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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  رسائل بولس املفقودة

  هل هناك أسفار مفقودة من الكتاب املقدس؟ -   القمص عبد املسيح بسيط أبو اخلري كتابرداً على

  التاعب امللقب بـ أبو املنتصر شاهنيبقلم العبد الفقري إىل اهللا 

ن يضلل فلن   وم، من يهده اهللا فال مضل له     ، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا   ور  ونعوذ باهللا تعاىل من شر    ، ونستعني به ونستغفره  ، احلمد هللا حنمده  
وأدى ، بلَّغ الرسالة، وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ، جتد له ولياً مرشداً

ن عيسى ابن مـرمي عبـد اهللا   وأشهد أ،  اهللا حق جهاده حىت آتاه اليقنيوجاهد يف ، حما الظلمة و، فكشف اهللا به الغمة     ، ونصح األمة ، األمانة
  .وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، ورسوله

  ؛مث أما بعد

»            تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ عاَألرو اتومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائميلَ وائرجِب بر مفُـونَ          اللَّهلتخي يـهوا فا كَانيمف كادبع نيب كُمحت 
  ).١٨٤٧-صحيح مسلم(»اهدنِى لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدى من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ 

  : مقدمة ۞

سـائل  أنه ليس هناك نصوص يف العهد اجلديد تشري إىل ر         )  من الكتاب املقدس   هل هناك أسفار مفقودة   (يزعم القمص عبد املسيح يف كتابه       
وراح يدعي بغري علم وال معرفة أو دراسة حقيقية وعلمية للكتاب املقدس أو مفاهيمه ومصطلحاته وبيئته وخلفياته                 !  اآلن  هلا  وجود اللبولس  

اك رسائل مفقودة من    ؛ هل هن  مث راح يتساءل  ! ا نفهم هذه النصوص فهماً مغلوطاً     ن، أن ثناءها اليت كُتب أ   التارخيية واحلضارية والثقافية والدينية   
؟ معتقداً أن هاذين النـصني  " الودكية"؟ وما هي الرسالة إىل      "كتبت إليكم يف الرسالة   : "بالروح؟ وما معىن قول القديس بولس       العهد اجلديد 

  !.خرى لبولس مفقودةشري إىل رسالة أ ياً ثالثاًفقط مها مصدر الشبهة وجتاهل نص

ال   بل لعله  ،لعله ال يعرف عن هذه الكتب شيئاً      !  اعترفت بوجود رسائل ضائعة لبولس      قد  لعلماء مسيحيني  والغريب أنه ال يذكر أمساء كتب     
نقدية العلمية  ة ال عن بعض الكتب اليت كتبها مدافعون عن املسيحية وجتاهل الكتابات اإلسالمي          فقط  ينقل   فهو   ! يعرف حىت أن ينطق بأمسائها    

  !، واليت كشفت عن تدليسات رهيبة وجهاالت عجيبة للقمص عبد املسيحاليت ردت عليه

وجتاهل، هؤالء الكتاب الذين يـشككون يف املـسيحية،         : "وراح يف أوهامه وختيالته يقول    ! هم املسلمني مبا يقوم به هو نفسه      األغرب أنه يت  
، ويزعم أن رجـال املـسيحية ال    أوهامه ويتكلم بغري علم وال دليل     هكذا يضع ختيالته و   " عليهاالكتب املسيحية العلمية والوثائقية اليت ردت       

وستتعجبون مـن  ، ن القمص عبد املسيح خيفي احلقائق يف هذا البحث ستدركون أ  ه أن :ونرد قائلني ! قدون بأن هناك رسائل لبولس ضائعة     يعت
ورفض بقيـة   ! يفاً يقول بعدم ضياع رسائل لبولس     ياً ضع نجد أن القمص اختار رأ    ف! ع رسائل عديدة لبولس   كم العلماء الذين اعترفوا بضيا    

 ، الـذين  أنه على احلق املبني، ويرفض أقوال رجال الكنيـسة - يف أحالم اليقظة -ويتخيل ويهيأ له ! لعلماء املدققني بال سند أو دليل     أقوال ا 
  !اءظهار ما مل يقل به مجهور العلم، إلدرسوا طرق العلم احلديثة



     رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط----    رسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودة

com.wordpress.b3alta.www ٢  
 

فقط هللوا هلا دون أن يقرءوها ! حني أم مل يفتحوا كتاباً له قطيف ،  فرحني مسرورين بكتب أبيهم القمصوجند املسيحيني البسطاء املساكني
على ولكنهم لألسف مل يقرءوها بل اعتمدوا . نترنتأو يعرفوا حمتواها مع أا متاحة أمامهم اآلن سواء يف كتب أو على عشرات من مواقع اإل

فاملقلدون للقمص من أهل ملته قبلوا أن يكونوا مـن  ! عناوين الكتب اليت يتخيل املسيحي من خالهلا أن أبيهم القمص قد أجاب على الشبهة    
ن إال أن يشرح اهللا صدورهم وأن يفتح اهللا بصائرهم فيبحثوا ع          ، ١أتباعه دون أن يدققوا يف كتاباته وسيكون ذلك شأن أمثاهلم إىل ما شاء اهللا             

  . يوفقهم اهللا عز وجل إىل اإلسالماحلق ويدققوا يف املكتوب لعل وعسى أن

 ١٦: ٤كولوسي  (و، ) كتبت إليكم يف الرسالة    ٩: ٥وىل  كورينثوس األ (ذكرمها القمص يف كتابه      النصني الذين    سنتناول أقوال العلماء حول   
أنوه أحب أن . ، رمبا نتكلم عنها يف حبث مستقل القمص يف كتابهاليهمل يتطرق إوص أخرى وهناك نص، )واليت من الودكية تقرأوا انتم ايضا

هذا وباهللا ، أستنتج أي شيء من عندي  ولن، ت إيرمان الذي كان مسيحياً وأحلد بارباستثناء إال أقوال املفسرين املسيحيني لن أعرضعلى أين 
  .التوفيق 

  :النص األول ۞

 وليس مطلقا زناة هذا العامل أو الطماعني أو         ١٠.  أن ال ختالطوا الزناة     إليكم يف الرسالة   كتبت ١١-٩: ٥كورينثوس األوىل    -الفاندايك  
إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد          : وأما اآلن فكتبت إليكم    ١١. اخلاطفني أو عبدة األوثان وإال فيلزمكم أن خترجوا من العامل         

  .ا وال تؤاكلوا مثل هذاوثن أو شتاما أو سكريا أو خاطفا أن ال ختالطو

هناك وجند أن  ،املقابل له مث الوقوف على احليادهناك العديد من املفسرين اعترفوا أن هناك من قال بضياع رسائل لبولس مع ذكر الرأي اآلخر 
هذه الكلمة . )ἔγραψα  egrapsa(قد كتبت (: ٢ تفسري النص مثل ألربت بارنز الذي يقول وضح لنا أن املرء قد يصاب باحلرية عندمن

ولكن سواء يف مكان سابق يف نفـس        ، بساطة تشري إىل أنه قد كتب إليهم      الكلمة ب . أو إىل رسالة أخرى سابقة    قد تشري إما إىل هذه الرسالة       
مـة  ألـربت يقـول أن بكل     ، ) هذه الكلمة وحـدها    باستخدامال نستطيع أن نقرر     ، قودةالرسالة أو يف رسالة أخرى سابقة ولكنها اآلن مف        

)ἔγραψα (    يقوم بتفسري بقيـة    أن ألربته العباراتنجد بعد هذس ولكننا ال نستطيع أن حنكم على املعىن بدقة      " كتبت"وحدها واليت تعين
  . فيما بعدأدلتهسنقوم بعرض ! اع رسالة لبولسيضع الدليل ومن بعده الربهان على أن النص يشري إىل ضيالنص و

  

  

                                                 
عندما تمسك قلمك لترد على شخص م6ا فاب6دأ ب6سم هللا (عاري ھو ن شإ أسلوبي بل  منفالجميع يعلم أن الھجوم الشخصي ليس، قدمة من بدايتھا إلى ھنا ليست ليھذه الم 1

ًمستعينا واحرص أن يكون ردك L خالصا فاترك الخFفات الشخصية جانبا واجعل ردك دعوة إسFمية خالصة واحكم حجتك فلله الحج6ة البالغ6ة واعل6م أن هللا م6ع ال6ذين  ً ً
Y ، وق6د قم6ت فق6ط بقل6ب الھج6وم علي6ه ، ٢٨ و٧ص6ـ ة كانت للقمص عبد المسيح بسيط ف6ي الكت6اب ال6ذي ن6رد علي6هولكن في الحقيقة ھذه المقدم) اتقوا والذين ھم محسنون

ة  يغير ھذا ا_سلوب المستفز ويھتم أكثر بالم6ادة العلمي6هفيا ليت، ًد مادة علمية في كتبه إY قليFًلشيء إY ليدرك القاريء أن القمص يطيل جدا في الھجوم الشخصي وY نج
  .عله يكتسب إحترام المسلمين لهل

2 Albert Barnes' Notes on the Bible - 1Co 5:9 [I wrote unto you - I have written ἔγραψα  egrapsa. This word may either refer to 
this Epistle, or to some former epistle. It simply denotes that he had written to them, but whether in the former part of this, or 
in some former epistle which is now lost, cannot be determined by the use of this word.] 
http://www.studylight.org/com/bnn/view.cgi?book=1co&chapter=005 
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أنا كتبت   "ألنه ينص بوضوح   كورنثوس   ١نه كان قد كتب رسالة حول هذه املسألة سبقت          من الواضح أ  : (٣جند يف تفسري املبشرين اآليت    
. ناك العديد من التكهنات حول هـذا      ؟ كان ه  أي رسالة أخرى  ) ٩ع" (سية املشينة إليكم يف رساليت أن ال ختالطوا الذين يفعلون األمور اجلن         

رسالة أخرى سابقة مفقودة اآلن بينا يعتقد اآلخرون أا تشري إىل جزء من رسـالة كورنثـوس                 العديد من املفسرين يعتقدون أا تشري إىل        
  .)الثانية

