت ُمتعبة �أو ُم�ضنية وذلك بهدف الت�أكد من
نقل تلك املخطوطات بكل �أمانة .كذلك ،فقد كانوا يحر�صون على َعدِّ �أحرف املخطوطة
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حرف ًا حرف ًا وحتديد احلرف الأو�سط .وكانوا يفعلون ال�شيء نف�سه مع الكلمات حيث كانوا
يعدُّونها ويحددون الكلمة الو�سطى ... 4وقد قام ال ُن َّ�ساخ بهذا الأمر يف الن�سخة والأ�صل
للتح ُّقق من د َّقة عمل َّية الن�سخ والتطا ُبق بني الأ�صل وال ُن�سخة.
و ُتبينِّ خمطوطات البحر امل ِّيت (التي مت اكت�شافها يف �سنة  1947للميالد) الد َّقة املُتناهية التي
كان يتمتَّع بها ه�ؤالء ال ُن َّ�ساخ .فلم يتم العثور على �أي اختالفات جوهرية بني خمطوطات البحر
امل ِّيت (التي يرجع تاريخ كتابتها �إىل �سنة  100قبل امليالد) وبني املخطوطات التي ن�ش�أت من
5
عمليات الن�سخ العديدة التي جرت على مدى �ألف �سن ٍة الحق ٍة (لغاية �سنة  900للميالد).
�أقدم املخطوطات

خمطوطات البحر امل ِّيت
ال توجد تغيريات جوهرية رغم الكثري من عمليات
الن�سخ التي توا�صلت على مدى � 1000سنة.
 100قبل امليالد

 900للميالد

وقد َّ
خل�ص امل�ؤرخ اليهودي «يو�سيفو�س» (الذي عا�ش يف القرن الأ َّول للميالد) هذا الأمر
ُ
ل�شعبه فقالَ ...« :يظهر مقدار حر�صنا واهتمامنا بكتب �أ َّمتنا من خالل ما نقوم به .فطوال
الع�صور الكثرية التي انق�ضت ،مل يتجا�سر �أحد على �إ�ضافة �أيِّ �شيءٍ �إليها� ،أو حذف �أيِّ
تغيريات عليها .لأن هذه الكتب يعتربها اليهود موحى بها من
�شيءٍ منها� ،أو �إدخال �أ َّية
ٍ
6
اهلل».
التالعب بتلك الن�صو�ص تعني
وهكذا ،فقد كان ه�ؤالء ال ُن َّ�ساخ ُمقتنعني متام ًا ب�أنَّ حماولة
ُ
العبث مع اهلل نف�سه .لذلك ،فنحن على يقني ب�أنَّ الكتاب املق َّد�س الذي بني �أيدينا الآن
يحتوي على نف�س الأ�سفار املق َّد�سة التي كتبها �أنبياء اهلل.

رَ
التجمات
ُكتبت املخطوطات الأ�صل َّية بالعرب َّية� ،أو الآرام َّية� ،أو اليونان َّية .وبالطبع ،فقد كانت عمل َّية
الن�سخ تتم بنف�س اللغة املكتوبة بها املخطوطة الأ�صل َّية .لكن مبا �أنَّ الكثريين ِم َّنا ال يعرفون
هذه اللغات ،فقد مَ َّتت ترجمة الكتاب املق َّد�س �إىل العديد من اللُّغات الأخرى باالعتماد على
الن�صو�ص الأ�صل َّية التي ترجع جذورها �إىل الع�صور القدمية.
فعلى �سبيل املثال ،فقد اعتمدت ترجمات العهد القدمي (ال�شريعة ،وال ُكتب ،والأنبياء) على
خمطوطات قدمية ما زالت موجودة حتى يومنا هذا؛ وهي خمطوطات يرجع تاريخها �إىل
نحو �سنة  100قبل امليالد .وقد اقتب�س ال�س ِّيد امل�سيح من الرتجمة اليونان َّية للمخطوطات
العرب َّية؛ وهي ترجمة كانت قد اكتملت قبل نحو � 150سنة من جميء ال�س ِّيد امل�سيح �إىل هذه
الأر�ض .وما زالت هذه الرتجمة اليونانية موجودة حتى يومنا هذا وميكن للمرء قراءتها.
كذلك ،ف�إنَّ العهد اجلديد (الذي ُي ِّ
غطي حياة ال�س ِّيد امل�سيح) ي�ستخدم حوايل 2700
خمطوطة يونانية يرجع تاريخها �إىل القرن الثاين قبل امليالد .وميكن الرجوع �إىل �أيٍّ من
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�صحة ود َّقة ما نقر�أه الآن .وهكذا ،ميكننا �أن نقول بكل ثقة �إنَّ
هذه املخطوطات للتح ُّقق من َّ
ما كتبه الأنبياء ال ُقدماء هو نف�س ما نقر�أه اليوم.
وقد َ�شهِ د الأنبياء �أنف�سهم ب�أنَّ اهلل �سيحفظ كلمته املكتوبة من التغيري:
« َي ِب َ�س ا ْل ُع ْ�ش ُبَ ،ذ ُب َل الزَّهْ ُر .و ََ�أ َّما َك ِل َم ُة ِ�إلهِ نَا َف َت ْثبُتُ ِ�إلىَ الأَبَدِ »	

