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﷽ 

س  حتريف افُتاب ادَُدَّ

 من أؿوال ظِامء ادسٔحٔة

مجة, ) ُِتايب, ادٗفٍِّون ادجٓوفون, حتريف وتٖخٔف ادٗفٍِّغ, مناـل يف افتََّسٔم, مناـل يف افسَّ د اف افََّْ

شة )ُمنُِة افَإون(, ُمنُِة وحي افُتاب, اختالؾات بغ افُّْسخ  شة أم ؽر ُمَدَّ مجات, أشٍار ُمَدَّ وافسَّ

س بًْٔٔة, مناـل ترمجة افٍوجلاتا, حتريف خمىوضات افُتاب ادَُدَّ مجة افسَّ  (إشٍار ادٍَودة, مناـل افسَّ

 

 باظِ افتّ ادَِب بـ  أبو ادْتك صاهغ افًبد افٍَر إػ اهلل
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  د ُِتايبافََّْ  :اف

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  د افُتايب ٓ ُيَهد هبا مًْى شِبي بٖي حال]. 208صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ , ظبارة افََّْ

راشات فٔس هو افََّْض واـتناف إخىاء يف افُتاب  سؾاهلدف من هذه افدِّ وفُن ؾحص افُُّْهوص فِتٖـد ممّا ـان ُيريد , ادَُدَّ

وا ظْه ّتاب من افبؼ أن ُيًزِّ ُُ راشات تًارَت أحٔإًا مع ادٍاهٔم افّراِشخة ظن افُتاب . ومع أن بًض اف سٕتائج هذه افدِّ ا ادَُدَّ , ؾَّ٘نَّ

ة افتًَّافٔم إشاشٔةبنُل ظام أثبتت  ُهور. صحَّ ًُ  [افتي وصل إفٔٓا ظِامء افالهوت ظذ مدى اف

درياض يوشف داود:  ُِتايب مدخٌل إػ افََّْ د]. 5صـ -, دار ادؼق ببروت اف ع ظِّٔة افََّْ ؾافَارئ افًادي . إنَّ إناجٔل ٍٕسٓا ُتنجِّ

د هو تٍسر تِِك آختالؾات من ِجٓة. ينًر بوجود اختالؾات بغ اإلٕجِِّٔٔغ يف ٍد احلادثة افواحدة وإدراك رؤية , وظّل افََّْ

د فٔس جديدًا يف افُْٔسة. من ِجٓة أخرى( مسٔح افّتاريخ) يسوع ـام ـان يراه ُمًاسوه ْذ افِّْهف افثاين من افَرن افثاين وافََّْ ُّ . ؾ

ة أربع روايات ظن حٔاة يسوع وتًافّٔه ؟ وِِلَ ٓ َٕع ظذ رواية واحدة ُمتجإسة تًتّد  َّّ ٗال افتايل: ِِلَ ث ظذ بًد ادٔالد, برز افسُّ

وايات إربع ؟  [افرِّ

ستاريخ افُتاب بر: شتٍٔن مِٔر و روبرت هو ـان فَِْد افُتايب هدؾان أشاشٔان: أوهلام أنَّه يًّل ظذ ]. 208صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

وٕنَّه ِل يهل . افتَّدؿٔق يف افُُّْهوص افُتابٔة فِوصول إػ افُُّْهوص اخلافٔة من اخلىٖ وإؿرب إػ افُُّْهوص إصِٔة بَدر ما ُيُّن

ُٕسخًا جديدة فُِتاب , ؾٖصبح افُُّْهوص افُتابٔة إصِٔةإفْٔا رء من  وا  سظذ افًِامء أن ُيًدُّ بدراشة مئات افَُّْسخ ادْسوخة  ادَُدَّ

ؿٔق. )...( اهلدف افرئٔز أخر فَِْد افُتايب هو بافٔد ؾحص افُُّْهوص افتي تم افتَّدؿٔق , ٓـتناف أصّحٓا بافٍحص افهارم افدَّ

ّتاب إصِٔغفٔبٓا افٌِوية وافبالؽٔة . وذفك يف أشاؾٔٓا ُُ  [.فِتٖـد من مَاصد اف

ُِتايبرياض يوشف داود:  د اف د أن يُنف بَدر اإلمُان ظامَّ حدث ]. 6صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افََّْ ة افََّْ َّّ وتبَى ُمٓ

ُّٔون إحداث بًوٓا ببًض وذحوا مًإٔٓاؾًالً  ٌِّ ـٔف دمج اإلٕجِٔ , وشًوا فِتَّّٔٔز بغ إحداث افتي وؿًت ؿبل , وأن ُيٍ

 [افَٔامة وبًدها.

 : د افَِّّْصِّ  افََّْ

ُِتايبادْٓدس رياض يوشف داود:  د اف ٕحن ٓ ِّٕك ُُٕهوص إناجٔل ]. 27, 26صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افََّْ

ُِٕسَخت وحهِت أخىاء ؾٔٓا أثْاء افَّْْسخ, إصَِّٔة َدة فًية افواحدة ظز خُمتِف , ؾٓذه افُُّْهوص  دِّ ًَ وؽافبًا ما َٕع ظذ ؿراءات ُمَت

ءة ًٕتّد ؟ .. فذفك ادخىوضات افتي وصِت إفْٔا ِْم َٕد افُُّْهوص, ؾٖجة ؿرا ون إػ ِظ ـُ َِف  يتحتَّم ظِْٔا افرُّ فُِوُصول ظز خُمَت

ل ظّل هل هو  .إػ أؿرب ما يُّن من إصل إول افُوُصولادخىوضات إػ افَّْص إصّع. ؾًِم َٕد افُُّْهوص هيدف إػ  وأوَّ

َُٕسخ افَّْص ِّه أو بًوه, افَّْير يف مجٔع  , وٓ يَتك إمر ظذ بحٔث حُتل وُترتَّب مجٔع افوثائق افتي يرد ؾٔٓا ّٕص افًٓد اجلديد ـ

ُتب ادخىوضة بافٔوٕإٔة,  ُُ ُتب افتي حتتوي ظذ ترُمراجًة اف ُُ ُرون  مجة افًٓد اجلديدبل ُتراجع مجٔع اف َُ ُّٔون يف اف افتي اشتًِّٓا ادسٔح

يإٔة  -إوػ )افالتْٔٔة  ٌُّ راجًة أؿدم إصول افٔوٕإٔةافَبىٔة(,  -اف ُّ  [.ؾٓي تنٓد ظذ حافة فَِّْص أؿدم ممّا ُيُّن افوصول إفٔه ب
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َِّدادُ , دائرة ادًارف افُتابٔة  - ول أشٍار افًٓد اجلديدُص ت أُ دَ َِ وؿد ؾُ ] .279صـ - خمىوضات افًٓد اجلديد , دار افثََّاؾة,افثافث ج

ُِّ مُ  يف زمنٍ  - بال صّك  ـِّة من افُِامت إصِٔة فًِٓد اجلديد ظذ  ة ـامِة ـّل د بدؿَّ حدِّ ُّن أن ُٕ ه فٔس من ادُ ومًْى هذا أنَّ . ر جداً ب

ُّ  َّٓ إ, وٓ شبٔل إػ ذفك أشاس أي خمىوضة بذاهتا  بَدر اإلمُان - ؿٔقُل افدَّ س حتديد افنَّ ُش َارٕة افًديد من ادخىوضات ووَع أُ ب

َٕد », باشم ص إصعهبدف حتديد افَّْ  - وهلاُص ت أُ دَ َِ افتي ؾُ  - دراشة خمىوضات إظامل إدبٔةًرف . وتُ ص إصعفَِّْ  -

وص أمر ُه َدية فُِّْ راشة افَّْ افدِّ  افًٓد اجلديد هو أـز وأهم جمال هلذه افدراشة, ؾ٘نَّ  (. ومع أنَّ textual criticism) شوصُه افُّْ 

جوهري  هوص أمرٌ َٕد افُّْ  يد افُاتب افَديم ٍٕسه. إنَّ  ص إصع بخطِّ ظّل أديب ؿديم, إذ يْدر جدًا وجود افَّْ  رضوري فُّل 

 [.اوفة تٍسرهص إصع ُم حتديد افَّْ  ه جيب أن يسبقٕنَّ ب رضوري فدراشة افًٓد اجلديد, َِ ىْ ومَ 

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  وع يف إٕجاز وافُُّْه ]. 220صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ ص افُتابٔة ادًٔارية: ؿبل افؼُّ

سترمجة جديدة فُِتاب  ُٕسخة من افٌِات إصِٔة,  ادَُدَّ روا أجَّة  م ظذ إرجح شٔستخدموَّناجيب ظذ ادُسمجغ أن ُيَرِّ . ومع أَّنَّ

ُٕسخ أخرى بل حتى ترمجات أخرى,  ب ظِٔٓم آشتْاد إػ ٕصٍّ واحد بًْٔهشوف يستنرون  ؽم من بًض أراء إٓ أنَّه يتوجَّ , وبافرَّ

افَّْص ادًٔاري فًِٓد افَديم ٕٔة. ادًُارَة, إٓ أن ُمًيم افًِامء يتٍََّون ظّومًا ظذ أؾول افَُّْسخ فُُِّْهوص افُتابٔة افًزية وافٔوٕا

بًة من حترير  م1977 - 1966ادْنور يف صتوجتارت بٖخامٕٔا يف  The Bible Hebraica Stuttgartensisهو  افىَّبًة افرا

م, ممّا 1010, وافتي يرجع تارخيٓا إػ شْة The Leningrad Codexم. وافَّْص افُتايب من خمىوضة 1902رودفف ـٔتل يف 

ءات ادُختٍِة ومن َّْٓا افبًض من فٍائف جيًِٓا  ن أجوًا ُمالحيات بنٖن افَرا َّّ ُٕسخة ـامِة من افًٓد افَديم, وفَُّْه يتو أؿدم 

ت يف شْة  ُِٕؼَ ُٕسخة جديدة  بًة من افًٓد اجلديد م. 2005افبحر ادِّٔت. وُهْاك  أّما افَّْص ادًٔاري فًِٓد اجلديد ؾٓو افىَّبًة افرا

سؾريق دويل من افًِامء حتت إذاف مجًّٔات افُتاب . هذه افُّْسخة تّم إظدادها من ِؿَبل م1993رة يف شْة افٔوٕاين ادْنو  ادَُدَّ

رة تتَٔٔام. وهو حيتوي ظذ افَّْص إشاد ظالوة ظذ ادُتَّحدة ُِّ , فَِراءات افتي ختتِف ظن هذا افَّْص يف ادخىوضات ادُب

 [وافسمجات افَديّة مثل افٌيإٔة وافَبىٔة وافالتْٔٔة وإرمْٔٔة واجلورجإٔة وافسالؾٔة افَديّة.واشتنٓادات من آباء افُْٔسة 

 :د افُتايب  رؾض افُْٔسة إرثوذـسٔة فََِّْ

د افُتايب]: 5صـ - , افُاتدرائٔة بافًّباشٔةَد افُتايبافَّْ افبابا صْودة:  درد افُتاب وافوظاظ يف بالد افٌرب بًض مُ : خىورة افََّْ

س وحيذؾون ما , ـام فو ـإوا ظِامء يف افٌِة, ويْتَدون ما يناءون, يراجًون أخٍاطه: جيًِون أنٍسٓم ؿوامغ ظذ افُتاب ادَُدَّ

ئه أؿل  ـام أَّنم جًِوا ..  يناءون ! ـام فو ـان افُتاب خاًًَا فًَوهلم ! وفٔست ظَوهلم هي افتي يْبٌي أن ختوع فُِتاب بًض أجزا

ُٕواؾَٓم ظِٔه أمهٔة من ؽرها ! ؾٖمر ظجٔب ما . أّما أن يْتَل بًض من ؾُرهم إػ داخل ـْٔستْا, وٕحن ٓ َٕبل مْٓم هذا افوَع وٓ 

ّْا ْٕتيره إضالؿاً  م هلم من ؾُر بٌر ؾحصوشْوىر إػ مواجٓته, ـُ  [! , حتى ٓ يْتَل إػ بًض افُبسىاء افذين ؿد يَبِون ما ُيَدَّ
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 :شة جمٓوفون  ـتبة إشٍار ادَُدَّ

سافُتاب  هبإٔة افٔسوظٔةترمجة اف: ادَُدَّ سمدخل إػ افُتاب  ,رَّ سمجًٔات افُتاب  ,ادَُدَّ أشٍار ]. 29صـ -يف ادؼق  ادَُدَّ

سافُتاب  رين و مٗفٍِّغهي ظّل  ادَُدَّ م فسان حال اهلل يف وشط صًبٓم.  ُمرِّ , فُْٓم ظذ ـل ظدد ـبر مْٓم جمٓوًٓ طّل ُظرؾوا بَّٖنَّ

 [حال, ِل يُوٕوا ُمٍْردين, ٕن افنًب ـان ُيسإدهم.

  ُب افًٓد افَديم:تُ ـ 

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  مع أن افُثر من افُتابات ؿد تّم تدويْٓا يف ظٓد ادِك ]. 28صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

ئِٔٔغ وُمًتَداهتم ـإت ظذ إرجح ما زافت ُمتداوفة صٍاهًا يف تِك افٍسة افتي ُتًد ؾ٘نَّ داود وابْه شِٔامن,  ٍا ؿهص أصول اإل

ئٔل ٍا سه افَهص شُتحٍظ أخراً يف صورة مُتوبة يف إشٍار اخلّسة إوػ من افُتاب ذوه. أظيم أجام ممُِة إ , ادًروؾة ادَُدَّ

أشٍار »بإشٍار اخلّسة. وطل آظتَاد ظذ مدى ؿرون أن موشى هو افذي ـتب إشٍار اخلّسة وـثراً ما ـان ُينار إفٔٓا باشم 

وأَّنا ظّل افًديد , ؽر أن افًِامء يًتَدون أن أن إشٍار اخلّسة ِل يتم ـتابتٓا إٓ بًد زمن موشى بٍسة ضويِة. شموشى اخلّسة

رة ـان افيّن أنه وإن ـان موشى هو بافتٖـٔد افروح ادِٓم وراء هذه تبةمن افُ ُِّ ْذ ُظُهور ُمب ُّ . وهذه افٍُرة فٔست جديدة متامًا, ؾ

 [.إٓ أنه ِل يُتبٓا هو صخهٔاً افُُّْهوص, 

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  إوػ ِل يُتبٓا ـام ـان ييّن إشٍار اخلّسة افتوراة, ]. 30صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

ا مزيج من أربًة مهادر ظذ إرجح, بل باحلرّي, موشى أو أي ؾرد آخر, افْاس فزمن مديد ى باحلروف إَّنَّ َّّ , شك», شإ», شي», ُتس

 [.شت»

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  افتي تدل ظِٔٓا خٔوط افَهة ظْدما ؾهل افًِامء ]. 29صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

َون من أن آزدواجٔة ََّ . شإفوهٔم» بْٔام افبًض أخر اشتخدم, فِدٓفة ظذ اهلل شهيوه» بًض افَهص اشتخدمت اشم, بدأوا يتح

 . ووجد ظِامء آخرون ما هو أـثر من هذا, ؾٍيظذ إؿل تّم ادزج بغ تَِٔدين يف إشٍار اخلّسةوهذا أدَّى هبم إػ آظتَاد بٖنَّه 

افتي ما زافت صائًة  شافٍرَٔة افوثائَٔة»م, درس افًاِل إحاين ؾِٓاوزن ـل افْيريات ادًَوفة واؿسح خىة ُتدظى 1878

هاآشتخدام حتى أن.  من  شإفف», و شهيوه»من  شؾافٔاء», شت», شك», شإ», شي» رأى ؾِٓاوزن أربًة مهادر أشاشٔة شامَّ

ز ظذ افُْٓة وافًبادة, و شـْٓويت»من  شافُاف», و شإفوهٔم» ِـّ فِدٓل ظذ شٍر افتثْٔة افذي  شافتاء», ٕن هدف افُتابات إخرة ُتر

ل ادهدر افرابع ُِّ تَِبت ؿههٓا ُمٍْه شت -ك  -إ  -ي ». وهذه ادهادر ين , ـام شْؼح ذفك ة يف أمُْة خُمتٍِة ومن أناس خُمتٍِغِـُ

ت هذه ادهاديف افهٍحة افتافٔة.  َّّ وإرجح أن بًض هذه ادهادر . ر ٍٕسٓا مهادر أؿدم مْٓا شواء مُتوبة أو مَْوفة صٍاهاً وؿد َ

ن إشٍار افتي بغ أجديْا شت -ك  -إ  -ي ». وِل جُتّع هذه ادهادر بْٔام افبًض أخر أؿدم مْه ظٓداً , يرجع إػ ظٓد موشى , فتُوِّ

 [.ادٔالد ظذ إؿلإٓ يف ظك افسبي افبابع يف افَرن افسادس ؿبل أن, 
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س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ـاتب افتَُّوين ]. 24, 23صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ا ٓ , وِل يًسض أحٌد ظذ هذا ادٍٓوم حتى افًك احلديث. فُنَّ افًٓد اجلديد يدّل ًَّْٔا ظذ أنَّ ـاتبه هو موشى, جمٓول ـام أنَّْ

ٍر تَِب هذا افسِّ ـُ ر, ًٕرف ـٔف  حرِّ ُّ , اشتىاع أن يُوّم مًًا ظددًا ـبراً من افَهص واحلَائق افتي فُن من ادًَول أن ٕرى موشى ـ

 [ؿد يُون بًوٓا ؿد أصبح صائًًا ؿبل تاريخ تدويْه.

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(: جمّوظة من ادٗفٍِّغ ٍر ]. 43صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ من ـتب افسِّ

ٍر اشم ـاتبه)افالويغ( ؟  ر يف افسِّ ـَ ته أظىاه اهلل دوشى ظذ جبل شْٔاء, ِل ُيذ ا ٓ ٕستىٔع مًرؾة تاريخ ـتابة , وافُثر من مادَّ فَُّْْ

ٍر  [.ي مجًه وصاؽه ظذ صورته احلافٔةأو من افذ, افسِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ينوع هو بىل هذا ]. 69صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر ته صادر ظن صاهد ظٔان, أـثر ممّا هو ـاتبه)شٍر ينوع(  افسِّ ته, ؾبًض مادَّ ٍر ٍٕسه يْسب إفٔه افُثر من مادَّ , وفو أنَّ افتََِّٔد وافسِّ

ته ظذ افَّْحو افذي هو ظِٔه أن رًا آخر يف ظٓد ٓحق مجع مادَّ  [.إٓ أنَّ ُمرِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  فسْا ًِٕم من هو ]. 76صـ -, دار افثََّاؾة ديد(مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر واة(,  ـاتب افسِّ َُ ت من واؿع شجاّلت افًك)شٍر اف ًَت وُصٍِّْ ته ؿد مُجِ واة, ومن ادُحتّل أن تُون مادَّ َُ , يف زمن ٓحق فزمن اف

ئٔل»وهو يذـر ثالث مّرات هذه افًبارة:  ٍا ٍر ؿد تّم مجًٓا , ممّا يدؾًْا إػ افيَّّن بٖنَّ شويف تِك إجم ِل يُن مِك يف إ ة افسِّ مادَّ

ئٔل ٍا ٓا إػ بًوٓا بًد ؿٔام ادُِٔة يف إ ّّ  [.وَ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ُوِصَف شٍر ]. 86صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

م فْا دحة ظن احلٔاة إٍية يف وـاتبه ؽر مًروفٕساين, راظوث بٖنَّه ـتاب افوٓء اإل واة. وُيَدِّ َُ , ظذ أنَّه يْتّي إػ ظك اف

م. ر بًؼة أظوا ة ٍٕسٓا ؾٓي ُتٌىِّي ؾسة ُتَدَّ ئٔل يف ذفك افًك. أّما افَهَّ ٍا  [إ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ـان شٍرا صّوئٔل ]. 86صـ -, دار افثََّاؾة واجلديد(مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ً واحد ٍر إول ـان ظِٔه إول وافثاين يف إصل شٍرا ٍر افثاين يدور حول ادِك داود وحده, ؾافسِّ َّٕه إذا ـان افسِّ . وظذ أي حال, ؾ٘

د افَ ٌَّ َِّم ظن ثالثة أصخاص تداخِت حٔاهتم, وُهم: صّوئٔل وصاول وداود. واف ؾ٘نَّ أجًا َمْن ـان افذي هِّص فٔس ـاماًل, أن يتُ

ته دامى ؾالُبّد أنَّه رجع إػ أـثر من مهدر فًِِّومات, مجع مادَّ َُ ّتاب اف ُُ ْا ـثراً ضاحا ٕحن ًِٕم أنَّ اف ّّ ٓم أوًٓ ما , وهذا ٓ هُي ّّ ـان هُي

 [.تًْٔه إحداث أـثر من اهتاممٓم بتوؿٔت إحداث

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد( مدخٌل جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  حُيتّل أن يُون ]. 108صـ -, دار افثََّاؾة إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر بي)شٍر ادِوك(  افسِّ تَِب بواشىة ٕبي أو ظدد من إنبٔاء ـإوا يُتبون أثْاء افسَّ ـُ ة من ق.م.  550حوايل شْة  ؿد  ًَت احادَّ وؿد مُجِ

ت مًًا بىريَة توع افّتٖـٔد ظذ افَِّْاط , مثل افسِّ مهادر خُمتٍِة ًَ شّٔة, أو جمّوظات افَهص ظن إنبٔاء, ثم مُجِ جاّلت احلُومٔة افرَّ

حٓا. َِّ  [افتي أراد افُاتب أن يو



 [6..... ] حتريف افُتاب ادَدس من أؿوال ظِامء ادسٔحٔة

www.alta3b.wordpress.com 

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  أخبار  فٔس فسٍر]. 127صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ع, إجام ـاتب ُمًغَّ  َّّ داً , بل جُم ن مْٓا تارخيًا ُموحَّ ظي افتََِّٔد . ؿد توػَّ بّٓارة جتّٔع ظدد من إظامل افّسابَة يف ٕسٔج واحد فُُٔوِّ ويدَّ

ٍر هو اددظو ن أخبارظزرا: افٔٓودي أنَّ ـاتب افسِّ َّّ َِّد واحد, يتو ٍر جزء من أربًة أجزاء جيًّٓا جُم إجام إول وافثاين  . وافسِّ