بينما يـرى   : (٤يقول أن النص يشري إىل رسالة مفقودة لبولس ف         يوضح لنا أن هناك من قال فعالً       القمص تادرس يعقوب مالطي   جند أيضاً أن    
يرى البعض أنه يتحدث هنا عن ما سبق فكتبه يف نفس هذه            ، تبها إليهم خبصوص هذا األمر    يشري هنا إىل رسالة سبق فك     البعض أن الرسول    

يرى القديس يوحنا ذهيب الفم وثيؤدورت وأغلب املفسرين الالتني مع إمجاع الكتاب األملان بأن النص هنا يشري إىل ذات الرسـالة                     . الرسالة
يفكر " كتبت إليكم يف الرسالة أال ختالطوا الزناة      "النصيحة نفسها   : (٥ي الذي يقول   ويوافقه يف ذلك مىت هنر     )وليس إىل رسالة سابقة مفقودة    

إذن هناك من قـال بالفعـل أن   ، ) ويفكر آخرون بأا هي الرسالة ذااالبعض أا رسالة كان قد كتبها الرسول إليهم قبال ولكنها فُقدت      
 .ولكنهم علماء كبار من غري املسلمني أفنوا أعمارهم يف دراسة العهد اجلديـد            ! وهؤالء ليسو مسلمني  ، لنص يشري إىل رسالة مفقودة لبولس     ا

  .م والتعليق عليها إذا لزم األمروسنقوم بعرض أقواهل

 فيقول يف كتابة سوء    ، ت إيرمان الذي يعلن ضياع رسائل لبولس مبنتهى البساطة        وهو بار ، كوابيسهمالذي يظهر للمسيحيني يف     م  نبدأ بالعال
يف مناسبات عديدة . أنه قام بكتابة العديد من الرسائل غري اليت جندها يف العهد اجلديدنستطيع أن نفترض ، بالنسبة لبولس(: ٦ع يسو اقتباس

 يذكر رسالة قـام بإرسـاهلا إىل أهـل          - على سبيل املثال     - ٩: ٥؛ يف كورنثوس األوىل     يذكر بولس رسائل أخرى مل تعد موجودة اآلن       
  .)رسالته األوىل إىل كورنثوسكورنثوس يف وقت ما قبل 

يبدو : (٧ فنجد يف تفسري وليام باركلي اآليت      ،لذلك سنأيت هلم باملزيد   ،  سريفضون أي أقوال لبارت إيرمان     أعلم جيداً أن الكثري من املسيحيني     
   .)أن بولس كان قد كتب رسالة إىل الكورنثيني حيثهم فيها على االمتناع عن خمالطة الناس األشرار

رسالة مكتوبة  ، انت معروفة جيداً لدى الكورنثيني    يف الرسالة اليت ك   ، أنا كتبت لكم يف رساليت    : ( قاالً ٨وبرتسون وبالمري يف تفسريمها   أيضاً ر 
   .)قبل كورينثوس األوىل ولكنها اآلن مفقودة

                                                 
3 Chafin, K. L., & Ogilvie, L. J. (1985). Vol. 30: The Preacher's Commentary Series, Volume 30 : 1, 2 Corinthians. Formerly 
The Communicator's Commentary. The Preacher's Commentary series (Page 72). Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc. 
[Evidently he had written a letter on this issue which preceded 1 Corinthians because he clearly states, “I wrote to you in my 
epistle not to keep company with sexually immoral people” (v. 9). What other epistle? There has been much speculation about 
this. Some interpreters believe it to be an earlier letter that has been lost while others feel he is referring to a part of 2 
Corinthians] 

  ١٢١ صـ- تفسير رسالة بولس إلى أھل كورنثوس : القمص تادرس يعقوب ملطي 4
  ٣٢٧ صـ-  التفسير الكامل للكتاب المقدس -  الجزء الثاني - العھد الجديد : متى ھنري 5

6 Misquoting Jesus By Bart D. Ehrman - The Beginnings Of Christian Scripture - Page 22,23 [Just with respect to Paul, we can 
assume that he wrote many more letters than the ones attributed to him in the New Testament. On occasion, he mentions other 
letters that no longer survive; in 1 Cor. 5:9, for example, he mentions a letter that he had earlier written the Corinthians 
(sometime before First Corinthians).] 

  ٣٠٦ صـ-  المجلد الثالث -تفسير العھد الجديد : وليام باركلي 7
8 Robertson, A., & Plummer, A. (1911). A critical and exegetical commentary on the First epistle of St. Paul to the Corinthians. 
Series title also at head of t.-p. (Page 104). New York: C. Scribner's Sons. [‘I wrote to you in my letter,’ in the letter which was 
well known to the Corinthians, a letter earlier than our 1 Corinthians and now lost] 
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يقول . ن موقف القمص عبد املسيح ضعيفم أفهذا كله من أجل أن نبني للمسيحي ك،  بأقوال العلماءاالستشهاداتأمتىن أن ال متلوا من كثرة 
يظهر لنا أن بولس كان قد كتب مسبقاً رسالة إىل الكورنثيني تناقش فيها معهم حول جتنـب                 : (٩بارسلي املُحاضر يف جامعة جالسجو اآليت     

 إىل الكنيسة ولكنها ليست     ابقةيف رسالة ما س   أي  ، يف الرسالة   : (١٠وموجود أيضاً يف تفسري الوعاظ    ، )اتمع الذي حيتوي على رجال أشرار     
هذه هي اإلشارة األوىل الواضحة يف العهد : أنا كتبت لكم يف رساليت(: ١١جند IVPهذا باإلضافة إىل تفسري الـ ، )موجودة اآلن بني أيدينا

   .)يبدوا أن هناك رسائل أخرى مفقودة أيضاً ، اجلديد إىل رسالة رسولية مل تحفظ يف قانون العهد اجلديد

سـابقة   يشري الرسول بولس هنا إىل رسالة      ٩: ٥: (١٢التفسري التطبيقي للكتاب املقدس   شيء جبانب ما أورده     ال   عتربت  الشهادات مجيعها  ههذ
  الكالم نفسه مذكور يف النـسخة ،)ألا مل تصل إلينا  ، "الرسالة املفقودة "رياً ما تسمى    وكث، كما يرى البعض  ، أرسلها للكنيسة يف كورنثوس   

  !املفقودةن هذه الرسالة تسمى الرسالة اعتراف أسهل وأبسط من هذا؟ ليس هذا فحسب بل إ هل هناك ،١٣ة أيضاًياإلجنليز

ن هناك ألن لدينا شهادات لعلماء مسيحيني يقولون أ!  احلقيقة هناك أروع من هذاولكن يف، أنه ليس هناك أروع مما سبق أن أقول كان بودي
 وبال شك فإن القـديس بـولس    -أنا كتبت لكم يف رسالة سابقة       : (١٤ الذي يقول  املفسر جون ويسلي  منهم  ! رسائل كثرية لبولس مفقودة   

. كتبت إليكم يف رسالة: (١٥ يف تفسري كيلفن الشهري جند اآليت. )قاموا بكتابة العديد من األشياء الغري موجودة عندنا اآلنوغريه من الرسل 
  ) .هناك رسائل أخرى كثرية مفقودةباإلضافة أنه ال يوجد هناك شك أن  . ذاالرسالة اليت يتكلم عنها مل تبقى حىت يومنا ه

 قال هلم أنه كان قد كتب إليهم رسالةهنا يشرح الرسول ألهل كورنثوس : (١٦يقولأما وليام ماكدونالد فقام بالتلميح إىل هذا الشأن فنجده 
غـري   (فليس كل ما كتبه بولس    .  ال يؤثر يف وحي الكتاب املقدس البتة       اعتقد ض إن كون الرسالة املشار إليها      ". ال ختالطوا الزناة  "فيها أن   

وهذه إشارة واضحة ) بل فقط كل ما رأى اهللا أنه من الضروري ضمه إىل الكتاب املقدس ، موحى به) الرسائل املوجودة يف كتا العهد اجلديد
  .ا مفقودة ومل تحفظ لناه أخرى ولكنرسائلَصرحية بأن بولس كتب 

                                                 
9 The letters to the Corinthians. 2000, c1975 (W. Barclay, lecturer in the University of Glasgow, Ed.). The Daily study Bible 
series, Rev. ed. (Page 46). Philadelphia: The Westminster Press. [It appears that Paul had already written a letter to the 
Corinthians in which he had urged them to avoid the society of all evil men] 
10 The Pulpit Commentary: 1 Corinthians. 2004 (H. D. M. Spence-Jones, Ed.) (Page 168). Bellingham, WA: Logos Research 
Systems, Inc. [In an Epistle; rather, in the Epistle; in some former letter to the Church, which is no longer extant (comp. 2 Cor. 
10:10)] 
11 Johnson, A. F. (2004). Vol. 7: 1 Corinthians. The IVP New Testament commentary series (Page 91). Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity Press. [Paul’s Previous Letter Clarified (5:9–11)  I have written you in my letter is the first clear reference in the 
New Testament to an apostolic letter that has not survived in our canonical collection. There were apparently others as well (cf. 
Col 4:16] 

  http://www.ketaby.org/pg_Notes.aspx?vid=28462) ٢٤٣١صـ (- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  12
13 Barton, B. B., & Osborne, G. R. (1999). 1 & 2 Corinthians. Life application Bible commentary (Page 73). Wheaton, Ill.: 
Tyndale House. [The words “when I wrote to you before” refer to Paul’s earlier letter to the Corinthian church, often called the 
“lost letter” because it has not been preserved. In that letter, he had told the Corinthians not to associate with people who 
indulge in sexual sin] 
14 John Wesley's Explanatory Notes on the Whole Bible - Wesley, J. (1999). Wesley's Notes: First Corinthians (electronic ed.) 
- 1Co 5:9 [I wrote to you in a former epistle - And, doubtless, both St. Paul and the other apostles wrote many things which are 
not extant now.] http://www.biblestudytools.com/commentaries/WesleysExplanatoryNotes/wes.cgi?book=1co&chapter=005 
15 Calvin, J. (1998). Calvin's Commentaries: 1 Corinthians (electronic ed.). Logos Library System; Calvin's Commentaries (1 
Co 5:9). Albany, OR: Ages Software. [I wrote to you in an epistle. The epistle of which he speaks is not at this day extant. Nor 
is there any doubt that many others are lost. It is enough, however, that those have been preserved to us which the Lord 
foresaw would suffice] 

