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╝ 

اـريـ, وكستعغ بف, وهق ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ة ـَ ا  َذَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ

 

 ُخالصة ـتاب:

س افؽتاب خمطقضات  إصؾقة بؾغاهتا ادُؼدَّ
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ـان افسقد ادسقح يؽؾؿ افشعب ] .12صـ -, إنبا رويس بافعباشقة بؾغاهتا إصؾقة ادُؼدَّسخمطقضات افؽتاب صـقدة ماهر إشحاق: 

(. وفؽـ تالمقذه 22-16: 4)فقؿا  ؾضاًل ظـ معرؾتف بافؾغة افعزاكقة, وتالمقذه بافؾغة أرامقة وؾؼًا فؾفجة اخلاصة بلهؾ اجلؾقؾ

وشائر ـتبة افعفد اجلديد اشتخدمقا افؾغة افققكاكقة افتل صاع اشتخدامفا يف أؿطار افعامل مـذ ؾتقحات اإلشؽـدر إـز ويف 

 [اإلمزاضقرية افروماكقة.

س بؾغاهتا صـقدة ماهر إشحاق:  فقس بغ أيديـا أن ادخطقضة ]. 19صـ - بافعباشقة, إنبا رويس إصؾقةخمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

اْشُتْفؾَِؽت . ؾفذه ادخطقضات ربام تؽقن ؿد افـُّْسَخة افتل بَِخّط ـاتب أي شػر مـ أشػار افعفد اجلديد أو افعفد افؼديؿ, أي: إصؾقة

ض , أو ُربَّام يؽقن بعضفا ؿد مـ ـثرة آشتعامل , ُخُصقصًا وأن بعضفا ـان مؽُتقبًا ظذ اإلخػاء يف أْزِمـَة آضطفادأو  فإلتالفَتَعرَّ

 [. وفؽـ ؿبؾ أن ختتػل هذه ادخطقضات إصؾقة ُكِؼَؾت ظـفا ُكَسخ ـثرة.وهق رسيع افتََّؾػورق افزدي, 

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  يف  Packوؿد أطفر باك ]. 22صـ - , إنبا رويس بافعباشقةخمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

 -1هل:  أورجياكقس ُيرجع افػروق يف افؼراءات إػ أشباب أربعةدراشتف ظـ ضريؼة أورجياكقس يف ُمؼاركة افـُُّصقص افؽتابقة أنَّ 

ـقز ظـد افـَّاِشخ يف بعض إحقان.  أخطاء أثـاء ظؿؾقة افـَّؼؾ بافـَّساخة ظؿدًا  افتل يتؾػفا اهلراضؼة افـَُّسخ -2كتقجة اكخػاض درجة افسَّ

ظـ وظل وبقء مـ آكدؾاع هبدف تصحقح ما يرون أنَّف  افتَّعديالت افتل جُيرهيا بعض افـُّّساخ -3ببّث أؾؽارهؿ ؾقفا أثـاء افـَّساخة. 

ءة افتل اظتادوا شامظفا. ؼصقد يف تعديالت هبدف تقضقح ادعـك اد -4 أخطاء وؿعت مـ ُكّساخ شابؼغ أو اختالف ظـ افؼرا

 [.افعبارة

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مل يؼبؾ افتقراة افسامرية: ]. 33, 32صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

س افعزي شقى أشػار مقشك اخلؿسة وحدها . وؿد احتػظقا بـَُسخ مـفا مؽتقبة باخلّط افعزاين افؼديؿ. افسامريقن مـ افؽتاب ادُؼدَّ

ؾافتقراة افسامرية فقست ترمجة إػ هلجة شامرية, وإكَّام هل افتقراة افعزاكقة بعقـفا مؽتقبة باخلّط افعزاين افؼديؿ افذي اشتؿّر 

. طقضات افتقراة افسامرية إػ افُعُصقر افقشطكويرجع تاريخ ُمعظؿ خمافسامريقن يف اشتخدامف مع رء مـ افتَّطقير افبطلء )...( 

ٕنَّ افسامريغ يـسبقكف إػ أبقشقع بـ «, َدْرج أبقشا»وأصفر خمطقضات افتقراة افسامرية هق ادحػقظ يف كابؾس وادعروف باشؿ 

ـّ بعض افعؾامء4-3/  6ؾقـحاس حػقد هارون )أخبار إيام إول  رة ترجع  (. وهذه افـِّسبة ُمبافغ ؾقفا. وؿد ط أن هذه افـُّسخة ُمتلخِّ

ئفا يرجع إػ افؼرن افرابع ظؼ  Kahleإػ افؼرن افثافث ظؼ أو افرابع ظؼ. ثؿ جاء ـآ  ا ُكسخة خُمتؾطة بعض أجزا فقؼقل إَّنَّ