(�إ�شعياء )8 :40

كما قال ال�س ِّيد امل�سيح:

ال�سمَا ُء َوالأَ ْر ُ�ض الَ َيز ُ
« َف�إِنيِّ الحَْ قَّ �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم�ِ :إلىَ أ�َنْ َتز َ
ُول َح ْر ٌف وَاحِ ٌد �أَ ْو ُنق َْط ٌة وَاحِ دَ ٌة مِ نَ
ُول َّ
(متَّى )18 :5
و�س َحتَّى َي ُكونَ ا ْل ُك ُّل»
َ
ال َّنا ُم ِ

وما من َ�ش ٍّك �أنَّ اهلل العظيم والقدير قد حفظ كلمته بكل �أمانة.

كلمة اهلل
�سواء ُكنت تتذ َّكر التفا�صيل املُتع ِّلقة بالرتجمة �أم ال ،ف�إنَّ هذا ال ي ُه ُّم .فال�شيء املهم هو �أنَّ
الكتاب املق َّد�س ي�شهد عن نف�سه ب�أنه كلمة اهلل املكتوبة – ر�سالته �إىل الب�شر .كما �أنه ُيخربنا
نت�شجع على التو ُّقف والتفكري يف
�أننا ن�ستطيع �أن نتع َّرف على اهلل من خالله .لهذا ،يجب �أن َّ
ما يقوله هذا الكتاب العظيم:
ال�سمَاوَاتِ »
« ِ�إلىَ الأَبَدِ يَا َر ُّب َك ِل َمت َُك ُم َث َّب َت ٌة فيِ َّ

(املزمور )89 :119
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ِالحة
�أدوات امل َ

الف�صل الثاين
 .1يف البدء َخ َل َق اهلل ...
 .2املالئكة ،واجلنود ،والكواكب.

 .1يف البدء َخ َل َق اهلل 16 ...

1

 .يف البدء َخ َل َق اهلل ...

اهلل

والتي تقول:

وتتج�سد َع َظمة
عظي ٌم! وهذا هو ما ُيعلنه الكتاب املق َّد�س مرار ًا وتكرار ًا.
َّ
اهلل يف العبارة الأوىل من الكتاب املق َّد�س؛ بل يف الكلمات الأربع الأوىل منه

«فيِ ا ْلبَدْ ِء َخ َلقَ ُ
اهلل »...

(تكوين )1 :1

وهكذا ،لي�ست هناك � ّأي عبارات جدل َّية افتتاح َّية ب�ش�أن وجود اهلل .فوجود اهلل �أمر م�ؤ َّكد.
�أجل ،فاهلل موجود دون �أدنى َ�ش ٍّك!

�سرمــــدي
ّ
اهلل موجود منذ الأزل .فهو هناك قبل النباتات ،واحليوانات ،والب�شر ،والأر�ض ،والكون .وهو
لي�س له بداية ،ولن تكون له نهاية .فاهلل موجود دائم ًا و�سيبقى كذلك �إىل ما ال نهاية .ويقول
الكتاب املق َّد�س �إنَّ اهلل موجود منذ الأزل ال�سحيق و�إنه �سيبقى موجود ًا �إىل �أبد الآبدين.
نبي اهلل مو�سى الكلمات التالية عن اهلل:
وباخت�صار �شديد ،ف�إنَّ اهلل
ٌّ
�سرمدي .وقد كتب ُّ


َال� ،أَ ْو �أَ ْبد َْ�أتَ الأَ ْر�ضَ َوالمَْ ْ�س ُكو َن َةُ ،م ْن ُذ ا َلأ َز ِل ِ�إلىَ َالأبَدِ َ�أ ْنتَ ُ
«مِ نْ َق ْب ِل �أَنْ تُو َلدَ الجْ ِ ب ُ
اهلل»