ر,  ٍر, وفُن إذا ـان ظزرا هو ادُحرِّ ؾالُبّد أن يُون ؿد تّم جتًّٔه وظزرا وٕحّٔا. وُهْاك اؿساحات ظديدة ظن تاريخ جتّٔع هذا افسِّ

بع ؿبل ادٔالد  [.خالل افَرن افرا

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ٓحظ أنَّه حُيتّل ]. 145صـ -, دار افثََّاؾة م واجلديد(مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر ّٓ يُون ظزرا هو ـاتب هذا افسِّ ته افٔومٔة. أ را ـّ  [)شٍر ظزرا(, رؽم أنَّ ٕهٍه إخر يرتُز ظذ ُمذ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  من هو أجُّوب ؟ ]. 169صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر ّٓ أنَّه بسبب ظدم اإلصارة إػ ٕحن ٓ ًٕرف ظن أجُّوب أـثر ممّا هو مُتوب ظْه يف بداية افسِّ , ويبدو أنَّه ـان صخهٔة منٓورة, إ

ر جدًا, ؿبل اشتَرار صًب اهلل يف ـًْان.  ُِّ ُٔحتّل أن يُون ؿد ظاش يف زمن ُمب ئٔل, ؾ ٍا ة آٓمه تاريخ إ ويرى افبًض أنَّ ؿهَّ

ٍر ـذفك. وُمًإاته اشتخدمٓا مٗفِّف جمٓول ـ٘ضار فبحث ُمنُِة إِل تَِب افسِّ ـُ , ؾ٘نَّ آهتامم بحُّة اهلل وٕحن ٓ ًٕرف متى 

ٍر ؿديامً ؿَِدم ظٓد هذا, إػ أجام ُحُم شِٔامنيرضب يف أظامق احاذي   [.وؿد يُون افسِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(مدجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  شٍر ادزامر ]. 169صـ -, دار افثََّاؾة خٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ئٔلظبارة ظن جمّوظة من افتَّسابٔح افتي  ٍا ت إػ بًوٓا ظذ مدى حَبة ضويِة من تاريخ إ َّّ من ؾسة ُحُم داود  - متتّد ظذ إؿل, َ

 [.إػ ما بًد شبي بابل

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  اصسك يف ـتابة ]. 207صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ّتاب ُُ ٍر ظذ , وُهم: شِٔامن وآجور ودوئٔل, مْٓم ثالثة مذـورون ؾٔه بآشم, شٍر إمثال افًديد من اف وُهْاك ؿسم واحد من افسِّ

ٍر, وُيْسب إػ شِٔامن أنَّه ـتب ٓول افُاتبإؿل جم  [ٕنٔد. 1005مثل, و 3000. وؿد صٌِت أمثال شِٔامن احلٔز إـز من افسِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ُهْاك شبع ]. 224صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍرإصارات إػ شِٔامن يف  ٍر ُيُّن أن تًْي أنَّ , وـان ُيْير إفٔه تَِٔديًا ظذ أنَّه هو افُاتب, )ٕنٔد اإلٕناد( افسِّ وأية إوػ يف افسِّ

د . وبخالف ورود اشم شِٔامن, ٓ توجد أي خٍِٔة تارخئة, شِٔامن شبواشىة» أو شٕجل» افَّْنٔد ـان ُـّ َّٕه من ادُستحٔل افّتٖ وظِٔه ؾ٘

ٍر أو تاريخ ـتابتهمتامًا من ـاتب ا ٍر ما يّْع من إرجاع تاريخ ـتابته إػ زمن ُحُم شِٔامن.فسِّ  [, ظذ أنَّه ٓ يوجد يف افسِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ُذـَِر اشم ـاتب ]. 234صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍر  ئٔسٔة افثالث ؿد ـتبٓا أصخاص خُمتٍِون -( 1:1يف ) شإصًٔاء»افسِّ ٍر افرَّ , ظذ أنَّه يف بًض إحٔان ُذـَِر اؿساح يَول إنَّ أؿسام افسِّ

ن  َّّ بب افذي ُأظىي هلذا آؿساح يتو ٍروـان افسَّ ور أشامء آختالف افواَح يف إشِوب بغ اجلزء إول وباؿي افسِّ ُٓ , ثّم ُط
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ؿبل افسبي ٍٕسه ٔهلة افبابِٔة, بل واشم ـورش ؿاهر اإلمزاضورية افبابِٔة, وـالم إصًٔاء ظن رجوع من افسبي ا - شٕبو»و  شبًل»

 [.بوؿت ضويل

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ٍر]. 275صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ ثي  افسِّ )مرا

ٍرين تارخئًا )...( ؽٍل من اشم ـاتبهؾًاًل إرمٔا(  بًْٔٔة, وُربَّام ـان ذفك بسبب ارتباط افسِّ مجة افسَّ َع بًد شٍر إرمٔا يف افسَّ َِ , وؿد ُو

ثي( ُيّثِّالن وحدة ُمتُامِة,  ٍران )إرمٔا وادرا ً إلرمٔاوإذا ـان افسِّ  [.ؾالُبّد أن يُون ـاتبه ُمًاسا

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(مدخٌل إػ جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  يًتّد ]. 276, 275صـ -, دار افثََّاؾة افُتاب ادَُدَّ

ٍر ؿٔق فتاريخ ـتابة افسِّ ثي إرمٔا( افتَّحديد افدَّ ّتاب ؿد صارـوا يف هذه  ظذ ما إذا ـان ـاتب واحد هو افذي ـتبه أو أنَّ ظدداً  )مرا ُُ من اف

ود افـإت  4إػ  1اإلصحاحات . وُهْاك وجٓة ٕير مًَوفة تَول إنَّ افًِّٔة ُٓ تَِبت بواشىة أحد ُص ـُ وط أورصِٔم  ٔانًؿد  َُ حلادثة ُش

بي, أي ظام  بي حََٔة خُمتزة فبًض افوؿت. 550يف ظام  ُأَٔف 5وأنَّ اإلصحاح ق.م.  587وبداية افسَّ  [ق.م. ظْدما أصبح افسَّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(مدجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  وفَد أنُر ]. 294صـ -, دار افثََّاؾة خٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

تَِب ظام افُثرون ممَّن ـتبوا ظن شٍر دإٔال وجود أجّة ٕبّوات ُهْا ظذ اإلضالق ـُ ٍر ؿد  وبٔد ـاتب ق.م.  165, واؿسحوا أن يُون افسِّ

ئٔز , وفٔس بٔد دإٔال, جمٓول ة, باظتبارها إخبارًا حًََٔٔا ظن أحداث ُمستَبِة,  -ـام يبدو  -واظسآَم افرَّ مبْي ظذ مٍٓوم افُّْبوَّ

ؿٔق  ة إذا ـإت بّثل هذا افتٍَّهٔل افدَّ  [وهذا ما ٓ ُيواؾَون ظِٔه. -خاصَّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ل يًْي ٔاشم يوئ]. 312صـ -, دار افثََّاؾة واجلديد(مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ا ٓ ًِٕم صٔئًا ظن يوئٔل افَّْبي أـثر من افوصف ادُختك افذي ُيًىْٔا إياه , وهو ٍٕس اشم ابن صّوئٔل إـز, شهيوه هو اهلل» فَُّْْ

اًل من إئِا وإفٔنع يف أجام , ويسود آظتَاد أنَّه ـان واحدًا من أؿدم أنبٔاء افًٓد افَديم(. 1:1يف ) ظن ٍٕسه ـُ وأنَّه ُٓبّد ـان يًرف 

 [صبابه.

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  رؽم أنَّ شٍر ]. 338صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

, ؾٓو أوًٓ ٍد ٕحداث حٔاة افَّْبي, ورشافته أخرينإٓ أنَّه خيتِف ظن  -يوٕان ُمدرج يف افًٓد افَديم َّن جمّوظة إنبٔاء 

َِّم ظن يوٕان بهٌٔة افٌائبافًِّٔة ؿهرة جدًا,  تَِب بواشىة صخص آخر يتُ ـُ َّٕه يبدو أنَّه  , بخالف إشٍار إخرى يف هذا ثّم إ

ٍ س, وـّل ما ًٕرؾه ظن يوٕان, بكف افَّْير ظاّم جاء يف افسِّ امفٔة خالل ظٓد ر, افَسم من افُتاب ادَُدَّ هو أنَّه ـرز يف ادُِّة افنَّ

رق.م.,  780, ممّا يًود بتاريخ إػ حوايل يربًام افثاين ُِّ ٍر ؿد تّم مجًه يف هذا افّتاريخ ادُب بل ُيُّن أن يُون , وفُن هذا ٓ يًْي أنَّ افسِّ

َِّّه بىريَة صًبة. ٓحٍق  ذفك ؿد تّم يف وؿٍت  رس افذي ـان ظذ يوٕان أن يتً ئٔل إػ افدَّ ٍا  [ظْدما احتاجت إ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  : افَّْبي ادجٓول]. 355صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ً ٕنَّ اإلصحاح وٓ ظن زمن ـرازته, ٕحن ٓ ًٕرف أي رء ظن حبَوق , ؾٔام ظدا إصارة واحدة خُمتكة. ويرى افبًض أنَّه ٕيرا

ة  هة فًِبادة افًامَّ ُمُتّاًل من حٔث توجٔٓاته ادوشَٔٔة, ؾالُبّد أن يُون افُاتب  -افثافث مُتوب ظذ ٕسق ـثر من ادزامر ادُخهَّ
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بًٔا, وافتَِّّٔح افوحٔد افذي فديْا ُينر إػ افُِدإٔغ أو هو أحد افالويغ افذي ظّل يف هُٔل أورصِٔم وـان يف ٍٕس افوؿت ٕ

ِىة أو أنَّه يهف ما ـان حيدث ؾًاًل يف أجّامه. وظذ أي  افبابِٔغ. وُهْاك جدل حول ما إذا ـان حبَوق يتّْبٖ ظن صًودهم إػ افسُّ

 [حال, ؾٓذا يوًه يف حوايل َّناية افَرن افّسابع ق.م.

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(مدجمّوظة من ادٗفٍِّغ:   من هو مالخي ؟]. 388صـ -, دار افثََّاؾة خٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

فُن إرجح أنَّه ـان ببساضة افىَّريَة افتي , وؿد يُون هذا هو آشم إصع فَِّْبي, شُمرشع»أو  شمالـي»يًْي  شمالخي»اشم 

 [.فديْا أي مًِومات ظن افَّْبيؾِٔس . ظذ أي حال, يهف هبا ٍٕسه

 :تُب افًٓد اجلديد  ـُ

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ك مهادر أشٍار افًٓد اجلديد وَمْن ]. 209صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ ـام تْاول افنَّ

رة من افََّْد افُتايب ُِّ . ؿد ـتبٓا هو, فٔست ـل افرشائل ادْسوبة فبوفس, ؾٍي افبداية بدأ افًِامء يًتَدون أن ـتبوها يف افسْوات ادُب

وـإت هذه ظادة صائًة يف ُظُهور افُتاب ) فٔوٍوا ظِٔه أمهٔة أـزؾًِل افبًض مْٓا ـتبٓا تالمٔذه افذين اشتًاروا اشم بوفس 

س َّّ ادَُدَّ ن ـتب إناجٔل ومتى, ( وٍظان ما طٓرت آراء ـثرة ظن أي افرشائل ـتبٓا بوفس حًَا. ـام بدأ افًِامء يتساءفون ظ

ؾحهوا , وؿد ٓ تُون دؿَٔة, وبْاًء ظِٔه ؿائِغ إنَّ أشامء افبنرين متى ومرؿس وفوؿا ويوحْا ِل ُتىَبق ظذ إناجٔل إٓ يف افَرن افثاين

أثّر افًّل يف هذا ادجال  . وؿدإناجٔل بافتَّدؿٔق بافوصول إػ دفٔل داخع ظن ادٗفِّف وادهادر افتي بْى ظِٔٓا ادٗفٍِّون ـتابتٓم

ً يف افَرن افًؼين ظْدما اـتنف افًِامء افُثر ظن  ً ؽزيرا  [.ـٍٔٔة ـتابة إناجٔلثّرا

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ظي اإلٕجٔل ]. 396صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ ٓ يدَّ

د أنَّ شمتَّى» أنَّ ـاتبه هو ِـّ ر يٗ ُِّ ّٓ أنَّ افتََِّٔد ادُب :  10, 9:  9, حٔث أنَّه ِل ُيذـر إٓ يف )وٕحن ٓ ًِٕم ظْه افُثرهو افُاتب,  شمتَّى», إ

ئب(, وأنَّ يسوع دظاة دظوة صخهٔة, واشّه يًْي 3 ا ًِٕم أنَّه ـان ظّنارًا )جايب رضا ّٓ أنَّْ ى , وُيدظى يف مواَع أخرشهبة اهلل»(, إ

 [.14:  2مرؿس  شويٓ»

ُهْاك ظْاوين خُمتٍِة ُتًىى فِبنائر, ]. 13صـ - , دار افَديس يوحْا احلبٔب فِْؼاددخل إػ افًٓد اجلديدموريس تاورضوس: 

( ... ظذ أن ُهْاك بًض kata markon( حسب مرؿس )kata mathaionأؿكها هو افًْوان افتايل: حسب متى )

( وبًوٓا حيّل افًْوان to euaggelion kata mathaionظذ افْحو افتايل: اإلٕجٔل حسب متى )ادخىوضات حتّل افًْوان 

وإن ـان يبدو أن هذه افتسّٔة وترجع هذه افًْاوين إػ ظٓد ؿديم, (. euaggelion kata mathaionأيت: إٕجٔل حسب متى )

 [.ؿد وًَٓا افُْساخ وِل تُن ـذفك مْذ افبداية

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ئب افذي ]. 74صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ وبْاًء ظذ تَِٔد ؿديم, ـتب متى جامع افرضا

ب يسوع رشوًٓ, هذا اإلٕجٔل,  حٔث أنَّه اظتّد ظذ مرؿس ومهادر , ؽر أن احلََٔة ٓ يبدو أن افُاتب ـان صاهد ظٔاندظاه افرَّ

تهأخرى يف احلهول  ل من ذـر متى ـاتبًا فإلٕجٔل هو بابٔاس إشَف من افَرن افثاين, وهو افذي ذـر أن مرؿس ـان  ظذ مادَّ .. وأوَّ
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ل من ـتب اإلٕجٔل إؿدم ظٓدًا.  ٓ تًْي إٕجٔالً ش أؿوال» ؽر أن ـِّة. يف افٌِة افًزيةش أؿوال يسوع» وؿال بابٔاس إنَّ متى مجعأوَّ

وؿد اشتخدم , إٕجٔل متى مُتوب بافٔوٕإٔة وفٔس بافًزيةظالوة ظذ ذفك, ش. Q» ل ؿائّة بإؿوال مثلب, مثل افذي بغ أجديْا

 [(.مْٓا مرؿس بافتٖـٔد) مهادر يوٕإٔة

ٗال صًبوفُن من هو افذي ـتب إٕجٔل يوحْا. ]. 546صـ - دار افثََّاؾة, اددخل إػ افًٓد اجلديدؾٓٔم ظزيز:  , واجلواب هذا افسُّ

َِّب ِدراشة واشًة, ؽافبًا ما تْتٓي بافًبارة:ظِٔه   [! ٓ يًِم إٓ اهلل وحده من افذي ـتب هذا اإلٕجٔل يتى

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  فديْا يف اإلٕجٔل ]. 428صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ح اشم  َِّ ته ظذ إؿل, ـاتبهٍٕسه ُمٍتاحًا ُيو م مادَّ ـام ؾًِت  -, وؿد أؿّر افُثرون شافتِِّّٔذ افذي ـان يسوع حيّبه», ؾٓو أو من ؿدَّ

ّٓ أنَّه ِل ُيذـر بآشم يف إٕجٔل , افذي رؽم أنَّه ـان ـثر افورود يف باؿي إناجٔل, أنَّه ـان يوحْا أخو يًَوب -افُْٔسة إوػ  إ

 [.يوحْا

ستاريخ افُتاب برت هوبر: شتٍٔن مِٔر و رو بع ادْسوب فٔوحْا أـثرها صاظرية وُظًَّا ]. 76صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ اإلٕجٔل افرا

ض فِتَْٔح مرتغ ظذ إؿلٓهوتًٔا. وـان آخر إٕجٔل ُيُتب من إناجٔل إربًة,  َِّه ؿد تًرَّ ة من , وفً حٔث أنَّه حيتوي ظذ مادَّ

ا ُأٍَٔت  رافواَح أَّنَّ تَِبت بًّرؾة ٍٕس افُاتب مثل إصل. إػ اإلٕجٔل إصع يف زمن ُمتٖخِّ ـُ أو , وؿد تُون هذه احادة ادُواؾة ؿد 

ة أخرى فٔس من يًرف من ـتب هذا اإلٕجٔل. من ـاتب خُمتِف افتِّٔذ افذي ـان يسوع ». ويذـر اإلٕجٔل ٍٕسه أن افُاتب ـان ومرَّ

(. ومع أن افتِّٔذ 35:  19وـان صاهد ظٔان ٕحداث افهِٔب )يو ش افتِّٔذ ادحبوب»ظادة  ( وُينار إفٔه20:  21)يو ش حُيّبه

شول يوحْا 180ويف ٕحو . إٓ أنَّه ٓ يذـر اشّه أبداً ادحبوب ُيذـر ـثراً يف إٕجٔل يوحْا,  د افُاتب ادسٔحي إيريْاوس بٖنَّه افرَّ م حدَّ

بع. وفُن يف 98إمزاضورًا فروما يف )افذي أصبح  افذي ظاش يف أؾسس إػ ظك ترجان م(. وطّل يوحْا ُيًتز ـاتب اإلٕجٔل افرا

شول ِل يُتب اإلٕجٔلافَرن احايض,  ساً , ؾّع أنَّه ؿد يُون مصًر ـثرون من افًِامء أن افرَّ و مجاظة من ادسٔحٔغ أفُْٔسة,  ٗشِّ

م يًتَدون أنَّ أحد أتباع يوحْا ـتب اإلاحتٍيوا بُتاباته,   [.وبًد ذفك ؿام واحد أو أـثر وـتب اإلَاؾات, ٕجٔلؾَّ٘نَّ

سافُتاب  هبإٔة افٔسوظٔةترمجة اف: ادَُدَّ سمجًٔات افُتاب  مدخل إٕجٔل يوحْا, ,رَّ هذه اداُلحيات ]. 286صـ -يف ادؼق  ادَُدَّ

ِّٓا تٗدِّي إػ اجلزم بٖن إٕجٔل يوحْا  ٕت دؾًة واحدةـ د صٓادة ظٔان ُدوِّ  بل ـل رء يوحييف افٔوم افذي تبع إحداث,  فٔس جُمرَّ

ؽر ُمُّة وتبدو  تافِحاماؾبًض , مع ـل ذفك ٕاؿهاً  يبدو افًّل, بٖنَّه أتى ٕتٔجًة فُْْوٍج ضويل. ٓبّد من اإلَاؾة أن خالؾًا فذفك

(. جيري ـل رء وـٖن ادٗفِّف ِل ينًر ؿط بٖنَّه وصل 1/15و  36-31و  21-13/  3) بًض افٍَرات ؽر ُمتَّهِة بسٔاق افُالم

أصدره بًض تالمٔذ ادٗفِّف , ـام هو بغ أجديْاإػ افْٓاية. ويف ذفك تًِٔل حا يف افٍَرات من ؿِة ترتٔب. ؾّن افّراجح أن اإلٕجٔل, 

/  19و  2/  11و  39/  7و  44/  4و  1/  4وُربَّام  2/  4)مثل  تًَِّٔقوٓ صك أَّنم أَاؾوا أجوًا بًد اف, 21ؾَٖاؾوا ظِٔه افٍهل 

ٕٔة(. 35 ة افزا ُٖدخِت يف زمن ٓحق( 11/  8 - 53/  7) أما رواية ادرأ )وهي مع ذفك جزء  ؾْٓاك إمجاع ظذ أَّنا من مرجع جمٓول ؾ

سمن "ؿإون" افُتاب   [(.ادَُدَّ
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س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد( مدخٌل إػ افُتابجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  فديْا يف اإلٕجٔل ]. 429صـ -, دار افثََّاؾة ادَُدَّ

ت يف ذات افًٍل ) َُ ة افتي ُأمِس ة ادرأ ة من أـثر افَهص تًبراً ظن حْان يسوع وصٍَته ظذ اخلُىاة, وهي ؿهَّ  8 - 53:  7يوحْا ؿهَّ

ن(, 11:  ُُ ة ِل ت ا ِل تيٓر دائامً هُذا, موجودة يف افَُّْسخ افَديّة ومن افٌريب أنَّ هذه افَهَّ أنَّ  -ظذ ـّل حال  -. وُهْاك اتٍِّاق وأَّنَّ

ة واؿًٔة, حدثت يف حٔاة يسوع,  ر جداً افَهَّ ُِّ  [.وؿد تّم ذـرها وتدويْٓا وإَاؾتٓا إػ اإلٕجٔل يف تاريخ ُمب

ـتبٓام افرأي افثافث يَول إن ـال افرشافتغ )أي: ـوفود و أؾسس( ]. 471صـ - دار افثََّاؾة, اددخل إػ افًٓد اجلديدؾٓٔم ظزيز: 

 [.َّٕنام يًُسان حافة يف افُْٔسة متٖخرة ظن وؿت افرشولُمًتّدين ظذ تٍُره وـتاباته وذفك  ثْان من أتباع افرشول بًد موتها

من هو ـاتب هذه افرشائل افثالث ؟ )أي: تّٔوثاوس إوػ ]. 524, 523صـ - دار افثََّاؾة, اددخل إػ افًٓد اجلديدؾٓٔم ظزيز: 

وافثإٔة وتٔىس( فو اظتّدٕا ظذ افرشائل ٍٕسٓا حا ـان هْاك صك يف أن افرشول بوفس هو افذي ـتبٓا إػ تِّٔذيه تّٔوثاوس 

حول صحة ٕسبتٓا إػ  حْٔام إٍجرت ادْاؿناتوتٔىس. وهذا ما اظتّدته افُْٔسة ظذ ضول افَرون حتى افَرن افتاشع ظؼ 

, وهْاك جْاح آخر يرؾض أن يْسبٓا إػ ؽره, ؾْٓاك جْاح ؿوي جدًا يرؾض أن يْسبٓا ـِٓا إفٔه, وإػ أن ِل تْته بًد, افرشول