) ٧٧٨صـ (- رسل إلى فيلبي  أعمال ال-  الجزء الثاني -  العھد الجديد -تفسير الكتاب المقدس للمؤمن : وليام ماكدونالد 16
http://www.waterlive.org/Read.aspx?vn=1,3&t=2&b=46&c=5  
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 املُسمى بالكنز اجلليل حيث هفقد قدم لنا كالماً رائعاً يف تفسري، دة الدكتور وليم إدي يف جانب آخروشها، الشهادات السابقة يف جانبمجيع 
والذي يعارض هذا املذهب أنه ليس يف ما ذهب بعض املفسرين أنه عىن ذا كالماً سبق يف هذه الرسالة : كتبت إليكم يف الرسالة   : (١٧يقول

أنه أشار بذلك إىل رسالة خمتصرة أرسلها قبالً إليهم مقصورة على فائدم دون ) ومذهبهم هو األرجح(وذهب آخرون .  هذا النهيسبق مثل
 إىل ما أسسه من كتب كثرياً من الرسائلوال عجب من أن يكون الرسول قد . ولذلك مل يعنت الروح القدس بأن تحفظغريهم من الكنائس 
ولكن لنا أن . تلك الرسائل أكثر من الرسائل األربع عشرة اليت بقيت لناة على مسائل منها وبغية تعليمها وتزيتها وأن الكنائس الكثرية إجاب

   .)نؤكد أن للكنيسة اآلن كل صحف الوحي اليت قصد اهللا أن تبقى لتعليمها ونياا

ألدلة والرباهني واحلُجج امن ص يشري إىل رسالة مفقودة وقدموا لنا علماء كبار قالوا بأن النل اآلن سنقوم بعرض تفاسري .كالم رائع جداً ومجيل
 أن  عيولكنه جتميع لردود العلماء املسيحيني على من يـد        ، مر ليس رداً من التاعب على القمص      هذا البحث يف واقع األ    ، ما يدل على ذلك   

  .ها فيما بعدتناقشمسنقوم بتفنيدها وفواهية  أو غريها من احلجج ال قضية الوحي خبصوصأما، ةالنص ال يشري إىل رسالة ضائع

" أنا كتبت  "ولكنها ماضي حقيقي  " أنا أكتب " ليست الرسالة احلالية     )ἔγραψα(الفعل  (: ١٨يقدم لنا ديفد جارالند يف تفسريه األدلة التالية       
 .)إىل رسالة سابقةري بوضوح فهو يش ٨: ٧ كما يف كورنثوس الثاين "يف الرسالة ")ἐν τῇ ἐπιστολῇ(وعندما يضيف بولس عبارة . 

يف العدد التاسع   ) ἔγραψα(بعض آباء الكنيسة يتبعهم إيرازموس يترمجون كلمة        : (١٩جند أن هذا الكالم أيضاً مذكور يف تفسري ثيسيلتون        
س كتـب  الرأي الذي يقول بأن بول. "يف الرسالة) "ἐν τῇ ἑπιστολῇ (هذا الرأي مستبعد بسببولكن ، شارة إىل الرسالة نفسهاكإ

ومن بعدهم  ، بينجيل، جروتيوس، إستيوس، بيزا، وتبىن هذا الرأي كالفن   ) م٣٨٤(تر  رسالة سابقة يعود إىل املفسر الـالتيين القدمي أمربوسيس       
  .)مجيع املفسرين العصريني تقريباً

. تشري إىل رسالة مل تعد موجودة اآلن      أا  على  " الرسالة" يفهمون    تقريباً  مجيع املفسرين العصريني   بيزا و ، كالفني: (٢٠يقول هودج يف تفسريه   
ألن الرسالة احلالية ال : ثانياً، ة سابقةليست هلا قيمة إذ مل يقصد ا رسال" يف الرسالة"ألن عبارة : أوالً، لواضح أن هذا هو التفسري املنطقيمن ا

  .) مل يفهموا هذه التعاليم أن الكورنثينيويبدو،  بعدم خمالطة املنحرفني أخالقياًحتتوي على أي تعليمات خاصة

  

                                                 
 ٥٧ صـ- شرح رسالتي كورنثوس ا_ولى والثانية - الجزء السادس -الكنز الجليل في تفسير ا�نجيل : الدكتور وليم إدي 17

18 Garland, D. E. (2003). 1 Corinthians. Baker exegetical commentary on the New Testament (Page 184). Grand Rapids, 
Mich.: Baker Academic.[The verb ἔγραψα (egrapsa) is not an epistolary aorist, “I write,” but a true preterit, “I wrote.” When 
Paul includes the phrase ἐν τῇ ἐπιστολῇ (en tē epistolē, in the letter) in 2 Cor. 7:8, he clearly refers to a previous letter (see 
additional note). He may be directly quoting his admonition from this previous letter insisting that church members not 
associate with πόρνοι (pornoi), sexually immoral persons.] 
19 Thiselton, A. C. (2000). The First Epistle to the Corinthians : A commentary on the Greek text (Page 408). Grand Rapids, 
Mich.: W.B. Eerdmans. [Several of the Church Fathers (followed by Erasmus) interpret ἔγραψα in v. 9 as an epistolary aorist 
denoting the present act of writing (as in Gal 6:11; Philem 19, 21; and Col 4:8). But this is excluded by ἐν τῇ ἑπιστολῇ, in my 
[the] letter. The view that this verse makes it certain that Paul wrote “a previous letter” goes back to the early Latin 
commentator Ambrosiaster, and is endorsed by Calvin, Beza, Estius, Grotius, Bengel, and virtually all modern commentators] 
20 Hodge, C. (1995). 1 Corinthians. The Crossway classic commentaries (1 Co 5:9). Wheaton, Ill.: Crossway Books. [Calvin, 
Beza, and almost all the modern commentators understand my letter to refer to a letter no longer extant. This is obviously the 
more natural interpretation, first, because the words in my letter would otherwise be altogether unnecessary, and, second, 
because this letter does not contain the general direction not to associate with sexually immoral people, which, it would seem 
from what follows, the Corinthians had misunderstood] 
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. رسالة نفـسها للعديد من األسباب ال نستطيع أن نفترض أن بولس يشري إىل ال        . كتبت إليكم يف رساليت   (: ٢١هيندريكسون قاال كيستميكر و 
: حرفيـاً " كم يف رساليت كتبت إلي "العبارة  : ثانياً. أخالقياًفلم يذكر أي شيء عن أناس منحرفني        ، استثناء الرجل الذي يسافح حمارمه    ب: أوالً

بولس كتب الكثري ، ويف النهاية. تشري إىل النقيض" أما اآلن فقد كتبت إليكم: "١١ويف العدد ، تفترض شيء حدث يف املاضي" يف الرسالة"
  .)وعلى هذا األساس نفهم أن بولس يشري إىل رسالة سابقة مل تحفظ لنا. من الرسائل واليت مل تصبح جزءاً من العهد اجلديد

 كمـا   ٢: ٥أو يف كورنثوس األوىل     ، ليس يف هذه الرسالة نفسها    ، كتبت إليكم يف الرسالة   (: ٢٢ويقول املفسر الكبري جون جيل يف تفسريه      
كما هو واضح من ، ولكنه موجود يف رسالة أخرى مبعوثة هلم من قبل، ألن ما يقوله بولس يف النص غري موجود يف أي نصيظن البعض ؛ 

لذلك جند أن بولس يعيد تذكريهم ذا األمـر         ،  مل تصلهم أو أم مل يهتموا ا       واليت إما ) وأما اآلن كتبت إليكم   ( ١١: ٥كورنثوس األوىل   
 ال  - أي ضياع رسالة لبولس      - االفتراضولكن هذا   ،  يظهرون الشخص الذي يسافح حمارمه     ألم ما زالوا  ، هتموا بنصيحته سابقاً  ألم مل ي  

وكانت هذه الرسائل   ، كن الكثري منها موحى ا من اهللا      ول، يع رسائل بولس موحى ا من اهللا      ألن ليس مج  ، املقدس  يؤثر يف كمال الكتاب     
  .)مهمة لكمال قانون الكتاب املقدس

 ألكثـر  ةمهذه اإلشارة لرسالة سابقة مه(: ٢٣فيقول أمهية اإلشارة لرسالة غري موجودة اآلن اجلميل أننا جند أحد املفسرين وامسه أوستر يذكر      
تتيح : ثانياً، لـالأخالقيةبولس يذكر الكورنثيني القُراء أن هذه ليست املرة األوىل اليت يكتب فيها بولس هلم خبصوص األمور ا: أوالً، من سبب

بأن يتوقـع   تتيح الفرصة لبولس    : ثالثاً، لة السابقة خبصوص حماكمة الالأخالقيني    اسوضح أي سوء فهم أو سوء تفسري للر       الفرصة لبولس أن ي   
  .) األخالقية واليت البد له أن يتصرف معها من خالل التذكري يف رسالة كورنثوس األوىلاالحنرافاتالعديد من 

  