(املزمور )2 :90

قد تكون فكرة وجود �إله �أزيل �أبدي ع�سرة الفهم للبع�ض! فالكثريون يقولون �إنَّ هذا
ُم�ستحيل! لكن رمبا تكون هناك بع�ض الت�شبيهات التي ت�ساعدنا على ا�ستيعاب هذه
احلقيقة .فعلى �سبيل املثال ،ميكننا مقارنة الأزل بف�ضاء الكون.
�أغلبنا يعرف عن املنظومة ال�شم�س َّية؛ فال�شم�س محُاطة بكواكب �سَ َّيارة تدور يف �أفالك �أو
مدارات .ورغم �أ َّننا نعرف �أنَّ هذا الكون ف�سيح ج َّد ًا� ،إ َّال �أنَّ �أجهزة ر�صد ال�سماء والنجوم
جعلت �أبعد امل�سافات تبدو قريبة .لكن ماذا لو تق َّدمنا خطوة �أخرى وبد�أنا بقيا�س الكون؟
�إذا ركبنا مركبة ف�ضائية و�سافرنا ب�سرعة ال�ضوء ،ف�سوف ندور حول الأر�ض �سبع م َّر ٍات يف
الثانية الواحدة! هل ا�ستمتعت برحلتك؟ و�إذا انطلقنا يف الف�ضاء باجتاه القمر بنف�س هذه
ال�سرعة ،ف�سوف ن�صل �إىل القمر يف ثانيتني ،واىل كوكب امل ِّريخ يف �أربع دقائق ،واىل كوكب
�ساعات .ومن هناك ميكننا �أن ننطلق �إىل مجََ َّر ِتنا املُ�سَ َّماة «درب ال َت َّبانة».
بلوتو يف خم�س
ٍ

جَم َّرة درب الت َّبانة

1

�إنَّ جمموعة النجوم التي تراها يف ال�سماء يف الليل هي جزء من عائلة كبرية من النجوم تُعرف بدرب الت َّبانة .و�إن �سافرت ب�سرعة
ال�ضوء� ،سوف حتتاج ملئة �ألف �سنة لكي ت�سافر عرب هذه املج َّرة من بدايتها �إىل نهايتها .ويوجد هناك حوايل  100بليون جم َّرة يف
ال�صغرى التي
الكون تت�أ َّلف الكثري منها من باليني النجوم .وت�أتي املج َّرات يف جمموعات ُ�صغرى و�أخرى ُكربى .وحتتوي املجموعة ُ
ننتمي �إليها نحن على نحو ع�شرين جم َّرة� .أ َّما املجموعة ال ُكربى التي ننتمي �إليها فتحتوي على �آالف املج َّرات!

هل تريد جنم ًا يحمل ا�سمك؟

2

ال�سكان يف العامل كله يف وقتنا احلا�ضر،
بنا ًء على تعداد ُّ
ميكنك �أن ُتطلق ا�سمك على  16جم َّرة؛ وهذا يعني �أ َّن
باليني النجوم والكواكب ميكن �أن حتمل ا�سمك!

عند هذه النقطة،
ميكنك �أن تقول ب�أنك
قد بد�أت رحلتك يف
هذا الكون.
و�سوف ت�صل �إىل �أقرب جمموعة
�أخرى من املج َّرات يف  20مليون �سنة
...

�إذا انطلقت ب�سرعة ال�ضوء ف�سوف
ت�صل �إىل �أقرب جم َّرة يف
مليو ِّ
ين �سنة ...

وتب ُلغ بلوتو يف
خم�س �ساعات.

 ...ومتر بجانب
القمر يف غ�ضون
ثانيتني ...

 ...وت�صل �إىل امل ِّريخ
يف �أربع دقائق ...

�إذا �سرت ب�سرعة
ال�ضوء ف�سوف تدور
حول الأر�ض
�سبع م َّرات
يف الثانية
الواحدة ...

جنم
و�إن �سرت ب�سرعة ال�ضوء ،ف�سوف ت�صل �إىل �أقرب ٍ
يف � 4سنوات و� 4أ�شهر تقريباً .وهذا يعني �أنك تقطع
يف كل ثانية من هذه ال�سنوات م�سافة � 186ألف ميل
(�أي � 300ألف كم)� .أي �أنك �ستقطع خالل هذه الفرتة
الزمن َّية م�سافة �إجمالية تبلغ 000ر000ر000ر284ر25
ميل (�أو 000ر000ر300ر682ر 40كم).