ء ـتبٓا افرشول  ِِّم ـان من أتباع وهْاك جمّوظة من افًِامء تنًر أن افرشائل حتوي أجزا وفُْٓا ـام هي أن خرجت من يد ُمً

 [.ول ادًُجبغ بهافرش

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ُهْاك ثالثة ما هي افرشائل افتي ـتبٓا افرشول بوفس ؟ ]. 69صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

بًة ظؼة. ل بوفسوظؼة رشافة مْسوبة فِرش يذـر  ـثراً ما ُتْسب فه رؽم أنَّه ٓ( وهي افرشافة إػ افًزإٔغ, )ورشافة هي افرا

وا يف ـتابته هلا. بافتحديد أنَّه ـاتبٓا ُُّ , يف افَرن افثاين ادٔالدي اؿتبس أحد افًِامء اددظو ترتِٔان وبًض افًِامء ادسٔحٔغ إوائل ص

. ومع أن رافرشائل افتي ـتبٓا افرشول بوفس موَوع جدل ُمستّ. ويف افواؿع إنَّ وؿال إنَّ ـاتبٓا هو برٕابامن افرشافة إػ افًزإٔغ 

َّٕه ـان من احٖخوف يف افًهور افَديّة  ِِّّٓم وروحهأاشم بوفس ظذ ثالثة ظؼة رشافة, ؾ٘ , ـوشِٔة ن يُتب افتالمٔذ باشم ُمً

ِِّّغ يف افًك احلديث,  ة. وهذا ما يَوفه ـثرون من ادًُ َّٕه ؿد حدث مثاًل مع فتُريّه, وتىبٔق تًافّٔٓم ظذ ادواؿف ادُستجدَّ إ

ة وجوه, افرشافة إػ تٔىس, افة افثإٔة إػ تّٔوثاوسافرش بام ؾٔٓا أشِوب , افِتغ ختتٍِان ظن رشائل افرشول بوفس إخرى من ظدَّ

 [.افُتابة

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  يبدو أنَّ بوفس ]. 459صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

َتَب إػ ـورٕثوس أربع رشائل بًة ؾَط, ـَ شافة افثإٔة وافّرا شافة إوػ ُمنار إفٔٓا يف( 1: )وأنَّ ما فديْا أن هو افرِّ ـتبُت »( 9:  5) افرِّ

شافة شافة, شإفُٔم يف افرِّ شافة افثإٔة هي ادًروؾة برشافة بوف2. )فُن فٔست فديْا أجّة مًِومات ُأخرى ظن تِِك افرِّ س افرشول ( افرِّ

ا( 4و  3:  2ـو  2) ُهْاك رشافة ثافثة يبدو أنَّه ُمنار إفٔٓا يف( 3إوػ إػ أهل ـورٕثوس. ) شافة » افتي ؽافبًا ما توصف بَّٖنَّ افرِّ

شافة إوػ شاحلزيْة شافة ٓ تتْاشب يف احلََٔة مع ما يَوفه بوفس يف -, وؿد تُون هذه اإلصارة ببساضة إػ افرِّ شافة » فُن هذه افرِّ افرِّ

بًة هي ادًروؾة حافًٔا باشم 4. )شاحلزيْة شافة افرا شافة افثإٔة إػ أهل ـورٕثوس»( افرِّ  [.شافرِّ
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س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  شافة ]. 556صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ من ـتب افرِّ

ة يف ختامٓا, ببساضة ٓ ًٕرف افُاتبإػ افًزإٔغ ؟ ٕحن  ّٔات حارَّ شافة حتّل حت ؽم من أنَّ افرِّ ًٕا يف , ؾبافرَّ ا ٓ حتّل ُظْوا فَُّْٓ

متٓا اه افًام هو اؾساض أنَّ بوفس هو افذي ـتبٓا, فُن ظب ُمَدِّ ّٓ أنَّ آجتِّ إنَّ افُاتب شّع رشافة اإلٕجٔل من تَول:  3:  2, إ

ب يسوع,  , ـإوا ؿد شًّوهاآخرين د بوفس أنَّه ِل يسّع اإلٕجٔل من إٕسانبدورهم من ؾم افرَّ َـّ ظِٔه ؾَد (. 12:  1)ؽالضٔة  بْٔام أ

واحتامل ثافث أن يُون فوؿا هو ( افذي ُٓبّد ـان يًرف ـّل رء ظن افُْٓة وظِّٓم, 36:  4)أع  يُون افُاتب هو برٕابا افالوي

ُشل فتناُبه إشِوب بغ افًزإٔغ, افُاتب ُهْاك رابع هو أبوفُّس افذي ـان يًرف تّٔوثاوس مًرؾة . وإٕجٔل فوؿا وشٍر أظامل افرُّ

ُتب»( خُيزٕا أنَّ أبوفُّس ـان 24:  18( ـام أنَّ )أع 23:  13) جٔدة ُُ شافة ُٓبّد أن يُون شؾهٔحًا ُمَتدرًا يف اف . وأّي َمْن ـتب هذه افرِّ

اية, ـذفك, وُهْاك أجوًا ظدد آخر من افتَّخ شافةّْٔات, ويف افِّْٓ  [.ظِْٔا أن َٕول إنَّ ٓ أحد يًِم من هو ـاتب هذه افرِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ٓ خُتزٕا هذه ]. 592صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

شائل افثَّالث افوارد يف اؾتتاحٔة  شٔخافنَّ » وأؿرب ما ٕستىٔع افوصول إفٔه هو افَول, افَِٔل ظن ـاتبٓاافَهرة إٓ )رشائل يوحْا(  افرَّ

شافة افثافثة. شافة افثإٔة, وافرِّ  [افرِّ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  تَِبت هذه ]. 593صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ ـُ حاذا 

شائل شافة إوػ)رشائل يوحْا( ؟  افرَّ , وُيُّن أن تُون رشافة دورية ؿد فٔس ُهْاك أي ُظْوان أو أي إصارة فنخٍص ُمًغَّ يف افرِّ

تَِبت فًدد من افُْائس افتي ـإت ُتًاين من ٍٕس ادناـل.  [ـُ

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَدجمّوظة من ادٗفٍِّغ:  )شٍر  افُاتب]. 611صـ -, دار افثََّاؾة يم واجلديد(مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ؤيا( ٍر؟  افرُّ شول(, 8:  22, 9و  4و  1:  1أربع مّرات ) شيوحْا» ُدِظي اشم ـاتب هذا افسِّ ِع أنَّه يوحْا افرَّ ّٓ أنَّه ِل يدَّ وؿد اؿسح , إ

ٍر ٍر ؽريب وؽر ظادي ( 1, وذفك فألشباب أتٔة: )افبًض صخهًا آخر حيّل اشم يوحْا فُٔون ـاتب افسِّ ٕنَّ إصل افٔوٕاين فِسِّ

ّٓ يذـر اشّه ؿطّ ( يف إٕجٔل يوحْا, 2. )ويُاد خيتِف ـّل آختالف ظن ُفٌة إٕجٔل يوحْا, يف ُفٌته ( إنَّ 3. )حيرص افُاتب ظذ أ

َّٔزة يف إٕجٔل يوحْا, ف ؤيا.ادحبَّة واحلّق, ومُها من ادوَوظات ادُّ  [ٔس هلام وجود تَريبًا يف شٍر افرُّ

 :حتريف وتٖخٔف ادٗفٍِّغ 

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  وؿد اظتَد ]. 215صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ٍرافبًض أنَّ وجٓات افَّْير ادُختٍِة هذه دفٔل ظذ وجود أـثر من ـاتب  ل من وجٓات ٕير )اجلامًة( فِسِّ , حُياول ـّل مْٓم أن ُيًدِّ

 , ٍر فٔس من ظّل ـاتب واحدأخرين, ومن ثمَّ ٍر ُيْاؿض ٍٕسه. ؾ٘نَّ افسِّ ـام ُيْاؿض ظددًا ؽر ؿِٔل من تًافٔم , ويرون أنَّ افسِّ

س أجواً  َِٕهل إػ هذا آشتْتاج إذا افُتاب ادَُدَّ ٍر ظذ أشاس أنَّه أحد تًبرات افًٓد افَديم ظن  ... فَُّْْا فن ٕحتاج أن  ؾّْٓا افسِّ

 [أشِوب حٔاة أهل افًاِل.
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س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  شٍر ٕنٔد ]. 224صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ة جداً , وآبتٓاج هبا. وامرأةحُتٔي ُمْاشبة حّب بغ رجل ش ؿهٔدة حّب » اإلٕناد أشاشاً  ٌُِّة ُمًزِّ حة, واف , وبٌر خجل, وُتًِن يف سا

ٍر أي ذـر هلل. ظن تَدير ادٍاتن اجلسدية شة ٕنَّه ـان يف , وؿد اؾسض افُثرون أنَّ وفٔس يف افسِّ ن إشٍار ادَُدَّ ّْ
َِ ٍر ُأدِرج  افسِّ

ر مبَّة اهلل فإلٕسان ٍر ٍٕسه ٓ حيتوي ظذ أي إصارة ُتٍٔد أنَّ ظذ افَارئ أن يبحث ظن مًاين , احلََٔة مَهودًا به أن ُيهوِّ ظذ أنَّ افسِّ

 [.ُمستسة

جمرد اشتخدام ]. 10صـ -, ط. آحتاد فىابًة إوؾست إٕجٔل يسوع ادسٔح فَِديس مرؿس دراشة وذحجاك ماشون افٔسوظي: 

يف ؿرارة ٍٕسه: )ما دام اإلٕجِٔٔغ ؿد ـتبوا هذا افُالم. ؾٓذا يًْي أن  اإلٕجِٔٔغ يف ـتبٓم إشِوب افَهِّص, جيًل افَارئ يَول

حاول ما صئت افتوؾٔق بْٔٓم, ؾْٓاك ظدة . فُن هذا إٓىباع ٍظان ما يهىدم بام بْٔٓم من تْاؿواتإمور جرت ـام ـتبوا ظْٓا(. 

ً مستحٔاًل.  [حآت يبَى ؾٔٓا افتوؾٔق أمرا

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ر: يروي افُثر من افًِامء ]. 77صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ , أنَّ إٕجٔل يوحْامراحل افتَّىوُّ

ر. أوًٓ: ـان ُهْاك ـّثل إناجٔل افثالثة إخرى ٓود افذين ظرؾوا يسوع, ؿد اجتاز يف ثالث مراحل من افتَّىوُّ . ثإًٔا: روايات افنُّ

وايات تّم  رةهذه افرِّ ُِّ ز ظذ احتٔاجات افُْائس ادُب ِـّ رة. وأخراً: ؿام أحد صٔاؽتٓا وتنُِٔٓا فُي تر ُِّ , أو ادُجتًّات ادسٔحٔة ادُب

د يف واحدة من هذه ادُجتًّات ادسٔحٔة  فغ ب٘ظادة صٔاؽة وتنُٔل فِامدة ـتابةً إؾرا ئه إوَّ  [.فُي تتْاشب متامًا مع احتٔاجات ُؿّرا

سبرت هوبر: شتٍٔن مِٔر و رو اـون إػ أن ُهْاك تْاؿوات يف إناجٔل ]. 75صـ -, دار افثََّاؾة تاريخ افُتاب ادَُدَّ ُّ فَد أصار افنَّ

ب يسوع, ا ُيَِّل من دؿَّتٓامم ُتبًا ٓهوتٔة تريْا من . وفُن ـتبة إناجٔل ِل حُياوفوا ـتابة تاريخ ُمرتَّب زمًْٔا حلٔاة افرَّ ـُ بل ـإوا يُتبون 

َُٕىة ٓهوتٔة, يسوع وماذا ؾًلـان  , ؾّثاًل يف أناجٔل متى ومرؿس وفوؿا ٕجد أن وِل يروا أي خىٖ يف تٌٔر حََٔة تارخئة إلبراز 

ئٔل ؿبٔل هروهبم من مك. ويف إٕجٔل يوحْا,  ٍا ب إخر مع تالمٔذه هو وفّٔة افٍهح, تذـارًا ٔخر وجبة أـِٓا بْو إ ظناء افرَّ

خر يف افٔوم افسابق, ؾِامذا هذا آختالف ؟ فَد ذـرت إناجٔل إوػ افثالثة ظذ أنَّه وفّٔة افٍهح ؾٔٓا أـِوا هذا افًناء إ

ب يسوع.  ب يسوع هو احلّل افذي يٗـل يف أصبح اخلبز واخلّر افًاديغ جسد ودم افرَّ ا يوحْا من افْاحٔة إخرى ؾرى أنَّ افرَّ أمَّ

, ؾام ؾًِه افبنرون هو إبراز وهُذا تٌرَّ افٔوم, يف افوؿت افذي ـان ُيذبح ؾٔه خروف افٍهح ؾذـر أن ادسٔح مات, وفّٔة افٍهح

ب يسوع وما ُئًْه فْا,  ريد تُ ؾحََٔة افتاريخ أؿّل أمهٔة ظن احلق افذي ادًْى افرمزي فِوفّٔة .. ؾُل إٕجٔل ذـر جوإب من حٔاة افرَّ

ِِّّه  [.إناجٔل أن ُتً

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(: جمّوظة من ادٗفٍِّغ بًض ادُنُالت ]. 584صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ة افتي ُوِجَدت يف افًٓد اجلديد: افتي ِل حُتَّل  تَِبت بٖشِوب من أـثر إشافٔب افبالؽٔة ادُتٖنَِّ ـُ ا  . ُربَّام إنَّ رشافة بىرس افثإٔة ؽريبة يف أَّنَّ

. وُهْاك رء آخر ؽريب, وهو أنَّه أو ُربَّام ـان من ظّل شُرتره يف ذفك افوؿتن هذا هو أشِوب بىرس يف ظرض إؾُار, ـا
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َمْن افذي اشتخدم أخر وأخذ مْه ؟ ٕحنٓ  . ٕجد ـثراً من افتَّناُبه بْٔٓام, رشافة هيوذاظْدما َٕرأ اإلصحاح افثاين, ثّم ْٕير إػ 

 [.هذه ُمنُِة شتبَى بال حّل بىرس يتبَّْى أشِوب ظّل صديَه, أو أنَّ هيوذا ـان يِتَط أؾُار بىرس. . ُربَّام ـان ًِٕم

س )حتِٔل ٕشٍار افًٓدين افَديم واجلديد(جمّوظة من ادٗفٍِّغ:  ماذا ظن أخْوخ ؟ ]. 604صـ -, دار افثََّاؾة مدخٌل إػ افُتاب ادَُدَّ

ُشلمن إصٔاء افٌريبة افتي يف رشافة  ُتبْا , هيوذا أنَّه ِل يُتِف بآؿتباس من افًٓد افَديم وافرُّ ـُ بل يَتىف من أشٍار فٔست موجودة يف 

شة ود موشى» ـام ـان شٍر, من إشٍار افدئْة ادنٓورة يف تِِك إجام( 15و  14) ـان شٍر أخْوخ(. أشٍار ؽر ؿإؤٕة) ادَُدَّ ًُ ش ُص

ة ظن اد9)ظدد  أجواً  ٔىان افذي ضافب (, وؾٔه ؿهَّ اب, وـٔف ؿابل افنَّ الك مٔخائٔل افذي ُأرِشل فُٔواري جسد موشى يف افسُّ

 [باشتالم جسد موشى, بدظوى أنَّه ـان ؿاتاًل, وأنَّ مٔخائٔل ترك احلُُم يف هذا إمر هلل.

 س  :تَسٔم افُتاب ادَُدَّ

سظذ ظتبة افُتاب إب جورج شابا:  ة ادًروؾة. ]. 184صـ -, مْنورات ادُتبة افبوفسٔة ادَُدَّ َّّ ئد اجل إٓ أنه إن هِلذا افتََّسٔم افٍوا

. هذا, ومن ادًروف أن وأيات ٓ تالئم أحٔإًا بدء أية ادْىَي, ؾافٍهول ٓ تتْاشب أحٔإًا وادوَوظات. ٓ خيِو من َٕهان

= شٍر  5/  4مل  2 -= متى افٍهل افسابع, أية افسادشة.  6/  7ًا: مثاًل, متى إرؿام تدل ظذ افٍهل وأية, وظذ افسٍر أحٔإ

بع, أية اخلامسة.  [ادِوك افثاين, افٍهل افرا

ف إػ افُتاب إب إشىٍان ذبْتٔٔه:  ستًرَّ افٍهول وأيات: فالهتداء بسٓوفة إػ ؾَرات ]. 8, 7صـ -, دار ادؼق ببروت ادَُدَّ

سافُتاب  م ـل ـتاب إػ ؾهول ُمرؿَّّة, وـان ذفك يف افسْة ادَُدَّ م. وؿام صاحب 1226, خىر يف بال اشىٍإس ٌٕٓتون أن ُيَسِّ

م, بسؿٔم ـل مجِة تَريبًا من هذه افٍهول, ؾْنٖ 1551بغ فٔون وباريس يف افسْة  يف أثْاء رحِة يف ظربةادىبًة روبر اشتٔان, 

, وفُْه أمر ؾِٔس ظِْٔا أن ٕراظٔه فٍْٓم مًْى افَّْص. افتَىٔع إػ ؾهول وآيات ٓ يىابق دائامً مًْى افَّْص إن هذاافتَسٔم إػ أيات. 

 [ظّع ٕن مجٔع دور افْؼ ؿد تبَّْته.

 س  :ترمجات افُتاب ادَُدَّ

س:  ُتب افٔوٕإٔة من افسمجة افسبًْٔٔة, ط. دار افُتاب افسمجة افًربٔة ادُنسـةافُتاب ا دَُدَّ ُُ س, اف  -يف افؼق إوشط  ادَُدَّ

مة فِسمجة افٔوٕإٔة )]. 70صـ ِوا واؿرأوا هذا افُتاب بُل ظ26ْ-15شٍر ينوع بن شراخ, ُمَدِّ أرجوا ادًذرة ية. فُن, ا(: ؾتٍوَّ

نمتإذا ِل أ ّ يف بًض افًباراتمن َٕل مًْى افُالم , رؽم ـل ُجٓد, َُّ عِّ ـُ ذفك أن مًْى افَّْص افًزي ٓ يبَى دائامً ذاته حغ , بوَوح 

ؾدائامً بغ إصل , وهذا ٓ يْىبق ؾَط ظذ هذا افُتاب, بل أجوًا ظذ افؼيًة وإنبٔاء وبَٔة افُتابات, ُيسجم إػ ُفٌة أخرى

 [.وافسمجة ؾرٌق طاهرٌ 
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  ٓرة افتي ظِٔٓبًض  ا مناـل ترمجٔة:افُّْهوص افنَّ

 َؽْرِ اْدَُْْيوِر,  15/  1ـوفود  افَّْص إول:
ِ
ِذي ُهَو ُصوَرُة اهلل ةٍ َافَّ ََ لِّ َخِِٔ ـُ ُر  ُْ  .بِ

مجة إخرى: ـُ َذ ظَ  رُ ُْ بِ افْ » افسَّ ـُ بْ ؿَ  ودُ وفُ ادَْ »أو  شقِِ ُخ  دْ ا ؿَ مَ  لِّ   ََ ِِ َخ  لِّ ل   شةٍ ٔ

ُوِدـَِِّٔغ:  14/  3افرؤيا  افَّْص افثاين: َِْٔسِة افالَّ ـَ ُتْب إَِػ َماَلِك  ـْ اِدُق, »َوا اِهُد إَِمُغ افهَّ وُفُه أِمُغ, افنَّ َُ  َهَذا َي
ِ
ِة اهلل ََ  .َبَداَءُة َخِِٔ

 شأصل خَِٔة اهلل»أو  شرئٔسة خَِٔة اهلل» افسمجة إخرى:

ا اْدَاَلُك َوَؿاَل:  28/  1فوؿا  افَّْص افثافث: َٓ ْٔ ا »َؾَدَخَل إَِف َٓ اَشاَلٌم َفِك َأجَُّت َٓ َِْٔ ُم َظ ًَ  اْدُْْ
ِ
ٌة َأنِْت يِف افَِّْساء ـَ ِك. ُمَباَر ًَ بُّ َم  ش.! َافرَّ

مجة إخرى:  ظبارة:  حذف, أجوًا شادّتِئة ًّٕة» افسَّ
ِ
ٌة َأنِْت يِف افَِّْساء ـَ  ُمَباَر

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  سظْدما درس ويُِف افُتاب ]. 154صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ أصبح يٗمن بٖنَّ , ادَُدَّ

سافُثرين من افَادة يف افُْٔسة ٓ ُيامرشون ما يَوفه افُتاب  ته  ادَُدَّ جه وبخاصة يف افًَد إخر من حٔاته, ويف ُمارضا ؾجاهر برأ

دًا افىريق حلرـة اإلصالح افتي ؿامت بًد ذفك بَرن. )...(  ِّٓ وبدأ ويُِف وظياته وـتاباته ؿاد ويُِف محِة َخّة ظذ افُْٔسة مُم

سيدظو إػ ترمجة إٕجِٔزية فُِتاب  ِِّّغ جٔدًا من افُْٓة إذ . ترمجة حتّل مّل افُّْسخة افالتْٔٔة, ادَُدَّ افتي ٓ ُيُّن أن يَرأها شوى ادُتً

ة افُتاب جيب أن يٍٓم ظاّمة افنًب اإليامن س. )...( وؿد ظارض ؿادة افُْٔسة بندَّ اإلٕجِٔزي. وؿد خلَّص هْري ٕٔتون, وهو  ادَُدَّ

َِّم ادسٔح إٕجِٔه فإلـِر ِِّّغ حتى ُيُّْٓم ـاتب ـاثوفُٔي يف ذفك افوؿت, موؿف افُْٔسة. فَد ش ِِّّي افُْٔسة ادُتً وس وُمً

سوفُن ويُِف بسمجته فُِتاب تَديّه فًِاّمة.  وُمتاحًا فًِاّمة بل وحتى فِْساء افَادرات , صائًًا فِجّٔع, جًِه يف يد اجلّوع ادَُدَّ

فت إػ ف...  وهُذا أخَى اإلٕجٔل إػ اخلْازير...  ظذ افَراءة مخسة  تافباباوا. وؿد أصدر أحد ًبة فًِاّمةوجوهرة اإلـِروس حتوَّ

مته افُْٔسة  أوامر بابوية )رشائل رشّٔة( يٖمر ؾٔٓا ب٘فَاء افَبض ظذ ويُِف, واشتدظاه اثْان من افباباوات إػ روما, وؿدَّ

موا فه احلامية وِل ُيتَّٓم يف حٔاته باهلرضَة. وؿد ٕدمت افُْٔسة  حاـّة ثالث مّرات, وفُن أصدؿاؤه ؿدَّ ُّ ظذ افُاثوفُٔٔة يف إٕجِسا فِ

خ افزيىاين توماس ؾوفر افذي ـتب بًد ذفك بْحو مائتّي شْة, بٖمٍر من افبابا اشُتخِرج ُجثامٕهم, 1428ويف ذفك,  , ويَول ادٗرِّ

, ثّم أخَى هبا اجلدول يف َّنر, هبا يف جمرى جدول ٍيع اجلريان أحرؿوا ظيامه حتى صارت رمادًا وأخَوا »يهف ما حدث بًد ذفك: 

ر إػ َّنر ً فتًِّٔه افذي إتؼ أن يف ـل ومن افبحر إػ ادحٔط, إػ افبحرومْه , وافُّْٓ . وهُذا أصبح رماد ظيام ويُِف رمزا

 [شافًاِل.