راشات احلديثة أنَّ هذه افـُّسخة بافغة افِؼَدموافبعض أخر ؿديؿ.   [.وفؽـ أثبتت افدِّ
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س بؾغاهتا إصؾقةخمطقصـقدة ماهر إشحاق:  وأهّؿ ُؾُروق افتقراة ]. 34, 33صـ -, إنبا رويس بافعباشقة ضات افؽتاب ادُؼدَّ

س ظـد افسامريغ هق جبؾ جرزيؿ )ؿارن افسامرية ظـ افـَّص املاشقري افعزاين هل افتل تـبع مـ افعؼقدة افسامرية . ؾاجلبؾ ادُؼدَّ

ّرات يف افسـة, يف ظقد افػصح وظقد إشابقع وظقد ادظال ويذبحقن ذبائحفؿ (, افذي يصعدون إفقف ثالث م21-22/  4يقحـا 

ن احلد اجلـقيب فؾقادي افذي تؼع ؾقف صؽقؿ افتل هل كابؾس حافقًا. وهق ُيقاجف جبؾ ظقبال خافدمقية. وهق جبؾ ص ري ُمـحدر ُيؽقِّ

ب ظـ بـاء ادذبح افذي أمر وفذفؽ ؾننَّ افتقراة افسامرية ظـد افؽالميف اجلاكب افشاميل مـ افقادي.  تستبدل ( 8-4/  27)تثـقة  بف افرَّ

وُهـاك تطقيؾ يف بعض ادقاضع مـ افتقراة افسامرية بنضاؾة ُكُصقص تتعؾَّؼ بـػس . ادؽان ؾتجعؾف يف جبؾ جرزيؿ بدًٓ مـ جبؾ ظقبال

سة ظذ ُكُصقص شػر  17/  22بعد خروج . ؾؿثاًل اإلضاؾة يف افقصايا افعؼ ادقضقع ملخقذة مـ مقاضع أخرى مـ افتقراة ممشَّ

وافتل تؼع يف شتَّة آٓف قة افُػُروق بغ افتقراة افسامرية وافـَّص املاشقري افعزاين ب. وفؽـ ؽاف32/  11, 7-4, 3-2/  27افتثـقة 

 [.يف مقاضع ـثرةوتتَِّػؼ افتقراة افسامرية مع افسمجة افسبعقـقة , هل ُؾُروق هجاءة افؽؾامت افعزية. )...( مقؿع

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  افزدّيات ادعروؾة ٕشػار ]. 35صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ؾة بسؿقؿ ظادل يف ـتافقجاتافعفد اجلديد  يصؾ ظددها إػ كحق مئة بردية. ومل تؽـ ُهـاك خمطقضة واحدة مـفا معروؾة حتك  وادُسجَّ

أي بردية(  Papyrus)وهق احلرف إول مـ ـؾؿة  Pوُيرمز إػ ـؾ واحدة مـفا بحرف افعؼات إخرة مـ افؼرن افتاشع ظؼ. 

% مـ أشػار 42(. وُتغطِّل افزدّيات ادُؽتشػة ما يزيد ظذ P1, P2, P3)مثاًل:  ويؽقن متبقظًا برؿؿفا ادؽتقب ببـط صغر ُمرتػع

 [, ويعقد أـثر مـ كصػ ظددها إػ افؼركغ افثافث وافرابع.تقارخيفا إػ افػسة مـ افؼرن إول إػ افؼرن افثامـوترجع افعفد اجلديد. 

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة جقن ( »P52) 52بردية ]. 38صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ـاكت شـتقؿس(  6.35×  8.89بقصة =  2.5×  3.5هذه افؼطعة افصغرة )مؼاشفا «. 457ة برؿؿ رايالكدز يف ماكشسس, بردية يقكاكق

ا أؿدم خمطقضة ٕي جزء مـ افعفد اجلديد راشات , ُتعتز إػ وؿت ؿريب أَّنَّ وفؽـَّفا ختؾَّت ظـ هذه ادؽاكة فزدّيات أخرى أثبتت افدِّ

ا ترجع إػ افؼرن إول ويرجع تارخيفا إػ (. 37-38, 34-31/  18ظذ جزء مـ إكجقؾ يقحـا ) 52دية . وحتتقي افزاحلديثة أَّنَّ

 [, أي بعد افتاريخ ادُػسض بافتَّؼؾقد فؽتابة إكجقؾ يقحـا بـحق ثالثغ ظامًا.مقالدية 125كحق شـة 

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة ـؾقة ( »P64) 64بردية ]. 36صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ـ ؾؼرات مـ اإلصحاح افسادس «. 17ادجدفقة بلـسػقرد, بردية يقكاكقة رؿؿ  وهل ثالث ؿطع صغرة مـ بؼايا جُمؾَّد إكجقؾ متك تتضؿَّ

ة رأس ادسقح يف بقت شؿعان إبرص يف بقت ظـقا, واتِّػاق هيقذا مع رؤشاء افؽفـة ظذ ؿقامف بتسؾقؿ وافعؼيـ , تتعؾَّؼ بدهـ ادرأ

وؿقَّؿفا م. 1921, وأرشؾفا صارفز هقفقات مـ إؿك إػ ـؾقة ادجدفقة بلـسػقرد شـة وؿد اـُتشػت يف صعقد مكيسقع هلؿ. 

