
 ﷽ 

 فِْكَرٌة َشاِملَةٌ 
ِس َعْن الْ   ِكتَاِب الُمَقدَّ

تاريخ    ، لغاته األصلية   ، ُُمتوياته   ، أقسامه  ، أهمّيته  ، اتلَّعريف به )
 ( ... إلخ إثبات حتريفه    ، خمطوطاته   ، قانون أسفاره   ، ترمجاته   ، كتابته 
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مة   الُمقدِّ
من هيده اهلل    ،ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا   ، ونستعني به ونستغفره  ، احلمد هلل نحمده

حممدًا عبده  وأشهد أن    ،وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له   ،ومن يضلل فلن جتد له ولّيًا مرشداً   ،فال ُمِضل له

  ، وحمى الظلمة  ، فكشف اهلل به الغمة  ،ونصح األمة  ،وأدى األمانة  ،بلَّغ الرسالة  ،وصفيه من خلقه وخليله  ،ورسوله

أ   ،وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى آتاه اليقني  وكلمته ألقاها إىل مريم    ،ن عيسى ابن مريم عبد اهلل ورسولهوأشهد 

 . وروح منه 

 ... ثم أما بعد  

حَتْكُ اللَُّهمَّ  » نَْت 
َ
أ َهاَدِة  َوالشَّ الَْغيِْب  ََعلَِم  رِْض 

َ
َواأل َمَواِت  السَّ فَاِطَر  اِفيَل  َوإِْْسَ َوِميََكِئيَل  ِجْْبَاِئيَل  بَْيَ  رَبَّ  ُم 

اٍط ُمْستَِقيمٍ  ي لَِما اْختُِلَف ِفيِه ِمَن اْْلَقِّ بِإِْذنَِك إِنََّك َتْهدِ   ِعبَاِدَك ِفيَما ََكنُوا ِفيِه ََيْتَِلُفوَن اْهِدِن   « َمْن تََشاُء إِىَل ِِصَ

 ( 1847-صحيح مسلم)

س»ماذا تعرف عن   ؟«الكتاب املُقدَّ

ابقة ُمستمّد من القرآن الكريم واألحاديث النَّبوية   اموية السَّ ق   ، الرشيفةكل ما نعرفه عن الُكُتب السَّ ونحن ُنصدِّ

الكريم   القرآن  يف  جاء  شّك ما  اهلوى  ،وال  عن  ينطق  ال  الذي  اِدق  الصَّ ق  اهلل   ،وُنصدِّ عبد  ابن  د  اهلل    ،حُممَّ رسول 

 . ☺ ومصطفاه 

 يقول اهلل عزَّ وجّل يف كتابه الكريم: 

نُْهْم  ﴿ مِّ فَِريٌق  ََكَن  َوقَْد  لَُكْم  يُْؤِمنُواْ  ن 
َ
أ َفتَْطَمُعوَن 

َ
فُونَهُ يَْسَمعُ أ ُُيَرِّ ُثمَّ  اّلّلِ  لََكََم  وَُهْم    وَن  َعَقلُوُه  َما  َبْعِد  ِمن 
فَ *    َيْعلَُمونَ  بَِما  ثُوَنُهم  حُتَدِّ

َ
أ قَالُواْ  َبْعٍض  إِىَلَ  َبْعُضُهْم  َخاَل  َوإَِذا  آَمنَّا  قَالُواْ  آَمنُواْ  يَن  ِ اَّلَّ لَُقواْ  َعلَيُْكْم  َوإَِذا  اّلّلُ  تََح 

وُكم بِِه عِ  فَاَل َتْعِقلُونَ ِِلَُحآجُّ
َ
وَن َوَما ُيْعِلنُونَ *    نَد َربُِّكْم أ نَّ اّلّلَ َيْعلَُم َما يُِِسُّ

َ
َواَل َيْعلَُموَن أ

َ
يُّوَن اَل    *  أ مِّ

ُ
َوِمنُْهْم أ

َماِنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّونَ 
َ
يَن *   َيْعلَُموَن الِْكتَاَب إِالَّ أ ِ َِّّلَّ يِْديِهْم ُثمَّ َيُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد  فََويٌْل ل

َ
يَْكتُبُوَن الِْكتَاَب بِأ

واْ بِِه َثَمناً قَِلياًل  ا يَْكِسبُونَ   اّلّلِ ِليَْشََتُ مَّ َُّهْم مِّ يِْديِهْم َوَويٌْل ل
َ
ا َكتَبَْت أ مَّ َُّهم مِّ  [79-75]البقرة :  ﴾فََويٌْل ل
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يَن َهاُدواْ  ﴿ ِ َن اَّلَّ َواِضِعهِ مِّ فُوَن الََْكَِم َعن مَّ لِْسنَِتِهْم    ُُيَرِّ
َ
َوَيُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا َِلّاً بِأ

َطْعنَا َواْسَمْع َوانُظْرنَا لَ 
َ
نَُّهْم قَالُواْ َسِمْعنَا َوأ

َ
يِن َولَْو أ قَْوَم َولَِكن لََّعنَُهُم اّلّلُ بُِكْفرِِهْم فَاَل  َوَطْعناً ِِف ادلِّ

َ
َُّهْم َوأ ََكَن َخرْياً ل

 [ 46]النساء :  ﴾يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً 

يثَاَقُهْم لَعنَّاُهْم وََجَعلْنَا قُلُوَبُهْم قَاِسيًَة  ﴿ َواِضِعِه َونَُسواْ َحّظاً فَِبَما َنْقِضِهم مِّ فُوَن الََْكَِم َعن مَّ ُرواْ بِهِ ُُيَرِّ ا ُذكِّ مَّ    مِّ
نُْهُم فَاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اّلّلَ ُُيِبُّ   نُْهْم إِالَّ قَِلياًل مِّ َ َخآئِنٍَة مِّ ِلُع لََعَ يَن قَالُواْ  *    الُْمْحِسِنيَ َواَل تََزاُل َتطَّ ِ َوِمَن اَّلَّ

َخْذنَا ِميثَاَقُهْم  
َ
ُرواْ بِهِ إِنَّا نََصارَى أ ا ُذكِّ مَّ ْغَريْنَا بَيْنَُهُم الَْعَداَوَة َواْْلَْغَضاء إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة وََسوَْف يُنَبِّئُُهُم    فَنَُسواْ َحّظاً مِّ

َ
فَأ

 [ 14-13﴾ ]املائدة : اّلّلُ بَِما ََكنُواْ يَْصنَُعونَ 

َعْن ُمَعاِذ    «19932»يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد يف ُمسنده    ، ُُمرباً عن النَّصارى  ☺وقال رسول اهلل  

  
ِ
فُوا ِكتَاَبُهمْ » ملسو هيلع هللا ىلصْبِن َجَبٍل َقاَل: َقاَل َنبِيُّ اَّللَّ نِْبيَائِِهْم َكَما َحرَّ

َ
 «. إِنَُّهْم َكَذبُوا لََعَ أ

ة   عية وغريها الكثري ورغم هذه األدلَّ ب هذا الكالم  ،الرشَّ فريز  »فنجد الِقس الدكتور    ،نجد من املسيحيني من ُيكذِّ

وح  والرُّ والذي جيب أن تقرأه يوميًا    ،وحى به من اهللهذا هو الكتاب املعصوم واملُ   نا نؤمن أنَّ إنَّ ]  يقول:   1« صموئيل

ويرشدكدُ القُ  يقودك  أن  س  هُيامجه  أن  ُيريد  من  بنفسه. وعىل  أن حيكم  يستطيع  حتى  أوالً  مُ   ،يقرأه  يكون  رًا  كرِّ وال 

عاءات غريه بال رَ   [2][ة أو تفكري.يَّ وِ الدِّ

ال يوجد    ،إن يد اهلل حفظته وإىل اآلن  ،س كتاب ثابت قدَّ الكتاب املُ ]يقول:    «دوماديوس الرزيقي»ونجد أيضًا  

ه إىل الكتاب املُ   ،املخطوطات األصليةدليل عىل عدم صحة الكتاب املقدس أو اختالفه عن     ، سقدَّ وأي أسئلة ُتوجَّ

ق  طحّي تبدو للقارئ السَّ   ،فهي اختالفات شكلية  [3][درك.ولكنه عندما يدرس احليثّيات فيستطيع أن يُ  ،غري املُتعمِّ

ص متَّى ُمرجان»ونجد أيضًا أنَّ   عاء )أي: التَّحريف( باطل  ]يقول:    «الُقمُّ عاء عاجز    ،وبغري دليلهذا االدِّ ألنه ادِّ

التَّحريف املزعومعن أن خيربنا عن   التَّحريفأو    ،زمان  الذي تم فيه  املوضع املوجود يف الكتاب  أو حتى    ،املكان 

ه. أو حريففيه التَّ   س الذي تمَّ قدَّ املُ  هل هو لليهود أم   ،نملصلحة مَ  حريف الذي تمَّ التَّ  . كام أنَّ َمْن الذي قام به وأجرا

 

قدس وعن أنواع املعلومات التي نستطيع استخراجها من املراجع املسيحية: تصنيفات رئيسيان: معلومات علمية تارخيية )حقائق تارخيية عن الكتاب امل  1

 ية(،  التاريخ املسيحي أو اليهودي ... إلخ(، معلومات إيامنية )إيامن املسيحي العامي، إيامن املسيحيني األوائل، معلومات إيامنية تنصري

 .42صـ -، مطبعة أوتوبرنت الكتاب الفريد والدفاع املجيد الدكتور فريز صموئيل:   2

 . 226صـ -، دار األنبا أنطونيوس الكتاب املقدس عرب القرون واألجيال دوماديوس الرزيقي:   3

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 4]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

عاءأو ُتظهِ   ّل سخة من الكتاب تدُ نُ  ال توجد أّي ه  !. كام أنَّ ؟للمسيحيني  عاء باطل ألنَّ ر هذا االدِّ ه  . لذلك نقول هذا االدِّ

التَّ  عون هذا  القديم كام حافظ    ،ور مُ حريف ال يعرفون بواطن األُ بال دليل. ومن يدَّ وكيف حافظ اليهود عىل العهد 

ُسل عىل العهد اجلديد وسلَّ  خ القديمة مع  َس قارنة النُّ بمُ ه  . كام أنَّ حرف واحد فيهموه لنا بال حتريف أو تبديل  اآلباء الرُّ

 [4] [. طابقة متامًا بال حتريف أو تبديلمجات احلديثة نجدها مُ الّتَّ 

سول األمني    ،إذن قنا غري املؤمنني بالقرآن الكريم والرَّ . وهل ُهناك  ☺علينا أن نأيت باألدلَّة والرباهني حتى ُيصدِّ

ة أقوى من شهادات املسيحيني أصحاب الكتاب أنفسهم  ! ؟أدلَّ

ْهِلَها﴿واهلل عزَّ وجّل يقول: 
َ
ْن أ  [ 26﴾ ]يوسف : وََشِهَد َشاِهٌد مِّ

ُعلامء املسيحينيولكن قبل أن نأيت باألدلة و س  ، الرباهني من كالم  ومدى    ، فلندرس أوالً ما هو الكتاب املُقدَّ

  ، ترمجته  ومراحل  ،وكيف ُكتِب   ، لغاته األصلية  وما هي  ،حُمتوياته و  أقسامه وما هي    ،أمّهية هذا الكتاب عند املسيحيني

 ! مسيحيني ُيثبتون حتريفهل ُعلامء ونأيت بأقوا  ، عن ُمطوطاتهثّم يف النِّهاية نتكلَّم  

ولكنها بالكامل عبارة عن اقتباسات ُعلامء مسيحيني    ،هذا الكتاب ال حيتوي إطالقًا عىل أي تعليقات شخصية منِّي 

س املُقدَّ الكتاب  أفهم    ،يتكلمون عن  أو  ُأفِّسِّ  إنَّني  يأيت أحٌد ويقول  أشأ إضافة أي تعليقات شخصية حتى ال  فلم 

حتتوي عىل كالم    ، ي آثرت أن أمجع عددًا كبرياً من االقتباسات من كتابات الُعلامء املسيحينيولكنِّ   ، الكالم كام ُأريد

ثّم يف النِّهاية أتيت بكالم الُعلامء املسيحيني بخصوص حتريف    ،واضح ورصيح بُخُصوص الُعُلوم الكتابية املُختلفة

 ُمطوطات الكتاب واختالف ُنسخه ... إلخ 

وأن يكون    ، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم  ،عرش العظيم أن يتقبَّل منِّي هذا العملأسأل اهلل العظيم رّب ال

دها نبينا الكريم   دها القرآن الكريم وُيؤكِّ  . ☺هذا الكتاب بمثابة املنارة املُهدية إىل احلقيقة الواضحة التي ُتكِّ

 يف املرجع األصيل. هي غري موجودة والتَّعليقات اهلامشية وضعتها بنفيس للرشح والتَّوضيح،  ملحوظة:

  

 

 . 16، 15صـ  -، هارموين للطباعة عصمة الكتاب املقدسالقمص متى ُمرجان:  4
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ين املسيح   اتلَّقليد: مصادر ادلِّ
الكنيسة  ].  23  ،22صـ  -كنيسة مار جرجس باإلسكندرية    ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ُمراجعة األنبا رافائيل:  

  « تقليد»قليد؟ كلمة  الكثريون ال يستطيعون تعريف ما هو التَّ   ولكنَّ   ،سقدَّ قليد املُ التَّ األرثوذكسية تسري يف حياهتا وفق  

(Tradition َّالال الكلمة  من  مأخوذة   )( )Traditioتينية  اليونانية  للكلمة  ترمجة  هي  التي   )Paradosis)،    وقد

وهذه    ،(15:  2تس  2  ،23:  11كو1  ، 2:  11كو1س )يف اهلامش: راجع  قدَّ وردت هذه الكلمة كثرياً يف الكتاب املُ 

»ُيقلَّد«    ذياليشء ال .  تابعا يف سباق التَّ َص كام ُتسلَّم العَ   لشخصٍ   ما ُيسلَّم من شخصٍ   :الكلمة تعني يف معناها احلريفّ 

 [ آخر )أو ملجموعة أخرى(. خص )أو املجموعة( لشخصٍ هو ما ُيسلِّمه الشَّ 

َا  َفَأْمَدُحُكمْ  2/ 11كورينثوس   1    ُكلِّ  يِف  َتْذُكُروَننِي َأنَُّكمْ  َعىَل   اإِلْخَوةُ  َأهيُّ
ٍ
ء ْمُتَها   َكاَم   التََّعالِيمَ   َوحَتَْفُظونَ  ََشْ  . إَِلْيُكمْ   َسلَّ

بِّ   ِمنَ   َتَسلَّْمُت   ألَنَّنِي  23/ 11كورينثوس    1 ْمُتُكمْ   َما  الرَّ بَّ   إِنَّ :  َأيْضاً   َسلَّ ْيَلةِ   يِف   َيُسوعَ   الرَّ تِي  اللَّ  ُخْبزاً   َأَخذَ   فِيَها   ُأْسلِمَ   الَّ

َا  إِذاً   َفاْثُبُتوا   15/ 2تسالونيكي    2 ُكوا   اإِلْخَوةُ   َأهيُّ تِي   بِالتََّعالِيمِ   َومَتَسَّ ْمُتُموَها  الَّ ءٌ   ، ]تسلَّمتموها[  َتَعلَّ   َأمْ   بِاْلَكاَلمِ   َكانَ   َسَوا

 . بِِرَساَلتِنَا

ّية اإلكلرييكية لألقباط األرثوذكس    ،الالهوت املُقارن )اجلزء األول( البابا شنودة الثالث:   التَّقليد هو  ] .  50صـ  -الُكلِّ

ُسويل واآلبائي  َل َص كّل تعليم وَ  التَّسليم الرَّ س،  إلينا عن طريق  ُتِرَك لنا كتابًة يف الكتاب املُقدَّ يف  ،  غري الكالم الذي 

وال يلتزمون  .  والربوتستانت ال يؤمنون بالتَّقليد.  ولكنَّها ال تتعارض معه يف َشء،  موضوعات ُربَّام مل ُتذكر يف الكتاب

سإالَّ  املُقدَّ بالكتاب  السَّ   ،  األجيال  تركته  الذي  اث  الّتُّ كّل  يّتكون  الوضع  للكنيسة:  وهبذا  اآلباء    كّل ابقة  تركه  ما 

ُسل سة،  آباء الكنيسة األويل،  الرُّ ، وما يف الكنيسة من ُطُقوس ومن ُنُظم،  والقوانني والنُُّظم الكنسية،  واملجامع املُقدَّ

 [ . الطَّويلة كّلهافاهي عرب هذه األجيال  وما أخذناه من تعليم ِش 

رافائيل:   األنبا  يكفي؟ُمراجعة  وحده  املقدس  الكتاب  باإلسكندرية    ،هل  جرجس  مار  .  21إىل    14صـ  -كنيسة 

قليد يف الكنيسة.  اين للتَّ : وهي املصدر الثَّ الليتورجيا  -2  )...(  سقدَّ الكتاب املُ   - 1:  املصادر اخلمسة للتقليد املسيحي]

حني جتتمع لتكون    عمل الكنيسة . ليتورجيا الكنيسة هي  5« عبي العام العمل الشَّ يونانية معناها »الـ »ليتورجيا« كلمة  

 

عب يف الكنيسة.ُيقصد هبا العبادة ا 5  لتي ُيامرسها الشَّ
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اهلل وتعبد  اهلل  ُم .  شعب  يف  حتمل  كّل فالليتورجيا  العامَّ الصَّ   ملها  الكنسية  اليوم  ةلوات  ساعات  خدمات   :

ر الكنسية   ،ناسبات الكنسية أيام األعياد واملُ   ، أيام األسبوع  ،6واعي( )السَّ  الث  املصدر الثَّ   :املجامع  - 3  . )...(7واألرسا

لطان يف  اجتامع هلؤالء الذي ُأعطوا السُّ فاملجمع هو عبارة عن  قليد هو املجامع التي عقدهتا الكنيسة.  من مصادر التَّ 

ة  روا ما هو أمني لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلكالكنيسة ليقرِّ  مامع خالل حياة الكنيسة  . )...( وكانت هناك عدَّ

قوانني إيامن  وقد أوجدت حلوالً لكثري من املسائل. وحلول تلك املسائل التي ُطِرحت جاءت يف شكلني:    ،الطويلة

 (Creeds وقوانني مامع )   (Canons )    )...(4 -   ِّوهو مصدر ُمزدوج   -: املصدر الرابع للتقليد الكنيس  يسنيالقد

القديسني  -أيضًا   حياة  »اآلباء«  ،هو  بـ  نسميهم  الذين  منهم  مموعة  بعض  )   وتعاليم  تضم  املجموعة  وتلك 

هات« يهم »8( »األمَّ « الكنيسةمن آباء  وعندما نقول »  ،«اآلباء . )...( وتوجد مموعة ُمعيَّنة من هؤالء القديسني ُنسمِّ

فاع عنه بحكمته  ،نقصد شخصًا شهد لتقليد الكنيسة من خالل تعليمه إليامن الكنيسة  وغالبًا يكون قد شهد    ، أو الدِّ

بتقديم حياته نفسها.   أو  بأتعاب كثرية  التَّعليم  الكنيس  - 5هلذا  تعريفه هو استخدام األشياء  الفّن  : )...( والفّن يف 

ب  د تزيني ثانوي أو حلية املادية كوسيلة لإلعالن عن الرَّ بل َشء يف صلب   ،. إذًا ففي األرثوذكسية الفن ليس ُمرَّ

نفسه. )...(   لنا عن  نعرفه عن كيفية إعالن اهلل  األيقونات مفهومنا عاّم  ُيرسم هبا شكل  9أوالً  التي  الطريقة  : وهي 

والقديسني.   وأمه  حياته  وأحداث  الكنسية املسيح  املوسيقى  الكنيسة  10ثانيًا  أحلان  هبا  ُتقال  التي  الطريقة  وهي   :

: فحتى الطريقة التي ُتبنى هبا الكنيسة بحسب  11وأخرياً البناء الكنيس ردات املستخدمة يف الليتورجيات الكنسية.  فوامل

  [هادة واضحة إليامن الكنيسة كام اختربهتا الكنيسة عرب العصور.التقليد ش

 

 املعروفة باسم »األجبية«، وهي كلمة قبطية ُتعربِّ عن الوقت.  6

بعة هي:    7 ر الكنيسة السَّ اسات(،  3. املسح باملريون،  2. املعمودية،  1أرسا كر يتّم استخدامها للتعبري عن الُقدَّ .  4. األفخارستيا )كلمة يونانية بمعنى الشُّ

 املسيحية األرثوذكسية. . مسحة املرىض، وهي مرشوحة بالتَّفصيل يف امللزمة الثانية من العقائد 7. الزواج، 6. الكهنوت، 5التوبة واالعّتاف، 

يس، فالقديس يؤخذ منه أسلو  8 يس ال ُيعترب أبًا دائامً، بمعنى أنَّ األبوة مكانة أعىل من القدِّ يسًا، ولكن القدِّ هد والورع والنُُّسك،  كّل أّب ُيعترب قدِّ ب احلياة والزُّ

يني والعقيدي.   أمَّ األب فيزيد عليه بأنَّه ُيؤخذ منه التَّعليم الدِّ

9  

10  

11  
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س   قبل أن تفتح الكتاب الُمقدَّ
ف إىل الكتاب املقدس:  12األب اسطفان رشبنتييه  س].  9صـ  -دار املرشق ببريوت    ،تعرَّ : قبل أن تفتح الكتاب املُقدَّ

اً ب يبدو  تا ك  ،13س ال سّيام العهد القديم قدَّ الكتاب املُ   إنَّ  زء  ه ُج ألنَّ   ،وإن مل نفتحه قط   ،. لدينا فكرة عنه14غريبًا وحمريِّ

ه كتاهبم  عىل أنَّ   16يستشهدون به   ،عىل اختالفهم   ،ُهناك عددًا كبرياً من املؤمنني  . ونعلم أيضًا أنَّ 15راث البرشية ن تُ مِ 

نَّ . وكثرياً ما كَ 18وصه ُص . ونسمع يف الكنيسة قراءة بعض نُ 17س قدَّ املُ  لكونه كتابًا    ، حرعنه فكرة فيها َشء من السَّ ا  وَّ

فيه نبحث  سًا«  مؤمنني   -  »ُمقدَّ ُكنّا  اهلل  -  19إن  كلمة  التَّ   ،20عن  كتاب  من  نوعًا  املسيحيونعّده  يف    ،عليم  كتابًا  أو 

َهش  ،وإذا فتحناه.  21األخالق املسيحية   ، 24املايض ال فائدة هلا قصصًا من    ،23يف العهد القديم   ،نا نجدفإنَّ   22! أخذنا الدَّ

وإن    ، الةوقصائد غريبة ال حتملنا عىل الصَّ   ،26وبًا واعتداءات رُ وُح   ،25من أخالقية قديمة قد ختّطاها الزَّ   غري وروايات  

 

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

س بالكامل هو كالم اهلل، وهذا اعتقاد ُمنعدم عند املسيحيني ا  20 ألوائل، ونادر جدًا  تعريف كلمة اهلل خيتلف عند املسيحيني، قد ُيقصد به أن الكتاب املُقدَّ

كالم اهلل. وقد ُيقصد به أنَّ الكتاب   عند املسيحيني املُعارصين، وما كان له أن يوجد إالَّ بسبب االختالط مع املسلمني الذين يؤمنون أنَّ القرآن الكريم هو 

س حيتوي عىل كالم اهلل، كجزء من ضمن املحتويات األخرى، بمعنى أن الكتاب يف بعض األحيان يقتبس كالمًا هلل نقله لنا بعض األ نبياء )وهذا يف  املُقدَّ

وليس   عام،  بشكل  اإلهلية  الرسالة  به  ُيقصد  وقد  فقط(.  القديم  العهد  موجود يف  من  الغالب  الُعظمى  الغالبية  اعتقاد  هو  وهذا  بشكل حريف،  اهلل  كالم 

 املسيحيني.  

21  

22  
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يناها    قبل كّل   ،ه.. ولكن هل هو كتاب؟ إنَّ .  كتاٌب حُمريِّ ...    28ساء بغضة للنِّ أخالقية مُ   غريونصائح    ،27« مزامري»سمَّ

ج تدوينها عىل أكثر من ألف سنة  29كتاباً  73مكتبة:   ،َشء يتدرَّ
30. ] 

س   واتلَّعريف به   أهمية الكتاب الُمقدَّ
سة  فهي مؤسَّ   ،32املسيحية ديانة كتابية ].  5صـ  -ط. دار النرش األسقفية    ،الوحي اإلهلي للكتاب املقدس:  31آرثر بينك 

هذا    . وكّل 33س قدَّ ُمناقشة عقيدية جيب أن تكون الكتاب املُ   البداية لكّل ونقطة  س.  قدَّ خر املنيع للكتاب املُ عىل الصَّ 

ح الضَّ   [.34س قدَّ يقوم ويثبت أو يسقط عىل أساس الوحي اإلهلي للكتاب املُ املسيحي  خم للحّق الَّصَّ

دارة  كتاب الصَّ س  قدَّ الكتاب املُ ].  11صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

مأخوذة من كلمة    ،ونانية األصل. والكلمة يُ 36سمّي ( أي: الكتاب الرَّ Bible)  «الكتاب» وقد ُدعي    ،35عند املسيحيني 

م الكتاب املُ .  37ونانية أخرى معناها بردييُ    عىل أنَّ   داللةً   ،39والعهد اجلديد   38القديم العهد  :  نيمَ ْس س إىل قِ قدَّ وُيقسَّ

 

27  
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العهد أهمَّ أحداثهام 
لشعٍب عىل يد موسى. والعهد اجلديد يدور    . فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه اهللُ 40

 [عىل يد املسيح. ،للبرشية مجعاء  حول العهد الذي قطعه اهللُ 

  حيتّل ] .  23  ،22صـ  -كنيسة مار جرجس باإلسكندرية    ،يكفي؟هل الكتاب املقدس وحده  ُمراجعة األنبا رافائيل:  

س عبارة عن  قدَّ فالكتاب املُ . 41قليد وله كرامة أكثر بني مصادر التَّ  ،قليدس املكانة األوىل بني مصادر التَّ قدَّ الكتاب املُ 

دة ُمتعدِّ أسفار  الكُ .  جتميع  طباعة  الخّتاع  نتيجة  جاءت  حديثة  ظاهرة  واحد  ككتاب  الكتاب  42ب تُ فوجوده  يف   .

دة وكّل قدَّ املُ  ُمتعدِّ نرى أسفارًا  ُم   س  حُمتوى  له  التَّ 43زيَّ سفر  نجد   45كمة والفلسفةواألشعار واألغاين واحلِ   44اريخ : 

ن هو؟ ما هي تعاليمه؟ وماذا  مَ   ،عن يسوع املسيح  47تعبري الكنيسة كام نجد األناجيل التي هي  .  46ومموعة قصص 

ُسل.فعل؟ ونجد أيضًا   [ رسائل كتبها الرُّ

س   أقسام الكتاب الُمقدَّ
س  قدَّ الكتاب املُ ].  8صـ  -ط. كنيسة مار مينا بالفيوم    ،أصالة الكتاب املقدس واستحالة حتريفه:  48القمص بوال عطية 

ٌة  »  51س دُ وح القُ كتبوها من الرُّ   50يسني قدِّ   ناسٍ إىل أُ   49أوحى هبا اهللُ   ، هو مموعة من األسفار )الُكُتب( ألَنَُّه مَلْ َتْأِت ُنُبوَّ

 

40  

41  

42  

ُنُظم  7دفاعية،  . كتابات  6. كتابات ضد اهلرطقات،  5. الرؤى،  4. الرسائل،  3. األعامل،  2. األناجيل،  1أنواع األدب املسيحي املُختلفة:    43 . كتابات 

 . التفسري. 8كنسية، 

 يقصد الغالبية العظمى من أسفار العهد القديم،   44

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  
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وِح اْلُقُدسِ  يُسوَن َمُسوِقنَي ِمَن الرُّ  اْلِقدِّ
ِ
مت    ،52( ٢١/    ١)بطرس الثانية    «َقطُّ بَِمِشيَئِة إِْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأنَاُس اهلل وقد ُقسِّ

  ، سفراً  39وعددها    53قبل ميء السيد املسيح : وهي التي ُكتَِبت  أسفار العهد القديمهذه األسفار إىل مموعتني. )أ(  

: وهي التي  أسفار العهد اجلديدالتي بني أيدينا. )ب(    55غري موجودة بّتمجة الفاندايك   54وسبعة أسفار قانونية ثانية 

 [ .56سفراً  27وعددها  بعد ميء السيد املسيحُكتَِبت 

 العهد القديم  (1)
املقدساألب جورج سابا:   الكتاب  البولسية    ،عىل عتبة  املكتبة  القديم].  11صـ  -منشورات  العهد  أوسع    ،ُوِضَع 

وُيطلِق  .  58( 14/    3يس بولس الثانية إىل أهل كورنثوس ) واسمه هذا مأخوذ من رسالة القدِّ .  قبل املسيح  ،57العهدين 

. إّنه مموعة  [59] كتبني  -نبّيني    - لٍّ من أقسامه العربية الثالثة: توراة  ن كُ مِ   ل حرٍف عليه اليهود اساًم مأخوذًا من أوَّ 

ما يتجاوز األلف سنة.    دّ يمت  ،بل مكتبة   ، بتُ كُ  إىل  نه كَ تارخيها  قُ   ،بة عديدونتَ دوَّ   ، 60ُُمتلفة   وبيئاٍت   ونٍ رُ ينتمون إىل 

من  بحسب الزَّ   46. وهو ال يعرض أسفاره )أي: كتبه( الـ  61الواحد )أي: الكتاب(    فرن تعاقبوا عىل وضع السِّ ومنهم مَ 

 

طبع  هل هذا النص دليل عىل وحي الكتاب املقدس؟ بالطبع ال، ألن النص يتكلم فقط عن النبوءات. هل هذا النص دليل عىل وحي العهد القديم؟ بال  52

ياء )الكبار بال، ألن العهد القديم ال حيتوي فقط عىل نبوءات، لكن النبوءات جزء صغري جدًا من العهد القديم. هل هذا النص دليل عىل وحي أسفار األن

 لقديم. والصغار؟(، هذا أمر حُمتمل، لكن األغلب هو أنه يقصد فقط النبوءات التي تتكلم عن املسيح عليه السالم املوجودة ضمن حُمتويات العهد ا

53  

54  

55  

56  

57  

اَهَرًة َكثرَِيًة.  12)  15- 12/  3كورنثوس 2 58 ئِيَل إىَِل  13َفِإْذ َلنَا َرَجاٌء ِمْثُل َهَذا َنْسَتْعِمُل ُمَ ا َوَليَْس َكاَم َكاَن ُموَسى َيَضُع ُبْرُقعًا َعىَل َوْجِهِه لَِكْي الَ َينُْظَر َبنُو إرِْسَ

ئِِل.   ا َظْت َأْذَهاُِنُْم، ألَنَُّه َحتَّى اْليَ   14ِِنَاَيِة الزَّ
ُقُع َنْفُسُه  َبْل ُأْغلِ َءِة اْلَعْهِد اْلَعتِيِق ْوِم َذلَِك اْلرُبْ َباٍق َغرْيُ ُمنَْكِشٍف، الَِّذي ُيْبَطُل يِف امْلَِسيِح.    ِعنَْد ِقَرا

َلِكْن َحتَّى اْليَْوِم،    15

ُقُع َمْوُضوٌع َعىَل َقْلبِِهْم.  ُ ُموَسى، اْلرُبْ  ( ِحنَي ُيْقَرأ

 Tanakhُتوراه )التوراة( + نفيِّيم )األنبياء( + كيتوفيم )الكتابات( = َتنَخ أو َتنَاخ =  59

60  
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فيه  ُكتبت  اخلمسة   ،62الذي  األسفار  فئات:  أربع  )  ،63بل يف  التارخيية  والشعرية    ،64( 16األسفار  احلكمية  األسفار 

 [.66(18األسفار النبوية ) ،65(7)

مرقس  ملة  من  املقدس:  67مقاالت  الكتاب  عن  عاّمة  مرقس    ،فكرة  ملة  املُ ].  20صـ  - دار  االسامن  ميزان  كان 

. ففي الرسالة الثانية  68كليهام   مّ د الذي يُض جلَّ امل للمُ قب الشَّ معروَفنْي قبل اللَّ س  قدَّ ئيسيني للكتاب املُ للقسمني الرَّ 

َبْل ُأْغلَِظْت  »عىل ناموس موسى يف قوله:    «العهد العتيق» ُأطلِق بالفعل اسم    ،نثوس ي ملعلمنا بولس الرسول إىل كور

ُقُع َنْفُسُه  َءِة اْلَعْهِد اْلَعتِيِق َأْذَهاُِنُْم، ألَنَُّه َحتَّى اْلَيْوِم َذلَِك اْلرُبْ ِذي ُيْبَطُل يِف امْلَِسيِح  ِعنَْد ِقَرا كو    2)  «َباٍق َغرْيُ ُمنَْكِشٍف، الَّ

3/14.) ] 

ذكريات   العهد القديم ليس إالَّ ] .  21صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،الكتاب املقدسعىل عتبة  األب جورج سابا:  

وهو    ،70الفجواتمع ما يتخلَّل هذه الذكريات من    ،عب املختارالشَّ   ثمَّ   ،ام بعد قبيلةالتي أصبحت في  ،69رسة إبراهيم أُ 

رسمياً  ئع    يشتمل  رشا ً(    -وِحَكم    - ونبوءات    -وتاريخ    -عىل  ونثرا  ً )شعرا  ... التَّأثُّر  وصلوات  من  خيلوا  وال 

 [.73أو قد ال تعنينا كثرياً  ، 72ور نستغرهبا مُ ومن أُ  ،71عارصة باحلضارات املُجاورة املُ 

 العهد اجلديد  (2)
فقد ُوِضَع    ، وأّما العهد اجلديد].  12صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

املسيح الثالث  .  بعد  القرن  إىل  يرتقي  أيَّ   ، امليالدي واسمه  اإلفريقي إىل  ترتليانوس  تكلَّ 74ام  قد  إرمياء  وكان  م عن  . 
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فوه76(31/    31)  75« العهد اجلديد» ن مؤلِّ ُسل   ، . وقد دوَّ وُمعظمهم من الرُّ
ة ال تتجاوز نصف    ،27أسفاره الـ    ،77 يف ُمدَّ

)78القرن  األناجيل  ويشتمل عىل   .4)79،  ( الرسل  )  ،(1وأعامل  بولس  القديس  ة    ،80( 14ورسائل  العامَّ سائل  والرَّ

 [(.1ورؤيا القديس يوحنا ) ،81(7)

بُّ    31)   33- 31/    31إرمياء   َيُقوُل الرَّ َتْأيِت  َأيَّاٌم  َبْيِت هَيُوَذا َعْهدًا َجِديداً َوَأْقَطُع َمَع  َها  ِئيَل َوَمَع  ا إرِْسَ َلْيَس    32.  َبْيِت 

وا َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم َيُقوُل  َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَبائِِهْم َيْوَم َأْمَسْكُتُهْم بَِيِدِهْم ألُْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمَّْصَ ِحنَي َنَقُض 

  . بُّ الرَّ
:  َبْل َهَذا هُ   33 بُّ َيُقوُل الرَّ ْلَك األَيَّاِم 

تِ َبْعَد  ئِيَل  ا رْسَ
إِ َبْيِت  َمَع  َأْقَطُعُه  ِذي  اْلَعْهُد الَّ َداِخلِِهْم  َو  يَعتِي يِف  َأْجَعُل رَشِ

 (َوَأُكوُن هَلُْم إِهَلًا َوُهْم َيُكوُنوَن يِل َشْعبًا. َوَأْكُتُبَها َعىَل ُقُلوهِبِمْ 

 قسيم إىل إصحاحات وأعداد اتلَّ 
  أنَّ نعرف   82س قدَّ بالعودة إىل تارخيية الكتاب املُ ].  33  ،32صـ  -ط. دار الكتاب املقدس   ،ف تقرأ الكتاب املقدس كي

نتهية بنقاط.  مُ   84وأعداد وفقرات   83مة إىل إصحاحات قسَّ األسفار واألناجيل والرسائل مل ُتكتب يف بداية تدوينها مُ 

واحدة  كقطعة  ُكتبت  بعيد وبعدها    85بل  القراءة   86بزمن  لتسهيل  وأعداد  إصحاحات  إىل  األسفار  م  قسَّ من  جاء 

 [وأصبح الكتاب يف وضعه احلايل. ،والبحث والدراسة

مل  ].  48صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيه عبد املسيح اسطفانوس:  

يد الدِّ    أنَّ إالَّ عند كتابتها.    87تكن أسفار الكتاب املقدس مقسمة إىل فصول وآيات يد اقتباس عبارات  تزا راسة وتزا

 [أبرز احلاجة إىل حتديد األماكن التي يتم االقتباس منها. ، كثرية من الكتاب املقدس
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اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 49صـ  -ط. 

وُيقصد    ،ة من كلمة صحيح شتقَّ مُ وكلمة إصحاح    ،ول الكتابيةُص تعبرياً عن الفُ «  إصحاحويستخدم البعض كلمة » ]

 [سواء أطلقنا عليه كلمة إصحاح أو فصل.  ،« تكاملجزء مُ »هبا تقديم 

ول الكتاب  ُص يرتقي وضع فُ ].  184صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

الثالث عرشس )فصل = إصحاح يف الطبعة الربوتستانتية(  قدَّ املُ  العامِل    ،إىل أوائل القرن  ويعود الفضل يف ذلك إىل 

وقد    ،ناالً فكردي  ،ثم انتخب رئيس أساقفة كنّتبري  ،وكان أحد أساتذة جامعة باريس   ،اإلنجليزي إسطفان لنغدون

م الفصول آيات1226وعني النساخ الباريسيون بنرشه فشاع سنة    ،حالف النجاح عمله  فهو الطابع    ، م. أّما الذي قسَّ

س ألول مرة ،روبرت إسطفان  ، البارييس الشهري  [ م.1551سنة  ، يوم طبع الكتاب املُقدَّ

ور  رُ بمُ ].  49صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

قام  الزَّ  باريس  Stephan Langtonستيفن النجتون  من  كان يف  رئيسًا ألساقفة كنّتبري    ،عندما  ُيصبح  أن  قبل 

تعميم    تمَّ   ثمَّ   ،ول املعروفة لدينا اليومُص س يف ترمجته الالتينية إىل الفُ قدَّ بتقسيم الكتاب املُ   ،م( 1228)حيث توىف عام  

روبرت إيتني )أي: استفانوس(  قسيم يف سائر اللغات. وبعد ذلك قام أحد أصحاب املطابع يف باريس واسمه  هذا التَّ 

 [ قسيم الذي ال نزال نستخدمه حتى اليوم. وهو نفس التَّ  ،بتقسيم النَّص إىل آيات

ف إىل الكتاب املقدساألب إسطفان رشبنتييه:   : لالهتداء  ول واآلياتُص الفُ ].  8  ،7صـ  -دار املرشق ببريوت    ،تعرَّ

م كل كتاب إىل فُ   ، ولة إىل فقرات الكتاب املقدسهُ بُس  وكان ذلك    ،ول ُمرقَّمة ُص خطر يف بال اسطفانس النغتون أن ُيقسِّ

 ، م1551بني ليون وباريس يف السنة    يف أثناء رحلة يف عربة  ،م. وقام صاحب املطبعة روبري استيان1226يف السنة  

طابق دائامً  ول وآيات ال يُ ُص قطيع إىل فُ هذا التَّ   إنَّ فنشأ التقسيم إىل اآليات.    ، بّتقيم كل مجلة تقريبًا من هذه الفصول

 [ ولكنه أمر عميل ألن مجيع دور النرش قد تبنَّته. ،راعيه لنفهم معنى النَّّص فليس علينا أن نُ . معنى النَّّص 

ة   إنَّ ]. 184صـ  -منشورات املكتبة البولسية  ،عىل عتبة الكتاب املقدسجورج سابا:   األب ئد اجلمَّ هِلذا التَّقسيم الفوا

واآليات ال تالئم أحيانًا بدء اآلية    ،ول ال تتناسب أحيانًا واملوضوعاتُص فالفُ .  قصانه ال خيلو من نُ  أنَّ إالَّ املعروفة.  
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= متى الفصل    6/    7متى   ،وعىل السفر أحيانًا: مثالً   ،ومن املعروف أن األرقام تدل عىل الفصل واآلية  ،. هذااملنطقي

 [اآلية اخلامسة.  ،الفصل الرابع  ،= سفر امللوك الثاين 5/  4مل  2  -اآلية السادسة.   ،السابع

س   لُغات أسفار الكتاب الُمقدَّ
ف إىل الكتاب  األب إسطفان رشبنتييه:   ب العهد القديم ُوضع  تُ ُممل كُ ].  7صـ  -دار املرشق ببريوت    ، املقدستعرَّ

باآلرامية  ،بالعربية مقاطعها  من  الكُ   ،وقليل  بعض  عدا  )...(  تُ ما  باليونانية.  كُ ب  ُوضع  فقد  اجلديد  العهد  ه  لُ أّما 

»  ،باليونانية الزَّ   [Koine]كوين أو كويني    «الشائعة باللغة  يتكلمون هبا يف ذلك  كانوا  والتي ختتلف عن    ،مان التي 

 [اليونانية الُفصحى.

وما النَُّسخ    ، غات األصليةس باللُّ قدَّ ُكتب الكتاب املُ ].  38صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،كيف تقرأ الكتاب املقدس 

إالَّ  أيدينا  بني  اللُّ التي  هذه  عن  ُمّتمجة  ُنَسخ  العربية  ،غات  باللغة  القديم  العهد  ُكتب  باللغة    ،فقد  األجزاء  وبعض 

اليونانية.    ،وهي لغة شقيقة للغة العربية  ،اآلرامية  ل عىل معنى كثري من  وال ُيستدَ يف حني ُكتب العهد اجلديد باللغة 

بالعودة إىل اللغات األصلية التي ُكتبت هبااآليات بدقة إالَّ  اللغات   وذلك الختالف أزمنة األفعال  ،  وكذلك    ،بني 

 [ التعبريات واملصطلحات اللغوية.

. 24  ،23صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

وِنا    ،العربانينياللغة السائدة بني  كانت اللغة العربية هي    اللغة العربية:س األصلية:  قدَّ غات الكتاب املُ لُ ] وكانوا ُيسمُّ

( ولذلك نجد  24/    13؛ نح  28  -  26/    18مل    2( وأحيانًا »اللسان اليهودي« )18/    19أحيانًا »لغة كنعان« )إش  

ن لنا العهد القديم كله تقريبًا باللغة العربية.   كانت اللغة اآلرامية هي اللغة السائدة يف    اللغة اآلرامية:أن الوحي دوَّ

اللغة  ( كام أِنا كانت  37-17/    18مل    2)السورية( )راجع:    فكانت اللغة الرسمية يف اململكة اآلرامية  ،مناطق كثرية

الفارسية اإلمرباطورية  يف  أيضًا  العربية  .  الرسمية  اللغة  نسى  الشعب  ألن  نحميا  حزن  السبي  من  العودة  وبعد 

كانت هناك    ، بالعربية  ،(. وعندما قرأ للشعب من سفر الرشيعة 24/    13)راجع: نح    سيادة للغة اآلراميةوأصبحت ال 

حه أو يّتمجه باآلرامية )نح   ء العهد القديم  (  8-2/    8حاجة مَلْن »ُيفِّسِّ املعنى« أي أن ُيوضِّ نت بعض أجزا وقد ُدوِّ

. وجدير  26-12/    7؛  18/    6إىل    8/    4؛ عز  28/    7إىل    )اجلزء الثاين من اآلية(  4/    2وهي دا    باللغة اآلرامية
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الفرس.   ملوك  مع  الرسمية  املراسالت  تشمل  عزرا  سفر  يف  اآلرامية  األجزاء  أن  اليونانية:باملاُلحظة  ظلَّت   اللغة 

نية هي  فأصبحت اللغة اليونا ق.م.    331اآلرامية اللغة الرسمية إىل أن انتَّص اإلسكندر األكرب عىل ملكة الُفرس سنة  

ة الشعب قد استمروا يف استخدام اللغة اآلرامية. ويبدو أنه كانت هناك هلجتان من اللغة    اللغة الرسمية وإن كان عامَّ

إحدامها مستخدمة يف اجلليل واألخرى يف اليهودية ويظهر هذا واضحًا يف قصة إنكار بطرس للمسيح )مت    ،اآلرامية 

ً سائدًا منذ عهد بعيد )قض  (. ويبدو أن اختالف اللهجات كان  73/    26 (. أّما اللغة اليونانية فأصبحت  6/    12أمرا

اللغة السائدة التي يستخدمها رجل الشارع يف روما واإلسكندرية وأورشليم )القدس( وأنطاكية وأفسس: بينام كانت  

  ه مل تكن اليونانية الكالسيكية إال أن اليونانية التي ُكتبت هبا العهد اجلديد كل الالتينية لغة احلكام والرومان وجيوشهم.  