تقع ال�شم�س بالقرب من طرف درب الت َّبانة .وحتتل
منظومتنا ال�شم�سية بكل ما فيها من كواكب �س َّيارة م�ساحة
ُتقدَّر مب�ساحة هذا املُربَّع يف هذا الكون!
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�أجل ،قد يكون من ال�صعب على عقلنا الب�شري �أن ي�ستوعب فكرة وجود �إله �سرمدي! لكنَّ
هذا هو �أي� ًضا حال الكون الذي نعي�ش فيه .ورغم �أنَّ كال الأمرين محُيرِّ ٌ للعقل� ،إ َّال �أ َّنهما
ال�سرمدي هلل هو جزء ال
حقيقتان واقعتان .وهذا هو ما ي�ؤ ِّكده الكتاب املق َّد�س .فالوجود
ُّ
يتج َّز�أ من َع َظمته لدرجة �أنَّ كلمة اهلل تُ�شري �إليه بهذا اال�سم:
ال�س ْر َمدِ يِّ »
ا�س ِم ال َّر ِّب الإِل ِه َّ
«ِ ...ب ْ

(تكوين )33 :21

�أ�سماء عديدة
ا�سم من هذه الأ�سماء ُيعلن �شيئ ًا ما عن ذاته
وكل
هلل.
ألقاب
ل
ا
أو
�
أ�سماء
ل
ا
من
هناك العديد
ٍ
وعظمته .والآن ،تعال بنا ُنلقي نظر ًة خاطف ًة على ثالث ٍة من هذه الأ�سماء:
ْ � )1أه َيه (�أنا هو الكائن)

َال ُ
َال« :ه َك َذا َت ُق ُ
اهلل �« :...أَهْ َي ِه ا َّلذِ ي �أَهْ َيهْ»َ .وق َ
َفق َ
ول �« :...أَهْ َي ْه �أَ ْر�سَ َلنِي �إِ َل ْي ُك ْم»

(خروج )14 :3

�أقرب تف�سري لهذه الآية هو�« :أنا هو الكائن»� ،أو «�أنا الكائن الدائم» .فاهلل موجود ب ُقدرته
الذات َّية .ففي حني �أننا نحتاج �إىل الطعام ،واملاء ،والهواء ،والنوم ،وال�ضوء ،والكثري من الأمور
الأخرى لكي نتم َّكن من العي�ش والبقاء؛ ف�إنَّ اهلل لي�س كذلك .فهو ال يحتاج �إىل �أيِّ �شيءٍ على
الإطالق! فهو الكائن بذاته � ...إنه «� ْأه َيه».

الرب �أو يهوه
ُّ )2
�إنَّ لقب «� ْأه َيه» («�أنا هو») لي�س �شائع ًا يف الكتاب املق َّد�س لأنَّ معناه ُمت�ض َّمن يف كلمة « َر ّب»
�أو «يهوه» الذي هو ا�سم اهلل ال�شخ�صي ،مثلما ُيدعى �شخ�ص ما با�سمه مثل �سمري �أو �سعاد.
لهذا ،ومن باب التوقري لهذا اال�سم ،ف�إن ترجمات الكتاب املقد�س ت�ستخدم لقب «الرب»
للإ�شارة �إىل ا�سم «يهوه».
ا�س ُم َك فيِ الجَْ رَبُوتِ »
«الَ مِ ْث َل َل َك يَا َر ُّب! َعظِ ي ٌم �أَ ْنتَ َ ،و َعظِ ي ٌم ْ

(�إرميا )6 :10

�إنَّ كلمة « َر ّب» ال تُ�شري �إىل وجود اهلل الذاتي ال�سرمدي فح�سب ،بل تُر ِّكز �أنظارنا �أي� ًضا على
أرباب.
منزلته ال�سامية؛ فهو �أ�سمى من ُك ِّل ما َعداه ،وهو َر ُّب ال ِ

 )3ال َع ِل ُّي
«الرب» من خالل تركيزه على دور اهلل ب�صفته حاكم ًا ُمطلق
يرتبط هذا اال�سم با�سم
ّ
وال�سلطان.
ال�سيادة ُّ
ا�س ُم َك َي ْه َو ُه َو ْحدَ َك ،ا ْل َعل ُِّي َع َلى ُك ِّل الأَ ْر ِ�ض»
« َو َي ْع َل ُموا �أَ َّن َك ْ

(املزمور )18 :83

فكما �أنَّ الإمرباطور َّيات القدمية كان لها ُح َّكام ُم ْط َلقون ُيهيمن ُك ُّل منهم هيمن ًة كامل ًة على
العلي .وحتَّى �أنَّ كلمة «الرب» نف�سها ت�ؤ ِّكد
منطقته ،ف�إنَّ اهلل هو َم ِلك هذا ال َكون ،وهو اهلل ّ
«القوي»� ،أو «القائد
كحاكم ُم ْط ٍلق على الكون وما فيه .وكلمة «الرب» تعني
على مكانته
ّ
ٍ
القدير»� ،أو «الإله املُ ْط َلق».