ؾقة )اخلاصة بُؿؼاركة ا ترجع إػ أواخر افؼرن افثاينبلَّنَّ  1953ـقفغ روبرتز يف شـة  راشات افبافققؽرا م ظؾؿ افزدّيات وافدِّ . ومع تؼدُّ

ر أصؽال افؽتابة افؼديؿة( اشتطاع إملاين  ا  ـارشتـ بقس ثقداتطقُّ د تارخيفا بلَّنَّ , ترجع إػ كحق ُمـتصػ افؼرن ا ٕول ادقالديأن ُُيدِّ

رة ا فقست ُمتلخِّ  [.وُُيتؿؾ أن تؽقن كساختفا ؿد متَّت أثـاء حقاة اإلكجقع متَّك كػسف. م66ظـ شـة  وأَّنَّ
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س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة ( »P67) 67بردية ]. 36صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

( ادحػقطة يف ـؾقة ادجدفقة 64P) 64ك مـ كػس جُمؾَّد افزدية وهل ؿطعتان مـ ورؿتغ مـ إكجقؾ متَّ «. 1برصؾقكة, بردية يقكاكقة رؿؿ 

ـ ُجزًء مـ اإلصحاح اخلامس. بلـسػقرد ا . وحتتقي افؼطعة إوػ ظذ جزء مـ اإلصحاح افثافث, وافثاكقة تتضؿَّ ـّ أَّنَّ وـان ُيظ

د أن أن هذه افزدية ترجع إػ كحق ُمـتصػ افؼرن إول, ترجع إػ أواخر افؼرن افثاين ّـَ أي أنَّ هلا كػس تاريخ افزدية رؿؿ , وفؽـ تل

 [, ٕن ـؾتا افزديَّتغ ـاكتا مـ جُمؾَّد واحد إلكجقؾ متَّك.64

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة صسس ( »P45) 45دية بر]. 38صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

, ورؿة مـ هذه افزدية 32مـ  تقجد أجزاء«. 31974, وهلا بؼقَّة يف ادؽتبة افقضـقة بػقـّا, بردية يقكاكقة 1بقتل يف دبؾـ, بردية رؿؿ 

. 39/  26 - 41/  25وتشتؿؾ ظذ أجزاء مـ إربعة أناجقؾ وشػر إظامل وافؼطعة افتل يف ؾقـّا تشتؿؾ ظذ متك , وـّؾفا بافقة

ن أصاًل مـ  ا ترجع إػ ُمـتصػ م, 1932. وؿد جاءت هذه افزدية مـ أضػقح شـة ورؿات 112وافزدية ـاكت تتؽقَّ ـّ أَّنَّ وـان ُيظ

ا ترجع إػ كحق شـة افؼرن افثافث ادقالدي راشات احلديثة أَّنَّ ا شابؼًا ظذ افـَّص مقالدية,  152, وؿد أثبتت افدِّ وهل مُتثِّؾ كصًّ

 [.ؼقكياف

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة صسس ( »P46) 46بردية ]. 37صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ورؿة  32ورؿة يف دبؾـ, و  46يقجد مـ هذه افزدية «. 222جان, بردية رؿؿ ق, وهلا تؽؿؾة بجامعة متش2بقتل يف دبؾـ, بردية رؿؿ 

ن مـ كحق جان, وبعض أوراق يف يد أؾراد. قمتش أخرى يف جامعة ويشتؿؾ , ورؿات 124وهل أجزاء مـ جُمؾَّد ُيػسض أنَّف ـان يتؽقَّ

. وتليت ؾقف افرشافة إػ افعزاكقغ بعد رشافة رومقة, وبعدها رشائؾ ـقركثقس إوػ وافثاكقة, وأؾسس, ظذ رشائؾ بقفس افرشقل

 [.أي أن اجلزء ادقجقد ُيتقي ظذ ظؼ رشائؾقؽل إوػ وافثاكقة, وؽالضقة, وؾقؾبل, وـقفقد, وتسافقك

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة صسس ( »P47) 47بردية ]. 38صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ن أصاًل يف ظؼ ورؿات( 2/  17 - 12/  9) حتتقي ظذ جزء مـ شػر افرؤيا«. 3بقتل يف دبؾـ, بردية رؿؿ  . وهل مـ جُمؾَّد ـان يتؽقَّ