ستَديم افُتاب ظبد ادسٔح اشىٍإوس:  س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ افسمجة افٔسوظٔة ]. 117صـ - ادَُدَّ

ترمجة حديثة تتوخى افبالؽة وافٍهاحة ظذ أظذ مستوياهتا وتًتّد ظذ أدق افُُّْهوص : اهتم أباء افٔسوظٔون بِبْان ب٘صدار احلديثة

 [.يف َوء آـتناؾات احلديثة

ستَديم افُتاب ظبد ادسٔح اشىٍإوس:  س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ : افبوفسٔةافسمجة ]. 116صـ - ادَُدَّ

, وافًّل فسمجة افًٓد اجلديد يف َوء آـتناؾات احلديثة فِّخىوضاتـإت أول ُماوفة جادة يف هذه احلَبة )افَرن افًؼون( 
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ظذ إدخال ُمساظدات افَراءة ـًالمات افسؿٔم واحلوار افتؤَحٔة هي تِك افتي ؿام هبا إب جورج ؾاخوري من أباء 

 [افبوفسٔغ بِبْان.

ستَديم افُتاب د ادسٔح اشىٍإوس: ظب س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ ترمجة ]. 118, 117صـ - ادَُدَّ

س: أحست افُْٔسة افَبىٔة إرثوذـسٔة باحلاجة إػ ٕؼ ترمجة ـامِة فُِتاب افُْٔسة افَبىٔة إرثوذـسٔة بافٌِة افًربٔة تتم  ادَُدَّ

ل افبابا ـرفس افسادس جلْة برئاشة إنبا ؽريٌوريوسظن ضريق أبْائٓا. وذفك  َُّ ب٘صدار إناجٔل إربًة . وؿامت هذه افِجْة ص

ت هذه افسمجة بهٍة خاصة باشتخدام افْهوص افَىبٔة افَديّة. م1975بدًء من ظام  َّّ  [واهت

  وُمنُِة افَإون خَس افُّْ اختالف: 

سأصافة افُتاب افَّص بوٓ ظىٔة:  سافُتاب ]. 8صـ -, ط. ـْٔسة مار مْٔا بافٍٔوم واشتحافة حتريٍه ادَُدَّ هو جمّوظة من  ادَُدَّ

ُتب( أوحى هبا اهلل إػ أناس ؿديسغ ـتبوها من افروح افَدس  ُُ َْٕساٍن, »إشٍار )اف ِنَٔئِة إِ َّ ٌة َؿطُّ بِ ُبوَّ ُٕ ِْٖت   َٕنَُّه َِلْ َت
ِ
ََِّم ُأنَاُس اهلل َُ َبْل َت

ُدسِ  َُ وِح اْف يُسوَن َمُسوِؿَغ ِمَن افرُّ َِدِّ ّت هذه إشٍار إػ جمّوظتغ. )أ( 21 :1)بىرس افثإٔة  شاْف : أشٍار افًٓد افَديم(, وؿد ُؿسِّ

تَِبت ؿبل جميء افسٔد ادسٔح وظددها  ـُ ً  39وهي افتي  افتي بغ أجديْا.  بسمجة افٍإدايكوشبًة أشٍار ؿإؤٕة ثإٔة ؽر موجودة شٍرا

تَِبت بًد جميء افسٔد ادسٔح وظددها أشٍار افًٓد اجلديد)ب(  ـُ ً. 27: وهي افتي   [شٍرا

ساددخل إػ افُتاب حبٔب شًٔد:  َُٕارن افُتاب ]. 179صـ -, دار افتٖخٔف وافَّْؼ فُِْٔسة إشٍَٔة بافَاهرة ادَُدَّ سحغ   ادَُدَّ

سبافُتاب  افُْائس افزوتستإتٔةافًريب بافتي تستًِّه  ُٕالحظ أن , افُْائس افُاثوفُٔٔة وإرثوذـسٔة افؼؿٔةافذي تستًِّه  ادَُدَّ

 [. وُتًرف تِك إشٍار افتي ِل ُتدمج يف افْسخة إوػ بإبوـريٍا.افْسخة إخرة تنّل أشٍارًا أـثر من إوػ

سسبة إػ افُتاب خالؾات بافِّْ ]. 15صـ -, اجلزء إول, ط. افُِٔة اإلـِرئُة افالهوت ادَُارن: افبابا صْودة افثافث : ظذ ادَُدَّ

ْا أمرين ْا ٕٖخذ ظِٔٓم هُ , إٓ أنَّ شاحلق افُتايب»ؽم من ـالمٓم ظن بافُتاب اهتاممًا ـبراً, ظذ افرَّ  افزوتستإتؽم من اهتامم افرَّ 

مثل ضوبٔا, هيوديت, ينوع بن شراخ, وباروخ, وشٍر احلُّة, شٍري ادُابٔغ وبًض  ببًض أشٍار افُتاب ظدم إيامَّنمغ: هامَّ 

ِّّ ا أبوـريٍا, أجزاء أخرى من افُتاب ... واظتبارهم إَّنَّ   [.يف ترمجة افُاثوفٔك فُِتاب مّ َو ٓا إػ افُتاب مثِام تُ وظدم َ

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  فٔس ـل افٔٓود اتٍََّوا ظذ افُتابات افتي ٕحن ًِٕم أن ], ادَدمة. دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

سيتُون مْٓا ـتاهبم  , وطل إمر ـذفك حتى ظام وأن ادسٔحٔغ أجوًا جتادفوا حول إشٍار افتي يتُون مْٓا افًٓد اجلديد, ادَُدَّ

سة إشٍار افتي يتُون مْٓا افُتاب م حغ اتٍَّق ؽافبٔة ؿادة افُْٔسة ظذ جمّوظ300 بل وحتى أن ما زال ُهْاك أن,  ادَُدَّ

, ؾافرومان افُاثوفٔك ظْدهم ظٓد ؿديم َخم ينّل افسبًْٔٔة, وهي افسمجة افٔوٕإٔة افَديّة فألشٍار افًزية, اختالف يف أراء

 [وافُْائس إرثوذـسٔة افؼؿٔة تؤف أشٍارًا ؿِِٔة أخرى.
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ستَديم افُتاب ظبد ادسٔح اشىٍإوس:  س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ إشٍار ]. 36, 35صـ - ادَُدَّ

ِل افَإؤٕة افثإٔة )إبوـريٍا(: ُهْاك جمّوظة من إشٍار اخلاصة افُامِة, وـذفك بًض ـتابات ُمِحَة ببًض أشٍار افًٓد افَديم 

, وفُْْا ٕجدها يف افسمجة افسبًْٔٔة )افٔوٕإٔة( افتي اشتخدمت اشتخدامًا م بْهه افًزي افذي أذٕا إفٔهترد َّن افًٓد افَدي

إٓ أن ُهْاك . وُهْاك ـْائس تَبل هذه افُتابات وُتًرف ظْدها باشم إشٍار افَإؤٕة افثإٔةواشًًا يف ظهور ادسٔحٔة إوػ. )...( 

ساب ـْائس أخرى ٓ تَبِٓا َّن افُت ة أشباب,  ادَُدَّ م فذفك ظدَّ . وـِّة أبوـريٍا ـِّة شإبوـريٍا»وُتًرف ظْدها باشم وُتَدِّ

يوٕإٔة ـإت ُتستخدم أشاشًا ظن افقء افٌي أو ادخبوء. وفُن بّرور افزمن أصبحت ـِّة أبوـريٍا تدل ظذ ما حتوم افنُوك 

 [حول صحته.

إشٍار ؽر افَإؤٕة ادًروؾة بإبوـريٍا: ]. 28, 27صـ -, ط. هٔئة اخلدمة افروحٔة وتدريب افَادة ـتاب وؿرارجوش ماـدويل: 

بع ادسٔحي, ؾٓو أول من أضِق اشم إبوـريٍا  أجرؤّٕوسـإت من تسّٔة افَديس  ]ادًروف أجوًا باشم جروم[ يف افَرن افرا

ؾٔة -1ظذ هذه افُتابات, ومًْاها "افُتب ادُخّبٖة". أما أشباب رؾض هذه افُتابات ؾٓي:  . هبا افُثر من إخىاء افتارخئة واجلٌرا

ِِّم ظَائد خاضئة -2 ز ظذ ممارشات خُتا ُتً ِـّ شفف إشٍار وُتر تِجٖ إػ أشافٔب أدبٔة, وتًرض متوياهتا  -3ة ادوحى هبا. ادَُدَّ

شادهىًْة بٖشِوب خيتِف متامًا ظن إشٍار  تَْهٓا ادّٔزات افتي تٍْرد هبا إشٍار افهادؿة, مثل افْبّوات  -4ة ادوحى هبا. ادَُدَّ

 [وإحاشٔس افدئْة.

سن افُتاب ؾُرة ظاّمة ظمَآت من جمِة مرؿس:  افُْٔسة افسورية ـإت من افواَح تارخئًا أن ]. 77صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ

بع ِل يَبل خُمتٍِة ظن افُْائس إخرى افْاضَة بافٔوٕإٔة وافالتْٔٔة يف مًرؾتٓا بٖشٍار افًٓد اجلديد . ؾحتى ُمْتهف افَرن افرا

ورشائل بوفس افرشول إربًة ظؼ وشٍر أظامل افرشل. ويف أواخر  افدياتٌونأؾراهات أحد آباء افُْٔسة ُهْاك شوى ـتاب 

وأَاف ظِٔٓا ٍٕس أشٍار افًٓد اجلديد افسابَة  -أحد افنخهٔات افنٓرة يف افُْٔسة افسورية  -افَرن افرابع ذـر افَديس أؾرآم 

 [.رشافة جديدة فبوفس افرشول شامها افرشافة افثافثة فُورٕثوس

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب ِة مرؿس: مَآت من جم آشتَرار ظذ رأي َّنائي ظذ افرؽم من أن ]. 78صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ

, إٓ أن فديْا من إدفة افُاؾٔة ما يثبت أنه ِل يَِْض بافْسبة حلدود افَإون ادًُتّد ٕشٍار افًٓد اجلديد ؿد اشتٌرق زمإًا ضويالً 

: مخسة مْٓا من ادجّوظة ادًروؾة ؾٔام ظاد شبًة ـتبتى ـإت مجٔع افُتب ادًُتّدة حافًٔا مًروؾة ظادًٔا, افَرن افثاين ادٔالدي ح

وافرشافة إػ افًزإٔغ افتي  -بافرشائل اجلامًة )أو افُاثوفُٔون( وهي رشافة بىرس افثإٔة ويوحْا افثإٔة وافثافثة ويًَوب وهيوذا 

 [وشٍر افرؤيا افذي ـان يَْص يف افَإون افسوري. -ي ـإت تَْص يف افَإون افالتْٔ

َِّد إول, حرف إفف, إثٔوبٔا, دائرة ادًارف افُتابٔةجمِس حترير:  ن افُتاب إدب احلبق: ]. 83, 82صـ - دار افثََّاؾة, ادُج يتُوَّ

س ً يف افًٓد افَديم 46احلبق من  ادَُدَّ ً يف افًٓد اجلديد 35, شٍرا م يَبِون)ادًُسف هبا(,  ؾًالوة ظذ إشٍار افَإؤٕة, شٍرا  ؾَّ٘نَّ

و  شينوع بن شراخ»و  شاحلُّة»و  شهيوديت»و  شضوبٔا»و  شادُابٔغ»و  شرشائل أـِّْٔدس»و  شؿوإغ ادجامع»و  شراظي هرماس»

ود إصًٔاء», و ششدراس إربًةإأشٍار »و  شباروخ» ًُ  [.شافٔوبٔل»و  شأخْوخ»و  شجوريونيوشف بن »و  ششٍر آدم»و  شُص
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 يوشابٔوس تاريخ: 

إن رشافة بىرس ]. 97, 96صـ - 7إػ  1 : ع 3: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مُتبة ادحبة, ك تاريخ افُْٔسةيوشابٔوس افَٔكي: 

ٔوخ إؿدمون يف ـتابتٓم ـسٍر ٓ يَبل أي ٕزاع.  تٓا. وؿد اشتًِّٓا افنُّ أنْا ظِّْا بٖنَّ رشافته افثإٔة ظذ إول ُمًسف بهحَّ

ا مع ذفك إذ ادوجودة بغ أجديْا أن فٔست َّن إشٍار افَإؤٕة ؾَد اشُتًِّت مع باؿي  ٕاؾًة فُِثرينتَّوحت ا, وفَُّْٓ

ى  إشٍار. ّّ َٔت  - شافرؤيا»و  شافُرازة»افذي حيّل اشّه و  شاإلٕجٔل»و  شأظامل ُبىُرس»أّما ما ُيس ِّّ ا ِل ُتَبل  -ـام ُش َّْٕا ًِٕم أَّنَّ ؾ٘

ي شٖحرص أن ُأبغِّ يف مٗفٍِّي افتارخيي من اجلّٔع ٕنَّه ِل يَتبس مْٓا أي ـاتب حديث أو ؿديم ظالوة ظذ افتسِسل  -. ظذ أنَّْ

شّي  ّتاب افُْٔسة اؿتباشه من وؿت ٔخر من إشٍار ادُتْازع ظِٔٓا, وما ؿافوه ظن إشٍار اف -افرَّ ـُ َإؤٕة ادَبوفة, وظن ما اظتاد 

ُٔوخ إؿدمغؽرها. أّما إشٍار افتي حتّل اشم ُبىُرس, ؾافذي أظرؾه هو أن  . وأّما رشافة واحدة ؾَط ؿإؤٕة وُمًسف هبا من افنُّ

وا وهي أن افبًض رؾورشائل بوفس إربع ظؼة, ؾٓي مًروؾة وٓ ٕزاع ظِٔٓا, وفٔس من إمإة افتٌَّايض ظن هذه احلََٔة, 

َُُّت ؾٔٓا ظذ أشاس أن بوفس ِل يُتبٓا . أّما ما ؿافه افذين شبَوٕا ظن هذه افرشافة ؾسٖؾرد رشافة افًزإٔغ ؿائِغ أنَّ ـْٔسة روما ص

ً ٕنَّ ٍٕس افرَّ إشٍار ؽر ادُتْازع ظِٔٓا بغؾِم أجده  شأظامل بوفس»فه مُإًا خاًصا يف ادوَع ادُْاشب. وأّما ظن  شول . وفُن ٕيرا

ى -َّن من ذـرهم  -يف حتٔته افواردة بآخر رشافة رومٔة ذـر  َّّ ؾٔجب ُمالحية أن  شافراظي» هرماس افذي ُيْسب إفٔه افسٍر ادُس

ُِّم , هذا افسٍر ُمتْازع ظِٔه وٓ ُيُّن وًَه َّن إشٍار ادًُسف هبا مع أن افبًض يًتزوٕه ٓ ؽْى ظْه شَّٔام ظْد من ُيريدون تً

ّتاب اؿتبسوا مْه, ؾْحن ًٕرف أنَّه ُيَرأ يف افُْائس. وظذ أي حال, إليامنمبادئ ا ُُ ت أن افبًض من أؿدم اف . وهذا يٍُي ـام تبَّْٔ

 [إليواح إشٍار ؽر ادُتْازع ظِٔٓا وإشٍار ؽر ادًُسف هبا من اجلّٔع.

أّما ظن ـتابات ]. 126صـ - 18و  17: ع  24: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مُتبة ادحبة, ك تاريخ افُْٔسةيوشابٔوس افَٔكي: 

ُهور افّسابَِة بدون ِٕزاع, بل أجوًا رشافته إوػ.  ًُ شافتغ أخرين يوحْا ؾ٘نَّ إٕجِٔه فٔس هو افوحٔد افذي ُؿبِل أن ويف اف وفُن افرِّ

. وفُْْا يف افوؿت ادُْاشب شٍْهل يف هذه ادسٖخة أجوًا آراء أؽِبٔة افْاس ٓ تزال ُمَْسّةوأما ظن شٍر افرؤيا ؾ٘نَّ . ُمتْازع ظِٔٓام

 [من صٓادة إؿدمغ.

ـُ ]. 127صـ - 5إػ  1: ع  25: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مُتبة ادحبة, ك تاريخ افُْٔسةيوشابٔوس افَٔكي:  ا بهدد ّْ وضاحا 

إناجٔل جيب أن توَع  اً ابق ذـرها. وأول ـل رء إذافّس  حِّص ـتابات افًٓد اجلديدُٕ ْاشب أن ؾّن ادُ  ,افبحث يف هذا ادوَع

افتي بغ أجديْا, وأجوًا  رشافة يوحْا إوػ, ئِٓا يف افستٔب رشائل بوفسبًد هذا جيب وَع  .أظامل افرشل, ئِٓا شٍر إربًة

هذه , افتي شْبغ أراء ادختٍِة ظْٓا يف افوؿت ادْاشب. رؤيا يوحْا - َاً ْاشبًا حن ـان ذفك مُ إ -وَع . بًد ذفك تُ رشافة بىرس

, ؾبغ أجديْا افرشافة افتي ؽم من هذاًسف هبا من افُثرين بافرَّ ادُ , ا إشٍار ادتْازع ظِٔٓاأمّ  .هي مجًٔٓا َّن إشٍار ادَبوفة اً إذ

َّّ تُ  شواء , رشافتا يوحْا افثإٔة وافثافثةىِق ظِٔٓام , وافرشافتان افِتان يُ افثإٔةرشافة بىرس ورشافة هيوذا وأجوًا  رشافة يًَوبي س

وما يسّى بسٍر , جيب أن يًتز أجوًا أظامل بوفس وَّن إشٍار ادرؾوَة .شماإلٕجٔع أو إػ صخص آخر بٍْس آإتسبتا إػ 

رؤيا , وإػ جإب هذه, ـام ؿدمت, وما يسّى تًافٔم افرشل افتي ٓ تزال باؿٔة, رشافة برٕابا, ويواف إػ هذه ورؤيا بىرس افراظي
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. وَّن هذه افْتٔجة, وفُن أخرين يوًوَّنا َّن إشٍار ادَبوفة, مُت افتي يرؾوٓا افبًض ـام ؿدَّ , إن ـان ذفك مْاشباً , يوحْا

ة افًزإٔون افذين ؿبِوا ادسٔح.  إٕجٔل افًزإٔغيوع افبًض أجوًا  وـل هذه يهح اظتبارها َّن إشٍار افذي جيد ؾٔه فّذة خاصَّ

 [.ادُتْازع ظِٔٓا

 وؿد ذـر]. 215, 214صـ - 8إػ  1: ع  8: ف  5, ترمجة: مرؿس داود, مُتبة ادحبة, ك تاريخ افُْٔسةيوشابٔوس افَٔكي: 

ؾَط بل  شافّراظي» وهو ٓ يًرف ـتاب. وأجوًا من رشافة بىرس إوػ, ُمَتبسًا أدفَّة ـثرة مْٓا, أجوًا رشافة يوحْا إوػ ]إيريْاوس[

ٍر ؿائالً »: وؿد ـتب ظْه ما يع, أجوًا يَبِه َِّم افسِّ ل ـل رء آمن بٖن اهلل واحد: حسًْا تُ إفخ.  شافذي خِق ـل إصٔاء وأـِّٓا, أوَّ

بْا من اهلل»: ٔامن ؿائالً وهو يستًّل تَريبًا ٍٕس ـِامت حُّة شِ  [.شإنَّ رؤية اهلل تْتج خِودًا, واخلِود ُيَرِّ

وبآختهار, فَد ]. 261صـ - 2و  1: ع  14: ف  6, ترمجة: مرؿس داود, مُتبة ادحبة, ك تاريخ افُْٔسةيوشابٔوس افَٔكي: 

م )أي: اـِّْٔوس اإلشُْدري( يف مٗفٍِّه  ً ظن وصًٍا مُ ش وصف ادْاطر»ؿدَّ ُدون أن حيذف إشٍار , مجٔع إشٍار افَإؤٕةوجزا

شائل اجلامً, ادُتْازع ظِٔٓا ى رؤيا بىرس, ورشافة برٕابا, إخرى ةأظْي رشافة هيوذا وافرَّ َّّ ٍر ادُس ويَول إنَّ افرشافة إػ . وافسِّ

تَِبت إػ افًزإٔغ بافٌِة افًزإٔة, وفُن فوافًزإٔغ من تٖخٔف بوفس ـُ ا  َّٕه يوجد , وأَّنَّ ؿا ترمجٓا بدؿة وٕؼها إػ افٔوٕإٔغ, وفذا ؾ٘

 [يف هذه افرشافة ٍٕس أشِوب افتًَّبر افذي يف شٍر إظامل.