وإن كانت قد امتزجت    بل كانت اليونانية الشعبية التي يستخدمها رجل الشارع  ،التي كتب هبا هومريوس مثاًل أشعاره 

كام اتَّسعت بعض مفاهيم    ، وبعض قواعد النحو اخلاصة باللغة العربية  ، ببعض املفردات اآلرامية والالتينية السائدة

 [ نتقلت من العربية لليونانية من خالل الّتمجة السبعينية للعهد القديم.املفردات التي ا

إسحاق:   ماهر  األصليةشنودة  بلغاهتا  املقدس  الكتاب  بالعباسية    ،ُمطوطات  رويس  السيد  ]   .12صـ  -األنبا  كان 

  فضاًل عن معرفته باللغة العربانية  ،ة بأهل اجلليل عب وتالميذه باللغة اآلرامية وفقًا للهجة اخلاصَّ م الشَّ كلِّ املسيح يُ 

(. ولكن تالميذه وسائر كتبة العهد اجلديد استخدموا اللغة اليونانية التي شاع استخدامها يف أقطار  20-16:  4)لوقا  

 [ومانية.وحات اإلسكندر األكرب ويف اإلمرباطورية الرُّ تُ نذ فُ العامل مُ 

س   اختالف نَُسخ الكتاب الُمقدَّ
ليس كل اليهود اتَّفقوا عىل  نحن نعلم أن  ]املقدمة.    ،دار الثقافة  ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

 ،ن منها العهد اجلديداملسيحيني أيضًا جتادلوا حول األسفار التي يتكوَّ   وأنَّ   ،سقدَّ ن منها كتاهبم املُ الكتابات التي يتكوَّ 

يتكوَّ 300األمر كذلك حتى عام    وظّل  التي  الكنيسة عىل مموعة األسفار  اتَّفق غالبية قادة  الكتاب  م حني  ن منها 

  يشمل   ضخم  قديم  عهد  عندهم  الكاثوليك   فالرومان   ،بل وحتى اآلن ما زال ُهناك اختالف يف اآلراء  ، س اآلنقدَّ املُ 

ة  ء   ،أسفار  عدَّ   العربية،   لألسفار  القديمة  اليونانية  الّتمجة   وهي  السبعينية،  النُّسخة  يف  موجودة  ،أسفار  من  وأجزا

 [.أخرى قليلة   أسفاراً   تضيف  الرشقية  األرثوذكسية والكنائس
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ني ُنقارن  ح] .  179صـ  -دار التأليف والنَّرش للكنيسة األسقفية بالقاهرة    ،املدخل إىل الكتاب املقدسحبيب سعيد:  

س الذي تستعمله الكنائس الكاثوليكية  قدَّ ي تستعمله الكنائس الربوتستانتية بالكتاب املُ ذ س العريب القدَّ الكتاب املُ 

. وُتعرف تلك األسفار التي مل ُتدمج  األوىلسخة األخرية تشمل أسفارًا أكثر من  النُّ   ُنالحظ أنَّ   ،واألرثوذكسية الرشقية 

 [ .[Apocrypha] «أبوكريفا»ـ سخة األوىل باليف النُّ

. 36  ،35صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

الثانية )األبوكريفا(] القانونية  ُهناك مموعة من  األسفار  الكاملةاألسفار اخلاصَّ :  ُملحقة    ،ة  وكذلك بعض كتابات 

سبعينية  مجة الَّ نا نجدها يف الّتَّ ولكنَّ  ،ه العربي الذي أرشنا إليه مل ترد ضمن العهد القديم بنصِّ ببعض أسفار العهد القديم  

استخدمت استخدامًا واسعًا يف عُ  التي  الكتابات    وُهناك كنائس ور املسيحية األوىل. )...(  ُص )اليونانية(  تقبل هذه 

م   سقدَّ  أن ُهناك كنائس أخرى ال تقبلها ضمن الكتاب املُ إالَّ .  «األسفار القانونية الثانية »وُتعرف عندها باسم   وُتقدِّ

ة أسباب كلمة يونانية كانت ُتستخدم أساسًا عن    «أبوكريفا ». وكلمة  «األبوكريفا » وُتعرف عندها باسم    ، لذلك عدَّ

 ِّ  [ته.وك حول صحّ كُ عىل ما حتوم الشُّ  ّل تدُ  «أبوكريفا »من أصبحت كلمة ور الزَّ رُ أو املخبوء. ولكن بمُ   ّي اليشء الِّسِّ

سبة إىل الكتاب  خالفات بالنِّ ] .  15صـ  - ط. الكلية اإلكلرييكية    ، اجلزء األول  ،الالهوت املُقارنالبابا شنودة الثالث:  

ننا   أَّ إالَّ   «،احلق الكتايب » غم من كالمهم عن  عىل الرَّ   ،غم من اهتامم الربوتستانت بالكتاب اهتاممًا كبرياً : عىل الرَّ سقدَّ املُ 

  ،وباروخ  ،يشوع بن سرياخ  ،هيوديت  ،مثل طوبيا  ،م إيامِنم ببعض أسفار الكتابدَ عَ ني:  نا أمرين هامَّ نأخذ عليهم هُ 

ها إىل  م ضمَّ دَ وعَ   «،أبوكريفا»ا  ... واعتبارهم إِنَّ   ،سفري املكابيني وبعض أجزاء أخرى من الكتاب   ،وسفر احلكمة

 [ . م يف ترمجة الكاثوليك للكتابَض الكتاب مثلام تُ 

موقف الكنائس  ] .  91-89صـ  -دار ملة مرقس    ،اإلسكندريةالعهد القديم كام عرفته كنيسة  رهبان دير أنبا مقار:  

األبوكريفا أسفار  من  )الربوتستانتية(  القدِّ :  اإلصالحية  كلمة   ]إيرونيموس[   « جريوم » يس  كان  أطلقوا  الذين    أحد 

التي  «  األبوكريفا» األسفار  عربيعىل  أصل  هلا  وغربًا  ليس  باليونانية  الكنيسة رشقًا  يف  القديم  العهد  بقي  ولكن   .

كنيسة روما يف القرن    يني يف أوروبا ضدّ حتى كانت ثورة اإلصالح الدِّ   ،]يف عدد األسفار[ دون أي اختالفبالالتينية  

عقائد   ، السادس عرش من  أضافته  ما  أنَّ   ،بسبب  اعتبار  لل   عىل  والوحيد  األسايس  املصدر  هي  ويف  .  عليمتّ الكنيسة 

س وحده هو مصدر التَّعليم والعقيدة  يني أنَّ نادى ُزعامء اإلصالح الدَّ   ،املُقابل .  [Scriptora-Sola]  الكتاب املُقدَّ
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ومجع )هيوذا  : »اعتامد الكنيسة الكاثوليكية عىل ما جاء يف سفر املكابيني  « مارتن لوثر » استنكر    ،فبسبب عقيدة املطهر

ب ذبيحة عن اخلطية املكايب( صدقات ألفي درهم من الفضة عىل عدد الرجال، وأرسلها إىل أورشليم   ، صانعًا  لُتقرَّ

ر يف القيامة. ألنه لو مل يكن يرجو قيامة ال  ا جدًا، إذ كان ُيفكِّ اقطني لكانت الصالة من أجل املوتى  صنيعًا حسنًا وتقويًّ سَّ

س هذا الفكر.   فلهذا صنع  باطلة. ألنَّه كان يرتئي أن الراقدين بنقاوة تكون حمفوظة هلم نعمة جديدة. فصالح وُمقدَّ

(. ومن ُهنا نشأت يف الكنائس اإلصالحية  46- 43:    12مك    2« ) هذا الفداء ألجل الراقدين لينحلُّوا من اخلطايا

ما ليس له أصل    فمن ثمَّ استبعدت كّل عليم.  ا املصدر الوحيد للتَّ تحديد األسفار القانونية العتبارها أِنَّ رغبة شديدة ل 

ته معًا وجعلته ُملحقًا لألسفار القانونية ووضعته بني العهدين القديم واجلديد . وهكذا كانت ُتطبع الُكُتب  عربي وضمَّ

سة يف سائر اللغات األوروبية. وعندما   س تنرش باللغة اإلنجليزية الّتَّ املُقدَّ مجة املنسوبة  بدأت مجعيات الكتاب املُقدَّ

ة التي قامت يف أوروبا حول  ونتيجة املُناقشات احلادَّ ( كانت بدون أسفار األبوكريفا أحيانًا.  KJVللملك جيمس )

س يف إنجلّتا وأمريكا سنة  صحَّ  املُقدَّ ت مجعيات الكتاب  توقُّفها عن طبع  1826ة هذه األسفار اضطرَّ ُتعلن  م أن 

األبوكريفا الّتَّ .  أسفار  إلينا  وصلت  الصَّ وهكذا  العربية  األسفار  مجة  من  خالية  س  املُقدَّ الكتاب  مجعية  عن  ادرة 

 [وُمّتمِجًة أيضًا باقي األسفار عن الفوجلاتا التي أخذت عن األسفار العربية اليهودية. املحذوفة

نني األخرية  ].  91صـ  -دار ملة مرقس    ،القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةالعهد  رهبان دير أنبا مقار:   وقامت يف السِّ

س خاليًا من أسفار األبوكريفايف مَّص   ع بمعرفة مجعيات الكتاب املُقدَّ وذلك   ،حُماوالت لسّد النُّقص يف الكتاب املُوزَّ

« )بتعضيد القمص متى املسكني  األسفار القانونية التي حذفها الربوتستانتبطباعة ونرش هذه األسفار حتت عنوان: »

مة ترشح  قدَّ ها حتتاج إىل مُ ولكنَّ  ،م1972م. وُأعيد طبعه ثانية سنة  1954ملَّا كان وكياًل لبطريركية اإلسكندرية( سنة  

ُأخذ التي  والقبطية  العربية  النُّ املصادر  هذه  عنها  َص ُص ت  كام  كام  دَ وص.  املحذوفة  األسفار  اإلسكندرية  يف  أيضًا  ر 

سببها    ،بعتنيفظية بني الطَّ ود بعض االختالفات اللَّ ُج وُ   ئ لذلك ُيالحظ القار مجة العربية الكاثوليكية؛  جاءت يف الّتَّ 

 [ . منهام  يرجع إىل املصدر الذي ُأخذت منه كل  
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 انلَّقد الِكتاب 
عبارة النَّقد الكتايب ال ُيقصد هبا معنى  ].  208صـ  - دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

س  ،سلبي بأي حال راسات ليس هو النَّقض واكتشاف األخطاء يف الكتاب املُقدَّ ولكن فحص    ،فاهلدف من هذه الدِّ

وا عنهالنُُّصوص للتأكد مّا كان ُيريد الُكّتاب من البرش  راسات تعارضت أحيانًا  ومع أن بعض  . أن ُيعربِّ نتائج هذه الدِّ

س ا بشكل عام أثبتت    ،مع املفاهيم الّراِسخة عن الكتاب املُقدَّ التَّعاليم األساسيةفإِنَّ ة  التي وصل إليها علامء    صحَّ

 [الالهوت عىل مدى الُعُصور.

الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   كان للنقد الكتايب هدفان أساسيان:  ].  208صـ  -دار 

التَّدقيق يف النُُّصوص الكتابية للوصول إىل النُُّصوص اخلالية من اخلطأ واألقرب إىل النُُّصوص  أوهلام أنَّه يعمل عىل  

عىل  فأصبح    ،وألنَّه مل يصل إلينا َشء من النُُّصوص الكتابية األصلية.  نيص[]النقد األدنى أو ال  األصلية بقدر ما ُيمكن

باليد النَُّسخ املنسوخة  س بدراسة مئات  املُقدَّ وا ُنسخًا جديدة للكتاب  ُيعدُّ الكتشاف أصّحها بالفحص    ،العلامء أن 

هو   الكتايب  للنقد  اآلخر  الرئييس  اهلدف   )...( قيق.  الدَّ فيهاالصارم  التَّدقيق  تم  التي  النُُّصوص  يف فحص  وذلك   .

 [ .]النقد األعىل[ للتأكد من مقاصد الُكّتاب األصليني أساليبها اللغوية والبالغية  

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(  مدخٌل مموعة من املؤلِّفني:   من  ].  12صـ   -، دار الثَّقافة  إىل الكتاب املُقدَّ

لوك والعبادة،   س  أعظم األخطار التي ُتواجهنا يف كلٍّ من هذه امليادين الثالثة: العقيدة والسُّ أن نستخدم الكتاب املُقدَّ

ء    . ذلك أنَّ ُمعظم البَِدع واهلرطقاتبطريقة انتقائية بحتة ديد عىل أجزا كيز الشَّ الالت العقائدية نشأت من الّتَّ والضَّ

س وجتاهل ما عداها.  [ُمعيَّنة يف الكتاب املُقدَّ

املؤلِّفني:   القديم واجلديد(  مدخٌل مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  الثَّقافة  إىل  دار  .  14صـ  -، 

وم] فر  السِّ كتابة  تاريخ  عن  َْن،  والتَّساؤالت 
ِ
ومل كتبه  األكاديميةن  راسات  بالدِّ ة  خاصَّ ُأُمور  د  ُمرَّ هي  فإنَّ  ،  ليست 

فر راسة املُستفيضة أيضًا تتطلَّب  اإلجابة عىل هذه األسئلة أمٌر حيوّي إذا أردنا أن نستوعب رسالة السِّ . )...( كام أنَّ الدِّ

.( هذا ونحن نحتاج أيضًا إىل إدراك املُصطلحات  بعض االستيعاب لألنامط األدبية املُختلفة وأساليب الكتابة. )..

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 19]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

واليونانية.  العربية  اللُّغتني  ُكّتاب  بواسطة  املُستخدمة  الكالم  وأشكال  املعارف    اللُّغوية،  بمثل هذه  تسلَّحنا  ما  فإذا 

ئه األصلينيواملعلومات،  ل إىل ما قصد الكاتب أن يكشف عنه لُقّرا  [ .نكون يف وضع يسمح لنا أن توصَّ

س   ُُمتويات الكتاب الُمقدَّ
كتاب:   من  )تارخيهمنقول  املقدس  الكتاب  اسطفانوس  ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم  املسيح  عبد  الكتاب    ،لـ  دار  ط. 

ف واإلضافات( . 37و 36وصفحتي  19إىل  12صـ -املقدس   )مع قليل من التََّّصُّ

 أواًل: العهد القديم 
 األسفار اخلمسة األوىل  (1)

تاريخ اآلباء األولني: إبراهيم    ،بداءة اإلعداد للخالص  ،خطية اإلنسان  ،كتاب البداءات: خلق الكون  التَّكوين: •

وإسحاق ويعقوب ويوسف. )هذا السفر ُيعترب من أهم أسفار العهد القديم عىل اإلطالق بالنسبة للمسيحيني  

ثم نجد يف هذا السفر قصة   ،جلنةألن هذا السفر حيكي قصة آدم عليه السالم وكيف أخرجه اهلل عزَّ وجل من ا 

املشهورة   بيح  الذَّ السالم وقصة  عليهام  وإسامعيل وإسحاق  السالم  عليهام  السالم وسارة وهاجر  عليه  إبراهيم 

وقصة العهد والوعد والقسم بني إبراهيم عليه السالم واهلل عزَّ وجل وهو أهم َشء بالنسبة للمسيحية واليهودية  

 عىل السواء( 

امل القديم واجلديد(ؤلِّفني:  مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  إىل  الثَّقافة  مدخٌل  دار  .  23صـ  -، 

فر] مثل:  اإلجابات عىل األسئلة الكبرية،    ، ففيه نجدملا أصبح لباقي أسفار الكتاب معنى  ]التَّكوين[  لوال هذا السِّ

ُهنا نحن  أتينا  ؟ ملاذا  أين  عن    ؟ ومن  التَّكوين  سفر  ث  ويتحدَّ إلخ.  واملُجتمع...  واإلنسان  العامل  العائالت  ،  بداية 

ة هو يتكلَّم عن بداية نشأة اجلنس العرباين،  وبداية اخلطية واخلالص، واألمم  [ . وبصفة خاصَّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   . 24،  23صـ   -الثَّقافة  ، دار  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

، ومل يعّتض أحٌد عىل هذا املفهوم  لكنَّ العهد اجلديد يدّل ضمنيًا عىل أنَّ كاتبه هو موسى،  كاتب التَّكوين مهول]

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 20]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

فر.  حتى العَّص احلديث ر،  كام أنَّنا ال نعرف كيف ُكتَِب هذا السِّ ، استطاع أن  لكن من املعقول أن نرى موسى كُمحرِّ

 [عددًا كبرياً من القصص واحلقائق التي قد يكون بعضها قد أصبح شائعًا قبل تاريخ تدوينه.يُضّم معًا  

ئيل من أرض مَّص بقيادة موسى  اخلُُروج: •  وإقامة خيمة االجتامع.   ،عهد اهلل معهم يف سيناء   ،قصة خروج بني إرسا

ئع التَّطهري والتَّقديس واألعياد والنُّذور. الاّلويِّني: •  تنظيم العبادة وطقوسها املُختلفة كالذبائح والكهنة ورشا

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   من  ].  43صـ   -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر )الالويني( فر   ؟ كتب السِّ ته أعطاه اهلل ملوسى عىل جبل سيناء،  اسم كاتبه  مل ُيذَكر يف السِّ لكنَّنا ال  ، والكثري من مادَّ

فر  [ . ن الذي مجعه وصاغه عىل صورته احلاليةأو مَ ، نستطيع معرفة تاريخ كتابة السِّ

ئيل وتشمل أربعني عامًا من التِّجوال. العدد: •  إحصاء الشعب وقوانني عقائدية واجتامعية ورحالت بني إرسا

ب واختبارات اآلباء.  التثنية: • ئع الرَّ  إعادة ثانية للحديث عن رشا

 األسفار التارخيية  (2)

يشوع  يشوع: • بقيادة  كنعان  إىل  خول  األرض  ، الدُّ ب.   ،تقسيم  الرَّ عهد  من كِّس  قصة    حتذير  السفر حيتوي عىل 

نية، املوجودة يف نسب املسيح    يف األناجيل.   ♠راحاب الزا

املؤلِّفني:   القديم واجلديد(مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  إىل  الثَّقافة  مدخٌل  دار  .  69صـ  -، 

فر ] ته،  أكثر مّا هو كاتبه)سفر يشوع(    يشوع هو بطل هذا السِّ فر نفسه ينسب إليه الكثري من مادَّ ، ولو أنَّ التَّقليد والسِّ

ته صادر عن شاهد عيان،  رًا آخر يف عهدٍ إالَّ فبعض مادَّ ته عىل النَّحو الذي هو عليه اآلن الحٍق    أنَّ حُمرِّ  [ .مجع مادَّ

عب بوعود اهلل وابتعادهم    القضاة: • هبم قصة هتاون الشَّ ب يؤدِّ وإذ يَّصخون إليه ُيقيم هلم قائدًا    ،عنه ما جعل الرَّ

)هذا السفر حيكي عن الفّتة الزمنية فيام بعد موت يشوع بن نون، وحيتوي عىل قصص قادة    )قاضيًا( خُيلِّصهم.

ئيل، وحيتوي السفر عىل الكثري من األمور الغريبة والعجيبة، منها قصة شمشون ودليلة(   بني إرسا
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املؤلِّفني:   القديم واجلديد(مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  إىل  الثَّقافة    ،مدخٌل  .  76صـ  -دار 

فر] ته قد مُجَِعت وُصنِّفت من واقع سجاّلت  )سفر الُقضاة(،    لسنا نعلم من هو كاتب السِّ ومن املُحتمل أن تكون مادَّ

ئيلا ويف تلك األي، وهو يذكر ثالث مّرات هذه العبارة: »ن الُقضاةمَ ن الحق لزَ مَ يف زَ ،  العَّص «، م مل يكن ملك يف إرسا

ئيلمّا يدفعنا إىل الظَّّن بأنَّ  فر قد تّم مجعها وضّمها إىل بعضها بعد قيام امللكية يف إرسا ة السِّ  [ .مادَّ

بية   راعوث: • موآ فتاة  هيودية   ، قصة  ب  ،غري  الرَّ من شعب  واحد  جدًا    تزوجت  محاهتا  أحبت  لكنها  لت.  ترمَّ ثم 

]النصارى    وجاء من نسلها داود امللك وكذلك يسوع املسيح.  ،وذهبت معها لتعيش وسط شعب اهلل القديم 

 ينسبون هذا السفر لـ صموئيل أو لـ عزرا.[ 

املؤلِّفني:   القديم واجلديد(مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  إىل  الثَّقافة  مدخٌل  دار  .  86صـ  -، 

م لنا ملحة  ه غري معروفوكاتب ُوِصَف سفر راعوث بأنَّه كتاب الوالء اإلنساين،  ] ، عىل أنَّه ينتمي إىل عَّص الُقضاة. وُيقدِّ

ر بعرشة أعوام. ة نفسها فهي ُتغطِّي فّتة ُتقدَّ ئيل يف ذلك العَّص. أّما القصَّ  [ عن احلياة األرسية يف إرسا

املؤلِّفني:   القديم  مموعة من  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الكتاب  إىل  الثَّقافة  واجلديد(مدخٌل  دار  .  86صـ  -، 

ة صداقة راعوث مع محاهتا ُنعم] رنا بأنَّ امللك  ،  يسفر راعوث أساسًا قصَّ ا ُتذكِّ ة ألِنَّ ة هلا أمهّيتها اخلاصَّ وهذه القصَّ

بية، وأكثر من ذلك،  داود كان من نسل راعوث وزوجها بوعز ، وعليه  فإنَّ نسب يسوع كإنسان يرجع إىل راعوث املوآ

فر يقول إنَّ األرسة املسيانية التي جاء منها يسوع حسب اجلسد بعد أكثر من ألف عام  فإنَّ  نت شخصًا مل يكن   السِّ تضمَّ

 [ . هيودياً 

عب   صموئيل األول: • واالنتقال من حكم القضاة إىل    ،سرية صموئيل النَّبي الذي مل يكف عن الصالة ألجل الشَّ

]النصارى ينسبونه لصموئيل ما عدا النصوص    تأسيس اململكة وسرية امللك شاول وجانبًا من سرية امللك داود.

 التي تتكلم عن موت صموئيل[ 

 ثم ثباته عىل العرش بعد توبته.  ، وسقوطه ،بقية سرية داود صموئيل الثاين: •
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املؤلِّفني:   المموعة من  إىل  القديم واجلديد(مدخٌل  العهدين  س )حتليل ألسفار  املُقدَّ الثَّقافة  كتاب  دار  .  86صـ  -، 

ً واحد] فر الثاين يدور حول امللك  كان سفرا صموئيل األول والثاين يف األصل سفرا . وعىل أي حال، فإنَّه إذا كان السِّ

فر األول كان عليه أن يتكلَّم عن ثالثة أشخاص تداخلت حي  اهتم، وُهم: صموئيل وشاول وداود.  داود وحده، فالسِّ

د القصيص ليس كاماًل،  تهوالِّسَّ ، وهذا فالُبّد أنَّه رجع إىل أكثر من مصدر للمعلومات،  فإنَّ أيًا َمْن كان الذي مجع مادَّ

الُقدامى   الُكّتاب  أنَّ  نعلم  نحن  طاملا  كثرياً  هُيّمنا  بتوقيت  ال  اهتاممهم  من  أكثر  األحداث  تعنيه  ما  أوالً  هُيّمهم  كان 

 [ .األحداث

سرية امللك سليامن وحكمته وبناء اهليكل يف أورشليم )القدس( ثم تاريخ انقسام ملكة سليامن إىل    امللوك األول: •

السامرة وعاصمتها  ئيل(  )إرسا الشاملية  أورشليم.    ، ملكتني:  وعاصمتها  )هيوذا(  السفر  واجلنوبية  هذا  ويشمل 

 . سرية إيليا النبي وشجاعته

ئيل    امللوك الثاين: • ة املُنقسمة عىل ذاهتا بمملكتيها والكوارث التي أصابتها كسقوط السامرة وملكة إرسا قصة األمَّ

  . ويقدم السفر سرية أليشع النبي (  21  -  1:    25( وسقوط أورشليم وملكة هيوذا والسبي إىل بابل )12  -  9:    18)

 ]النصارى ينسبون السفرين لـ إرميا )التلمود( أو عزرا أو باروخ[

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  108صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر]  بي)سفر امللوك(    حُيتمل أن يكون السِّ حوايل سنة    قد ُكتَِب بواسطة نبي أو عدد من األنبياء كانوا يكتبون أثناء السَّ

مُجَِعت  ق.م.    550 ُُمتلفةوقد  مصادر  من  ة  عن  املادَّ القصص  أو مموعات  سمية،  الرَّ احلكومية  جاّلت  السِّ مثل   ،

حها.  [ األنبياء، ثم مُجَِعت معًا بطريقة تضع الّتأكيد عىل النِّقاط التي أراد الكاتب أن يوضِّ

ذلك من وجهة  و  ،إعادة رسد األحداث التي عنيت أسفار صموئيل وامللوك باحلديث عنها  أخبار األيام األول: •

ل    ، نظر كهنوتية إىل حد كبري . وُيعني هذا السفر باحلديث عن العبادة يف زمن صموئيل  لألنسابوفيه رسد ُمفصَّ

 وداود.

الثاين: • األيام  اململكة   أخبار  انقسام  ثم  والعبادة  وتدشينه  أورشليم  يف  اهليكل  وبناء  امللك  سليامن  لسرية  إعادة 

ب لشعبه وسقوط أورشليم والسبي إىل بابل.  وتأديب الرَّ
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  127صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ع،  أخبار األيام كاتب ُمعنيَّ   ليس لسفر ] ن  ،  بل ُممَّ قد توىلَّ بمهارة جتميع عدد من األعامل الّسابقة يف نسيج واحد لُيكوِّ

داً  فر هو املدعو.  منها تارخيًا ُموحَّ عي التَّقليد اليهودي أنَّ كاتب السِّ فر جزء من أربعة أجزاء جيمعها  عزرا :  ويدَّ . والسِّ

فر،   ن أخبار األيام األول والثاين وعزرا ونحميا. وُهناك اقّتاحات عديدة عن تاريخ جتميع هذا السِّ ُملَّد واحد، يتضمَّ

ر،  بع قبل امليالدولكن إذا كان عزرا هو املُحرِّ  [ . فالُبّد أن يكون قد تّم جتميعه خالل القرن الرا

 من بابل وإعادة بناء املذبح وإعادة بناء اهليكل.  العودةعزرا:  •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  145صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر] السِّ هذا  كاتب  هو  عزرا  يكون  أاّل  حُيتمل  أنَّه  ته    الحظ  ُمذّكرا عىل  يرتكز  األخري  نصفه  أنَّ  رغم  عزرا(،  )سفر 

 [اليومية.

من جديد وعودة الشعب    ةواكتشاف سفر الرشيعسرية نحميا وقيادته للشعب وإعادة بناء سور أورشليم    نحميا: •

ب.   إىل الرَّ

ب تتزوج من ملك الُفرس وُتدبِّر عناية اهلل أن تنقذ هذه ال   أستري: • فتاة بشجاعتها شعبها  قصة فتاة من شعب الرَّ

 ]السفر الوحيد يف الكتاب املقدس الذي مل ُيذكر فيه اسم اهلل[  من اإلبادة.

 األسفار الشعرية  (3)

 قصة رجل صالح حتل به املصائب الكثرية.  أيوب: •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  169صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر   ؟من هو أيُّوب] ، ويبدو أنَّه كان شخصية مشهورة،  نحن ال نعرف عن أيُّوب أكثر مّا هو مكتوب عنه يف بداية السِّ

ر جدًا، قبل استقرار شعب اهلل   ئيل، فُيحتمل أن يكون قد عاش يف زمن ُمبكِّ إاّل أنَّه بسبب عدم اإلشارة إىل تاريخ إرسا

ة آالمه وُمعاناته استخدمها  يف كنعان.   ونحن ال نعرف  .  كإطار لبحث ُمشكلة األمل  مؤلِّف مهول ويرى البعض أنَّ قصَّ
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فر كذلكمتى   فر  ،  إىل أيام ُحكم سليامن، فإنَّ االهتامم بحكمة اهلل يرضب يف أعامق املاذي  ُكتَِب السِّ وقد يكون السِّ

 [ . قدياًم ِقَدم عهد هذا

 قصائد دينية منها األناشيد والتسابيح والصلوات والنصائح والنبوات.  املزامري: •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب  مموعة من املؤلِّفني:   .  169صـ  -، دار الثَّقافة  املُقدَّ

ئيلسفر املزامري عبارة عن مموعة من التَّسابيح التي  ] ت إىل بعضها عىل مدى حقبة طويلة من تاريخ إرسا متتّد  ،  ضمَّ

 [ . من فّتة ُحكم داود إىل ما بعد سبي بابل -  عىل األقل

 ليم الدينية واألخالقية يف قالب من األمثال واحِلَكم. مموعة من التعا األمثال: •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  207صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

، وُهم: سليامن وآجور وملوئيل،  منهم ثالثة مذكورون فيه باالسم،  اشّتك يف كتابة سفر األمثال العديد من الُكّتاب]

فر   فر، وُينسب إىل  عىل األقل مهول الكاتبوُهناك قسم واحد من السِّ . وقد شغلت أمثال سليامن احليز األكرب من السِّ

 [نشيد. 1005مثل، و 3000سليامن أنَّه كتب 

ً وهو يتأمل متناقض اجلامعة: •  ات احلياة. بعض األفكار الفلسفية التي يقف أمامها اإلنسان حائرا

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  215صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر]  ، حُياول كّل منهم  )اجلامعة(  وقد اعتقد البعض أنَّ وجهات النَّظر املُختلفة هذه دليل عىل وجود أكثر من كاتب للسِّ

  ، ل من وجهات نظر اآلخرين، ومن ثمَّ فر ليس من عمل كاتب واحدأن ُيعدِّ فر ُيناقض نفسه.  فإنَّ السِّ ، ويرون أنَّ السِّ

س أيضاً  ... لكنَّنا لن نحتاج أن َنِصل إىل هذا االستنتاج إذا فهمنا    كام ُيناقض عددًا غري قليل من تعاليم الكتاب املُقدَّ

فر عىل   [ أساس أنَّه أحد تعبريات العهد القديم عن أسلوب حياة أهل العامل.السِّ

اإلنشاد: • ُمتبادلة  نشيد  )من    ،قصائد  والكنيسة.  املسيح  أو  وشعبه  ب  الرَّ عن  رمزية  قصائد  أِنا  ون  املُفِّسِّ يرى 

ن واليهود عىل  ويتهرب املسيحيو   ،املعروف أن نشيد اإلنشاد حيتوي عىل الكثري من التََّّصحيات اجلنسية الفاضحة
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السفر لذلك يقولون إِنا قصائد رمزية ألفاظ هذا  أي أن هذه األلفاظ ليس املقصود منها معانيها    ،السواء من 

 احلرفية ولكن معاين أخرى(

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  224صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر]  واآلية األوىل  ، وكان ُينظر إليه تقليديًا عىل أنَّه هو الكاتب،  )نشيد اإلنشاد(  ُهناك سبع إشارات إىل سليامن يف السِّ

النَّشيد كان أنَّ  فر ُيمكن أن تعني  السِّ . وبخالف ورود اسم سليامن، ال توجد أي  سليامن«  بواسطة»  أو«  ألجل»  يف 

فر أو تاريخ كتابتهية،  خلفية تارخي  د متامًا من كاتب السِّ فر ما  وعليه فإنَّه من املُستحيل الّتأكُّ ، عىل أنَّه ال يوجد يف السِّ

 [يمنع من إرجاع تاريخ كتابته إىل زمن ُحكم سليامن.

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  224صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

اإلنشاد أساساً ] نشيد  ة«  قصيدة حّب »  سفر  وامرأ ُمناسبة حّب بني رجل  ة جداً ، واالبتهاج هبا.  حُتيي  ُمعربِّ ،  واللُّغة 

حة فر أي ذكر هلل.  عن تقدير املفاتن اجلسدية،  وبغري خجل،  وُتعلن يف رصا ، وقد افّتض الكثريون أنَّ  وليس يف السِّ

فر ُأدِرج   ر حمبَّة اهلل لإلنسانالسِّ سة ألنَّه كان يف احلقيقة مقصودًا به أن ُيصوِّ فر نفسه  ،  ِضْمن األسفار املُقدَّ عىل أنَّ السِّ

 [ .ال حيتوي عىل أي إشارة ُتفيد أنَّ عىل القارئ أن يبحث عن معاين ُمستّتة

 األسفار النبوية  (4)

 األنبياء الكبار 

نبي ُيرسله اهلل لشعبه ليدعوهم حلياة االستقامة والعدل. ويقدم نبوات كثرية عن ميالد املسيح والهوته    إشعياء: •

ولكن احلقيقة هي أن سفر إشعياء    ،وخدمته وآالمه وقيامته وملكوته. )طبعًا هذا كله بحسب العقيدة املسيحية

وص يتم تفسريها باخلطأ لتكون نبوات عن  وهناك الكثري من النُّص  ، حيتوي عىل نبوات خاصة بنبي آخر الزمان

س عىل اإلطالق بالنسبة   ،املسيح عليه السالم ولكن عىل كل حال سفر إشعياء النبي من أهّم أسفار الكتاب املُقدَّ

 للمسيحيني واليهود عىل السواء( 
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد مموعة من املؤلِّفني:   .  234صـ  -، دار الثَّقافة  (مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر »إشعياء« يف )] َر اسم كاتب السِّ
ئيسية  عىل أنَّه يف بعض األحيان ُذكَِر اقّتاح يقول إنَّ    -(  1:1ُذكِ فر الرَّ أقسام السِّ

ن  الثالث قد كتبها أشخاص ُُمتلفون بب الذي ُأعطي هلذا االقّتاح يتضمَّ االختالف الواضح يف األسلوب  ، وكان السَّ

فر اآلهلة البابلية، بل واسم كورش قاهر اإلمرباطورية    - ، ثّم ُظُهور أسامء »بعل« و »نبو«  بني اجلزء األول وباقي السِّ

 [ . قبل السبي نفسه بوقت طويلالبابلية، وكالم إشعياء عن رجوع من السبي 

وهي الكارثة التي وقعت    ، وُينذر بدمار أورشليم  ،نبي ُيرسله اهلل ليدعو شعبه للرجوع إليه وعبادته وحده   مياء:إر  •

ق.م بسبب خطية الشعب وعبادة األوثان. ولكنه يتضمن أيضًا نبوات مشجعة ويتحدث عن عهد    586فعاًل سنة  

 جديد يرتبط فيه اهلل بشعبه.

 ق.م. 586قصائد رثاء ينوح فيها الكاتب عىل ما حل بأورشليم من خراب بعد تدمريها سنة  مراثي إرمياء: •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  275صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر] بعينية، وُربَّام كان ذلك بسبب  ، وقد ُوِضَع بعد سففعاًل غفل من اسم كاتبه)مراثي إرميا(    السِّ مجة السَّ ر إرميا يف الّتَّ

فران )إرميا واملراثي( ُيمثِّالن وحدة ُمتكاملة،   فرين تارخييًا )...( وإذا كان السِّ ً  ارتباط السِّ فالُبّد أن يكون كاتبه ُمعارصا

 [ .إلرميا

س )حتليل  مموعة من املؤلِّفني:   ،  275صـ  -، دار الثَّقافة  ألسفار العهدين القديم واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر].  276 قيق لتاريخ كتابة السِّ   عىل ما إذا كان كاتب واحد هو الذي كتبه أو أنَّ عدداً   )مراثي إرميا(  يعتمد التَّحديد الدَّ

قد ُكتَِبت  كانت    4إىل    1اإلصحاحات  . وُهناك وجهة نظر معقولة تقول إنَّ  من الُكّتاب قد شاركوا يف هذه العملية

بي، أي عام    يان ع بواسطة أحد ُشُهود ال يف    ُأضيف  5وأنَّ اإلصحاح  ق.م.    587حلادثة ُسُقوط أورشليم وبداية السَّ

بي حقيقة ُُمتربة لبعض الوقت. 550عام   [ق.م. عندما أصبح السَّ

ب منها  حزقيال: • ونبوات تتعلق بشعوب ُُمتلفة    ،رسائل حتذير بتدمري وخراب شاملني ألورشليم وزوال مد الرَّ

عة عن عهد جديد وقلب جديد وروح جديدة يمنحها اهلل لشعبه.  ،ماورة لفلسطني   ثم نبوات ُمشجِّ
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س )حتليل ألسفار العهدين  مموعة من املؤلِّفني:   .  283صـ  -، دار الثَّقافة  القديم واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ر  أو أنَّه ُكتَِب يف تاريخ الحق،  قد مجَّعه أكثر من كاتبُهناك من يُظّن أنَّ سفر حزقيال  ]  استخدام ضمري  ، لكن استمرا

خصية  املُتكلِّم قيق لألحداث، والتَّفاصيل الشَّ فر،    املُعطاة، والّتأريخ الدَّ تابة عىل مدى  وعدم تغريُّ أسلوب الكِ يف السِّ

فر كّله ق من أنَّ نبّواته قد ُكتَِبت، وقبيل حياته قام بّتتيبها بعناية عىل  السِّ ، هذه كّلها دالئل عىل أنَّ حزقيال نفسه حتقَّ

 [ شكل سفر.

ب    دانيال: • الرَّ لشعب  صورة  األمناءز يقدم  وثبات  االضطهاد  تفسري    ، من  أما  هبم.  وعنايته  هلم  ب  الرَّ وحفظ 

ح سقوط الوثنية وسيادة املسيح. إال أن هنالك َمْن يرون أِنا   األحالم والرؤى فريى كثري من املفِّسين أِنا توضِّ

ب القديم. )هذا السفر ُيعترب من أهم أسفار الكتاب بالنسبة للمسيحيني   نبوات تتعلق باملستقبل البعيد لشعب الرَّ

ويرى الكثري من املسلمني أن هذا السفر حيتوي عىل الكثري من النبوات اخلاصة بنبي آخر    ،د عىل السواء واليهو

 واملسيحيون يرون أن هذه النبوات ال تتحدث إال عن املسيح عليه السالم( ،الزمان

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  294صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

فر قد ُكتَِب  ولقد أنكر الكثريون مَّن كتبوا عن سفر دانيال وجود أيّة نبّوات ُهنا عىل اإلطالق ]  ، واقّتحوا أن يكون السِّ

ئييس  وليس بيد دانيال،  وبيد كاتب مهولق.م.    165عام   الرَّ ة،    -كام يبدو    -، واعّتاضهم  النُّبوَّ مبني عىل مفهوم 

قيق  باعتباره  الدَّ التَّفصيل  بمثل هذا  إذا كانت  ة  ُمستقبلة، خاصَّ إخبارًا حقيقيًا عن أحداث  ُيوافقون    - ا  ما ال  وهذا 

 [عليه.

 األنبياء الصغار    

م من خالهلا مثاًل ملحبة اهلل ونعمته. فريى خيانة الشعب    هوشع: • اختبارات من احلياة الشخصية ألحد األنبياء ُيقدِّ

ب شعبه ثم يفتح هلم طريق التوبة وثامرها   لعهدهم مع الرب مثل خيانة الزوجة لعهودها مع زوجها. فيؤدب الرَّ

ولكن احلقيقة هي أن هذا السفر حيتوي    ،بحتوباب الرجاء واخلالص. )طبعًا هذا الكالم من مفهوم مسيحي  

عىل قصة غريبة جدًا ُتعترب ُشبهة قديمة جدًا بالنسبة للمسيحيني وهو أن اإلهل يف هذا السفر يأمر النبي هوشع بأن  

 !( زانية! وأن يتخذ منها أوالد زنىيتزوج من امرأة  
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ح أن الكوارث مثل اجلراد وجفاف األرض هي عالمات دينونة اهلل لشعبه  يوئيل: • م    ،ُيوضِّ فيدعوهم للتوبة وُيقدِّ

 ويتنبأ عن انسكاب الروح القدس عىل املؤمنني يوم اخلمسني.  ،هلم وعودًا مشجعة ومعزية 

س )حتليل ألسفار العهدين القديم وا مموعة من املؤلِّفني:   .  312صـ  -، دار الثَّقافة  جلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

لكنَّنا ال نعلم شيئًا عن يوئيل النَّبي أكثر من  ل يعني »هيوه هو اهلل«، وهو نفس اسم ابن صموئيل األكرب،  ياسم يوئ]

، القديمويسود االعتقاد أنَّه كان واحدًا من أقدم أنبياء العهد  (.  1:1يف )  الوصف املُختَّص الذي ُيعطينا إياه عن نفسه

 [وأنَّه الُبّد كان يعرف ُكاّلً من إيليا وإليشع يف أيام شبابه.

م رصخة مدوية ضد املظامل يف املجتمع عاموس: •  ودفاعًا عن الفقري واملظلوم ودعوة للتوبة.   ، ُيقدِّ

ب  عوبديا: • ح ِناية كل ُمتكربِّ وكل شامت بسقوط اآلخرين.  ،حتذير ململكة أدوم املناوئة لشعب الرَّ  ُيوضِّ

ً حمبته للجميع. )يونان    نبي عىص اهللقصة    يونان: • به اهلل و وبَّخه ُمظهرا ألنه مل ُيدرك أن حمبة اهلل تشمل كل البرش فأدَّ

ة هلا عال  ،هو نبي اهلل يونس عليه السالم قة بعقائد الفداء  وهذا السفر صغري حجامً ولكنه حيتوي عىل تفاصيل ُمهمَّ

 والصلب(

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  338صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

القديم ضمن مموعة األنبياء  ] العهد  ُمدرج يف  يونان  أنَّ سفر  أنَّه خيتلف عن اآلخرين  -رغم  ، فهو أوالً رسد  إال 

بصيغة  ثّم إنَّه يبدو أنَّه ُكتَِب بواسطة شخص آخر يتكلَّم عن يونان  ألحداث حياة النَّبي، ورسالته العملية قصرية جدًا،  

س، وكّل ما نعرفه عن يونان، بَّصف النَّظر عاّم جاء  الغائب ، بخالف األسفار األخرى يف هذا القسم من الكتاب املُقدَّ

فر،   املية خالل عهد يربعام الثاينهو أ يف السِّ ولكن هذا  ق.م.،    780، مّا يعود بتاريخ إىل حوايل  نَّه كرز يف اململكة الشَّ

ر فر قد تّم مجعه يف هذا الّتاريخ املُبكِّ عندما احتاجت    الحٍق   بل ُيمكن أن يكون ذلك قد تّم يف وقٍت ،  ال يعني أنَّ السِّ

رس الذي كان عىل يونان أ  ئيل إىل الدَّ  [ن يتعلَّمه بطريقة صعبة.إرسا
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  339صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

إنَّ هذه األشياء ال ُيمكن أن حتدث  ؟ما هو احليوان املقصود] التَّفكري يف  ، لذلك فيكون من األفضل  وُهم يقولون 

فر   مكة.  باعتباره رضبًا من األمثال أكثر منه حادثة فعليةالسِّ فر وليس نوع السَّ ورغم  ، وأنَّ املُهّم يف األمر هو رسالة السِّ

فر ُُمتلفًا عن األمثال األخرى يف أنَّ  يكاد يكون صحيحاً أنَّ هذا القول   م لنا كشخصية  ، فإنَّ ذلك جيعل السِّ يونان ُيقدِّ

ته بجدية وهو ُيقارن قيامته هبذه احلادثةفإنَّه يبدو أنَّ  ، وأكثر من ذلكحقيقية تارخيية  [ . يسوع يأخذ يونان وُمغامرا

نبوات عن خراب السامرة وخراب أورشليم بسبب اخلطية. ويتحدث أيضًا عن ميء املسيح وعن وعود    ميخا: •

عة.   ُمشجِّ

م الرجاء للمؤمنني ناحوم: • ح ِناية الرش وُتقدِّ  . قصيدة عن سقوط نينوى ُتوضِّ

ب  حبقوق: • ب    ، يبدأ بحرية النبي إزاء تسلط الظاملني والطُّغاة  ، حوار بني النبي والرَّ لكنه ينتهي بنغمة الثقة يف الرَّ

 وحده. 

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  355صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

زته،  نعرف أي َشء عن حبقوقنحن ال  :  النَّبي املجهول] ، فيام عدا إشارة واحدة ُُمتَّصة. ويرى  وال عن زمن كرا

ة   صة للعبادة العامَّ ً ألنَّ اإلصحاح الثالث مكتوب عىل نسق كثري من املزامري املُخصَّ ُمكتماًل من    -البعض أنَّه نظرا

عمل يف هيكل أورشليم وكان يف نفس  حيث توجيهاته املوسيقية، فالُبّد أن يكون الكاتب هو أحد الالويني الذي  

الوقت نبيًا، والتَّلميح الوحيد الذي لدينا ُيشري إىل الكلدانيني أو البابليني. وُهناك جدل حول ما إذا كان حبقوق يتنّبأ  

لطة أو أنَّه يصف ما كان حيدث فعاًل يف أيّامه. وعىل أي حال، فهذا يضعه يف حوايل ِناية القرن   عن صعودهم إىل السُّ

 [الّسابع ق.م.

عة عن اخلالص وميء السيد املسيح.  صفنيا: •  نبوات عن دمار أورشليم ودعوة للتوبة ثم وعود ُمشجِّ

اي(   ي حجَّ  • ب بالربكة عىل أساس احلياة النقية.  :)حجَّ  رسائل قصرية فيها حّث عىل استكامل بناء اهليكل ووعد الرَّ
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  371صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

س إالَّ ال ي ] فر الذي يُ لربهة قصرية  ظهر حّجي يف الكتاب املُقدَّ ي إالَّ ، فبخالف السِّ ل رسائله، مل ُيذكر حجِّ يف عزرا    سجِّ

الذي ُيثني عىل األثر الطَّيب الذي أحدثته عظاته وكرازته. ويوحي اسمه أنَّه كان قد ُولَِد يف يوم عيد ديني، كام أنَّ ُهناك  

إنَّه كان كاهنًا،   يقول  أنَّه كان عىل ِصلة وثيقة  ،  أن نجزم بذلكلكنَّنا ال نستطيع  اقّتاحًا معقوالً  د  املؤكَّ لكن اليشء 

 [ . باهلل

ب يسوع املسيح.  زكريا: •  مموعة من الرؤى عن إعادة بناء أورشليم ونبوات متنوعة عن ميء الرَّ

ب يسوع املسيح.  مالخي: • ب ونبوة عن ميء الرَّ  دعوة للكهنة وللشعب للتوبة والرجوع إىل الرَّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  388صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

لكن األرجح  هو االسم األصيل للنَّبي،  اسم »مالخي« يعني »مالكي« أو »ُمرسيل«، وقد يكون هذا    ؟من هو مالخي]

 [ .فليس لدينا أي معلومات عن النَّبي. عىل أي حال، أنَّه كان ببساطة الطَّريقة التي يصف هبا نفسه

 ثانياً: العهد اجلديد 
 البشائر أو األناجيل األربعة  (1)

الذي ينتظره    ، امللك  ، باعتباره املسيحنسب وحياة يسوع وكيف حتققت نبوات العهد القديم  بشارة أو إنجيل متى:   •

 اليهود. 

