الكتاب المقدس مع شواهد ومراجع وشروحات

إ ذا

وس ُموس َى
نَا ُم َ

كان

وس ُموس َى الذي هو أول خمسة أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس اللتي أعطاها الرب
يبتدئ العهد القديم بنَا ُم َ
يسوع لموسى بالوحي على جبل سيناء∙ لكن ما هُو معنى الوحي ،اإلعالن ،اإلنارة ،والتفسير؟

هذ

أن هللاَ يُثَب ُ
ال َوح ُيَ :معناَهُ َّ
ِّت إعالنَه بالكتابة بالكلمة .فالكتابُ المقدس هو حرفيًا كال ُم هللا بدون زيادة وال نُقصانُ « :كلُّ
الكتاب هو ُمو َح ًى بِ ِه ِم َن هللا» ( 2تي  « .)16:3ألنِّي أَشهَ ُد لِ ُكلِّ َم ْن يَس َم ُع أقوا َل نُبُ ًَّو ِة هذا الكتاب إن كان أَ َح ٌد يزيد
على هذا ،يزيد هللاُ عليه الضربات ال َمكتوبَة في هذا الكتاب ،وإن كان أح ٌد يح ِذ ُ
ف ِمن
أقوال هَ ِذ ِه النُّبُ َّوة يحذف هللاُ نصيبَهُ
ِ
ب في هَذا ال ِكتاب» (رؤ .)19-18:22
فر الحيوة ومن ال َمدينة ال ُمق َّد َسة و ِم َن ال َمكتُو ِ
ِمن ِس ِ
اإلعالنُ َ :معناهُ َّ
أن هللاَ قد تكلم« :هكذا قا َل الرب» (إرميا « 4 :45أ»).
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ُ
اإلنسان معنى األسفار ال ُمقَ َّدسة« :حينئذ فَتَ َح
الكشف َعن ال َعينَين لكي يفه َم
اإلنارةَ :معنَاها َع َمل رُوح هللا الق ُّدوس فِي
ِ
ذهنَهُم ليفهموا الكتب» (لو « )45:24وأنا َر الحيوة والخلود بواسطة اإلنجيل» (2تي « 10:1ب»).
التفسير :هو إعطا ُء ال َمعنَى ِم َن ال َّس َماء لِكلِ َم ِة هللا« :عالِ ِمين هذا أَ َّوالً َّ
ير خاص»
ب لي َست ِمن ِ
أن ُك َّل نُبُ َّو ِة ال ِكتا ِ
تفس ٍ
(2بط  ;)20:1أي ان الكتاب يفسِّر نفسه بنفسه.
النَّا ُموس :أَنك َر بعضُ النُّقَّاد َّ
غم من حقيق ِة َكون
أن ُمو َسى َ
كتب أسفا َر النَّا ُموس ال َخمسة من تكوين إلى تثنية ،على الرُّ ِ
ك أكث ُر ِمن تسمية
هذه األسفَار قد نُ ِسبَت إلى ُمو َسى ِمن قِبَ ِل الربِّ يسوع المسيح نفسهُ .ح َج ُج النُّقَّا ِد في ذلك أن -1 :هُنَا َ
واحد ٍة هلل في الناموس مثل إلوهيم ويهوه؛  -2هناك اختالف في األسلوب والنص بين كتاب وآخر؛  -3هناك أكثر من
سرد واحد لقصة واحدة مثل قصة الخلق في تكوين ومن ثم مرة ثانية أيضا في تكوين.