                                                 
21 Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953-2001). Vol. 18: New Testament commentary : Exposition of the First Epistle to 
the Corinthians. Accompanying biblical text is author's translation. New Testament Commentary (Page 168). Grand Rapids: 
Baker Book House.[“I wrote you in my letter.” For several reasons we cannot assume that Paul is referring to this epistle. First, 
other than mentioning the incestuous man, he has not yet said anything about immoral people. Next, the phrase I wrote you in 
my letter (literally, in the letter) suggests something that happened in the past; verse 11, “but now I am writing,” indicates a 
decided contrast. And last, Paul wrote many letters that have not become part of the New Testament (16:3; II Cor. 10:10). 
Accordingly, we understand Paul to allude to a previous letter that has not been preserved.] 
22 John Gill's Exposition of the Entire Bible - 1Co 5:9 [I wrote unto you in an epistle,..... Not in this same epistle, and in 
1Co_5:2 as some think; for what is here observed is not written in either of those verses, but in some other epistle he had sent 
them before, as is clear from 1Co_5:11 which either came not to hand, or else was neglected by them; and so what he here says 
may be considered as a reproof to them, for taking no notice of his advice; but continuing to show respect to the incestuous 
person, though he in a former epistle had advised them to the contrary: no doubt the apostle wrote other epistles to the 
Corinthians, besides those that are in being; see 2Co_10:10 nor does such a supposition at all detract from the perfection of 
Scripture; for not all that were written by him were by divine inspiration; and as many as were so, and were necessary for the 
perfection of the canon of Scripture, and to instruct us in the whole counsel of God, have been preserved; nor is this any 
contradiction to this epistle's being his first to this church.] http://www.freegrace.net/gill/1_Corinthians/1_Corinthians_5.htm 
23 Oster, R. (1995). 1 Corinthians. The College Press NIV commentary (1 Co 5:10). Joplin, Mo.: College Press Pub. Co. [I 
have written you in my letter not to associate with sexually immoral people - This reference to a previous letter is important for 
several reasons: 1. It reminds the Corinthian readers that this is not the first time that Paul has written them about the issue of 
immorality. 2. It allows Paul the opportunity to clarify any misconceptions or misinterpretations of this previous letter 
regarding judgment against the immoral. 3. It allows Paul the chance to anticipate some of the moral aberrations with which he 
must deal in the remainder of 1 Corinthians] 
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بعرض املوضوع مبنتهى األمانة وعـرض        قام والذيمن تفسري آلربت بارنز الشهري      " يف الرسالة "عبارة   اآلن سنقوم بعرض أفضل نقاش حول     
  :٢٤وإليكم ترمجة كاملة ملا ورد يف تفسريه، يشري إىل رسالة مفقودة هو الصحيحالرأي الذي يقول بأن النص الدليل تلو اآلخر على أن 

  :عرض أمني حلُجج الذين يقولون بأن العبارة تشري إىل الرسالة نفسها

،  املفسرين مثل كريـسوستوم  كبري منعدد. هذه العبارة كبري يف الرأي خبصوص اختالفكان هناك  . ἐν  τῇ ἐπιστολῇ -يف رسالة 
كورنثوس ( الرسالة نفسها    يفترضون أن العبارة تشري إىل    ،  ومجيع املفسرين األملان تقريباً    ،أغلب املفسرين الـالتني  ، مينيوسأويسو، ثيودوريت

ولتـدعيم  . عطاهم هذا التعليمواليت فيها أ) ٢: ٥كورنثوس األوىل  (وأن الرسول يقصد بالعبارة اإلشارة إىل جزء من الرسالة نفسها           ، )األوىل
 :٥تسالونيكي األوىل، ٦: ٤كولوسي  ، ٢: ١٦يا روم(ويشريون إىل نصوص مثل ) ταυτῇ(مستخدمة بدالً من ) τῇ(هذا التفسري قالوا أن 

  .)٤-٣: ٣تسالونيكي الثانية  ، ٢٧

  :عرض للرأي الصائب الذي يقول بأن العبارة تشري إىل رسالة سابقة

اليت و، ة يفترضون أن العبارة تشري إىل رسالة أخرى سابقة ولكنها اآلن مفقود           -روسينمولري إخل   ، دودريدج، جروتيوس: مثلكثريون آخرون   
 أي عـدم    - ورمبا كانت حتتوي على أكثر من هذا التعليم       ، هذه رسالة رمبا كانت خمتصرة جداً     . رساهلا إليهم قبل وصول الرسل هلم     قد مت إ  

  : التاليةاالعتبارات هذا هو الرأي الصحيح قد يظهر من كون . بقليل-خمالطة الزناة 

  

  

                                                 
24 Albert Barnes' Notes on the Bible - 1Co 5:9 [In an epistle - ἐν  τῇ ἐπιστολῇ  en tē epistolē. There has been considerable 
diversity of opinion in regard to this expression. A large number of commentators as Chrysostom, Theodoret, Oecumenius, 
most of the Latin commentators, and nearly all the Dutch commentators suppose that this refers to the same Epistle (our 1 
Corinthians), and that the apostle means to say that in the former part of this Epistle 1Co_5:2 he had given them this direction. 
And in support of this interpretation they say that τῇ  tē here is used for ταυτῇ  tautē, and appeal to the kindred passages in 
Rom_16:2; Col_4:6; 1Th_5:27; 2Th_3:3-4. Many others - as Grotius, Doddridge, Rosenmuller, etc. - suppose it to refer to 
some other epistle which is now lost, and which had been sent to them before their messengers had reached him. This Epistle 
might have been very brief, and might have contained little more than this direction. That this is the correct opinion, may 
appear from the following considerations, namely: (1) It is the natural and obvious interpretation - one that would strike the 
great mass of people. It is just such an expression as Paul would have used on the supposition that he had written a previous 
epistle. (2) it is the very expression which he uses in 2Co_7:8, where he is referring to this Epistle as one which he had sent 
to them. (3) it is not true that Paul had in any former part of this Epistle given this direction. He had commanded them to 
remove an incestuous person, and such a command might seem to imply that they ought not to keep company with such a 
person; but it was not a general command not to have contact with them. (4) it is altogether probable that Paul would write 
more letters than we have preserved. We have but fourteen of his remaining. Yet he labored many years; founded many 
churches; and had frequent occasion to write to them. (5) we know that a number of books have been lost which were either 
inspired or which were regarded as of authority by inspired men. Thus, the books of Jasher, of Iddo the seer, etc., are referred 
to in the Old Testament, and there is no improbability that similar instances may have occurred in regard to the writers 
of the New Testament. (6) in 1Co_5:11, he expressly makes a distinction between the Epistle which he was then writing and 
the former one. “But now,” that is, in this Epistle, “I have written (ἔγραψα  egrapsa) to you,” etc. an expression which he 
would not use if 1Co_5:9, referred to the same epistle. These considerations seem to me to be unanswerable, and to prove 
that Paul had sent another epistle to them in which he had given this direction. (7) this opinion accords with that of a very 
large number of commentators. As an instance, Calvin says, “The Epistle of which he here speaks, is not now extant. Nor is 
it to be doubted that many others have perished; but it is sufficient that these survive to us which the Lord saw to be needful.”] 
http://www.studylight.org/com/bnn/view.cgi?book=1co&chapter=005 
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  :األدلة اليت من أجلها يعتقد آلربت أن الرأي الثاين هو الصواب

أنه ببساطة  . ذي سيخطر للسواد األعظم من الناس      التفسري ال  -بأن بولس يقصد رسالة سابقة       لو أي الق  -هو التفسري الواضح والطبيعي     . ١
  .ان يريد اإلشارة إىل رسالة سابقةن سيستخدمه بولس لو كالتعبري الذي كا

والذي فيه يشري إىل رسالة كورنثـوس األوىل  ، ) يف الرسالةἐν τῇ ἐπιστολῇ ٨: ٧كورنثوس الثانية (أنه ذات التعبري املستخدم يف . ٢
  .كرسالة أرسلها هلم سابقاً

ومثل هذا األمر ، أمرهم أن خيرجوا الزاين من بينهملقد .  أي مكان سابق يف الرسالةزناة يفليس صحيحاً أن بولس أشار إىل عدم خمالطة ال    . ٣
  .أن ال خيالطوهم، كنه مل يكن أمر عام جلميع الزناةول، هر أنه جيب عليك أن ال ختالطهقد يبدوا يف الظا

قام بتأسيس  ،  بولس قام بالتبشري لسنوات عديدة     كنول،  رسالة ١٤لدينا  . قد كتب رسائل كثرية مل تحفظ لنا      من احملتمل متاماً أن بولس      . ٤
  .لكتابة رسالة لكورنثوسوكان لديه الوقت الكايف ، العديد من الكنائس

مثل سفر . ن من قبل رجال يوحى هلم من اهللاهذه الكتب كانت إما موحى ا أو صاحبة سلطا،  نعلم أن عدداً من الكتب قد ضاعتحنن. ٥
  . أسفار العهد اجلديدوال جند إشكاالً يف أن جند مثل هذا حيدث بالنسبة لكتبة،  إخل مشار هلم يف العهد القدميئيوسفر يعدوا الرا، ياشر

أنه مييز صراحة بني الرسالة اليت كان يكتبها هلم ، ) وأما اآلن فكتبت إليكمνυνὶ δὲ ἔγραψα ὑµῖν ١١: ٥كورنثوس األوىل (يف . ٦
تعبري مل يكن سيـستخدمه إذا  ، )ἔγραψα ὑµῖν" (كتبت لكم. "أي يف هذه الرسالة احلالية" وأما اآلن. "اًيف وقتها وما قام بكتابته سابق

ـ         ، االعتبارات تبدو يل أا ستظل بدون إجابة      هذه  .  يريد اإلشارة إىل الرسالة نفسها     كان م وتثبت أن بولس أرسل رسالة أخرى هلم أعطى هل
  .فيها األمر بعدم خمالطة الزناة

 :على سبيل املثال كـالفني يقـول      . جداً من التفاسري   يف عدد كبري      موجود -رة تشري إىل رسالة سابقة       أي القول بأن العبا    -ذا الرأي   ه. ٧
أنه ال يوجد شك أن هناك رسـائل أخـرى كـثرية     إىل باإلضافة. تكلم عنها مل تبقى حىت يومنا هذا      الرسالة اليت ي  . كتبت إليكم يف رسالة   (

  .)لرب هو الذي رأي أا صاحلة لناكفينا الرسائل الباقية لنا وحيث أن اولكن ت، مفقودة

آلربت عرض ما عليه أوالً مث عرض ما له بكل ، " كتبت إليكم يف الرسالة"كان هذا أروع نقاش وجدته يف كتب املفسرين حول عبارة بولس 
رنثوس ولكنها مل تعد موجودة     س يقصد رسالة سابقة أرسلها لكو     وضوح فبني مبا ال يدع جماالً للشك أن التفسري الصحيح هو أن بول             قوة و 
  . عليها الحقاًنردوس،  أن التفسري الثاين هو الصحيحاعتبارآلربت قام بوضع دفاع عن عصمة الكتاب بعد  .اآلن
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 :النص الثاين ۞

واليت من الودكية تقرأوا انتم  الالودكيني، ومىت قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ ايضا يف كنيسة        ١٦: ٤ كولوسي   -الفاندايك  
  .ايضا

  .وخذوا الرسالة اليت عندهم لتقرأوها أنتم أيضاوبعد أن تقرأ هذه الرسالة عليكم، ابعثوا ا لتقرأ على كنيسة مؤمين الودكية، كتاب احلياة 

