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ترجمات الكتاب المقدّس " المقبولة من المسلمین"، المسّماة عملیّاً: " ترجمات بمصطلحات المسلمین" (ت م م)، ھي 
رجمات تستخدم مصطلحات فھم من المسلمین.ھذه التّ یُقبل بسھولة ویُ  بأسلوبإلنتاج الكتاب المقدّس  محاوالت حسنة النیّة

إلطار رجمات یستخدم اسالمي. بعض ھذه التّ لجعل الكتاب المقدّس یبدو ككتاب إ إسالمیّة، رسومات، خطوط وعبارات قرآنیة
مصطلحات اآلب واإلبن ستخدمة في القرآن، وبعضھا یستبدل كما ھي مُ  سومات بین اآلیاتز نفسھ حول النص والرّ الممیّ 

 بتعابیر مثل "الحارس" و "األمیر".

تسأل عّما إذا كانت ھذه أناس كثیرة ٍة للوصول الى المسلمین، ولكن ھا ضروریّ رجمات بأنّ یعتقد أنصار ھذه التّ 
ّ رجمات مفیدة حقّ التّ  ة. وفیما یلي خمسة رجمات بلغّاتھم الخاصضدّ ھذه التّ  شدیدةً  بینما یشّكل المؤمنون القومیّون معارضةً  ،ا

 "ت م م" تأتي بنتائج عكسیّة: تجعلأسباب 

	ترجمات "ت م م" تدعم فكرة تحریف الكتاب المقدّس. -1
أي دلیل على ذلك.  ین والیھود حّرفوا الكتاب المقدّس دون إعطاءنین أن المسحیّ إدّعى المسلمون خالل مئات السّ 

ر یغیرجمات المتعدّدة للكتاب المقدّس تثبت عدم التّ بینما مخطوطات الكتاب المقدّس موجودة ولم تتغیّر، والتّ 
حریف الذي یعتقده المسلمون. عندما یقرأ المسلون عبارة "ابن هللا" في إحدى الترجمات، وعبارات "ممثّل والتّ 

ً ببس ً على عن هللا" و "أمیر هللا" وأحیانا اطة عبارة "مسیح هللا" في ترجمات أخرى، یجدون ھذا دلیالً واضحا
 صّحة إعتقادھم بتحریف الكتاب المقدّس.

 
	ترجمات "ت م م" ھي خادعة.  -2

ھا تستخدم غم من عدم قصد الخداع، ترجمات " ت م م" تَظھر للوھلة األولى بأنھا كتب إسالمیّة. ھذا ألنّ بالرّ 
 ً ً مزخرفا ً شبیھ غالفا ة، أسماء األنبیاء رفة غالف القرآن، مقدّمات وعناوین تتضّمن تعابیر قرآنیّ بزخا

مساعدة  ستخداماتالقصد من ھذه اإل نإفي القرآن وعبارات الھوتیّة قرآنیّة. كما ذُكرت ة خصیّات الكتابیّ والشّ 
ً إسالمیاً.ھ یقریظن بأنّ  ھھا بالحقیقة تجعلنّ لكالمسلم لیتقبّل ویفھم الكتاب المقدّس بشكل أفضل،  ھ قد مع أنّ  أ كتابا

 دْ قَ  لْ بَ  " 2: 4كورنثوس  2ھذا ال یتوافق مع لكن ھا إسالمیّة لكن بوعود كاذبة، س أنّ اتُقبل ھذه الكتب على أس
،الْ  إِْظھَارِ بِ  لْ بَ  ،هللاِ  لَِمةَ كَ  اشِّینَ غَ  الَ وَ  ْكٍر،مَ  يفِ  الِِكینَ سَ  ْیرَ غَ  ِخْزِي،الْ  فَایَاخَ  فَْضنَارَ   لِّ كُ  ِمیرِ ضَ  َدىلَ  ْنفَُسنَاأَ  اِدِحینَ مَ  َحقِّ
ً بل إنّھ یؤّدي الى نتائج عكسیّة، ألنھ حین یُكتشف.هللاِ  دَّامَ قُ  ْنَسانٍ إِ  یجعل المسلم أكثر  ،" الخداع لیس فقط خطأ

 لإلنجیل. مقاومةً 
 

یمكن أن ینخدعوا بأن ون والغیر مثقّفون ج. فقط المسلمون األّمیّ ترجمات "ت م م" تخدع فقط المسلمین الّسذّ  -3
رق الخادعة، ة. المسلمون المتعلّمون والمثقّفون یغضبون من ھذه الطّ ترجمات "ت م م" ھي كتب إسالمیّ 

 أكید سوف یثیرون الوعي حول ھذا الموضوع إلخوانھم المسلمین.وبالتّ 
 

 المسیح ھو ابن هللا. ین یؤمنون بأنّ المسیحیّ  المسلمون یعرفون مسبقاً بأنّ  -4
ھذه العقیدة ھي من  ة كون یسوع ھو ابن هللا، ھم یعلمون بأنّ مین یتعلّمون مقاومة العقیدة المسیحیّ لالمس أنّ  بما 

یؤّكد حّجة رفض المسلم  ،لذلك إنتاج كتاب مقدّس یستبدل تعبیر "اإلبن" بتعبیر آخر ،اإلیمان المسیحيّ  ُصلب
كلمة "اآلب" و "اإلبن" بتعابیر أخرى، لكن من  ترجمات "ت م م" تستبدل للكتاب المقدّس. والحمد x، لیس كلّ 

 عابیر ستكون فكرة جیّدة.عب تصّور لماذا كثیرین من ِفرق ترجمات "ت م م" تعتقد أن تغییر ھذه التّ الصّ 
 



 للقرآن مع صلیب على الغالف. شابھةترجمات "ت م م" ھي م -5
صلیب ومكتوب علیھ "الكتاب الّسار"، لنضع ذلك بصورة واضحة: تخیّل إذا سلّمك شخٌص ما كتاباً على غالفھ 

لوفة لدیك في ة مأھ یحتوي على آیات كتابیّ وعندما تفتحھ وتبدأ بالقراءة، حاالً تشعر بارتیاح وأنت تقرأه، ألنّ 
الكتاب الذي بین  د"، فجأةً تالحظ أنّ محمّ  عابیر المسیحیّة. لكن، وبینما أنت تقرأ عن "النبيّ الملیئة بالتّ  مقدّمتھ

ً یدیك ھو بالحقیقة قرآناً مصمم . بماذا ستشعر، وما سیكون إستنتاجك والقرار الذي خّصیصاً للجمھور المسیحيّ  ا
رجمات ستتخذه؟ ھذه ھي المشاعر واإلستنتاجات والقرارات نفسھا التي تنتاب المسلم عند قراءتھ التّ 

 بمصطلحات المسلمین "ت م م".
 

وبشكل مأساوي، بھذا النوع  ،ة. ولألسف، إّن جیلنا ھذا سمحصوص الكتابیّ المسحیّون بأمانة على النّ  سنة حافظ 1400لمدة 
ة المتعلّقة "باآلب ة األساسیّ ة األخرى. واألسوأ من ذلك، المساومة على العقیدة الالھوتیّ رجمات التي تقلّد الكتب الدینیّ من التّ 

 واإلبن".
 

ھم غیر متوّرطین بترجمة ، أنا أشّجعك أن تتأّكد بأنّ تدعم مشاریع ترجمة الكتاب المقدّسإذا كنت أنت أو كنیستك، تعرف أو 
 ة األخرى."ت م م" أو ترجمات المصطلحات الدینیّ 
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