نا ف

عد
سا

نت

 ال َجوابُ على هذه الح َجج هو أن -1 :تَنَ ُّوع أسماء هللا أتى بداعي تعريفنا على أوجه مختلفة من صفات هللا؛ -2ُ
ب والنَّصّ ؛  -3تَكرا ُر سرد وتفصيل أية
فرضُ
َ
االختالف فِي األسلو ِ
االختالف في الموضوع الذي يُ َعالِ ُجهُ الكتَابُ يَ ِ
ص ِة األولى وليس مناقضتهاَّ ،
قصة يجب أن يُفهَ َم َّ
اح َعلى القِ َّ
ف القصتين هو واحد
فإن مؤلِّ َ
بأن هَ َدفَهُ هُ َو ِزيَا َدةُ إي َ
ض ٍ
وهو شخص الروح القدس والكاتب واحد وهو موسى (2بط 21-20:1؛ خر  14:17و 8-4:24و27:34؛ عد
2-1:33؛ تث .)22،11،9:31
 يرفُضُ بعضُ الالهوتيين حقيقةَ بعض وقائع الناموس ،منها مثالً اإلصحاحات األولى من سفر التكوين ،ولكنهمفي نفس الوقت يعترفون بقيمة هذه الوقائع روحيًا ويُ َس ُّمونَهَا ُخ َرافات ،مثل قصة جنة عدن وسقوط اإلنسان .فهُم ال
يُ َس ُّمونَها أسطورةً بل خرافة ،أي أنها قصةٌ من نسج الخيال هدفُها تعليم درس روحي.

حم

يت

ُ
يطعن بِمعرفة يسوع المسيح الكلي المعرفة ،ألنه يسُو َع نف َسهُ يضع
 أهم وأبسط جواب لهذا الجدل هو أن التسليم بهختم مصداقية آدم وحواء وخلق األرض ،فيقول لنا أنه به ُخلق كل ما يُرى وما ال يُرى ،وهو يسميه بولس الرسول
آدم األخير.

يفه

كال

لت

 كتب الناموس الخمسة لها مكانها الخاص في هيكلية الكتاب المقدس ،ولها تسلسل روحي ،هو بال شك تسلسلاختبارات روحية لكل أوالد الرب في جميع األجيال .التكوين هُ َو كتاب البداية ،مثالً :خلق اإلنسان جسديًّا « -في
البدء خلق هللا ( »...تك  – )1:1ميت روحيًّا «في تابوت في مصر» (تك  .)26:50الخروج من أرض العبودية
عبورًا في البحر األحمر ،هو المعمودية بشهادة بولس الرسول (1كو  ،)2-1:10إلى حرِّية مجد أوالد هللا .الالويين
هُ َو كتاب العبادة والشركة ،المسلك السليم لكل مفدي .العدد هُ َو كتاب صعوبة الدخول في حياة التكريس .التثنية هو
كتاب التأهُّب للدخول في الحياة المسيحية ال ُمنتصرة.
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إ ذا

َّ
كل
وس،
وريَّة على أحدا ٍ
ص َ
ولكن قِ َ
ار َدة بِ َش ٍ
ار َدة فِي النَّا ُم ِ
صهَا البابِلِيَّة َو ِ
ث َو ِ
 تحتوي النُّصُبُ التذكاريةُ البَابِليَّةُ واأل ُش ِيل إلى جيل .هذا يُثبِ ُ
ت مصداقيةَ النَّا ُموس بِ َّ
أن
وريّ ،و َذلِ َ
ب تَ َدا ُو ِل هَذ ِه القِ َ
ك بِ َسبَ ِ
صص على األلس ُِن ِمن ِج ٍ
ُخ َرافِ ٍّي أسطُ ِ
ف يَقِينًا َما َح َد َ
ق
وح القدس َسا َ
عر َ
هَذ ِه األح َداث قَد َوقَ َعت فِعالً ،ول ِكن لِ َكي نَ ِ
ث ،كان ال بُ َّد ِمن َع َم ِل اإلي َحاء .فَ َشخصُ الرُّ ِ
بِقُ َّوتِ ِه ُمو َسى فِي ِكتابَ ِة ال َح ّ
ق ،أي َّ
ت فخ َمةَ ،ع ِميقةُ ،م َعبِّ َرة
وح الق ُدس بكلِ َما ٍ
ب النَّا ُم َ
أن ُمو َسى َكتَ َ
وس بق َّو ِة و َو ِ
حي الرُّ ِ
و ِعل ِميَّة ت َما ًما.
ب ال ُمقَ َّدس بأك َملِ ِه ،ك َما ن َرى فِي ِه نَ َمطًا َع ِن اإليحا ِء اإلل ِه ّي.
نطقِيَّةً للكتا ِ
وس ُمقَ ِّد َمةً َحقَّةً و َم ِ
 -لذلك نرى في النَّا ُم ِ

كان

هذ
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