  .واطلبوا رساليت إىل الودكية لتقرأوها أنتم أيضاأها، وبعد قراءة هذه الرسالة عندكم، أرسلوها إىل كنيسة الودكية لتقراألخبار السارة 

  .وألن تقرأوا أنتم أيضا رسالة الالذقيةفإذا قرئت هذه الرسالة عليكم، فاسعوا ألن تقرأ يف كنيسة الالذقية أيضا،  اآلباء اليسوعيني

ـ ، ولكن هذا ليس كل شـيء     ، بولسئعة ل  رسالة ضا  - على أقل تقدير     - أن هناك    أكدوجدنا يف النص األول براهني وأدلة جتعلنا نت        ك افهن
 ذلك النص من هذه النصوص. ة لبولس ال يوجد هلا أي أثر اآلننصوص أخرى كثرية جتعل الباحث األمني يعتقد أن هناك رسائل أخرى ضائع

 και την εκ λαοδικειας ινα(واليت جندها يف اليونانية ) تقرأوا انتم ايضامن الودكية واليت  (١٦: ٤املوجود يف رسالة كولوسي 
και υµεις αναγνωτε( ،فذهب فريق من العلماء ، وألن النص اليوناين قد حيمل أكثر من معىن فقد اختلف العلماء حول تفسري النص

  رسـالة ورأي آخر يقول بأن العبارة تـشري إىل    ، كن هذه الرسالة هي الرسالة ألفسس     إىل الرأي القائل بأن العبارة تشري إىل رسالة لبولس ول         
  . ليس هلا وجود اآلن مكتوبة من كنسية الودكيةورأي آخر يقول بأن العبارة تشري إىل رسالة، مفقودة لبولس ليس هلا وجود اآلن

فهي ليست رسالة مرسلة    : (٢٥فيقول القمص ، ىل رسالة خارجة من كنيسة الودكية     أما رأي القمص عبد املسيح بسيط فهو أن العبارة تشري إ          
وقد نقل اآلباء، خاصـة  : (٢٦فيقولومع ذلك يقول أن هذه الرسالة هي رسالة بولس إىل أهل أفسس     ) بل خرجت من الودكية   إىل الودكية   

وهذه ما صدق عليه أيضاً العالمة هيبوليتوس بتأكيده أا هي نفسها الرسالة إىل .  أا هي نفسها الرسالة إىل أفسس   ترتليان، عن مركيون قوله   
  .)أفسس

 أن القمص عبد املسيح بسيط يف كتاب آخر له تكلم عن قانون العهد اجلديد جند، أن مركيون مهرطق يؤمن بأن للكون إهلني    بغض النظر عن    
 وبشيعته، هذا القانون يتكون من إجنيـل        هظهر مركيون ووضع لنفسه قانونا للعهد اجلديد، خاص به وحد         : (٢٧الذي وضعه مركيون فيقول   

ـ            الرب الذي أخذه عن اإلجنيل للق      ورفـض  " اإلجنيل والرسول  "ديس لوقا فقط وعشر رسائل من رسائل القديس بولس، وأمسى قانونه هذا ب
 يف هذه النقطة موافـق  ؟ ألن فكرهوملاذا، ص النقل عن مهرطقٍ له أفكار وثنية    رغم كل هذا يقبل القم     .)بقية العهد اجلديد وكل العهد القدمي     

  .املهرطقني لو كان منو ينقلون ما يرونه مناسباً حىت ،يحية املسآباء و املسيحيةفهذه هي، هلوى القمص

يف البداية جيب علينا أن نعلم جيداً أن الرأي األخري القائل بأن العبارة تشري إىل رسالة مكتوبة من كنسية الودكية إىل بولس الرسول وهو أقل                        
 منطقية كثرية كما سنرى ري من املفسرين يردون على هذا الرأي بأدلة      بل أنين وجدت الكث   ، اآلراء منطقية لذلك ال جند له الكثري من املؤيدين          

                                                 
 ١٨ـ ص- ھل ھناك أسفار مفقودة من الكتاب المقدس ؟ : القمص عبد المسيح بسيط 25
 المرجع السابق 26
   ٣٧ و ٣٦صـ - كيف كتبت ؟ ولماذا رفضتھا الكنيسة ؟ ، أبوكريفا العھد الجديد : القمص عبد المسيح بسيط 27
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هذا . )رمبا كانت رسالة مبعوثة إىل القديس بولس من هناك        . الرسالة من الودكية وليس إىل الودكية       : (٢٨يقول وسلي يف تفسريه   . فيما بعد 
  .ما يعتقده وسلي ويعرضه لنا مبنتهى اإلختصار والبساطة 

رأوها على املأل  أن حيصلوا على رسالة معينة من الودكية وأن يق- أي أهل كولوسي -عليهم : (٢٩للكتاب املقدس يقول" ةتفسري الكلم"جند 
الكثري من آباء الكنيسة األوىل والكثري مـن        " الرسالة من الودكية  "الكثري من احلرب مت بذله من أجل كشف حقيقة هذه           . يف كنيسة كولوسي  

  .)يفترضون أن هذه رسالة مكتوبة من الودكية إىل بولساملؤلفني مبا فيهم بيزا 

، رسالة من كنيسة الودكية إىل بولس     بل  ،  وإن مل تكن رسالة لبولس     هذه الرسالة حىت  ،  أن نبني أمراً هاماً للغاية      علينا بعد هذا الكالم وجب   
جيداً أن هذه الرسالة هلا     النص ندرك   خالل   من   همنا ألن  ولكن الرسالة نفسها هي اليت       ، معنا يف شيء   يحدث فارقاً أياً كان الكاتب فهذا لن      

ا بقراءة هذه الرسالة    لذلك أمر بولس أهل كنيسة كولوسي أن يقومو       ، يم جيب على كنيسة كولوسي إتباعها     أي أا حتتوي على تعال    ، سلطان
لكنـائس  ة كنسية من الدرجة األوىل مت تناقلها بني ا        فإن كانت الرسالة ذه األمهية وبعد هذا تضيع فهناك مشكلة ألا رسال           .  يف كنيستهم 

 ضعيف جداً  الرأي هذابأن  ولكن يف النهاية جيب أن ننوه مرة أخرى.ملسيحي األول احلفاظ على الرسالةع اتمع ااملختلفة ومع ذلك مل يستط
  . وقد رد عليه الكثري من العلماء

يقول . ة هي نفسها الرسالة إىل أهل أفسس ولكن هذه الرسال،العبارة تشري إىل رسالة لبولساآلن سنقوم بعرض أقوال املفسرين الذين قالوا بأن 
 على أن الرسالة املشار إليها      مجع املفسرون أوقد  ال توجد رسالة قانونية إىل الودكية       : واليت من الدكية إخل   : (٣٠الدكتور وليم إدي يف تفسريه    

الكالم نفسه موجـود يف     ، ) وحدها أفسسفسس ال إىل كنيسة     لة إىل كل الكنائس ااورة أل     رسا اعتربوها   ألم أفسسهنا هي الرسالة إىل     
 قراءا إىل الودكية لتقرأ     هنا يطلب بولس من أهل كولوسي أن يرسلوا هذه الرسالة بعد          : ١٦ع: (٣١ة لتفسري العهد اجلديد   ياملوسوعة الكنس 

 على أن الرسالة املقصودة هـي       وقد أمجع املفسرون  ، بولس إليهم لتقرأ عندهم أيضاً    ها  على أن يطلبوا من الودكية الرسالة اليت أرسل       ، هناك
  .)رسالة أفسس ألا كانت موجهة إىل كل الكنائس ااورة ألفسس وليس لكنيسة أفسس فقط

؟ واالعبارة أن يضحك  ا بقراءة   الذين قامو هل أطلب من    ،  أقول ال أدري ماذا  . "قد أمجع املفسرون  "اً إىل عبارة    أريد من كل قارئ أن ينظر جيد      
 إن هذا   ؟زمن من األزمنة أو عصر من العصور      مىت اجتمعت املسيحية على شيء يف أي        ! ؟ إمجاعاً أصالً  ةهل تعرف املسيحي  ، ما هذا اإلمجاع  
 يف ال ألم يعيشون مل يسمعوا عنها إ جند املفسر املسيحي يستخدم كلمات ال يدرك معانيها مثل إمجاع وتواتر وكلمات أخرى!لشيء عجاب

عون وال منلك إال أن نقول هلؤالء املفسرين الذين يد        ،  سترون بأعينكم عدد املفسرين الذين قالوا بعكس هاذين التفسريين         .بالد تدين باإلسالم  
  . ال تعرف اإلمجاعاتقوا اهللا فإن املسيحية: وجود إمجاع حول مسألة ما

                                                 
28 Wesley, J. (1999). Wesley's Notes: Colossians (electronic ed.). Logos Library System; Wesley's Notes (Col 4:16). Albany, 
OR: Ages Software [The epistle from Laodicea-Not to Laodicea. Perhaps some letter had been written to St. Paul from thence.] 
29 O'Brien, P. T. (2002). Vol. 44: Word Biblical Commentary  : Colossians-Philemon. Word Biblical Commentary (Page 257). 
Dallas: Word, Incorporated [Third, they are to obtain a certain letter from Laodicea and have it read publicly in church at 
Colossae. Much ink has been spilled, to little purpose, endeavoring to determine what this “letter from Laodicea” (τὴν ἐκ 
∆αοδικείας) actually was: several of the early church fathers (Chrysostom, Theodore of Mopsuestia, and Theodoret) together 
with many other later writers including Beza, supposed this to have been a letter written from Laodicea to Paul.] 