ا ترجع إػ افُثؾث إخر مـ افؼرن افثافث ادقالديم, 1932ورؿة. وؿد جاءت هذه افزدية مـ أضػقح يف شـة  32مـ  ح أَّنَّ  [.وادُرجَّ

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة بقدمر ( »P66) 66بردية ]. 38ـص -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

, بردية بقدمر  مع بعض ؾراؽات, وأجزاء مـ اإلصحاحات  14-1)اإلصحاحات  حتتقي ظذ إكجقؾ يقحـا«. 2يف ـقفقكقا بسقيرسا

ن أصاًل مـ , مع أوراق ؿؾقؾة يف أماــ أخرى. ورؿة 122وادقجقد مـفا (, 15-21 ا جُمؾَّد ـان يتؽقَّ . ؿةور 146وادػروض أَّنَّ

ؾ هربرت هـجر يف دراشتف افتل كؼها ظـ هذه افزدية شـة مقالدية 222ويرجع تارخيفا إػ كحق شـة  , وُربَّام ؿبؾ ذفؽ. وؿد تقصَّ

ا ترجع إػ كحق شـة 1962  [مقالدية. 125م إػ أَّنَّ



وع َظِصر افُؽتُب س بؾغاهتا إصؾقة [5] َمْؼُ  خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة ( »P72) 72بردية ]. 39, 38ـص -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

تان برؿؿل  , افزديَّ ـ رشافة هيقذا«. 8, 7بقدمر يف ـقفقكقا بسقيرسا ويرجع تارخيفا إػ افؼرن . ورشافتّل بطرس إوػ وافثاكقة, تتضؿَّ

بع ادقالدي  [.افثافث أو افرا

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  مؽتبة بقدمر ( »P75) 75بردية ]. 39صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

, افزدّيتان برؿؿّل  . وهل ترجع إػ بداية افؼرن افثافث, حتتقي ظذ أجزاء ـبرة مـ إكجقّع فقؿا ويقحـا«. 15, 14يف ـقفقكقا بسقيرسا

ا ُتشبفف متاماً , جؾَّد افػاتقؽاين افذي يرجع إػ افؼرن افرابعوتؽُؿـ أمهقَّتفا افُؽزى يف ـقَّنا تشفد فـقع افـُُّصقص ادحػقطة يف ادُ  . َّٕنَّ

بع. ؾفذه افزدية افتل ترجع إػ بداية ا ا تدحض مزاظؿ افؼائؾغ بلنَّف ؿد متَّت ُمراجعة فؾعفد اجلديد يف افؼرن افرا فؼرن وبافتايل ؾنَّنَّ

 [افثافث ؿد ؿضت ظذ تؾؽ ادزاظؿ متامًا.

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  ادخطقضات ادُشار إفقفا ]. 39صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

ُؿقق بخط ـبر بحروف ُمربَّعة أو ُمستديرةهل « Uncials»بآشؿ  وهذا اخلّط ملخقذ ُمباذة ظـ اخلّط ادُستخدم . ادؽتقبة ظذ افرُّ

« Uncial»ادُستخدمة يف افـَّحت ظذ إحجار. وافتَّسؿقة « Capital Letters»روف افؽبرة , وُمشتؼ مـ احليف افزدّيات إدبقة

ؿل ظذ ـز حجؿ احلروف افتل يؽتبفا افـُّّساخ «, Inchبقصة »ٓتقـقة, وتعـل  وهل ظذ ما يبدو شبب تعؾقؼ افؼديس جروم افتَّفؽُّ

واشتؿّر بعد ذفؽ إػ , خمطقضات افعفد اجلديد حتك افؼرن افتاشع ظذ وجف افتَّحديدوؿد اشُتخِدم هذا افـّقع مـ اخلّط فؽتابة يف زماكف. 

ر كسبقًّا يف بعض خمطقضات ؾصقل افؼراءات افؽـسقة . ويصؾ ظدد خمطقضات افعفد اجلديد ادؽتقبة باحلروف افؽبرة ظذ وؿت ُمتلخِّ

ُؿقق بافؾغة افققكاكقة,  ؾة ظادقاً افرُّ ا خمطقضة.  269مـ افؼرن افعؼيـ  حتك افسبعقـات وادُسجَّ وـؾ واحدة مـفا حتؿؾ رؿامً خاصًّ

فرة باشتخدام أحد احلروف افعزاكقة أو (. 23, 22, 21)مثاًل:  مسبقؿًا بصػر مز افؼديؿ ادُستخدم فبعض ادخطقضات افشَّ وفؽـ افرَّ

 [.افالتقـقة أو افققكاكقة ٓ يزال هق إـثر صققظاً 

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:   Codex ادُجؾَّد افسقـائل]. 41, 42صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