 س  :وحي افُتاب ادَُدَّ

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب مَآت من جمِة مرؿس:  َّٕه ٕمر يستحق افتْويه أن ]. 12صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ  افُْٔسة إوػوإ

سِل توع صٌٔة َّنائٔة بافْسبة فىبًٔة افوحي يف افُتاب , بآبائٓا افَديسغ افًيام , وفُن افرأي ادسٔحي افسائد بهٍة ظامة ـان ادَُدَّ

ّتاب إشٍار  ُُ شرأًَا ظن افتّٔٔز بغ افنخهٔة اإلٕسإٔة ف ة وبغ افتٖثر اإلهلي افواؿع ظِٔٓم, دون ماوفة فتحديد جمال ـل ادَُدَّ

 [افًْكين افبؼي واإلهلي. من

سظذ ظتبة افُتاب إب جورج شابا:  ٓ يتُِم افًٓد ذـر اإلهلام يف افًٓد افَديم: ]. 134صـ -, مْنورات ادُتبة افبوفسٔة ادَُدَّ

د ـِّة اهلل. وموشى افَديم رشًّٔا ظن اإلهلام ًَ وينوع وصّوئٔل ودإٔال . فُْه ُينر إفٔه أحٔإًا ـام يف إمثِة افتافٔة: افؼيًة ُت

ٌِِّوا ـالم اهلل. م ُب  [يَٗمُرون بُتابة ـالم اهلل. وأصًٔا وإرمٔا وحبَوق وؽرهم من إنبٔاء يَوفون إَّنَّ

سظذ ظتبة افُتاب إب جورج شابا:  فٔس فديْا يف افًٓد اجلديد إهلام افًٓد اجلديد: ]. 136صـ -, مْنورات ادُتبة افبوفسٔة ادَُدَّ

َّٕام فديْا ما ُينر إػ هذا إمر.ز رشًّٔا أنَّه ُمِٓمٕهوص ُتز  [, وإ

ثٔئوؾِٔس ]. 30صـ -, ـْٔسة مار جرجس باإلشُْدرية ٕيرة صامِة فًِم افباتروفوجي يف افستة ؿرون إوػتادرس يًَوب مِىي: 

وَح أن افًٓد اجلديد هو موحى ثٔئوؾِٔس هو أول من أم(: ويرى افبًض أن 185 - 181م, ت. بغ 169أشَف أنىاـٔة )أشًٍَا 

ُشل ـإوا ُمِّٓغ, وأن إناجٔل ورشائل بوفس هي به س», وأن افرُّ  [.شـالم إهلي ُمَدَّ
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َت.  14) 17-14/  3تّٔوثاوس افثإٔة  ّْ َِّ ًَ َْْت, َظاِرؾًا مِمَّْن َت ََ َت َوَأجْ ّْ َِّ ًَ ا َأنَْت َؾاْثُبْت َظَذ َما َت تَُب  15َوَأمَّ ُُ ِرُف اْف ًْ وفَِِّٔة َت ٍُ َوَأنََّك ُمُْْذ افىُّ

ش ِذي يِف اْدَِسِٔح َيُسوَع. ةَ ادَُدَّ َِْخاَلِص, بِاإِلياَمِن افَّ َك فِ َّ ُِّ اِدَرَة َأْن حُتَ ََ   16, اْف
ِ
َُِتاِب ُهَو ُموحًى بِِه ِمَن اهلل لُّ اْف ِِِٔم , ـُ ًْ َٕاؾٌِع فِِتَّ َو

, َوافتَّْوبِِٔخ  ِْٖديِب افَِّذي يِف اْفِزِّ ِويِم َوافتَّ َْ ٍل َصافٍِح. 17, فِِتَّ َّ لِّ َظ ُُ بًا فِ َٖهِّ اِماًل, ُمَت ـَ  
ِ
َْٕساُن اهلل وَن إِ ُُ ْي َي َُ  (فِ

وبوفس ـان ]. 20صـ -, افرشافة افثإٔة إػ تّٔوثاوس, ـْٔسة افسٔدة افًذراء بافٍجافة. تٍسر افًٓد اجلديدأنىؤٕوس ؾُري: 

, وإن ـان افًٓد افَديم ٕاؾع هُذا ؾُم وـم يُون ٕاؾًًا أن بًد أن وٍٕٓم ٕحن أن أية أَّنا تنّل افًٓدين ,فًٓد افَديميَهد ا

ته بَ٘اؾة افًٓد اجلديد.  [اتوحت ٕبّوا

سهل افُتاب إنبا راؾائٔل: ُمراجًة  بداية جيب أن ٕسٖل ظام ـان ]. 54صـ - ـْٔسة مار جرجس باإلشُْدرية ,وحده يٍُي؟ ادَُدَّ

شـالمه ظن افُتب يَهد افَديس بوفس افرشول ظْد  , ٓ يُّن أن يَهد افًٓد اجلديد. ة افتي ظرؾٓا تّٔوثاوس من ضٍوفتهادَُدَّ

 يُن , بل إٕه ِل يُن ؿد اـتّل حتى زمن ـتابة بوفس فتِك افرشافة إػ تّٔوثاوس. وِلٕنه ِل يُن مُتوبًا حغ ـان تّٔوثاوس ضٍالً 

شافُتب »بافتايل ٕرى يف تِك أية ويف أؽِب إصارات افًٓد اجلديد إػ افًٓد اجلديد ؿد مُجِع حْٔذاك ـام ًٕرؾه حافًٔا ...  أن  شةادَُدَّ

 [.بوفس يَهد أشٍار افًٓد افَديم

ًُا ]. 41, 40صـ -, دار جمِة مرؿس افًٓد افَديم ـام ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةرهبان دير أنبا مَار:  ُشل متسُّ ك افتالمٔذ وافرُّ فذفك متسَّ

, ـام يتَِّوح هذا من وصٔة افَديس بوفس فتِّٔذه تّٔوثاوس, وهو ابن امرأة هيودية مٗمْة صديدًا بافًٓد افَديم يف ترمجته افسبًْٔٔة

ُتَب »وأبوه يوٕاين )أي: وثْي(:  ُُ ِرُف اْف ًْ وفَِِّٔة َت ٍُ شَوَأنََّك ُمُْْذ افىُّ َك أي: افًٓد افَديم) μματα γρα    ραَة ادَُدَّ َّ ُِّ اِدَرَة َأْن حُتَ ََ (, اْف

ِذي يِف اْدَِسِٔح َيُسوَع.  َِْخاَلِص, بِاإِلياَمِن افَّ َُِتاِب فِ لُّ اْف , أي: افسمجة افسبًْٔٔة افتي بغ يديه)   γραφη ـُ
ِ
( ُهَو ُموحًى بِِه ِمَن اهلل

ِِِٔم َوافتَّْوبِِٔخ  ًْ َٕاِؾٌع فِِتَّ , َو ِذي يِف اْفِزِّ ِْٖديِب افَّ ِويِم َوافتَّ َْ ٍل َصافٍِح  17, فِِتَّ َّ لِّ َظ ُُ بًا فِ َٖهِّ اِماًل, ُمَت ـَ  
ِ
َْٕساُن اهلل وَن إِ ُُ ْي َي َُ -3:15يت  2) شفِ

17)] 

ستَديم افُتاب ظبد ادسٔح اشىٍإوس:  س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ ادسٔحٔون ٓ يٗمْون ]. 22صـ - ادَُدَّ

سبٖن افُتاب  ن ـتاب ٕزل من افسامء بُل ـِامته وحروؾه ادَُدَّ ـِامت  شأناس اهلل افَديسون», وفُْٓم يٗمْون بافوحي: ؾَد دوَّ

سافُتاب  أي مّوفغ أو مدؾوظغ  شمسوؿغ من افروح افَدس», ـٌل بٖشِوبه ادتّٔز وُمٍرداته اخلاصة. إٓ أَّنم مجًًٔا ـاوا ادَُدَّ

 [بًّل افروح افَدس ؾٔٓم, متامًا ـام تدؾع افرياح افسٍن.

سأصافة افُتاب افَّص بوٓ ظىٔة:  اإلٕجٔل ِل يْزل وِل هيبط ظذ ]. 11صـ -, ط. ـْٔسة مار مْٔا بافٍٔوم واشتحافة حتريٍه ادَُدَّ

... وـٔف يُّن أن ُئِّه مالك وهو رب ادالئُة مجًًٔا ؟! افسٔد ادسٔح هو  ِل يَف مالـًا ُئِّه اإلٕجٔل آية آية, افسٔد ادسٔح

موَوع افُتاب ـِه ... افًٓد افَديم بٖـِّه ُمذخر يف افْبوات وافرموز ظن ادسٔا, وافًٓد اجلديد يتحدث ظن ظّل ادسٔا, 

ته وحٔاته.  [وافتالمٔذ شجِوا افَِٔل ظن مًجزا
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َر  43) 44-43/  22فوؿا  َٓ يهِ َوَط وِّ ََ  ُي
ِ
اَمء َٕاِزَفٍة  44. َفُه َمالٌَك ِمَن افسَّ ِت َدٍم  َىَرا ََ ـَ ََٖصدِّ جَلَاَجٍة َوَصاَر َظَرُؿُه  اَن ُيَهعِّ بِ ـَ اٍد  َٓ اَن يِف ِج ـَ َوإِْذ 

 (َظَذ إَْرِض.

أو  من أن اإلٕجٔل ٕزل ظذ يسوع خيتِف ظام يَوفه اإلشالمهذا إمر ] 76صـ - دار افثََّاؾة, اددخل إػ افًٓد اجلديدؾٓٔم ظزيز: 

شواء من اجلٔل , فٔس يسوع بل ادسٔحٔغ)ظٔسى( بٌِة افَرآن, ؾادسئول إول ظن ـتابة هذا افُتاب افذي ٕسّٔه افًٓد اجلديد 

ٕنٖ يف وشط وفُْه ـتاب . وهذا افُتاب فٔس ـتابًا أزفًٔا ـان مٍوطًا يف افِوح ادحٍوظ, إول أو من اجلٔل افثاين من افتالمٔذ

 [.افُْٔسة وبواشىتٓا ومن أجِٓا

 إشٍار افَإؤٕة افثإٔة:تًَِٔات جوش ماـدويل ظذ 

 .30-28صـ -, ط. هٔئة اخلدمة افروحٔة وتدريب افَادة ـتاب وؿرارجوش ماـدويل: 

اتِّساق هذه افرؤى حتى ؿال وؿد توايق مارتن فوثر من ظدم ق.م.( وهو ـتاب رؤى حيوي شبع رؤى,  100: )ٕحو شْة شٍر ضوبٔا

 إَّنا جيب أن ُتَِى يف افبحر !

 بىِتٓا أرمِة هيودية مجِٔة اشّٓا هيوديت. ؿهة ؾريسٔة خٔافٔة: )ٕحو مْتهف افَرن افثاين ق.م.( شٍر هيوديت

فُْه , ويَول إن أشتر ومردخاي صاما, "أشتر" هو افسٍر افوحٔد افذي ِل يرد ؾٔه اشم اهللق.م.(  100: )ٕحو شٍر أشتر إَاؾات

َِّٔا ُِٕسَبت إػ آثْغ, ِل يذـر أَّنام ص  فِِّك. ان, ـام زيدت رشافتان مْسوبتوفتًويض هذا افَْص زيدت صالة ضويِة 

هي ؿهص هيودية خٔافٔة أّما ؿهة افتْغ ؾٓي ؿهة أشىورية, ويُّن أن تَول إن ؿهص شوشْة, وضوبٔا وهيوديت  :بٔل وافتْغ

 .ذات ؿّٔة دئْة ؿِِٔة أو بال ؿّٔة بادرة

ٍز فه, يروي إتهارات يوداس ادُايب,  :ادُابٔغ افثاين اًل فُِّابٔغ إول بل موا ِّّ  .وبه أشاضر أـثر مما يف ادُابٔغ إولفٔس ُمُ

 ٕشٍار ادٍَودةا: 

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ً يف افًٓد افَديم,  39يوجد ]. 42صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ ً  23ـام يوجد شٍرا شٍرا

ِّٓا وردت أشامؤها يف افًٓد افَديم, آخرين ٕن . ٕستىٔع أن َٕرأ ُمَتىٍات من شٍرين من هذه إشٍار, وفُْٓا ؽر موجودة, ـ

سافُتاب  ا , يَتبسٓا مْٓا ادَُدَّ ا ُتٌىي ِل تبقوفُْْا ٓ ٕستىٔع أن َٕرأ هذه إشٍار ٍٕسٓا َّٕنَّ . وـل إشٍار ادٍَودة, ُيًتَد أَّنَّ

ئٔل, وحروهبم وحُم بًض ادِوك, وؿهص أؾراد من إنبٔاء,  ٍا ـام أن إشٍار ادٍَودة ـإت بًض ؾهول يف افتاريخ افَديم إل

ا تسبق بًض أؿدم افَهؿديّة جداً  تَِبت ؿبل إشٍار افتي ذـرهتا, أي أَّنَّ ـُ ا  ئٔل بام يف ذفك , ؾّن افواَح أَّنَّ ٍا ص يف تاريخ إ

ويرى ظِامء افُتاب أنَّه ٓ . افتي اؿتبس ؾٔٓا ينوع هتاؾًا جريئًا من شٍٍر مٍَودأحدى مًارك ينوع إوػ فدخول أرض ادوظد, 

ً مٍَوداً  23يوجد يف افواؿع  ة أشامء, وـثر من ا ,بل ٕحو شتَّة أشٍار, شٍرا فًْاوين ِل تُن يف ٕن بًض إشٍار ـان ُيىِق ظِٔٓا ظدَّ

حتويات. إرجح -ـام يَول افًِامء  -افواؿع ظْاوين أشٍار بل  ُّ  [وصًٍا فِ
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ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  مَْول من: واهد أشٍل إشامء( .43صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ  )مع إَاؾة ّٕص افنَّ

ً ادٍَودة:  افثالثة وافًؼون شٍرا

بشٍر حروب ا -1 اُل يِف ـَِتاِب  (15-14/  21)ظد  فرَّ ََ بِّ »فَِذفَِك ُي ُٕوَن َوَمَهبِّ إَْوِدَيِة ش: »ُحُروِب افرَّ َواِهٌب يِف ُشوَؾَة َوَأْوِدَيِة َأْر

َب  ِن َظاَر َواْشَتََْد إِػ خُتُِم ُموآ َُ  ش.افِذي َمال إِػ َمْس

ُب ِمْن َأْظَداِئِه. َأَخَْٔس  13/  10ينوع  (18/  1صم  2, 13/  10)يش  ياذ شٍر -2 ًْ َم افنَّ ََ َت ْٕ ُر َحتَّى ا َّ ََ ُس َوَوَؿَف اْف ّْ َؾَداَمِت افنَّ

ا ـَ َْٕحَو َيْوٍم  ُروِب  ٌُ ِْ َجْل فِ ًْ  َوَِلْ َت
ِ
اَمء بِِد افسَّ ـَ ُس يِف  ّْ ِت افنَّ ٍَ ؟ َؾَوَؿ ِر َياَذَ ٍْ ُتوبًا يِف ِش ُْ  ِمٍل.َهَذا َم

ََِّم َبُْو هَيُوَذا  18) 27-18/  1صّوئٔل افثاين  ًَ ْوسِ »َوَؿاَل َأْن َيَت ََ ُتوٌب يِف ش. َِٕنَٔد اْف ُْ ِر َياَذَ »ُهَوَذا َذفَِك َم ٍْ ْبُي َيا » 19ش: ِش َافيَّ

َط اجْلََبابَِرُة!  ََ َْٔف َش ـَ خِمَِك.  ُتوٌل َظَذ َصَوا َْ ِئُٔل َم ا َ ٍْ وا يِف َأْشَواِق  20إِ ُ . َٓ ُتَبؼِّ وا يِف َجتَّ َرَح َبَْاُت  َٓ خُتِْزُ ٍْ ُِوَن, فِئاَلَّ َت ََ َأْص

ِِْف.  ٌُ َت َبَْاُت اْف َّ َِّٔغ, فَِئالَّ َتْن
ِِْسىِِْٔ ٍِ ِدَماٍت, َٕنَُّه ُهَْاَك ُضِرَح جِمَنُّ  21اْف َْ وُل َت َُ نَّ َوَٓ ُح ُُ ْٔ َِ ْن َضلٌّ َوَٓ َمَىٌر َظ ُُ ُبوَع َٓ َي ِْ َيا ِجَباَل ِج

ْهِن.  اجْلََبابَِرِة, جِمَنُّ َصاُوَل  , َوَشُْٔف َصاُوَل َِلْ َيرْ  22باَِل َمْسٍح بِافدُّ
ِ
َٕاَثاَن إَِػ اْفَوَراء ْتَذ ِمْن َصْحِم اجْلََبابَِرِة َِلْ َتْرِجْع َؿْوُس ُيو ََ ِجْع ِمْن َدِم اْف

َسِ  23َخاِئبًا.  ٍْ َٔاهِتاَِم َِلْ َي ِن يِف َح َوا ِْ َٕاَثاُن اْدَْحُبوَباِن َواحْلُ َيا َبَْاِت  24َؿا يِف َمْوهِتاَِم. َأَخفُّ ِمَن افُُّْسوِر َوَأَصدُّ ِمَن إُُشوِد. َصاُوُل َوُيو

نَّ  ُُ َهِب َظَذ َماَلبِِس َل ُحِعَّ افذَّ ًَ ِم, َوَج ًُّ َْ ً بِافتَّ نَّ ِؿْرِمزا ُُ ِذي َأْخَبَس َُِغ َصاُوَل افَّ ِئَٔل, اْب ا َ ٍْ َط اجْلََبابَِرُة يِف َوَشطِ  25. إِ ََ َْٔف َش احْلَْرِب!  ـَ

ُتوٌل.  َْ خِمَِك َم َٕاَثاُن َظَذ َصَوا   26ُيو
ِ
بَِّة افَِّْساء بَُّتَك يِل َأْظَجُب ِمْن َمَ ً يِل ِجّدًا. َمَ ِْوا َْْت ُح ـُ َٕاَثاُن.  ََِْٔك َيا َأِخي ُيو ُت َظ َْ َْٔف  27. َؿْد َتَواَي ـَ

َط اجْلََبابَِرُة َوَباَدْت آَُٓت احْلَْرِب  ََ  ش.(َش

ْٔاَمنَ » (41/  11مل  1) ور شِٔامنشٍر أم -3 َِ ِر ُأُموِر ُش ٍْ ُتوَبٌة يِف ِش ُْ ُتُه ِهَي َم َّ ُْ لُّ َما َصََْع َوِح ـُ ْٔاَمَن َو َِ َُّٔة ُأُموِر ُش
َِ  شَوَب

ئٔل -4 ٍا  (19/  14مل  1) شٍر أخبار إجام دِوك إ

« َِ َْٔف َم ـَ َْٔف َحاَرَب َو ـَ اَم,  ًَ َُّٔة ُأُموِر َيُرْب
َِ ا َب ُِوَوَأمَّ ُ

ِ
ِر َأْخَباِر إَجَّاِم د ٍْ ُتوَبٌة يِف ِش ُْ َا َم َِّ٘نَّ ِئَٔل َك, َؾ ا َ ٍْ  شِك إِ

ِر َأْخَبارِ » (29/  14مل  1) شٍر أخبار أجام دِوك هيوذا -5 ٍْ ُتوَبٌة يِف ِش ُْ َل َم ًَ لُّ َما َؾ ـُ اَم َو ًَ َُّٔة ُأُموِر َرُحْب
َِ ُِوِك هَيُوَذا َوَب ُ

ِ
 شإَجَّاِم د

ئٔل شٍر مِوك -6 ٍا ُتوُبوَن » (34/  20أخ  2, 1/  9أخ  1) إ ُْ ِئَٔل, َوَها ُهْم َم ا َ ٍْ لُّ إِ ـُ َْٕتَسَب  ِئَٔل َوا ا َ ٍْ ُِوِك إِ ِر ُم ٍْ  شيِف ِش

وِر » ـُ ُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحَْايِن اْدَْذ ُْ َُّٔة ُأُموِر هَيُوَصاَؾاَط إُوَػ َوإَِخَرِة َم
َِ ِر َوَب ٍْ ِئَٔل يِف ِش ا َ ٍْ ُِوِك إِ  شُم

 (29/  29أخ  1) شٍر أخبار صّوئٔل افرائي -7

 (29/  29أخ  1) شٍر أخبار ٕاثان افْبي -8

 (29/  29أخ  1) شٍر أخبار جاد افرائي -9

ئِي, َوَأْخ » ا وِئَٔل افرَّ ُّ ِر َأْخَباِر َص ٍْ ُتوَبٌة يِف ِش ُْ ِئيَوُأُموُر َداُوَد اْدَِِِك إُوَػ َوإَِخَرُة َم ا , َوَأْخَباِر َجاَد افرَّ َٕاَثاَن افَّْبِيِّ  شَباِر 

 (29/  9أخ  2) أخبار ٕاثان افْبي -10

 (29/  9أخ  2)ٕبوة أخٔا افنِٔوين  -11

 (29/  9أخ  2) رؤى يًدو افرائي -12
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َٕاَثاَن » ُتوَبٌة يِف َأْخَباِر  ُْ ْٔاَمَن إُوَػ َوإَِخَرِة َم َِ َُّٔة ُأُموِر ُش
َِ ئِيَوَب ا ُدو افرَّ ًْ ُِويِنِّ َويِف ُرَؤى َي ٔ َّٔا افنِّ ِة َأِخ ُبوَّ ُٕ َباطَ  افَّْبِيِّ َويِف  َٕ اَم ْبِن  ًَ  شَظَذ َيُرْب

 (15/  12أخ  2) أخبار صًّٔا افْبي ويًدو افرائي -13

َٔا افَّْبِيِّ » ًْ َّ ُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َص ُْ اَم إُوَػ َوإَِخَرُة َم ًَ تَِساِب َوُأُموُر َرُحْب ْٕ ِٓ ئِي َظِن ا ا و افرَّ  شَوِظدُّ

و» (22/  13أخ  2) ِمدَرس افْبي ظدو -14 ُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس افَّْبِيِّ ِظدُّ ُْ ُفُه َم َّٔا َوُضُرُؿُه َوَأْؿَوا َُّٔة ُأُموِر َأبِ
َِ  شَوَب

ئٔل -15 ٍا ِئَٔل َوُأُموُر آَشا إُوَػ َوإَِخرَ » (11/  16أخ  2) شٍر ادِوك فٔٓوذا وإ ا َ ٍْ وَذا َوإِ ُٓ َٔ
ِ ُِوِك ف ُ ِر اْد ٍْ ُتوَبٌة يِف ِش ُْ  شُة َم

ئٔل -16 ٍا  (34/  20أخ  2) أخبار ياهو بن حْاين ادذـور يف شٍر مِوك إ

وِر يِف » ـُ ُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحَْايِن اْدَْذ ُْ َُّٔة ُأُموِر هَيُوَصاَؾاَط إُوَػ َوإَِخَرِة َم
َِ ِئَٔل َوَب ا َ ٍْ ُِوِك إِ ِر ُم ٍْ  شِش

ُِوكِ » (27/  24أخ  2) ِمدَرس شٍر ادِوك -17 ُ ِر اْد ٍْ ُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس ِش ُْ  َم
ِ

ِْٔت اَّللَّ ُة َب ِْٔه َوَمَرمَّ َِ ْثَرُة َما مُحَِل َظ ـَ ا َبُْوُه َو  شَوَأمَّ

