
 كلمة   صغیرة   واحدة 
 

  بقلم   كایل   بت 
 
 تبدو   بعض   اآلیات   في   الكتاب   المقدس   وكأنھا   في   تناقض   صارخ   مع   بعض   اآلیات   األخرى   وأن   التوفیق   بینھا   قد   یستحیل   عملیا.   ولكن،   عند 
 فحص   المشكلة   بقلیل   من   االجتھاد،   عادة   ما   یصبح   الحل   واضًحا،   ویختفي   التناقض   المزعوم   مثل   صحن   بسكویت   أمام   مجموعة   من   الفتیة 

 الجیاع.   ھذا   ھو   الحال   مع   عبرانیین    ١٧:١١  :"باإلیمان،   قرب   إبراھیم   إسحاق،   لما   امتحن،   فكان   یقرب   ابنھ    الوحید ،   وقد   تلقى   المواعد.   عند 
 مقارنة   ھذه   اآلیة   بتاریخ   إبراھیم   كما   ھو   مسجل   في   سفر   التكوین،   نالحظ   على   الفور   أن   إسحاق   لم   یكن   "االبن   الوحید"   إلبراھیم.   في 
 الواقع،   نقرأ   أن   إبراھیم   ولد   إسماعیل   من   ھاجر   (تكوین    ١٦:١٦)   قبل   أكثر   من   عقد   من   والدة   إسحاق.   وبعد   وفاة   سارة،   أتخذ   إبراھیم 

 قطورة   زوجة   لھ   وأنجب   منھا   ستة   أبناء   على   األقل   (تكوین    ٢٥:    ٢،١). 
 
 

 كیف   یمكن   حل   ھذا   التناقض   الظاھري؟   أوالً   ،   لنتذكر   السیاق   العام   في   عبرانیین    ١٧:١١.   تظھر   ھذه   اآلیة   من   نھایة   فصل   أظھر   كاتبھ 
 معرفة   صمیمة   بالعھد   القدیم.   حیث   أدرج   في   نفس   الفصل   قید   المناقشة،   قائمة   كاملة   تقریبا   بأبطال   العھد   القدیم   مثل   ھابیل،   أخنوخ،   نوح   ، 
 إبراھیم،   إسحاق،   یعقوب،   موسى،   وآخرون،   وتشق   بعض   الشخصیات   الغامضة   طریقھا   إلى   النقاش   مثل   باراق   ویفتاح.   أضف   إلى   ذلك 
 التلمیحات   العدیدة   إلى   ملكیصادق   والكھنوت   في   الفصول   السابقة،   وسرعان   ما   یدرك   المرء   أن   كاتب   الرسالة   إلى   العبرانیین   كان   عالمة 

 حقیقیًا   في   العھد   القدیم.   إفتراض   أنھ   ظن،   أو   كتب   عن   طریق   الخطأ،   أن   إبراھیم   كان   لھ   ابن   واحد   فقط،   ینسب   إلى   الكاتب   خطأ   فادًحا 
 وطیشا   لھ   أبعاد   ھائلة. 

 
 في   الحقیقة،   ال   عالقة   للمشكلة   بكاتب   الرسالة   إلى   العبرانیین،   ولكن   بمترجمي   اللغة   الیونانیة   إلى   اللغة   اإلنجلیزیة،   حیث   أن   الكلمة   المترجمة 
 إلى   "ابنھ   الوحید"   في   النص   الیوناني   من   الرسالة   إلى   العبرانیین    ١٧:١١،   ھي   كلمة   أحادیة.   في   حین   یمكن   استخدام   ھذه   الكلمة   لإلشارة   إلى 
 طفل   وحید،   فأنھ   لیس   األستخدام   الوحید.   استخدم   جوزیفوس   كلمة    monogenes  (أحادي)   لإلشارة   إلى    Izates،   الذي   كان   لھ   أخ   أكبر 

 والعدید   من   اإلخوة   األصغر   سنًا   (اآلثار    ١.٢.٢٠).   یوضح   المعجم   الیوناني-اإلنجلیزي   لمؤلفیھ   آرندت،   جنجریج   ودانكر،   والذي   یحظى 
 بتقدیر   واسع،   أنھ   یمكن   استخدام   الكلمة   لإلشارة   إلى   شيء   "متفرد   (في   النوع)،   شيء   ھو   المثال   الوحید   لفئتھ"   (  ¹٩٧٩  ص.    ٥٢٧).   یتناسب 

 ھذا   المعنى   تماًما   مع   المقطع   قید   المناقشة   في   الفصل   الحادي   عشر   من   الرسالة   إلى   العبرانیین،   حیث   یشرح   الكاتب   أن   إبراھیم   قدم   "ابنھ 
 الوحید   الموعود".   لم   یكن   إلبراھیم   أبناء   آخرون   یتناسبون   مع   فئة   األبناء   الموعودین   من   قبل   هللا.   كان   إسحاق   ھو   "المثال   الوحید   للفئة"   - 
 ھذه   الفئة   ھي   االبن   الموعود   إلبراھیم   وسارة.   على   الرغم   من   أن   إبراھیم   كان   لدیھ   العدید   من   األبناء   اآلخرین   من   قبل   نساء   أخریات،   إال 