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  396صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

عي اإلنجيل أنَّ كاتبه هو] د أنَّ »متَّى»  ال يدَّ ر يؤكِّ ،  ونحن ال نعلم عنه الكثري« هو الكاتب،  متَّى«، إاّل أنَّ التَّقليد املُبكِّ

ئب(، وأنَّ يسوع دعا3:  10،  9:  9حيث أنَّه مل ُيذكر إال يف ) دعوة شخصية،    ه(، إاّل أنَّنا نعلم أنَّه كان عّشارًا )جايب رضا

 [.14:   2وي« مرقس ال واسمه يعني »هبة اهلل«، وُيدعى يف مواضع أخرى » 
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  397صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

د تاريخ كتابة البشارة]  ا  ،  )متَّى(  نحن ال نستطيع أن ُنحدِّ ،  الُبّد أن تكون قد ُكتَِبت بعد أن كتب مرقس بشارته إاّل أِنَّ

ر، ألنَّ املشاكل   ا ال ُيمكن أن تكون قد ُكتَِبت يف وقت ُمتأخِّ حيث أنَّ متَّى كان حسن االطالع عىل بشارة مرقس، إاّل أِنَّ

ة باملسيحيني من أصل هيودي، والتي ُيعاجلها اإلنجيل، كانت تفقد أمهيتها بُمُرور الزَّ  ة  من،  اخلاصَّ حت عدَّ وقد اقُّتِ

 [ .ميالدية  90  -   50بني    ما، تواريخ لكتابة البشارة

 حياة يسوع املسيح يف صياغة ُُمتَّصة مع التنبيه عىل اهتامم يسوع بسد حاجات البرشية. بشارة أو إنجيل مرقس:  •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم  مموعة من املؤلِّفني:   .  408صـ  -، دار الثَّقافة  واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

،  ية قبل تدمري هيكل أورشليمدميال  70 -  65وقد ُكتَِبت فيام بني ،  ُربَّام كانت بشارة مرقس هي أقدم البشائر األربع]

ا   يسوعَ   ُيظهر لنا مرقُس   .إنجيل مرقس  ا ويبدو أنَّ ُكالًّ من متَّى ولوقا قد استخدم  مرقس،  ، ففي إنجيل  وكأنَّ معه رسًّ

ع عىل املُجاهرة.  [ نجد يسوع ال ُيشجِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  409صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ز ومضغوط، بحيث جيعل األساسيات ُمتاحة للقارئ من أول   هو أقَّص األناجيل]    )إي: إنجيل مرقس(، إاّل أنَّه ُمركَّ

ر كلمةنظرة،   ة يف اإلنجيل  40أكثر من  «  وللوقت»   وتتكرَّ ع يف االنتقال من  ،  مرَّ ويبدو كام لو كانت حتّينا عىل اإلرسا

ة ُمدهشة إىل التالية هلا  [ . قصَّ

م يسوع املُخلِّص الذي جاء ليفتدي البرشية.   ، يف دراسة تارخيية ُمدقَّقة  ، حياة يسوع املسيحبشارة أو إنجيل لوقا:   •  ُتقدِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  417صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

،  24، فليمون  14:  4 وزمياًل للرسول بولس )كولويس  ، كان صديقاً ُكتَِب هذا اإلنجيل بواسطة طبيب ُيدعى لوقا]

(، ويقول التَّقليد إنَّه كان ُأميًا، وأنَّه ظّل بدون  4-1:  1)  ومل يكن لوقا أحد ُشُهود العيان حلياة يسوع(،  11:  4يت    2

 [زواج، وعاش حتى بلغ الّرابعة والثَّامنني.
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م السيد املسيح يف جالل الهوته وُعمق حمبته. بشارة أو إنجيل يوحنا:  •  ُتقدِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(املؤلِّفني:  مموعة من   .  428صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ة يف تناول حياة وأعامل يسوع] ، وقد أدَّت رواياته املُستفيضة التي جاءت يف إنجيله عن أقوال  ليوحنا طريقته اخلاصَّ

ارسني يعتقدون أنَّ إنجيل يوحنا ُكتَِب  ،  شعر البعض بعدم دقَّة إنجيلهيسوع إىل أن   وإىل وقت قريب كان الكثري من الدَّ

ر بغة اليهودية،  100)حوايل سنة    يف زمن ُمتأخِّ وأنَّه قد استخدم اآلخرين ومل يكن    م(، وأنَّه أكثر األناجيل ُبعدًا عن الصِّ

، وعليه نكون أمام مموعة من األفكار عن يسوع  وأنَّ هذه الكلامت مل تُكن كلامت يسوع حقيقة،  هو نفسه شاهد عيان

 [ .كتبها مسيحي من األوائل

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  428صـ  -الثَّقافة  ، دار  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ح اسم كاتبه] ته عىل األقل،  لدينا يف اإلنجيل نفسه ُمفتاحًا ُيوضِّ م مادَّ «، التِّلميذ الذي كان يسوع حيّبه، فهو »أو من قدَّ

، الذي رغم أنَّه كان كثري الورود يف باقي  أنَّه كان يوحنا أخو يعقوب  -كام فعلت الكنيسة األوىل    -وقد أقّر الكثريون  

 [ . إاّل أنَّه مل ُيذكر باالسم يف إنجيل يوحنايل، األناج 

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  429صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

التي  ] ة  املرأ ة  قصَّ اخلُطاة، وهي  يسوع وشفقته عىل  تعبرياً عن حنان  القصص  أكثر  من  ة  قصَّ يوحنا  إنجيل  لدينا يف 

ة مل تُكن موجودة يف النَُّسخ القديمة (،  11:  8 - 53:  7ُأمِسَكت يف ذات الفعل ) ا مل  ، ومن الغريب أنَّ هذه القصَّ وأِنَّ

ة واقعية، حدثت يف حياة يسوع،    -ىل كّل حال  ع  -. وُهناك اتِّفاق  تظهر دائاًم هكذا وقد تّم ذكرها وتدوينها  أنَّ القصَّ

ر جداً   [ .وإضافتها إىل اإلنجيل يف تاريخ ُمبكِّ

ُسل  (2)  أعامل الرُّ

 سجل لنمو الكنيسة األوىل من أورشليم إىل اليهودية فالسامرة ثم إىل أقىص بالد العامل.  •
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 رسائل بولس  (3)

م العقائد املسيحية األساسية والتطبيق العميل يف حياة املؤمنني مع جزء خاص بشعب  : الرسالة إىل كنيسة روما • ُتقدِّ

ئيل.   إرسا

 نثوس. ي: ُيعالج فيها بولس الرسول بعض القضايا واملشاكل يف كنيسة كور نثوسيالرسالة األوىل إىل كنيسة كور  •

سلطانه كرسول للمسيح وحيث عىل العطاء  : يتحدث فيها بولس الرسول عن  نثوسيالرسالة الثانية إىل كنيسة كور  •

 املسيحي. 

إىل كنائس غالطية • ئع  الرسالة  العودة إىل الرشا إىل  التي تدعو  التعاليم  القويم ودحض  : إيضاح لإليامن املسيحي 

 اليهودية. 

 لكنها تفيض بالفرح واملحبة والسالم.   ،: رسالة ُكتبت يف السجن الرسالة إىل كنيسة فيلبي •

إىل • األوىل  تسالونيكيالرسالة  كنيسة  املضطهدين  للمؤمنني  تشجيع  رسالة  املتعلقة    ،:  احلقائق  بعض  إيضاح  مع 

 بمجيء املسيح الثانية. 

: رسالة من بولس الرسول إىل "السيد" فليمون ليعفو عن "عبده" أنسيموس الذي هرب من  الرسالة إىل فليمون •

 خدمته. 

نتيجته يف حياة املؤمنني    ، العظيم الذي ُأعلن يف املسيح يسوع: حديث عن رس اخلالص  الرسالة إىل كنيسة أفسس •

 العملية. 

م الرب يسوع املسيح باعتباره صورة اهللالرسالة إىل كنيسة كولويس  •  ورأس الكنيسة.  ،االبن األزيل  ،: ُتقدِّ

 لثانية. وحديث عن ميء املسيح ا  ،: رسالة تشجيع يف مواجهة الضيقات الرسالة الثانية إىل كنيسة تسالونيكي •

 : رسالة تشجيع خلادم شاب. الرسالة األوىل إىل تيموثاوس •

 : رسالة تشجيع وحّث عىل املثابرة وحفظ األمانة. الرسالة الثانية إىل تيموثاوس •

 : رسالة لتشجيع تيطس وهو يعمل عىل تنظيم الكنائس يف جزيرة كريت. الرسالة إىل تيطس •

املسيحية ورشح لرموز العهد القديم موضحًا أن كهنوت العهد القديم وذبائحه  : دفاع عن  الرسالة إىل العربانيني •

 ترمز إىل املسيح. 
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  459صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

َكَتَب إىل  ] بعة فقطوأنَّ ما  ،  كورنثوس أربع رسائليبدو أنَّ بولس  الثانية والّرا سالة  الرِّ سالة  (  1: )لدينا اآلن هو  الرِّ

سالة( »9:    5)  األوىل ُمشار إليها يف سالة«،  كتبُت إليكم يف الرِّ ( 2. )لكن ليست لدينا أيّة معلومات ُأخرى عن تِلك الرِّ

سالة الثانية هي املعروفة برسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس. ) اك رسالة ثالثة يبدو أنَّه ُمشار  ُهن(  3الرِّ

ا(  4و    3:    2كو    2)  إليها يف سالة احلزينة»  التي غالبًا ما توصف بأِنَّ سالة  الرِّ «، وقد تكون هذه اإلشارة ببساطة إىل الرِّ

سالة ال تتناسب يف احلقيقة مع ما يقوله بولس يف  -األوىل   سالة احلزينة»  لكن هذه الرِّ سالة الرا 4«. )الرِّ بعة هي  ( الرِّ

سالة الثانية إىل أهل كورنثوس«.  [املعروفة حاليًا باسم »الرِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  514صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

صون لكتابة رسائلهمكان من املُعتاد يف تِلك األيام أن  ] فيقومون بإمالئهم ما ُيريدون أن    ،يستخدم الناس كتبة ُمتخصِّ

الكتابةيقولوه،   تتّم  أن  سالة،  وبعد  الرِّ أو عبارة يف ِناية  كلمة  بالقلم ويضيفون  يعتمد  يمسكون  بولس  وُربَّام كان   ،

 [ .لعلمه أنَّ الكثريون قد أساءوا استغالل اسمه وشهرته يف نرش ضالالهتماإلشارة إىل ذلك 

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  556صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

العربانيني ] إىل  سالة  الرِّ كتب  الكاتب  ؟من  نعرف  ال  ببساطة  يف  نحن  ة  حارَّ حتّيات  سالة حتمل  الرِّ أنَّ  من  غم  فبالرَّ  ،

متهاختامها،   نًا يف ُمقدِّ اه العام هو افّتاض أنَّ بولس هو الذي كتبها، لكن عب  ، إاّل أنَّ لكنَّها ال حتمل ُعنوا   3:    2 االجتِّ

ب يسوع،  إنَّ الكاتب سمع رسالة اإلنجيل من آخرينتقول:   د بولس  ، كانوا قد سمعوها بدورهم من فم الرَّ بينام أكَّ

( الذي الُبّد  36:  4)أع   عليه فقد يكون الكاتب هو برنابا الالوي(. 12:  1)غالطية  أنَّه مل يسمع اإلنجيل من إنسان

لتشاُبه األسلوب بني العربانيني  ،  واحتامل ثالث أن يكون لوقا هو الكاتبكان يعرف كّل َشء عن الكهنة وعملهم،  

ُسل ( كام أنَّ  23:   13) ُهناك رابع هو أبولُّس الذي كان يعرف تيموثاوس معرفة جيدة. وإنجيل لوقا وسفر أعامل الرُّ

سالة الُبّد أن يكون كذلك،    ( خُيربنا24:    18)أع   أنَّ أبولُّس كان »فصيحًا ُمقتدرًا يف الُكُتب«. وأّي َمْن كتب هذه الرِّ

سالةوُهناك أيضًا عدد آخر من التَّخمينات، ويف النِّهاية،   [ . علينا أن نقول إنَّ ال أحد يعلم من هو كاتب هذه الرِّ
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س  مموعة من املؤلِّفني:   .  556صـ  -، دار الثَّقافة  )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

سالة] ى الرِّ سالة  ؟)إىل العربانيني(   من تلقَّ ، والكاتب يصف  فال ُيمكننا معرفة ُمستلمها،  حيث أنَّه ال يوجد عنوان للرِّ

ا »كلمة وعظ«،  سالة بأِنَّ  [ ؟ لكن من ُهم الذين يعظهمهذه الرِّ

 الرسائل العامة  (4)

وكذلك يف    ،: تتناول النواحي العملية يف احلياة املسيحية وكيف جيب أن تكون حياة املؤمنني كأفرادرسالة يعقوب •

 املجتمع. 

 املتأملني. : رسالة تشجيع للمسيحيني رسالة بطرس األوىل •

: رسالة حتذير من املعلمني الكذبة وحّث عىل الثبات يف اإليامن والسهر يف انتظار ميء املسيح  رسالة بطرس الثانية •

 ثانية. 

 : حديث عن ثبات املؤمنني وحتذير من املعلمني الكذبة. رسالة يوحنا األوىل •

 : رسالة ثناء لسيدة ألمانتها و وفائها للحق. رسالة يوحنا الثانية •

الثالثة • يوحنا  من شخص هيوى  رسالة  وحتذير  املتجولني  للمبرشين  ألمانته وحسن ضيافته  لغايس  ثناء  رسالة   :

 الرئاسة. 

 : دعوة للثبات يف اإليامن وحتذير من املعلمني الكذبة. رسالة هيوذا •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم  مموعة من املؤلِّفني:   .  584صـ  -، دار الثَّقافة  واجلديد(مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ا ُكتَِبت بأسلوب من أكثر األساليب البالغية املُتأنِّقة  :  بعض املُشكالت التي مل حُتَّل ]  إنَّ رسالة بطرس الثانية غريبة يف أِنَّ

أو ُربَّام كان من عمل سكرتريه يف  . ُربَّام كان هذا هو أسلوب بطرس يف عرض األفكار،  التي ُوِجَدت يف العهد اجلديد

نجد كثرياً من  ،  رسالة هيوذا. وُهناك َشء آخر غريب، وهو أنَّه عندما نقرأ اإلصحاح الثاين، ثّم ننظر إىل  ذلك الوقت

بَّام كان بطرس يتبنَّى أسلوب عمل صديقه، أو أنَّ  . رُ نحن ال نعلم  ؟َمْن الذي استخدم اآلخر وأخذ منه .  التَّشاُبه بينهام

 [ . هذه ُمشكلة ستبقى بال حّل هيوذا كان يلتقط أفكار بطرس. 
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س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  592صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

سائل الثَّالث] وأقرب ما نستطيع الوصول إليه هو  ،  القصرية إال القليل عن كاتبها يوحنا(    )رسائل  ال خُتربنا هذه الرَّ

سالة الثالثة.يخالشَّ »  القول سالة الثانية، والرِّ  [« الوارد يف افتتاحية الرِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  593صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

سائل ] الرَّ ُكتَِبت هذه  سالة األوىل  ؟)رسائل يوحنا(  ملاذا  الرِّ ُمعنيَّ يف  إشارة لشخٍص  أي  أو  ُعنوان  أي  ُهناك  ،  ليس 

 [ وُيمكن أن تكون رسالة دورية قد ُكتَِبت لعدد من الكنائس التي كانت ُتعاين من نفس املشاكل.

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مدخٌل إىل  مموعة من املؤلِّفني:   .  604صـ  -، دار الثَّقافة  الكتاب املُقدَّ

ُسل  ؟ماذا عن أخنوخ ] القديم والرُّ العهد  باالقتباس من  أنَّه مل يكتِف  التي يف رسالة هيوذا  الغريبة  بل  ،  من األشياء 

سة من األسفار  (  15و   14)   كان سفر أخنوخ(.  أسفار غري قانونية)   يقتطف من أسفار ليست موجودة يف ُكُتبنا املُقدَّ

ة عن املالك ميخائيل الذي  9)عدد    أيضاً «  ُصُعود موسى»  كام كان سفر،  الدينية املشهورة يف تِلك األيام (، وفيه قصَّ

أنَّه كان   باستالم جسد موسى، بدعوى  الذي طالب  يطان  الشَّ اب، وكيف قابل  الّتُّ لُيواري جسد موسى يف  ُأرِسل 

 [قاتاًل، وأنَّ ميخائيل ترك احلُكم يف هذا األمر هلل.

 رؤيا يوحنا الالهويت  (5)

ون من املفِّسين أِنا ُتعربِّ عن نَّصة املسيح وشعبه عىل مجيع املقاومني  مموعة من الرؤى فيها رموز كثرية يرى كثري •

م نبوات عن أحداث املستقبل.  ، وحتقيق السامء اجلديد واألرض اجلديدة  إال أن البعض يرون أنه ُيقدِّ

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:   .  611صـ  -، دار الثَّقافة  مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

ؤيا(   الكاتب] فر   ؟)سفر الرُّ ِع أنَّه  (،  8:    22،  9و    4و    1:   1« أربع مّرات )يوحنا»  ُدِعي اسم كاتب هذا السِّ إاّل أنَّه مل يدَّ

سول فر،  يوحنا الرَّ (  1، وذلك لألسباب اآلتية: )وقد اقّتح البعض شخصًا آخر حيمل اسم يوحنا ليكون كاتب السِّ

فر غريب وغري عادي يف ُلغتهألنَّ ا  ( يف  2. )ويكاد خيتلف كّل االختالف عن ُلغة إنجيل يوحنا ،  ألصل اليوناين للسِّ
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( إنَّ املحبَّة واحلّق، ومُها من املوضوعات املُميَّزة يف إنجيل  3. )حيرص الكاتب عىل أاّل يذكر اسمه قطّ إنجيل يوحنا،  

ؤ  [ يا.يوحنا، ليس هلام وجود تقريبًا يف سفر الرُّ

 ثالثًا: األسفار القانونية الثانية 

س الزواج الذي يقوم عىل حياة التقوى.  ، : وهو سفر حيّث عىل الصدقةطوبيت أو طوبيا .1  وُيقدِّ

 بشجاعتها وتقواها.  ،مثل أستري  ،: وهو قصة فتاة أنقذت شعبها هيوديت .2

ة أستري .3  .كُملحق لسفر أستريمموعة من الصلوات والرسائل واألحالم مُجعت : تتمَّ

ة دانيال .4 مُجعت كملحق  وحكمة دانيال.    ، وقصة سوسنة الشابة العفيفة  ،تسبيحة الفتية الثالثة يف أتون النار:  تتمَّ

 . لسفر دانيال

م سجاًل تارخييًا لنضال اليهود بقيادة املكابيني ضد  املكابيني األول .5  ، السلوقيني وانتصار هيوذا املكايب: وهو ُيقدِّ

 وتطهري أورشليم وبناء املذبح.  ،وبدء االحتفال بعيد التجديد

م نظرة روحية ألحداث التاريخاملكابيني الثاين .6  وُيبنيِّ رعاية اهلل وقدسية اهليكل.  ،: وهو ُيقدِّ

 : يتحدث يف صياغة شعرية عن بناء النفس باحلكمة اإلهلية. سفر احلكمة .7

م يف صياغة شعرية مموعة كبرية من احِلَكم وحديث عن الفضائل ثم يتحدث عن مد  سرياخيشوع بن  .8 : ُيقدِّ

 اهلل. 

 : وهو سفر رؤوي حيوي رسالة للمسبيني للتمسك بالرشيعة ورفض األوثان. باروخ .9

س اْلديثة   ترمجات الكتاب الُمقدَّ
س   «ويكلف»عندما درس  ].  154صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسروبرت هوبر:  ستيفن ميلر و   ، الكتاب املُقدَّ

س ة يف العقد  فجاهر برأيه وبخاصَّ   ،أصبح يؤمن بأنَّ الكثريين من القادة يف الكنيسة ال ُيامرسون ما يقوله الكتاب املُقدَّ

حياته من  قاد    ، األخري  وكتاباته  وعظاته  ته  حُمارضا ُم   « ويكلف»ويف  الكنيسة  عىل  ضخمة  الطَّ محلة  دًا  حلركة  هِّ ريق 

س  « ويكلف » وبدأ  اإلصالح التي قامت بعد ذلك بقرن. )...(   ترمجة حتّل حمّل    ،يدعو إىل ترمجة إنجليزية للكتاب املُقدَّ

. إذ جيب أن يفهم عاّمة الشعب اإليامن  ،دًا من الكهنةالتي ال ُيمكن أن يقرأها سوى املُتعلِّمني جيِّ .  النُّسخة الالتينية

س اإلنجليزي. وقد خلَّص   ة الكتاب املُقدَّ وهو كاتب كاثوليكي    «،هنري نيتون»)...( وقد عارض قادة الكنيسة بشدَّ
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الوقت ذلك  الكنيسة   ،يف  ُيمكنهم    :موقف  حتى  املُتعلِّمني  الكنيسة  وُمعلِّمي  لإلكلريوس  إنجيله  املسيح  سلَّم  لقد 

للعاّمة.   اجلُ   «ويكلف » ولكن  تقديمه  يد  س جعله يف  املُقدَّ للجميع  ،وع مُ بّتمجته للكتاب  بل    ،شائعًا  للعاّمة  وُمتاحًا 

ءة لت إىل لعبة  ...    وهكذا ألقى اإلنجيل إىل اخلنازير...    وحتى للنساء القادرات عىل القرا وجوهرة اإلكلريوس حتوَّ

يأمر للعاّمة رسمية(  )رسائل  بابوية  أوامر  مخسة  البابوات  أحد  أصدر  وقد  عىل    .  القبض  بإلقاء    «، ويكلف»فيها 

روما إىل  الباباوات  من  اثنان  مّرات  ،واستدعاه  ثالث  للُمحاكمة  إنجلّتا  يف  الكاثوليكية  الكنيسة  مته  ولكن    ،وقدَّ

الكنيسة عىل ذلك ُيتَّهم يف حياته باهلرطقة. وقد ندمت  له احلامية ومل  موا  البابا    ،م1428ويف    ،أصدقاؤه قدَّ بأمٍر من 

خ الربيطاين توماس فولر الذي كتب بعد ذلك بنحو مائتّي سنة  ،ُجثامنه  اسُتخِرج  يصف ما حدث بعد    ،ويقول املؤرِّ

ألقى هبا اجلدول يف ِنري  ،هبا يف مرى جدول رسيع اجلريان  أحرقوا عظامه حتى صارت رمادًا وألقوا ذلك: »  ، ثّم 

ً لتعليمه الذي انترش  املحيطومن البحر إىل    ،ومنه إىل البحر  ،والنُّهري إىل ِنر . وهكذا أصبح رماد عظام ويكلف رمزا

 [اآلن يف كل العامل.«

س:   س يف الرشق    ،الُكُتب اليونانية من الّتمجة السبعينية   ،الّتمجة العربية املُشّتكةالكتاب ا ملُقدَّ ط. دار الكتاب امُلقدَّ

مة للّتمجة اليو  ،سفر يشوع بن سرياخ].  70صـ  -األوسط   لوا واقرأوا هذا الكتاب بكل  26  -  15نانية )ُمقدِّ (: فتفضَّ

نمتأرجوا املعذرة إذا مل أ   ،ية. لكن اعن ّ يف بعض العباراتُض من نقل معنى الكالم بوُ   ،رغم كل ُجهد  ،كَّ ذلك    ،وح ُكيلِّ

بل أيضًا    ،وهذا ال ينطبق فقط عىل هذا الكتاب   ،أن معنى النَّص العربي ال يبقى دائاًم ذاته حني ُيّتجم إىل ُلغة أخرى

 [ .فدائاًم بني األصل والّتمجة فرٌق ظاهرٌ  ،عىل الرشيعة واألنبياء وبقية الكتابات 

هوبر:   روبرت  و  ميلر  املقدسستيفن  الكتاب  الثقافة    ،تاريخ  املعياريةو النُُّص ].  220صـ  -دار  الكتابية  قبل  ص   :

ترمجة   إنجاز  يف  وع  األصلية الرشُّ اللغات  من  س  املُقدَّ للكتاب  ُنسخة    ،جديدة  أيَّة  روا  ُيقرِّ أن  املُّتمجني  عىل  جيب 

م عىل األرجح سوف يستشريون ُنسخ أخرى بل حتى ترمجات أخرىسيستخدموِنا ب عليهم    ،. ومع أِنَّ إال أنَّه يتوجَّ

غم من بعض اآلراء املُعارضة  ،االستناد إىل نصٍّ واحد بعينه يتَّفقون عمومًا عىل أفضل    ،وبالرَّ إال أن ُمعظم العلامء 

واليونانية.   العربية  الكتابية  للنُُّصوص  هو  النَُّسخ  القديم  للعهد  املعياري   The Bible Hebraicaالنَّص 

Stuttgartensis    بأملانيا يف بع  م1977  -  1966املنشور يف شتوجتارت  الرا ة من حترير رودلف كيتل يف  الطَّبعة 

مّا جيعلها    ،م1010والتي يرجع تارخيها إىل سنة    ،The Leningrad Codexم. والنَّص الكتايب من ُمطوطة  1902
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ن أيضًا ُمالحظات بشأن القراءات املُختلفة ومن ضمنها البعض من    ،أقدم ُنسخة كاملة من العهد القديم  ولكنَّه يتضمَّ

ت يف سنة  لفائف البحر امليِّت. وهُ  بعة  م.  2005ناك ُنسخة جديدة ُنرِشَ أّما النَّص املعياري للعهد اجلديد فهو الطَّبعة الرا

اليوناين املنشورة يف سنة   اجلديد  العهد  ِقَبل  م 1993من  إعدادها من  تّم  النُّسخة  العلامء حتت  . هذه  فريق دويل من 

س املُتَّحدة للقراءات التي ختتلف    ت تقييام النَّص األسايس عالوة عىل  . وهو حيتوي عىلإرشاف مجعّيات الكتاب املُقدَّ

رة النَّص يف املخطوطات املُبكِّ واستشهادات من آباء الكنيسة والّتمجات القديمة مثل الِّسيانية والقبطية    ،عن هذا 

 [ والالتينية واألرمينية واجلورجانية والسالفية القديمة. 

الّتمجة العربية للكتاب  ].  27  ،26صـ  -مطبعة أوتوبرنت    ،الكتاب الفريد والدفاع املجيدالدكتور فريز صموئيل:  

م نقاًل  750سنة  للكتاب املقدس قام هبا األسقف يوحنا أسقف أشبيليه بإسبانيا    أول ترمجة عربيةن  إاملقدس: ُيقال  

. )...( وقام رسكيس الرازي مطران دمشق مع بعض العلامء بّتمجة الكتاب املقدس كله إىل اللغة  عن الّتمجة الالتينية

م. قام القس هنري مارتن يف اهلند بّتمجة  1671ثم طبعت يف روما سنة    سنة 46استغرقت هذه الّتمجة وقد   ، العربية

م.  أما الّتمجة العربية احلالية فقد قام هبا  1816العهد اجلديد إىل العربية ونرشته مجعية نرش املعارف املسيحية سنة  

لبنان د. إييل سميث ود. كرنيليوس   البستاين ونصيف  املرسلون األمريكيون يف  الشيخ بطرس  فان ديك بمساعدة 

 [ م.1865مارس  10والشيخ يوسف األسري األزهري. وقد تم طبعها يف  ،اليازجي 

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيه عبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم  الكتاب  دار   ، 113صـ  -ط. 

أهّم ترمجة عربية ظهرت يف القرن التاسع عرش وكان هلا أبعد األثر يف  ا ترمجة البستاين / سميث / فاندايك: أمَّ ].  114

ببريوت  (  املرسلون األمريكاناحلياة املسيحية يف الرشق األوسط فكانت الّتمجة التي قامت هبا اإلرسالية األمريكية )

ستحق أن ُتروى بكافة  . وقصة هذه الّتمجة قصة طويلة ت يف تعاون وتنسيق كامل مع مجعية الكتاب املقدس األمريكية

اإلرسالية   ملس  قرر  عندما  الّتمجة  هذه  قصة  بدأت  ييل:  فيام  وقائعها  أهّم  نوجز  املقام  لضيق  ولكننا  تفصيالهتا 

م تشكيل جلنة لدراسة احلاجة إىل ترمجة عربية حديثة للكتاب املقدس. ورفعت هذه  1844اإلنجيلية يف سوريا عام  

ا  اإلرسالية  ملجلس  تقريرها  عام  اللجنة  يف  قرر  املقدس1847لذي  للكتاب  جديدة  عربية  بّتمجة  القيام  يكون    ،م 

اليوناين للعهد اجلديد القديم والنص  العربية واآلرامية للعهد  النصوص  . عىل أن تكون الّتمجة يف صياغة  أساسها 

ختار ملعاونته  ليقوم هبذا العمل: فا  إييل سميثعربية حديثة وبأسلوب يتمشى مع العَّص. وكلف ملس اإلرسالية  
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البستايناملعلم   اليازجي  بطرس  ناصيف  العَّص    ،والشيخ  العريب يف  أملع األسامء يف ِنضة األدب  وكان كالمها من 

قبل أن تظهر أية أسامء أخرى يف ُُمتلف بالد الرشق األوسط. فكان   ،بل كان هلام دور الريادة يف هذا املضامر ،احلديث

املسودة األوىل للّتمجة ويقوم سميث بضبطها باملقارنة بالنص يف اللغة األصلية    املعلم بطرس البستاين يقوم بإعداد

ح أسلوهبا. وعندما مات سميث عام   م  1854والتأكد من سالمة عبارهتا الهوتيًا وكان الشيخ ناصيف اليازجي ُينقِّ

قد   متى  إنجيل  من  األكرب  اجلزء  وكذلك  اخلروج  سفر  من  األكرب  واجلزء  التكوين  سفر  وكانت  كان  طباعتها.  تم 

سنة   يف  العمل  اإلرسالية  أسندت  ثم  للمراجعة.  معدة  القديم  العهد  من  كبري  وجزء  اجلديد  العهد  بقية  مسودات 

الذي كان عبقريًا يف ماالت علمية كثرية. فسهر    كورنيليوس فان ألن فاندايكم إىل طبيب بارع موهوب هو  1857

رجل أزهري له باع واسع يف اللغة  الذي عمل معه سميث مع إضافة    عىل إنجاز هذه املهمة مع نفس فريق الّتمجة

. وكانت وجهة نظر فاندايك أنه يرغب يف االستفادة من شخص  العربية هو الشيخ يوسف بن عقل األسري احلسيني

لعهد  جُييد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد ال تكون مفهومة للجميع. وتم االنتهاء من طباعة ا

م إال أن االنتهاء من طباعة وجتليد الكتاب املقدس كاماًل  1864م ومتت ترمجة العهد القديم عام  1860اجلديد عام  

 [ م.1865كان يف سنة 

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيه عبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 116صـ  -ط. 

لّتمجة العهد اجلديد يف ضوء االكتشافات  : كانت أول حُماولة جادة يف هذه احلقبة )القرن العرشون(  الّتمجة البولسية]

والعمل عىل إدخال ُمساعدات القراءة كعالمات الّتقيم واحلواَش التوضيحية هي تلك التي    ،احلديثة للمخطوطات

ا هذه  وصدرت  بلبنان.  البولسيني  اآلباء  من  فاخوري  جورج  األب  هبا  عام  قام  األب  م  1953لّتمجة  ترجم  وقد 

تقيض بالرجوع إىل  . لكنه حافظ عىل سياسة الّتمجات الكاثوليكية التي  فاخوري العهد اجلديد عن النصوص اليونانية

 [ . الفوجلاتا الالتينية متى كان النص يتعلق باإليامن أو األخالق

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيه عبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،اته(ترمج  ، صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 117صـ  -ط. 

ترمجة حديثة تتوخى البالغة والفصاحة عىل أعىل  : اهتم اآلباء اليسوعيون بلبنان بإصدار  الّتمجة اليسوعية احلديثة]

. وقام هبذه الّتمجة األبوان صبحي محوي ويوسف  مستوياهتا وتعتمد عىل أدق النُُّصوص يف ضوء االكتشافات احلديثة

ب عباراهتا األستاذ بطرس البستاين. صدرت الطبعة األوىل للعهد اجلديد عام  قوشاجي. و  كالمها من حلب. وهذَّ
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م تلتها عدة طبعات وحاول اآلباء اليسوعيون يف كل طبعة جديدة إدخال بعض التحسينات مثل تبسيط العبارة  1969

 [ وإضفاء الروح املسكونية عىل الّتمجة.

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيه عبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم  الكتاب  دار   ، 117صـ  -ط. 

األرثوذكسية] .  118 القبطية  الكنيسة  كاملة  ترمجة  ترمجة  نرش  إىل  باحلاجة  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  أحست   :

وذلك   أبنائها.  طريق  عن  تتم  العربية  باللغة  املقدس  األنبا  شكَّ للكتاب  برئاسة  جلنة  السادس  كريلس  البابا  ل 

ت هذه الّتمجة بصفة خاصة    م1975بإصدار األناجيل األربعة بدًء من عام  . وقامت هذه اللجنة  غريغوريوس واهتمَّ

 [باستخدام النصوص القطبية القديمة.

س   مؤلِّفو الكتاب الُمقدَّ
عندما  ]. 9صـ  -ط. دار الكتاب املقدس  ،ترمجاته(  ،صحته  ، )تارخيهتقديم الكتاب املقدس عبد املسيح اسطفانوس: 

ة عىل الكتاب املُ  تشمل ُكُتبًا كثرية    مكتبةه  . ولكنَّه ليس كتابًا واحداً أنَّ س ُنالحظ من الوهلة األوىل  قدَّ ُنلقي نظرة عامَّ

 [ .طويلة  ورٍ ُص عُ  عىل مرِّ  ُكّتاب كثريينُكتبت بقلم 

ُيعترب الكتاب  ].  9  ،8صـ  -ط. كنيسة مار مينا بالفيوم    ،أصالة الكتاب املقدس واستحالة حتريفهالقمص بوال عطية:  

 ،َب تَ ن كَ وآخر مَ   ،قبل امليالد  1500حوايل سنة    ،ب األسفار هو موسى النبيتَ ن كَ ل مَ فأوَّ   -ب  تُ س هو أقدم الكُ قدَّ املُ 

واشّتك يف الكتابة حوايل    ،سنة  1600يعني استغرقت كتابته حوايل  ميالدية.    100حوايل سنة    يس يوحناكان القدِّ 

سة دافعوا فيها عن احلقِّ مجيعهم وبال استثناء كانوا من القدِّ  ،أربعني كاتباً   [واملبدأ. يسني الذي عاشوا حياة ُمقدَّ

س:   هبانية اليسوعيةترمجة ا الكتاب املُقدَّ . 29صـ  -مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق    ،مدخل إىل الكتاب املقدس   ،لرَّ

. وإن رجعنا  بل مموعة كتب ُُمتلفة جداً   ، «مكتبة» ؟ تكفي نظرة ُنلقيها عىل الفهرس لنرى أنه  ما هو الكتاب املقدس]

د هذا االنطباع  ،بتُ إىل مداخل هذه الكُ  . ذلك أِنا متتد عىل أكثر من عرشة قرون وُتنَسب إىل عرشات من املؤلِّفني  تأكَّ

أشد الفنون  وهي تنتمي إىل    ،وبعضها اآلخر باليونانية(  بعض املقاطع باآلرامية)مع    بعضها ُوضع بالعربيةاملُختلفني.  

 [الشعرية والرسالة والقصة. كالرواية التارخيية ومموعة القوانني والوعظ والصالة والقصيدة ،األدبية اختالفاً 
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شارك  ].  21صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

كام كانوا عىل درجات ثقافية    ،وقد جاء هؤالء من خلفيات ُُمتلفةيف تدوين الكتاب املقدس.    أكثر من أربعني شخصاً 

كام كان منهم راعي الغنم وصياد السمك! ومنهم    ،فمنهم امللك ومنهم الطبيب ومنهم رجل السياسة.  ُمتفاوتة جداً 

ً من التَّعليم. ، من كان عىل درجة عالية من الثقافة يف عَّصه  [كام كان منهم َمْن مل ينل قسطًا وافرا

س:   هبانية اليسوعيةترمجة ال الكتاب املُقدَّ . 29صـ  -مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق    ،مدخل إىل الكتاب املقدس   ،رَّ

رينو  مؤلِّفنيأسفار الكتاب املقدس هي عمل  ] م لسان حال اهلل يف وسط شعبهم.    حُمرِّ ظّل عدد كبري منهم  ُعرفوا بأِنَّ

 [ألن الشعب كان ُيساندهم. ، مل يكونوا ُمنفردين ،لكنهم عىل كل حال ،مهوالً 

   رين  أمثلة للمؤلِّفي والُمحرِّ
ْن َكاَن َقْد  إمْتَنََى وَ أ  َصْبُت اْلَغَرض َفَذلَِك َما ُكنُْت أوَ   لِيَف أْحَسنُْت التَ أَفاٍن ُكنُْت َقْد    ٣٩)   40- 39/    15املكابيني الثاين  

ْ َقْد َبَذْلُت  َقنِي اْلَوَهن َواْلتَّْقِصري َفاينِّ
َب اخْلَْمَر َوْحَدَها  أُثمَّ َكاَم    ٤٠  ُوْسِعْي   حَلِ اُء َوْحَدُه ُمرَضٍ ْو  أ نَّ رَشِ ٍب امْلَ نَّاَم َتطِْيُب  إوَ   رُشْ

وَ اخْلَ   
ِ
اء بِامْلَ َمُْزْوَجًة  ةً ْمِر  ذَّ لَّ األَوَطَرَبا    ُتْعِقُب  َهَذا  َعىَلَ  اْلَكالَم  َتنِْمْيُق  َمَساِمِع  َكَذلَِك  ُيْطِرُب  التَ ْسُلوْب  . لِيَف أ ُمَطالِعّي 

 (اْنَتَهَى 

ةٍ إِْذ َكاَن َكثرُِيوَن  ١)   4- 1/    1لوقا   يِف ِقصَّ
نَِة ِعنَْدَنا،  َقْد َأَخُذوا بَِتْألِ   ٢يِف األُُموِر امْلَُتَيقَّ

ِ
ِذيَن َكاُنوا ُمنُْذ اْلَبْدء َمَها إَِلْينَا الَّ َكاَم َسلَّ

اًما لِْلَكلَِمِة، ِل بَِتْدِقيقَرَأيْ ٣ُمَعايِننَِي َوُخدَّ  ِمَن األَوَّ
ٍ
ء َا اْلَعِزيُز  ُت َأنَا َأيًْضا إِْذ َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ ََشْ يِل إَِلْيَك َأهيُّ ، َأْن َأْكُتَب َعىَل التََّوا

ِذي ُعلِّْمَت بِِه.٤َثاُوفِيُلُس، َة اْلَكاَلِم الَّ  (لَِتْعِرَف ِصحَّ

مع أن الكثري من الكتابات قد تّم تدوينها  ].  28صـ -دار الثقافة    ،املقدستاريخ الكتاب  ستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

ئيليني وُمعتقداهتم كانت عىل األرجح ما زالت ُمتداولة    ، يف عهد امللك داود وابنه سليامن فإنَّ قصص أصول اإلرسا

ئيل  صورة مكتوبة يف األسفار  ه القصص سُتحفظ أخرياً يف ذ وه .  شفاهًا يف تلك الفّتة التي ُتعد أعظم أيام ملكة إرسا

س املعروفة باألسفار اخلمسة. وظل االعتقاد عىل مدى قرون أن موسى هو الذي    ،اخلمسة األوىل من الكتاب املُقدَّ

غري أن العلامء يعتقدون اآلن أن األسفار  «.  أسفار موسى اخلمسةكتب األسفار اخلمسة وكثرياً ما كان ُيشار إليها باسم »

. وهذه الفكرة ليست جديدة  وأِنا عمل العديد من الكتبة  ،كتابتها إال بعد زمن موسى بفّتة طويلةاخلمسة مل يتم  
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رة كان الظّن أنه وإن كان موسى هو بالتأكيد الروح امللهم وراء هذه النُُّصوص  ،متاماً  إال أنه مل يكتبها    ،فُمنذ ُعُصور ُمبكِّ

 [ .هو شخصياً 

األسفار اخلمسة األوىل مل يكتبها   ،التوراة]. 30صـ -دار الثقافة   ،اب املقدستاريخ الكتستيفن ميلر و روبرت هوبر: 

ا مزيج من أربعة مصادر عىل األرجح  ،بل باحلرّي   ،موسى أو أي فرد آخر  ،كام كان يظّن الناس لزمن مديد ى    ،إِنَّ ُتسمَّ

 [»ت«.  ،»ك«  ،»إ« ،باحلروف »ي«

خيوط القصة التي  عندما فصل العلامء  ].  29صـ  -دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

قون من أن    ،تدل عليها االزدواجية بينام البعض   ،للداللة عىل اهلل«  هيوه»   بعض القصص استخدمت اسمبدأوا يتحقَّ

. ووجد  عىل األقل تّم املزج بني تقليدين يف األسفار اخلمسةأنَّه  «. وهذا أدَّى هبم إىل االعتقاد بإلوهيم»   اآلخر استخدم

درس العامل األملاين فلهاوزن كل النظريات املعقولة واقّتح خطة    ،م1878ففي    ،علامء آخرون ما هو أكثر من هذا

ها « التي ما زالت شائعة االستخدام حتى اآلن.  الفرضية الوثائقيةُتدعى »   رأى فلهاوزن أربعة مصادر أساسية سامَّ

ألن هدف الكتابات    ،«كهنويت و »الكاف« من »  ،«إلوهيمو »األلف« من »  ،«هيوه»فالياء« من »  ، «ت»  ، «ك»  ،«إ»  ،«ي»

ز عىل الكهنة والعبادة بعللدالل عىل سفر التثنية الذ و »التاء«    ، األخرية ُتركِّ ل املصدر الرا . وهذه املصادر »ي  ي يشكِّ

وقد  كام سنرشح ذلك يف الصفحة التالية.    ،ة يف أمكنة ُُمتلفة ومن أناس ُُمتلفنيل ُكتَِبت قصصها ُمنفص ت«    - ك    -إ    -

ء مكتوبة أو منقولة شفاهاً  ت هذه املصادر نفسها مصادر أقدم منها سوا واألرجح أن بعض هذه املصادر يرجع  .  ضمَّ

ن األسفار التي    ،ت«   -ك    -إ    -. ومل جُتمع هذه املصادر »ي  بينام البعض اآلخر أقدم منه عهداً   ،د موسىإىل عه  لتكوِّ

 [ . إال يف عَّص السبي البابيل يف القرن السادس قبل امليالد عىل األقل ، بني أيدينا اآلن

ف إىل الكتاب املقدساألب إسطفان رشبنتييه:    ، التوراة كلمة عربية تعني الرشيعة].  27صـ  - دار املرشق ببريوت    ،تعرَّ

دة إىل  شّتاع.  تثنية اال   ،العدد  ،األحبار   ،اخلروج  ،وهي تضم األسفار اخلمسة التالية: التكوين  هلذه األسفار قصة ُمعقَّ

من تقاليد أعرق يف الِقَدم.    ولكن انطالقاً   ،(عىل ما يبدو  400يف حوايل  )   ُأنِجَزت بشكل أسفار يف وقٍت الحٍق .  حدٍّ ما

لنا السرية نفسها   ، لدينا أربع روايات هي األناجيل  ،إليك مثاًل: عن حياة املسيح ولكن من وجهات نظر    ،تعرض 

«. األناجيل األربعة يف واحد: »أن ُيوفِّقوا بينها وخيرجوا برواية واحدة  ،ُمنذ الِقَدم  ،ُُمتلفة. لقد حاول بعض املسيحيني 

منا هذا الكتاب ألحٍد من أهل االختصاص ال يعرف شيئًا عن املسيحية إن   ل  ،قدَّ البحث    ،أمكنه أن يتوصَّ د  بُمجرَّ
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. لكن مثل هذا العمل ال يتّم من دون  إىل إعادة وضع األناجيل األربعة  ،واالنتباه إىل الفوارق يف اإلنشاء واملُفردات

م إىل مخسة أسفار)  أربعة تقاليد يف كتاب واحد»  ،يف الواقع   ،فالتوراة هي.  إفساح املجال لالفّتاضات والثُّغر («. ُمقسَّ

ونرى أنفسنا كذلك االختصايص أمام "األناجيل األربعة يف    ،لكننا ال نملك تلك التقاليد األربعة كل واحد بمفرده

د البحث يف األسفار اخلمسة  ، واحد". فعلينا ل اال أن ِنتدي إىل التقاليد.    ، بُمجرَّ ختصاصيون يف أيامنا إىل  لقد توصَّ

عىل مخسة قرون أو ستة. ُأطلقت عليها    ويمتّد تدوينهم  ،عىل عرشة قرون  تأليف تلك التقاليد. يمتّد  َشء من اإلمجاع

  ، هي« )آ( و والتقليد »اإليل   ،950عىل عهد سليامن يف حوايل    ،التقليد »اليهوي« )ي(األسامء وُيدّل عليها باألحرف:  

)ِناية اجلالء    538وأخرياً التقليد »الكهنويت« )ك( بعد    ،وتقليد »تثنية االشّتاع« )ت( بعد ذلك بقليل  ،750يف حوايل  

 [ من بابل(.

