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بشم اهلل الرمحو الرحيم

املخطوطات العربية لدير سانت كاتريو
صور املخطوطات اليت ترمجت إجنيل يوحها  - 1:1وإله مل تزل الكلمة
العبد الفقري إىل اهلل أبو املهتصر شاهني امللقب بـ التاعب
شكر خاص للدكتور  /حشام أبو البخاري واألخ  /الدكتاتور املغربي
احلمد هلل حنمده ,ونستعني به ونستغفره ,ونعوذ باهلل تعاىل م ن ش رور ننفس ا وم ن س يأات ننمال ا ,م ن يد ده اهلل ُ ُم ِ ل ه,
ومن ي ل لن ذبد له وليّاً مرشداً ,ونشدد نن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,ونشدد نن حممداً نبده ورسوله ,وصفيه من خلقه وخليله,
بلَّغ الرسالة ,وندى األمان ة ,ونص األم ة ,كش اهلل ب ه الغم ة ,وحم الللم ة ,وجاه د اهلل ح ج جد اده ح ا ت اه اليق ني ,ونش دد نن
نيس ابن مرمي نبد اهلل ورسوله  ,وكلمته نلقاها إىل مرمي وروح م ه.
مث نما بعد ؛
ات واألَر ِ ِ
اطر َّ ِ
الش دادةِ نَنْت َْرب ُك م ب ني نِب ِاد ََ ِيم ا َك انُوا ِي هِ
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َّك تَ ْددى َم ْن تَ َشاءُ إ َىل ص َراط ُم ْستَقي ٍم » (صحي مسلم.)ٔٛٗٚ-
اختُل َ يه م َن ْ
ك إن َ
احلَ ِّج بإ ْذن َ
َيَْتَل ُفو َن ْاهد ِِن ل َما ْ
الص ْرح العلم ا الرائ
ت رداً بس يطاً ج داً نل س طار طُرِح نل َّ
ُم ذ حوايل ثُث س وات ,وربديداً تاري  ,ٕٜٓٓ/ٗ/ٙكتب ُ
" ُمنتدى ُح ّراس العقيدة" ,وكان السطار خبصوص ترمجة نص يوح ا ٔ ,ٔ:ه جي نن تكون " :وكان الكلم ة إل ه" ,نجي جي ترمجتد ا إىل:
"وكان الكلمة اهلل" ؟
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ني اً ُم ذ حوايل ثُث س وات ,وربديداً تاري  ,ٕٜٓٓ/ٖ/ٕٛقاجي الدكتور ُ /حسام أبو البخاري بكتابة موضوع رائ جداً
نشره ني اً نل " ُمنتدى ُح ّراس العقيدة" ُبع وان" :المخطوطات العربية إلنجيل يوحنا  1:1وكان الكلمة إلها" .قاجي الدكتور ُ /حساام
ب ق معلوم ات م ن كت اب ا ه "( "The Bible in Arab Christianityالكت اب ال ُمقدَّس

ادلس يحية العربي ة) .ه ذا

الكتاب احتوى نل دراس ة تفص يليَّة لرتمج ة ن ص يوح ا ٔ ٔ:م ن مجي ادلخطوط ات العربي ة ال ُمتاحة حي أ ذ ,ق اجي ال دكتور ُ /حساام ب ق
هذه الدراسة والتَّعليج نليدا بكلمات بسيطة ُمبيَّ اً نن نقدجي ادلخطوطات العربية ,ونغلبيَّة ادلخطوطات العربية قامت برتمجة ادلقط األخري من
الَّص األور إلجني يوح ا بدون لفظ اجلُلة "اهلل".