Sinaiticus (21  =א )« وفف تؽؿؾة يف فقبزج, وؿطعة صغرة يف 43725حمػقظ بؿؽتبة ادتحػ افزيطاين بؾـدن برؿؿ إضاؾة ,

س بعفديف«. دفقــجرا  ُؿقق وهق خمطقط فؾؽتاب ادُؼدَّ بع ادقالدي, مؽتقب بافققكاكقة ظذ افرُّ . ويقجد مـف يف ويرجع إػ افؼرن افرا

ن  147ورؿة مـ افعفد افؼديؿ, و  199مؽتبة ادتحػ افزيطاين  ف ظذ بؼقَّة فف تتؽقَّ ورؿة وكصػ مـ افعفد اجلديد. وأمؽـ افتَّعرُّ

وؽسطاكقس( حمػقطة حافقًا يف مؽتبة جامعة فقبزج, وؿطعة صغرة مـ ورؿة مـ افعفد افؼديؿ )ُتعرف باشؿ جُمؾَّد ؾردريؽق أ 43مـ 

ُؿقق ادقجقدة مـف دفقــجرا ورؿة حمػقطة بؿؽتبة مجعقة أداب افؼديؿة يف  وهق ُيتقي ظذ ورؿة.  392. وبذفؽ يبؾغ جمؿقع افرُّ

فادات فؾسمجة وهذا ا. رشافة بركابا وجزء مـ ـتاب افراظل هلرماس باإلضاؾة إػ إشػار افؼاكقكقة دُجؾَّد هق واحد مـ أؿقى افشَّ

ن ـؾ ظؿقد مـ , وافؽتابة يف ـؾ صػحة ظذ أربعة أظؿدة. افسبعقـقة وفؾعفد اجلديد )ادزامر,  أّما إشػار افشعرية. شطراً  48ويتؽقَّ

. ؿقديـ فؾصػحة افقاحدةؾفل مؽتقبة ظذ ظوإمثال, واجلامعة, وكشقد اإلكشاد, وحؽؿة شؾقامن, ويشقع بـ شراخ, وأيقب( 
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ػحات اتَّضح أنَّف ؿد اصسك يف كساخة ادُجؾَّد ثالثة مـ افؽتبة حقن افذيـ ؿامقا بادُراجعة وظؿؾ , وبُؿؼاركة اخلطقط يف افصَّ وأن ادُصحِّ

بع إػ افثاين ظؼ يصؾ ظددهؿ إػ تسعة ةادُؼاركات خالل افػسة مـ افؼرن افرا افعاّلمة ممثِّرة, هل أن  . وٓـتشاف هذا ادُجؾَّد ؿصَّ

ُؿقق افؼديؿةم. 1844ـان يف زيارة فدير شاكت ـاتريـ بسقـاء يف مايق شـة  تشـدورف ير شؾَّة ـبرة ممؾقءة مـ افرُّ , ؾقجد يف مؽتبة افدِّ

مـ ؿد تّؿ حرؿفا رؿقؿًا  داخؾ افسؾَّةدورف . ؾؿقَّز تشـوؿال فف أمغ ادؽتبة إنَّ ـقمتغ مـ مثؾ هذه إوراق افتل بؾقت وتآـؾت مع افزَّ

هبان إػ أمهقَّتفا, ؾؾؿ يسؿحقا فف أن يلخذ معف شقى  س بافققكاكقة. ؾلبدى محاشًا كبَّف افرُّ ورؿة, هل  43مـ خمطقط ؿديؿ فؾؽتاب ادُؼدَّ

ير يف شـة  اق, وفؽـَّف مل جيد ظذ أمؾ أن يسؿحقا فف بـساخة باؿل إور 1853ادحػقطة حافقًا يف فقبزج. وذهب مرة أخرى إػ افدِّ

ً مـ شػر افتؽقيـ. ويف زيارة ثافثة فؾدير يف شـة  11شقى ؿصاصة حتتقي ظذ  ؾزاير مـ  4م مل جيد صقئًا, ؾطؾب يقم 1859شطرا

ؾزاير ـان يتؿّشك يف اخلارج مع أمغ  4ؾزاير. ويف ظك يقم  7افبدو ادراؾؼغ فف أن جيفزوا أنػسفؿ ٓصطحابف إػ افؼاهرة يقم 

ير فتـاول رء مـ ادؼوبات داخؾ ؿاّليتف, ؾدخؾ معف, وأـؿال ا ير مع ؽروب افشؿس دظاه أمغ افدِّ ير, ومّلا رجعا إػ افدِّ فدِّ

ير:  . وما أن ؾتح افؾُّػاؾة حتك وفقؿتف ؿام ؾلحرض جُمؾَّدًا مؾػقؾًا بؼامش أمحر«, وأنا أيضًا أؿرأ افسمجة افسبعقـقة»حديثفام, ؾؼال أمغ افدِّ

