رسالة إلى القارئ

أيّها القارئ الكريم،
ّ
صريح لحواريّي المسيح" هو الجزء الثّاﻧي
إن هذا الكتاب الذي بين يديك "البيان ال ّ
اﻷول قد صدر في طبعات عديدة عن دار
الذي به يكتمل "العهد الجديد" .وكان الجزء ّ
صحيح ﻹﻧجيل المسيح" )الطبعة اﻷولى،
الفارابي ودار كتابنا ،تحت عنوان "المعنى ال ّ
طبعة بيروت سنة .(2008
الرسائل التي كتبها بولس المعروف
ويض ّم كتاب "البيان ال ّ
صريح لحواريّي المسيح" ّ
الرسول" ورسالتي بطرس الصخر ،وهو أحد
في اﻷدبيّات المسيحيّة بـ"بولس ّ
حواريّي السيّد المسيح )سﻼمه علينا( ،ورسالة الحواري يعقوب ورسائل الحواري
ﻧص "رؤيا يوحنّا".
يوحنّا ،ورسالة يهوذا ،ويأتي في آخر الكتاب ّ
ولـ"رسائل الحواريّين ورؤيا يوحنّا" أهميّة كبيرة في الدياﻧة المسيحيّة باعتبارها جزءا
ّ
يتجزأ من "العهد الجديد" ،بل ّ
صحيح ﻹﻧجيل
ﻻ
يكون مع "المعنى ال ّ
إن هذا الكتاب ّ
تعودت سائر الترجمات أن تنشره في مجلّد واحد
المسيح" الذي سبقت اﻹشارة إليه ما ّ
باعتباره "العهد الجديد" كامﻼ.
صريح لحواريّي المسيح" القضايا العقائديّة واﻻجتماعيّة التي
ويعالج كتاب "البيان ال ّ
عاشتها المجموعات المسيحيّة اﻷولى )والمس ّماة في اﻷدبيّات المسيحيّة القديمة
والمتأ ّخرة بـ"الكنائس"( ولذلك ﻧجد معالجة لمنزلة المرأة وللعﻼقة بين اﻷسياد والعبيد
مثﻼ ،ولقيمة تضحية السيّد المسيح )سﻼمه علينا( ومقارﻧتها بخطيئة آدم
اﻷولى...الخ ،ورغم أﻧّه ﻻ يستعيد سيرة المسيح وما ورد على لساﻧه )سﻼمه علينا(
ي في العقيدة المسيحيّة وﻻ غنى عنه لفهمها
كما فعلت اﻷﻧاجيل ،فإﻧّه جزء حيو ّ
ي عا ّمة أو
وﻻستيعاب قضاياها ورسالتها ،سواء تعلّق اﻷمر بأهل اﻹيمان التوحيد ّ
صة.
بالمسيحيّين خا ّ
سابقة التي ّ
اطلع
وتتميّز هذه الترجمة العربيّة الجديدة ،مقارﻧة بالترجمات العربيّة ال ّ
ٍّ
ست منها وقد أﻧجزت أوﻻها منذ القرن التاسع
المترجمون على ما يزيد عن
صحيحة والدّقيقة إلى
للميﻼد/الثالث للهجرة ،بسعيها إلى تقريب المفاهيم المسيحيّة ال ّ
القارئ العربي المعاصر ،سواء أكان مسيحيّا أم مسلما ،وتقديمها بلغة عربيّة فصيحة
سطة دوﻧما تشويه أو اﻧحراف عن المعاﻧي اﻷصليّة .وإذا ما بدا للقارئ
معاصرة مب ّ
صة ّ ،
أن هذه الترجمة العربيّة الجديدة لـ" رسائل
ي منه خا ّ
العربي عا ّمة وللمسيح ّ

الحواريّين ورؤيا يوحنّا" قد اعتمدت بعض المصطلحات والتسميات المغايرة ظاهريّا
للتقليد الكنسي فإﻧما كان ذلك بهدف تجنّب الخلط واللّبس اللذين قد يحصﻼن في ذهن
القارئ الذي قد يتوقّف في فهم النصوص على ظاهرها ويأخذ بالمعاﻧي اللغويّة
لﻸلفاظ دون غوص في باطنها.
فإن المترجمين قد رأوا ّ
وباﻹضافة إلى ذلك ّ
أن اعتماد هذه المصطلحات أو التسميات
بالذات يعد ّ ّ
أدق أداء وأقرب إشارة إلى المعاﻧي اﻷصليّة كما عبّرت عنها النصوص
اﻷصليّة وتحديدا النصوص اليوﻧاﻧيّة والعبريّة.
أيّها القارئ الكريم،
سادة العلماء المترجمون
ﻻ يسعني إﻻّ أن أشيدَ بهذا الجهد العظيم الذي بذله ال ّ
والمدقّقون والمراجعون في هذه الترجمة العربيّة الجديدة لـ" رسائل الحواريّين ورؤيا
يوحنّا " .ذلك ّ
أمس الحاجة إلى
أن القارئ العربي مسيحيا كان أم مسلما ،هو في
ّ
استيعاب مضامين "العهد الجديد" بلغة العصر وفي ضوء ما استجدّ من اكتشافات
علميّة وبحوث تاريخيّة وعقائديّة غزيرة .وقد سعى المترجمون إلى اﻹفادة من ك ّل
سابقين ،كما س َعوا إلى مساعدة القارئ العربي على أن يغوص أكثر فأكثر،
جهود ال ّ
وبأيسر لغة وأوضح أسلوب ،في مضامين الدياﻧة المسيحيّة .وإن هذا الجهد النّبيل
ليقدّم خدمة جليلة ﻷ ّمتنا العربيّة ولمثقّفينا وﻷجيالنا الناشئة .وتتمثّل هذه الخدمة في
المساعدة على زيادة التقريب والتفاهم والتعايش بين أتباع الدياﻧتين اﻹسﻼميّة
الركيزتين اﻷساسيّتين للحضارة
والمسيحيّة اللتين تش ّكﻼن بتكاملهما وتفاعلهماّ ،
العربيّة اﻹسﻼميّةّ .
إن المسيحيّة جزء من ثقافة العربي المسلم ،كما أن اﻹسﻼم جزء
ّ
يتجزأ من ثقافة العربي المسيحي .وإذا كاﻧت عصور اﻻﻧحطاط والوهن الحضاري
ﻻ
والتأثيرات السلبيّة للمستعمر اﻷجنبي والمغتصب الدّخيل قد أدخلت أحياﻧا على هذا
التقارب اﻹسﻼمي المسيحي بعض الكدر واﻻلتباس ّ
فإن العرب اليوم ،مسلمين
مدعوون إلى تجاوز الصعوبات والسلبيّات الحاصلة من أجل مستقبل
ومسيحيّين،
ّ
أفضل ﻷ ّمتنا بدياﻧتيها التوحيديّتين.
ُون{ ]اﻷﻧبياء[92 :
} ِإ ﱠن َه ِذ ِه أ ُ ﱠمت ُ ُك ْم أُ ﱠمةً َو ِ
احدَةً َوأَﻧَا َربﱡ ُك ْم فَا ْعبُد ِ
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المجمع اللغوي العربي ،ووزير سابق للتربية والتعليم في الجمهورية
التوﻧسية.