[ ]2

 1قم بقراءة ادلوضوع نل هذا الرابط:
مشكلة ترجمية يوحنا  1:1إله أم اهلل ؟
http://alta3b.wordpress.com/2009/04/06/translation_jn-1-1

 2قم بقراءة موضوع الدكتور  /حساجي نل هذا الرابط:

المخطوطات العربية إلنجيل يوحنا  1:1وكان الكلمة إلها
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=14868
www.alta3b.wordpress.com
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كالعادة؛ قاجي نحد ادلسيحيني الذين ال ُُيبُّ ون إهد ار احل ج ,ويقوم ون بتص ديج ق ور اهلل ن { وج  :ي ا ن َْه الْكِتَ ِ
اب ِمَ تَلْبِ ُس و َن
َ َ
احل َّج بِالْب ِ
احلَ َّج َونَن تُ ْم تَ ْعلَ ُم و َن} [ ر نم ران  ]ٚٔ :بالتَّش وي نل م ا كتب اه نن ا وال دكتور ُ /حساام أباو البخااري ,كت
اط ِ َوتَكْتُ ُم و َن ْ
َْ َ

مقال ةً وض يد ا ص َّوراً دلخطوط ات نربي ة ترمج ت ادلقط األخ ري م ن ال َّص األور إلجني يوح ا بلف ظ اجلُل ة "اهلل" ,إذا ق اجي ادلس يحا

البسيط بال ُمقارنة بني ما كتبه ال ُمسلمون وما كتبه هذا ادلس يحا س يقولون ببس اطة :ال ُمسلم م ي
الكُجي غري صحي  ,وحبييب ادلسيحا صاح صور ادلخطوطات هو الصادق !

ص وراً للمخطوط ات ,بالتذكي د ه ذا

م اذا ح دث الي وجي بع د م رور ث ُث س وات ؟ ت اهللُ نل نح د نن اء "الفري ااإل اإلياالمق للنق ااد الكتبااق"[ ,]3احلبي
الدكتاتور المغربق ,حص نل مجي صور ادلخطوطات العربية لألناجي األربعة اليت ُوِجدت دير سانت كاترين ! واآلن نستطي نشر
الصور اخلاصة بادلخطوطات اليت نخربنا هبا الدكتور ُ /حسام أبو البخاري ناقًُ نن ادلرج ادلذكور سابقاً.
/

الصور نريد نن نخربكم شيأاً ...
ولكن قب نن ننق هذه َّ
الش دري نل ش بكة
ُم ذ نكثر من مخس س وات ,ك ت نشكوا كثرياً ألستاذي الفاض ونيب الروحا ,ال ُمد دس  /محمد رفاعق َّ

الردود نل ادلسيحيني ,كان َُيربين دائماً ب ذن اهلل ن { وج
اإلنرتنت ب الشيخ عرب ,بسب ندجي وجود مراج كا ية لكتابة األحباث نو ُّ

سي صر ادلسلمني نل ننداء ال دِّين حتم اً ,ح ا ل و وإن كان ت إمكانات ا ض عيفة  -كم ا يق ور الش ي ال ُمحدِّث  /أباو إياحاا الحاوينق
نصبحت نشكوا من كثرة ال ُكتُ وندجي وجود وقت كا لقراءهتا !
حفله اهلل ,واآلن
ُ
هذا ي عين

الردود ,واآلن وقد
اختبارين حقيقيني ! ك ت نقور سابقاً إن قلَّة ادلراج كانت مانعاً نو نائقاً نماجي كتابة األحباث و ُّ

سريانا التّاعب هذ ه األمانة ح ج رنايتد ا ,وس يقوجي حبقِّد ا ,ويك ون نل ق در
ت اهلل نلي ا دبكتبات كبرية مليأة بالكت وادلراج  ...ه ُ
ادلسأوليَّة ؟ اسذر اهلل ذلك .انلما يا نفسا ننَّك ستُحاسبني نل التَّقصري ,ك هذه ال ُكتُ اليت ذبمعني يدا وم تقرئي دا سيُحاسبك اهلل
نليدا ! وه سيقوجي التّاعب ني اً بواج الشُّكر ,وحج اهلل نليه بذنه ُيمده نل ما تاه من