َُّٔة » (22/  26أخ  2)ـتبٓا إصًٔاء بن أموس افْبي,  أمور ظزيا -18
َِ َٔاُء ْبُن آُموَص افَّْبِيُّ َوَب ًْ ا إَِص َٓ َتَب ـَ ا إُوَػ َوإَِخَرُة  يَّ  شُأُموِر ُظزِّ

ئٔل وهيوذا -19 ٍا  (18/  33أخ  2) شٍر مِوك إ

بِّ إََِلِ إِ » وُه بِاْشِم افرَّ ُّ َِّ ـَ ِذيَن  ئَِغ افَّ ا اَلُم افرَّ ـَ ِه َو ى َوَصاَلُتُه إَِػ إهَِلِ َُّٔة ُأُموِر َمَْسَّ
َِ ئَِٔل َوَب ا َ ٍْ ُِوِك إِ ئَِٔل ِهَي يِف َأْخَباِر ُم ا َ  شٍْ

ئٔل وهيوذا -20 ٍا  (32/  32أخ  2) رؤيا أموص افْبي يف شٍر مِوك إ

ُِوِك هَيُ » ِر ُم ٍْ َٔاَء ْبِن آُموَص افَّْبِيِّ يِف ِش ًْ ُتوَبٌة يِف ُرْؤَيا إَِص ُْ مِحُُه َم َّٔا َوَمَرا َُّٔة ُأُموِر َحَزِؿ
َِ ِئَٔل وَذا َوَب ا َ ٍْ  شَوإِ

ئٔل -21 ٍا  (18/  33أخ  2) أخبار مِوك إ

بِّ إََِلِ إِ » وُه بِاْشِم افرَّ ُّ َِّ ـَ ِذيَن  ئَِغ افَّ ا اَلُم افرَّ ـَ ِه َو ى َوَصاَلُتُه إَِػ إهَِلِ َُّٔة ُأُموِر َمَْسَّ
َِ ئَِٔل َوَب ا َ ٍْ ُِوِك إِ ئَِٔل ِهَي يِف َأْخَباِر ُم ا َ  شٍْ

اٍت َوَأَؿامَ » (19/  33أخ  2) أخبار افرائغ -22 ًَ ٍَ ا ُمْرَت َٓ تِي َبَْى ِؾٔ ُتُه َوإََماـُِن افَّ َٕ َٔا لُّ َخَىاَياُه َوِخ ـُ ْشتَِجاَبُة َفُه َو ِٓ ِرَي َوَصاَلُتُه َوا  َشَوا

ئِغَ  ا ُتوَبٌة يِف َأْخَباِر افرَّ ُْ ِه َم ًِ
َُ  شَومَتَاثَِٔل َؿْبَل َتَوا

َٔاِصٔ» (23/  12)ٕح  شٍر أخبار إجام -23 َٕاَن ْبِن َأْخ ِر َأْخَباِر إَجَّاِم إَِػ َأجَّاِم ُيوَحا ٍْ ُتوبَِغ يِف ِش ُْ  َم
ِ
اَن َبُْو َِٓوي ُرُؤوُس أَباء ـَ  شَب َو

  َّبًْٔٔة افٔوٕإٔةمجة افسَّ افس: 

ف إػ افُتاب إب إشىٍان ذبْتٔٔه:  ستًرَّ ُترجم افًٓد افَديم إػ افٔوٕإٔة ابتداًء من افَرن ]. 7صـ -, دار ادؼق ببروت ادَُدَّ

, ؿام بافًّل شبًون ـاتبًا, ـل واحد ظذ حدة, ؾوصِوا إػ ترمجة واحدة متامًا. بحسب إشىورةافثافث ق.م. يف اإلشُْدرية. 

ٔت هذه وحي اهللؾٓي تًْي أن مثل هذه افسمجة ٓ ُيُّن إٓ أن تُون من مًْى هذه إشىورة ظذ جإب من إمهٔة:  ّّ . وفذفك ُش

 [.شافسبًْٔٔة»افسمجة 

ورثت افُْٔسة ظن ادجّع افٔٓودي ]. 96صـ -, دار جمِة مرؿس افًٓد افَديم ـام ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةرهبان دير أنبا مَار: 

َّٕه حَّا ؿامت حرـة ادًُارَة َد هذه افسمجة من ِؿَبل هيود افَرن افثَة افُامِة ؾٔام ؿام به ادسمجون اإلشُْدريونافٔوٕاين  , حتى إ

يدة من افتََّوى واإليامن يف ُشِىاَّنا اإلهلي ُمًتَدين بام ؾٔٓا من إهلام ٓ يَل ظن افثاين ادٔالدي,  ك هبا آباء افُْٔسة بّناظر ُمتزا متسَّ
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ِِِّغ آختالف بغ افسبًْٔٔة وب, إصل افًزي لُمً بل هو تًديل وتهحٔح : غ افَّْص افًزي أنَّه ٓ يرجع إػ خىٖ يف افسمجة أو افََّْ

 [.إهلي اشتِزمه افوحي فُْٔسة ادستَبل

وأهّم ما فٍت ٕير أورجيإوس يف ]. 52صـ -, دار جمِة مرؿس افًٓد افَديم ـام ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةرهبان دير أنبا مَار: 

ا يف افَّْص هلهو وجود ـِامت ومُجَل بل وؾَرات ـامِة يف افسبًْٔٔة ٓ وجود ش افسبًْٔٔة»واخلامس ش افًزيافَّْص »افًّودين إول 

َّٔزة يف بداية اجلِّة أو افَىًة و َّنايتٓا, مماثِة فًِالمات افتي ٕوًٓا أن يف وشط أو افًُس, افًزي . فذفك وَع ظِٔٓا ظالمة مُم

 [افُّْهوص فْؼحٓا يف اهلوامش.

يف اهلامش: ُيًزِّ افَديس أؽسىْٔوس ]. 96صـ -, دار جمِة مرؿس افًٓد افَديم ـام ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةرهبان دير أنبا مَار: 

مًا يف افًِم )يَهد افُْائس افؼؿٔة وؿتئذ( ظْدهم أن »ظن هذا ادوؿف, رؽم أنَّه يُتب بافالتْٔٔة, ؿائاًل:  يف افُْائس إـثر تَدُّ

ُدسافسبًْٔٔة تُ  َُ وح اف ُٕحِْي , ُوِجَد رء يف ادَُابل افًزي خيتِف ظامَّ ترمجه افسبًون وإذا...  رمجت بًّوٕة افرُّ ؾًذ ما أطّن يْبٌي أن 

ه بواشىتٓم َّّ َّٔتٓم ؿد إتَِت إػ رؤوشْا أمام افتدبر اإلهلي حا مت . ؾٖشٍار إّمة افٔٓودية ادرؾوَة بسبب ظثرهتم افدئْة أو شوء ٕ

ْا ؿبل جمٔئه. صًو ِِّّت إػ إمم اددظوة فإليامن بربِّ وح ب أخرى وُش ن افسبًون من افسمجة بٖشِوب اشتحسْه افرُّ َُّ وفذفك مت

ُدس افذي حثَّٓم وأظىاهم أن يُوٕوا صوتًا واحداً  َُ ... وـام ـُْت أؿول أن افَّْص افالتْٔي فًِٓد افَديم يف حافة افرضورة يْبٌي أن  اف

ح بحسب   [شافٔوٕاين ادوثوق به.ُيهحَّ

يف اهلامش: يَول يوشتغ افنٓٔد )افَرن ]. 88صـ -, دار جمِة مرؿس افًٓد افَديم ـام ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةرهبان دير أنبا مَار: 

بِّٔغ»... افثاين ادٔالدي( يف حواره مع تريٍو افٔٓودي:  ِِّّٔك )أي: افرا ق ُمً ً أن أخزك أٓ ُتهدِّ افذين جتاٍوا ظذ ( جتدين ُموىَّرا

س. ُهْاك آيات يف افُتاب تٍسر رء آخر خيتِف ظامَّ ذحه افسبًون صٔخًا يف ظك بىِّٔوس مِك مك حة أن  ادَُدَّ ُتيٓر سا

م جتاٍوا ظذ تٖـٔد ما ِل تذـره إشٍار  شآراءهم باضِة وأَّنم أؽبٔاء, حتى إَّنَّ ُِِّّٔم افذين رؾووا ترمجة ة ... ادَُدَّ أنا ٓ أثق يف ُمً

ُتبًا من افتي ترمجٓا افسبًون افذين ـإوا )وهي ترمجة أـٔال(  افسبًغ صٔخًا وحُياوفون ترمجة أخرى ـُ م اشتبًدوا  ـام أرجو أن ُتالحظ أَّنَّ

 [ش.مع بىِّٔوس

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب مَآت من جمِة مرؿس:  وؿد اشتَبِت افُْٔسة هذه افسمجة افسبًْٔٔة, ]. 99صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ

رثٓا افٔٓود ادٗمْون بادسٔح ظن أجدادهم, بُل وؿار واحسام. وؿد ؿٔل أن ظدد افنٔوخ افذين اَىًِوا بافسمجة شبًغ  ـام توا

م ـإوا يًِّون ُمٍْردين بٖمر بىِّٔوس.  ؾوا يف إصٔخًا, وأَّنَّ ويف َّناية ظِّٓم ُوِجَدت ترمجاهتم . صلوفًّل ذفك خنٔة من أن حُيرِّ

مجة من جٓة وإهلام اهلل  هلم من جٓة أخرى. ُمىابَة من ـل جٓة . وؿد أمتُّوا ترمجة مجٔع أشٍار افًٓد ؾُان ذفك ُبرهإًا ظذ صدق افسَّ

 [افَديم ُدؾًة واحدة.

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  أما إشٍار ادسبوؿة ؾٔام يع ؿائّة بإشٍار افسبًْٔٔة. ]. 50صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

ش, وفُن أن ؽافبٔتٓا موجودة يف افُتب بْجّة )*( ؾٓي ٓ توجد يف افَائّة افَإؤٕة إخرة فألشٍار افًزية وم ادَُدَّ ة اخلاصة بافرُّ
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ُتب افزوتستإت حتت اشم "إبوـريٍا". افُاثوفٔك وافٔوٕإٔغ إرثوذـس وافسافٍؤٕغ. ـام أَّنا مىبوظة يف أجزا  ـُ ء ُمٍْهِة من 

وم وافسافٍؤٕغ ُتب افُاثوفٔك وافرُّ ـُ صالة , هي إشدارس إول( وٓ حتى يف إبوـريٍا) وإشٍار افوحٔدة افتي ٓ توجد يف 

ُتب وأؽاين ومزامر شِٔامن, وادُابٔون افثافث وافرابع, مّْسى ُُ ش. وفُن بًض اف وم إرثوذـس وافسافٍؤٕغ ة اادَُدَّ خلاصة بافرُّ

سظالوة ظذ أن افُتاب , افثافث غوادُابٔ, وصالة مْسى, رس إولؾتحتوي ظذ إشدا افٔوٕاين حيتوي أجوًا ظذ ادُابٔغ  ادَُدَّ

بع يف ُمِحق ادامفك )أشٍار  4 - 1. افْاموس وافتاريخ: افتُوين, اخلروج, افالويغ, افًدد, افتثْٔة, ينوع, افَواة, راظوث, افرا

 4 - 1* , * ضوبٔا, * هيوديتٕحّٔا(, أشتر,  -, إشدارس افثاين )ظزرا * إشدارس إولإخبار,  2 - 1صّوئٔل وادِوك(, 

ى, * إؽاينامر, . إشٍار افنًرية وافْبوية: ادزمُابٔون (, إمثال, اجلامًة, ٕنٔد اإلٕناد, موجودة بغ إؽاين) * صالة مْسَّ

, هوصع, ظاموس, مٔخا, يوئٔل, ظوبديا, يوٕان, ٕاحوم, حبَوق, * مزامر شِٔامن, * ينوع بن شراخ, * حُّة شِٔامنأجوب, 

ثي, حزؿٔال, دإٔال, موجودة يف باروخ) رشافة إرمٔا, * باروخصٍْٔا, حجي, زـريا, مالخي, إصًٔاء, إرمٔا,   * صالة ظزريا(, ادرا

موجودة يف ) * بًل وافتْغ(, موجودة يف دإٔال) * شوشْة(, موجودة يف دإٔال) * ٕنٔد افٔٓود افثالثة(, موجودة يف دإٔال)

 [(.دإٔال

 ترمجة افٍوجلاتا افالتْٔٔة: 

افٍوجلاتا: ـان افًٓد افَديم يف ]. 89-87صـ -, دار جمِة مرؿس ـْٔسة اإلشُْدريةافًٓد افَديم ـام ظرؾته رهبان دير أنبا مَار: 

ا يف افٌرب ؾُإت افسمجة افالتْٔٔة افَديّة )ورمزها  ( احٖخوذة ظن افسبًْٔٔة دون تٌٔر, OLافؼق ادسٔحي هو افسبًْٔٔة. أمَّ

إوس أشَف ؿرضاجْة افنٓٔد يف افَرن افثافث, ثم أمزوشٔوس وهي افتي ـتب هبا أباء افالتغ ادسٔحٔون مثل ترتِٔإوس وـزي

ٕتٔجة فألخىاء ادُساـّة من افُّّْساخ أن , وـام حدث يف افؼقأشَف مٔالٕو وأؽسىْٔوس أشَف هٔبو يف افَرٕغ افرابع واخلامس. 

ابا داماشوس بىريرك روما يف أواخر افَرن مما دظا افب. تُرر هذا أجوًا يف افٌرب, اؿتوت افرضورة تَْٔح وتَْٔة ومراجًة افسبًْٔٔة

ِِّف افَديس جروم بع أن ُيُ سبًّل ترمجة ٓتْٔٔة جديدة فُِتاب , افرا . ؾساؾر جروم إػ ؾِسىغ دًرؾته بوجود اختالؾات ادَُدَّ

ات حول رؾوٓم آظساف م, وؿامت بْٔه وبغ أحبار افٔٓود ُهْاك ماورات ُمْاؿن383بغ افُُّْهوص افًزية وبغ افسبًْٔٔة شْة 

بٖشٍار افسبًْٔٔة افتي بدون أصل ظزي: ُربَّام بسبب جِٓٓم بادراحل افتارخئة افتي ظزت هبا إشٍار افٔٓودية افتي بغ أجدهيم 

دًا مْٓم فتنُُٔه ؾٔام بغ أجدي ادسٔحٔغ من أشٍار يوٕإٔة.  ُّّ اين صُوٌك دؾًتٓم ؾَد ـان فدى آباء افُْٔسة ُمْذ افَرن افثوُربَّام تً

ام افٔٓود ب٘خٍاء احلَائق وإشٍار اإلهلٔة ٓا ٓهتِّ . وبدأ جروم ظِّه ُمتٍيًا بستٔب إشٍار ـام هو يف افسبًْٔٔة فَُّْه اشتبدل ٕهَّ

حه أورجيإوس يف افًّود اخلامس من اهلُسابال, وت رجم افذي ـان حتت يديه من مُتبة ؿٔكية اجلديدة, وهو افَّْص افذي صحَّ

ا ما ِل جيده ظْدهم ؾَد ترمجه من افًّود اخلامس من اهلُسابال و  بدًٓ مْه افَّْص افًزي ادوجود فدى أحبار افٔٓود يف ؾِسىغ. أمَّ

ً أنَّه أخذها ظن افسبًْٔٔة.  من أصل آرامي )هُذا دظاه يف افٍوجلاتا(  ويذـر جروم أجوًا أنَّه ترجم شٍر ضوبٔاوَع فه ظالمات ذاـرا

ٍُّيات افَديس جروم جتاه إشٍار افتي ِل يًثر هلا ظذ أصل ظزي فدى أحبار افٔٓود ُهْاك موجود حافٔاً  ؽر إٓ أن . ورؽم حت

, جاظِة إشٍار ـِٓا ظذ مستوى واحد من افَإؤٕة, شافنًبٔة»أي  شافٍوجلاتا» افُْٔسة افُاثوفُٔٔة ؿبِت ترمجته وأظىتٓا اشم
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ومن ؿبِه جمّع هٔبو افذي حرضه افَديس أؽسىْٔوس شْة , م397ؿرارات جمّع ؿرضاجْة ادحع ادًَْد شْة ُمستْدة يف ذفك إػ 

ـل َمْن ٓ يًسف بجّٔع »م أن: 1546, دون متٔٔز بغ هذه إشٍار مجًٔٓا. فذفك ؿرر جمّع ترٕت افُاثوفُٔي ادًَْد شْة م393

ُتب ادوجودة يف افٍوجلاتا ُيًتز مروماً  ُُ  [.شاف

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  سبدأ جروم ظِّه يف ترمجة افُتاب ]. 108, 107صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ يف  ادَُدَّ

ٍَِّه افبابا دماشٔوس بافَٔام بذفك يف ظام  ؾَام بسمجة إناجٔل إربًة بٌظة ُمستخدمًا ترمجة ٓتْٔٔة م. 383أو  382رومٔة بًد أن ـ

هو  - ـام ؿال -. وـإت هدؾه من افَٔام هبذه افسمجة ـٖشاس فًِّه مع تهويبٓا بًد دراشة افُُّْهوص افٔوٕإٔة إصِٔة ؿديّة

ؿة اد اجلِٓة, تهويب إخىاء افتي حدثت من ادُسمجغ افذين ِل يِتزموا افدِّ ِه افْاشخون خثّم ـل ما أد, وافتٌَّٔرات افٍاَحة من افَُّْ

وه يغاف, أو ؽرَّ َِّ , ـام ييٓر من َٕد افسمجات افالتْٔٔة افَديم افتي ؿام هبا مسٔحٔون بّن ؾٔٓم افبابا, ذين ـإوا ٕائّغ أـثر مْٓم ُمتٔ

 [, ؾُان أمام جروم ظّل صاق, ؾاَّنّك يف ظِّه.ؾَد ـان ؾٔٓا افُثر جدًا من إخىاء وافتٌَّٔرات واإلَاؾات

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب مَآت من جمِة مرؿس:  سومن أؾرئَا إتؼ افُتاب ]. 117, 116صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ  ادَُدَّ

إذ , ظذ أحسن صٌٔة فِسمجة افالتْٔٔة إوروبٔة شإيتآ»افالتْٔي ؿبل افَرن افرابع إػ أوروبا. وؿد أضِق افَديس أؽسىْٔوس اشم 

. وأمام هذا آفتزام حتى أنَّ ظدد أصُال افَّْص ُيساوي ظدد افَُّْسخ ادوجودة, ثر من ادٍُارؿاتأنَّه ـإت ُهْاك ترمجات خُمتٍِة ؾٔٓا ـ

دةبرضورة  د يف مٌارة ببٔت حلم شْة , ؿام إجياد ترمجة ُموحَّ , بتُِٔف من افبابا داماشوس أشَف روما, م383افًالمة جروم ادُتوحِّ

 [ُمراجًتٓا وتَْٔحٓا. بٍحص دؿٔق فِسمجة افالتْٔٔة افَديّة بٌرض

  سُمنُِة ّٕص افُتاب  :ادَُدَّ

 َٔاع افَُّْسخ إصِٔة .1

سافُتاب  هبإٔة افٔسوظٔةترمجة : ادَُدَّ بًة ]. 12صـ -افًٓد اجلديد, دار ادؼق ببروت مدخل إػ , افرَّ بٌِْا ّٕص إشٍار افسَّ

ٌُِّات. وهي مٍوطة أن يف ادُتبات يف ضول افًاِل  وافًؼين يف ظدٍد ـبٍر من ادخىوضات افتي ُأنِْنئت يف ـثٍر من خمتِف اف

ُتب افتي َخىَّ وفٔس يف هذه ادخىوضات ـتاب واحد بخط ادٗفِّف ٍٕسهوظرَه.  ُُ َُٕسخ افَُّْسخ فِ َُٕسخ أو  ْتٓا يد , بل هي ـِٓا 

 [ادٗفِّف ٍٕسه أو أمالها إمالًء.

سخمىوضات افُتاب صْودة ماهر إشحاق:  فٔس بغ أجديْا أن ادخىوضة ]. 19صـ - بافًباشٔة, إنبا رويس بٌِاهتا إصِٔة ادَُدَّ

َُت . ؾٓذه ادخىوضات ربام تُون ؿد افُّْْسَخة افتي بَِخّط ـاتب أي شٍر من أشٍار افًٓد اجلديد أو افًٓد افَديم, أي: إصِٔة ِِ ْٓ اْشُت

ض فإلتالف, أو ُربَّام يُون بًوٓا ؿد من ـثرة آشتًامل رَّ ًَ , ُخُهوصًا وأن بًوٓا ـان مُُتوبًا ظذ اإلخٍاء يف أْزِمَْة آَىٓادأو  َت

َِفورق افزدي,  َِت ظْٓاوهو ٍيع افتَّ َِ ُٕ  [َُٕسخ ـثرة. . وفُن ؿبل أن ختتٍي هذه ادخىوضات إصِٔة 
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سوحي افُتاب يوشف رياض:  س: أذٕا يف افٍهل إول أن افُتاب َٔاع افَُّْسخ إصِٔة]. 63صـ -, مُتبة اإلخوة ادَُدَّ  ادَُدَّ

وؿد يْدهش افبًض إذا ظرؾوا أن هذه ادخىوضات مجًٔٓا ٓ تنتّل ظذ افَُّْسخ هو صاحب أـز ظدد فِّخىوضات افَديّة. 