ال�سمَا ِء ُك ْر�سِ ُّيهَُ .ع ْينَا ُه َت ْن ُظ َرانِ � .أَ ْجفَا ُن ُه مَ ْت َتحِ نُ َبنِي �آد ََم»
« َال َّر ُّب فيِ هَ ْي َك ِل ُقدْ �سِ هِ .ال َّر ُّب فيِ َّ

(املزمور )4 :11

ال�سماء� ،إ َّال �أنَّ هذا
ال�سماء .ورغم �أ َّننا ال نعرف �سوى القليل عن َّ
�إنَّ اهلل يح ُكم وي�سود من َّ
كاف لإذهالنا! �سوف نناق�ش هذا املو�ضوع ب�صورة �أكرث تف�صي ًال
ال َك َّم القليل الذي نعرفه ٍ

 .1يف البدء َخ َل َق اهلل 20 ...
فيما بعد؛ لكن يكفينا �أن نعرف الآن �أنَّ هذا الإله العظيم هو احلاكم املُ ْط َلق.

�إله واحد فقط
�إنَّ كلمة «ال َع ِل ّي» تعني �أنَّ اهلل هو �إل ٌه فري ٌد وال مثيل له دون �أدنى َ�ش ٍّك .و ُيعترب هذا جانب ًا �آخر
من جوانب عظمته .فما من �أحدٍ ُي�شبهه على الإطالق .لهذا فهو ينفرد يف الإلوه َّية ،وهو
الرب املُطلق ال�سيادة على ال ُك ِّل.
ُّ
«�أَنَا ال َّر ُّب َو َل ْي َ�س � َآخ ُر .الَ �إِل َه �سِ وَايَ »...
«َ ...ق ْبلِي مَ ْل ُي�صَ َّو ْر �إِل ٌه َو َب ْعدِ ي الَ َي ُكونُ »

(�إ�شعياء )5 :45
(�إ�شعياء )10 :43

ت�سل�سل هرمي للآلهة ،وال يوجد �إله كبري ي�سود على الآلهة الأخرى .فما من
لهذا ،ال يوجد ُ
�آلهة �أخرى يف هذا الكون �سواء كانت قائمة بذاتها �أو خملوقة.
«هكذا ُ
يقول ال َّر ُّب � ...أَنَا الأَ َّو ُل وَ�أَنَا الآخِ ُر ،وَالَ ِ�إل َه غَيرْ ِ ي»

(�إ�شعياء )6 :44

وهكذا ،ف�إنَّ الكتاب املق َّد�س وا�ضح متام الو�ضوح يف ت�أكيده ب�أنه ال يوجد �سوى �إله واحد
فقط.
و�س ،ا ْلقَا ِد ُر �أَنْ ُي َخ ِّل�صَ َو ُي ْهل َِك »...
«وَاحِ ٌد هُ َو َو ِ
ا�ض ُع ال َّنا ُم ِ

(يعقوب )12 :4

اهلل روح
قبل �أن ُننهي هذا املو�ضوع ،يجب �أن نفهم �شيئ ًا �أخري ًا .فالكتاب املق َّد�س ُيخربنا �أنَّ اهلل غري
مرئي لأ َّنه روح:
ٍّ
« َا ُ
هلل ُرو ٌح »...

(يوحنا )24 :4

َف ِّكر يف جنازة �أحد الأ�شخا�ص الذين رحلوا عن هذه احلياة م�ؤخر ًا! فقد كان ج�سد ذلك
ال�شخ�ص موجود ًا ومرئي ًا ،لكن �أين هو؟ لقد َر َحل ومل ت ُعد روحه موجودة .فحينما ننظر
�إىل الأ�شخا�ص من حولنا ف�إننا ال نرى �سوى هياكلهم اخلارج َّية (�أي �أج�سادهم)؛ لكننا ال
ن�ستطيع �أن نرى كيانهم احلقيقي الذي ُيعرف بـ «الروح».
ُي�شري الكتاب املق َّد�س ُ
بطرق عديدة �إىل �أنَّ روح املرء تبد�أ من نقطة زمن َّية ُمع َّينة وت�ستمر
�إىل الأبد� .أ َّما اهلل فهو خمتلف لأنه لي�س له بداية ولن تكون له نهاية .لذلك ،فهو الروح
ال�سرمدي الوحيد الكائن من الأزل �إىل الأبد.
ّ
وهكذا ،ف�إنَّ اهلل :روح.
�سرمدي.
وهو:
ّ
وهوْ � :أه َيه (�أنا هو الكائن).
العلي (احلاكم املُطلق على ال ُك ِّل).
وهوُّ :
وهو :الإله الوحيد.
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2

 .املالئكة ،واجلنود ،والكواكب

ميكننا

من خالل الكتاب املق َّد�س �أن نتع َّرف على عمل َّية اخللق الأوىل التي
قام بها اهلل .فقد قام اهلل يف البدء بخلق الكائنات الروح َّية.