حنا هذا  ].  109  ،108صـ   -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:   وإذا ما تصفَّ

تثنية    ،األحبار   ،العدد  ،اخلروج  ،)التكوين   ما يتخلل أسفاره اخلمسة األوىل  ،ُمنذ ُأوىل صفحاته   ،تبنيَّ لنا   ، العهد بدقَّة

ر غري ُمتن  ،وازدواج يف الروايات  ،من اختالف يف األسلوب والفّن الكتايبّ االشّتاع(   ... فهناك روايتان    سق هلاا وتكرا

ان للوصايا )خر    ،(2و  1للخلق يف سفر التكوين )الفصل   ( ... وقد  9  -  6وروايتان للطوفان )تك    ، (5تث    ،20ونصَّ

مع كون موسى حمورها    ،إىل أن يرتأوا أن لألسفار اخلمسة  ،أّدى الدرس بالباحثني يف القرن املايض ويف هذا القرن

غم من أِنا ال حتّل مشكلة »األسفار اخلمسة«    ، . وهذه هي التقاليد»تقاليد«  أو   ،أربعة مصادر أساسية  ،ومركزها بالرَّ

وافياً  قاطعًا  املشكلة:    ،حالًّ  وجوه  بعض  يف  خيتلفون  قد  البّحاثة  أن  من  غم  اليهوَي 1)وبالرَّ التَّقليد   )   (Y  )

«Yahawist»  هَيَْوه العارشُوِضَع يف أواخر القر االسم الذي ُيدعى به اهلل.    ،نسبة إىل  وهو تاريخ  .  أيّام سليامن  ،ن 

ع عىل التكوين واخلروج والعدد س يتوزَّ . ويبدأ بقصة اخللق الثانية ويواصل كالمه يف ما يعني الفردوس والتجربة  ُمقدَّ

وجرائم الشعب يف    ،(24و    35  -  22:    22( وينتهي بقصة بلعام )العدد  26:    4  -ب    4:    2واخلطيئة األوىل )تك  

ويمتاز    ،ويربز حضور اإلهل احلّي   ،من آدم إىل يشوع  ،(. يروي إذًا هذا التقليد األمور الدينية 5-1:    25بيت فجور )

وهو االسم الذي به ُيدعى اهلل.    ،نسبة إىل إلوهيم « Elohist»(  E)  ( التَّقليد اإللوهّي 2) باحليويَّة واخليال والشعبية.  

ع هو أيضًا عىل التكوين    750و    800بني سنة    ،بعد انقسام اململكة  ،ُوِضَع يف ملكة الشامل س يتوزَّ وهو تاريخ ُمقدَّ

ويعّد ديانة اخلروج والربّية الديانة املثالية. ويفوق    ،. يروي األمور منذ أيّام إبراهيم. ويشيد بالعهد واخلروج والعدد

وتطّوراً  ا  سموًّ املُحتجب   ،سابقه  الواحد  احلّي  اإلهل  صورة  يف  اهلل   ً والغامم  الذي    ،ُمظهرا النار  خالل  من  ُيسمع 
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(.  10-2:  2( ومولد موسى )خر 19 ،13-1:  22وعىل لسان املالئكة. أنظر قصة ذبيحة إبراهيم )تك  ، واألحالم

( السامرة  األشوريون  افتتح  وعندما  واحدًا.  تارخيًا  التقليدان  املؤمنةج(  721يروي  اجلامعة  يف    ،اءت  بقيت  التي 

مع املُحافظة يف ذلك    ،700أيام حزقيا امللك نحو سنة    ،فُقِرن كل من التقليَدين باآلخر  ، وحلَّت بالقدس  ،السامرة

أمكن ما  النُُّصوص  اليهوّي.    ، عىل  التَّقليد  تفضيل  االشّتاع 3)ومع  تثنية  تقليد   )  (D  ) «Deuterenomist»    هو

أو قد يكون بعض القادمني من الشامل وضعوه    ،سامرةُوِضَع يف ملكة الشامل قبل خراب ال .  ُملحق للتقليد اإللوهّي 

نواته األصلّية  )  ،يف ملكة اجلنوب. وأعلن امللك يوشّيا  الكاهن يف اهليكل  (. 24:    23مل    4يوم عثر عليها حلقيا 

ط    ،ويتألَّف من أربعة خطابات عىل لسان موسى قبل أن يموت ومن رسد ملوت موسى وذكر لربكته لألسباط. ويتوسَّ

ووجوب ُمراعاة    ،ووحدة اهليكل  ،والعبادة  ،والعهد   ،ر مموعة قوانني. يتكلم هذا التقليد عن اختيار اهلل للشعبالسف

الفكرة الدينية  التقليد فعل كبري يف  وامتّد تعليمه وفنّه إىل سفر يشوع والقضاة وامللوك. فهذه    ،الرشيعة. وكان هلذا 

حتى بتجريده الشعب من أرضه.    ،وعقابه للخيانة  ، ُمبّينًة يف كل مرة ثواب الرب لألمانة  ، األسفار قد ُوِضَعت يف ضوئه

سة يف    سفاراأل   ا وضعه يف اجلالء وبعد اجلالء كهنة القدس الذين جعلو   «Priestly» (  P)  نويتّ ه ( التَّقليد الك4)  املُقدَّ

  ، منذ قوس الُقَزح أيام نوح. وله طابع ليتورجّي   ، . وُيعني هذا التقليد بإبراز عهد اهلل مع مجيع الناسصورهتا احلالية

إىل جانب بعض األجزاء القصصية والشغف باألنساب. ومن األمثلة عليه:    ،هيتّم بالفئة الكهنويت والعبادة واهليكل

:    2-1:    1يوم السبت والراحة )تك    ،تبنّي أمهّية اليوم السابع   ، رواية اخللق األوىل التي بعد ذكرها اخللق بستَّة أيام

ويقوم سفر  .   والكهنويتّ فسفر التكوين وسفر اخلروج وسفر العدد مزيج من التقليد اليهوّي واإللوهّي (. وعليه:  3

 [ .وسفر تثنية االشّتاع عىل تقليد تثنية االشّتاع  ،األحبار عىل التقليد الكهنويتّ 

مة  يعتقد كثري من الناس  ].  217صـ  -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:   ما دام االسم قد ُكتِب يف ُمقدِّ

  ، ولكن ليس هذا هو واقع األمر   ،ُهناك مال حتى للسؤال عن شخصية الكاتباإلنجيل فقد انتهى كل أمر ومل يعد  

واستمرت    ؟ من يكون هذا الشخص  ،فقد بدأ بعض الناس يتساءلون عندما قرأوا العنوان: "اإلنجيل بحسب مرقس"

القاطع من  الدراسة املستفيضة يف تاريخ الكنيسة ويف شهادة الكتاب نفسه ويف كل العهد اجلديد حتى يمكن التأكد  

 [شخصية الكاتب.

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 46]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

ك مصادر أسفار العهد  ].  209صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   كام تناول الشَّ

النَّقد الكتايب رة من  الرسائل  ،  اجلديد وَمْن كتبوها يف السنوات املُبكِّ البداية بدأ العلامء يعتقدون أن ليست كل  ففي 

  ليضفوا عليه أمهية أكرب . فلعل البعض منها كتبها تالميذه الذين استعاروا اسم بولس  قد كتبها هو  ،املنسوبة لبولس

س ) ( ورسعان ما ظهرت آراء كثرية عن أي الرسائل كتبها بولس  وكانت هذه عادة شائعة يف ُعُصور الكتاب املُقدَّ

ن كتب   إنَّ أسامء البشريين متى ومرقس ولوقا ويوحنا مل    ،األناجيل ومتى حقًا. كام بدأ العلامء يتساءلون عمَّ قائلني 

فحصوا األناجيل بالتَّدقيق بالوصول إىل دليل  وبناًء عليه    ، وقد ال تكون دقيقة  ، يف القرن الثاينُتطَبق عىل األناجيل إالَّ 

ً يف القرن  . وقد أثمر  داخيل عن املؤلِّف واملصادر التي بنى عليها املؤلِّفون كتابتهم ً غزيرا العمل يف هذا املجال ثمرا

 [ . كيفية كتابة األناجيلالعرشين عندما اكتشف العلامء الكثري عن 

العهد اجلديدموريس تاورضوس:   إىل  للنرش  ،املدخل  القديس يوحنا احلبيب  ُُمتلفة  ].  13صـ  -  دار  ُهناك عناوين 

( ...  kata markon( حسب مرقس )kata mathaionأقَّصها هو العنوان التايل: حسب متى )  ،ُتعطى للبشائر 

التايل: اإلنجيل حسب متى ) النحو   to euaggelion kataعىل أن ُهناك بعض املخطوطات حتمل العنوان عىل 

mathaion( وبعضها حيمل العنوان اآليت: إنجيل حسب متى )euaggelion kata mathaion  .)هذه    وترجع

ولقد قبلت    .وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النُساخ ومل تكن كذلك منذ البداية  ،العناوين إىل عهد قديم

الكنيسة هذه التسمية حيث أِنا ُتشري إىل أن اإلنجيل ُكتَِب باسم الشخص الذي حيمل اسمه. عىل أن عبارة )حسب  

ا    ،متى( أو )حسب مرقس( قد أيسء فهمها وأسيئت ترمجتها إىل اللغات األخرى فهي كثرياً ما ُتّتجم إىل خطأ كأِنَّ

وهذه الّتمجة قد تعني أن ُهناك أكثر  فُيقال )إنجيل متى( و )إنجيل مرقس(.    ..  ُتشري إىل حالة املُضاف واملُضاف إليه

 [ . بينام أنه ليس ليدنا غري إنجيل واحد كتب عنه أكثر من شخص ،من إنجيل

ببريوت   ،الكتايب  النقد  إىل  مدخل:  داود  يوسف   رياض  املرشق    بني   مشّتكاً   قاسامً   هناك  أن  نرى ].  33  صـ  -  دار 

هل هناك إنجيل بمثابة    ؟ لوقا(. فهل هناك كتاب يسبق اإلزائية  -متى    -   مرقس)  اإلزائية  بـ   املسامة   الثالثة  األناجيل

 [ ؟ األصل أم هناك عدة أناجيل مل تصلنا بل أثرت يف تكوين اإلزائية

ّية اإلكلرييكية لألقباط األرثوذكس    ،الالهوت املُقارن )اجلزء األول( البابا شنودة الثالث:   إنَّ السيد  ].  53صـ  -الُكلِّ

إنجيالً  يكتب  مل  مكتوباً ،  املسيح  إنجياًل  يّتك  وُيعلِّم.  ومل  يِعظ  كان  وحياة  ولكنَّه  روحًا  كالمه  للناس  ويّتك   ،
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مان، واقّتب ملكوت  وحينام بدأ تعليمه وعمله الِكرازي قال للناس: »قد َكُمَل ال  ،وهذا يتناقله الناس(.  63:6)يو زَّ

تلك  ، إنَّام كانت ُهناك كرازة وبشارة ُمفرحة،  ومل يكن ُهناك إنجيل مكتوب(.  15:1اهلل، فتوبوا وآمنوا باإلنجيل« )مر

فاهي  [ . أو التَّعليم اإلهلي الذي يتناقلونه بالتَّسليم، التي مُتثِّل اإلنجيل الشِّ

وأنه كان معروفًا    ،أن إنجيل مرقس ُكتِب أوالً ] .  175-173صـ  -فة  دار الثقا  ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

وأن هذين الكاتبني وافقا عىل إنجيل مرقس بدليل أِنام استخدماه كأساس    ،عند كاتبي اإلنجيلني اآلخرين متى ولوقا

. يعتقد  يف مرقس  لكن هناك التعاليم املُتشاهبة التي توجد يف إنجييل لوقا ومتى ولكنها ال توجدلقصتهام عن يسوع.  

وكان حيتوي عىل جزء كبري من تعاليم يسوع    ،العلامء أن كاتبي اإلنجيلني استقياها من مصدر آخر كان معروفًا هلام

"  Qهذا املصدر ُيطلق عليه العلامء اسم "   ،وقلياًل من حوادث حياته ذكرت كمناسبة ومقدمة هلذه التعاليم   ،املسيح 

مادة توجد يف متى وال توجد يف أي  . لكن هناك  Quelleر  داألملانية التي تعني مص وهو احلرف األول من الكلمة  

حتوي كثرياً من األقوال وبعض األمثال )...( وقد كانت كل هذه األمثال تتميز باجلملة القائلة    من اإلنجيلني اآلخرين

امء أنه أخذها من مصدر خاص  ويعتقد كثري من العل "ُيشبه ملكوت السموات". هذه كلها توجد يف إنجيل متى فقط  

اليهودية أو يف أورشليم   ،"Mبه وقد أطلقوا عليه اسم "  يدل عىل ذلك    ،ويعتقدون أن هذا املصدر غالبًا ما نشأ يف 

ئيل )23و    20:    5فهو ضد الفريسيني )  ،موقفه من اليهودية  س رسالتهم إىل إرسا وعقيدته أن    ،( 6:    10( مع أنه ُيقدِّ

وباملثل  وذلك لكثرة االقتباسات من العهد القديم.    ،واليهودية   ،وإكامل للقديم   ،نه إصالحاإلنجيل ليس ثورة ولك

كام يقول  )...( هذه كلها استقاها البشري لوقا    ففيه من املادة ما ال توجد يف أي إنجيل آخر   ،يظهر األمر مع لوقا البشري

 " اسم  عليه  يطلقون  مصدر  من  لل  "Lالعلامء  يسوع صديقًا  يظهر  واخلطاةوفيه  تالميذه    ، عشارين  مع  كنبي  ويظهر 

ويعطي رسالة االطمئنان واإليامن البسيط. ويعتقد هؤالء العلامء أن هذا املصدر نشأ    ، معتمدًا عىل أصدقائه األغنياء

أن   نستنتج  ما سبق  قيَّصية.  يف  األناجيل أوالً  وراء  رئيسية  أربعة مصادر  األول مرقس:  هناك    ، Qالثاين    ،املصدر 

بع    ،Mالثالث   وبعض    ،وهبذا نستطيع أن ُنفِّسِّ االتفاق الكبري  ،واستقى البشريان متى ولوقا املادة التي فيهام   ،Lوالرا

 [ . االختالفات التي بني األناجيل الثالثة

ّية اإلكلرييكية لألقباط األرثوذكس    ،الالهوت املُقارن )اجلزء األول( البابا شنودة الثالث:   تاب مل  الك] .  54صـ  -الُكلِّ

ب لتالميذه »  ونفس املعني ُيطلق عىل:  َشء  يذكر كّل  «  كرزوا باإلنجيل للخليقة كلهاأالعامل أمجع، و   اذهبوا إىلقول الرَّ
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وإنَّام الذي حدث    ،وال كّل ما قاله،  مل ُيذكر كل ما فعله السيد املسيح.  كّل ذلك خارج النِّطاق املكتوب(.  15:16)مر

لوها يف وقت ما للناسهو أنَّ   . وتركوا الباقي،  اإلنجيليني اختاروا بعضًا من أقوال السيد املسيح ومن أعامله وسجَّ

يس يوحنا الرسول:   إن ُكتَِبت  »وأشياء ُأَخر كثرية صنعها يسوع،  وهذا واضح يف أخر إنجيل قد ُكتِب، إذا يقول القدِّ

وآيات ُأَخر كثرية  كام يقول أيضًا: »  ،(25:21« )يوُكُتب املكتوبةفلسُت أظّن أنَّ العامل نفسه يسع ال ،  واحدة فواحدة

. وأّما هذه فقد ُكتَِبت لتؤمنوا أنَّ يسوع هو املسيح، ولكي تكون  مل ُتْكَتب يف هذا الكتابصنعها يسوع ُقّدام تالميذه  

فآالف    ،تي وردت يف اإلنجيل ال تظنُّوا أنَّ ُمعجزات املسيح هي فقط ال (.  30،31:  20« )يولكم إذا آمنتم حياة باسمه

ُتْكَتب مل  »املُعجزات  البشري:  لوقا  الذين عندهم مرىض،  . يكفي إلثبات هذا قول  كّل  كان  مس،  الشَّ وعند غروب 

موِنم إليه، فكان يضع يديه عىلبأنواع أمراض كثرية ُيق   ؟ (. ما عدد هؤالء املرىض40:4« )لوكل واحد فيشفيهم  دِّ

جدًا.   فاءومل  كثري  الشِّ كّل حوادث  ل  »  ،ُتسجَّ البشري:  متَّي  ُمعلِّمنا  يف  ويقول  ُيعلِّم  اجلليل،  كّل  يطوف  يسوع  وكان 

عب ما هي حوادث شفاء كّل  (.  23:4« )متمامعهم ويكرز ببشارة امللكوت، ويشفي كّل مرض وكل ضعف يف الشَّ

ب يف املجامع وكرازته . مل ُتذكر  ؟مريض   [ .ذكر أيضاً مل يُ   ؟ وماذا كان تعليم الرَّ

ومع أن إنجيل متى يأيت يف أول العهد  ].  72صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

كام يبدو أنَّه كان املصدر األهّم إلنجييل    ،فإنَّ إنجيل مرقس هو عىل األرجح أول إنجيل ُكتِب  ، اجلديد كام وصل إلينا

وجه اليقني من كتب هذا اإلنجيل رغم أن اسم مرقس موجود يف عنوان اإلنجيل يف  وال أحد يعرف عىل  .  متى ولوقا

فاسم مرقس كان اساًم شائعًا يف    ،وليس ُهناك ما يدل عىل أي مرقس هو املقصود.  أقدم املخطوطات التي وصلتنا

ثم ارتبط    ،بعض الوقتكان الكاتب هو يوحنا مرقس الذي رافق بولس وبرنابا  ، وبناًء عىل تقليد قديم ،القرن األول

أحد    ،بابياس( أي ابنه باملعنى الروحي. وبناًء عىل ما ذكره  13:    5بط    1بالرسول بطرس الذي دعاه »مرقس ابني« )

يف القرن الرابع يف كتابه تاريخ الكنيسة( كتب مرقس إنجيله عىل أساس    يوسابيوسأساقفة القرن الثاين )الذي يقتبسه  

فاألرجح أن مرقس استخدم بعضًا مّا تعلَّمه من بطرس يف كتابة    ، أن هذا قد يبدو ُمبالغةما علَّمه إياه بطرس. ومع  

 [إنجيله.

كتب متى جامع    ،وبناًء عىل تقليد قديم].  74صـ  -دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

ب يسوع رسوالً  ئب الذي دعاه الرَّ حيث    ،غري أن احلقيقة ال يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان  ،هذا اإلنجيل  ،الرضا
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ته ل من ذكر متى كاتبًا لإلنجيل هو بابياس األسقف  .  أنَّه اعتمد عىل مرقس ومصادر أخرى يف احلصول عىل مادَّ .. وأوَّ

ل من كتب اإلنجيل األقدم عهدًا.  وهو الذي ذكر    ،من القرن الثاين ل  »  وقال بابياس إنَّ متى مجعأن مرقس كان أوَّ أقوا

اللغة العربية«  يسوع «. Q»   بل قائمة باألقوال مثل  ،ال تعني إنجياًل مثل الذي بني أيدينا«  أقوال»   غري أن كلمة.  يف 

 [ (.منها مرقس بالتأكيد)   استخدم مصادر يونانيةوقد    ،إنجيل متى مكتوب باليونانية وليس بالعربية  ،عالوة عىل ذلك 

اإلنجيل الرابع املنسوب ليوحنا أكثرها  ].  76صـ  -دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

ض للتنقيح مرتني عىل األقل  ، شاعرية وُعمقًا الهوتيًا. وكان آخر إنجيل ُيكتب من األناجيل األربعة  ،ولعلَّه قد تعرَّ

ر ا ُأضيفت إىل اإلنجيل األصيل يف زمن ُمتأخِّ ة من الواضح أِنَّ وقد تكون هذه املادة املُضافة  .  حيث أنَّه حيتوي عىل مادَّ

ة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا اإلنجيل.  أو من كاتب ُُمتلف  ،قد ُكتَِبت بمعرفة نفس الكاتب مثل األصل . ومرَّ

كان   الكاتب  أن  نفسه  اإلنجيل  )يو  ويذكر  حُيّبه«  يسوع  كان  الذي  »التلميذ  20:    21»التلميذ  عادة  إليه  وُيشار   )

  ، (. ومع أن التلميذ املحبوب ُيذكر كثرياً يف إنجيل يوحنا35:    19املحبوب« وكان شاهد عيان ألحداث الصليب )يو  

د الكاتب املسيحي إيريناوس بأنَّه ال 180ويف نحو  .  إال أنَّه ال يذكر اسمه أبداً  سول يوحنا الذي عاش يف أفسس  م حدَّ رَّ

م(. وظّل يوحنا ُيعترب كاتب اإلنجيل الرابع. ولكن يف القرن  98)الذي أصبح إمرباطورًا لروما يف    إىل عَّص ترجان

اإلنجيل  ، املايض يكتب  مل  سول  الرَّ أن  العلامء  من  كثريون  م   ،شعر  يكون  قد  أنَّه  ساً فمع  من  أ  ، لكنيسة   ؤسِّ و مجاعة 

م يعتقدون أنَّ أحد أتباع يوحنا كتب اإلنجيل  ،ا بكتاباتهاملسيحيني احتفظو وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب    ،فإِنَّ

 [ .اإلضافات

ر: يروي الكثري من العلامء  ].  77صـ  - دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   مراحل التَّطوُّ

ر. أوالً: كان ُهناك    ،الثالثة األخرىكمثل األناجيل    ،أنَّ إنجيل يوحنا روايات  قد اجتاز يف ثالث مراحل من التَّطوُّ

هود الذين عرفوا يسوع  رة . ثانيًا:  الشُّ ز عىل احتياجات الكنائس املُبكِّ وايات تّم صياغتها وتشكيلها لكي تركِّ  ، هذه الرِّ

يف   األفراد  أحد  قام  وأخرياً:  رة.  املُبكِّ املسيحية  املُجتمعات  املسيحية  أو  املُجتمعات  بإعادة صياغة  واحدة من هذه 

لني  وتشكيل للامدة كتابةً  ئه األوَّ  [ . لكي تتناسب متامًا مع احتياجات ُقّرا
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ى يوحنا:   ة  ].  22صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ بشكل ال  كان يلزم أن جيتمعوا معًا وُيرتِّبوا حوادث القصَّ

ته حتى تكون ُمطابقة من ُكّل الوجوه للقصص األخرى،  للطَّعنجيعلها قابلة   غري أنَّ ما يف إنشاء  .  وينرش كل واحد قصَّ

فيها مل يتواطأوا عىل االبتداع.اإلنجيل من ظاهر االختالف  [، دليل عىل أنَّ مؤلِّ

. 10صـ  -وفست  ط. االحتاد لطابعة األ ،إنجيل يسوع املسيح للقديس مرقس دراسة ورشحجاك ماسون اليسوعي:  

جيعل القارئ يقول يف قرارة نفسه: )ما دام اإلنجيليني قد    ،مرد استخدام اإلنجيليني يف كتبهم األسلوب القصيص]

لكن هذا االنطباع رسعان ما يصطدم بام بينهم من  كتبوا هذا الكالم. فهذا يعني أن األمور جرت كام كتبوا عنها(.  

ً مستحياًل.   ، حاول ما شئت التوفيق بينهم. تناقضات  [ فهناك عدة حاالت يبقى فيها التوفيق أمرا

ّكاكون إىل أن ُهناك تناقضات  ].  75صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   لقد أشار الشَّ

ب يسوع . ولكن كتبة األناجيل مل حُياولوا كتابة تاريخ ُمرتَّب زمنيًا حل ا ُيقلّل من دقَّتهام يف األناجيل   بل كانوا    ،ياة الرَّ

ز ُنقطة الهوتية  ،يكتبون ُكُتبًا الهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل  ، ومل يروا أي خطأ يف تغيري حقيقة تارخيية إلبرا

ب األخري مع تالميذه هو وليمة الفصح تذكارًا آلخر وجبة    ، فمثاًل يف أناجيل متى ومرقس ولوقا نجد أن عشاء الرَّ

ئيل قبيل هروهبم من مَّص. ويف إنجيل يوحنا فلامذا هذا    ،أكلوا هذا العشاء األخري يف اليوم السابق  ،أكلها بنو إرسا

ىل أنَّه وليمة الفصح فيها أصبح اخلبز واخلمر العاديني جسد ودم لقد ذكرت األناجيل األوىل الثالثة ع  ؟ االختالف

ب يسوع.   ب يسوع هو احلمل الذي يؤكل يف وليمة الفصحالرَّ ا يوحنا من الناحية األخرى فريى أنَّ الرَّ فذكر أن    ، أمَّ

ن هو إبراز املعنى  فام فعله البشريو  ،وهكذا تغريَّ اليوم   ،املسيح مات يف الوقت الذي كان ُيذبح فيه خروف الفصح

ب يسوع وما ُيعنيه لنا  فحقيقة التاريخ أقّل أمهية عن احلق    ، الرمزي للوليمة .. فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرَّ

 [ .ريد األناجيل أن ُتعلِّمهتُ الذي  

س:   املُقدَّ ال الكتاب  هبانية اليسوعيةترمجة  .  286صـ  -مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق    ،مدخل إنجيل يوحنا  ،رَّ

ي إىل اجلزم بأن إنجيل يوحنا  ] نت دفعة واحدةهذه املاُلحظات كّلها تؤدِّ د شهادة عيان ُدوِّ يف اليوم الذي تبع    ليس ُمرَّ

مع كل    يبدو  العملبأنَّه أتى نتيجًة لنُْضٍج طويل. البّد من اإلضافة أن    ،خالفًا لذلك  بل كل َشء يوحي   ،األحداث 

  36-31و    21- 13/    3)  غري حُمكمة وتبدو بعض الفقرات غري ُمتَّصلة بسياق الكالم  ت اللحامافبعض    ،ذلك ناقصاً 

ا يف الفقرات من قلة  (. جيري كل َشء وكأن املؤلِّف مل يشعر قط بأنَّه وصل إىل النهاية. ويف ذلك تعليل مل 1/15و  
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الّراجح أن اإلنجيل وال    ،21أصدره بعض تالميذ املؤلِّف فأضافوا عليه الفصل    ،كام هو بني أيدينا   ،ترتيب. فمن 

أما رواية  (.  35/   19و    2/    11و    39/    7و    44/    4و    1/    4وُربَّام   2/    4)مثل    شك أِنم أضافوا أيضًا بعد التَّعليق

نية ة الزا )وهي مع ذلك جزء    فهناك إمجاع عىل أِنا من مرجع مهول فُأدخلت يف زمن الحق(  11/    8  -  53/    7)  املرأ

س(.  [من "قانون" الكتاب املُقدَّ

س:   هبانية اليسوعيةترمجة ال الكتاب املُقدَّ ُسل  ،رَّ الرُّ .  365صـ  - مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق    ، مدخل أعامل 

فًا ] ه  ،قديامً من أراد أن ُيطالع مؤلَّ دة   واحلال أنَّ   ،وجب عليه أن ُيثبت نصَّ ُسل مسألة ُمعقَّ . فُمعظم  إثبات نص أعامل الرُّ

ى » وريُنسخ هذا النَّص تبدو يف صيغتني رئيسيَّتني: النَّص املُسمَّ ى »  ،«األنطاكي« أو »السُّ « أو املَّصيوالنَّص املُسمَّ

ة التَّقاُرب بينهامالنَّص الشائعفال مانع من مجعهام حتت اسم »  ،«. ومع ذلك اإلسكندري» إذا ُقوِرنا بصيغة ثالثة    « لشدَّ

ى » ُسل األصيلمُ هذه القراءات »الغربية« املُختلفة ال مُتثِّل عُ   ويبدو أنَّ «.  الغربيةُتسمَّ . غري أن ِقَدمها  ومًا نّص أعامل الرُّ

 [ارخيية والالهوتية.وكذلك فائدهتا التَّ  ،وانتشارها يف الرشق والغرب أمران بارزان 

الرأي الثالث يقول إن كال الرسالتني )أي: كولويس  ].  471صـ  - دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

ألِنام يعكسان حالة يف الكنيسة  ُمعتمدين عىل تفكريه وكتاباته وذلك    ثنان من أتباع الرسول بعد موتهاكتبهام  وأفسس(  

 [ .متأخرة عن وقت الرسول

اجلديدفهيم عزيز:   العهد  إىل  الثقافة    ،املدخل  الثالث].  524  ،523صـ  - دار  الرسائل  )أي:    ؟من هو كاتب هذه 

تيموثاوس األوىل والثانية وتيطس( لو اعتمدنا عىل الرسائل نفسها ملا كان هناك شك يف أن الرسول بولس هو الذي  

التاسع عرش   القرن  القرون حتى  الكنيسة عىل طول  اعتمدته  ما  وتيطس. وهذا  تيموثاوس  تلميذيه  إىل  حينام  كتبها 

فهناك جناح قوي جدًا يرفض أن ينسبها    ، اآلن مل تنته بعد وإىل  ،انفجرت املناقشات حول صحة نسبتها إىل الرسول

إليه ء    ،وهناك جناح آخر يرفض أن ينسبها إىل غريه  ،كلها  العلامء تشعر أن الرسائل حتوي أجزا وهناك مموعة من 

 [ .ولكنها كام هي اآلن خرجت من يد ُمعلِّم كان من أتباع الرسول املُعجبني بهكتبها الرسول 

  ؟ ما هي الرسائل التي كتبها الرسول بولس ].  69صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسروبرت هوبر:  ستيفن ميلر و  

بعة عرشة.  ل بولسو ُهناك ثالثة عرشة رسالة منسوبة للرس كثرياً ما  (  وهي الرسالة إىل العربانيني)  ،ورسالة هي الرا
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وا يف كتابته هلاوبعض  .  ُتنسب له رغم أنَّه ال يذكر بالتحديد أنَّه كاتبها يف القرن الثاين    ،العلامء املسيحيني األوائل شكُّ

الرسائل  . ويف الواقع إنَّ  وقال إنَّ كاتبها هو برناباامليالدي اقتبس أحد العلامء املدعو ترتليان من الرسالة إىل العربانيني  

فإنَّه كان من املألوف    ، رسالة . ومع أن اسم بولس عىل ثالثة عرشة  التي كتبها الرسول بولس موضوع جدل ُمستمر

العُ  القديمة  ُص يف  وروحهأور  ُمعلِّمهم  باسم  التالميذ  يكتب  لتكريمه  ،ن  املواقف    ،كوسيلة  عىل  تعاليمهم  وتطبيق 

ة. وهذا ما يقوله كثريون من املُعلِّمني يف العَّص احلديث  ،إنَّه قد حدث مثاًل مع الرسالة الثانية إىل تيموثاوس  ، املُستجدَّ

ة وجوه ،ة إىل تيطسالرسال   [ .بام فيها أسلوب الكتابة  ،اللتني ختتلفان عن رسائل الرسول بولس األخرى من عدَّ
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 لَع األسفار القانونية اثلانية   « جوش ماكدويل » تعليقات  

 . 30-28صـ -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة  ،كتاب وقرارجوش ماكدويل: 

وقد تضايق مارتن لوثر من عدم اتِّساق هذه    ،ق.م.( وهو كتاب رؤى حيوي سبع رؤى  100: )نحو سنة  سفر طوبيا

 ! قال إِنا جيب أن ُتلقى يف البحر   الرؤى حتى

بطلتها أرملة هيودية مجيلة اسمها هيوديت. عندما    قصة فريسية خيالية: )نحو منتصف القرن الثاين ق.م.(  سفر هيوديت

فراعه مجاهلا وأعطاها    ،أخذت خادمتها ومعها طعام هيودي طاهر وذهبت إىل خيمة قائد املهاجم   ،ُحورصت مدينتها 

فعلَّقوه عىل    ،ا الرأس يف سلَّة هر مع خادمتها ومعوغادرت املُعسك  ،مكانًا يف خيمته. وعندما سكر قطعت رأسه بسيفه 

 وهكذا اِنزم اجليش اآلشوري الذي أعوزته القيادة.  ،سور مدينة قريبة 

أستري  إضافات )نحو  سفر  اهللق.م.(    100:  اسم  فيه  يرد  مل  الذي  الوحيد  السفر  هو  أستري    ،"أستري"  إن  ويقول 

يا  ، ومردخاي صاما كام زيدت    ،ولتعويض هذا النقص زيدت صالة طويلة ُنِسَبت إىل االثنني  ،لكنه مل يذكر أِنام صلَّ

 للملك.  انرسالتان منسوبت

هي قصص  وطوبيا وهيوديت    ،ويمكن أن تقول إن قصص سوسنة  ،: أّما قصة التنني فهي قصة أسطوريةبيل والتنني

 . هيودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بال قيمة باملرة

ٍز لهاملكابيني الثاين اًل للمكابيني األول بل موا وبه أساطري أكثر ما يف    ،يروي انتصارات يوداس املكايب  ،: ليس ُمكمِّ

 .املكابيني األول
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 لطان والقانون والوح السُّ 
ا َأنَْت َفاْثُبْت َعىَل َما َتَعلَّْمَت َوَأيَْقنَْت، َعاِرفًا ِمَّْن َتَعلَّْمَت.    14)   17- 14/    3تيموثاوس الثانية   َوَأمَّ

ُفولِيَِّة    15 َوَأنََّك ُمنُْذ الطُّ

َسةَ  ِذي يِف امْلَِسيِح َيُسوَع.  َتْعِرُف اْلُكُتَب امْلَُقدَّ َمَك لِْلَخاَلِص، بِاإِلياَمِن الَّ لُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموحًى بِِه  كُ   16، اْلَقاِدَرَة َأْن حُتَكِّ

 
ِ
،  َوَناِفٌع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ ،  ِمَن اهلل ِذي يِف اْلرِبِّ ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَّ

بًا لُِكلِّ َعَمٍل    17  َكاِماًل، ُمَتَأهِّ
ِ
لَِكْي َيُكوَن إِْنَساُن اهلل

 (َصالٍِح.

ةُ  19)   21- 19/  1بطرس الثانية  َمُة النََّبِويَّ
ٍج  َوِعنَْدَنا اْلَكلِ ا تِي َتْفَعُلوَن َحَسنًا إِِن اْنَتَبْهُتْم إَِلْيَها َكاَم إِىَل رِسَ ، َوِهَي َأثَْبُت، الَّ

ْبِح يِف ُقُلوبُِكْم،  نيَ  20ُمنرٍِي يِف َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِىَل َأْن َينَْفِجَر النََّهاُر َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ
ِ ِ
الً: َعامل ِة اْلِكَتاِب   َهَذا َأوَّ َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ

َتْفِسرٍي َخاصٍّ  ٌة َقطُّ بَِمِشيَئِة إِْنَساٍن،    21،  َلْيَسْت ِمْن  ُنُبوَّ َتْأِت  وِح  ألَنَُّه مَلْ  يُسوَن َمُسوِقنَي ِمَن الرُّ  اْلِقدِّ
ِ
َبْل َتَكلََّم ُأنَاُس اَّللَّ

 ( .اْلُقُدسِ 

يِل َهِذِه َوَيْعَمُل هِبَا »َفُكلُّ  24)   29- 24/    7متى   ْخرِ ُأَشبُِّهُه بَِرُجٍل َعاِقٍل  َمْن َيْسَمُع َأْقَوا َفنََزَل امْلََطُر   25.  َبنَى َبْيَتُه َعىَل الصَّ

َياُح َوَوَقَعْت َعىَل َذلَِك اْلَبْيِت َفَلْم َيْسُقْط   سًا َعىَل َوَجاَءِت األَِْنَاُر َوَهبَِّت الرِّ ْخرِ ألَنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع    26.   الصَّ

ْمِل.   يِل َهِذِه َوالَ َيْعَمُل هِبَا ُيَشبَُّه بَِرُجٍل َجاِهٍل َبنَى َبْيَتُه َعىَل الرَّ َأْقَوا
َياُح َوَصَدَمْت    27 َفنََزَل امْلََطُر َوَجاَءِت األَِْنَاُر َوَهبَِّت الرِّ

ُسُقوُطُه   َوَكاَن  َفَسَقَط  اْلَبْيَت  َتْعلِيِمِه    28َعظِيامً!«.  َذلَِك  ِمْن  اجْلُُموُع  هُبَِتِت  َل  األَْقَوا َهِذِه  َيُسوُع  َأْكَمَل  َفَلامَّ 
َكاَن    29 ألَنَُّه 

 ( . ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبةِ 

ْعِب َوُهَو ُيَعلُِّم َقائِلنَِي: » 23)   27- 23/    21متى   َم إَِلْيِه ُرَؤَساُء اْلَكَهنَِة َوُشُيوُخ الشَّ بَِأيِّ ُسْلَطاٍن  َومَلَّا َجاَء إِىَل اهْلَْيَكِل َتَقدَّ

ْلَطاَن؟ َواِحَدًة َفِإْن ُقْلُتْم يِل َعنَْها َأُقوُل َلُكْم    َفَأَجاَب َيُسوُع: »َوَأنَا َأيْضًا َأْسَأُلُكْم َكلَِمةً   24«  َتْفَعُل َهَذا َوَمْن َأْعَطاَك َهَذا السُّ

َهَذا:   َأْفَعُل  ُسْلَطاٍن  بَِأيِّ  َأيْضًا  َكاَنْت؟    25َأنَا  َأيَْن  ِمْن  ُيوَحنَّا  ُة  النَّاِس؟َمْعُموِديَّ ِمَن  َأْم   
ِ
اَمء السَّ َأنُْفِسِهْم  ِمَن  يِف  ُروا  َفَفكَّ  »

اَم  لنَِي: »إِْن ُقْلنَا ِمَن السَّ
ُتْؤِمنُوا بِِه؟  َقائِ َلنَا: َفلاَِمَذا مَلْ   َيُقوُل 

ِ
ْعِب ألَنَّ ُيوَحنَّا ِعنَْد    26ء َوإِْن ُقْلنَا: ِمَن النَّاِس َنَخاُف ِمَن الشَّ

 .» اجْلَِميِع ِمْثُل َنبِيٍّ
 ( «. بَِأيِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل َهَذاَوالَ َأنَا َأُقوُل َلُكْم  َفَأَجاُبوا َيُسوَع: »الَ َنْعَلُم«. َفَقاَل هَلُْم ُهَو َأيْضًا: » 27
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.    18)   20- 18/    10لوقا  
ِ
اَمء ِق ِمَن السَّ ْيَطاَن َساِقطًا ِمْثَل اْلرَبْ َفَقاَل هَلُْم: »َرَأيُْت الشَّ

لَِتُدوُسوا    َها َأنَا ُأْعطِيُكْم ُسْلَطاناً   19

ٌء.   ُكْم ََشْ َيرُضُّ ِو َوالَ  اْلَعدُّ ِة  ُقوَّ َوُكلَّ  َواْلَعَقاِرَب  اْفَرُحوا   20احْلَيَّاِت  َبِل  َلُكْم  خَتَْضُع  َأنَّ األَْرَواَح  هِبََذا  َتْفَرُحوا  َوَلِكْن الَ 

اَمَواِت«.  (بِاحْلَِريِّ َأنَّ َأْساَمَءُكْم ُكتَِبْت يِف السَّ

َعىَل َأْرَواٍح َنِجَسٍة َحتَّى خُيِْرُجوَها َوَيْشُفوا ُكلَّ َمَرٍض    َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاناً ُثمَّ َدَعا َتاَلِميَذُه ااِلْثنَْي َعرَشَ    1)   4- 1/    10متى  

ِذي ُيَقاُل َلُه ُبْطُرُس َوَأنَْدَراوُ   2َوُكلَّ ُضْعٍف.   ُل ِسْمَعاُن الَّ ا َأْساَمُء ااِلْثنَْي َعرَشَ َرُسوالً َفِهَي َهِذِه: األَََََوَّ ُس َأُخوُه.  َوَأمَّ

َوُيوَح  َزْبِدي  ْبُن  َأُخوُه.  َيْعُقوُب  ُب   3نَّا  امْلَُلقَّ َوَلبَّاُوُس  َحْلَفى  ْبُن  َيْعُقوُب  اُر.  اْلَعشَّ َوَمتَّى  ُتوَما  اُوُس.  َوَبْرُثومَلَ فِيُلبُُّس 

اُوَس.  ِذي َأْسَلَمُه. 4َتدَّ  (ِسْمَعاُن اْلَقاَنِويُّ َوهَيُوَذا اإِلْسَخْرُيوطِيُّ الَّ

َيُسوُع    13)   19- 13/    16متى   َجاَء  اْبُن  َومَلَّا  َأنَا  إِينِّ  النَّاُس  َيُقوُل  »َمْن  َتاَلِميَذُه:  َسَأَل  فِيُلبَُّس  ِة  يَّ َقْيََّصِ َنَواِحي  إِىَل 

«.    14اإِلْنَساِن؟«  
ِ
»َوَأنُْتْم    َقاَل هَلُْم:  15َفَقاُلوا: »َقْوٌم ُيوَحنَّا امْلَْعَمَداُن َوآَخُروَن إِيلِيَّا َوآَخُروَن إِْرِمَيا َأْو َواِحٌد ِمَن األَنْبَِياء

«.    16َمْن َتُقوُلوَن إِينِّ َأنَا؟«    احْلَيِّ
ِ
َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ُطوَبى َلَك َيا    17َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس: »َأنَْت ُهَو امْلَِسيُح اْبُن اَّللَّ

اَمَواِت.    ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا إِنَّ حَلاْمً َوَدمًا مَلْ ُيْعلِْن َلَك َلِكنَّ َأيِب الَِّذي يِف  السَّ
َأنَْت ُبْطُرُس َوَعىَل َهِذِه  َوَأنَا َأُقوُل َلَك َأيْضًا:    18

ْخَرِة َأبْنِي َكنِيَستِي اَمَواِت َفُكلُّ َما َتْربُِطُه َعىَل    19َوَأبَْواُب اجْلَِحيِم َلْن َتْقَوى َعَلْيَها.    الصَّ َوُأْعطِيَك َمَفاتِيَح َمَلُكوِت السَّ

اَمَواِت األَْرِض َيُكوُن مَ  اَمَواِت .  ْرُبوطًا يِف السَّ ُلوالً يِف السَّ ُه َعىَل األَْرِض َيُكوُن حَمْ  ( «. َوُكلُّ َما حَتُلُّ

  َخاَك.»َوإِْن َأْخَطَأ إَِلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب َوَعاتِْبُه َبْينََك َوَبْينَُه َوْحَدُكاَم. إِْن َسِمَع ِمنَْك َفَقْد َربِْحَت أَ   15)   20- 15/    18متى  

َوإِْن مَلْ َيْسَمْع ِمنُْهْم    17َثاَلَثٍة.  َوإِْن مَلْ َيْسَمْع َفُخْذ َمَعَك َأيْضًا َواِحدًا َأِو اْثنَنْيِ لَِكْي َتُقوَم ُكلُّ َكلَِمٍة َعىَل َفِم َشاِهَدْيِن َأْو    16

لِْلَكنِيَسِة.   كَ َفُقْل  ِعنَْدَك  َفْلَيُكْن  اْلَكنِيَسِة  ِمَن  َيْسَمْع  مَلْ  ارِ َوإِْن  َواْلَعشَّ َلُكْم:    18.  اْلَوَثنِيِّ  َأُقوُل  َعىَل  َاحْلَقَّ  َتْربُِطوَنُه  َما  ُكلُّ 

 
ِ
اَمء ُلوالً يِف السَّ  َوُكلُّ َما حَتُلُّوَنُه َعىَل األَْرِض َيُكوُن حَمْ

ِ
اَمء َفَق  َوَأُقوُل َلُكْم َأيْضًا:    19.  األَْرِض َيُكوُن َمْرُبوطًا يِف السَّ إِِن اتَّ

ُه َيُكوُن هَلاَُم ِمْن ِقَبِل َأيِب الَِّذي يِف السَّ   َيْطُلَبانِِه َفِإنَّ
ٍ
ء ألَنَُّه َحْيُثاَم اْجَتَمَع اْثنَاِن َأْو    20  اَمَواِت اْثنَاِن ِمنُْكْم َعىَل األَْرِض يِف َأيِّ ََشْ

 ( يِف َوَسطِِهْم«.َثاَلَثٌة بِاْسِمي َفُهنَاَك َأُكونُ 

الثالث:   األول(البابا شنودة  )اجلزء  املُقارن  األرثوذكس    ،الالهوت  لألقباط  اإلكلرييكية  ّية  ُسلطة  ].  62صـ  -الُكلِّ

ُسل يف قوله هلمالكنيسة يف التَّرشيع:   لطان الذي سلَّمه السيد الرب لآلباء الرُّ ما ربطتموه عيل األرض يكون  »  هذا السُّ

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 56]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

امء امء.  مربوطًا يف السَّ (. وقد بدأت الكنيسة عملها هذا  18:18« )متوما حللتموه عيل األرض يكون حملوالً يف السَّ

ُسل  بُ م. وهذا املجمع ناقش موضوع »قُ 45بعقد ممع كنيس يف أورشليم سنة   ر فيه اآلباء الرُّ ول األمم يف اإليامن«. وقرَّ

: »ُقُبول األمم مع التَّخفيف عليهم فقالو وح الُقُدس ونحنا أن ال نضع عليكم ثقاًل أكثر غري هذه األشياء    رأى الرُّ

نا« )أع سة(.  29،28:  15الواجبة: أن يمتنعوا عاّم ُذبح لألصنام، وعن الدم واملخنوق والزِّ ،  ثّم توايل عقد املجامع املُقدَّ

ا ،  املكانية واملسكونية التَّعليم والتَّرشيع والتَّقنني  الكهنوتمن خالل ُسلطة  لُسلطان  ب  الرَّ . وأصدرت  لتي منحها 

 [هذه املجامع تعليامً وُنُظامً للكنيسة دخلت ضمن التَّقليد الكنيس.