د تشـدورف أنَّف وجد ضافتف ادـشقدة. ؾتامفؽ مشاظره فؽل خُيػل ؾرحتف ظـف. وضؾب يف رء مـ ظدم آهتامم اإلذن بلخذ ت ّـَ ل

حف.  ة صفقر اشتطاع وُهـاك ظرف أن بغ يديف أثؿـ ــز ـتايب يف افقجقدادُجؾَّد إػ ؽرؾتف فقتصػَّ ت فعدَّ . وبعد تلخرات اشتؿرَّ

ظذ اإلذن بلخذ ادُجؾَّد معف إػ روشقا فتجفقز ُكسخة مـف ُهـاك. ويف افـِّفاية تّؿ إهداء ادخطقط إػ ؿقك تشـدورف أن ُيصؾ مـفؿ 

( إػ أن ؿامت احلرـة افشققظقة وبقعت خمطقضات ديـقة ـثرة, ؾاصستف مؽتبة ادتحػ افزيطاين دفقــجرا روشقا, وبؼل يف بطرشزج )

ويف ادُجؾَّد ) وُيؿثِّؾ افعفد اجلديد يف ادُجؾَّد افسقـائل. إشسفقـلؿبؾغ مائة ألػ جـقف م ب1933يف شـة  تافسقؾققمـ حؽقمة 

 [.افذي يشتفر بدؿَّتف افبافغة« افـَّص اإلشؽـدري»أو « افـَّص ادُتعادل» افـَّص ادعروف باشؿ( افػاتقؽاين

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:   Codexادُجؾَّد افػاتقؽاين ]. 42, 41صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

Vaticanus (23  =B )« س مؽتقب ظذ «. 1229حمػقظ بؿؽتبة افػاتقؽان, حتت جُمؾَّد يقكاين رؿؿ وهق خمطقط فؾؽتاب ادُؼدَّ

ُؿقق ادصـقظة ُربَّام ظذ جؾقد افظِّباء بع ادقالديويرجع إػ أوائؾ افؼرن اف, أؾضؾ أنقاع افرُّ س , را ـ مجقع أشػار افؽتاب ادُؼدَّ ويتضؿَّ

ك وأشػار ادؽابقغ ض ادُجؾَّد فؾتؾػ وافّتآـؾ. افققكاين ؾقام ظدا صالة مـسَّ . وهق يف وضعف احلايل تـؼصف أوراق مـ بدايتف وؿد تعرَّ

ـ شػر افتؽقيـ  وتـؼصف ـذفؽ إجزاء إخرة مـ , وأجزاء مـ ـؾ مـ شػري صؿقئقؾ افثاين وادزامر, 28/  46-1/  1تتضؿَّ

ن افرؤياوـؾ افرشائؾ افروظقة وشػر , 25/  13-14/  9وهل إوراق إخرة مـ افرشافة إػ افعزاكقغ , افعفد اجلديد . ويتؽقَّ

ُؿقق )مـفا  759حافقًا مـ  ر  142فؾعفد افؼديؿ و  617ورؿة مـ افرُّ ُؿقق, وافذي ُيؼدَّ فؾعفد اجلديد( مـ إمجايل افعدد إصع فؾرُّ

ن مـ ظؿقديـ يف افصػحةورؿة.  822بـحق  ـ ثالثة أظؿدة , وؾقام ظدا إشػار افشعرية افتل تتؽقَّ . فؽؾ صػحةؾننَّ باؿل ادُجؾَّد يتضؿَّ

طقر ما بغ  ً يف ـؾ ظؿقد.  44و  42ويساوح ظدد افسُّ . وادُجؾَّد حمػقظ يف مؽتبة افػاتقؽان, وؿد اصسك يف كساختف ـاتبانشطرا

ويؿقؾ ظؾامء افققم إػ . وٓ يعرف أحد متك أو ـقػ وصؾ إػ افػاتقؽانم. 1475ومذـقر يف أؿدم ؾفارشفا افذي يرجع إػ شـة 
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وُتعتز ؿراءة ادُجؾَّد افػاتقؽاين وادُجؾَّد افسقـائل يف افعفد اجلديد أهّؿ صفادة فؾـَّص . لنَّ ادُجؾَّد مؽتقب يف اإلشؽـدريةافرأي افؼائؾ ب

ك أيضًا بافـَّص اإلشؽـدري , Neutral Textادُتعادل  ؿة , بسبب كساختف يف اإلشؽـدرية, Alexandrian Textادُسؿَّ ومتقُّزه بافدِّ

ء ـبرة مـ إكجقّع  افتل ترجع إػ أوائؾ افؼرن افثافث 75وتشفد ٕصافة هذا افـَّص افزدية . ـ افـُُّصقصظذ ؽره م ـ أجزا وتتضؿَّ

 [فقؿا ويقحـا.