ََِدت وٓ يًرف أحد مهرها. وبة بخط ـتبة افوحي أو بخط من توفَّوا ـتابتٓا ظْٓمإصِٔة وادُت . ؾٓذه افَُّْسخ إصِٔة مجًٔٓا ُؾ

ٌِّ من وراء شامح اهلل بٍَد مجٔع افَُّْسخ إصِٔة فِوحي هو أن افَِب افبؼي ئّل بىبًه إػ تَديس  )...( وٕحن ًٕتَد أن اف

ٍَِّات  خ ُّ شوظبادة افـ ٍَِّات افَديسغ فو أن هذه افَُّْسخ ـان موجودة افٔوم بغ ادَُدَّ شون خُم ة: ؾامذا ـان شًٍٔل أوئلك افذين ُيَدِّ

م فتِك ادخىوضات افتي ـتبٓا أواين افوحي بٖنٍسٓم؟  [أجديْا؟ أي ظبادة ٓ تِٔق إٓ باهلل ـإت شُتَدَّ

 أخىاء أثْاء ظِّٔة افَّْسخ .2

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  فألشف ٓ يوجد فًِٓد اجلديد ما ُيَابل افُّْسخة ]. 221صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

وترى بًض افتََّديرات أن ؾٔٓا اختالؾات أـثر مما يف ـل افًٓد خمىوضة فًِٓد اجلديد,  5300احاشورية, بل يف افواؿع ُهْاك أـثر من 

ب ظذ افًِامء أن % من هذه آختالؾات ٓ ُتٌرِّ ادًْى احلََٔي فَِّْص95 ومع أن افبًض يَوفوا إنَّ , اجلديد من ـِامت , ؾَد توجَّ

دوا أـثرها احتامًٓ يف أن يُون دؿَٔاً ُيٌربِوا هذه ادخىوضات  وُيَارٕون بغ هذه افُّْسخ فِوصول إػ ما يتوؿًَّون أن يُون , فُٔحدِّ

َّ . وظذ توايل افسْغ, افَراءة إصِٔة ُٕ ة افُُّْهوص يف ـال افًٓدين افَديم وَع  اد افُُّْهوص ؿواظد دُساظدهتم ظذ حتديد صحَّ

. وإحدى هذه وجيب احلذر افنديد يف تىبٔق هذه افَواظد, رؽم أنَّ هذه افَواظد ٓ تٗدِّي ظذ افّدوام إػ أؾول افَراءات, واجلديد

ئٓم, إصلافَراءة إؿك هي إـثر احتامًٓ أن تُون افَواظد هي أن  ّتاب ـثراً ما أَاؾوا ماّدة جلًل افَّْص أـثر ؾٓامً ظْد ُؿّرا ُُ . ؾاف

م اظتزوا إشٍار  م ٕادرًا ما حذؾوا أي رء َّٕنَّ شوفَُّْٓ شة هي ـِّة اهلل ادَُدَّ َِّام ـإت افَراءة ة. وؿاظدة أخرى هي ادَُدَّ ـُ أنَّه 

ئٓم, وفُن ِل , حٔؾادُحتّل أن تُون هي إصِٔة, ظسرة افٍٓم ّرا َُ ىون افُُّْهوص فٔجًِوها واَحة ف ث أنَّ افُتبة ـثراً ما ُيبسِّ

اد افُُّْهوص ظذ بدائل فُِِامت افتي تبدو ُمتناهبة يف افُّْىق أو تبدو هُذا  َّ ُٕ ءة. ـام يبحث  هوا افَرا إلزافة يُن من ادُحتّل أن ُينوِّ

ّتاب ُُ دة من اف َّّ م يبحثون ظن ادَاضع افتي ُيُّن أن يُون افُاتب ؿد شٓا ظْٓا بٖن  . وباإلَاؾةإخىاء ؽر ادُتً إػ ذفك, إَّنَّ

ر فٍْس افُِّة, وهُذا ظن ؽر ؿهد حذف ـِامت يف افوشط.  ً أو إتَل من اشتخدام ُمًغَّ فُِِّة إػ اشتخدام ُمتٖخِّ ختىَّى شىرا

ُِوليف افُُّْهوص يف افًٓد افَديم ما زافت يف حاجومع أن ادُنُالت  , ؾ٘نَّ افثَِّة يف افُُّْهوص احاشورية جًِت ظّل افًِامء ة إػ ُح

هٔب من افَراءات ادُختٍِة يف خمىوضات افًٓد اجلديدأجٌ,  اد افًٓد اجلديد ُيواجٓون ظّاًل صاًؿا ظذ مدى  وافًدد افرَّ َّ ُٕ شتجًل 

 [شْغ ظديدة آتٔة.

ُِ ادْٓدس رياض يوشف داود:  د اف ُِتاب ]. 23صـ  -, دار ادؼق ببروت تايبمدخٌل إػ افََّْ َْٕسخ افَٔدـان اف ْك  ُيَْْسخ  ًَ يف بداية اف

َُٕسخ َمُْْسوخة, بٖدوات ـِتابَّٔة بِدائَّٔةادسٔحي, وـإوا َيَْْسُخون  ِديل ظذ افُُّْهوص , وفَد ظن  ًْ أْدَخل افُّّْساخ افُثِر من افتَّْبِديل وافتَّ

 ًْ ُوُه ظذ َب ًْ َم َب ـَ َِراءات, ؾُان افُّْص افذي َوَصَل آخر إمر ِوِه أخروَترا َرت يف َظَدٍد ـبٍر من اف َٓ اًل بٖخوان افتَّْبِديل افتي َط ََ : ؾام ُمْث

ٌَٕة بإؽالط. ُْٕسخاٌت َمْنُحو  [إن ُيْهَدر ـتاٌب جديٌد حتى ُتَْْؼ فه 
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سوحي افُتاب يوشف رياض:  خ َس فُن فٔس ؾَط أن افُّْ إخىاء يف أثْاء ظِّٔة افْسخ: ]. 66, 65صـ -, مُتبة اإلخوة ادَُدَّ

ََِدت اخ ــإوا يَِون افُثر ّس افُّْ  بل إنَّ , سخ هذه وؿتئذ شِٓةؾِم تُن ظِّٔة افَّْ . ُل من إخىاءسخ ِل خَتْ ظِّٔة افَّْ  بل إنَّ , إصِٔة ُؾ

 ََّ , وهُذا دوافٔك. ومع أن سخُرار افَّْ ف ظْد تِ واظُ رَة فِتَّ ـان ظُ وهذا اخلىٖ خ. ْس َٓم فِخىٖ يف افَّْ باإلَاؾة إيل تًرُّ  ةمن ادن

سخ ؾِٔس مًْى ذفك أن ظِّٔة افَّْ ق, ابِ ٓدًا خارؿًا فِّحاؾية بُل دؿة ظذ أؿوال اهلل, ـام رأجْـا يف افٍهل افّس ـتبة افٔٓود بذفوا ُج 

 فْسخ ـثرة مثل:. وأنواع إخىاء ادحتّل حدوثٓا يف أثْاء ظِّٔة اـإت مًهومة من اخلىٖ

ً ظذ افسىر افتايل. حذف حرف أو ـِّة أو أحٔإًا شىر بٖـِّه -1   حٔث تَع افًغ شٓوا

 , وهو ظُس اخلىٖ افسابق.تُرار ـِّة أو شىر ظن ضريق افسٓو -2

 .أخىاء هجائٔة إلحدى افُِامت -3

شامع افُِّة, ؾٕ٘ه يُتبٓا ـام شًّٓا. وهو ما  : ظْدما ُيّع واحد ادخىوط ظذ ـاتب, ؾ٘ذا أخىٖ افُاتب يفأخىاء شامظٔة -4

"دخول مجل من ثَب إبرة" ؾُتبت يف بًض  24: 19حدث ؾًال يف بًض ادخىوضات افَديّة أثْاء َٕل أية افواردة يف متى 

 افْسخ دخول حبل من ثَب إبرة, ٕن ـِّة حبل افٔوٕإٔة ؿريبة افنبه جدا من ـِّة مجل, وٕن افٍُرة ؽر مستبًدة!

: أي أن يًتّد افُاتب ظذ افذاـرة يف ـتابة جـزء من أية, وهو ظذ ما يبدو افسبب يف أن أحد افْساخ ـتب أية أخىاء افذاـرة -5

: 5"ثّر افروح" مع أن إصل هو ثّر افْور. وذفك اظتامدًا مْه ظذ ذاـرته يف حٍظ أية افواردة يف ؽالضـٔة  9: 5افواردة يف أؾسس

تب يف بًض افْسخ "يوم افرب" وذفك فنٔوع هذا افتًبر يف افًديد من إماـن يف ـال  12: 3بىرس2يوم اهلل" يف , وـذفك "22 ـُ

 افًٓدين افَـديم واجلديد.

ء افتي ِل إَاؾة احلوار ادُتوبة ـتًِٔق ظذ جإب افهٍحة ـَّٖنا من َّن ادتن -6 : وهو ظذ ما يبدو شبب يف إَاؾة بًض إجزا

, وأجوًا ظبارة "افذين ينٓدون 1: 8دم افْسخ وأدؿٓا مثل ظبارة "افسافُغ فٔس حسب اجلسد بل حسب افروح" يف رومٔة ترد يف أؿ

 [.7: 5يوحْا 1يف افسامء هم ثالثة..." افواردة يف 

سخمىوضات افُتاب صْودة ماهر إشحاق:  يف  Packك وؿد أطٓر با]. 20صـ -, إنبا رويس بافًباشٔة بٌِاهتا إصِٔة ادَُدَّ

 -1هي:  أورجيإوس ُيرجع افٍروق يف افَراءات إػ أشباب أربًةدراشته ظن ضريَة أورجيإوس يف ُمَارٕة افُُّْهوص افُتابٔة أنَّ 

ل بافَّْساخة ـٔز ظْد افَّْاِشخ يف بًض إحٔان.  أخىاء أثْاء ظِّٔة افََّْ ظّدًا  افَُّْسخ افتي يتٍِٓا اهلراضَة -2ٕتٔجة إخٍاض درجة افسَّ

ظن وظي وبقء من إٓدؾاع هبدف تهحٔح ما يرون أنَّه  افتًَّديالت افتي جُيرهيا بًض افُّّْساخ -3ببّث أؾُارهم ؾٔٓا أثْاء افَّْساخة. 

ءة افتي اظتادوا شامظٓا. ُّٕساخ شابَغ أو اختالف ظن افَرا تًديالت هبدف تؤَح ادًْى ادَهود يف  -4 أخىاء وؿًت من 

 [.افًبارة

ى يوحْا: اف وٓ خيِو من افٍائدة أن ٕذـر ُهْا »ؿال افًالمة أوجغ دي بِٔز: ]. 96-94صـ -, مُتبة ادحبَّة صّس افِز َّس مْسَّ

بْاها ترتٔبًا تارخئًا, وهي:  ُٕسخة ٍيإٔة ( احلََبل بال دٕس بٔسوع1)افٍَرات افتي يَوم ظِٔٓا آظساض, وؿد رتَّ : ييٓر أنَّ يف 

مجة, وِل من اإلصحاح إول من إٕجٔل متى 18ُأنُر هذا احلبل يف ترمجة افًدد خمىوضة من اإلٕجٔل,  ا ؽِىة يف افسَّ ق أَّنَّ ََّ . وفُنَّ ادُح
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د يف آيتغ أُ  َـّ غ يف اإلصحاح ظْٔه ظذراوية مريم تَ يخرَ يُن ؿهد ـاتبٓا أن يَِي طاًل من افنّك ظذ هذه ادًُجزة, بدفٔل أنَّ ادُسجم أ

يسة أخٔهابات ٓ إػ افًذراء: (46:1( افتَّىويب )فوؿا 2)ضبًَا فَِّْص إصع.  وهي بال , ُٕسب هذا افتَّىويب يف بًض افَُّْسخ إػ افَدِّ

َُٕسخ : (4:5مالك افزـة )يوحْا (3)حة. سبِ , ٕنَّ مجٔع افَُّْسخ أمجًت ظذ أنَّ مريم هي افتي ؿافت هذه افتَّ صّك ؽِىة من افُاتب يف 

ٕٔة )يوحْا 4). ـثرة من اإلٕجٔل ِل ُيذـر رء ظْه ة ادرأة افّزا ة يف ظدد ـبر من افَُّْسخ: (12-3:8( ؿهَّ , وفُن من ِل ُتذـر هذه افَهَّ

بب,  ٓل ؾٓم افسَّ . ومن ات مْٓا بٖن ٓ ُتَرأ أو ـإوا حيذؾوَّناـان ُيٗذَّ إػ بًض ؾَر, ؾ٘نَّ افَُّْسخ ادخىوضة افتي ـإت ُتَرأ ظِْاً افسَّ

ة افتي ٕحن يف صددها, ومع ذفك ؾ٘نَّ فوازي يًتزها  إنَّ افبًض »ؿال أوؽسىْٔوس: ش. من أصّح ما يف اإلٕجٔل»هذه افٍَرات افَهَّ

ًٔف م خائٍغ, أو باحلري ٕاؿِّص اإليامن احلََٔي, من ذوي اإليامن افوَّ ِٓ َُٕسِخ اذ دفٔل مْٓا ظذ جواز , أطنّ ـام , ؿد ٕزظوها من  من اختِّ

يإٔة. وظدم وجودها يف إربع افَُّْسخ ش. هذه اخلىٔئة ٌِّ مجة افالتْٔٔة, وهو ُيًادل ظدم وجودها يف اف ة موجودة يف افسَّ وهذه افَهَّ

َُٕسخ من احلرف افثِث افَديم, ويف أـثر من  هذا ظذ أنَّ خي افّدارج. ْس ُٕسخة من احلرف افَّْ  300افَديّة ُيَابِه وجودها يف شبع 

ؾال ُيًِم إن , 23:8ص  - 3:7ومن افثإٔة من ص  52:8ص  - 50:6, من إوػ من ص افُّْسختغ اإلشُْدرية واإلؾرائّٔة َائع

يس فوؿا يف )ص 5). ـإت موجودة ؾٔٓام أو ؽر موجودة يه 44-43:22( ما ؿافه افَدِّ ِِّهْا طٓر فه مالك ُيَوِّ وهو يف جبل ( وهو أنَّ خم

وفًّل افّْاؿِغ من ؾرط ؽرهتم . ؾَد ُحِذَؾت هذه افٍَرة من بًض افَُّْسخ, وأنَّ ظرؿه صار ـَىرات دّم ٕازفة ظذ إرض. افزيتون

ٍِق وٓهوت ادسٔح ا ٓ تتَّ ِِّهْا ؿال فتالمٔذه اذهبوا وتِّذوا  (19:28( يف إٕجٔل متَّى )ص 6)(. حسب ما ؾّٓوا ) حذؾوها َّٕنَّ أنَّ خم

دوهم  ِّّ . وفُن فٔس هذا شببًا إلُٕارها يف حغ ؾٓذه أية ِل يروها أوشابٔوسش. باشم أب وآبن وافروح افَدس»مجٔع إمم وظ

مجات ؿد ذـرهتا.  يس مرؿس )ص 7)أنَّ مجٔع افُّْسخ إخرى وافسَّ  بًض يف فه وجود ٓ( 20 – 16:1( اجلزء اخلتامي من إٕجٔل افَدِّ

َُٕىة وؿف ُؾجائٔة  ُمرتبط أنَّه ُيالحظ أن ٓبد افَارئ وفُن. افَُّْسخ بام ؿبِه ارتباضًا وثًَٔا, حتى أنَّه فو ُحِذف, فُان ختام اإلٕجٔل يف 

ْٔاجدًا. وهذه إظداد ادوجودة يف مجٔع افَُّْسخ افٔوٕإٔة  ا ترـٓا يف افٍاتُٔإٔة. ئٔة وافٍاتُٔإٔةما ظدا افُّْسخَتغ إؿدم ومها افسِّ  أمَّ

ظامودًا ـاماًل مسوـًا ؾارؽًا وهو افًامود افوحٔد ادسوك , من هذا اإلصحاح 21وظدد  8ؾواَح من خِو مِٓا, ٕنَّ ما بغ ظدد 

ا اجلزء 8). وإيريْاوس اؿتبس من هذه إظداد يف افَرن افثاين. هُذا يف ـل افُّْسخة ؾافًَِٔون ُيُْروٕه , اخلتامي من إٕجٔل يوحْا( أمَّ

. وٕحن َٕول أنَّ ذفك فٔس شببًا ويَوفون أنَّ هذا اإلصحاح ُأَٔف إػ اإلٕجٔل ٕنَّ ادٗفِّف َخَتَم إٕجِٔه يف آخر اإلصحاح افًؼين

ة اإلٕجٔل أو ظذ حتريٍه,  ا ٕرى ـل يوم أنَّ ادفالظساض, وٓ هو دفٔل ظذ ظدم صحَّ ٗفٍِّغ ُيؤٍون إػ ـتبٓم ما ييُّْون إَاؾته إذ أنَّْ

 [.رضورياً 

سافُتاب  هبإٔة افٔسوظٔةترمجة : ادَُدَّ َُٕسخ افًٓد اجلديد افتي ]. 13, 12صـ -افًٓد اجلديد, دار ادؼق ببروت  مدخل إػ ,افرَّ إن 

. هْاك ضائٍة ظددها ـثر جدًا ظذ ـل حال. وفُن ؾوارق خمتٍِة إمهٔة, بل يُّن ادرء أن يرى ؾٔٓا فٔست ـِٓا واحدةوصِت إفْٔا 

ف وافَّْحو أو إفٍاظ أو ترتٔب افُالم. وفُن هْاك ؾوارق أخرى بغ ادخىوضات  من افٍوارق ٓ تتْاول شوى بًض ؿواظد افكَّ

ِسر. ؾ٘نَّ ٕصَّ افًٓد اجلمًْى ؾَرات برمتٓاتتْاول  ًَ ُِٕسخ ضوال ُؿُرون . واـتناف َمْهَدر هذه افٍوارق فٔس بإمر اف ُِٕسخ ثم  ديد ؿد 

ُّٕساخ صالحٓم فًِّل متٍاوتـثرة  ُْٕسَخة ـإت. بٔد   وما من واحد مْٓم مًهوم من خمتِف إخىاء افتي حَتُول دون أن َتتَِّهف أجة 
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ة فِّثال افذي أخذت ظْه - مٓام ُبِذل ؾٔٓا من اجلٓد - ؾَة افّتامَّ َّٔة, . ُيواف إػ ذفك أن بًض افُّّْس بادوا اخ حاوفوا أحٔإًا ظن ُحْسن ٕ

ُبوا ما جاء يف مثاهلم وبدا هلم أنه حيتوي أخىاء واَحة أو ؿِة ِدؿَّة يف افتًَّبِر افالهويتأن  ءات ُيَهوِّ ُِوا إػ افَّْص ؿرا . وهُذا أْدَخ

امل ـثر من ا ًْ
ِِّه أن اْشتِ ُِّٓا خىٖ. ثم يُّن أن ُيواف إػ ذفك ـ ـُ فٍَرات من افًٓد اجلديد أثْاء إؿامة افًبادة جديدة َتُاد أن تُون 

أّدى أحٔإًا ـثرة إػ إدخال زخارف ؽايتٓا جتّٔل افىَس أو إػ افتوؾٔق بغ ٕهوص خُمتٍِة شاظدت ظِٔه افتالوة بهوٍت ظاٍل. 

ِوِه أومن افواَح أن  ًْ ُوُه ظذ َب ًْ ُرون تراـم َب َُ , ؾُان افَّْص افذي َوَصَل آخر إمر إػ خرما أدخِه افُّّْساخ من افتَّْبِديل ظذ مّر اف

باَظة  َرت يف ظدٍد ـبٍر من افَراءاتظٓد افىِّ َٓ . وادثال إظذ افذي هيدف إفٔه ظِم َٕد افُُّْهوص هو ُمثَاًل بّختِف أخوان افتَّْبِديل َط

ة  ٍَ ْخَتِِ ُّ ص هذه افوثائق افـ حِّ َّ ُِن من أن ُي
ّْ َِٔم ًٕها يُون أؿرب ما ُي وٓ ُيْرجى يف حال من إحوال افُوُصول . إصل إولفُي ُي

ِسهِ  ٍْ َٕ  [.إػ إْصل 

ُِتايبرياض يوشف داود:  د اف افٍوارق وآختالؾات يف هذه ادخىوضات ضائف من ]. 25صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افََّْ

ف وافَّْحو ؾوارق أخرى بغ ادخىوضات تتْاول مًْى , فُن ُهْاك افُالمأو ترتٔب , أو إفٍاظ, ٓ يتْاول بًوٓا شوى ؿواظد افكَّ

تٓا دة فًيات. ؾٍي بًض ؾَرات بُرمَّ ءات ُمتًدِّ ُشل» خمىوضات. وُهْاك ؿرا ؾّْٓا ؿراءات خيتِف بًوٓا ظن بًض ـثراً,  شأظامل افرُّ

ةَمْن ُيىٔل افَّْص ُمؤًٍا إفٔه مُجاًل ظديدة تٖيت يف ـل شىر مْه بتٍاصٔل جديدة ومُ  َّّ ٓ.] 

سافُتاب  هبإٔة افٔسوظٔةترمجة اف: ادَُدَّ ُشل, ,رَّ سمجًٔات افُتاب  مدخل أظامل افرُّ من أراد أن ُيىافع ]. 365صـ -يف ادؼق  ادَُدَّ

ه,  ًٍا ؿديامً, وجب ظِٔه أن ُيثبت ٕهَّ دةمٗفَّ ََّ ُشل مسٖخة ُمً ُٕسخ هذا افَّْص تبدو يف صٌٔتغ واحلال أن إثبات ٕص أظامل افرُّ ًيم  ُّ . ؾ

ى  َّّ َّٔتغ: افَّْص ادُس وري»رئٔس ى ش, إنىاـي»أو ش افسُّ َّّ ومع ذفك, ؾال مإع من مجًٓام ش. اإلشُْدري»أو ش ادكي»وافَّْص ادُس

ى ش افَّْص افنائع»حتت اشم  َّّ ة افتََّاُرب بْٔٓام, إذا ُؿوِرٕا بهٌٔة ثافثة ُتس ادُختٍِة ٓ ش افٌربٔة»ويبدو أن هذه افَراءات ش. افٌربٔة»فندَّ

ُشل إصع . ؽر أن ِؿَدمٓا وإتنارها يف افؼق وافٌرب أمران بارزان, وـذفك ؾائدهتا افتارخئة مُتثِّل ظّومًا ّٕص أظامل افرُّ

 [وافالهوتٔة.

ستَديم افُتاب ظبد ادسٔح اشىٍإوس:  س, ط. دار افُتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادَُدَّ ومن ُمْىِق تًرض ]. 46صـ - ادَُدَّ

ُينر إفٔٓا افًِامء  تبِورت ممٔزات ضٍٍٔة جدًا يف افُُّْهوصافُْائس يف افبالد ادُختٍِة هلذه افتَّٔارات )اهلرضَات(, وفيروف خُمتٍِة, 

 وافَّْص افبٔزٕىي)وهو خيتص بإناجٔل ؾَط(  كيوافَّْص افَٔ)وُيىِق ظِٔه افبًض اشم افَّْص ادُحايد(  افَّْص افسُْدريبٖشامء 

ومْٓا ) افَّْص افبٔزٕىي طل فوؿٍت ضويل أشاس افسمجات ادُختٍِة. وفًِه من ادُْاشب أن ٕذـر أن وافَّْص افٌريب)أو إنىاـي( 

 [.إػ أن طٓرت خمىوضات هامة( ؾإدايك -ترمجة افبستاين 

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  أول صخص اشتىاع جتّٔع وٕؼ افًٓد اجلديد بٌِته ]. 157صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ

ُز إرزمس وأصبح رجل دين ؾهٔح وهو آبن ؽر افؼظي فُاهن هوفْدي وأبْة أحد إضباء, هو دشٔدريوس إرزمس ةصِٔإ ـَ  .