�أ�سما�ؤها
ُيط ِلق الكتاب املق َّد�س على الكائنات الروح َّية �أ�سما ًء عديد ًة
بع�ضها َي ِرد ب�صيغة املُفرد ،وبع�ضها الآخر َي ِرد ب�صيغة اجلمع.
وغالب ًا ما ُنطلق على هذه الكائنات ا�سم «املالئكة»؛ لكنَّ كلمة
ال�سرافيم،
اهلل ت�ستخدم العديد من املفردات مثل :الكروبيمَّ ،
ً
ال�صبح ،وغريها .وغالبا ما
املالئكة ،رئي�س املالئكةَ ،كواكب ُّ
«جنود»� ،أو
«جموع» �أو ُ
ُي�شار �إىل هذه الكائنات مجُ تمع ًة بكلمة ُ
«كواكب» ٭.
ال�سمَا ِء َل َك َي ْ�س ُجدُ»
«َ ...و ُج ْن ُد َّ

٭ ملحوظة :يجب عدم ا َ
خللط
بني كلمة «كواكب» هنا وكلمة
«كواكب» التي تُ�شري �إىل النجوم
ال�سماء.
يف َّ

(نحميا )6 :9

ورغم �أنَّ جميع هذه الكائنات الروح َّية ميكن �أن يكون لها �أ�سماء �شخ�ص َّية� ،إ َّال �أنَّ الكتاب
املق َّد�س ال يذ ُكر �سوى عدد ًا قلي ًال جد ًا من �أ�سمائها مثل «جربائيل» و«ميخائيل».

غري مرئ َّية ،وال حُت�صى
كما هو احلال مع اهلل ،ف�إنَّ الكائنات الروح َّية هي كائنات غري مرئ َّية �أي� ًضا .فهي لي�س لها
ج�سد �أو حلم ودم مثلنا نحن الب�شر .ورغم �أ َّننا ال ن�ستطيع ر�ؤيتها� ،إ َّال �أنها موجودة يف كل
مكان .ويخربنا الكتاب املُق َّد�س �أن �أعداداها ال تحُ �صى:


«َ ...ح ْف َل ٍة َي ْجتَمِ ُع فِيهَا َعدَ ٌد الَ ُي ْح�صَ ى مِ نَ المَْ َال ِئ َك ِةٍ»

(عربان ِّيني  - 22 :12بح�سب الرتجمة التف�سريية)

و�إن نظرنا �إىل الألفاظ املُ�ستخدمة لو�صف عدد املالئكة التي تحُ يط بعر�ش اهلل ف�سوف
ُندرك �أنها �ألفاظ جماز َّية تُ�شري �إىل �أعدادها الهائلة:


ِيل المَْ َال ِي ِني مِ نَ المَْ َال ِئ َك ِة وَهِ َي تحُ ِ ُ
« ُث َّم َن َظ ْرتُ َ ،ف�سَ مِ ْعتُ َت ْرت َ
يط ِبا ْل َع ْر ِ�ش َو ِبا ْلكَا ِئنَاتِ الحَْ َّي ِة َو ُّ
ال�ش ُي ِوخ»

(�سفر الر�ؤيا  - 11 :5التف�سريية)

�أرواح خادمة
لقد خلق اهلل املالئكة لكي تخدمه وتعمل َمر�ضاته .لهذا فهي تُدعى �أرواح ًا خادم ًة:

«بَا ِر ُكوا ال َّر َّب يَا َم َال ِئ َك َت ُه المْ ُ ْق َتدِ رِينَ ُق َّوةً ،ا ْلفَاعِ ِل َني �أَ ْم َر ُه عِ ْندَ �سَ مَا ِع �صَ وْتِ َك َالمِ هِ .بَا ِر ُكوا ال َّر َّب يَا
َّام ُه ا ْلعَامِ ِل َني َم ْر�ضَا َتهُ»
َجمِ ي َع ُج ُنو ِدهُِ ،خد َ


َ
َ
َ
ً
ً
َ
ْ
«�أل ْي َ�س َجمِ ي ُعه ُْم �أ ْر َو ًاحا خَاد َِمة ُم ْر�سَ لة ِللخِ دْ َم ِة »...