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:   Codexادُجؾَّد اإلشؽـدري ]. 41صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

Alexandrinus (22  =A )«س بعفديف مؽتقب ظذ ُرُؿقق«. حمػقظ بؿؽتبة ادتحػ افزيطاين بؾـدن , وهق خمطقط فؾؽتاب ادُؼدَّ

س افققكاين ويرجع إػ أوائؾ افؼرن اخلامس ادقالدي ـ مجقع أشػار افؽتاب ادُؼدَّ ُمضاؾًا إػ آخرها رشافتّل اـؾقؿـضس . ويتضؿَّ

ن مـ ؾقامنومزامر ش, افروماين إوػ وافثاكقة ؿقق )مـفا  773. وادُجؾَّد يتؽقَّ فؾعفد  143فؾعفد افؼديؿ و  632ورؿة مـ افرُّ

طقر يساوح بغ  ً يف افعؿقد. وادُجؾَّد يف وضعف احلارض  52إػ  46اجلديد(. وافؽتابة يف ظؿقديـ فؾصػحة, وظدد افسُّ تـؼصف شطرا

ويؿتاز ادُجؾَّد باحتػاطف بسػر . ـذفؽ ضاظت مـف مزامر شؾقامن.  إػ ـقركثقسأوراق ٕجزاء مـ إكجقّع متَّك ويقحـا وافرشافة إوػ

ػحات احتامل اصساك اثـغ مـ افؽتبة يف كساخة افعفد . افرؤيا ـاماًل ٕنَّف ُألِحَؼت بـفايتف رشافتا اـؾقؿـضس وُتظفر ُمؼاركة خطقط افصَّ

وم يف . وـان ادُجؾَّ افؼديؿ, وثالثة يف كساخة افعفد اجلديد د حمػقطًا يف اإلشؽـدرية, ؾلخذه ـرفُّس فقـاريقس بطريرك افرُّ

م فؾسػر افزيطاين بسـقا إلهدائف إػ 1624م. وأظطاه يف شـة 1622اإلشؽـدرية ظـد اكتؼافف بطريرـًا فؽرد افؼسطـطقـقة يف شـة 

م, وبؼك حمػقطًا يف 1627ؾؽ صارل إول يف شـة جقؿس إول مؾؽ بريطاكقا افذي مات ؿبؾ وصقل ادخطقط, ؾتّؿ إهداؤه إػ اد

 [م إػ مؽتبة ادتحػ افزيطاين ظـد إدماج ادؽتبتغ معًا.1757ادؽتبة ادؾؽقة إػ أن ُكِؼؾ يف شـة 

س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:  يؿل ]. 43, 42صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ ادُجؾَّد إؾرا

odex EphraemiC (24  =C« ) وهق خمطقط  .«9حمػقظ بادؽتبة افقضـقة بباريس, حتت: جُمؾَّد يقكاين رؿؿpalimpsest  :أي[

ة تَِب ظؾقف أـثر مـ مرَّ ـُ س افققكاين يرجع إػ أوائؾ افؼرن اخلامس ادقالدي[ خمطقط  يؿل فؾؽتاب ادُؼدَّ . وشبب تسؿقتف بادُجؾَّد إؾرا

ُؿقق ـاكت ؿد هُبِتت وحُمقت يف افؼرن افثاين ظؼافؽتابة هق أن  ُؿقق يف تؾؽ إيام, افتل ظذ افرُّ ؿام أحد افـُّّساخ يف ذفؽ . وفِـُدرة افرُّ

ياين ادُسمجة إػ افققكاكقة يؿ افرسُّ . وؿد افؼرن بؿحق افؽتابة افؼديؿة ظذ ؿدر اشتطاظتف وأظاد اشتخدامفا فـساخة بعض ـتابات مار أؾرا

ُؿقق مُتثِّؾ أجزا  اشتطاع بة ؾرتَّبقها. واتَّضح أن افرُّ ُؿقق ؽر ُمرتَّ ً. وـاكت افرُّ ً شطرا ًء ؾؼط افعؾامء إطفار افؽتابة افؼديؿة وؿراءهتا شطرا

ء مـ أشػا ُؿقق افباؿقة حافقًا مـ افعفد افؼديؿ مُتثِّؾ أجزا س بعفديف. وافرُّ ر أيقب مـ ادُجؾَّد إصع افذي ـان ُيتقي افؽتاب ادُؼدَّ

ء ُمتبؼقَّة مـ ـؾ أشػار افعفد اجلديد ؾقام وإمثال واجلامعة وحؽؿة شؾقامن وحؽؿة يشقع بـ شراخ وكشقد اإلكشاد.  وُتقجد أجزا