ََِي به إػ أحد إديرة ظْدما   [تويّف وافداه.وفَُّْه ؿبل ذفك ُأخ
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 افٍسة ادٍَودة .3

سوحي افُتاب يوشف رياض:  : مًروف ظْد افدارشغ أنه ـِام ؿلَّ افٍاصل افزمْي افٍسة ادٍَودة]. 68صـ -, مُتبة اإلخوة ادَُدَّ

بغ ـتابة افْسخـة إصِٔة وبغ ادخىوط ادُتنف ؾٓذا جيًل ادخىوط أـثر مدظاة فِثَة به. ومما ئّز ادخىوضات افتي فًِٓد 

غ ـتابة افْسخة إصِٔة افٍاصل افزمْي باجلديد بهٍة خاصة, ظن خمىوضات أي ـتاب آخر من إظّـال إدبٔة إخرى, هو أن 

 [.وبغ ادخىوضات افتي وصِتْا مْٓا ؿهر ٕسبٔاً 

 سافُتاب  خمىوضات  :ادَُدَّ

i.  ّْ َُ  راينافَّْص اف

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب مَآت من جمِة مرؿس:  وأؿدم ادخىوضات افًزية افتي ُوِجَدت ]. 93, 92صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ

ّران بٍِسىغخمىوضات حتى أن هي  َُ . ويرجع تارخيٓا إػ افَرٕغ إول وافثاين ؿبل م1947افتي ُوِجَدت يف ربٔع شْة , وادي اف

. يف حغ أنَّه ؿبل هذا آـتناف ـإت أؿدم وخمىوضات وادي ادربًات افتي يرجع تارخيٓا إػ افَرن افثاين بًد ادٔالدادٔالد, 

تُاد . ومجِة خمىوضات وادي افَّران مع خمىوضات وادي ادربًات فًاذ ادٔالديٓ ترجع إػ أشبق من افَرن اادخىوضات 

 [.تنّل ـل أشٍار افًٓد افَديم

سؾُرة ظاّمة ظن افُتاب مَآت من جمِة مرؿس:  د آـتناف إخر دخىوضات وادي ]. 95صـ -, دار جمِة مرؿس ادَُدَّ َـّ وؿد أ

دة إنواع من حٔث افَّْصادخىوضات اافَّران هذه افْتٔجة, إذ أن  . ؾبًوٓا ُمىابق فَِّْص فتي ُوِجَدت مُتثِّل جمّوظة ُمتًدِّ

ُُٕهوص أخرى أـثر ُؿربًا  به بافَّْص افًزي افتي ُأِخَذت ظْه افسمجة افسبًْٔٔة, ـام توجد  احاشوري, بْٔام افبًض أخر صديد افنَّ

اه شائد ٕحو حتديد ٕوع ُمًغَّ من افُُّْهوص, ؾادخىوضات . إٓ وؽرها خِٔط من أنواع خُمتٍِةفَِّْص افسامري,  أنَّه فوحظ ُوُجود اجتِّ

ُِّٓا ُمىابَة فَِّْص احاشوري.  ـُ وهذا ُينر افتي ُوِجَدت يف وادي ادُربًَّات وافتي يرجع تارخيٓا إػ افَرن افثاين بًد ادٔالد ُوِجَدت 

مان ر وصل مداه يف ذفك افزَّ  [.إػ أنَّ افتَّىوُّ

ii.  ِام  ريافَّْص افسَّ

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  سافُتاب ]. 57صـ - دار افثََّاؾة, ادَُدَّ رة,  ادَُدَّ افسامري: يف إزمْة افُتابٔة ادُتٖخِّ

ة  إنَّ افسامريغ. ؾَد ؿال افٔٓود ـان افٔٓود يًتزون افسامريغ بَّٖنم صًب وثْي من أجْاس خُمتِىة وإيامن ُمْحرف ـإوا ٕتاج ُؽزا

ئٔل يف افَرن افسابع ؿبل ادٔالد وتزاوجوا مع افٔٓود افذين بَوا يف افبالد ٍا م أصوريغ اشتوفوا ظذ صاميل إ . وفُن افسامريغ ؿافوا إَّنَّ

ئٔل  ٍا سواحلارشون فُِتاب افبَٔة إمْٔة افوحٔدة من إ  -وؿٔون دُّ د افهَّ مثِٓم مثل افٔٓو -. وؿد اظتز افسامريون احلََٔي ادَُدَّ

سإشٍار اخلّسة إوػ من افُتاب  شهي , ادَُدَّ وفُن ٕسختٓم من هذه إشٍار اخلّسة هبا اختالؾات هاّمة ظن افُّْسخة . ةادَُدَّ

م يَوفون إنَّ جبل جرزيم وفٔس أورصِٔم هو ادُان افهحٔح فًبادة اهلل. افًزية وصايا بل هو مُتوٌب يف اف, وأهّم اختالف هو أَّنَّ



 [31..... ] حتريف افُتاب ادَدس من أؿوال ظِامء ادسٔحٔة

www.alta3b.wordpress.com 

. وفتٖجٔد دظواهم افدئْة, يرجًون إػ أؿدس ُمَتْٔاهتم, وهي خمىوضة ؿديّة ب٘مواء ـاتب اشّه أبٔنا, ذـره أنَّه افًؼ افتي فدهيم

ظى أبٔنا أنَّه ـتب ادخىوضة يف باب اخلّٔة مرـز افًبادة يف  ئٔل. وادَّ ٍا ل رئٔس فُْٓة إ حٍٔد من أحٍاد هارون أخي موشى, وأوَّ

بون هذا آجبل جرزي ئٔل إػ أرض ـًْان, وـثرون من افًِامء ُيُذِّ ٍا ظاء ٕن أشِوب م بًد ثالثة ظؼ شْة من وصول إ دِّ

ٕة من ُرَؿع  1100اإلمواء يرجع إػ  ا ُمُوَّ ح هلم بٍحص ادخىوضة يَوفون إَّنَّ ِّ بًد ادٔالد. وافبًض من افًِامء افَالئل افذين ُش

َة من خىوط ترجع ٍَّ سإػ ؿرون ظديدة وبٖجدي ُأناس خُمتٍِغ. وافُتاب  خُمتٍِة ُمِ افسامري مبْي ظذ بًض أؿدم افُتابات  ادَُدَّ

َِّحت فِدؾاع ظن ظَائد افسامريغافًزية ادًروؾة,  ُٕ ا افسامريون ؾَٔوفون إنَّ . وفُن يَول ظِامء ـثرون إنَّ افُّْسخة افسامرية  أمَّ

سافُتاب  مون ذبائح تَْٔحهافٔٓودي هو افذي تم  ادَُدَّ ئٔل, ويف ـل شْة ُيَدِّ ٍا . وما زال بًض مئات من افسامريغ ئًنون يف إ

 [ظٔد افٍهح ظذ جبل جرزيم, افذي ُيىّل ظذ مديْة ٕابِس )صُٔم افَديّة(.

سخمىوضات افُتاب صْودة ماهر إشحاق:  ُؾُروق افتوراة وأهّم ]. 34, 33صـ -, إنبا رويس بافًباشٔة بٌِاهتا إصِٔة ادَُدَّ

س. ؾاجلبل افسامرية ظن افَّْص احاشوري افًزاين هي افتي تْبع من افًَٔدة افسامرية ظْد افسامريغ هو جبل جرزيم )ؿارن  ادَُدَّ

(, افذي يهًدون إفٔه ثالث مّرات يف افسْة, يف ظٔد افٍهح وظٔد إشابٔع وظٔد اديال ويذبحون ذبائحٓم 21-20/  4يوحْا 

ن احلد اجلْويب فِوادي افذي تَع ؾٔه صُٔم افتي هي ٕابِس حافًٔا. وهو ُيواجه جبل ظٔبال خوهو جبل صافدموية.  ري ُمْحدر ُيُوِّ

ب افُالم ظن بْاء ادذبح افذي أمروفذفك ؾ٘نَّ افتوراة افسامرية ظْد يف اجلإب افناميل من افوادي.  تستبدل ( 8-4/  27)تثْٔة  به افرَّ

َِّق بٍْس . جرزيم بدًٓ من جبل ظٔبال ادُان ؾتجًِه يف جبل ُُٕهوص تتً وُهْاك تىويل يف بًض ادواَع من افتوراة افسامرية بَ٘اؾة 

ُُٕهوص شٍر  17/  20. ؾّثاًل اإلَاؾة يف افوصايا افًؼ بًد خروج ادوَوع مٖخوذة من مواَع أخرى من افتوراة سة ظذ  مٗشَّ

ُروق بغ افتوراة افسامرية وافَّْص احاشوري افًزاين ب. وفُن ؽاف30/  11, 7-4, 3-2/  27افتثْٔة  ٍُ وافتي تَع يف شتَّة آٓف ٔة اف

ٍِق افتوراة افسامرية مع افسمجة افسبًْٔٔة يف مواَع ـثرة, هي ُؾُروق هجاءة افُِامت افًزية. )...( موؿع  [.وتتَّ

 :ئِْ ًِ بْ افَّْص افسَّ  -ب

آختالؾات بغ افسبًْٔٔة وبغ ترجع ]. 79صـ -, دار جمِة مرؿس ظرؾته ـْٔسة اإلشُْدريةافًٓد افَديم ـام رهبان دير أنبا مَار: 

ر مْٓا ـل ّٕص إػ  افَّْص احاّشوري افًزي  [حتى وصل إفْٔا يف وًَه احلايل. ادراحل افتارخئة افتي تىوَّ

 :افًٓد اجلديد (2)

ستاريخ افُتاب شتٍٔن مِٔر و روبرت هوبر:  ُتب ]. 88صـ - افثََّاؾةدار , ادَُدَّ ُُ شأؿدم اف ٓ أحد يًِم متى ة افتي وصِت إفْٔا: ادَُدَّ

َِّد واحد ُٕسختغ من افُتاب , تّم َّم أشٍار افًٓدين افَديم واجلديد يف جُم سوفُن أؿدم  ترجًان ( ـامِتغ تَريباً ) وصِتا إفْٔا ادَُدَّ

)أول  وحتتويان ظذ ُمًيم افُّْسخة افسبًْٔٔة, ائٔةْافٍاتُٔإٔة وادخىوضة افسٔوتًرؾان افٔوم بادخىوضة , إػ ُمْتهف افَرن افرابع

سترمجة يوٕإٔة فُِتاب  , واظتزها افزوتستإت أشٍارًا أبوـرئٍة مع أن وحتتوي ظذ إشٍار افتي حذؾٓا افٔٓودافًزي(  ادَُدَّ

ً(.  27تغ حتتويان ظذ أشٍار افًٓد اجلديد ـِٓا ). وـِتا ادخىوضادخىوضة افٍاتُٔإٔة يَْهٓا أشٍار ادُابٔغ وادخىوضة شٍرا
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تِبت يف مك يف ٕحو افسْٔائٔة حتتوي أجوًا ظذ رشافة برٕابا وراظي هرماس ـُ م, ثّم إتٓى 350. وإرجح أن افُّْسخة افٍاتُٔإٔة ؿد 

تَِبتهبا ادسار إػ مُتبة افٍاتُٔان يف روما. أّما افُّْسخة افسْٔائٔة ؾِٓا ت ـُ مك يف أواخر افَرن افرابع  يف اريخ أـثر إثارة, ؾَد 

َِّت افُّْسخة ؾٔه خمبوءة  ته. وط َّّ ى افوصايا افًؼ ظذ ؿ ََّ ٍِيت يف دير شإت ـاترين ظْد أؿدام جبل موشى, ادًُتَد أن موشى تِ وُح

, وؾورًا ظْدما أدرك قافَاممة ـان ُمًًدا فِحري حغ جاء ظاِل أخامين هو ؿسىْىغ تنٔذورف افذي ظثر ظِٔٓا يف ـوم منم, 1844حتى 

ام تُادان أن تُوٕا ُمُتِّتغ,  َدم هاتغ ادخىوضتغ وَّٕنَّ َِ ؾ٘نَّ هلاتغ ادخىوضتغ ؿّٔة ٓ حََٔة ما اـتنٍه, أنَذ ُمًيم ادخىوضة. فِ

ر يف ُمًاوٕة ظِامء ا فُتاب  سُتَدَّ  [.أن ادَُدَّ

 Codex Sinaiticusافْسخة افسْٔائٔة ]. 44صـ -, ط. هٔئة اخلدمة افروحٔة وتدريب افَادة ـتاب وؿرارجوش ماـدويل: 

, ـام حتوي 11/  8 - 53/  7, يوحْا 20-9/  16وحتوي ـل افًٓد اجلديد ما ظدا مرؿس موجودة يف ادتحف افزيىاين,  م(350)

َِّّٓا افدير هدية فَٔك 1844الت يف دير جبل شْٔاء ظام وؿد َظَثَر ظِٔٓا تنْدرف يف شِة فِّّٓأـثر من ٕهف افًٓد افَديم.  , وش

اد افسوؾٔتي بامئة أخف جْٔه يوم ظٔد ادٔالد شْة 1859روشٔا ظام   [.1933, واصسهتا احلُومة افزيىإٔة من آحتِّ

  سـٍٔٔة إثبات حتريف افُتاب  :ادَُدَّ

ؾاعافُتاب افٍريد افدـتور ؾريز صّوئٔل:  خمىوضات افُتاب برهان فهحته: يوجد أن ]. 18صـ -, مىبًة أوتوبرٕت ادجٔد وافدِّ

سيف ادُتبات وادتاحف افًادٔة خمىوضات افُتاب  مما , وهي ُمىابَة فِْسخ افتي توجد بغ أجديْاترجع إػ افَرون إوػ  ادَُدَّ

 [.يثبت صحة افْص افُتايب

ى يوحْا:  ل]. 71صـ -, مُتبة ادحبَّة صّس افِز افَّس مْسَّ ف أو ُبدِّ ظي بًوٓم أنَّ افًٓد اجلديد ُحرِّ إٓ , وهو ؿول ٓ يًتز ذا ؿّٔة يدَّ

ا أصّح ممّا ظْدٕا ُٕسخًا خمىوضة أؿدمٓا يرجع إػ شْة إذا أتى صاحبه بافُّْسخة إصِٔة افتي يًتَد أَّنَّ وهي م, 200. وفُن ٕحن ظْدٕا 

 [.ُمتىابَة متاماً وافُّْسخ ادُتداوفة 

سظهّة افُتاب افَّص متى ُمرجان:  ظاء )أي: افتَّحريف( باضل وبٌر دفٔل ٕنه ]. 16, 15صـ -, هارموين فِىباظة ادَُدَّ هذا آدِّ

ظاء ظاجز ظن أن خيزٕا ظن  س ادوَع ادوجود يف افُتاب, أو حتى ادُان افذي تم ؾٔه افتَّحريف, أو زمان افتَّحريف ادزظومادِّ  ادَُدَّ

ه. أو افذي تم ؾٔه افتحريف ٓ , هل هو فِٔٓود أم فِّسٔحٔغ ؟!. ـام أنه دهِحة من. ـام أن افتحريف افذي تم َمْن افذي ؿام به وأجرا

ظاء ظون هذا افتحريف ٓ توجد أي ٕسخة من افُتاب تدل أو ُتيٓر هذا آدِّ ظاء باضل ٕنه بال دفٔل. ومن يدَّ . فذفك َٕول هذا آدِّ

ُشل ظذ افًٓد اجلديد وشِّوه فْا بال حتريف أو  يًرؾون بواضن إمور وـٔف حاؾظ افٔٓود ظذ افًٓد افَديم ـام حاؾظ أباء افرُّ

 [.حلديثة ٕجدها مىابَة متامًا بال حتريف أو تبديلبَّارٕة افْسخ افَديّة مع افسمجات اتبديل حرف واحد ؾٔه. ـام أنه 

سافُتاب دوماديوس افرزيَي:  سافُتاب ]. 226صـ -, دار إنبا أنىؤٕوس ظز افَرون وإجٔال ادَُدَّ إن يد ـتاب ثابت,  ادَُدَّ

سٓ يوجد دفٔل ظذ ظدم صحة افُتاب  ,اهلل حٍيته وإػ أن ه إػ أو اختالؾه ظن ادخىوضات إصِٔة ادَُدَّ , وأي أشئِة ُتوجَّ

سافُتاب  ّٔات ؾٔستىٔع أن يدرك.ادَُدَّ ق وفُْه ظْدما يدرس احلٔث ِّّ  [, ؾٓي اختالؾات صُِٔة تبدو فَِارئ افسىحي ؽر ادُتً
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س, أشئِة خاصة بافُتاب شْوات مع أشئِة افْاسافبابا صْودة افثافث:  شٗال: ]. 105إػ  103صـ - إلـِرئُة, ط. افُِٔة اادَُدَّ

َف؟! اإلجابة: هذا ادوَوع يُّن افرد ظِٔه من ٕواح متًددة مْٓا:  ؾه؟   -1بامذا ٕرد ظذ من يَول أن اإلٕجٔل ؿد ُحرِّ من افذي حرَّ

سـذفك ـإت ٕسخ افُتاب  -2ويف أي ظك؟  وهل ـتب ذفك يف أي تاريخ؟ )...(  ؿد وصِت إػ ـل أرجاء ادسُوٕة.  ادَُدَّ

ثم َمْن جيرؤ ظذ ذفك؟!  وهل من ادًَول أن يتٍق ـل مسٔحي افًاِل  -3)...( ـام متت ترمجة إناجٔل إػ افٌِات ادحِٔة. )...( 

سظذ حتريف ـتاهبم  َرن افرابع, يوجد ـذفك يف ادتاحف ٕسخ من فإلٕجٔل ترجع فِ -4, ثم يٗمْون به بًد ذفك؟! )...( ادَُدَّ

مٔة, وافْسخة افسُْدرية.  متاًما ـاإلٕجٔل افذي يف أجديْا أن . وَٕهد هبا: افْسخة افسْٔائٔة, وافْسخة افٍاتُٔإٔة, وافْسخة إؾرا

ا ظن ٕسخ أؿدم مْٓا.   ًً ويستىٔع وـل مْٓا حتوي ـل ـتب افًٓد اجلديد افذي يف أجديْا, بٍْس افْص بال تٌٔر.  وهي مٖخوذة ضب

ـذفك ٕحب أن ٕذـر مالحية هامة أشاشٔة  -5. ويرى أَّنا ٍٕس إٕجِْٔا احلايل, إٕسان أن يرى تِك افْسخ افَديّة يف ادتاحف أي

. وادَارٕة تيٓر ـِّة "حتريف" ٓ يُّن إثباهتا ظًِّٔا إٓ بادَارٕة: أي مَارٕة اإلٕجٔل إصع باإلٕجٔل افذي ُيَال بتحريٍهوهي: 

يف؟ يف أي ؾهل أو ؾهول اإلٕجٔل؟ ويف أي أيات؟ أما إذا ِل حتدث مَارٕة ـٓذه, يُون هذا آهتام خىر, أجن يوجد ذفك افتحر

ا ٕحد. ًً  [بال بْٔة, بال دفٔل, بل إثبات, بال بحث ظِّي .. وبافتايل ٓ يُون مَْ

 احلّد هلل افذي بًّْته تتم افهاحلات
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ل إِحق ادُ  ُٕسخ افُتاب  -وَّ سصورة اختالف   ادَُدَّ
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ةوُمارضات  مواؿع - افثاينِحق ادُ   هامَّ

 شالمٔة دَارٕة إديان مُتبة ادٓتدين اإلmaktabeh.com-http://www.al 

 شالمي ادسٔحي مْتديات افٍرؿان فِحوار اإلhttp://www.elforkan.com/7ewar 

  مْتديات حراس افًَٔدةhttp://www.hurras.org/vb 

  اإلشالم ظن يسٖخوْٕا افْهارى –مْتديات صوت احلق http://www.soutalhaq.net/forum 

 شالمي ادسٔحي موؿع احلوار اإلhttp://muslimchristiandialogue.com 

  موؿع افدظوة اإلشالمٔةhttp://www.eld3wah.net 

  مدوٕة اإلشالم وافًاِلhttp://islamegy.wordpress.com 

  مدوٕة إخ مّود داودhttp://memod.wordpress.com 

  ٕة افََّْد افَِّّْصِّ فًِٓد افَديم  criticism.blogspot.com-http://oldمدوَّ

 ْ3َدية اجلريدة افarb.net-http://www.tcjournal.sheekh 

  3دار افنٔخ ظرب فدراشة افُتب افسامويةarb.net-http://www.sheekh 

  صبُة ابن مريم اإلشالمٔةhttp://www.ebnmaryam.com/web 

  صبُة بِدي فَِواء ظذ افتْهر واحاشؤٕةhttp://www.baladynet.net 

  ـتابات إخ ُمًاذ ظِٔانld3wah.net/html/m03azhttp://e 

  ُمدوٕة افًبد افٍَر إػ اهلل افتاظبhttp://alta3b.wordpress.com 

  ؿْاة افدظوة اإلشالمٔة ظذ افٔوتٔوبhttp://www.youtube.com/eld3wah 

 ادُحارضات: ◄

  اددخل إػ افًٓد اجلديدnt-http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/intro 

  مدخل إػ ُمَارٕة إديان  -افًِم وادًرؾةrdpress.com/blog/lect/moqaranahttp://alta3b.wo 

  مدخٌل إػ ادسٔحٔة وافًٓد اجلديدhttp://alta3b.wordpress.com/blog/lect/alkholafaa 

  افدورة افتًِّٔٔة افتدريبٔة باإلشُْدريةhttp://alta3b.wordpress.com/blog/lect/althikr 

  شِسِة: ذح ـتاب حتريف أؿوال يسوعhttp://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquoting 

 ٔحي دورة تًِّٔٔة بًْوان ـٔف حتاور مسhttp://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=272 

  وتًرؾون احلق  -دورة فتًِٔم ادبتدئغhttp://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=339 

  دورة ُمتخههة يف مَاومة افتْهرhttp://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=238 

  ت إخ افتاظب  atsmktba=207http://eld3wah.net/catplay.php?cصٍحة ُمارضا
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