(املزمور )21 ،20 :103
(عربان ِّيني )14 :1

�إنَّ كلمة «مالك» ُم�شتقَّة من ُم�صطلح عربي يعني «ر�سول» �أو «خادم» .وحيث �أنَّ املالئكة
كائنات خملوقة ،فهي تخ�ضع هلل خالقها وتعمل ما ي�أمرها به.
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اخلالق – املا ِلك
لقد َف َقدت فكرة �أنَّ اخلالق هو املالك معناها احلقيقي يف جمتمعاتنا املعا�صرة .فعلى �سبيل
املثال� ،أذكر �أنني ُقمت يوم ًا بزيارة �إحدى ال ُقرى القبل َّية يف بابوا – غينيا اجلديدة .وحينما
كنت �أ�س�أل النا�س هناك« :لمَِنْ هَ ذا املِجداف؟» �أو «لمَِنْ هذا القارب؟»ُ ،كنت �أتلقَّى �إجاب ًة تُ�شري
�إىل مالك ذلك ال�شيء .وحينما �س�ألتهم كيف عرفوا من هُ و املالك ،نظروا �إ َّ
يل با�ستغراب!
فاملالك يف نظرهم هو ذاك ال�شخ�ص الذي �صنع ذلك ال�شيء! وهكذا ،فقد كانت فكرة �أنَّ
خالق ال�شيء (�أو �صانعه) هو مالكه احلقيقي را�سخة لديهم .وحينما �س�ألتهم َع َّما �إذا كان
من الالئق �أن �أك�سر جمداف ًا ما� ،أجابوا قائلني ب�أنها لي�ست فكرة �صائبة على الإطالق – �إ َّال
�إذا كنت �أ�سعى للمتاعب مع �صانع املجداف الذي هو نف�سه مالكه! وحينما �س�ألتهم َع َّما �إذا
كان ب�إمكان مالكه �أن يك�سره ،هَ زُّوا ر�ؤو�سهم و�أكتافهم بالإيجاب مبا معناه�« :أجل ،من َحقِّ
املالك �أن يك�سره لأنه هو الذي �صنعه!»
وهكذا ،حيث �أنَّ اهلل هو الذي خلق املالئكة ،فمن البديهي �أن يكونوا تابعني له .ومبا �أنهم
يتبعونه ويخ�ضعون له ،فينبغي عليهم �أن ميتثلوا لأوامره باعتبارهم ُخ َّدامه و ُر ُ�سله .وبالطبع،
ت�شابه بني ما يقوم به املالئكة
مل ي ُكن هذا �شك ًال �آخر من �أ�شكال ال ُعبود َّية؛ فلي�س هناك � ُّأي ٍ
بخالق و�سيِّدٍ �أف�ضل من اهلل.
وبني العبود َّية الإجبار َّية .فلم ي ُكن ب�إمكان املالئكة �أن يحظوا ٍ

ذكاء خارق وق َّوة عجيبة
لكي تتم َّكن املالئكة من تنفيذ �أوامر اهلل ،فقد منحها اهلل ذكا ًء خارق ًا وق َّو ًة عجيبة .وتتمتَّع
بع�ض هذه الكائنات املالئك َّية بقدرات تفوق غريها .ورغم �أنَّ اهلل خلق املالئكة كاملني وبال
َ�ش ٍّر� ،إ َّال �أنهم لي�سوا كائنات �آل َّية .ففي حقيقة الأمر �أنهم ميتلكون �إرادة تُتيح لهم ُحر َّية
3
االختيار.
�أوجه ال�شبه واالختالف
ت�شرتك املالئكة يف بع�ض �أوجه ال�شبه مع الإن�سان رغم �أنها تفوق الإن�سان يف الذكاء والق َّوة.
ويقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ اهلل �أنق�ص الإن�سان قلي ًال عن املالئكة:
« َو َت ْن ُق�صَ ُه َقلِي ًال َع ِن المَْ َال ِئ َك ِة »...

(املزمور )5 :8

ورغم �أوجه الت�شا ُبه بني الإن�سان واملالئكة� ،إ َّال �أنَّ املالئكة تختلف عن الإن�سان يف �أنها
ُنجب .5ورغم �أنها غري مرئ َّية� ،إ َّال �أنها تُظهر نف�سها يف بع�ض
ال متوت ،4وال تتز َّوج ،وال ت ِ
الأحيان .وحينما تتك َّلم املالئكة مع الب�شر فهي ت�ستخدم ُلغ ًة يفهمها ال�سامع!