 »  21)   26- 21/    5متى  
ِ
ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   22: الَ َتْقُتْل َوَمْن َقَتَل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب احْلُْكِم.  َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماء :  َوَأمَّ

ِجَب امْلَْجَمِع َوَمْن َقاَل:  إِنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعىَل َأِخيِه َباطِاًل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب احْلُْكِم َوَمْن َقاَل ألَِخيِه: َرَقا َيُكوُن ُمْسَتوْ 

ْرَت َأنَّ ألَِخيَك َشْيئًا َعَلْيَك  23َأمْحَُق َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنََّم.  َيا ْمَت ُقْرَباَنَك إِىَل امْلَْذَبِح َوُهنَاَك َتَذكَّ َفاْتُرْك  24َفِإْن َقدَّ

الً اْصَطلِْح َمَع َأِخيَك َوِحينَئِ  اَم امْلَْذَبِح َواْذَهْب َأوَّ ْم ُقْرَباَنَك.  ُهنَاَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ يعًا    25ٍذ َتَعاَل َوَقدِّ ُكْن ُمَراِضيًا خِلَْصِمَك رَسِ

يِّ فَ 
طِ َ إِىَل الرشُّ إِىَل اْلَقايِض َوُيَسلَِّمَك اْلَقايِض  ُيَسلَِّمَك اخْلَْصُم  َمَعُه يِف الطَِّريِق لَِئالَّ  ُدْمَت  ْجِن.  َما  ُتْلَقى يِف السِّ

َاحْلَقَّ   26

 ( ُرُج ِمْن ُهنَاَك َحتَّى ُتويِفَ اْلَفْلَس األَِخرَي!َأُقوُل َلَك: الَ خَتْ 

 »   27)   30- 27/    5متى  
ِ
ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   28: الَ َتْزِن.  َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماء ٍة لَِيْشَتِهَيَها  َوَأمَّ َ : إِنَّ ُكلَّ َمْن َينُْظُر إِىَل اْمَرأ

ائَِك َوالَ  َفِإْن َكاَنْت َعْينَُك اْلُيْمنَى ُتْعثُِرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعنَْك ألَنَُّه َخرْيٌ َلَك َأْن هَيْلَِك َأَحُد َأْعَض   29.  َفَقْد َزَنى هِبَا يِف َقْلبِهِ 

َجَهنََّم.   يِف  ُه  ُكلُّ َجَسُدَك  َوَأْلِقَها    30ُيْلَقى  َفاْقَطْعَها  ُتْعثُِرَك  اْلُيْمنَى  َيُدَك  َكاَنْت  َأَحُد  َوإِْن  هَيْلَِك  َأْن  َلَك  َخرْيٌ  ألَنَُّه  َعنَْك 

ُه يِف َجَهنََّم.  (َأْعَضائَِك َوالَ ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُّ

ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   32: َمْن َطلََّق اْمَرأَتَُه َفْلُيْعطَِها كَِتاَب َطاَلٍق  َوِقيَل »  31)   32- 31/    5متى    إِالَّ  : إِنَّ َمْن َطلََّق اْمَرأَتَهُ َوَأمَّ

ُه َيْزيِن.  َقًة َفِإنَّ ُج ُمَطلَّ َعُلَها َتْزيِن َوَمْن َيَتَزوَّ َنى جَيْ ِة الزِّ  ( لِِعلَّ

 »  33)   37- 33/    5متى  
ِ
بِّ َأْقَساَمَك.    :َأيْضًا َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماء الَ حَتْنَْث َبْل َأْوِف لِلرَّ

ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   34 : الَ  َوَأمَّ

  
ِ
َا ُكْريِسُّ اَّللَّ  ألَِنَّ

ِ
اَمء حَتْلُِفوا اْلَبتََّة الَ بِالسَّ

َا َمِدينَُة امْلَلِِك    35 ُئ َقَدَمْيِه َوالَ بُِأوُرَشلِيَم ألَِنَّ
َا َمْوطِ   36اْلَعظِيِم.  َوالَ بِاألَْرِض ألَِنَّ
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َبْل لَِيُكْن َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم الَ الَ. َوَما    37َوالَ حَتْلِْف بَِرأِْسَك ألَنََّك الَ َتْقِدُر َأْن جَتَْعَل َشْعَرًة َواِحَدًة َبْيَضاَء َأْو َسْوَداَء.  

يِر. ِّ  ( َزاَد َعىَل َذلَِك َفُهَو ِمَن الرشِّ

.  َأنَُّه ِقيَل َسِمْعُتْم  »   38)   42- 38/    5متى   ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   39: َعنْيٌ بَِعنْيٍ َوِسن  بِِسنٍّ َّ َبْل َمْن َلَطَمَك  َوَأمَّ : الَ ُتَقاِوُموا الرشَّ

ْل َلُه اآلَخَر َأيْضًا.   َك األَيَْمِن َفَحوِّ َداَء َأيْضًا.  َوَمْن َأَراَد َأْن خُيَاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه ا  40َعىَل َخدِّ لرِّ
َرَك    41 َوَمْن َسخَّ

 . ُه. 42ِمياًل َواِحدًا َفاْذَهْب َمَعُه اْثنَنْيِ َض ِمنَْك َفاَل َتُردَّ  (َمْن َسَأَلَك َفَأْعطِِه َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَّتِ

َك.  َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل »   43)   48- 43/    5متى   بُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ
ا َأنَا َفَأُقوُل َلُكمْ   44: حُتِ : َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا  َوَأمَّ

ِذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم   َأبِيُكُم الَِّذي يِف  لَِكْي َتُكوُنوا َأبْنَاَء    45الَِعنِيُكْم. َأْحِسنُوا إِىَل ُمْبِغِضيُكْم َوَصلُّوا ألَْجِل الَّ

نَي.  
ِ ِ
ِر َوالظَّامل نَي َوُيْمطُِر َعىَل األَبَْرا احِلِ ِر َوالصَّ ا ُق َشْمَسُه َعىَل األَرْشَ ُه ُيرْشِ اَمَواِت َفِإنَّ السَّ

ِذيَن حُيِبُّوَنُكْم    46 ألَنَُّه إِْن َأْحَبْبُتُم الَّ

اُروَن َأيْضًا يَ  ُكْم َفَقْط َفَأيَّ َفْضٍل َتْصنَُعوَن؟ َأَلْيَس    47ْفَعُلوَن َذلَِك؟  َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟ َأَلْيَس اْلَعشَّ
ْمُتْم َعىَل إِْخَوتِ َوإِْن َسلَّ

اُروَن َأيْضًا َيْفَعُلوَن َهَكَذا؟  اَمَواِت ُهَو َكاِمٌل. 48اْلَعشَّ  (َفُكوُنوا َأنُْتْم َكاِملنَِي َكاَم َأنَّ َأبَاُكُم الَِّذي يِف السَّ

األو  ِذيَن    17)   18- 17/    5ىل  تيموثاوس  الَّ ِسيَّاَم  َوالَ  ُمَضاَعَفٍة،  َمٍة  لَِكَرا َأْهاًل  َفْلُيْحَسُبوا  َحَسنًا  ُروَن  امْلَُدبِّ ُيوُخ  الشُّ ا  َأمَّ

 ( «. ِحق  ُأْجَرَتهُ َواْلَفاِعُل ُمْستَ ، الَ َتُكمَّ َثْورًا َداِرساً : »ألَنَّ اْلِكَتاَب َيُقوُل  18َيْتَعُبوَن يِف اْلَكلَِمِة َوالتَّْعلِيِم، 

 .ال َتُكمَّ الثَّْوَر يِف ِدَراِسهِ  4/    25التثنية  

. َها َأنَا ُأْرِسُلُكْم ِمْثَل مُحاَْلٍن َبنْيَ ِذَئاٍب.    3)  7- 3/  10لوقا  الَ حَتِْمُلوا كِيسًا َوالَ ِمْزَودًا َوالَ َأْحِذَيًة َوالَ ُتَسلُِّموا    4اِْذَهُبوا

الً: َساَلٌم هِلََذا اْلَبْيِت.    5ِق.  َعىَل َأَحٍد يِف الطَِّري اَلِم حَيِلُّ َساَلُمُكْم    6َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُقوُلوا َأوَّ َفِإْن َكاَن ُهنَاَك اْبُن السَّ

ِجُع إَِلْيُكْم.   الَّ َفرَيْ
لنَِي َوَشاِربِنَي ِمَّا ِعنَْدُهمْ   7َعَلْيِه َوإِ

َتنَْتِقُلوا  ألَنَّ اْلَفاِعَل ُمْسَتِحق  ُأْجَرَتهُ   َوَأِقيُموا يِف َذلَِك اْلَبْيِت آكِ . الَ 

 (ِمْن َبْيٍت إِىَل َبْيٍت.

َا األَِحبَّاُء، إِْذ َأنُْتْم ُمنَْتظُِروَن َهِذِه، اْجَتِهُدوا لُِتوَجُدوا ِعنَْدُه باَِل َدَنٍس َوالَ َعْيٍب   14)   16- 14/    3بطرس الثانية   ،  لَِذلَِك َأهيُّ

نَا َخاَلصًا،    15يِف َساَلٍم.   َكاَم    16ْكَمِة امْلُْعَطاِة َلُه،  بَِحَسِب احْلِ   َكاَم َكَتَب إَِلْيُكْم َأُخوَنا احْلَبِيُب ُبوُلُس َأيْضاً َواْحِسُبوا َأنَاَة َربِّ
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َأيْضاً  َها  َساِئِل ُكلِّ اْلَفْهِم،  يِف الرَّ ُة  َأْشَياُء َعِِّسَ تِي فِيَها  فِيَها َعْن َهِذِه األُُموِر، الَّ  َوَغرْيُ الثَّابِتنَِي  ، ُمَتَكلِّامً 
ِ
اْلُعَلاَمء َغرْيُ  ُفَها  رِّ حُيَ

 (نُْفِسِهْم.، هِلاََلِك أَ َكَباِقي اْلُكُتِب َأيْضاً 

س   قانون الكتاب الُمقدَّ
األسفار القانونية هي الكتب التي  ].  23صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

وهي األسفار التي قبلتها الكنيسة بوصفها الكتب    -عىل حد تعريف القديس أورجيانوس    -  نستقي منها قوانني إيامننا

اهللاملوحى   من  األسفار    ،هبا  الكنيسةوقانونية  تقررها  هبا  ،مل  واعّتفت  قبلتها  هبا    ،بل  أوحى  الذي  هو  اهلل  ألن 

 [وأعطاها.

  -دير القديس أنبا مقار    ،قاموس يوناين عريب لكلامت العهد اجلديد والكتابات املسيحية األوىلرهبان دير أنبا مقار:  

 [ ِمْقياس. ،ِمْعيار   ،َمْبَدأ  ،قاِعَدة للُسُلوك ، ُدْسُتور ،( قاُنون κανων)]. 71صـ

كلمة "قانون": هي  ].  174  ،173صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

ستعمل  . ويبدو أن أول من ا ومعناها القاعدة واملقياس  ، حُيتمل أن تكون قد ُأِخَذت عن اللغات السامية  ،كلمة يونانية 

ا راح يقول إن  معند  ،م 350نحو سنة    ،هو القديس الرشقّي أثناسيوس الكبري  ،هذه اللفظة يف مال الكتاب املقدس 

ل ممع استعمل الكلمة ممع الاّلذقّية  ،" ليس ضمن القانونراعي هرمسكتاب " نحو سنة    ،يف تركّيا احلالية  ،وأوَّ

ويف الغرب بفضل القديس أوغسطينس. فكانوا يقولون:    ،م. ومنذ القرن الرابع راَج استعامل الكلمة يف الرشق360

ا قانونية ،يمكن أن تقرأ الُكُتب يف الكنيسة القانون إذًا هو جدول  . ألنَّه ليس قانونياً  ،وال جيوز أن ُيقرأ سواها  ،عىل أِنَّ

ا قاعدة اإليامن واحلياة الروحية  ،م اهللالُكُتب التي ُوِضَعت بإهلا   [ . بسبب أصلها اإلهلي ،وتسلَّمتها الكنيسة عىل أِنَّ

ولكن َمن كان له احلق يف تقرير  ].  174صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

القانون هذا  الكتب  ، مضمون  سائر  عن  ختتلف  عليها  يشتمل  التي  األسفار  أن  رسميًّا  ُملهمة   ،واإلعالن  ا    ؟ وأِنَّ

د هلا.  الكنيسة  [ .ويف حضنها نشأ العهد اجلديد. فالكنيسة قد تسلَّمت أسفار الشعب الذي مهَّ
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هذه ].  15  ،14صـ  -باإلسكندرية  كنيسة مار جرجس    ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ُمراجعة األنبا رافائيل:  

من خالل هؤالء الذين    -  شعب اهلل  موجودة يف الكتاب املقدس ألنَّ األسفار التي توجد يف العهدين القديم واجلديد  

بخالف أسفار أخرى    هذه األسفار هي التي سُتعترب كجزء من الكتاب املقدس  روا أنَّ قرَّ   -انتخبوا لتقرير ذلك األمر  

رة. )يف ا  م ومن خالل  415مثل ممع قرطاجنة يف سنة    ، هلامش: تم حتديد قانونية األسفار من خالل املجامعُمزوَّ

 [ م.(367للقديس البابا أثناسيوس الرسويل يف سنة  37تعاليم اآلباء كام يف الرسالة الفصحية رقم 

رافائيل:   األنبا  يكفي؟ُمراجعة  وحده  املقدس  الكتاب  باإلسكندرية    ،هل  جرجس  مار  هذه  ].  23صـ  -كنيسة 

أو بمعنى آخر: هي أنفاس اهلل ألِنا من روحه. )يف اهلامش:    ،املجموعة من الكتابات ُموحى هبا من الروح القدس 

( وهي 16:  3يت    2راجع:    ،فتعبري ُموحى هبا من اهلل تعني أنفاس اهلل   ،كلمة الوحي يف اللغة اليونانية معناها "َنَفْس"

سة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لُتعربِّ بأمانة عام أعلنه اهلل هلا  ربِّ عن احلق الذي من عند اهلل. ُتع . األسفار املُقدَّ

مت لنا الكتاب املقدسوكام قلنا سابقًا   . وقانونية األسفار واعتبارها جزًء من الكتاب املقدس  فالكنيسة هي التي قدَّ

قانونيتها   عدم  الكنيسةأو  بسلطان  إقراره  عام.  تم  ألف  ملدة  بينهم  كثرية  كتابات  اليهود  تداول  وكذلك    ،فلقد 

فقة« لتلك الكتابات.  املسيحيون األوائل الكنيسة بسلطاِنا قامت بعملية فرز الكتابات وأعطت »ختم موا  ،ولكن 

ت بأمانة عن اإليامنالتي   [ والتي آمنت هبا الكنيسة واختربهتا دائامً. ،عربَّ

ماكدويل:   وقرارجوش  القادة    ،كتاب  وتدريب  الروحية  اخلدمة  هيئة  القانونية  ] .  28  ،27صـ  -ط.  غري  األسفار 

  ،]املعروف أيضًا باسم جريوم[ يف القرن الرابع املسيحي   كانت من تسمية القديس إيرونيموس:  املعروفة باألبوكريفا

ومعناها "الكتب املُخّبأة". أما أسباب رفض هذه الكتابات    ،فهو أول من أطلق اسم األبوكريفا عىل هذه الكتابات

فية  -1فهي:   ز عىل مارسات خُتا  ُتعلِّم عقائد خاطئة  -2.  هبا الكثري من األخطاء التارخيية واجلغرا لف األسفار  وُتركِّ

هبا.   املوحى  أدبية   -3املقدسة  أساليب  إىل  األسفار    ،تلجأ  عن  متامًا  خيتلف  بأسلوب  املصطنعة  حمتوياهتا  وتعرض 

 [مثل النبّوات واألحاسيس الدينية. ،تنقصها املميزات التي تنفرد هبا األسفار الصادقة  -4املقدسة املوحى هبا. 

أسفار  ].  31صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، س )تارخيهتقديم الكتاب املقد عبد املسيح اسطفانوس:  

استأذن    ،م70نجد أنه بعد خراب أورشليم سنة    ،: ودون الدخول يف تفصيالت كثريةالعهد القديم وممع »مجينا«

ُلطات الرومانية ليعقدوا ممعًا حُيددون فيه بصفة قاطعة األسفار القانونية التي يلتزمون هبا.   وانعقد هذا  اليهود السُّ
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بلدة صغرية اسمها »مجينا«90املجمع سنة   يافا.    م يف  بالقرب من  أحيانًا اسم "جبنة"  وا يف هذا  وُيطلق عليها  وأقرُّ

 [ . التي تتفق مجيع الكنائس املسيحية بشأِنا فيام يتعلَّق بالعهد القديماملجمع التسعة والثالثني سفراً 

أنبا مقار:   دير  كنيسة اإلسكندريةرهبان  القديم كام عرفته  العهد  ] .  84صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد  تكن أسفار  مل 

يمنيا سنة   قاطعة قبل ممع  دة بصفة  حُمدَّ ُهناك نوع من؛  م 90القديم   مدى قبول هذه األسفار  يف «  املرونة»  بل كان 

ه عن كل خطأواعتبارها إهلية وقد حظت بالتَّقديس يف وسط    ، . حقًا كانت التوراة واألنبياء هلام قدسية خاصة وُتنزَّ

عب ة الشَّ ر وصارت مصدر التَّرشيع والتَّعليم واملُعتقدات بني عامَّ . وكانت تؤخذ منهام قراءات  اليهود ُمنذ عَّص ُمبكِّ

. فُدفِع إليه سفر إشعياء النبي« )لو  املجامع اليهود ية يف فلسطني: »ودخل املجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ

تات: »)بولس وَمْن معه( أتوا إىل أنطاكية بيسيدية ودخلوا املجمع يوم السبت وجلسوا   ،(16-17:    4   ،وبني هيود الشَّ

  » وبعد قراءة الناموس واألنبياء أرسل إليهم رؤساء املجمع قائلني ... إن كانت عندكم كلمة وعٍظ للشعب فقولوا

حتى  «  املرونة»   كان فيه نوع من«  كُِتوِفيم»  ثلكن القسم الثال وغريها(.    2- 1:    17؛  21:    15؛  15-13:    13)أع  

 [ . بني اليهود أنفسهم

س:   هبانية اليسوعيةترمجة  الكتاب املُقدَّ  ،47صـ  -مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق    ،العهد القديم مدخل إىل    ،الرَّ

القديم ].  48 العهد  العرباين:  قانون  الشعب  الذي صدر عن  األدب  كل  القديم  العهد  هو    ،ليس  اختيار  بل  نتيجة 

عليها ل  ُيعوَّ ُكُتبًا  ُتعّد  فات  الثانية  مؤلَّ القانونية  األسفار  هي  ما  »قانونية«.  السبب  هلذا  اسم    ؟وُتسّمى  حتت  جُتمع 

الثانية« األسفار    ،»القانونية  الرسمية(  القائمة  )أي  »قانون«  إىل  انتامؤها  كان  والفنون  التَّواريخ  ُُمتلفة  أسفار  عّدة 

س وهي هيوديت وطوبّيا واملكابّيون األول والثاين واحلكمة ويشوع بن سرياخ    ، ة موضوع جدال عىل مّر العصوراملُقدَّ

د  وباروك ومقاطع من أستري ودانيال خاّصة بالّتمجة اليونانية هلذين السفرين.   هذه األسفار جزء من القانون املُحدَّ

مل تتَّخذ  )األرثوذكسية وغري اخللقيدونية(    والكنائس الرشقية.  الّتيدنتينيرسميًّا يف الكنسية الكاثوليكية ُمنذ املجمع 

رًا رصحيًا يف شأن هذه األسفار فلم يعّدوها    ،أّما املُصلحون الربوتستانت الذين ظهروا يف القرن السادس عرش.  قرا

س  ،قانونية مع أِنا ُمفيدة لتغذية    ،ناء اإليامن ويف رأهيم أِنا ال ُيمكن أن تصلح لب   ،بل جعلوها ُملحقًا للكتاب املُقدَّ

ن هذه األسفار فئة من الُكُتب التي ُتسّمى »أبوكريفية« أي منحولة   ، تقوى املسيحيني. ويف املذهب الربوتستانتي   ،ُتكوِّ

ى« و »كتاب عزرا الثالث« )وهو تكييف يوناين لعزرا ونحميا( و »كتاب عزرا   وتدخل أيضًا يف هذه الفئة »صالة منسَّ
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ب ُمنذ ِسْكْسُتس الِسينّي يف القرن السادس   ،ع« )وهي رؤيا من أصل هيودي(. ويف الكثلكة ُيطلق عىل هذه األسفار الرا

ت إىل القانون يف وقت الحق  ،عرش ت    ،اسم »القانونية الثانية« ألِنا ُضمَّ خالفًا لألسفار »القانونية األوىل« التي ُضمَّ

 [ .إليه أوالً 

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهتقديم  عبد  املقدس  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، الكتاب  الكتاب  دار  . 43صـ  -ط. 

ر يف تاريخ املسيحية] أخذ    ،كتابات العهد اجلديد وكتابات أخرى منحولة )مزيفة(: إال أننا نالحظ أنه منذ وقت ُمبكِّ

. ونجد إشارة  تعاليمه وأمثالهغري ُرُسل املسيح ورفقائهم عىل عاتقهم كتابة سرية املسيح أو بعض    ،بعض األشخاص

( »إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا« وبمرور الوقت تزايد عدد مثل  1/  1لذلك يف )لو 

 [ هذه الكتابات وأن هناك »إهل« غري اإلهل األعىل هو الذي قام بعمل اخللق.

حني اعّتفت  ].  43صـ  - كنيسة مار جرجس باإلسكندرية   ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ُمراجعة األنبا رافائيل:  

سة وُملزمة  كانت هتُدف    ،الكنيسة بقانونية أسفار الكتاب املقدس واضعًة قائمة بأسامء الكتب املُعّتف هبا كُكُتب ُمقدَّ

ُسل الرُّ ر يكتبه اهلراطقة ويزعمون أن كاتبه هو أحد  إنجيل توما(.    )مثاًل:  بذلك إىل محاية نفسها من أي كتاب ُمزوَّ

يستطيعوا   مل  التقليد أفاهلراطقة  من خالل  تعاليمهم  ة  يثبتوا صحَّ الكنيسة  ،ن  خارج  من  جاءت  التعاليم  هذه    ، ألن 

وكتابة كتب جديدة    ،هي حتريف معاين الكتاب املقدسفالطريقة الوحيدة التي كانت أمامهم إلثبات وجهة نظرهم  

ُسل أو أنبياء العهد    [ .القديمبأسامء الرُّ

مل  ].  46صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيه عبد املسيح اسطفانوس:  

ً سهالً  خطورة    ، كام رأينا  ، . كان الدافع األول جلمعهافقد مرَّ يف مراحل كثرية  ، يكن مجع أسفار العهد اجلديد معًا أمرا

بعض   وانتشار  املزيفة  األوىلالكتابات  الكنيسة  بدايتها يف عصور  نلمس  التي  يف    ،اهلرطقات  ذلك  نالحظ  إننا  بل 

؛ 10-2/8؛  20-1/15كتابات العهد اجلديد: فهناك إشارات ملوقف املسيحية من الغنوصية يف رسالة كولويس )

هرطقة    ( وُيشري بولس الرسول إىل 3-4/1؛  23-2/18كام نجد ذلك أيضًا يف رسالة يوحنا األوىل )  ،(2/16-23

 [ (.18-2/16أخرى يف رسالته الثانية إىل تيموثاوس )
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املقدسمقاالت من ملة مرقس:   الكتاب  ومل حيِسم األمر بخصوص  ] .  75صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن 

فقد أورد    ،القانون اإلسكندري ألسفار العهد اجلديد سوى القديس أثناسيوس الرسويل بابا اإلسكندرية العرشون

رسا سنة  يف  كرسيه  بالد  سائر  إىل  هبا  بعث  التي  السنوية  الفصحية  هبا.    ،م367لته  املُعّتف  اإلهلية  باألسفار  قائمة 

واألربعة   ،والسبعة الرسائل اجلامعة  ،سفر أعامل الرسل  ،فشملت أسفار العهد اجلديد التي ذكرها: األناجيل األربعة 

 [ وسفر الرؤيا. ،عرش رسالة لبولس الرسول

. 47  ،46صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهسطفانوس:  عبد املسيح ا 

هي    ،فوضع قائمة بأسفار العهد اجلديدم  393أما ممع هيبو )يف شامل أفريقيا أي تونس اليوم( والذي انعقد عام  ]

ءة الكتب املقدسة  م  397نفسها األسفار املعروفة عندنا اليوم. وقرر سنودس )أي ممع( قرطاجة عام   أن تقتَّص قرا

. ويالحظ املرء أن قائمة أسفار العهد اجلديد التي وضعها السنودس هي نفسها  يف الكنائس عىل األسفار القانونية

املن الكتابات  اليوم. وليحّذر من  أيدينا  عي أحيانًا أِنا صادرة من رسل املسيححولة  التي بني  تدَّ ولعله من  .  والتي 

بطريرك   أثناسيوس  القديس  وجهها  التي  القيامة(  عيد  )رسالة  الفصحية  الرسالة  إىل  ُنشري  أن  أيضًا  املناسب 

  ، نائسم إىل كافة الكنائس يف دائرة كرسيه وجعل موضوعها األسفار املقدسة التي ُتقرأ يف الك 367اإلسكندرية عام  

إال أنه   ،وقد كان هناك بعض االختالفات يف ترتيب الرسائل املختلفةوتشتمل أسفار العهد اجلديد كام نعرفها اليوم. 

م استقر الرأي عىل الّتتيب الذي بني أيدينا اليوم  [ . بمرور األعوا

الكنيسة  من الواضح تارخييًا أن  ].  77صـ   -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

اجلديد العهد  بأسفار  معرفتها  يف  والالتينية  باليونانية  الناطقة  األخرى  الكنائس  عن  ُُمتلفة  كانت  فحتى  السورية   .

الر الدياتيسارون ورسائل بولس  ُهناك سوى كتاب  الكنيسة  آباء  أفراهات أحد  يقبل  الرابع مل  القرن  سول  ُمنتصف 

أحد الشخصيات الشهرية يف الكنيسة    -األربعة عرش وسفر أعامل الرسل. ويف أواخر القرن الرابع ذكر القديس أفرآم  

السابقة    -السورية   اجلديد  العهد  أسفار  الثالثة  نفس  الرسالة  سامها  الرسول  لبولس  رسالة جديدة  عليها  وأضاف 

 [ .لكورنثوس

ر  عىل الرغم من أن  ].  78صـ  -دار ملة مرقس    ،كتاب املقدسفكرة عاّمة عن ال مقاالت من ملة مرقس:   االستقرا

إال أن لدينا من األدلة    ،عىل رأي ِنائي بالنسبة حلدود القانون املُعتمد ألسفار العهد اجلديد قد استغرق زمانًا طويالً 
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فيام عاد سبعة    ، حاليًا معروفة عاملياً الكافية ما يثبت أنه مل ينقِض القرن الثاين امليالدي حتى كانت مجيع الكتب املُعتمدة  

: مخسة منها من املجموعة املعروفة بالرسائل اجلامعة )أو الكاثوليكون( وهي رسالة بطرس الثانية ويوحنا الثانية  كتب

وسفر الرؤيا الذي كان    -والرسالة إىل العربانيني التي كانت تنقص يف القانون الالتيني    -والثالثة ويعقوب وهيوذا  

 [يف القانون السوري.  ينقص

األدب احلبيش:  ].  83  ،82صـ  -دار الثَّقافة    ،إثيوبيا  ،حرف األلف   ،املُجلَّد األول  ،دائرة املعارف الكتابيةملس حترير:  

من   احلبيش  س  املُقدَّ الكتاب  ن  القديم  46يتكوَّ العهد  يف   ً اجلديد  35،  سفرا العهد  يف   ً األسفار    ،سفرا عىل  فعالوة 

م يقبلون)املُعّتف هبا(،    القانونية « و  املكابيني« و »رسائل أكليمندس« و »قوانني املجامع« و »راعي هرماس»  فإِنَّ

«  ُصُعود إشعياء«، و »سدراس األربعةإ أسفار « و » باروخ« و » يشوع بن سرياخ« و » احلكمة« و » هيوديت« و » طوبيا»

 [ «.اليوبيل« و » أخنوخ« و »يوسف بن جوريون« و »سفر آدمو »

ى يوحنا:   هذه الوثيقة أقدم الوثائق اآلنف ذكرها  :  قائمة موراتوري] .  47صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ

م، ألنَّه جاء هبا اسم بيوس أسقف  170، وإن كان يمكن أن ترجع إىل سنة  م 185ونحن نرجع تارخيها إىل سنة  ،  عهداً 

بع األخري من  وهي قائم م،  165رومية الذي توىف سنة   ة رسمية بُكُتب العهد اجلديد التي كانت ُتقرأ يف الكنائس يف الرُّ

م( التي عثر عليها يف  1750  -  1670)من سنة    نسبة إىل العامل موراتوري، وُدِعيت »قائمة موراتوري«  القرن الثاين

َلنْي ملم.  1740الُكُتب اإلمرباطورية يف ميالنو سنة   ام   ،   ُيذكرا فيهانعم أنَّ اإلنجيلينْي األوَّ ولكن اجلميع ُيسلِّمون بأِنَّ

وتأليف اإلنجيل الذي كتبه  ، وهذا ما جاء فيها عن اإلنجيلِيَّنْي الثالث والرابع. »كانا مذكوَرين بدليل قرينة الكالم

امء،  لوقا وإن كان هو  ،  قصتههو    وكتب باسمه ،  وكان لوقا طبيبًا َصِحَب بولس يف أسفاره بعد ُصُعود املسيح إىل السَّ

ا إنجيل يوحنا  ،نفسه مل يَر السيد يف اجلسد ، أحد التَّالميذ، فإنَّه ملَّا أشار عليه التَّالميذ واألساقفة بكتابة اإلنجيل،  وأمَّ

دراوس  ُأوِحَى إىل أن قال هلم: "فلنصم معًا ثالثة أيام، ثم لُيْطلِع بعُضنا عىل ما ُيوَحى به إىل كل منّا". ويف الليلة عينها، 

ته برىض اجلميع  [ .«أنَّ يوحنا ينبغي أن يكتب باسمه اخلاص قصَّ
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 تاريخ يوسابيوس •
إن  ].  97  ،96صـ  -   7إىل    1  : ع   3: ف    3ك    ،مكتبة املحبة   ،ترمجة: مرقس داود  ،تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيَّصي:  

يوخ األقدمون يف كتابتهم كسفر ال يقبل أي نزاع.   تها. وقد استعملها الشُّ عىل أننا  رسالة بطرس األول ُمعّتف بصحَّ

نافعة  تَّضحت  اولكنَّها مع ذلك إذ    ،علمنا بأنَّ رسالته الثانية املوجودة بني أيدينا اآلن ليست ضمن األسفار القانونية

أّما ما ُيسّمى »أعامل ُبطُرس« و »اإلنجيل« الذي حيمل اسمه و »الكرازة«    فقد اسُتعملت مع باقي األسفار.  للكثريين 

َيت    -و »الرؤيا«   ا مل ُتقبل من اجلميع ألنَّه مل يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم  -كام ُسمِّ . عىل أنَّني  فإنَّنا نعلم أِنَّ

التارخي ُأبنيِّ يف مؤلِّفي  سمي    -ي  سأحرص أن  الكنيسة اقتباسه من وقت    -عالوة عىل التسلسل الرَّ ُكّتاب  ما اعتاد 

وعن غريها. أّما األسفار التي حتمل اسم    ، وما قالوه عن األسفار القانونية املقبولة  ، آلخر من األسفار املُتنازع عليها 

ُي فالذي أعرفه هو أن    ،ُبطُرس . وأّما رسائل بولس األربع  وخ األقدمنيرسالة واحدة فقط قانونية وُمعّتف هبا من الشُّ

نزاع عليها   ،عرشة التَّغايض عن هذه احلقيقة  ،فهي معروفة وال  البعض رفضوا رسالة    ،وليس من األمانة  أن  وهي 

كت فيها عىل أساس أن بولس مل يكتبها . أّما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة  العربانيني قائلني أنَّ كنيسة روما شكَّ

ا يف املوضع املُناسب. وأّما عن »أعامل بولس« فلم أجده  فسأف . ولكن  األسفار غري املُتنازع عليها  بنيرد له مكانًا خاصًّ

سول يف حتيته الواردة بآخر رسالة رومية ذكر   ً ألنَّ نفس الرَّ هرماس الذي ُينسب إليه السفر    -ضمن من ذكرهم    -نظرا

ى مع أن    ،السفر ُمتنازع عليه وال ُيمكن وضعه ضمن األسفار املُعّتف هبافيجب ُمالحظة أن هذا  "  الراعي"   املُسمَّ

اإليامن مبادئ  تعلُّم  ُيريدون  من  عند  سيَّام  عنه  غنى  يعتربونه ال  أي حال البعض  وعىل  يف    ،.  ُيقرأ  أنَّه  نعرف  فنحن 

منه  ،الكنائس اقتبسوا  الُكّتاب  أقدم  من  البعض  أن  تبيَّنت  األسفكام  إليضاح  يكفي  وهذا  عليها  .  املُتنازع  غري  ار 

 [واألسفار غري املُعّتف هبا من اجلميع.

القيَّصي:   الكنيسةيوسابيوس  وتوجد بني  ].  117صـ  -  16: ف    3ك    ، مكتبة املحبة  ،ترمجة: مرقس داود  ،تاريخ 

تها  ،هذا  رسالة الكليمنضسأيدينا   ة جداً   ،ُمعّتف بصحَّ . وقد كتبها باسم كنيسة روما إىل كنيسة  وهي طويلة جدًا وهامَّ

ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت ُتستعمل يف كنائس كثرية يف  كورنثوس عندما قامت فتنة يف هذه الكنيسة األخرية.  

فشهد بذلك هيجيسبوس    ، . أّما عن قيام فتنة يف كنيسة كورنثوس يف الوقت املُشار إليهالُعُصور املاضية وال زالت

 [ دقة.وشهادته صا
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أّما لوقا  ].  126صـ  -  15: ع    24: ف   3ك   ،مكتبة املحبة  ،ترمجة: مرقس داود  ،تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيَّصي:  

بب الذي دعا إىل كتابته  عوا يف تأليف   ،فإنَّه هو نفسه يف بداية إنجيله ُيبنيِّ السَّ ر بأنَّه إذ كان آخرون كثريون قد تِّسَّ فُيقرِّ

ة عن احلوادث املُت ن يف إنجيله وصفًا   ،فقد أحّس هو نفسه برضورة إراحتنا من آرائهم غري املُتيقنة  ،يقنة عندهقصَّ ودوَّ

ومعرفته    ،ُيساعد عىل هذا صداقته الوثيقة لبولس وإقامته معه  ،دقيقًا لتلك احلوادث التي تلقى عنها املعلومات الكاملة

ُسل.  [لسائر الرُّ

.  126صـ  -  18و    17: ع    24: ف    3ك    ،مكتبة املحبة   ،ترمجة: مرقس داود  ،الكنيسةتاريخ  يوسابيوس القيَّصي:  

بل أيضًا رسالته    ، أّما عن كتابات يوحنا فإنَّ إنجيله ليس هو الوحيد الذي ُقبِل اآلن ويف الُعُصور الّسابِقة بدون نِزاع]

سالتني اآلخرين ُمتنازع عليهاماألوىل.  ل ُمنقسمة  وأما عن سفر الرؤيا . ولكن الرِّ . ولكننا  فإنَّ آراء أغلبية الناس ال تزا

 [يف الوقت املُناسب سنفصل يف هذه املسألة أيضًا من شهادة األقدمني.

القيَّصي:   الكنيسةيوسابيوس  .  127صـ  -  5إىل    1: ع    25: ف    3ك    ،مكتبة املحبة   ،ترمجة: مرقس داود  ،تاريخ 

ابق ذكرها. وأول كل  الّس   حيص كتابات العهد اجلديدنُ ناسب أن  فمن املُ   ،ا بصدد البحث يف هذا املوضع نّ وطاملا كُ ]

إذ توضع    اً َشء  أن  األربعةجيب  الرسليليها سفر    ،األناجيل  بولس بعد هذا جيب وضع    .أعامل  يليها يف    ،رسائل 

رؤيا    -  ناسبًا حقاً ذلك مُ ن كان  إ  -وضع  . بعد ذلك تُ رسالة بطرسوأيضًا    ، التي بني أيدينا  رسالة يوحنا األوىلالّتتيب  

ا األسفار  أمّ   .هي مجيعها ضمن األسفار املقبولة  اً هذه إذ التي سنبني اآلراء املختلفة عنها يف الوقت املناسب.    ،يوحنا

ورسالة هيوذا    رسالة يعقوبي  سمَّ فبني أيدينا الرسالة التي تُ   ،غم من هذاعّتف هبا من الكثريين بالرَّ املُ   ،املتنازع عليها

ء انتسبتا إىل اإلنجييل أو    ،رسالتا يوحنا الثانية والثالثةطلق عليهام  والرسالتان اللتان يُ   ،رسالة بطرس الثانية وأيضًا   سوا

  وما يسمى بسفر الراعي جيب أن يعترب أيضًا أعامل بولس    ،وضمن األسفار املرفوضة  .سمإىل شخص آخر بنفس اال 

  ،كام قدمت  ، وإىل جانب هذه  ،وما يسمى تعاليم الرسل  ،التي ال تزال باقية   رسالة برناباويضاف إىل هذه    ،ورؤيا بطرس

. ولكن اآلخرين يضعوِنا ضمن األسفار املقبولة ،مُت التي يرفضها البعض كام قدَّ  ،إن كان ذلك مناسباً  ،رؤيا يوحنا

ة العربانيون الذين قبلوا املسيح.    إنجيل العربانينييضع البعض أيضًا    ، وضمن هذه النتيجة الذي جيد فيه لّذة خاصَّ

 [ . وكل هذه يصح اعتبارها ضمن األسفار املُتنازع عليها
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. 215 ،214صـ -  8إىل  1: ع  8: ف  5ك  ،مكتبة املحبة ،ترمجة: مرقس داود ،تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيَّصي: 

ً ألنَّنا يف بداية هذا املؤلَّف وعدنا بأن  ] منظرا التي فيها أعلنوا ما وصل    ، أقوال آباء الكنيسة وُكّتاهبا  ،عند اللُُّزوم  ،ُنقدِّ

ً ألنَّ إيريناوس هو أحدهم  ،إليهم من التَّقاليد بخصوص األسفار القانونية  م اآلن أقواله   ،ونظرا وأوالً ما    ،فإنَّنا سنُقدِّ

سة: » سان    ،لقد نرش متَّى إنجيل بني العربانيني بُلغتهميقوله عن األناجيل املُقدَّ إذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسِّ

كتابة تلك األمور التي كرز هبا بطرس.    -  تلميذ بطرس ولسان حاله  -  وبعد ارحتاهلم نقل إلينا ُمرقسالكنيسة يف روما.  

ن لوقا ب   -. بعد ذلك نرش يوحنا  يف كتابه اإلنجيل الذي أعلنه بولس   -  زمًا لبولسالذي كان ُمال  -  ودوَّ   ، تلميذ الرَّ

الثالث من    -والذي كان أيضًا يضطَِّجع عىل صدره   نه يف الكتاب  إنجيله إذ كان ُمقيامً يف أفسس بآسيا«. هذا ما دوَّ

الكتاب اخلامس   أّما يف  الّسابِق ذكره.  فه  ث كام ييل عن ر مؤلِّ وعدد اسم ضّد املسيح: »وألنَّ هذه    ؤيا يوحنا فيتحدَّ

يؤيِّد صحته من رأوا يوحنا وجهًا    ،وألنَّ هذا العدد قد ُوِجَد يف كل النَُّسخ القديمة املُعّتف هبا   ، األمور هي كذلك

.«. وبعد  وذلك حسب طريقة احلساب بني اليونانيني ..  ،واملنطِق ُيعلِّمنا أنَّ عدد اسم الوحش يتبنيَّ من حروفه  ،لوجه 

ث بتدقيق عن اسم ضّد املسيح: ألنَّه لو كان رضوريًا   قليل قال عن نفس املوضوع: »وليست لنا اجلُرأة الكافية للتَّحدُّ

  ، يف جيلنا تقريباً   ، أن ُيذاع اسمه بَّصاحة يف الوقت احلارض لكان الذي رأى الرؤيا قد أعلنه. ألنَّه رآها ُمنذ وقت وجيز

ة ُحكم دو وقد ذكر أيضًا رسالة يوحنا  متيانوس«. هذا ما ذكره يف املؤلِّف املُشار إليه عن رؤيا يوحنا.  يف أواخر ُمدَّ

ة كثرية منها  ،األوىل   ،فقط بل أيضًا يقبله«  الّراعي»  وهو ال يعرف كتاب.  وأيضًا من رسالة بطرس األوىل  ،ُمقتبسًا أدلَّ

فر قائالً : »وقد كتب عنه ما ييل ل  :  حسنًا تكلَّم السِّ «  الذي خلق كل األشياء وأكملها   ،كل َشء آمن بأن اهلل واحدأوَّ

بنا من اهلل«. ،: »إنَّ رؤية اهلل تنتج خلوداً وهو يستعمل تقريبًا نفس كلامت حكمة سليامن قائالً إلخ.   [واخللود ُيقرِّ

ى يوحنا:   وهو كالٌم ُيفحم كل  ثم قال ]أي: إيريناوس أسقف ليون[،  ].  51صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ

وُكّل منهم    ،حتى أنَّ اهلراطقة أنفسهم يشهدون هلا،  إنَّ صحة األناجيل األربعة واالعتقاد هبا متني هبذا املقدار: »ُمعاند

ها نصِّ مستندًا عىل  رأيه  يثبت  أن  واستع ،  جيتهد  العقائد  يف  لنا  املُعارضني  هؤالء  فشهادة  ألناجيلناولذا  تثبت  ،  امهلم 

فلامَّ كانت أقطار العامل الذي نحن فيه  .  واألناجيل املُقدسة أربعة فقط ال أكثر وال أقل.  وتوطِّد ُمعتقداتنا يف صدقها

فقط أيضاً   ،أربعة  أربعة  ئيسية  الرَّ ياح  اإلنجيل  والرِّ ُكّل األرض أساسها وعمودها  املُنترشة يف  الكنيسة  . وملَّا كانت 

ينابيع الربارة واحلياة. وجب أن تستند عىل أربع دعائماة،  وروح احلي عائم تتدفَّق  تعليق هاميش من  )  . ويف هذه الدَّ

قال أحد امللحدين أنَّ إيريناوس اختار أربعة أناجيل من بني األناجيل األخرى ليكون عددها مناسبًا لعدد  املؤلِّف:  
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عري أقطار املسكونة. فيا للضالل؛  ، فقد استعار لتعظيم عدد األناجيل  إنَّ عبارة إيريناوس هي من قبيل الوصف الشِّ

العامل.( وذكر إيريناوس كيف ابتدأ متى إنجيله، وكيف ابتدأ    عدد الرياح األربعة، ومثل هذا كثري يف كل كتابات علامء

ة األسباب التي محلتهام عىل ذلك، وبنيَّ اآليات العديدة املُتعلِّقة بتاريخ املسيح التي ُتوجد يف   مرقس إنجيله، وصحَّ

 [ف يوحنا إنجيله.وال ُتوجد يف األناجيل األخرى. وأثبت أيضًا الَقْصد اخلُُصويّص الذي ألجله صنَّ ،إنجيل لوقا 

ى يوحنا:   إنَّ أقدم أعداء اإليامن املسيحي مل يستطيعوا أن ُينكروا أنَّ  ] .  58صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ

بة من مزج خرافات وثنية وفلسفة يونانية مع  ،  فالغنوسيون مثالً :  البشائر تواريخ صادقة الذين كانت تعاليمهم ُمركَّ

املسيحية،  بعض حقائق مسيحية للكنيسة  وُمقاومة  وُنُفوذًا  ُشهرة  األعداء وأقواهم  أقدم  من  التي  كانوا  فالبشائر،   .

ألنكرها عىل الكنيسة هؤالء األعداء  ،  لو مل تكن مقبولة من ذي قبل وُمسلَّم هبا من اجلميعكانت سالح الكنيسة،  

تستند إليها ككلمة اهلل وتواريخ صادقة إلثبات ُمعتقداهتا  . ولكن الكنيسة كانت حُتارهبم هبا واأللِّداء وما قبلوها البتَّة

ة املُخالفة آلراء أوئلك اهلراطقة. قال إيريناوس: » رة وُمثبتة عند اجلميعاخلاصَّ ،  حتى اهلراطقة أيضاً ،  إنَّ البشائر ُمقرَّ

آراءهم عىل أساس يسندوا  يقبلوِنا ويشهدون لصدقها وجيتهدون أن  م  الذي علَّم يف  ،  باسيلدسقال  .  إنجييل  فإِنَّ

م، 70  -  60، وعىل ذلك تكون سنة مولده بني  ياس كاتب متَّىغول   من  تعلم   أنَّه  ،م 140  –  125اإلسكندرية من سنة  

ويوحنا ولوقا  متَّى  بشائر  واستخدم  قرأ  أنَّه  جلِيًّا  ُفِقد،  ويظهر  ولكنَّه  البشائر  عن  الً  ُمطوَّ كتابًا  كتب  وكذلك  .  وقد 

تلميذه نفسها،  م 160  -   150سنة    ،هرياكليون  البشائر  تلك  يوحنا  ،استخدم  بشارة  عىل  وكذلك  .  وكتب رشحًا 

وتالميذه واستعملوها ،  م 160  -   140سنة  ،  فالنتينوس  البشائر  اطَّلعوا عىل  فالنتينوس  قد  تلميذ  ثيودوطس  فإنَّ   ،

م، فإنَّه ُيشري  180  -  165بإنجيل يوحنا، كذلك بطوليايوس، سنة    26منها    ،مرة باألناجيل القانونية   78يستشهد  

 [بكل وضوح إىل بشاريت متَّى ويوحنا.
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القيَّصي:   الكنيسةيوسابيوس  داود  ،تاريخ  مرقس  املحبة  ،ترمجة:  ع    14: ف    3ك    ،مكتبة  . 261صـ  -  2و    1: 

فه  ، وباالختصار] م )أي: اكليمنضس اإلسكندري( يف مؤلِّ ً عن مجيع األسفار  وصفًا مُ »وصف املناظر«    لقد قدَّ وجزا

سائل اجلامع   ،ُدون أن حيذف األسفار املُتنازع عليها  ،القانونية فر    ،ورسالة برنابا  ،األخرى  ةأعني رسالة هيوذا والرَّ والسِّ

ى رؤيا بطرس ا ُكتَِبت إىل العربانيني باللغة العربانية  ،ويقول إنَّ الرسالة إىل العربانيني من تأليف بولس.  املُسمَّ   ، وأِنَّ

اليونانيني التَّعبري الذي يف سفر    ، ولكن لوقا ترمجها بدقة ونرشها إىل  فإنَّه يوجد يف هذه الرسالة نفس أسلوب  ولذا 

 [األعامل.