 ."monogenes  "   :أنھ   لم   یكن   لدیھ   ابن   آخر   "موعود".   كان   إسحاق   ھو   ابنھ   الوحید،   او   ابن   الوعد   الوحید 
 

 في   بعض   األحیان،   یمكن   إزالة   التناقض   المفترض   في   الكتاب   المقدس   بسھولة   عن   طریق   البحث   عن   المعاني   المحتملة   لكلمة   واحدة   من 
 اللغة   األصلیة.   قبل   أن   نسمح   لالدعاءات   السطحیة   حول   وجود   تناقضات   بزعزعة   إیماننا،   لما   ال   نوطد   العزم   على   البحث   عن   األدلة   الكافیة 

 لتبرئة   اإلنجیل،   األمر   الذي   تستحقھ   حتى   الوثائق   العلمانیة   القدیمة.   من   المضحك     أن   نتخیل   أن   كاتب   الرسالة   إلى   العبرانیین،   بمعرفتھ 
 الضلیعة   بالعھد   القدیم،   قد   "زل"   عندما   أشار   إلى   أن   إسحاق   كان   ابن   إبراھیم   الوحید.   مرة   أخرى،   نجد   أنھ   لیس   ھناك   تناقض.   یجد   طالب 

 الكتاب   المقدس   النزیھ   اإلجابة   على   سؤالھ،   تدحض   إدعاءات   المتشككین،   ویظل   الكتاب   المقدس   كلمة   هللا   الموحى   بھا. 
 

 المراجع 
 

 ولیام   آرندت   ،   ف.   جنجریج،   وفریدیرك   دانكر   (  ١٩٧٩)،   المعجم   الیوناني-اإلنجلیزي   للعھد   القدیم   ومؤلفات   مسیحیة   قدیمة   أخرى   (شیكاغو، 
 إلینوي:   مطبعة   جامعة   شیكاغو) 

 جوزیفوس   ،   فالفیوس   (طبعة    ١٩٨٧)   ،   "آثار   الیھود"   ،   أعمال   جوزیفوس   ،   ترجمة.   ولیام   ویستون   (بیبودي   ،    MA:   ھندریكسون). 
 

 جمیع   حقوق   التألیف   والنشر   محفوظة    ٢٠٠٢،   مطبعة   أبولوجیتكس   برس 
 



 یسعدنا   منح   األذن   الستنساخ   المواد   المدرجة   في   قسم   "التناقضات   المزعومة"   في   مجملھا،   شریطة   مراعاة   البنود   التالیة:   (  ١)   یجب   تسمیة   موقع 
 أپولوجیتكس   پرس   بوصفھ   الناشر   األصلي؛   (  ٢)   یجب   نشر   عنوان   الموقع   اإللكتروني   المحدد   للمادة   األصلیة؛   (  ٣)   یجب   أن   یبقى   اسم   المؤلف   مصاحبا 

 للمادة؛   (  ٤)   یجب   تضمین   أیة   مراجع،   حواشي،   أو   تعلیقات   ختامیة   مصاحبة   للمقال   مع   أي   استنساخ   خطي   للمقال؛   (  ٥)   یمنع   إجراء   أي   نوع   من 
 التعدیالت   منعا   باتا   (على   سبیل   المثال،   الصور،   الرسوم   البیانیة،   الرسومات،   االقتباسات،   وما   إلى   ذلك   یجب   أن   تستنسخ   بالضبط   كما   تظھر   في   النص 
 األصلي)؛   (  ٦)   یسمح   باستنساخ   المواد   المكتوبة   بشكل   متسلسل   (على   سبیل   المثال،   نشر   المقال   في   عدة   أجزاء)   طالما   أن   إنتاج   المادة   بشكل   كلي   یصبح 
 متاحا،   دون   تحریر،   في   غضون   مدة   معقولة   من   الزمن؛   (  ٧)   ال   یجوز   عرض   المواد   للبیع،   كلیا   كان   أم   جزئیا،   وال   یجوز   أن   تدرج   ضمن   مواد   أخرى 

 معروضة   للبیع؛   (  ٨)   یجوز   استنساخ   المقاالت   بشكل   الكتروني   لنشرھا   على   مواقع   اإلنترنت   طالما   أنھ   لم   یتم   تحریر   أو   تغییر   مضمونھا   األصلي، 
 وبشرط   أن   تنسب   المقاالت   إلى   موقع   أپولوجیتكس   پرس   ،   بما   في   ذلك   العنوان   االلكتروني   على   شبكة   اإلنترنت   الذي   أخذت   منھ   المقاالت. 

 
 