  ٣٠٧ و٣٠٦ صـ- شرح غFطية إلى فليمون -ء السبع  الجز-الكنز الجليل في تفسير ا�نجيل : الدكتور وليم إدي 30
 ٣٩٣ صـ- تفسير رسائل بولس الرسول من كورنثوس ا_ولى حتى فليمون - الجزء الرابع - شرح لكل آية -الموسوعة الكنيسة لتفسير العھد الجديد  31
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فقد كانـت  ، باسم أفسس هي الرسالة املعروفة األرجح= واليت من الودكية : (٣٢س فكري يقولبعد إدعاء اإلمجاع الباطل هذا جند أنطونيو      
. )ورمبا كانت كنيسة الودكية هي أكرب الكنائس أو أشـهرها     ، كل كنائس آسيا اليت عاصمتها أفسس     رسالة أفسس رسالة دورية مرسلة إىل       

د املفسرين املخالفني هلذا عداع حيث أن أنطونيوس يدرك جيداً  يعد هناك إمجمل! و األرجح بالنسبة ألنطونيوس فكرياآلن أصبح هذا الرأي ه
  .الرأي

اإلشارة إىل الرسالة إىل الـالودكيني أثارت العديد من املناظرات وكانت الدافع لكتابـة             : (٣٣يف النهاية نعرض ما قاله مونيت ميلز يف تفسريه        
من " أفسس" حتذف كلمة    ١:١أفسس   حقيقة أن العديد من املخطوطات القدمية يف         أبسط تفسري يكمن يف   .  من األعمال األبوكريفية   العديد
واألمساء يتم إدراجها بواسطة ختيكس الذي يرسل       ،  أفسس كانت يف الواقع رسالة عامة       أن الرسالة إىل   بافتراضهذا األمر ميكن فهمه     . النص

 الحظ أنه يقول أبسط تفسري وال يقول أرجح تفسري أو أصوب تفسري فإن     ، قول ميلز هو أقصى ما لديهم      .)الرسائل إىل كنائس آسيا املختلفة    
  .افتراضات ليس عليها دليل جمرد كل ما يقوله

بولس يدعو أيضاً : (٣٤ فيقولوافتراضاتعندما نقرأ تفسري وليام ماكدونالد هلذا العدد جنده يوضح لنا أن أقوال املفسرين السابقني جمرد ظنون 
رسـالة  ال" بعضهم أن يظن. ال سبيل لنا إىل معرفة مضمون الرسالة املشار إليها هنا، الة اليت من الودكية يف كولوسيرسإىل ضرورة قراءة ال   

وهذا ما حدا بعض املفـسرين إىل       . ١:١من أفسس   " إىل أفسس " العبارة   ذلك ألن بعض املخطوطات حذفت    . هي املقصودة هنا  " إىل أفسس 
والودكيـة ومـن مث     ،  عدة كنائس خمتلقة تضم مثال أفسس      مبثابة رسالة دوارة أو سيارة معدة لتقرأ يف       االعتقاد أن الرسالة إىل أفسس كانت       

 فيا، ]٢٨ :النجم)[وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئاً  (:الكرمييقول اهللا عز وجل يف كتابه   ). كولوسي
املبنيعون إمياناً علمياً أن يراجعوا أنفسهم ويتركوا هذه الظنون ويتوجهوا للحق ليت الذين يد.  

هذا الـرأي علـى   جند أن التفاسري املُترمجة إىل العربية ترجح ، ارة تشري إىل رسالة مفقودة لبولس      الذين يقولون بأن العب     أقوال عندما ننظر إىل  
يظن : (٣٥على سبيل املثال عندما ننظر إىل التفسري التطبيقي جند اآليت         ، ختتار جيداً أي التفاسري تترجم     أن الكنيسة    يبدوف، استحياء شديد جداً  

الة خاصـة إىل الكنيـسة يف        أنه كانت هناك رس    ولكن األكثر احتماال  ، هي الرسالة إىل أفسس   " الالودكينيالرسالة إىل كنيسة    "البعض أن   
  .)إذ أن الرسول بولس كتب بعض رسائل أخرى مل تصل إلينا، دينا اآلنليست بني أي، الودكية

كانوا يعيشون بالقرب من كولوسي لذا أرسل هلم بولس حتياته كما أوصى بأن تقـرأ               : الذين يف الودكية  : (٣٦جند أيضاً يف تفسري مىت هنري     
واليت " قد أرسل إىل الودكية رسالة أخرى يف ذلك الوقت  البعض بأن بولس كانظنوقد كان هذا سببا يف  ، الة يف كنيسة الودكية   هذه الرس 

يقول مجرب أخاك ه وكأن لسان حال، )فإن كان هذا الرأي صحيحاً فهو يعين فقدان هذه الرسالة املذكورة. "تقرؤوا أنتم أيضاًمن الودكية 
  !ال بطل

                                                 
  ٤٧ صـ-تفسير رسالة بولس الرسول إلى أھل كولوسي : أنطونيوس فكري 32

33 Mills, M. (1999). Colossians  : A Study Guide to Paul's epistle to the Saints at Colossae (Col 4:15). Dallas: 3E Ministries 
[The reference to the letter to the Laodiceans has occasioned much debate and been the motivation for some apocryphal works. 
The simplest explanation is found in the fact that some ancient manuscripts of Eph 1:1 omit ‘Ephesus’ from that verse. This 
can be understood to suggest the epistle to the Ephesians was actually a encyclical epistle, the names being inserted as 
Tychicus delivered copies to the various churches in Asia.] 

  ١١١٨ صـ- كولوسي إلى الرؤيا - الجزء الثالث - العھد الجديد -تفسير الكتاب المقدس للمؤمن : وليام ماكدونالد 34
 ٢٥٦٩ صـ-التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  35
 ٤٥٣ و٤٥٢ صـ- التفسير الكامل للكتاب المقدس - الجزء الثاني -العھد الجديد : متى ھنري 36
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هو يعلم جيداً أن النص يشري إىل       ، ل كيفية فقدان الرسالة    حو لعديد من األسئلة   ل طرح ٣٧ مارتن  تفسري  يف يف ظل هذه الشكوك والظنون جند     
واليت تمرر  ، الرسالة إىل الـالودكيني  : (يقولفنجده  ، ؟ هذا هو شغله الشاغل    رسالة مفقودة لبولس ولكن كيف فقدت الكنيسة نص الرسالة        

م كما  ٦٠ان يف عام     مت فقداا يف الزلزال الذي ك      هل. مفقودة ألسباب ال نستطيع إال أن خنمنها      " الرسالة من الودكية   "باسمعلى الكنائس   
باسـم  ؟ هل حفظت الرسالة يف الرسالة القانونية املعروفة         ما فقدت الكنيسة هويتها املسيحية    ؟ هل مت تدمريها أو حظرها عند      اعتقد هاريسون 

؟ هل هي رسالة مفقودة مكتوبة بواسطة       " الودكية الرسالة إىل "باسم  كما يف قائمة ماركيون أم أا هي الرسالة األبوكريفية املعروفة           ، أفسس
  .)؟ من يستطيع أن خيربنا ؟ ال نعرفت ألا من إنتاج كاتب غري معروفإبافراس ولذلك نبذ

 حول تفسري العبارة ومال كثرياً ناحية الرأي الذي  أورد أشهر رأينيالذي ٣٨قول بروس بارتونعندما نتوغل أكثر وسط التفاسري جند قوالً مثل 
 ولكنها حقيقة ان رسائل لبولس ليس باألمر الغريب على الكنيسة بفقداالعتقادموضحاً أن ، قودةيقول بأن الرسالة كانت لبولس وهي اآلن مف

هذه مل تكن رسالة مكتوبة بواسـطة       .  بقراءة الرسالة اليت من الودكية     دور الكلوسيني كان أن يقوموا    : (واقعة يدركها العلماء جيداً فيقول    
معظم الدارسني يقترحون أن الرسالة رمبا كانت هي سفر         . ودكيني ولكن باألحرى كانت رسالة مبعوثة هلم حىت ميرروها لكولوسي         الـال

رسـالة خمـصوصة مبعوثـة       وجـود    احتماليةوهناك أيضاً   . ىأفسس ألن الرسالة إىل أفسس كانت مبعوثة لتمر على كنائس أسيا الصغر           
 هناك نعم أنه على األرجح كان: على سبيل املثال (بولس كتب رسائل عديدة ولكنها اآلن مفقودة. اآلنولكنها ليست معنا   ، للـالودكيني

 ألن  حمفوظة حىت نضمها إىل العهـد اجلديـد       أو أن الرسالة مل تبق    . )اثنان منهم فقط يف الكتاب املقدس     ولكن  ، أربع رسالة إىل الكورنثيني   
  .)٢٢-١٤: ٣الرؤيا ، كوا فاترة لانتقادهاكنيسة الودكية يف وقت الحق مت 

دققوا جيداً يف عبارته ! ري هل كان واعياً ملا يكتب أم الوال أد، بل إنه أورد كالماً مل أقرأ مثله من قبل، الم بروس بارتون يف غاية اخلطورةك
 النص اإلجنليزي   لذلك حرصت على عرض   وال أريد من أحد أن يتهمين بسوء الترمجة         )  حمفوظة حىت نضمها إىل العهد اجلديد      مل تبق (األخرية  

 the letter may not have survived to be included in the New: (ويف هذه العبارة جنده يقول، األصلي لكل مقطع
Testament (                       ويا هلا من عبارة يف غاية القوة واخلطورة حيث أنه يقول لنا بكلمات واضحة صرحية ما معناه أن سبب عدم وجود هـذه

ى لبولس ولكن هذه الرسـالة      هذا الرجل يقول لنا أن العهد اجلديد كان سيحتوي على رسالة أخر           . الة ضمن العهد اجلديد هو فقداا     سالر
  !فُقدت

  

                                                 
37 Martin, R. P. (1991). Ephesians, Colossians, and Philemon. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching 
(Page 131). Atlanta: John Knox Press [The letter to the Laodiceans, thence to be passed on as “the letter from Laodicea,” is lost 
for reasons we can only guess. Was it lost in the earthquake of 60 c.e., as P. N. Harrison (see Bibliography) thought? Was it 
destroyed or suppressed when the church lost its Christian character (Rev. 3:14–22)? Does it survive in the (canonical) letter to 
the Ephesians, as in Marcion’s list, or in the apocryphal letter that goes under that name? Is it a lost letter, written by Epaphras 
and so discarded because it did not originate from a well-known author? Who can tell? We don’t know.] 
38 Barton, B. B., & Comfort, P. W. (1995). Philippians, Colossians, Philemon. Life application Bible commentary (Page 237). 
Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers [The Colossians, in turn, were to read the letter from Laodicea. This was not a letter 
written by the Laodiceans; rather, it was a letter written to them that they were to pass on to Colosse. Most scholars suggest 
that the letter may have been the book of Ephesians because the letter to the Ephesians was to be circulated to all the churches 
in Asia Minor. It is also possible that there was a special letter to the Laodiceans, which we do not have. Paul wrote several 
letters that have been lost (for example, we know that there were probably four letters to the Corinthians, only two of which 
appear in the Bible). Or the letter may not have survived to be included in the New Testament because the church in 
Laodicea was later chastised for being “lukewarm” (Revelation 3:14–22)] 
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 فنجد أن كـابوس   !لكن يف احلقيقة هناك أروع من هذا      و، أنه ليس يف اإلمكان أروع مما كان      كنت أمتىن أن أقول     مرة أخرى أقول لكم أنين      
ما !  املفربكة تشري إىل رسالة مفقودة     وهذه الرسالة ! الة مفربكة مل يكتبها بولس أصالً     ة بارت إيرمان يقول لنا أن رسالة كولوسي رس        املسيحي