ى يوحنا:    –   100)سنة    ُتنسب إليه رسالة(  26:4)أع    برنابا الرسول] .  41صـ  - مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ

  ينطبق  لئال  »لنحاذر:  يقول   4  فصل  رسالته  ويف.  زوراً   له  املنسوب  اإلنجيل  غري   وهي  ،م75  سنة  يف  واألصح(.    م125

اقتبس منها أكليمندس اإلسكندري  ،  ورسالة برنابا هذه كتوب: إنَّ كثريين يدعون وقليلون ينتخبون«.  امل   القول  علينا 

. فمن قوله: »كام  م 392وأيرونيموس سنة  ،  م315وذكرها أوسابيوس سنة  .  م 230وأورجيانوس سنة  ،  م 194سنة  

سةهو مكتوب«،   ، نستنتج عن يقني أنَّه كان يف عَّص مؤلِّف هذه  وتلك طريقة اليهود يف اقتباساهتم من الُكُتب املُقدَّ

سالة كتاب حيتوي عىل هذه الكلامت،   ، إذ توجد فيه هذه اآلية مرتني  ى الذي عندنا اآلنمتَّ   وذاك الكتاب هو إنجيل الرِّ

 [(، وال توجد يف كتاب آخر معروف اآلن.14:22و  16:20)مت 

ى يوحنا:  شهادة أكليمندس اإلسكندري: وإذا كان ترتليانوس  ]. 47،  46صـ  -مكتبة املحبَّة  ،شمس الرِب القّس منسَّ

م ُهناك ما  ،  م195فقد جاءنا أكليمندس اإلسكندري بشهادة مَّص نحو سنة  قد أتانا بشهادة )قرطاجنة(،   فشهد بأِنَّ

ترة بالتَّقليد كل    واجتهد يف تعيني الوقت الذي فيه كتب ،  ثم ذكر أسامء كتبتها،  كانوا يعّتفون إال بأربعة أناجيل ُمتوا

م قوله بشهادة هادات عهداً «  أكرب القسوس األحياء سنًّا »  منهم ودعَّ ، وإليك نذرًا  وهذا األمر جيعل شهادته أقدم الشَّ

ن أنَّ   مون يف السِّ ا  .  أقدم األناجيل عهدًا مُها اإلنجيالن املُشتمالن عىل سلسلة نسب يسوعمن أقواله: »يقول املُتقدِّ أمَّ

وح الُقُدس،  ، فسبب تأليفه هإنجيل مرقس أشار كثريون من  و أنَّه ملَّا كرز بطرس يف رومية وأذاع البشارة بإهلام الرُّ

ن ما سمعه، وكان ُمصاحبًا له من زمان طويل واستظهر ما قاله الرسول، الّسامعني عىل مرقس فألَّف مرقس  . أن ُيدوِّ

ا يوحنا.  إنجيله وَعلَِم بطرس بذلك فلم يعّتض عليه قطّ  تاريخ حياة  فلامَّ  ،  أمَّ أنَّ اإلنجيليني اآلخرين نرشوا  رأى 
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وح الُقُدس وحي،  املسيح اجلسدية بناًء عىل طلب رفقائه وبوحي الرُّ كان  «. وعالوة عىل هذا،  كتب هو اإلنجيل الرُّ

 [ . أكليمندس اإلسكندري يروي فقرات كثرية من األناجيل األربعة التي بني أيدينا اليوم

- 273صـ  -  14إىل    1: ع    25: ف    6ك    ،مكتبة املحبة   ،ترمجة: مرقس داود  ،كنيسةتاريخ اليوسابيوس القيَّصي:  

م )أي  ،وعند تفسريه للمزمور األول].  762 جيب  أورجيانوس اإلسكندري( قائمة ألسفار العهد القديم كام ييل: »  :قدَّ

نيُّون   ر بأن األسفار القانونية كام سلَّمها إلينا العربا وهي تتَِّفق مع عدد حروفهم اهلجائية«. وبعد    ،ثنان وعرشونا أن ُيقرَّ

يه   ُنسمِّ الذي  السفر  ييل:  كام  فهي  والعرشون  االثنان  نيُّون  العربا أسفار  »أّما  يقول:  العربانيني    ،التَّكوينذلك  ولكن 

ونه بأول كلمة    ، الالويُّون  - واسمه »ولسموث« أي: »هذه األسامء«    ،اخلروج  -فيه »براشيت« ومعناها »يف البدء«  ُيسمُّ

  - واسمه »اليادباريم« أي: هذا هو الكالم    ،التثنية  -واسمه »امسفيكوديم«    ،العدد  -أي: »وداعًا«    ،واسمه »ويكرا« 

امللوك األول والثاين يف سفر    -واسمه »سفاتيم«    ،القضاة وراعوث يف سفر واحد  -أويوسو بن نون    ،يشوع بن ناف

بع يف سفر واحد  - أي: املدعو من اهلل    ،واسمه صموئيل  ،واحد أي:    ،واسمه »وملش داود«  ،امللوك الثالث والرا

 ، عزرا األول والثاين  -أي: أخبار األيام    ،واسمه دبرايمن  ،أخبار األيام األول والثاين يف سفر واحد  -ملكة داود  

عزراواسم ُمساعد    ، ه  »سفارثليم«    ،املزامري  -أي:  سليامن  -واسمه  »ملوث«    ،أمثال  واسمه    ،اجلامعة  -واسمه 

  - واسمه »يسيا«    ،أشعيا  -واسمه »سري هساريم«    ،)ال إنشاد اإلنشاد كام يزعم البعض(   نشيد اإلنشاد   -»كولث«  

  ، أيوب  -واسمه يزقيال    ،حزقيال  -سمه دانيال  وا  ،دانيال  -اسمه إرميا    ،إرميا مع املراثي والرسالة يف سفر واحد

واسمها »ساربث سابانيل«.« هذا ما    ،يوجد سفرا املكابيني  ،واسمه أستري. وعالوة عىل هذه  ،أستري  -واسمه أيوب  

يشهد بأنَّه ال يعرف    ،الذي ُيبنيِّ فيه عقيدة الكنيسة  ،ذكره يف املؤلَّف الّسابِق ذكره. ويف كتابه األول عن إنجيل متَّى

الوحيدة التي ال نزاع بشأ  ،األربعة   :ويكتب اآليت: »بني األناجيل  ،سوى أربعة أناجيل  ا يف كنيسة اهلل حتت  ِنوهي 

وقد ُأِعّد    ،سوع املسيح ولكنَّه فيام بعد صار رسوالً لي  ،الذي كان عّشاراً   ،عرفُت من التَّقليد أنَّ أوهلا كتبه متَّى  ،السامء

ين من اليهود  ، والثاين كتبه مرقس وقد كتبه وفقًا للتعليامت التي تلّقاها من بطرس  .وُنرِش باللغة العربانية  ،للُمتنَّصِّ

والّثالِث    بني. اوكذا مرقس    ،بنًا قائاًل: ُتسلِّم عليكم التي يف بابل املُختارة معكم االذي يف رسالة اجلامعة يعّتف به  

ه بولس  ،لوقاكتبه   أقرَّ الذي  اإلنجيل  كتبه    ،وهو  الذي  اإلنجيل  الكل  ين من األمم. وآخر  املُتنَّصِّ وُكتِب من أجل 

ترك رسالة واحدة ُمعّتف   ،يوحنا. )...( وبطرس الذي ُبنَِيت عليه كنيسة املسيح التي ال تقوى عليها أبواب اجلحيم 

ث عن ذاك الذي اتَّكأ يف    .مشكوك فيهولكن هذا أمر    ،ولعلَّه ترك رسالة ثانية أيضاً   ،هبا وهل نحن يف حاجة للتَّحدُّ
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رغم أنَّه اعّتف بأنَّه كان ُمكنًا له أن يكتب كثرياً جدًا مّا ال    ،أي: يوحنا الذي ترك لنا إنجياًل واحداً   ، حضن يسوع

ُأِمَر بأن يصمت وال يكتب الكلامت التي تكلَّمت هبا الوعود السبعة.    ،وكتب أيضًا سفر الرؤيايسعه العامل.   ولكنَّه 

تهام من اجلميع ،وُربَّام أيضًا رسالة ثانية وثالثة  ،وترك أيضًا رسالة قصرية جداً  ومُها معًا ال    ،ولكنَّهام ليسا ُمعّتفا بصحَّ

ر ما يأيت بخصوص   سالة إىل العربانيني يف عظاته عنها: »إنَّ كل من  حتتويان عىل مائة سطر«. وعالوة عىل هذا ُيقرِّ الرِّ

سالة إىل العربانيني ليس عاّميًّا كُلغة الرسول الذي اعّتف  يستطيع متييز الفرق بني األلفاظ اللُّغوية ُيدرك أنَّ   أسلوب الرِّ

بأنَّه عاّمّي يف الكالم التَّعبري  ،عن نفسه  كل من    ،بل البد أن يعّتف  صاحة.بل تعبرياهتا يونانية أكثر دقَّة وف  ، أي يف 

بدقَّة سويّل  الرَّ النَّص  سولية املُعّتف هبا  ،يفحص  الرَّ الكتابات  سالة عجيبة وليست دون  الرِّ أفكار  « وبعد ذلك  .أنَّ 

رأيي بإبداء  يل  ُسِمَح  »وإن  يأيت:  ما  إنَّ    ،ُيضيف  سولُقلُت  الرَّ أفكار  هي  فهي    ،األفكار  والتَّعبريات  األسلوب  أّما 

ر تعاليم الرسوللشخ ن ما قاله ُمعلِّمه عندما سمحته له الُفرصة  ،ٍص تذكَّ . لذلك إن اعتقدت أيّة كنيسة أنَّ بولس  ودوَّ

سالة فلَتْقَبل ألجل هذا. ألنَّه الُبّد أن يكون لألقدمني تعليلهم عندما سلَّموها إلينا عىل أساس   هو الذي كتب هذه الرِّ

ا للرسول. الرِّ   أِنَّ سالة   اكليمنضس. يقول بعض من سبقونا إنَّ  سالة فاهلُل يعلمأّما من َكَتب    ، أسقف روما َكَتب الرِّ

 [مؤلِّف اإلنجيل وسفر األعامل.«  ،واآلخرون إنَّ كاتبها هو لوقا

- 329صـ  -  27إىل    1: ع    25: ف    7ك    ،مكتبة املحبة   ،ترمجة: مرقس داود  ،تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيَّصي:  

ث هكذا )أي: ديونيسيوس الكبري بابا اإلسكندرية يف القرن الثالث(  ].  323 لقد رفض  : »عن رؤيا يوحنابعد هذا حتدَّ

كليَّةً  وحتاشوه  السفر  سبقونا  مَّن  إصحاحاً   ،البعض  إصحاحًا  معنى  ،ُمنتقدينه  بال  بأنَّه  عني  الرباهني  ،وُمدَّ  ، عديم 

ر  وقائلني ُمزوَّ نه  إنَّه ليس من تصنيف يوحنا.  بأنَّ ُعنوا م يقولون  ألنَّه حيجبه حجاب كثيف من    ،وال هو رؤيا  ،ألِنَّ

ُسل.  الُغُموض دون أنَّه مل يكتبه أي واحد من الرُّ بل أنَّ كورنثوس    ،أو أي واحد من رجال الكنيسة  ،أو القديسني  ، ويؤكِّ

يعة التي ُتدعى  ته اخليالية نسبها إىل يوحنا ،الكورنثيونمؤلِّف الشِّ م قصَّ . وهذا ما نادى به: إنَّ ملكوت  إذ أراد أن ُيدعِّ

نيًّا جداً   ،وألنَّه كان ُمنغمسًا يف ملّذات اجلسد  ،املسيح سوف يكون ملكوتًا أرضيًّا بِأنَّ امللكوت سوف    لَّمَ فقد ع  ،وشهوا

هوة اجلنسية   ،ن قائامً عىل هذه التي أحبَّها يكو ج   ،أي يف شهوة الُبُطون والشَّ ب والتَّزوُّ أو بتعبري آخر: يف األكل والرشُّ

حايا ته بطريقة أكثر ُقُبوالً.    ،والوالئم والّذبائح وذبح الضَّ تار يستطيع إشباع شهوا عىل أنَّني  ظنًّا منه بأنَّه حتت هذا السِّ

وأن يف كل جزء    ،لسفر ألنَّ الكثريين من اإلخوة كانوا جُيلُّونه جدًا ولكنَّني أعترب أنَّه فوق إدراكيمل أجتارس أن أرفض ا

وإنَّني ال ُأريد أن أقيسها أو  معاين عجيبة جدًا ُُمتفية ألنَّني إن ُكنُت ال أفهم الكلامت فأظّن أن وراءها معنى أعمق.  
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بعقيل عليها  أدر  ،أحكم  أن  من  أعىل  أعتربها  لإليامن  ،كهابل  أوسع  ماالً  أدركه.  تاركًا  ال  ما  أرفض  بل    ،ولسُت 

ب ألنَّني ال أفهمه.« بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا    ، بالعكس يبدأ القول:    وبعد أن ُيربهن استحالة فهمه حرفيًّاأتعجَّ

ةع»ب ح بغبطة من حيفظوِنا وغبطة نفسه إذ  ،كام ُدِعَيت  ،د أن أكمل النبي كل النُّبوَّ يقول: طوبى ملن حيفظ أقوال    ُيَّصِّ

ة هذا الكتاب وإنَّ هذا السفر    ،ألجل هذا ال أنكر أنَّه كان ُيدعى يوحناويل أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا.    ، ُنبوَّ

وح الُقُدس.  من كتابة شخص ُيدعى يوحنا يس ُملهم بالرُّ ق  . وأوافق أيضًا أنَّه من تصنيف رجل قدِّ ولكنَّني ال أصدِّ

سالة اجلامعة  ، بأنَّه هو الرسول ابن زبدي  ،ألنَّني أستطيع احلُكم من طبيعة كليهام.  أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرِّ

ومل ُيعلن    ،. ألنَّ اإلنجييل مل يذكر اسمه يف أي مكان أنَّه ليس من تصنيفه  ،ومن مضمون كل السفر  ،ومن صيغة التَّعابري

ر   سالة. )...( ولكن جيب التَّسليم بِأنَّ كاتب هذه األمور كان ُيدعى يوحنا كام ُيقرِّ عن ذاته ال يف اإلنجيل وال يف الرِّ

بأنَّ   ،كام قيل ِمرارًا يف اإلنجيل   ،هو. ولو أنَّه غري واضح َمْن هو يوحنا هذا. ألنَّه مل يقل    ،ه هو التلميذ املحبوب من الرَّ

اتَّكأ عىل صدره ب. )...(    ،أو أخ يعقوب   ،أو الذي  الرَّ إنَّه كان ُهنالك كثريون  أو الذي شهد وسمع  اعتقادي  ويف 

ب    ،بنفس اسم الرسول يوحنا الذين بسبب حمبَّتهم له وإعجاهبم به واقتدائهم به ورغبتهم يف أن يكونوا حمبوبني من الرَّ

ي الكثريون من أبناء املؤمنني بولس وبطرس.  اختَّ   ، مثله سالة يتَِّفقان مع  ذوا نفس اللَّقب كام ُيسمِّ ألنَّ اإلنجيل والرِّ

وال يمّس موضوع  . أّما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها. )...( ويبدآن بأسلوب واحد ،بعضهام

بعيد أو  قريب  من  تعبري  .  السفرين  أي  من  خيلو  فيهامويكاد  )...(  يوجد  اإلنجيل  .  أسلوب  فإنَّ  هذا  وعالوة عىل 

سالة خيتلف عن أسلوب سفر الرؤيا ة.    ، . )...( وأنا ال أنكر أنَّ الكاتب اآلخر رأى رؤياوالرِّ ولكنَّني  ونال علامً ونبوَّ

ويف بعض    ،طالحات بربريةبل هو يستعمل اص  ،مع ذلك أعتقد أنَّ هلجته وُلغته ال تتَِّفقان مع اللُّغة اليونانية الُفصحى

م   ،املواضع أغالطًا نحوية. وال ُيعنينا اإلشارة إليها   ،ألنَّني ال ُأريد أن يُظّن أي واحد أنَّني أذكر هذه األمور بروح التَّهكُّ

 [ .«إنَّام ُقلُت هذا بقصد إيضاح اخلالف بني الكتابات املُختلفة
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 قانون أسفار أثناسيوس •
Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. IV, 

Athanasius: Select Works and Letters, Page 551, 552. From Letter XXXIX. (for 

367.) Of the particular books and their number which are accepted by the Church. 

From the thirty-ninth Letter of Holy Athanasius, Bishop of Alexandria, on the 

Paschal festival; wherein he defines canonically what are the divine books which are 

accepted by the Church. 

اهلراطِ   .2 أننا ذكرنا  بام  ولكن ذكرنا  ،  ة كأمواٍت قَ ولكن 

التي   اإلهلية  الكتابات  كـأصحاب  توصلنا  أنفسنا 

وللخالص أهل خشىأ ألنني،  إىل  بولس  كتب  كام   ،

بسبب   أنَّ   من  ،كورنثوس  ُيفَسدوا  قد  البسطاء  بعض 

الذين    جال،بساطتهم ونقاوهتم، من ِقَبل ُخبث بعض الرِّ 

عون ينبغي   يدَّ فصاعداً   أنه  اآلن  الك   من    تاباتقراءة 

تُ  التي  تلك  أبوكريفا سمَّ األخرى،  تم    ،ى  الذين  هؤالء 

بس الكتابات  تضليلهم  أسامء  مع  أسامئهم  تشابه  بب 

رب  ألتمس؛ ولذلك  احلقيقية أنا أكتب اآلن    ، إذمنكم الصَّ

جيداً  تعرفها  مسائل  التَّ   ، عن  أجل  حتت   ،ذكري من  وأنا 

 الكنيسة.  فائدةمن أجل تأثري حاجة النّاس و

2. But since we have made mention of 

heretics as dead، but of ourselves as 

possessing the Divine Scriptures for 

salvation; and since I fear lest، as Paul 

wrote to the Corinthians، some few of 

the simple should be beguiled from 

their simplicity and purity، by the 

subtlety of certain men ، and should 

henceforth read other books—those 

called apocryphal—led astray by the 

similarity of their names with the 

true books; I beseech you to bear 

patiently، if I also write، by way of 

remembrance ، of matters with which 

you are acquainted، influenced by the 

need and advantage of the Church. 

سوف أختار أسلوبًا  يف طريقي إلعالن هذه األشياء،    .3

املدح  اإلنجييل  ،يستحق  لوقا  أسلوب    قائالً   ، وهو 

أخذوا  قد  كثريون  كان  إذا  نفيس:  عن  عىل    باألصالة 

الكتابات    عاتقهم طريق  عن  النظام  إخالل  ة  التي  ُمهمَّ

3. In proceeding to make mention of 

these things، I shall adopt، to commend 

my undertaking، the pattern of Luke the 

Evangelist، saying on my own account: 

‘Forasmuch as some have taken in 

hand،’ to reduce into order for 

themselves the books termed 
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سة  وأخذوا خيلطوِنا مع الكتابات    ،ى أبوكريفاُتسمَّ  املُقدَّ

ألن    هبا متامًا،تلك التي نحن ُمقتنعني  ،  املوحى هبا من اهلل

ها  َسلَّمو   ،الذين كانوا ُمنذ البدء ُمعاينني وُخّدامًا للكلمة

هذا من ِقَبل إذ قد تّم َحثِّي عىل    ، رأيُت أنا أيضاً   لآلباء؛ 

تعلمُت  وكام  حقيقيني،  البداية،    إخوة  أضع  من  أن 

املُدرج  الكتابات  القانونأمامكم  يف  ُسلمت ة  والتي   ،

، حتى إذا كان هناك شخص قد وقع ومقبولة كإهليةإلينا،  

الضالل،   إىل  اقتادوه  الذين  يدين  أن  يستطيع  اخلطأ  يف 

وذلك الثابت عىل النقاء يفرح مرة أخرى، حيث أنه قد  

 تم تذكريه هبذه األمور. 

apocryphal، and to mix them up with 

the divinely inspired Scripture ، 

concerning which we have been fully 

persuaded، as they who from the 

beginning were eyewitnesses and 

ministers of the Word، delivered to the 

fathers; it seemed good to me also، 

having been urged thereto by true 

brethren، and having learned from the 

beginning، to set before you the books 

included in the Canon، and handed 

down، and accredited as Divine; to 

the end that any one who has fallen into 

error may condemn those who have led 

him astray; and that he who has 

continued steadfast in purity may again 

rejoice ، having these things brought to 

his remembrance. 

  ، اثنان وعرشون كتابًا كعدد العهد القديم،    اً هناك إذ  .4

الكتابات  عدد    وه  ا من املَسلَّم به أن هذ  ، ألنه كام سمعُت 

وأسامؤه   لدى الكتابات  ترتيب  كاآليت:   االعربانيني؛ 

ومن بعدهم    الالويني،  التكوين، ثم اخلروج، ثم  األول،

القضاة، ثم    ثم   ،العدد ثم  يليهم يشوع بن نون،  التثنية. 

أربعة أسفار    ، اتباراعوث. ومرة أخرى، بعد هذه الكت

، وعىل  األول والثاين يتم اعتبارمها كتاب واحد،  للملوك

بع يف كتاب واحد،  نحو ماثل . ومرة أخرى،  الثالث والرا

، وعزرا أيضاً .  ب واحدأخبار األيام األول والثاين يف كتا 

هناك    الكتابات  . بعد هذهاألول والثاين يف كتاب واحد

 اجلامعة، ونشيد اإلنشاد.  كتاب املزامري، ثم األمثال، ثم

. االثني عرش يف كتاب واحد،  ثم األنبياءأيوب،  يتبعهم  

4. There are، then، of the Old 

Testament ، twenty-two books in 

number; for ، as I have heard ، it is 

handed down that this is the number of 

the letters among the Hebrews; their 

respective order and names being as 

follows. The first is Genesis، then 

Exodus، next Leviticus، after that 

Numbers ، and then Deuteronomy. 

Following these there is Joshua، the son 

of Nun، then Judges، then Ruth. And 

again، after these four books of 

Kings، the first and second being 

reckoned as one book، and so 

likewise the third and fourth as one 

book. And again، the first and second 

of the Chronicles are reckoned as one 

book. Again Ezra، the first and 

second are similarly one book. After 

these there is the book of Psalms ، then 
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مع   ارميا  ثم  واحد،  كتاب  إشعياء  املراثي    باروخثم  و 

حزقيال ودانيال كل    والرسالة يف كتاب واحد، بعد ذلك،

 منهام كتاب. هكذا تم تشكيل العهد القديم. 

the Proverbs، next Ecclesiastes، and the 

Song of Songs. Job follows ، then the 

Prophets، the twelve being reckoned 

as one book. Then Isaiah، one book، 

then Jeremiah with Baruch ، 

Lamentations، and the epistle، one 

book; afterwards ، Ezekiel and Daniel، 

each one book. Thus far constitutes the 

Old Testament. 

ُم   .5 ليس  كت  الًّ ومرة أخرى  أتكلم عن  العهد    ابات أن 

األربعة،   األناجيل  هي:  هذه  متى  اجلديد.  بحسب 

ويوحنا  ولوقا  الرُّ ومرقس  أعامل  ذلك،  بعد  ل ُس . 

التي   كاثوليكيةوالرسائل  رسالة  ُتدعى  سبعة:  وهم   ،

ليعقوب  ل  ،واحدة  رسائل   ،طرسب رسالتان  ثالث 

ورسالة ليهوذا. باإلضافة إىل ذلك، هناك أربعة    ،ليوحنا 

األوىل:   الّتتيب:  هبذا  مكتوبة  لبولس،  رسالة  ىل إ عرش 

كورنثوس،  ا رومي أهل  إىل  اثنتني  ثم  أهل ثم،  إىل   ،

أهل  ،غالطية  ثم إىل  إىل أهل أفسس،  فيلبي، ثم إىل    ثم 

تسالونيكي،   وبعد هذه، رسالتان ألهل  أهل كولويس، 

للعربانيني أخرى،    ،والتي  لتيموثاوسومرة    ،رسالتني 

وأخرياً،  تيطس لوواحدة   ول  التي ،    ،بجانبهمفيلمون. 

 رؤيا يوحنا. 

5. Again it is not tedious to speak of the 

[books] of the New Testament. These 

are ، the four Gospels، according to 

Matthew، Mark ، Luke ، and John. 

Afterwards ، the Acts of the Apostles 

and Epistles (called Catholic)، seven، 

viz. of James، one; of Peter، two; of 

John، three; after these، one of Jude. In 

addition، there are fourteen Epistles of 

Paul، written in this order. The first، to 

the Romans; then two to the 

Corinthians; after these ، to the 

Galatians; next، to the Ephesians; then 

to the Philippians; then to the 

Colossians; after these، two to the 

Thessalonians، and that to the 

Hebrews; and again، two to Timothy; 

one to Titus; and lastly، that to 

Philemon. And besides، the Revelation 

of John. 

اخلالص  .6 ينابيع  كلامهتا   ،هذه  من  يرتوي  العطشان 

. العقائد اإليامنيةت  نَ علِ وحدها أُ   الكتابات   يف هذه احلية.  

. ألن  شيئاً   ، وال أن حيذف شيئاً   يضيف   تدعوا رجالً   ال

ب اخلزي والعار عىل  بخصوص هذه الكتابات وضع الرَّ 

الكت  تعرفون  ال  إذ  »تضلون   : وقال  ابات  الصدوقيني، 

6. These are fountains of salvation، that 

they who thirst may be satisfied with 

the living words they contain. In these 

alone is proclaimed the doctrine of 

godliness. Let no man add to these، 

neither let him take ought from these. 

For concerning these the Lord put to 

shame the Sadducees، and said ، ‘Ye do 
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سة سةبا: »فتشوا الكتخ اليهود قائالً و وبَّ   ،« املُقدَّ   ات املُقدَّ

 ألِنا هي التي تشهد يل«. 

err، not knowing the Scriptures.’ And 

He reproved the Jews، saying، ‘Search 

the Scriptures، for these are they that 

testify of Me.’ 

 أود أن أضيف أيضاً   ،قةالدِّ   يف  ولكن من أجل زيادة  .7

كت   ،كتابات رضورية هذه    اتبا هناك  جانب  إىل  أخرى 

ولكن    ،ابات ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيدالكت 

اآلباء قد عيَّنوها من أجل أن ُتقرأ من ِقَبل أوئلك الذين  

، والذين يرغبون يف تعاليم من خالل  لينا حديثاً إ انضموا  

تقية.   سليامنكلامت  ، ستريأ و،  وحكمة سرياخ،  حكمة 

ت ،  وطوبيا،  وهيوديت ُتدعى  التي  الرُّ وتلك  ، ل ُس عاليم 

ضمن    كل ما ذكر يف البداية  ، يا إخويت  . ولكن والراعي

ءة فقطوأما ما ذكر مُ ،  القانون ً للقرا وال يوجد يف    ،ؤخرا

تلك الكتابات التي من    ، أبوكريفاأي مكان ذكر لكتابات  

الذين  اهلراطقة،  يشاءون  اخّتاع  عندما  ،  يكتبوها 

اال عليها  هلا  ويدَّ ستحسان،  يضعون  ُمعيَّ عون  ، نة أزمنة 

لذلك يستطيعون تضليل   ،يستخدموها ككتابات قديمةف

 الُبسطاء. 

7. But for greater exactness I add this 

also، writing of necessity; that there 

are other books besides these not 

indeed included in the Canon، but 

appointed by the Fathers to be read by 

those who newly join us، and who wish 

for instruction in the word of godliness. 

The Wisdom of Solomon، and the 

Wisdom of Sirach، and Esther، and 

Judith ، and Tobit، and that which is 

called the Teaching of the Apostles، 

and the Shepherd. But the former، 

my brethren، are included in the 

Canon، the latter being [merely] 

read; nor is there in any place a 

mention of apocryphal writings. But 

they are an invention of heretics ، who 

write them when they choose، 

bestowing upon them their 

approbation، and assigning to them a 

date، that so، using them as ancient 

writings، they may find occasion to 

lead astray the simple. 
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س   وح الكتاب الُمقدَّ
وإنَّه ألمر يستحق التنويه أن  ].  12صـ  - دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

ولكن الرأي   ،مل تضع صيغة ِنائية بالنسبة لطبيعة الوحي يف الكتاب املقدس  ،الكنيسة األوىل بآبائها القديسني العظام

املسيحي السائد بصفة عامة كان راضيًا عن التمييز بني الشخصية اإلنسانية لُكّتاب األسفار املقدسة وبني التأثري اإلهلي  

ق  [دون حماولة لتحديد مال كل من العنَّصين البرشي واإلهلي. ،ع عليهمالوا

ذكر اإلهلام يف العهد القديم:  ].  134صـ   -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

التالية: الرشيعة ُتَعد كلمة اهلل. وموسى  . لكنه ُيشري إليه أحيانًا كام يف األمثلة  ال يتكلم العهد القديم رسميًا عن اإلهلام

م ُبلِّغوا   ويشوع وصموئيل ودانيال يؤَمُرون بكتابة كالم اهلل. وأشعيا وإرميا وحبقوق وغريهم من األنبياء يقولون إِنَّ

 [كالم اهلل.

ليس لدينا  د:  إهلام العهد اجلدي ].  136صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

 [ وإنَّام لدينا ما ُيشري إىل هذا األمر.  ،يف العهد اجلديد نصوص ُتربز رسميًا أنَّه ُملهم

الباترولوجي يف الستة قرون األوىلتادرس يعقوب ملطي:     -كنيسة مار جرجس باإلسكندرية    ،نظرة شاملة لعلم 

ثيئوفيلس هو أول من  (: ويرى البعض أن م185 - 181ت. بني  ،م169ثيئوفيلس أسقف أنطاكية )أسقفًا ]. 30صـ

به موحى  اجلديد هو  العهد  أن  ُملهمني  ،أوضح  كانوا  ُسل  الرُّ إهلي    ، وأن  بولس هي »كالم  األناجيل ورسائل  وأن 

س«.  [ُمقدَّ

املقدس  الوحي اللفظي: ال يقول الكتاب  ].  5صـ  -ط. دار النرش األسقفية    ،الوحي اإلهلي للكتاب املقدسآرثر بينك:  

إنَّه إعالن إهلي الروح    ،فقط  ُيعلِّمه  بام  إنسانية بل  ُتعلِّمها حكمة  د أن ُمطوطته األصلية ليس »بأقوال  بل أيضًا يؤكِّ

( ُملهمني  13/    2كو    1القدس«  ُأناس  بواسطة  ُكتِب  أنه  موضع  أي  يف  الكتاب  يقل  مل  منها    -(.  مفروغ  كحقيقة 

الكلامت التي نطقوا هبا  بل أرصَّ الكتاب عىل أن    -  ام عىل سبيل املثالوبعضهم كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة كبلع 

لوها كان كالم اهلل  ،(11-10/   1بط    1. اإلهلام ال شأن له بأذهان الُكتَّاب )ألن الكثري منهم مل يفهموا ما كتبوا  وسجَّ

 [لكتاب هنا الُكُتب أي األسفار.( واملقصود با16/    3يت    2لكن بالكتابات ذاهتا »كل الكتاب هو موحى به من اهلل« )
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َهَكَذا َأيْضًا  ألَْن َمْن ِمَن النَّاِس َيْعِرُف ُأُموَر اإِلْنَساِن إِالَّ ُروُح اإِلْنَساِن الَِّذي فِيِه؟    11)   13- 11/    2كورنثوس األوىل  

 
ِ
 الَ َيْعِرُفَها َأَحٌد إاِلَّ ُروُح اهلل

ِ
 لِنَْعِرَف األَْشَياَء امْلَْوُهوَبَة    12.  ُأُموُر اهلل

ِ
ِذي ِمَن اهلل وَح الَّ َوَنْحُن مَلْ َنْأُخْذ ُروَح اْلَعامَلِ َبِل الرُّ

  
ِ
ِمَن اهلل َأيْضًا    13َلنَا  هِبَا  ُم  َنَتَكلَّ تِي  اْلقُ الَّ وُح  الرُّ ُمُه  ُيَعلِّ باَِم  َبْل  إِْنَسانِيٌَّة  ِحْكَمٌة  ُتَعلُِّمَها  ٍل  بَِأْقَوا وِحيَّاِت    ُدُس الَ  الرُّ َقاِرننَِي 

وِحيَّاِت.  (بِالرُّ

َأنْبَِياءُ   10)   11- 10/    1بطرس األوىل   َعنُْه  َفتََّش َوَبَحَث  ِذي  الَّ تِي ألَْجلُِكْم،  اخْلاََلَص  َتنَبَُّأوا َعِن النِّْعَمِة الَّ ِذيَن   11، الَّ

َيدُ  َكاَن  الَِّذي  اْلَوْقُت  َما  َأْو  َوْقٍت  َأيُّ  ِفيِهمْ َباِحثنَِي  ِذي  الَّ امْلَِسيِح  ُروُح  َعَلْيِه  لِْلَمِسيِح  لُّ  تِي  الَّ بِاآلالَِم  َفَشِهَد  َسَبَق  إِْذ   ،

تِي َبْعَدَها. اِد الَّ  (َواألَْمَ

س هو وحي اهلل].  35صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:   وحي  . ومع أنَّ تعبري »الكتاب املُقدَّ

سالكتاب   س كله؛  ليس تعبرياً كتابيًّا بحَّص اللفظ«  املُقدَّ . ولقد  إال أنَّ مضمونه واضح كل الُوُضوح يف الكتاب املُقدَّ

موحى به  »  هذه الكلمة(.  16/    3يت   2نشأ هذا التَّعبري من قول الرسول بولس: »كل الكتاب هو موحى به من اهلل« )

ة الفريدةلكن هذه امل  ،مل ترد سوى يف هذا النَّص«  من اهلل مليئة باملعاين الغنية املُباركة. فهي باليونانية؛ لغة العهد    ،رَّ

حيح: ثيئوبنيوستوس[    اجلديد األصلية »ثيوبنوستوس«  فالكتاب  وتعني حرفيًّا؛ نفس أو نسمة اهلل.    -]النُّطق الصَّ

س هو إذًا أنفاس اهلل أرسلها إىل أواين الوحي  [ .املُقدَّ

ا َأنَْت َفاْثُبْت َعىَل َما َتَعلَّْمَت َوَأيَْقنَْت، َعاِرفًا ِمَّْن َتَعلَّْمَت.    14)   17- 14/    3تيموثاوس الثانية   َوَأمَّ
ُفولِيَِّة    15 َوَأنََّك ُمنُْذ الطُّ

َسةَ  ِذي يِف امْلَِسيِح َيُس َتْعِرُف اْلُكُتَب امْلَُقدَّ َمَك لِْلَخاَلِص، بِاإِلياَمِن الَّ ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموحًى بِِه    16وَع.  ، اْلَقاِدَرَة َأْن حُتَكِّ

 
ِ
،  َوَناِفٌع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ ،  ِمَن اهلل ِذي يِف اْلرِبِّ ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَّ

بًا لُِكلِّ َعَمٍل    17  َكاِماًل، ُمَتَأهِّ
ِ
لَِكْي َيُكوَن إِْنَساُن اهلل

 (َصالٍِح.

. 20صـ  -كنيسة السيدة العذراء بالفجالة.    ، الرسالة الثانية إىل تيموثاوس  ،ديدتفسري العهد اجل أنطونيوس فكري:  

وإن كان العهد القديم نافع هكذا فكم    ،ونفهم نحن اآلن اآلية أِنا تشمل العهدين  ،وبولس كان يقصد العهد القديم] 

 [وكم يكون نافعًا اآلن بعد أن اتضحت نبّواته بإضافة العهد اجلديد.
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بداية جيب  ].  54صـ  -  كنيسة مار جرجس باإلسكندرية  ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟األنبا رافائيل:  ُمراجعة  

.  كالمه عن الكتب املقدسة التي عرفها تيموثاوس من طفولتهأن نسأل عام كان يقصد القديس بولس الرسول عند  

بل إنه مل يكن قد اكتمل حتى زمن    ،ألنه مل يكن مكتوبًا حني كان تيموثاوس طفالً   ،ال يمكن أن يقصد العهد اجلديد

بالتايل نرى يف  كن العهد اجلديد قد مُجِع حينذاك كام نعرفه حاليًا ...  كتابة بولس لتلك الرسالة إىل تيموثاوس. ومل ي

 [ .تلك اآلية ويف أغلب إشارات العهد اجلديد إىل »الكتب املقدسة« أن بولس يقصد أسفار العهد القديم

ك التالميذ  لذلك مت].  41  ،40صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:   سَّ

كًا شديدًا بالعهد القديم يف ترمجته السبعينية ُسل متسُّ   ،يس بولس لتلميذه تيموثاوس كام يتَِّضح هذا من وصية القدِّ   ،والرُّ

« وثني(:  )أي:  يوناين  وأبوه  مؤمنة  هيودية  امرأة  ابن  َسَة  وهو  امْلَُقدَّ اْلُكُتَب  َتْعِرُف  الطُُّفولِيَِّة  ُمنُْذ  ὰερἱ َوَأنََّك 

μματαάγρ  (ِذي يِف امْلَِسيِح َيُسوَع.  أي: العهد القديم َمَك لِْلَخاَلِص، بِاإِلياَمِن الَّ ἡ ُكلُّ اْلِكَتاِب  (، اْلَقاِدَرَة َأْن حُتَكِّ

ὴγραφ  (لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ أي: الّتمجة السبعينية التي بني يديه َوَنافٌِع   ،
ِ
ِمَن اهلل بِِه  لِلتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب  ( ُهَو ُموحًى   ،

 ، بًا لُِكلِّ َعَمٍل َصالٍِح« )  17الَِّذي يِف اْلرِبِّ  َكاِماًل، ُمَتَأهِّ
ِ
 [ (17- 15: 3يت  2لَِكْي َيُكوَن إِْنَساُن اهلل

ةُ  19)   21- 19/  1بطرس الثانية  َمُة النََّبِويَّ
ٍج  َوِعنَْدَنا اْلَكلِ ا تِي َتْفَعُلوَن َحَسنًا إِِن اْنَتَبْهُتْم إَِلْيَها َكاَم إِىَل رِسَ ، َوِهَي َأثَْبُت، الَّ

ْبِح يِف ُقُلوبُِكْم،  الً:  20ُمنرٍِي يِف َمْوِضٍع ُمْظلٍِم، إِىَل َأْن َينَْفِجَر النََّهاُر َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ نَي َهَذا َأوَّ
ِ ِ
ِة اْلِكَتاِب  َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَّ َعامل

َتْفِسرٍي َخاصٍّ  ٌة َقطُّ بَِمِشيَئِة إِْنَساٍن،    21،  َلْيَسْت ِمْن  ُنُبوَّ َتْأِت  وِح  ألَنَُّه مَلْ  يُسوَن َمُسوِقنَي ِمَن الرُّ  اْلِقدِّ
ِ
َبْل َتَكلََّم ُأنَاُس اَّللَّ

 ( .اْلُقُدسِ 

إن كنتم يف  ].  11صـ  -يدة العذراء بالفجالة  كنيسة الس  ،رسالة بطرس الثانية  ،تفسري العهد اجلديدأنطونيوس فكري:  

وهي شهادات أنبياء شهدوا هبا عن املسيح منذ مئات    ،فعندكم النبوات يف العهد القديم  ،شك من شهادتنا عن املسيح

ثابتة الريح    ، السنني. وهي  )...( مسوقني = حممولني كام حتمل  نقول.  ما  اليهود شاهدة عىل صدق  يد  والكتب يف 

(. ولكن لنفهم أن مفهوم الوحي لدى املسيحيني واليهود هو ليس أن الروح القدس  16:    3يت    2السفينة وقارن مع )

ي  ،هو يعطي الفكرة للكاتب(  1يميل عىل الكاتب ما يكتب بل: ) كتب بحسب أسلوبه وثقافته  والكاتب يصيغ ما 

( الروح القدس يكشف للكاتب ما  3. )الروح القدس حيمي الكاتب من الوقوع يف أخطاء(  2. )وفلسفته وخرباته
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بل بوحي من    ،(. ليس من تفسري خاص = ليس عن اجتهاد برشي 1هو غامض ومستور )مثاًل: أحداث اخلليقة تك  

 [الروح القدس.

فاخوري حنا:   و باخوم  الفرعونيةاملسيحية  األول  ،مَّص  للطباعة    ،اجلزء  كامل  يوسف  نقصد  ] .  105صـ  -دار  ُهنا 

فالعصمة  ،  حتى ال خيطئوا يف تبليغ أو كتابة ما ُيوحى إليهم بهبالعصمة هي التي يمنحها اهلل تبارك اسمه ألنبيائه وُرُسله  

البرشي اخلطأ  من  الوحي  حفظ  عىل  ال   ،مقصورة  أو  النَّبي  حفظ  هي  العصمة  خطيئة  وليست  أو  خطأ  من  رسول 

ة  ،شخصية ة ُشُعوره بالنَّدم كتب مزامريه الّرائعة   ،فداود النَّبي اعّتف بخطيئته وندم عليها بدموع ُمرَّ وتسجيله    ،ويف ُقوَّ

 [لسقطته يف اخلطيئة إنَّام هو دليل قوي وواضح عىل صحة الوحي املكتوب.

رياض:   املقدسيوسف  الكتاب  اإلخوة    ،وحي  طبيعتان].  24صـ  -مكتبة  له  املسيح  شخص  أن  الطَّبيعة  كام  ؛ 

بة مريم  ،النّاسوتية  ه من املُطوَّ وح الُقُدس  ،والطبيعة الالهوتية؛ ُعنَّص برشي استمدَّ هكذا أيضًا    ، وعنَّص إهلي من الرُّ

ن من عنَّص برشي ُمستمّد من كتبة الوحي س يتكوَّ وُعنَّص إهلي   ،وُلغتهم ... إلخ ؛ علمهم واختباراهتم الكتاب املُقدَّ

وح الُقُدس يَّة  ،من الرُّ
د خاليًا من اخلطِ هكذا كلمة اهلل املوحى هبا    ، ونتيجة لذلك فإنَّه كام كان املسيح كلمة اهلل املُتجسِّ

تنا متامًا يف كل َشء ما خال اخلطِيَّة  ب يسوع املسيح هي مثل برشيَّ ة الكتاب هي  وبرشيَّ   ،خالية من اخلطأ. إن برشيَّة الرَّ

 [ . مثل كل الُكُتب ما خال اخلطأ

إن هذه »اآلداب اإلهلية« وفقًا  ].  99صـ  -منشورات املكتبة البولسية    ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  

إال أن هذا الكتاب  .  قد ُألَِّفت بإهلام اهلل  ،وإن هذه »املكتبة اإلهلية« وفقًا لقول القديس إيريناوس  ،لقول ترتليانوس 

. وكون الكتاب  ومنهم املجهولونتركها لنا ُكّتاب منهم املعروفون    ،بل مموعة كتب  ،هو يف الوقت نفسه كتاب برشّي 

كتابًا برشيًا وإهلياً  ي  ، املقدس  ما  إىل  منُيشري من ساعته  التي ال خيلو  القارئ من املصاعب  أو  ه عّتض  ا كتاب قديم 

 [حديث.

لَّق بالوحي[ هي إذًا  عهذه األمور الثالثة ]أي: ما يت].  37صـ -مكتبة اإلخوة   ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض: 

وفيه يصل إىل ذهن كاتب الوحي ما ُيريد اهلل أن يقوله. هذا هو    ،من اهلل إىل كاتب الوحيكاآليت: اخلطوة األوىل:  

ُقوق أو الورقاإلعالن. اخلطوة الثانية:   . وفيه يكتب النَّبي ما ُيريده اهلل أن يكتبه. وهذا هو  من أواين الوحي إىل الرُّ
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ُقوق أو الورق إىل قلب القارئ  : الوحي. اخلطوة الثالثة االستنارة من جهة ما ُيريده اهلل أن    وفيه يتقبَّل اإلنسان  ،من الرُّ

ا  هذه هي اخلطوات الثالث لوصول أفكار اهلل إىل اإلنسانوما كتبه اهلل يف الكتاب. وهذا هو اإلدراك.    ،يقوله  . إِنَّ

 [ . والكل من عمل روح اهللتشمل املنبع واملجرى واملصّب. 