الكروبيم املم�سوح
رتجم ا�سم هذا
كان �أقوى و�أذكى و�أجمل روح خلقه اهلل هو كروبيم (نوع من املالئكة) و ُي َ
ال�صبح».
الكروبيم بـ «لو�سيفر» 6الذي يعني «املُ ْ�ش ِرق» �أو «كوكب ُّ
ال�ص ْب ِح؟ »...
ال�سمَا ِء يَا ُزهَ َر ُةِ ،ب ْنتَ ُّ
« َك ْي َف �سَ ق َْطتِ مِ نَ َّ

(�إ�شعياء )12 :14

ُي�شار �إىل «لو�سيفر» ب�أنه كروبيم مم�سوح .ويرجع معنى كلمة «مم�سوح» �إىل الطقو�س القدمية
�شخ�ص ما �أو �شيءٍ ما لفرزه وتكري�سه للقيام بعمل محُ َّد ٍد
التي كان يتم فيها �صَ ُّب الزيت على
ٍ
للرب .وكان هذا العمل ُمق َّد� ًسا وال يجوز اال�ستخفاف به.
هلل المْ ُ َقد َِّ�س ،مَ َ
وَت َّ�ش ْيتَ بَينَْ حِ جَا َر ِة ال َّنارِ.
« َو َم�سَ ْحت َُك ِل َت ُكونَ ا ْل َك ُرو ِب َيم المْ ُ َظ ِّل َل وَ�أَ َق ْمت َُك َع َلى َج َب ِل ا ِ
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ُك ْنتَ كَامِ ًال فيِ ُط ُرق َِك ُم ْن ُذ َي ْو َم ُخ ِل ْقتَ »...

(حزقيال  - 15 ،14 :28التف�سريية)

يبدو �أنَّ عمل لو�سيفر كان ُيحتِّم عليه �أن يبقى يف محَ ْ �ضَ ر اهلل طوال الوقت .ورمبا كان
لو�سيفر مُي ِّثل جميع املالئكة الأخرى ويقودهم يف العبادة والت�سبيح خلالقهم ومالكهم.
و�سوف نعرف املزيد عن هذا الكاروب املم�سوح الحق ًا.

العبادة
كلمة ِ«عبادة» تعني �إعالن قيمة ال�شخ�ص (�أو ال�شيء) .والكتاب املق َّد�س يقول �إنَّ جميع
املالئكة كانت تع ُبد اهلل.
ال�سمَا ِء َل َك َي ْ�س ُجدُ»
« ...و أَ�َ ْنتَ تحُ ْ يِيهَا ُك َّلهَاَ .و ُج ْن ُد َّ

(نحميا )6 :9

وال�سلطان ،فهو ي�ستحق �أن تُع َلن قيمته .وعلى
وحيث �أنَّ اهلل هو امللك �صاحب ال�سيادة ُّ
النقي�ض من ذلك� ،إذا امتدحتُ �أحد �أ�صدقائي �أمام الآخرين ،فقد يعتقد �أحدهم �أنني
ما ي�ستحق! لكنَّ الكتاب املق َّد�س يقول �إنَّ �إلهنا العظيم َرب املجد
�أُعطي �صديقي هذا �أكرث مِ َّ
ي�ستحق كل حمدٍ وت�سبيح .لذلك ،فمن املُ�ستحيل �أن ُنبالغ يف ت�سبيحه:
«�أَ ْنتَ ُم ْ�س َتحِ ق �أَ ُّيهَا ال َّر ُّب �أَنْ َت ْ�أ ُخ َذ المَْ ْجدَ َوا ْل َك َر َام َة َوا ْل ُقدْ َرةَ ،لأَ َّن َك �أَ ْنتَ َخ َل ْقتَ ُك َّل الأَ ْ�شيَاءِ ،وَهِ َي
(ر�ؤيا )11 :4
ِب�إِ َرا َدت َِك كَا ِئ َن ٌة َو ُخ ِل َقتْ »
ُ
َ
(املزمور )10 :86
«لأَ َّن َك َعظِ ي ٌم �أَ ْنتَ َو�صَا ِن ٌع َعجَائ َِب� .أ ْنتَ اهلل َو ْحدَ َك»

جميع املالئكة ُتراقب اخلليقة
لقد بد�أ اهلل بعمل َّية ا َ
ب�صنع
يجري
ما
راقبون
ي
ال�سماء
ند
ج
خل ْلق .وفيما كان
ُ
ُ
بفرح ،بد�أ اهلل ُ
ٍ
تحُ فة فن َّية رائعة �أخرى.