، نيإحدى هذه الرسائل املزيفة املكتوبة بواسطة أشخاص جمهول       : (٣٩يقول بارت إيرمان يف كتابه الشهري سوء اقتباس يسوع        ! ؟هذا اإلبداع 
 أيضاومىت قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ : (تذكر لنا أيضاً رسالة مل تعد موجودةواليت توضح لنا أمهية الرسائل و، رسالة كولوسي

 - إما بولس أو شخص آخر يكتب بإمسه         -من الواضح أن     . ١٦: ٤كولوسي  ) يف كنيسة الالودكيني، واليت من الودكية تقرأوا انتم ايضا        
فسنفرد ،  صحة نسبة رسالة كولوسي إىل بولسلسنا بصدد مناقشة. )هذه الرسالة أيضاً مفقودة.  قريبة تسمى الودكيةة إىل كنيسةكتب رسال
 حول -  كعامل مشهور جداً يف تاريخ املسيحية املبكرة -ولكن ما يهمنا هو شهادة بارت إيرمان ، ة حبثاً خاصاً له ألنه يستحق ذلكهلذه املسأل

  .جلديدضياع رسائل من العهد ا

البعض اعتقد أا الرسالة اليت حتمل اآلن       . خمني حول رسالة بولس إىل الودكية     كان هناك الكثري من الت    : (٤٠ براتشر ونيدا جند اآليت    يف تفسري 
 موجودة إال   ريوالغ" رسالة إىل الـالودكيني  " القرن الرابع حىت وجدنا رسالة مفربكة بعنوان         مل ينته . فيليمون أو حىت العربانيني    أو   أفسس اسم

الرسالة مت ضمها إىل النسخ الـالتينية من الكتاب املقدس من القرن السادس . كانت مكتوبة باليونانية يف األصلولكنها ، يف النسخ الـالتينية
طأ ممزوج  ا أن اخل  غري مضرة طامل  ": اليتفوت"واليت يقول عنها    ،  جتميع غري منطقي لعبارات بولسية     الرسالة عبارة عن  . ىل القرن اخلامس عشر   إ

  .)التفسري األقرب إىل الصواب هو أن الرسالة اليت يشري إليها بولس مفقودة أو مت تدمريها. بالغباء ال يعد مضراً

 ألن. وليس املكتوبـة مـن الودكيـة      : ودكيةاليت من ال  : ( جند كلمات يف غاية الروعة ولكنها قد حتتاج إىل بعض الشرح           ٤١يف تفسري بِيت  
فإنه ال ميكن إال أن     . لتأكيد كانوا مسيحيني من الودكية    وهؤالء اآلخرون با  . افة إىل اآلخرين كانوا سيقرءوا    كولوسي باإلض   يف نيوسيحامل

فهذا جيعلنا نعتقد بقوة أن بولس هو       ، وإن كانت كذلك  . انت سترسل من الودكية إىل كولوسي     واليت ك ، تكون رسالة إىل الكنيسة هناك    
فالرسالة يف كنيسة الودكية من أجـل  ، دكية ولكن الرسالة مل تكتب هناك     يد أن يقول لنا أن الرسالة ستأيت من الو         ير  بِيت  املفسر .)الكاتب

 ويريد بـولس  ؟وإال فكيف عرف أن لديهم رسالة،  هذه الرسالة بالتأكيد كتبها بولس إىل رسالة الودكية     ،كاملسيحيني الذين يف الكنيسة هنا    
فتكون وقتها رسالة   ، ة الودكية أن يرسلوا هلم الرسالة     فعليهم إذن أن يطلبوا من كنيس     ، اءة هذه الرسالة أيضاً   يقوموا بقر من أهل كولوسي أن     

  . ستأخذ الرسالة من كنيسة الودكية أن كنيسة كولوسييمن الودكية أ

                                                 
39 Misquoting Jesus By Bart D. Ehrman - The Beginnings Of Christian Scripture - Page 23 [One of these allegedly 
pseudonymous letters is Colossians, which itself emphasizes the importance of letters and mentions yet another one that no 
longer survives: "And when you have read this epistle, be sure that it is read in the church of the Laodiceans, and that you read 
the letter written to Laodicea" (Col. 4:16). Evidently Paul—either himself, or someone writing in his name—wrote a letter to 
the nearby town of Laodicea. This letter too has been lost.] 
40 Bratcher, R. G., & Nida, E. A. (1993], c1977). A handbook on Paul's letters to the Colossians and to Philemon. Originally 
published under title: A translator's handbook on Paul's letters to the Colossians and to Philemon. Helps for translators; UBS 
handbook series (Page 107). New York: United Bible Societies [There has been much speculation about this letter of Paul to 
the Laodiceans. Some have thought it is what is now called Ephesians, or Philemon, or even Hebrews. Already by the end of 
the fourth century there was a fabricated “Letter to the Laodiceans,” of which only Latin copies survive, but which was 
originally written in Greek. It was included in many copies of the Latin Bible from the sixth century to the fifteenth century. It 
is a mindless collection of Pauline phrases, which Lightfoot calls “quite harmless, so far as falsity and stupidity combined can 
ever be regarded as harmless.”* The most likely explanation is that the letter Paul refers to here was lost or destroyed.] 
41 Beet, J. A. (1999). Beet's Commentaries: Colossians (electronic ed.) (Col 4:16). Albany, OR: Ages Software [That from 
Laodicea: not written from Laodicea. For it was to be read by the Christians at Colossæ as well as by others: also ye read. And 
these others must have been the Christians at Laodicea. It could only be a letter to the Church there; to be sent from Laodicea 
and read at Colossæ. And, if so, this injunction suggests very strongly that it was written by Paul.] 
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الرسـالة  آراء مبكرة تقـول أن      . اً  مت مناقشتها كثري  " رسالة من الودكية  "الـ  : (٤٢هذا املفهوم نفسه يؤكده الدكتور أنثوين آش يف تفسريه        
كيـف  .  أن الرسالة من الكنيسة إىل بولس      قولت متأخرة آراء أخرى . ومن مث كانت سترسل إىل كولوسي       ، مبعوثة من بولس إىل الودكية    

 هل افترض أم سيقومون بكتابة رد حول قراءة الكلوسيني يف الكنيسة هناك ؟ بذلت حماوالت عديدة من أجل كشف                    ؟سيعرفها بولس إذن  
كما أن  ،  املفترض أا ضائعة   حيث أا ال تناسب أي رسالة موجودة يف العهد اجلديد فمن          .  باملقارنة برسالة أفسس وفيليمون    هوية الرسالة 

 وهذا الكالم الرائع من     .)"رسالة بولس إىل الـالودكيني   " أدت إىل ظهور رسالة مفربكة بعنوان        الفجوةه  هذ. هناك رسالة كورنثية مفقودة   
  .من كان له آذان للسمع فليسمع، الدكتور آنثوين ال حيتاج إىل املزيد من التعليق

عـدة  : ()την εκ λαοδικειας الودكية اليت من( كالماً غاية يف األمهية خبصوص ترمجة عبارة ٤٣يقول أيضاً إيرنست مارتن يف تفسريه
؟ ما هي الرسالة اليت من الودكية؟ من الذي كتبها؟ ماذا حدث هلـا            . ري إىل تبادل وقراءة بعد الرسائل      اليت تش  ١٦ حمرية تنشأ من العدد      أسئلة
عـين  ت" من الودكيـة  "ارة املُترمجة إىل    العب. ؟ آراء خمتلفة على نطاق واسع وقد عقدت على مر القرون          هذا األمر بتبادل وقراءة الرسائل    ملاذا  

يقصد هنا أن مصدر تعلـيم      ( التكرار متضمن لرسالتني من نفس املصدر     . وليس رسالة من كنيسة الودكية    ، الرسالة اليت عند الالودكيني   
ولس إىل الودكية واليت الرسالة من الودكية هي رسالة من بقصارة جهدنا إلعادة بناء وجهة النظر الصحيحة هي أن . )الكنيستني هو بولس

   .)يبدو أن بولس يرى الظروف مناسبة حبيث تكون هناك فائدة من تبادل الرسائل بني الكنائس. ينبغي أن تقرأ أيضاً يف كولوسي

 إن  . الودكيـة  رمبا كانت رسالة مبعوثة خصيصاً لكنيسة     : ( حول حقيقة ضياع رسائل كثرية لبولس      ٤٤ويف النهاية نأيت بشهادة وليام باركلي     
من . سة الودكية ما زالت حمفوظة لدينا     هناك رسالة مزيفة إىل كني    ،  الرغم من ذلك كما سنرى بعد قليل       وعلى، كانت كذلك فهي مفقودة   

البد أن العديد   .  عاماً ١٥تغطي ما يقرب    ،  رسالة بولسية  ١٣ال منلك إال    . املؤكد أن بولس كتب الكثري من الرسائل أكثر مما منلك حالياً          
  .)ورمبا كانت الرسالة إىل الودكية ضمن هذه الرسائل املفقودة، الرسائل مفقودةمن هذه 

  

  