الكتاب املقدسيوسف رياض:   نظرّيات الوحي: حاول الالهوتيون تفسري  ].  40- 36صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي 

موا لذلك نظرّيات نذكر منها:    ، الوحي هو إهلام طبيعي كذلك  : فاعترب البعض أنَّ الوحي  النَّظِريَّة الطَّبيعية  -1وقدَّ

ء واألدباء يف كتابة قصائدهم وأعامهلم الفنِّية عرا تتجاهل  ا  ِنَّ أل. لكن هذه النَّظِريَّة مرفوضة  اإلهلام الذي ُيصاحب الشُّ

وح الُقُدس"    الُعنَّص اإلهلي س عندما يقول: "تكلَّم ُأناس اهلل القديسون َمُسوقني من الرُّ ده الكتاب املُقدَّ الذي يؤكِّ

متامًا كام لو    ،إنَّ اهلل قام بإمالء كتبة الوحي ما كتبوا : وفيها قالوا النَّظِريَّة امليكانيكية أو اإلمالئيَّة  -2(. 21/  1بط  2)

ك آلة كتابة أو إنسانًا آليًّاكان   ة الّسابِقة تتجاهل الُعنَّص البرشي.  حُيرِّ وال يوجد أدنى    ،هذه النَّظِريَّة عىل عكس النَّظِريَّ

س إنَّ لدينا العديد من األدلَّة عىل أن شخصية الكاتب ومشاعره    ،بل عىل العكس  ،سند هلذه النَّظِريَّة يف الكتاب املُقدَّ

بالفكرة فقط:  النَّظِريَّة املوضوعيَّة  -3.(  ظاهرة فيام كتب. ).. العبارات    ،بمعنى أنَّ اهلل أوحى ألواين الوحي  دون 

ل من جانبه   ،نفسها . ولعلَّ الذين اقّتحوا هذه النَّظِريَّة  إذ ترك لكل كاتب أن خيتار الِعبارات التي تروق له دون تدخُّ

س  . لكننا أيضًا  أو عدم دقَّة تارخيية أو علمية مزعومة  ،ال يعرفون حلَّها  أرادوا هبا تفادي أيَّة تناقضات يف الكتاب املُقدَّ

س ُموحى  : وتعني أن ُهناك  النَّظِريَّة اجلُزئيَّة  -4نرفض هذه النَّظِريَّة إذ أن الكتاب ينقضها. )...(   ء يف الكتاب املُقدَّ أجزا

النَّظرِ وأخرى غري ُموحى هبا  ،هبا ُيثبت أحد الالهوتيني هذه  سالة إىل    ،يَّة . ولكي  الرِّ فإنَّه فِّسَّ اآلية الواردة يف فاحتة 

كثرية".   وُطُرق  ُجزئيًّا(  أو  بأجزاء  الكتاب:  حاشية  )ويف  بأنواع  قديامً  اآلباء  كلَّم   ... "اهلل  النَّظِريَّة    -5العربانيني 

وحيَّة وحّيات فقط:  الرُّ فهي حتتمل    ،إلخ..    الّتارخيية أو العلميةأّما األمور األخرى    ،بمعنى أنَّ اهلل أعطى الوحي للرُّ

مان  ،اخلطأ . ويقول صاحب النَّظِريَّة إنَّ اهلل تكلَّم إلينا فعاًل عن طريق كتابه  شأِنا شأن أيَّة كتابات أخرى يف ذلك الزَّ

س اهلل  ، املُقدَّ كلمة  هي  الكتاب  ُنُصوص  ليست  وحية  ،لكن  الرُّ سالة  الرِّ فقط  خالل   بل  من  إلينا  أتت  هذه    التي 

 [ . الكلامت

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 22صـ  -ط. 

ولكنهم يؤمنون بالوحي: فقد    ،املسيحيون ال يؤمنون بأن الكتاب املقدس كتاب نزل من السامء بكل كلامته وحروفه]
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املقدس الكتاب  كلامت  القديسون«  اهلل  »أناس  ن  كاوا    ،دوَّ مجيعًا  أِنم  إال  اخلاصة.  وُمفرداته  املتميز  بأسلوبه  كٌل 

 [متامًا كام تدفع الرياح السفن. ، »مسوقني من الروح القدس« أي حممولني أو مدفوعني بعمل الروح القدس فيهم

اإلنجيل مل ينزل  ]. 11صـ - ط. كنيسة مار مينا بالفيوم  ،الكتاب املقدس واستحالة حتريفه  أصالةالقمص بوال عطية: 

... وكيف يمكن أن ُيمليه مالك وهو رب املالئكة    مل يقف مالكًا ُيمليه اإلنجيل آية آية  ،ومل هيبط عىل السيد املسيح 

والعهد    ،بأكمله ُمذخر يف النبوات والرموز عن املسيا ! السيد املسيح هو موضوع الكتاب كله ... العهد القديم  ؟مجيعاً 

ته وحياته. ،اجلديد يتحدث عن عمل املسيا   [والتالميذ سجلوا القليل عن معجزا

يهِ   43)   44- 43/    22لوقا    ُيَقوِّ
ِ
اَمء َلُه َماَلٌك ِمَن السَّ َصاَر َعَرُقُه  َوإِْذ َكاَن يِف ِجَهاٍد َكاَن ُيَصيلِّ بَِأَشدِّ جَلَاَجٍة وَ   44.  َوَظَهَر 

 (َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعىَل األَْرِض.

خيتلف عام يقوله اإلسالم من أن اإلنجيل نزل  هذا األمر  ]  76صـ  - دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

ليس يسوع بل  فاملسئول األول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد اجلديد    ، أو )عيسى( بلغة القرآن  عىل يسوع

ء من اجليل األول أو من اجليل الثاين من التالميذ  ،املسيحيني . وهذا الكتاب ليس كتابًا أزليًا كان حمفوظًا يف اللوح  سوا

 [ .ولكنه كتاب نشأ يف وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها ، املحفوظ
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 سفار املفقودة األ
الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   القديم   39يوجد  ].  42صـ  -دار  ً يف العهد  كام    ،سفرا

ً آخرين  23يوجد   . نستطيع أن نقرأ ُمقتطفات من  ولكنها غري موجودة  ،كّلها وردت أسامؤها يف العهد القديم  ،سفرا

س يقتبسها منهاألن    ،سفرين من هذه األسفار ا مل    ،الكتاب املُقدَّ ولكننا ال نستطيع أن نقرأ هذه األسفار نفسها ألِنَّ

املفقودةتبق ئيل  ،. وكل األسفار  القديم إلرسا التاريخ  ُتغطي بعض فصول يف  ا  أِنَّ وحروهبم وحكم بعض    ، ُيعتقد 

ا ُكتَِبت قبل األسفار    ،كام أن األسفار املفقودة كانت قديمة جداً   ، وقصص أفراد من األنبياء  ، امللوك فمن الواضح أِنَّ

ئيل بام يف ذلك    ،التي ذكرهتا تاريخ إرسا ا تسبق بعض أقدم القصص يف  حدى معارك يشوع األوىل لدخول  إ أي أِنَّ

قع  .  التي اقتبس فيها يشوع هتافًا جريئًا من سفٍر مفقود  ،أرض املوعد    23ويرى علامء الكتاب أنَّه ال يوجد يف الوا

ً مف  ة أسامء   ،بل نحو ستَّة أسفار  ،قوداً سفرا وكثري من العناوين مل تكن يف الواقع    ،ألن بعض األسفار كان ُيطلق عليها عدَّ

 [وصفًا للُمحتويات. األرجح -كام يقول العلامء  -عناوين أسفار بل 

املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:    منقول من: الكتاب  الثقافة    ،تاريخ  واهد    .43صـ  -دار  الشَّ نّص  )مع إضافة 

 أسفل األسامء( 

ً املفقودة:   الثالثة والعرشون سفرا

ب  -1 «: »َواِهٌب يِف ُسوَفَة َوَأْوِدَيِة َأْرُنوَن    (15- 14/    21)عد    سفر حروب الرَّ بِّ لَِذلَِك ُيَقاُل يِف كَِتاِب »ُحُروِب الرَّ

 َمال إِىل َمْسَكِن َعاَر َواْسَتنََد إِىل خُتُِم ُموآَب«. َوَمَصبِّ األَْوِدَيِة الِذي 

ْعُب    13/    10يشوع    (18/    1صم    2  ،13/    10)يش    سفر يارش  -2 ْمُس َوَوَقَف اْلَقَمُر َحتَّى اْنَتَقَم الشَّ َفَداَمِت الشَّ

مْ  ؟ َفَوَقَفِت الشَّ  َومَلْ َتْعَجْل لِْلُغُروِب َنْحَو َيْوٍم َكاِمٍل. ِمْن َأْعَدائِِه. َأَلْيَس َهَذا َمْكُتوبًا يِف ِسْفِر َيارَشَ
ِ
اَمء  ُس يِف َكبِِد السَّ

«:    18)  27-18/    1صموئيل الثاين    19َوَقاَل َأْن َيَتَعلََّم َبنُو هَيُوَذا »َنِشيَد اْلَقْوِس«. ُهَوَذا َذلَِك َمْكُتوٌب يِف »ِسْفِر َيارَشَ

ئِيُل َمْقُتوٌل عَ  ا رْسَ
ُِمَِك. َكْيَف َسَقَط اجْلََبابَِرُة!  »َالظَّْبُي َيا إِ ِق َأْشَقُلوَن،    20ىَل َشَوا وا يِف َأْسَوا ُ . الَ ُتَبرشِّ وا يِف َجتَّ الَ خُتْرِبُ

ينِيِّنَي، لَِئالَّ َتْشَمَت َبنَاُت اْلُغْلِف.  
ٌر َعَلْيُكنَّ َوالَ ُحُقوُل  َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع الَ َيُكْن َطل  َوالَ َمطَ   21لَِئالَّ َتْفَرَح َبنَاُت اْلِفلِْسطِ

ْهِن.   َتْرِجْع    22َتْقِدَماٍت، ألَنَُّه ُهنَاَك ُطِرَح ِمَنُّ اجْلََبابَِرِة، ِمَنُّ َشاُوَل بِاَل َمْسٍح بِالدُّ َدِم اْلَقْتىَل ِمْن َشْحِم اجْلََبابَِرِة مَلْ  ِمْن 

، َوَسْيُف َشاُوَل مَلْ 
ِ
َقا يِف   23َيْرِجْع َخائِبًا.  َقْوُس ُيوَناَثاَن إِىَل اْلَوَراء ِن يِف َحَياهِتاَِم مَلْ َيْفَّتِ َشاُوُل َوُيوَناَثاُن امْلَْحُبوَباِن َواحْلُْلَوا
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ً بِ   24َمْوهِتاَِم. َأَخفُّ ِمَن النُُّسوِر َوَأَشدُّ ِمَن األُُسوِد.   ئِيَل، اْبِكنَي َشاُوَل الَِّذي َأْلَبَسُكنَّ ِقْرِمزا ا رْسَ
ِم، َوَجَعَل  َيا َبنَاِت إِ التَّنَعُّ

 . َهِب َعىَل َماَلبِِسُكنَّ ُِمَِك َمْقُتوٌل.  25ُحيِلَّ الذَّ َقْد َتَضاَيْقُت   26َكْيَف َسَقَط اجْلََبابَِرُة يِف َوَسِط احْلَْرِب! ُيوَناَثاُن َعىَل َشَوا

بَُّتَك يِل أَ  ً يِل ِجّدًا. حَمَ .  َعَلْيَك َيا َأِخي ُيوَناَثاُن. ُكنَْت ُحْلوا
ِ
بَِّة النَِّساء َكْيَف َسَقَط اجْلََبابَِرُة َوَباَدْت آالَُت    27ْعَجُب ِمْن حَمَ

 احْلَْرِب«.( 

 »َوَبِقيَُّة ُأُموِر ُسَلْياَمَن َوُكلُّ َما َصنََع َوِحْكَمُتُه ِهَي َمْكُتوَبٌة يِف ِسْفِر ُأُموِر ُسَلْياَمَن«  (41/    11مل    1)  سفر أمور سليامن  -3

ئيل  سفر أخبار -4  (19/  14مل  1) األيام مللوك إرسا

َا َمْكُتوَبٌة يِف ِسْفِر َأْخَباِر األَيَّا ا َبِقيَُّة ُأُموِر َيُرْبَعاَم، َكْيَف َحاَرَب َوَكْيَف َمَلَك، َفِإِنَّ ئِيَل« »َوَأمَّ ا رْسَ
ُُلوِك إِ

ِ
 ِم مل

َأْخَباِر األَيَّاِم    (29/    14مل    1)  سفر أخبار أيام مللوك هيوذا  -5 َفَعَل َمْكُتوَبٌة يِف ِسْفِر  َرُحْبَعاَم َوُكلُّ َما  »َوَبِقيَُّة ُأُموِر 

ُُلوِك هَيُوَذا« 
ِ
 مل

ئيل  -6 ئِيَل   (34/    20أخ    2  ،1/    9أخ    1)   سفر ملوك إرسا ا رْسَ
َوَها ُهْم َمْكُتوُبوَن يِف ِسْفِر ُمُلوِك    ،»َواْنَتَسَب ُكلُّ إِ

ئِيَل«  ا رْسَ
 إِ

ئِيَل« َبِقيَُّة ُأُموِر هَيُوَشاَفاَط األُوىَل َواألَِخرَيِة َمْكُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحنَايِن امْلَْذُكوِر يِف ِسْفرِ »وَ  ا رْسَ
  ُمُلوِك إِ

 ( 29/  29أخ  1) سفر أخبار صموئيل الرائي -7

 (29/  29أخ  1)  سفر أخبار ناثان النبي -8

ئي -9  (29/  29أخ  1) سفر أخبار جاد الرا

ئِي  ا يَل الرَّ
ئِي«  ،َوَأْخَباِر َناَثاَن النَّبِيِّ  ،»َوُأُموُر َداُوَد امْلَلِِك األُوىَل َواألَِخرَيُة َمْكُتوَبٌة يِف ِسْفِر َأْخَباِر َصُموئِ ا  َوَأْخَباِر َجاَد الرَّ

 (29/  9أخ   2) أخبار ناثان النبي -10

 (29/  9أخ  2) نبوة أخيا الشيلوين   - 11

 (29/  9أخ  2) رؤى يعدو الرائي -12

ِة َأِخيَّ  ئِي َعىَل  »َوَبِقيَُّة ُأُموِر ُسَلْياَمَن األُوىَل َواألَِخرَيِة َمْكُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َناَثاَن النَّبِيِّ َويِف ُنُبوَّ ا يُلويِنِّ َويِف ُرَؤى َيْعُدو الرَّ ا الشِّ

 َم ْبِن َنَباَط« َيُرْبَعا

 ( 15/  12أخ  2) أخبار شمعيا النبي ويعدو الرائي -13

ئِي َعِن ااِلْنتِ  ا و الرَّ  َساِب« »َوُأُموُر َرُحْبَعاَم األُوىَل َواألَِخرَيُة َمْكُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َشَمْعَيا النَّبِيِّ َوِعدُّ
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و«  (22/  13أخ  2)  ِمدَرس النبي عدو -14 ُلُه َمْكُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس النَّبِيِّ ِعدُّ  »َوَبِقيَُّة ُأُموِر َأبِيَّا َوُطُرُقُه َوَأْقَوا

ئيل  -15 ليهوذا وإرسا امللوك  لَِيُهوَذا    (11/    16أخ    2)  سفر  امْلُُلوِك  ِسْفِر  يِف  َمْكُتوَبٌة  َواألَِخرَيُة  آَسا األُوىَل  »َوُأُموُر 

ئِيَل«  ا رْسَ
 َوإِ

ئيل -16  ( 34/  20أخ  2) أخبار ياهو بن حناين املذكور يف سفر ملوك إرسا

ئِيَل« »َوَبِقيَُّة ُأُموِر هَيُوَشاَفاَط األُوىَل َواألَِخرَيِة َمْكُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحنَايِن امْلَْذُكوِر يِف ِس  ا رْسَ
 ْفِر ُمُلوِك إِ

 َمَْكُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس ِسْفِر  »َوأَ   (27/    24أخ    2)  ِمدَرس سفر امللوك  -17
ِ
ُة َبْيِت اَّللَّ َل َعَلْيِه َوَمَرمَّ

ا َبنُوُه َوَكْثَرُة َما مُحِ مَّ

 امْلُُلوِك« 

ا األُوىَل َواألَِخرَيُة َكَتَبَها إَِشْعَياُء ْبُن    (22/    26أخ    2  ،)كتبها إشعياء بن أموس النبي  أمور عزيا  -18 يَّ »َوَبِقيَُّة ُأُموِر ُعزِّ

 »  آُموَص النَّبِيُّ

ئيل وهيوذا -19  ( 18/  33أخ  2) سفر ملوك إرسا

بِّ إهَِلِ إِ  ِذيَن َكلَُّموُه بِاْسِم الرَّ ئنَِي الَّ ا ى َوَصاَلُتُه إِىَل إِهَلِِه َوَكاَلُم الرَّ ئِيَل«»َوَبِقيَُّة ُأُموِر َمنَسَّ ا رْسَ
ئِيَل ِهَي يِف َأْخَباِر ُمُلوِك إِ ا  رْسَ

ئيل وهيوذا رؤيا أموص ال  -20  (32/  32أخ  2) نبي يف سفر ملوك إرسا

يِّ يِف ِسْفِر ُمُلوِك هَيُ 
مِحُُه َمْكُتوَبٌة يِف ُرْؤَيا إَِشْعَياَء ْبِن آُموَص النَّبِ ئِيَل« »َوَبِقيَُّة ُأُموِر َحَزِقيَّا َوَمَرا ا رْسَ

 وَذا َوإِ

ئيل  -21  (18/  33أخ  2) أخبار ملوك إرسا

ئِيَل هِ »َوَبِقيَُّة  ا رْسَ
بِّ إهَِلِ إِ ِذيَن َكلَُّموُه بِاْسِم الرَّ ئنَِي الَّ ا ى َوَصاَلُتُه إِىَل إِهَلِِه َوَكاَلُم الرَّ ئِيَل«ُأُموِر َمنَسَّ ا رْسَ

 َي يِف َأْخَباِر ُمُلوِك إِ

تِي َبنَى فِيَها ُمْرَتَفَعاٍت  »َوَصاَلُتُه َوااِلْستَِجاَبُة َلُه َوُكلُّ َخَطاَياُه َوِخ   (19/    33أخ    2)  أخبار الرائني  -22 َياَنُتُه َواألََماكُِن الَّ

ئنَِي«  ا ِرَي َومَتَاثِيَل َقْبَل َتَواُضِعِه َمْكُتوَبٌة يِف َأْخَباِر الرَّ  َوَأَقاَم َسَوا

 َمْكُتوبنَِي يِف ِسْفِر َأْخَبارِ   (23/    12)نح    سفر أخبار األيام  -23
ِ
 األَيَّاِم إِىَل َأيَّاِم ُيوَحاَناَن  »َوَكاَن َبنُو الَِوي ُرُؤوُس اآلَباء

 ْبِن َأْلَياِشيَب« 
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س   ُمشَكة نّص الكتاب الُمقدَّ
 ( العهد اجلديد حتديداً )

 ضياع النَُّسخ األصلية  .1

املقدس:   اليسوعيةترمجة  الكتاب  هبانية  إىل    ،الرَّ اجلديدمدخل  ببريوت    ،العهد  املرشق  نّص  ].  12صـ  -دار  بلغنا 

بعة والعرشين يف عدٍد كبرٍي من املخطوطات التي ُأنِْشئت يف كثرٍي من ُمتلف اللُّغات. وهي حمفوظة اآلن   األسفار السَّ

بل هي كلها ُنَسخ    ،وليس يف هذه املخطوطات كتاب واحد بخط املؤلِّف نفسهيف املكتبات يف طول العامل وعرضه.  

 [ْتها يد املؤلِّف نفسه أو أمالها إمالًء.أو ُنَسخ النَُّسخ للُكُتب التي َخطَّ 

ليس بني أيدينا  ]. 19صـ  - بالعباسيةاألنبا رويس  ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق: 

األصلية املخطوطة  القديمأي:    ،اآلن  العهد  أو  اجلديد  العهد  أسفار  أي سفر من  كاتب  بَِخّط  التي  فهذه النُّْسَخة   .

ض لإلتالفأو ُربَّام يكون بعضها قد    ،اْسُتْهلَِكت من كثرة االستعاملاملخطوطات ربام تكون قد   اإلخفاء يف  أو    َتَعرَّ

. ولكن قبل أن ختتفي هذه  وهو رسيع التََّلف  ،ُخُصوصًا وأن بعضها كان مكُتوبًا عىل ورق الربدي  ،أْزِمنَة االضطهاد

 [ُنَسخ كثرية. املخطوطات األصلية ُنِقَلت عنها

: أرشنا يف الفصل األول أن  ضياع النَُّسخ األصلية].  63صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  

س هو صاحب أكرب عدد للمخطوطات القديمة.   وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه املخطوطات  الكتاب الـُمقدَّ

واملكتوب  األصلية  النَُّسخ  عىل  تشتمل  ال  عنهممجيعها  كتابتها  تولَّوا  من  بخط  أو  الوحي  كتبة  بخط  النَُّسخ  .  ة  فهذه 

ُفِقَدت وال يعرف أحد مصريها النَُّسخ  األصلية مجيعها  . )...( ونحن نعتقد أن الِّسِّ من وراء سامح اهلل بفقد مجيع 

سة  ؛ فامذا كان سيفعل أوئلك األصلية للوحي هو أن القلب البرشي يميل بطبعه إىل تقديس وعبادة الـُمخلَّفات الـُمقدَّ

سون ُُملَّفات القديسني لو أن هذه النَُّسخ كان موجودة اليوم بني أيدينا؟ أي عبادة ال تليق إال باهلل كانت   الذين ُيقدِّ

م لتلك املخطوطات التي كتبها أواين الوحي بأنفسهم؟  [سُتقدَّ
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 أخطاء أثناء عملية النَّسخ  .2

نحن ال نملك ُنُصوص  ]. 27 ،26صـ  -دار املرشق ببريوت  ،مدخٌل إىل النَّقد الِكتايباملهندس رياض يوسف داود: 

النَّْسخ  ،األناجيل األصليَّة ُنِسَخت وحصلت أخطاء فيها أثناء  النُُّصوص  َدة    ،فهذه  ُمَتَعدِّ وغالبًا ما نقع عىل قراءات 

ُكون إىل ِعْلم  .. لذلك    ؟فأية قراءة نعتمد  ،وصلت إلينا  لآلية الواحدة عرب ُُمتلف املخطوطات التي  يتحتَّم علينا الرُّ

الُوُصول إىل أقرب  للُوُصول عرب ُُمَتَلف املخطوطات إىل النَّص األصيّل. فعلم نقد النُُّصوص هيدف إىل    نقد النُُّصوص

 [.ما يمكن من األصل األول 

لألسف ال يوجد للعهد اجلديد ما ُيقابل  ].  221صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

املاسورية  من    ،النُّسخة  أكثر  ُهناك  الواقع  يف  اجلديد  5300بل  للعهد  فيها    ،ُمطوطة  أن  التَّقديرات  بعض  وترى 

% من هذه االختالفات ال ُتغريِّ املعنى  95ع أن البعض يقولوا إنَّ  وم   ،اختالفات أكثر ما يف كل العهد اجلديد من كلامت

للنَّص املخطوطات    ،احلقيقي  ُيغربلوا هذه  أن  العلامء  ب عىل  توجَّ دقيقاً فقد  يكون  أن  يف  احتامالً  أكثرها  دوا   ،لُيحدِّ

ءة األصلية وضع ُنّقاد النُُّصوص    ، ايل السنني. وعىل تووُيقارنون بني هذه النُّسخ للوصول إىل ما يتوقَّعون أن يكون القرا

ة النُُّصوص يف كال العهدين القديم واجلديد ي عىل    ، قواعد ملُساعدهتم عىل حتديد صحَّ رغم أنَّ هذه القواعد ال تؤدِّ

ءة األقَّص  . وإحدى هذه القواعد هي أن  وجيب احلذر الشديد يف تطبيق هذه القواعد  ،الّدوام إىل أفضل القراءات  القرا

ئهم هي األكثر احتامالً أن تكون األصل ولكنَّهم نادرًا    ،. فالُكّتاب كثرياً ما أضافوا ماّدة جلعل النَّص أكثر فهامً عند ُقّرا

سة. وقاعدة أخرى هي   سة هي كلمة اهلل املُقدَّ م اعتربوا األسفار املُقدَّ ءة  أنَّ ما حذفوا أي َشء ألِنَّ ه ُكلَّام كانت القرا

الفهم األصلية  ،عسرية  هي  تكون  أن  واضحة    ،فاملُحتمل  ليجعلوها  النُُّصوص  طون  ُيبسِّ ما   ً كثريا الكتبة  أنَّ  حيث 

تبدو    ،لُقّرائهم التي  للكلامت  بدائل  النُُّصوص عىل  ُنّقاد  يبحث  كام  القراءة.  هوا  ُيشوِّ أن  املُحتمل  من  يكن  مل  ولكن 

النُّط تبدو هكذا  ُمتشاهبة يف  أو  الُكّتابق  من  دة  املُتعمَّ إىل ذلكإلزالة األخطاء غري  يبحثون عن    ،. وباإلضافة  م  إِنَّ

ً أو انتقل من استخدام ُمعنيَّ للكلمة إىل استخدام   املقاطع التي ُيمكن أن يكون الكاتب قد سها عنها بأن ختطَّى سطرا

ر لنفس الكلمة يف النُُّصوص يف العهد القديم  الوسط. ومع أن املُشكالت    وهكذا عن غري قصد حذف كلامت يف  ، ُمتأخِّ

ُحُلول إىل  حاجة  يف  زالت  أيِّس   ،ما  العلامء  عمل  جعلت  املاسورية  النُُّصوص  يف  الثِّقة  من    ،فإنَّ  هيب  الرَّ والعدد 
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مدى سنني عديدة  ستجعل ُنّقاد العهد اجلديد ُيواجهون عماًل شاقًّا عىل    القراءات املُختلفة يف ُمطوطات العهد اجلديد

 [ آتية.

يوحنا:   ى  منسَّ الرِب القّس  املحبَّة    ،شمس  الدكتور  ] .  92صـ  -مكتبة  َكَتَب  مونروكيبسن»وقد  تاريخ    «جون  يروي 

ُنَسخ اإلنجيل يقول:   ُمقابلة  ُنَسخ اخلّط األصلية ليست موجودة عندناولكن يقول قائل:  »البحث يف  أمٌر  .  إنَّ  هذا 

وال غريهم من كتبة تلك  كام أنَّه ال وجود لنُسخ "فرجيل" و "جوفينال" و "سينيكا" األصلية    ،فيهُمسلَّم به ال ِجدال  

ة النَُّسخ الّداِرجة الُعُصور نفس البيِّنة املوجودة عىل ُكُتب املُصنِّفني الُقدماء من  اجلواب؛    ؟. فأية بيِّنة عندنا إذًا عىل صحَّ

سة أقوى من تلك بعرشة أضعافإنَّام بيِّنات  .  العلم والّتاريخ ألنَّ عدد نسخها أوفر جدًا من ُكُتب سائر    ،األسفار املُقدَّ

عي للنُّّساخ الِعصمة.  املؤلِّفني تها العجيبة لوجود اّتفاق  عىل أنَّا ال ندَّ ً إمجاليًا، حكمنا بصحَّ ، ولكن إذا نظرنا هلا نظرا

من كتاب    هب أنَّ عندك مخسني ُنسخة أو مائة.  مور زهيدة ال ُيعتّد هباواخلالف إنَّام هو يف أُكيّل بني ماميعها الوفرية.  

حة» ألنَّ الُكّتاب    ،وإن مل َيْسَلم أحدها من اخلطأ،  أال يتيِّس لك باملُقابلة استخراج ُنسخة صحيحة منها،  «حفظ الصِّ

ال  ،  ون التسعة واألربعني أثبتوهافإذا رأيت أحدهم ترك كلمة مثاًل حال ك  ؟ال َيْسُقُطون مجيعًا يف ذات األغالط نفسها

حكمت عىل الفور أنَّ تلك اجلُملة  ،  وإذا أثبت أحدهم مل يذكرها التسعة واألربعون.  ُيداخلك ريب قّط بوجوب إثباهتا

قها عن بعضها.  مل تكن يف أصل الكتاب ة الكتاب تكون بنسبة عدد النَُّسخ وتفرُّ ألنَّك بعد تدقيق  . ومعلوم أن ِصحَّ

 [ « تستطيع إصدار ُنسخة صحيحة طبق األصل.، ُمقابلتها النَّظر يف 

  ُينَْسخ َنْسخ الَيد كان الِكتاب  ].  23صـ   - دار املرشق ببريوت    ،مدخٌل إىل النَّقد الِكتايباملهندس رياض يوسف داود:  

أْدَخل النُّّساخ الكثرِي من  ولقد    ،َمنُْسوخةعن ُنَسخ    ،بأدوات كِتابيَّة بِدائيَّةوكانوا َينَْسُخون    ،يف بداية الَعَّْص املسيحي 

َكَم َبْعُضُه عىل َبْعِضِه اآلخر ُمْثَقاًل بألوان  الذي َوَصَل آخر األمر    صُّ فكان النَّ  ،التَّْبِديل والتَّْعِديل عىل النُُّصوص وَترا

 [جديٌد حتى ُتنْرَش له ُنْسخاٌت َمْشُحوَنٌة باألغالط.؛ فام إن ُيْصَدر كتاٌب  التَّْبِديل التي َظَهَرت يف َعَدٍد كبرٍي من الِقراءات

ى يوحنا:   .  يعّتضون بوجود خالف بني القراءات العديدة لألناجيل] .  90صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ

ن ُتنسخ بأيدي  وكانت الواسطة الوحيدة لنرش الُكُتب أ ،  معلوٌم أنَّ فّن الطِّباعة مل ُيعرف إال ُمنذ عهد قريبفنُجيب:  

ولذلك  . ومعلوٌم أنَّ األناجيل قد ُنِسَخت ِمرارًا بأيدي ُنّساخ كثريين حتى بلغ منها ما يزيد عىل مائتي ألف ُنسخة،  كتبة

الُكُتب املطبوعة يظهر فيها خطأ،  تعترب سالمتها من تغيريات زهيدة رضبًا من املُحال فكم باحلرّي ما  ،  وإذا كانت 
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سة ساملة سالمة ُمطلقة مل يكن ُمكنًا إال بمعجزة دائمةوحفظ الكُ   ؟ ُيكتب باليد واليشء الذي ُيعرف بالبحث  ،  ُتب املُقدَّ

، ولكنَّ الذين وقفوا  فلذلك ُوِجَدت مُجلة قراءات ُُمتلفة لإلنجيل.  ال ُيوِجد اهلُل فيه ُمعجزة،  ل إليه االجتهادوُيوِص 

 العيلّ عىل ُُمتلف هذه القراءات، 
ِ
 [ .شهدوا بأنَّ اإلنجيل وصل إلينا كام ُأعطى من اهلل

لكن ليس فقط  األخطاء يف أثناء عملية النسخ:  ].  66  ،65صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  

  بل إنَّ ،  سخ هذه وقتئذ سهلةفلم تكن عملية النَّ .  ُل من األخطاءخَتْ سخ مل  عملية النَّ   بل إنَّ ،  خ األصلية ُفِقَدتَس أن النُّ 

ف عند  ضاعُ رضة للتَّ وهذا اخلطأ كان عُ خ.  ْس ضهم للخطأ يف النَّباإلضافة إيل تعرُّ   ةاخ كـانوا يلقون الكثري من املشقَّ ّس النُّ 

ر النَّ تِ  خارقًا للمحافظة بكل دقة عىل أقوال اهلل، كام رأينـا يف  هدًا  ، وهكذا دواليك. ومع أن كتبة اليهود بذلوا ُج سخكرا

. وأنواع األخطاء املحتمل حدوثها يف  سخ كانت معصومة من اخلطأفليس معنى ذلك أن عملية النَّ ق،  ابِ الفصل الّس 

 أثناء عملية النسخ كثرية مثل:

ً عىل السطر التايل.  حذف حرف أو كلمة أو أحيانًا سطر بأكمله -1   حيث تقع العني سهوا

 ، وهو عكس اخلطأ السابق. تكرار كلمة أو سطر عن طريق السهو -2

 .أخطاء هجائية إلحدى الكلامت -3

: عندما ُيميل واحد املخطوط عىل كاتب، فإذا أخطأ الكاتب يف سامع الكلمة، فإنه يكتبها كام سمعها.  أخطاء سامعية  -4

"دخول مجل من ثقب إبرة"   24:  19عض املخطوطات القديمة أثناء نقل اآلية الواردة يف متى  وهو ما حدث فعال يف ب

اليونانية قريبة الشبه جدا من كلمة مجل، وألن   النسخ دخول حبل من ثقب إبرة، ألن كلمة حبل  فكتبت يف بعض 

 الفكرة غري مستبعدة! 

ة جـزء من اآلية، وهو عىل ما يبدو السبب يف أن أحد  : أي أن يعتمد الكاتب عىل الذاكرة يف كتابأخطاء الذاكرة  -5

"ثمر الروح" مع أن األصل هو ثمر النور. وذلك اعتامدًا منه عىل ذاكرته يف   9: 5النساخ كتب اآلية الواردة يف أفسس

  ُكتب يف بعض النسخ "يوم الرب" وذلك  12:  3بطرس2، وكذلك "يوم اهلل" يف  22:  5حفظ اآلية الواردة يف غالطـية  

 لشيوع هذا التعبري يف العديد من األماكن يف كال العهدين القـديم واجلديد. 

املتن   -6 الصفحة كأِنا من ضمن  : وهو عىل ما يبدو سبب يف إضافة  إضافة احلواَش املكتوبة كتعليق عىل جانب 

الروح" يف رومية  بعض األجزاء التي مل ترد يف أقدم النسخ وأدقها مثل عبارة "السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب  

 [.7: 5يوحنا 1، وأيضًا عبارة "الذين يشهدون يف السامء هم ثالثة..." الواردة يف 1: 8
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وقد أظهر باك  ].  20صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

Pack    َّأورجيانوس ُيرجع الفروق يف القراءات إىل  يف دراسته عن طريقة أورجيانوس يف ُمقارنة النُُّصوص الكتابية أن

كيز عند النَّاِسخ يف بعض األحيان.    أخطاء أثناء عملية النَّقل بالنَّساخة  -1هي:    أسباب أربعة نتيجة انخفاض درجة الّتَّ

عن  التَّعديالت التي جُيرهيا بعض النُّّساخ -3ببّث أفكارهم فيها أثناء النَّساخة.  عمداً  النَُّسخ التي يتلفها اهلراطقة -2

وعي وبيشء من االندفاع هبدف تصحيح ما يرون أنَّه أخطاء وقعت من ُنّساخ سابقني أو اختالف عن القراءة التي  

 [ .تعديالت هبدف توضيح املعنى املقصود يف العبارة -4 اعتادوا سامعها.

ى يوحنا:  القّس من قال العالمة أوجني دي بلييس: »وال خيلو من الفائدة  ].  96- 94صـ  -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب سَّ

: يظهر ( احلََبل بال دنس بيسوع1)أن نذكر ُهنا الفقرات التي يقوم عليها االعّتاض، وقد رتَّبناها ترتيبًا تارخييًا، وهي:  

.  من إنجيل متى من اإلصحاح األول  18ُأنكر هذا احلبل يف ترمجة العدد أنَّ يف ُنسخة رسيانية ُمطوطة من اإلنجيل،  

مجة، ومل يكن قصد كاتبها أن يلقي ظاًل من الشّك عىل هذه املُعجزة، بدليل أنَّ املُّتجم   ا غلطة يف الّتَّ ق أِنَّ ولكنَّ املُحقَّ

د يف آيتني أُ  ُنسب هذا  :  (46:1( التَّطويب )لوقا  2)ني يف اإلصحاح عينه عذراوية مريم طبقًا للنَّص األصيل.  يتَ خرَ أكَّ

يسة أليصابات ال إىل العذراءالتَّطو  ، ألنَّ مجيع النَُّسخ  وهي بال شّك غلطة من الكاتب،  يب يف بعض النَُّسخ إىل القدِّ

يف ُنَسخ كثرية من اإلنجيل مل ُيذكر  :  (4:5( مالك الربكة )يوحنا 3)حة.  سبِ أمجعت عىل أنَّ مريم هي التي قالت هذه التَّ 

نية )يو 4) .  َشء عنه ة الّزا ة املرأ ة يف عدد كبري من النَُّسخ:  (12- 3:8حنا  ( قصَّ هل  مل ُتذكر هذه القصَّ ، ولكن من السَّ

بب،   السَّ علناً فهم  ُتقرأ  كانت  التي  املخطوطة  النَُّسخ  كانوا  ،  فإنَّ  أو  ُتقرأ  ال  بأن  منها  فقرات  بعض  إىل  ُيؤرشَّ  كان 

ة التي نحن يف صددها، ومع ذلك فإنَّ ل حيذفوِنا وازي يعتربها »من أصّح ما يف اإلنجيل«.  . ومن هذه الفقرات القصَّ

عيفقال أوغسطينوس: » قد نزعوها من ُنَسِخِهم  ،  أو باحلري ناقيص اإليامن احلقيقي،  إنَّ البعض من ذوي اإليامن الضَّ

اذ دليل منها عىل جواز هذه اخلطيئة،  كام أظنّ ،  خائفني مجة الالتينيةمن اختِّ ة موجودة يف الّتَّ وهو ُيعادل   ، «. وهذه القصَّ

يانية. وعدم وجودها يف األربع النَُّسخ القديمة ُيقابله وجودها يف سبع ُنَسخ من احلرف الثلث   عدم وجودها يف الِّسِّ

ئمية ضائعخي الّدارج.  ُنسخة من احلرف النَّْس   300القديم، ويف أكثر من     ، هذا عىل أنَّ النُّسختني اإلسكندرية واإلفرا

فال ُيعلم إن كانت موجودة فيهام أو  ،  23:8ص    -  3:7ومن الثانية من ص    52:8ص    -  50:6من األوىل من ص  

يس لوقا يف )ص  5) .  غري موجودة القدِّ قاله  ما  يه وهو يف جبل  44- 43:22(  ُيقوِّ أنَّ ُملِّصنا ظهر له مالك  ( وهو 

ولعّل النّاقلني من  .  النَُّسخفقد ُحِذَفت هذه الفقرة من بعض  ، وأنَّ عرقه صار كقطرات دّم نازلة عىل األرض.  الزيتون
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ا ال تتَِّفق والهوت املسيح أنَّ ُملِّصنا    (19:28( يف إنجيل متَّى )ص  6) (.  حسب ما فهموا )   فرط غريهتم حذفوها ألِنَّ

القدس«.   والروح  واالبن  اآلب  »باسم  دوهم  وعمِّ األمم  مجيع  وتلمذوا  اذهبوا  لتالميذه  يروها  قال  مل  اآلية  فهذه 

مجات قد ذكرهتا.  . ولكن  أوسابيوس ( اجلزء اخلتامي  7)ليس هذا سببًا إلنكارها يف حني أنَّ مجيع النُّسخ األخرى والّتَّ

يس مرقس )ص     ُمرتبط  أنَّه ُيالحظ أن  البد  القارئ ولكن. النَُّسخ  بعض   يف   له  وجود  ال (  20  –  1:16من إنجيل القدِّ

بام قبله ارتباطًا وثيقًا، حتى أنَّه لو ُحِذف، لكان ختام اإلنجيل يف ُنقطة وقف ُفجائية جدًا. وهذه األعداد املوجودة يف  

ينائية والفاتيكانيةمجيع النَُّسخ اليونانية   ا تركها يف الفاتيكانية .  ما عدا النُّسخَتني األقدم ومها السِّ فواضح من خلو    أمَّ

عامودًا كاماًل مّتوكًا فارغًا وهو العامود الوحيد املّتوك  ،  من هذا اإلصحاح  21وعدد    8 عدد  حملها، ألنَّ ما بني 

ا اجلزء اخلتامي من إنجيل يوحنا8) . وإيريناوس اقتبس من هذه األعداد يف القرن الثاين.  هكذا يف كل النُّسخة ،  ( أمَّ

اإلن  إىل  ُأضيف  اإلصحاح  هذا  أنَّ  ويقولون  ُينكرونه  اإلصحاح  فالعقليون  آخر  يف  إنجيله  َخَتَم  املؤلِّف  ألنَّ  جيل 

ة اإلنجيل أو عىل حتريفه،    ،. ونحن نقول أنَّ ذلك ليس سببًا لالعّتاض العرشين إذ أنَّنا  وال هو دليل عىل عدم صحَّ

 [ . نرى كل يوم أنَّ املؤلِّفني ُيضيفون إىل كتبهم ما يظنُّون إضافته رضورياً 

هبانية اليسوعيةترمجة  الكتاب املقدس:   إن ُنَسخ  ].  13  ،12صـ  -دار املرشق ببريوت    ، العهد اجلديد  مدخل إىل  ،الرَّ

عددها  . ولكن  فوارق ُمتلفة األمهيةبل يمكن املرء أن يرى فيها    ،ليست كلها واحدةالعهد اجلديد التي وصلت إلينا  

ف والنَّحو أو األلفاظ أو ترتيب  كثري جدًا عىل كل حال . هناك طائفة من الفوارق ال تتناول سوى بعض قواعد الَّصَّ

. واكتشاف َمْصَدر هذه الفوارق ليس  معنى فقرات برمتهاالكالم. ولكن هناك فوارق أخرى بني املخطوطات تتناول  

وما  .  بيد ُنّساخ صالحهم للعمل متفاوتكثرية    باألمر الَعِسري. فإنَّ نصَّ العهد اجلديد قد ُنِسخ ثم ُنِسخ طوال ُقُرون

 -  مهام ُبِذل فيها من اجلهد - من واحد منهم معصوم من ُمتلف األخطاء التي حَتُول دون أن َتتَِّصف أية ُنْسَخة كانت

ة للمثال الذي أخذت عنه فقة الّتامَّ ُبوا  أن    ،. ُيضاف إىل ذلك أن بعض النُّّساخ حاولوا أحيانًا عن ُحْسن نيَّة باملوا ُيَصوِّ

. وهكذا أْدَخُلوا إىل النَّص قراءات  ما جاء يف مثاهلم وبدا هلم أنه حيتوي أخطاء واضحة أو قلة ِدقَّة يف التَّعبرِي الالهويت

جديدة َتكاد أن تكون ُكلُّها خطأ. ثم يمكن أن ُيضاف إىل ذلك كلِّه أن اْستِْعامل كثري من الفقرات من العهد اجلديد  

إقام ُُمتلفة  أثناء  نصوص  بني  التوفيق  إىل  أو  الطقس  جتميل  غايتها  زخارف  إدخال  إىل  كثرية  أحيانًا  أّدى  العبادة  ة 

ما أدخله النُّّساخ من التَّْبِديل عىل مّر الُقُرون تراكم َبْعُضُه عىل  ساعدت عليه التالوة بصوٍت عاٍل. ومن الواضح أن  

ن التَّْبِديل َظَهَرت يف عدٍد كبرٍي  ُمثقاًل بمُ ألمر إىل عهد الطِّباَعة فكان النَّص الذي َوَصَل آخر ا  ،َبْعِضِه اآلخر ختلف ألوا
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ص هذه الوثائق الـُمْخَتلَِفة  من القراءات ُيِقيم  . واملثال األعىل الذي هيدف إليه علم نقد النُُّصوص هو أن ُيَمحِّ لكي 

ا يكون أقرب ما ُيْمِكن من األصل األول  [ .ن األحوال الُوُصول إىل األْصل َنْفِسهِ وال ُيْرجى يف حال م.  نصًّ

ومن ].  46صـ   -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

تبلورت ميزات طفيفة جدًا    ،ولظروف ُُمتلفة   ،ُمنطلق تعرض الكنائس يف البالد املُختلفة هلذه التَّيارات )اهلرطقات( 

  والنَّص القيَّصي )وُيطلق عليه البعض اسم النَّص املُحايد(  النَّص السكندريُيشري إليها العلامء بأسامء  النُُّصوصيف 

النَّص  . ولعله من املُناسب أن نذكر أن والنَّص الغريب)أو األنطاكي(  والنَّص البيزنطي)وهو خيتص باألناجيل فقط( 

املُ  إىل أن ظهرت ُمطوطات  (  فاندايك  - ومنها ترمجة البستاين  )   ختلفةالبيزنطي ظل لوقٍت طويل أساس الّتمجات 

 [ .هامة

أول شخص استطاع جتميع ونرش العهد  ].  157صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

األ  بلغته  إرزمس  ة صلياجلديد  دسيدريوس  أحد    ،هو  وأبنة  هولندي  لكاهن  الرشعي  االبن غري  َكرُب  األطباءوهو   .

 [إرزمس وأصبح رجل دين فصيح ولكنَّه قبل ذلك ُألِقَي به إىل أحد األديرة عندما تويّف والداه.

 الفَتة املفقودة  .3
: معروف عند الدارسني أنه كلام قلَّ الفّتة املفقودة] . 68صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  

الفاصل الزمني بني كتابة النسخـة األصلية وبني املخطوط املكتشف فهذا جيعل املخطوط أكثر مدعاة للثقة به. وما  

يميز املخطوطات التي للعهد اجلديد بصفة خاصة، عن ُمطوطات أي كتاب آخر من األعمـال األدبية األخرى، هو  

 [ .ني كتابة النسخة األصلية وبني املخطوطات التي وصلتنا منها قصري نسبياً الفاصل الزمني بأن 

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 92]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

 بعينية اِلونانية مجة السَّ الَتَّ 
الوجه اآلخر  ].  26صـ  - كنيسة مار جرجس باإلسكندرية     ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ُمراجعة األنبا رافائيل:  

« هي  األرثوذكس  يقبله  الذي  القديم  للعهد  الثانيةالذي  القانونية  الّتمجة  «  األسفار  يف  فقط  توجد  األسفار  هذه 

  ، . فأسفار كطوبيا وتكملة أستري وتكملة دانيال وسفري املكابيني السبعينية وليست يف النسخة العربية التي للربيني

ار يف الكنيسة  وحكمة سليامن ويشوع بن سرياخ ونبوة باروخ وصالة منّسى ُتعترب جزًء من العهد القديم كبقية األسف 

 [األرثوذكسية.