ـ ما بغ ظدا رشافة تسافقكقؽل افثاكقة ورشافة يقحـا افثاكقة ً يف افصػحة.  46و  42. وافؽتابة ظذ ظؿقد واحد يف افصػحة يتضؿَّ شطرا

 [«.افـَّص افغريب» مع بعض تلثرات مـ, أشاشاً « افـَّص اإلشؽـدري»قؾ يف هذا ادُجؾَّد مُتثِّؾ وإناج
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س بؾغاهتا إصؾقةصـقدة ماهر إشحاق:   Codexادُجؾَّد افبقزي ]. 44, 43صـ -, إنبا رويس بافعباشقة خمطقضات افؽتاب ادُؼدَّ

Bezae (25  =D )« نهداء ادُجؾَّد إػ جامعة ـامزدج بحمػقظ بؿؽتبة اجلامعة يف ـامزدج, وافتَّسؿقة كسبة إػ ثققدور بقزا افذي ؿام

ـ إناجقؾ وشػر إظامل بافؾُّغتغ افققكاكقة وافالتقـقة يف صػحات ُمتؼابؾة«. م1581يف شـة  , حقث يقجد افـَّص افققكاين وهق يتضؿَّ

ػحات افتل ظذ ػحات افتل إػ افقؿغ.  يف افصَّ وـان ادُعتؼد أن ادُجؾَّد افبقزي يرجع إػ افؼرن افقسار, وادُؼابؾ افالتقـل يف افصَّ

بع أو أوائؾ افؼرن اخلامس ادقالدي, اخلامس أو افسادس ادقالدي ح افعؾامء يف افقؿت احلارض أنَّف ُربَّام يرجع إػ افؼرن افرا . وفؽـ ُيرجِّ

تقب افغريبإناجقؾ يف ادُج شائؾ اجلامعة ؾَّد مقضقظة بافسَّ : متَّك ثّؿ يقحـا ثّؿ فقؿا ثّؿ مرؿس. ويبدو أن ادُجؾَّد ـان ُيتقي ظذ افرَّ

ن ادُجؾَّد حافقًا مـ  ُؿقق )وتسعة رؿقق  426فقجقد َّناية رشافة يقحـا افثافثة حمػقطة ؾقف ؿبؾ بداية شػر إظامل. ويتؽقَّ مـ افرُّ

ن أصاًل مـ  أخرى مؽتقبة بخط   ر(. وُربَّام ـان يتؽقَّ ُؿقق أو أـثر. وحتتقي ـؾ صػحة ظذ ظؿقد واحد  512ُمتلخِّ ورؿات مـ افرُّ

ن مـ  ً بُؿختؾػ إضقال, وؾؼًا ٓـتامل ادعـك.  33يتؽقَّ ح افعؾامء أنَّف مل ُيـسخ يف . وٓ يعرف أحد مؽان كساخة هذا ادُجؾَّدشطرا وُيرجِّ

ـ ادُجؾَّد افـُّسخة افققكاكقة افقحقدة افتل مُتثِّؾ. فقجقد افـَّص افغريب بف, غربوإكَّام يف اف, مك فألناجقؾ « افـَّص افغريب» ويتضؿَّ

ياين افؼديؿ وافـَّص افالتقـل اإلؾريؼل.وإظامل  [. ويرى ؾقن شقدن أنَّ هبا ؿراءات ـثرة ُمتلثِّرة بافـَّص افرسُّ

س بؾغاهتا إصؾقةخمطقضات افؽتاب صـقدة ماهر إشحاق:   Codexجُمؾَّد واصـجطقن ]. 45صـ -, إنبا رويس بافعباشقة ادُؼدَّ

Washingtonianus (232  =W« )يرجع إػ . وهق خمطقط فألناجقؾ بافققكاكقة«. حمػقظ بؼاظة ؾرير فؾػـقن يف واصـجطقن

ن مـ افؼرن اخلامس ادقالدي ن مـ  187. ويتؽقَّ ً.  32ورؿة مؽتقبة يف ظؿقد واحد فؾصػحة يتؽقَّ وإناجقؾ مقضقظة شطرا

تقب افغريب وهق ثاين أهّؿ ادُؼتـقات إمريؽقة م. 1926: متَّك ثّؿ يقحـا ثّؿ فقؿا ثّؿ مرؿس. وؿد اؿتـاه صارفز ؾرير مـ مك يف شـة بافسَّ

م وحتتقي 85, وافتل ترجع إػ كحق شـة نمتشقجاورؿة يف جامعة  32, ادحػقظ مـفا 46 , بعد افزديةمـ خمطقضات افعفد اجلديد

 [ظذ رشائؾ بقفس افرشقل.
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 يف اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خافصًا فقجفف تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقف هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّؿ

ظقيةشاهؿ معـا  (, ببـؽ آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ )بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفقرية مك افعربقة

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقكook.com/sa5aaawww.faceb  

  22221225654227ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