                                                 
42 Ash, A. L. (1994). Philippians, Colossians & Philemon. Outlines at beginning of each book. The College Press NIV 
commentary (Col 4:17). Joplin, Mo.: College Press [The “letter from Laodicea” has been much discussed. Early opinions held 
that it was sent from Paul to Laodicea, and then was to be sent from there to Colosse. Later opinion thinks it to be from the 
church in Laodicea. How would Paul know of it then? Did he assume they would reply to the reading of Colossians in the 
church there? Attempts have been made, inconclusively, to identify this letter with Ephesians or Philemon.4 Since it fits no 
New Testament epistle it is presumed to be lost, as was some Corinthian correspondence (1 Cor 5:9; 2 Cor 2:4). This gap led to 
a later fabricated “letter of Paul to the Laodiceans .” ] 
43 Martin, E. D. (1993). Colossians, Philemon. Spine title: Colossians & Philemon. Believers church Bible commentary (Page 
215). Scottdale, Pa.: Herald Press [Several baffling questions arise in verse 16 with reference to the exchange and reading of 
certain correspondence. What is the letter from Laodicea? Who wrote it? What happened to it? Why the directive to exchange 
and read the letters? Widely diverse opinions have been held through the centuries. (For a survey of the many ideas on this, see 
Lightfoot: 274–300.) The phrase translated from Laodicea means the letter that is at Laodicea (Blass-Debrunner: sect. 437), not 
a letter from the Laodicean church. The repetition of also implies two letters of similar origin. Our best reconstruction is to see 
the letter from Laodicea as a letter from Paul to Laodicea that was also to be read at Colossae. Apparently Paul thinks the 
immediate conditions are such that there would be benefit in both letters being read in both settings.] 
44 The letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians. 2000, c1975 (W. Barclay, lecturer in the University of 
Glasgow, Ed.) (electronic ed.). Logos Library System; The Daily study Bible series, Rev. ed. (Page 172). Philadelphia: The 
Westminster Press [It may have been a special letter to the Church at Laodicaea. If so, it is lost, although, as we shall shortly 
see, an alleged letter to Laodicaea still exists. It is certain that Paul must have written more letters than we possess. We have 
only thirteen Pauline letters, covering roughly fifteen years. Many letters of his must have been lost, and it may be that the 
letter to Laodicaea was such a one.] 



     رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط رداً على القمص عبد المسيح بسيط----    رسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودةرسائل بولس المفقودة

com.wordpress.b3alta.www ١٥  
 

  : الردود على الدفاعيات۞

وجدنا أنه ال ميكن ملـسيحي   ، خرى عاملية من مجيع أحناء العامل     بعد أن عرضنا عشرات األقوال من التفاسري املشهورة لدى الكنسية القبطية وأ           
قيقة الواضحة اجللية وجدنا أن املسيحي ما زال يدافع عن عصمة العهد اجلديد رغم              ومع هذه احل  ،  لبولس ن ينكر ضياع رسائل   باحث عاقل أ  

 يف عبارة واحدة بسيطة أال وهي       اختزاهلاهذه الدفاعات مهما كثرت األساليب املختلفة يف عرضها نستطيع          . االعتراف بضياع رسائل لبولس   
  . ) لذلك فإن الروح القدس مل حيفظهات من قانون العهد اجلديدهذه الرسائل ليس(

ومن ، ط على قانون ألسفار العهد اجلديد     الكنيسة مل جتتمع ق   ،  واليسر من خالل عبارة واحدة فقط       نفنده مبنتهى السهولة    أن نستطيعهذا الرد   
دلة أريد أن أكرر كالم بـروس       ولكن قبل عرض األ   ،  واهم كان يظن أن الكنيسة اتفقت على قانون ألسفار العهد اجلديد يف جممع نيقيه فهو             

 ولكن بغض النظر عن هذا الكالم أريد أن       ) مل تبق حمفوظة حىت نضمها إىل العهد اجلديد       (بارتون الذي قال عن رسالة بولس إىل الودكية أا          
  .أعرض عليكم بعض احلقائق املذهلة

: اجلديد اخلاص ا رسالة ثالثة لبولس إىل أهل كورنثوس فيقول أن الكنيسة السريانية كانت تضم إىل كتاب العهد ٤٥ذكر لنا أليكسندر سوتري
وقام بتفسريها القديس   ،  عند السريان يف القرن الرابع     كانت هلا القانونية الكاملة   " الرسالة الثالثة إىل أهل كورنثوس    "الرسالة اليت تسمى بـ     (

 الرسالة مل ."لة عند السريان يف القرن الرابعكانت هلا القانونية الكام"يحي  ما قاله ؟ اقرأ مرة أخرى بصوت أعلى يا مسجيداًهل قرأمت . )أفرامي
  !كسية القبطية قام بتفسري الرسالةاملشهور جداً حىت يف الكنيسة األرثوذ، ولكن القديس مار أفرامي السرياين، تكن قانونية فحسب

 عايل جداً يف الكنيـسة      كان هلا تقدير  : ( عند الكنيسة األرمينية فيقول    رسالة معتربة  أا كانت    ٤٦وعن هذه الرسالة أيضاً خيربنا بروس متزجر      
أي أن الرسالة مل تكن موجودة عند الكنيسة السريانية فقط بل أـا        . )ومت ضمها إىل ملحق نسخة زوهرابز األرمينية للعهد اجلديد        ، األرمينية

  .أيضاًوصلت إىل الكنيسة األرمينية 

، فقودة املشار إليها يف نص كولوسيواليت مت فربكتها من أجل التغطية على الرسالة امل     " الرسالة إىل الودكية  "سمى بـ   أما الرسالة املزيفة اليت ت    
هنـاك  : ( هذا ويقول٤٧يذكر لنا كاسرب جرجيوري، تينية لقرون عديدة وسنوات مديدة    فإننا جند هذه الرسالة موجودة يف نسخة الفوجلاتا الال        

م يف نسخة للفوجلاتا مكتوبة من أجل فيكتـور         ٥٤٦أقدم نسخة موجودة اآلن تعود إىل عام        . وجودة بالـالتينية  الـالودكيني م  رسالة إىل 
  .)ولكنها موجودة يف العديد من خمطوطات الفوجلاتا، هذه الرسالة ليس هلا قيمة. جودة منذ قرون يف فولدا بأملانياواآلن مو، أسقف كابوا

  

  

                                                 
45 Alexander Souter: The Text And Canon Of The New Testament - Page 181 - [The so-called Third Epistle to the Corinthians 
had full canonicity among the Syrians of the fourth century, and is commented on by Ephraim.] 
46 Bruce M. Metzger: The Canon of The New Testament - Page 182 - [It came to be highly regarded by the Armenian Church , 
and is included in the Appendix of Zohrabs edition of the Armenian New Testament. ] 
47 CASPAR RENE GREGORY: CANON AND TEXT OF THE NEW TESTAMENT - Page 254 [An Epistle to the 
Laodiceans is found in Latin. The oldest copy known is of about the year 546, in the Vulgate manuscript written for Victor the 
Bishop of Capua, and now for centuries at Fulda in Germany. It is of no value, but it is found in a number of Vulgate 
manuscripts.] 
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تمع على كتاب واحد م مل جتنعلم يقيناً أن الكنيسة منذ القدحنن ، جيب للمسيحي أن يدخل هذه املعركةوال قانون العهد اجلديد قضية خاسرة 
يذكر لنا يوسابيوس القيصري بعض األمثلة على هذا فيخربنا عـن الكتـب             ، ن آباء الكنيسة أسفاره القانونية    وأن لكل أب م   ، للعهد اجلديد 

حسناً :  عنه ما يلي   وقد كتب ،  كتاب الراعي فقط بل أيضاً يقبله      وهو ال يعرف  (: ٤٨قف ليون فيقول  املقدسة اليت كان يؤمن ا إيريناوس أس      
  .)تكلم الكتاب قائالً أول كل شيء آمن بأن اهللا واحد الذي خلق كل األشياء وأكملها

 لقد قدم يف مؤلفـه      وباختصار: (٤٩فيقولقدم لنا يوسابيوس أيضاً كالماً رائعاً عن األسفار املقدسة اليت كان يؤمن ا كلمندس اإلسكندري                
، ة يهوذا والرسائل اجلامعة األخرى    أعين رسال ،  أن حيذف األسفار املتنازع عليها     دون، وجزاً عن مجيع األسفار القانونية    وصف املناظر وصفاً م   

ة يف املخطوطة السينائية ورؤيا بطرس      كلمندس اإلسكندري كان يعتقد أن رسالة برنابا املوجود       . )ورسالة برنابا والسفر املسمى برؤيا بطرس     
  .ي الغنوصية من األسفار القانونيةاملوجودة ضمن مكتبة جنع محاد

يض ولكن هذا غيض من ف،  العامل نفسه يسع الكتب املكتوبةإن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن، قانون العهد اجلديد كثرية جداً  مشاكل  
وأقول لك ،  وأن يكف عن وصفنا مبا ليس فيناص عبد املسيح بسيط بعدم التهجم على املسلمني       أطالب القم ، وال أريد أن أطيل أكثر من هذا      

  .باستفزازنا حىت ال جنهز عليك بالردودم حنن نتابعك من بعيد فال تق، إن تفرغنا لك فلن تقوم لك قائمة: كلمة فتدبرها

  :اسألكم الدعاء هلؤالء فإم يستحقون ذلك

 أستاذي وشيخي الشيخ عرب •
 أستاذي احلبيب الدكتور حسام أبو البخاري •
 أخي احلبيب أبو رائد •
 أخي احلبيب محدث •
 أخي احلبيب معاذ عليان •

  حفظهم اهللا ورعاهم مجيعاً

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                                 
48 Church History (Eusebius) > Book V http://www.newadvent.org/fathers/250105.htm  
Chapter 8. The Statements of Irenæus in regard to the Divine Scriptures [7. He states these things concerning the Apocalypse 
in the work referred to. He also mentions the first Epistle of John, taking many proofs from it, and likewise the first Epistle of 
Peter. And he not only knows, but also receives, The Shepherd, writing as follows: Well did the Scripture speak, saying, 'First 
of all believe that God is one, who has created and completed all things,' etc.] 
49 Church History (Eusebius) > Book VI http://www.newadvent.org/fathers/250106.htm  
Chapter 14. The Scriptures mentioned by Him [1. To sum up briefly, he has given in the Hypotyposes abridged accounts of all 
canonical Scripture, not omitting the disputed books, — I refer to Jude and the other Catholic epistles, and Barnabas and the 
so-called Apocalypse of Peter.] 