له ؟

ار َه َذا ِم ن َ ْ ِ َر ِّيب لِيَْب لُ َوِين نَنَ ْش ُكُر نَ ْجي نَ ْك ُف ُر َوَم ن َش َك َر َإَِّكَا يَ ْش ُكُر
قار اهلل ن{ وج حكايةً نن ُياليمان نلي ه الس ُجي :قَ َ
ِ ِِ
ين َك ِرميٌ} [ال م ]ٗٓ :
لَ ْفسه َوَمن َك َف َر َإِ َّن َر ِّيب َغ ِ ٌّ
نسذر اهلل ن{ وج نن يستخدما وال يستبدل ا ,ونن يرزق ا العلم الّا والعم به ,ونن مي ح ا اذلِ َّمة نل طل
ألنعم اهلل نلي ا اليت ال تُ َعد
من ال ُكتُ  ,ونن جيعل ا ُملت{مني حقيقيني بواجبات ونخُقيات دي ا احل ي  ,ونن جيعل ا دائماً شاكرين حامدين ُ
وال ُربص  .اللدم مني.
العل م والتَّحص ي

واآلن  ...نترككم م صور ادلخطوطات اليت ترمجت إجني يوح ا ٔ - ٔ:وإله م ت{ر الكلمة:

 3قم ب{يارة
دونة الريمية للفريإلhttp://isbct.wordpress.com :
الم َّ
ُ

وصفحة الفريإل على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/isbct :
www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة األولى
Sinai, St Catherine ar . 75 :رقم المخطوطة
c . 9th :التاريخ
البدي م ي{ر الكلمة والكلمة م ي{ر ن د اهلل وإذلا م ي{ر الكلمة

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning the word never ceased to be (masc.) and the word never ceased to be
(masc.) with (at, near, by) Allah, and the word never ceased to be (masc.) ilah.
Sinai MF UCL Arabe 75

www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة الثانية
Sinai, st Catherine ar . 74 :رقم المخطوطة
c . 9th :التاريخ
البدي كانت الكلمة والكلمة م ت{ر ن د اهلل وإله م ت{ر الكلمة

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning was (fem.) the word and the word never ceased to be (fem.) with (at,
near, by) Allah, and the word has never ceased to be ilah.
Sinai MF UCL Arabe 74

www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة الثالثة
Sinai, St Catherine ar . 70 :رقم المخطوطة
C . 9th :التاريخ
البدي كان الكلمة والكلمة قد كان ن د اهلل وإالها كان الكلمة

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning was (masc.) the word and the word was (masc.)already (qad kana) with
(at, near, by) Allah and the word was (masc.) ilah.
Sinai Mf UCL Arabe 70

www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة الرابعة
Sinai, St Catherine ar . 54 :رقم المخطوطة
c. 10th :التاريخ
البدي م ت{ر الكلمة والكلمة م ت{ر ن د اهلل وإله م ت{ر الكلمة

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning the word never ceased to be (fem.) and the word never ceased to be
(fem.) with (at, near, by) Allah, and the word never ceased to be (fem.) ilah.
Sinai Mf UCL Arabe 54

www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة الخامسة
Sinai, St Catherine ar . 76 :رقم المخطوطة
c . 13th :التاريخ
البدي كان الكلمة والكلمة كان ن د اهلل وإذلا م ي{ر الكلمة

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning the word was (masc.) the word and the word was (masc.) with (at,
near, by) Allah, and the word has never ceased to be (masc.) ilah.
Sinai MF UCL Arabe 76

www.alta3b.wordpress.com
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:المخطوطة السادية
Sinai, St Catherine ar . 89 :رقم المخطوطة
ٕٔٛ٘ :التاريخ
ًالبدي كان الكلمة والكلمة كان ن د اهلل والكلمة م ي{ر إذلا

:النص العربق

:النص اإلنجليزي
In the beginning was (masc.) the word and the word was (masc.) with (at, near, by)
Allah, and the word has never ceased to be (masc.) ilah.
Sinai Mf UCL Arabe 89

www.alta3b.wordpress.com
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المخطوطة السابعة:
رقم المخطوطةSinai, St Catherine ar . 80 :
التاريخٜٔٗٚ :
النص العربق:

البدي كان الكلمة والكلمة كان ن د اهلل والكلمة م ت{ر إالها

النص اإلنجليزي:
)In the beginning was (masc.) the word and the word was (masc.) with (at, near, by
Allah, and the word has never ceased to be (fem.) ilah.
Sinai MF UCL Arabe 80

احلمد هلل الذي ب عمته تتم الصاحلات

www.alta3b.wordpress.com