ُمرجان:   متى  املقدسالقمص  الكتاب  للطباعة    ،عصمة  هذه  ].  37  ،36صـ  -هارموين  وأهم  السبعينية:  الّتمجة 

الّتمجات هي الّتمجة اليونانية املعروفة بالّتمجة السبعينية ويرجع أصل هذه التسمية إىل ما تقوله التقليد من أن سبعني  

الثاين من القرن   النصف  اليونانية يف  اليهود أيام امللك بطليموس ترمجوا أسفار الكتاب املقدس إىل  عاملًا من علامء 

وبذلك تكون الّتمجة السبعينية هذه لألسفار منقولة عن النَّص العربي الذي  ق.م(    285-247قبل امليالد )الثالث  

بع والثالث قبل امليالد أما بقية أسفار العهد القديم فقد ترمجت يف الفّتة من سنة    ،كان ُمتداوالً يف مَّص يف القرنني الرا

ى أيضًا باألسفار القانونية  وهذه الّتمجة أيضًا تشمل    ،قبل امليالد  100- 250 التي تأخذ  أسفار أخرى وهي ما ُتسمَّ

 [ . هبا الكنيستني األرثوذكسية والكاثوليكية وال تأخذ هبا الكنيسة الربوتستانتية

ف إىل الكتاب املقدساألب إسطفان رشبنتييه:   ُترجم العهد القديم إىل اليونانية  ].  7صـ  -دار املرشق ببريوت    ، تعرَّ

ا  الثالث ق.م. يف اإلسكندرية.  ابتداًء من  بالعمل سبعون كاتباً   ،بحسب األسطورةلقرن    ، كل واحد عىل حدة   ،قام 

فهي تعني أن مثل هذه الّتمجة ال ُيمكن  فوصلوا إىل ترمجة واحدة متامًا. معنى هذه األسطورة عىل جانب من األمهية: 

 [".. ولذلك ُسّميت هذه الّتمجة "السبعينيةإال أن تكون من وحي اهلل 

مقار:   أنبا  دير  اإلسكندريةرهبان  كنيسة  القديم كام عرفته  مرقس    ،العهد  الكنيسة عن  ].  96صـ  -دار ملة  ورثت 

حتى إنَّه ملَّا قامت حركة املُعارضة ضد    ،الثقة الكاملة فيام قام به املّتمجون اإلسكندريوناملجمع اليهودي اليوناين  

يدة من التَّقوى واإليامن يف ُسلطاِنا    ،هذه الّتمجة من ِقَبل هيود القرن الثاين امليالدي ك هبا آباء الكنيسة بمشاعر ُمتزا متسَّ
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 النَّص العربي أنَّه  ُمعلِّلني االختالف بني السبعينية وبني  ،اإلهلي ُمعتقدين بام فيها من إهلام ال يقل عن األصل العربي

 [ . بل هو تعديل وتصحيح إهلي استلزمه الوحي لكنيسة املستقبل؛ ال يرجع إىل خطأ يف الّتمجة أو النَّقل

وُهناك إشارات وشواهد  ].  44صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

مُ  العهد  ، نعةق كثرية  أسفار  كتبة  ة   أن  املُسامَّ األسفار  فيها  بام  السبعينية  بالّتمجة  علم  وعىل  ُمطَّلعني  كانوا   اجلديد 

حتى    ،«للتقويم والتأديب  ،أِنا نافعة للتعليم والتوبيخ »  وكانوا يقتبسون منها عىل نفس املستوى واليقني«  األبوكريفا»

 [ .النَّص السبعيني% من اقتباسات العهد القديم مأخوذة من  80إن أحد العلامء يقول إن 

عندما  ]. 26 ،25صـ  -كنيسة مار جرجس باإلسكندرية   ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ُمراجعة األنبا رافائيل: 

تقريبًا بدون استثناء من الّتمجة السبعينيةيقتبس العهد اجلديد من القديم   . ويف حالة املزامري  نجد كل االقتباسات 

 [ . نجد الفروق بني النص العربي والنص السبعيني واضحةواألنبياء 

روبرت هوبر:   و  ميلر  املقدسستيفن  الكتاب  الثقافة    ،تاريخ  الّتمجة  ]   .51صـ  -دار  األوائل  املسيحيون  استخدم 

العهد القديم كل االقتباسات من أسفار العهد    ، باليونانية. ويف العهد اجلديد املكتوب  السبعينية عند االقتباس من 

  ، لذلك احّتم املسيحيون هذه الّتمجة ورسعان ما اعتربوها النسخة املسيحية  ،القديم تقريبًا مأخوذة من السبعينية

ولذلك ظهرت يف القرن الثاين    ،بدأ بعض اليهود يف العَّص املسيحي األول ال يقتنعون بالّتمجة السبعينيةوهلذا السبب  

س العربيتر . ثيودوتيونو  ،سيامخوسو  ،أكيال  وهي ُتنسب لعلامء من اليهود:  ، مجات يونانية جديدة للكتاب املُقدَّ

العربي  املُحاكاة لألصل  أكيال شديدة  ترمجة  العربية   ،وكانت  اللغة  بطابع  ظة  اليونانية غري    ،وُمتحفِّ الّتمجة  فجاءت 

فبدالً    ،ون أيضًا أن تكون ترمجة أقرب ما يكون للنص العربيسلسلة يصعب عىل الكثريين فهمها. كام حاول ثيودوتي

ها بحروف يونانية.    ،من أن ُيعربِّ بكلامت يونانية عن العبارات العربية العسرية اكتفى بأن يكتب األلفاظ العربية بنصِّ

ء من ترمجته فكان أقل اهتاممًا بإعطاء الّتمجة احلرفية يف اليونانية بل كان كل مّهه    ،أما سيامخوس التي مل تصلنا إال أجزا

 [ . اآلخرتنيلذلك جاءت ترمجته أنيقة وبليغة عن الّتمجتني    ،أن جيعلها يونانية فصيحة
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مقار:   أنبا  دير  اإلسكندريةرهبان  كنيسة  عرفته  كام  القديم  مرقس    ،العهد  ملة  نظر  ].  52صـ  -دار  لفت  ما  وأهّم 

هو وجود كلامت ومُجَل بل وفقرات كاملة يف  انوس يف العمودين األول »النَّص العربي« واخلامس »السبعينية«  أورجي

العربيهل السبعينية ال وجود   النَّص  العكس  ،ا يف  و  أو  القطعة  أو  بداية اجلملة  ُميَّزة يف  عليها عالمة  . لذلك وضع 

 [لنُّصوص لنرشحها يف اهلوامش.ماثلة للعالمات التي نضعها اآلن يف وسط ا   ،ِنايتها 

يف اهلامش: ُيعربِّ القديس  ].  96صـ  -دار ملة مرقس   ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

مًا يف العلم )يقصد الكنائس    ،رغم أنَّه يكتب بالالتينية   ،أغسطينوس عن هذا املوقف قائاًل: »يف الكنائس األكثر تقدُّ

وح الُقُدسالرشقية وقتئذ( عندهم أن   ُوِجَد َشء يف املُقابل العربي خيتلف عامَّ    وإذا...    السبعينية ُترمجت بمعونة الرُّ

. فأسفار األّمة اليهودية  بواسطتهم  فعىل ما أظّن ينبغي أن ُنحنِي رؤوسنا أمام التدبري اإلهلي ملا متَّمه   ،ترمجه السبعون

نا   املرفوضة بسبب عثرهتم الدينية أو سوء نيَّتهم قد انتقلت إىل شعوب أخرى وُسلِّمت إىل األمم املدعوة لإليامن بربِّ

يكونوا  قبل ميئه.   أن  الذي حثَّهم وأعطاهم  الُقُدس  وح  الرُّ استحسنه  بأسلوب  الّتمجة  السبعون من  ن  ولذلك متكَّ

ح بحسب اليوناين    احداً صوتًا و ... وكام كنُت أقول أن النَّص الالتيني للعهد القديم يف حالة الرضورة ينبغي أن ُيصحَّ

 [املوثوق به.«

مقار:   أنبا  دير  اإلسكندريةرهبان  كنيسة  عرفته  كام  القديم  مرقس    ،العهد  ملة  فيلو  ].  35  ،34صـ  -دار  وُيضيف 

فيذكر أن الشيوخ االثنني والسبعني الذين محلوا    ،يالدي بعض التفاصيل الفيلسوف اإلسكندري يف القرن األول امل

سة عىل أيدهيم نحو السامء سائلني اهلَل أن ال خُييِّب مساعيهم  فاستجاب اهلُل لصلواهتم حتى ينتفع هبا    ،األسفار املُقدَّ

العمل  الناس يف توجيه سلوكهم وحياهتم؛ كام أن   بتكميل هذا  اهتّم  الذي  نفسه  ُمساقًا بحكمة  »   اجلليل كانامللك 

الشيوخ الذين قاموا بعمل هذه الّتمجة فكانوا حتت  ،«وحذق إهليني ا  فنطقوا بنفس الكلامت    ،«الوحي اإلهلي»   وأمَّ

ن داخله غري منظور ُيمليه ما يكتبه فلم يكن الشيوخ إذًا  )...(    .واألفعال كام لو كان كل واحد منهم ُيصغي إىل ُملقِّ

د   [ . «ُمعلِّمي القداسة وأنبياء»  ُمّتمجني بلُمرَّ

يف اهلامش: يقول يوستني  ].  88صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

ق ُمعلِّميك )أي:   ً أن أخربك أال ُتصدِّ الشهيد )القرن الثاين امليالدي( يف حواره مع تريفو اليهودي: »... جتدين ُمضطَّرا

بِّيني(   . ُهناك  الذين جتارسوا عىل تفسري َشء آخر خيتلف عامَّ رشحه السبعون شيخًا يف عَّص بطليموس ملك مَّصالرا
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س ُتظهر رصاحة أن آراءهم باطلة وأِنم أغبياءآيات يف الكتا م جتارسوا عىل تأكيد ما مل تذكره األسفار    ،ب املُقدَّ حتى إِنَّ

سة ...  كام )وهي ترمجة أكيال(  أنا ال أثق يف ُمعلِّميكم الذين رفضوا ترمجة السبعني شيخًا وحُياولون ترمجة أخرىاملُقدَّ

م استبعدوا ُكُتباً   [ «.من التي ترمجها السبعون الذين كانوا مع بطليموس أرجو أن ُتالحظ أِنَّ

وقد استقبلت الكنيسة هذه  ].  99صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

بكل وقار واحّتام. وقد قيل أن عدد الشيوخ    ،كام توارثها اليهود املؤمنون باملسيح عن أجدادهم   ،الّتمجة السبعينية

م كانوا يعملون ُمنفردين بأمر بطليموس.    ، الذين اضطلعوا بالّتمجة سبعني شيخاً  فوا  وأِنَّ ولعّل ذلك خشية من أن حُيرِّ

مجة من جهة  .  جهة  ويف ِناية عملهم ُوِجَدت ترمجاهتم ُمطابقة من كل .  يف األصل فكان ذلك ُبرهانًا عىل صدق الّتَّ

 [. وقد أمتُّوا ترمجة مجيع أسفار العهد القديم ُدفعة واحدة.وإهلام اهلل  هلم من جهة أخرى

كانت اخلطوة التالية  ].  33  ،32صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

اليونانية. وقد متَّت فعاًل هذه الّتمجة  احلتمية هي ت اللغة  التوراة وباقي أسفار العهد القديم إىل  يف اإلسكندرية  رمجة 

باسم  واشُتِهرت  امليالد  قبل  الثالث  القرن  من  السبعينية  »  ابتداًء  من  ebdomekontaالّتمجة  مأخوذ  واالسم   .»

قاموا   الذين  أورشليم  هيود  من  شيخًا  والسبعني  الثاين  االثنني  بطليموس  عَّص  يف  موسى  أسفار  مخسة  بّتمجة 

  ، . ولكن مل يقتَّص استعامل هذا االسم »السبعينية« عىل أسفار التوراة فقط ق.م.(  246سنة    -   285فيالدلفوس )سنة  

الُكتَّاب   لدى  معروفة  العربية وصارت  اللغة  من  بعد  فيام  ُترمجت  التي  القديم  العهد  أسفار  كل  ن  ليتضمَّ اتَّسع  بل 

لتنتهي يف  .  سيحيني يف الكنيسة األوىلامل ت أربعة قرون  امليالد وامتدَّ الثالث قبل  ولقد بدأت هذه الّتمجة يف القرن 

مة سفر »يشوع بن سرياخ« املُّتجم  يبانضامم سفر األمثال الذي ترمجه سيامخوس اليهود  أوائل القرن الثاين . ففي ُمقدِّ

ح ق.م. يذكر أنَّه كا  116إىل اليونانية سنة   ن لدى هيود اإلسكندرية التوراة واألنبياء وبعض الُكُتب األخرى؛ واملُرجَّ

أن ما يعنيه من عبارة »بعض الُكُتب األخرى« هي ُكُتب املزامري وأدب احلكمة وهي آخر األسفار التي قنَّنها هيود  

 [فلسطني يف القرن الثاين قبل امليالد.

رسالة أرستياس:  ].  34  ،33صـ  -دار ملة مرقس    ،ته كنيسة اإلسكندريةالعهد القديم كام عرفرهبان دير أنبا مقار:  

مع تفاصيل روائية  هي عمل أديب يمزج احلقائق التارخيية    ،هي أقدم ُمستند لدينا عن الّتمجة اليونانية للعهد القديم

ص هذه الرسالة يف  قصصية ُمشبعة للنفس واخليال . وهذه سمة األعامل األدبية التارخيية يف العصور القديمة. وتتلخَّ

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 96]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

أمني مكتبة اإلسكندرية التي أنشأها بطليموس األول يف حي القصور    ديمّتيوس فالرييوسالعنارص التالية: )...(  

Brochorium،   ة إىل  ث )...( أرسل امللك بع  دمن مليكه بطليموس الثاين توفري نسخة يونانية من أسفار اليهو   بيطل

هني يف التوراة وعارفني    ،بستَّة من مشايخ اليهود من كل سبطرئيس كهنة أورشليم "ليعازر" طالبًا إليه أن يبعث له   متفقِّ

فحرضوا حاملني معهم ُنسخة من التوراة    ،. ويذكر أرستياس يف رسالته أسامءهم وأسباطهم باللغتني العربية واليونانية

بة ُمذهَّ فاروس عرب حاجز  مكتوبة بحروف عربية  املكتبة إىل جزيرة  أمني  فالرييوس  ديمّتيوس  )...( اصطحبهم   .

هلم   ُأِعدَّ  "اهلبتاستاد" حيث  املدينةاألمواج  بعيدًا عن ضوضاء  اهلادئ  املكان  فاخٌر يف هذا  ما  .  قٌَّص  ُيقارنون  كانوا 

وما ارتضاه اجلميع كان ديمّتيوس ينسخه. اكتملت الّتمجة يف اثنني    .لونه ليتَِّفق مع بعضه وال يكون ُهناك خالفم يع 

لوا إليه   ،وسبعني يومًا. اجتمع الشعب اليهودي كله وقرأ هلم ديمّتيوس من الّتمجة فاستقبلوها بحامٍس شديٍد وتوسَّ

أو حذف أو إضافة    نات عىل كل من حُياول تغيري ع وبعد االنتهاء ُأضيفت اللأن ُيعطي نسخة لكل أرخن من مجاعتهم.  

 [ . َشء

الكتاب املقدس ستيفن ميلر و روبرت هوبر:   الثقافة    ،تاريخ  أما  فيام ييل قائمة باألسفار السبعينية.  ].  50صـ  -دار 

ولكن اآلن غالبيتها موجودة    ،األسفار املسبوقة بنجمة )*( فهي ال توجد يف القائمة القانونية األخرية لألسفار العربية

ء ُمنفصلة   وم الكاثوليك واليونانيني األرثوذكس والسالفونيني. كام أِنا مطبوعة يف أجزا سة اخلاصة بالرُّ يف الكتب املُقدَّ

"األبوكريفا".   اسم  حتت  الربوتستانت  ُكُتب  وم  من  والرُّ الكاثوليك  ُكُتب  يف  توجد  ال  التي  الوحيدة  واألسفار 

األبوكريفا)   والسالفونيني يف  حتى  األول(  وال  إسدارس  منّسى  ،هي  بع   ،صالة  والرا الثالث  وأغاين    ،واملكابيون 

سليامن والسالفونيني  ومزامري  األرثوذكس  وم  بالرُّ اخلاصة  سة  املُقدَّ الُكُتب  بعض  ولكن  إسدارس  .  عىل  فتحتوي 

بع يف  عالوة عىل أن الكتاب    ،الثالث  ني واملكابي  ،وصالة منسى  ،األول املقدس اليوناين حيتوي أيضًا عىل املكابيني الرا

التكوين ُملحق والتاريخ:  الناموس  املاملك    4  -  1  ،راعوث  ،القضاة   ،يشوع   ، التثنية  ،العدد  ،الالويني  ،اخلروج  ،. 

 ، * هيوديت  ،أستري  ،نحميا(  -إسدارس الثاين )عزرا    ،* إسدارس األول  ،األخبار  2  -  1  ،)أسفار صموئيل وامللوك( 

ى ،* األغاين ،. األسفار الشعرية والنبوية: املزامريمكابيون  4  -   1*   ،* طوبيا   ، (موجودة بني األغاين)  * صالة منسَّ

  ، عاموس   ، هوشع  ،* مزامري سليامن  ،* يشوع بن سرياخ  ،* حكمة سليامن  ، أيوب  ،نشيد اإلنشاد  ، اجلامعة  ، األمثال

  رسالة إرميا   ،* باروخ  ، إرميا  ، إشعياء ،مالخي   ، زكريا  ، حجي  ،صفنيا   ، حبقوق  ، ناحوم  ،يونان ،عوبديا   ، يوئيل ،ميخا 
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موجودة  )  * نشيد اليهود الثالثة   ،(موجودة يف دانيال)  * صالة عزريا  ،دانيال   ، حزقيال  ،املراثي  ،(موجودة يف باروخ )

 [(.موجودة يف دانيال) * بعل والتنني ،(موجودة يف دانيال) * سوسنة ،(يف دانيال

 الفوجلاتا الالتينية ترمجة  
الفوجلاتا: كان العهد  ].  89- 87صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

ا يف الغرب فكانت الّتمجة الالتينية القديمة )ورمزها   ( املأخوذة عن  OLالقديم يف الرشق املسيحي هو السبعينية. أمَّ

تغيري  دون  قرطاجنة    ،السبعينية  أسقف  وكربيانوس  ترتليانوس  مثل  املسيحيون  الالتني  اآلباء  هبا  كتب  التي  وهي 

وكام  ثم أمربوسيوس أسقف ميالنو وأغسطينوس أسقف هيبو يف القرنني الرابع واخلامس.   ،الشهيد يف القرن الثالث 

تكرر    ،الرضورة تنقيح وتنقية ومراجعة السبعينيةنتيجة لألخطاء املُّتاكمة من النُّّساخ أن اقتضت    ،حدث يف الرشق

بع أن ُيكلِّف القديس جريوم.  هذا أيضًا يف الغرب بعمل    ،ما دعا البابا داماسوس بطريرك روما يف أواخر القرن الرا

س ة وبني  ملعرفته بوجود اختالفات بني النُُّصوص العربي. فسافر جريوم إىل فلسطني  ترمجة التينية جديدة للكتاب املُقدَّ

بأسفار    ،م383سنة    السبعينية االعّتاف  رفضهم  حول  ُمناقشات  حماورات  ُهناك  اليهود  أحبار  وبني  بينه  وقامت 

اليهودية التي بني   التارخيية التي عربت هبا األسفار  ُربَّام بسبب جهلهم باملراحل  السبعينية التي بدون أصل عربي؛ 

دًا منهم لتشكيكه فيام   فقد كان لدى آباء الكنيسة ُمنذ القرن  بني أيدي املسيحيني من أسفار يونانية.  أيدهيم وُربَّام تعمُّ

ام اليهود بإخفاء احلقائق واألسفار اإلهلية . وبدأ جريوم عمله حُمتفظًا بّتتيب األسفار كام  الثاين شكوٌك دفعتهم الهتِّ

قيَّصية مكتبة  من  يديه  حتت  كان  الذي  ها  نصَّ استبدل  لكنَّه  السبعينية  يف  حه    ،اجلديدة  هو  صحَّ الذي  النَّص  وهو 

وترجم بدالً منه النَّص العربي املوجود لدى أحبار اليهود يف فلسطني.    ، أورجيانوس يف العمود اخلامس من اهلكسابال

ً أنَّه أخذها عن السبعينية.   ا ما مل جيده عندهم فقد ترمجه من العمود اخلامس من اهلكسابال و وضع له عالمات ذاكرا أمَّ

ظات  من أصل آرامي غري موجود حالياً )هكذا دعاه يف الفوجلاتا(    ر جريوم أيضًا أنَّه ترجم سفر طوبياويذك  . ورغم حتفُّ

إال أن الكنيسة الكاثوليكية قبلت  القديس جريوم جتاه األسفار التي مل يعثر هلا عىل أصل عربي لدى أحبار اليهود ُهناك  

ُمستندة يف ذلك    ،جاعلة األسفار كلها عىل مستوى واحد من القانونية  ،«يةالشعب« أي »الفوجلاتا»  ترمجته وأعطتها اسم

ومن قبله ممع هيبو الذي حرضه القديس أغسطينوس سنة    ،م 397إىل قرارات ممع قرطاجنة املحيل املنعقد سنة  
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كل َمْن ال  : » م أن1546دون متييز بني هذه األسفار مجيعها. لذلك قرر ممع ترنت الكاثوليكي املنعقد سنة    ،م 393

 [ «. يعّتف بجميع الُكُتب املوجودة يف الفوجلاتا ُيعترب حمروماً 

بدأ جريوم عمله يف ترمجة الكتاب  ].  108  ،107صـ  -دار الثقافة    ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  

س يف رومية بعد أن كلَّفه البابا دماسيوس بالقيام بذلك يف عام   فقام بّتمجة األناجيل األربعة  م.  383أو    382املُقدَّ

اليونانية األصلية  النُُّصوص  . وكانت  بِّسعة ُمستخدمًا ترمجة التينية قديمة كأساس لعمله مع تصويبها بعد دراسة 

الق الّتمجة  هدفه من  قال  - يام هبذه  قة  -  كام  الدِّ يلتزموا  مل  الذين  املُّتمجني  التي حدثت من   ، هو تصويب األخطاء 

وهخ ثّم كل ما أد   ،والتَّغيريات الفاضحة من النُّقاد اجلهلة ظني  ،له الناسخون أو غريَّ  ،الذين كانوا نائمني أكثر منهم ُمتيقِّ

البابا فيهم  بمن  مسيحيون  هبا  قام  التي  القديم  الالتينية  الّتمجات  نقد  يظهر من  من    ، كام  الكثري جدًا  فيها  كان  فقد 

لقد ترجم    ، فاِنمك يف عمله. )...( عىل أية حال   ،فكان أمام جريوم عمل شاق  ،األخطاء والتَّغيريات واإلضافات

القديم العهد  إىل هذا  ،جريوم كل أسفار  بعد أن أكمل ترمجة األناجيل  فقد انَّصف  بّتمجة    ،العمل فورًا  فقام أوالً 

ا التينيًا قديامً   ، رسيعة للمزامري ولكنَّه يف هذه املرة راجعه عىل العربي األصيل وعىل نسخة من    ،ُمستخدمًا أيضًا نصًّ

اليونانية. ولكن هذه الّتمجة مل حتز رضاه وعند هذه النُّقطة ترك روما واستقر   يف بيت حلم. ويف بيت حلم  السبعينية 

ق دقَّة أعظم برجوعه إىل سداسية أورجيانوساستأنف جريوم عمله بالقيام بّتمجة ثانية للمزامري.   . ويف هذه الّتمجة حقَّ

عة من العهد القديم يف ستَّة أعمدة س الذي به نصوص عربية ويونانية ُمتنوِّ . ومع أن جريوم قام  وهي الكتاب املُقدَّ

فإنَّ هذه الّتمجة الثانية هي التي استخدمت بعد ذلك يف الفوجلاتا. ثّم رشع يف ترمجة سفر   ، لثة للمزامري بعمل ترمجة ثا

بالسبعينية.    ، واألسفار الثالثة املنسوبة لسليامن  ، أيوب  ثم خطا جريوم خطوة جريئة  وسفري أخبار األيام ُمستعينًا 

وأعطوه مكانة    ،دائاًم أنَّه النَّص احلاسم ألسفار العهد القديم  فهجر النَّص السبعيني رغم أنَّه كان يعتربه املسيحيون 

النُُّصوص العربية األصلية أنَّه  ، . ومن ذلك الوقت فصاعداً أعظم من  اليونانية    ، يبدو  بدالً من االعتامد عىل الّتمجة 

 [ .بدأ جريوم ُيّتجم ُمبارشة من العربية سائر أسفار العهد القديم ، السبعينية

الكتاب املقدسلة مرقس:  مقاالت من م ومن أفريقيا انترش  ].  117  ،116صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن 

س الالتيني قبل القرن الرابع إىل أوروبا. وقد أطلق القديس أغسطينوس اسم » عىل أحسن صيغة  «  إيتاالالكتاب املُقدَّ

أنَّه كانت ُهناك ترمجات    ،للّتمجة الالتينية األوروبية  حتى أنَّ عدد أشكال النَّص    ،ُُمتلفة فيها كثري من املُفارقاتإذ 
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دة . وأمام هذا االلتزام برضورة  ُيساوي عدد النَُّسخ املوجودة د يف مغارة  قام    ،إجياد ترمجة ُموحَّ العالمة جريوم املُتوحِّ

سنة   روما  ،م383ببيت حلم  داماسوس أسقف  البابا  من  الالتيني  ،بتكليف  للّتمجة  دقيق  بغرض  بفحص  القديمة  ة 

فراجع البشائر أوالً ثم الرسائل    ،ُمراجعتها وتنقيحها. وقد بدأ بتصحيح الـ »إيتاال« ُمستعينًا باملخطوطات اليونانية

أكثر سطحية بدرجة  املزامري  ، وإنَّام  لسفر  ُمراجعتني  بعمل  أتبعهام  إىل    ،ثّم  ُجوع  بالرُّ الثانية  املُراجعة  َحت  ُصحِّ وقد 

ولكن نسبة بسيطة من هذا    ، ة يف بعض أجزائها. ويبدو أن بقيَّة العهد القديم قد عوجلت بنفس الطريقةالّتمجة العرباني

فإنَّ الّتمجة تتضاءل قيمتها أمام خطَّة أكثر جرأة بدأها جريوم أيضًا    ،العمل هي التي بقيت حتى اآلن. وعىل أيَّة حال

س من اللغة العربية مُ م  390سنة   ة زهاء  بارشةلّتمجة الكتاب املُقدَّ غم    ، سنة   14. ولقد استغرقت منه هذه املُهمَّ بالرَّ

الالتينية اجلديدة للكتاب  من أن بعض األسفار ُترمجت بِّسعة غري عادية . ولقد مّر وقت طويل لكي حتوز ترمجته 

َيت » س التي ُسمِّ ا بني األوساط ا  - ومعناها الشائعة أو الشعبية  -« الفوجلاتااملُقدَّ  [لدينية.قبوالً عامًّ

س   خمطوطات   الكتاب الُمقدَّ

 العهد القديم  (1)

 النَّص العربي  - أ 

 .53  ،52صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

تعود إىل    1947إن أقدم ُمطوطة للعهد القديم كانت بني أيدينا قبل اكتشاف ُمطوطات البحر امليِّت )قمران( عام  ]

اشّتاها شخص اسمه و.    وهي جزء من ُمطوطة مكتوبة عىل ورق الربدي  ،القرن األول امليالدي أو ُربَّام القرن الثاين

  «برديَّة ناش»ثم أهداها إىل جامعة كمربيدج. وذلك فهي ُتعرف باسم    ،م من أحد األماكن بمَّص1902ل. ناش سنة  

اسمع  »: «الشامع »( املعروف باسم 9- 4:  6ُربَّام يف صياغة لوترجية. وكذلك نص )تث  ،وهي تشمل الوصايا العرش 

ئيل ... وتعود هذه الربدية  .  والنَّص يتَِّفق مع الّتمجة السبعينيةرار إيامن شعب اهلل القديم.  الذي هو بمثابة إق  «يا إرسا

 [ .إىل القرن الثاين قبل امليالد
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 .54  ،53صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

القرن السادس امليالدي  ُهناك آالف األجزاء من الرقوق مكتوب عليها أجزاء من العهد القديم  ] يعود بعضها إىل 

ى  ، م 822ُاكتشفت يف مَّص يف ممع اليهود بحي القديمة بالقاهرة والذي ُبني سنة   التي هي   «اجلنيزة »وذلك فيام ُيسمَّ

املُستهلكة  املخطوطات  فيه  كانوا يضعون  مكتبات  ُربَّام إلعدامها الحقاً   ،صندوق  األجزاء يف  ت هذه  استقرَّ وقد   .

 [ومتاحف كثرية يف العامل منها كمربيدج وبطرسربج.

 .58-54صـ  -ط. دار الكتاب املقدس  ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس: 

هي ما    1947إال أن أهّم املخطوطات ذات الشأن التي كانت بني أيدينا قبل اكتشاف ُمطوطات البحر امليِّت عام  ]

 ييل: 

وهو   م 850- 820وتارخيه ما بني  وهو يشمل اجلزء األكرب من الكتب اخلمسة األوىل    ،( ُملَّد املتحف الربيطاين1) 

 حيمل اسم بن أشري. 

وتم نسخه  ويشمل نبّوات إشعياء وإرميا وحزقيال واألنبياء الصغار االثني عرش    ( ُملَّد بطرسربج اخلاص باألنبياء2) 

 . م 916عام  

. وهو الذي نسخه هارون بن موسى بن  م 925( ُملَّد حلب الذي كان يشمل العهد القديم بكامله وتاريخ كتابته 3) 

ئيل إىل أن ظهر    1948وظًا يف ممع اليهود بحلب حتى سنة  أشري. وكان حمف واختفى بسبب أحداث قيام دولة إرسا

ء ُفِقَدت منه ،بعد ذلك بالقدس   . إال أن بعض األجزا

القاهرة  4)  ُملَّد   )Cairo Codex  بالقاهرة القديمة  بمَّص  اليهود  ممع  يف  ُاكتشف  عن    الذي  منقول  أنه  ويبدو 

ويشمل أسفار يشوع والقضاة وصموئيل )األول والثاين    ،ى بن أشري يف طربية بفلسطني املخطوطة التي نسخها موس

إال أن العلامء يرون أنه  .  م كتاريخ نسخه859وُيشري املخطوط إىل عام . وكتابات األنبياء الصغار ككتاب واحدمعًا(  

أن تاريخ املخطوط الذي    ، تاريخ املُشار إليه. وُربَّام َقَصَد َمْن نسخه عندما حدد ال يعود يف نسخه إىل القرن احلادي عرش

 أو أن هذا التاريخ كان مكتوبًا أمام َمْن قام بنسخه فنََقَل )َنَسَخ( كل َشء كام هو أمامه كام هو.  ،م895َنَسخ عنه هو 

 . م ويشمل العهد القديم بكامله1009سنة  الذي قام بنسخه صموئيل بن يعقوب بالقاهرة  ( ُملَّد بطرسربج5) 

 . م 1105وقد تّم نسخ هذا املُجلَّد عام   ، الذي شمل األنبياء ُملَّد روشلني ( 6) 
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وهي   ( ُهناك أيضًا برديَّة تشمل ترمجة يونانية حلوايل مخس عرشة آية من سفر التثنية تعود بنا إىل القرن الثاين امليالدي 7) 

برديَّة   150ة السبعينية فُهنالك أكثر من  موجودة يف مكتبة جون رايالندز يف مانشسّت بإنجلّتا. أما ُمطوطات الّتمج

ؤها من أمخيم سنة   وبرديات البهنسا التي    1906أمّهها برديَّة سفر التكوين التي تعود للقرن الثالث أو الرابع تّم رشا

ة أجزاء من ُملَّدات الّتمجة السبعينية منها اثنان    سنُشري إليها. كام أن مموعة تشسّت بيتي اهلامة يف دبلن تشمل عىل عدَّ

وإشعياء يعود للقرن    ،والتثنية يعود للقرن الثاين  ،وسفر العدد  ، خُيّصان سفر التكوين يعودان للقرن الثالث أو الرابع 

 وحزقيال يعود للقرن الثالث.  ، الثالث

  Oxyrhynchus( كام توجد ُمطوطة قد ُاكتشفت يف البهنسا )غرب بني مزار بمَّص( التي كانت ُتعرف باسم  8)

 أجزاء من ُملَّدات من الرقوق ومن الربدي تشتمل عىل أجزاء كثرية من العهد القديم. 

مأخوذة عن السبعينية   ( وُهنالك ُمطوطات أخرى تشتمل عىل عدد من املزامري يف ترمجة قبطية باللهجة الصعيدية9)

ورقة بردي كانت يف الدير األبيض    9000ضمن أكثر من    1883اكتشفها السري جاستون ماسبريو سنة    ،اليونانية 

وكانت غالبًا    ،والذي كانت فيه مكتبة كبرية جداً   ،واملعروف بدير األنبا شنودة رئيس املتوحدين  ،القريب من سوهاج

عة اليوم يف  وهُ   ،أكرب مكتبة للمخطوطات القبطية مكتبة يف أنحاء أوروبا وأمريكا أمهها املكتبة    23نالك أجزاء منها ُموزَّ

 [الوطنية يف باريس.

i.  النَّص املاُسوري 

ينبغي أن    ،ذي بدء  ادئب]. 78صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

التي    ،ترمجات عربية للعهد القديمما لدينا اآلن من  نعرف أن   أو  الكتاب املقدس  الّصادرة حديثًا عن مجعية  سواء 

هي مجيعًا ُمّتمجة عن أصل عربي حسب النَّص    ،أو املشهورة باسم »ترمجة تفسريية«   ،طبعها اآلباء اليسوعيون يف لبنان

 [ .األلفاظ ُمتقاربة واملعاين واحدةلذلك نجد  «؛ النَّص املاّسوري »  اليهودي التَّقليدي املعروف باسم

. 35  ،34صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

ة عمل ُنَسخ جديدة من أسفار العهد القديم  ] يف  مجاعة »املازوريني« والنص »املازوري« للعهد القديم: انتقلت ُمهمَّ

الذين  من مجاعة النُّّساخ )الكتبة وعلامء الرشيعة( إىل مجاعة ُعِرَفت باسم مجاعة املازوريني    يالديالقرن السادس امل 

ة حوايل مخسامئة عام وا كثرياً باحلفاظ عىل النَّص بدقَّة بالغة من ُمطوطة إىل ُمطوطة ملُدَّ . ويرى البعض أن اسم  اهتمُّ
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ز نشاط مجاعة    .فُهم الذين سلَّموا النَّص من جيٍل إىل جيل  ، ىل« »املازوريني« ُمشتّق من فعل عربي يعني »ُيسلَّم إ وتركَّ

مدينة   يف  واضح  نشاط  هلم  كان  املازوريني  مجاعة  أن  يعتقدون  َمْن  وُهناك  وطربية.  وفلسطني  بابل  يف  املازوريني 

ع هذه اجلامعة. إال أن مجاعة املازوريني   ابن  »يف طربية بقيادة أرسة  اإلسكندرية وأن حّي املزاريطة يعود إىل مكان جتمُّ

ور القيادّي بدًء من القرن العارش امليالدي  « أشري حتى أصبح النَّص الذي قامت تلك اجلامعة بعمل    ، أصبح هلا الدَّ

فه علامء الكتاب   ،هو النَّص العربي الوحيد املُعّتف به يف القرن الثاين عرش وما بعده  ،ُنَسخ منه  وهو النَّص الذي ُيعرِّ

س باسم ثم تلتها طبعة    1517-1516. وُطبَِعت أول ُنسخة من العهد القديم العربي سنة  «النَّص املازوري»   املُقدَّ

ها يعقوب بن خييم واستمر هذا النَّص كام هو يف ُُمتلف طبعات العهد القديم العربية  1525-1524ثانية سنة     ، أعدَّ

س و  املُقدَّ الكتاب  العربيةوعىل أساسه متَّت كافة ترمجات  اللغة  تقريبًا عندما    1937. واستمر ذلك حتى عام  منها 

صدرت طبعة ثالثة للعهد القديم العربي تم حتقيقها عىل أقدم ُمطوطة بني أيدينا من ُمطوطات ابن أشري يعود تاريخ  

ة الثالثة  وُتستخدم هذه الطبعسان بطرسربج اليوم.    ،وُتعرف باسم ُمطوطة ليننجرادميالدية    1008نسخها إىل عام  

عام   بالّتمجة    1937التي صدرت  االستعانة  مع  املُختلفة  باللغات  س  املُقدَّ الكتاب  ترمجات  يف  واسعًا  استخدامًا 

القديم بعد  ،السبعينية للعهد  فيام  ث عنها  التي حافظ    ،والتي سنتحدَّ العربي للكتب اخلمسة األوىل  النَّص  وكذلك 

. وقد صدرت عام   وتعود أقدم ُمطوطاهتا إىل القرن الثالث عرش امليالديمموعة السامريني عليها وال زال حيتفظ هبا  

د    1987 ليننجرا اهلاّمة والّتمجات القديمة  آخر طبعة ُموثَّقة ملخطوطة  مع حواٍش ُمستفيضة ُتشري إىل املخطوطات 

 [ .وهي التي ُتستخدم اليوم أساسًا لّتمجات العهد القديم

وبعد حتديد عدد أسفار  ].  82صـ  -دار ملة مرقس    ،القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةالعهد  رهبان دير أنبا مقار:  

النَّص  . والشخصية الرئيسية وراء تثبيت »كان البد أيضًا من توحيد وتثبيت النُُّصوص  ،م90العهد القديم العربي سنة  

م. ويتبع تثبيت  135و  132دية بني سنتي األب الروحي لثورة ابن كوكب اليهو ،« كان الرايبِّ »ابن عقيبة« املاّسوري

م  رضورة اخّتاع نظام تشكيل الكلامت العربية لضبط نطقها وبالتايل تفسريها تفسرياً صحيحاً النَّص العربي   . وقد قدَّ

ر قام بخصوص تشكيل كلمة »ذ ك ر« العربية التي جاءت يف )تث   هل ُتنطق    ،(19:    29التَّلمود اليهودي مثاًل حلوا

مجات احلديثة ، بمعنى "تذكار"»ِذْكر«   [؟أم ُتنطق "َذَكٌر" بمعنى "رجل"  ،وهو التَّشكيل الذي أخذت به الّتَّ
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وقد أعقب التلموديني مجاعة  ].  94صـ  - دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

هؤالء الذين يعني اسمهم    ،ُمنذ القرن السادس حتى القرن احلادي عرشالذين محلوا عبء هذه الرسالة    ، املاسوريتيني

« م  التَّقليدأِنَّ صفحات  ،«أساتذة  يف  العربي  النَّص  طبع  ة  ُمهمَّ ورثوا  الذين  الكلامت    ،وهم  بّتقيم  العمل  ومتَّموا 

كل التي ُتساعد عىل النُّطق    ،فواحلرو  حيحوإضافة عالمات الشَّ ونربات احلركات التي ُتبنيِّ التَّتاُبع املنطقي    ،الصَّ

للكالم  التي حتتمل معنينيوالتَّوقيع املوسيقي  الكلامت  بتوضيح  املقبول    ،. وكذلك قاموا  النُّطق  أو  القراءة  فذكروا 

»املاسورا« كتاب  املاسوريتيني  أعامل  نت  كوَّ وقد  املكتوب.  النَّص  عن  ُُمتلفًا  يكون  حينام  وكتاب    ،الكبري  للكالم 

املاُلحظات التي ُتكتب  والذي ُيمثِّل حاليًا    ،الذي يشمل ُمالحظاهتم عىل الكلامت الغامضة فقط»املاسورا« الصغري  

سة املطبوعة  ل يف أسف  . وهكذا قبل ِناية القرن احلادي عرش كان التَّقليد  صفحات النَّص العربي يف أغلب الُكُتب املُقدَّ

ً مفروغًا   ،هد القديم قد تثبَّت متاماً املُتعلِّق بنُُصوص الع وصار االستقرار عىل النَّص املُعتمد ألسفار العهد القديم أمرا

 [ منه.

ii.  النَّص الُقْمراين 

وأقدم املخطوطات العربية  ].  93  ،92صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

. ويرجع تارخيها  م1947التي ُوِجَدت يف ربيع سنة  ،ُمطوطات وادي الُقمران بفلسطنيالتي ُوِجَدت حتى اآلن هي  

. يف  وُمطوطات وادي املربعات التي يرجع تارخيها إىل القرن الثاين بعد امليالد  ،إىل القرنني األول والثاين قبل امليالد

. ومجلة ُمطوطات  ال ترجع إىل أسبق من القرن العارش امليالدياالكتشاف كانت أقدم املخطوطات    حني أنَّه قبل هذا 

 [ .تكاد تشمل كل أسفار العهد القديموادي القمران مع ُمطوطات وادي املربعات 

الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:   د  ].  95صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن  االكتشاف األخري  وقد أكَّ

النتيجة القمران هذه  وادي  أن    ،ملخطوطات  من حيث  إذ  األنواع  دة  ُمتعدِّ مُتثِّل مموعة  ُوِجَدت  التي  املخطوطات 

للنَّص املاسوريالنَّص ُأِخَذت عنه الّتمجة    ، . فبعضها ُمطابق  التي  العربي  بالنَّص  به  الشَّ البعض اآلخر شديد  بينام 

. إال أنَّه لوحظ ُوُجود وغريها خليط من أنواع ُُمتلفة  ،أخرى أكثر ُقربًا للنَّص السامري  كام توجد ُنُصوص  ،السبعينية

اه سائد نحو حتديد نوع ُمعنيَّ من النُُّصوص فاملخطوطات التي ُوِجَدت يف وادي املُربَّعات والتي يرجع تارخيها    ، اجتِّ
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للنَّ  ُمطابقة  ُكلُّها  ُوِجَدت  امليالد  بعد  الثاين  القرن  املاسوري.  إىل  ذلك  ص  مداه يف  ر وصل  التَّطوُّ أنَّ  إىل  ُيشري  وهذا 

مان  [ . الزَّ

ويكفي للتدليل عىل أمهية هذه  ].  125صـ  -دار ملة مرقس    ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  

ىل ُمطوطات وادي  قبل العثور ع   -  أقدم ُمطوطة ألي سفر من أسفار العهد القديم باللغة العربية املخطوطات أن  

ففيها ما يرجع تارخيه إىل القرن الثاين ق.م.   ،. أّما املخطوطات املُكتشفة ُهنا م916كان يرجع تارخيها إىل سنة    -قمران  

جوع هبا إىل الوراء أكثر من ألف سنةأي أن دراستنا التقابلية لنُُصوص أسفار العهد القديم قد أمكن   بواسطة هذا    الرُّ

 [الكشف.

iii.   اِمري النَّص  السَّ

س السامري: يف األزمنة  ].  57صـ  - دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   الكتاب املُقدَّ

رة . فقد قال اليهود  كان اليهود يعتربون السامريني بأِنم شعب وثني من أجناس ُُمتلطة وإيامن ُمنحرف  ،الكتابية املُتأخِّ

ئيل يف القرن السابع قبل امليالد وتزاوجوا مع اليهود  إنَّ السامريني كانوا نتاج غُ  ة أشوريني استولوا عىل شاميل إرسا زا

البالد بقوا يف  ئيل  الذين  الوحيدة من إرسا األمينة  البقية  م  إِنَّ قالوا  السامريني  س  . ولكن  املُقدَّ للكتاب  واحلارسون 

س  -مثلهم مثل اليهود الصدوقيون    -. وقد اعترب السامريون  احلقيقي هي    ،األسفار اخلمسة األوىل من الكتاب املُقدَّ

سة م  .  ولكن نسختهم من هذه األسفار اخلمسة هبا اختالفات هاّمة عن النُّسخة العربية.  املُقدَّ وأهّم اختالف هو أِنَّ

. دهيمبل هو مكتوٌب يف الوصايا العرش التي ل  ،يقولون إنَّ جبل جرزيم وليس أورشليم هو املكان الصحيح لعبادة اهلل

ذكره أنَّه حفيد    ،وهي ُمطوطة قديمة بإمضاء كاتب اسمه أبيشا   ،يرجعون إىل أقدس ُمقتنياهتم   ،ولتأييد دعواهم الدينية 

عى أبيشا أنَّه كتب املخطوطة يف باب اخليمة مركز    ، من أحفاد هارون أخي موسى ئيل. وادَّ ل رئيس لكهنة إرسا وأوَّ

ئيل إىل أرض كنعانالعبادة يف جبل جرزيم بعد ثالثة عرش سن بون هذا    ،ة من وصول إرسا وكثريون من العلامء ُيكذِّ

عاء ألن أسلوب اإلمضاء يرجع إىل  اال بعد امليالد. والبعض من العلامء القالئل الذين ُسِمح هلم بفحص    1100دِّ

وب عديدة  قرون  إىل  ترجع  خطوط  من  قة  ُملفَّ ُُمتلفة  ُرَقع  من  نة  ُمكوَّ ا  إِنَّ يقولون  ُُمتلفني.  املخطوطة  ُأناس  أيدي 

س السامري مبني عىل بعض أقدم الكتابات العربية املعروفة ولكن يقول علامء كثريون إنَّ النُّسخة    ، والكتاب املُقدَّ

السامريني للدفاع عن عقائد  حت  ُنقِّ تم  .  السامرية  الذي  هو  اليهودي  س  املُقدَّ الكتاب  إنَّ  فيقولون  السامريون  ا  أمَّ

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 105]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

ئيل. وما زال بعتنقيحه مون ذبائح عيد الفصح عىل جبل    ،ض مئات من السامريني يعيشون يف إرسا ويف كل سنة ُيقدِّ

 [الذي ُيطّل عىل مدينة نابلس )شكيم القديمة(. ، جرزيم

التوراة  ].  33  ،32صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

س العربي سوى أسفار موسى اخلمسة وحدهاالسامرية:   . وقد احتفظوا بنَُسخ  مل يقبل السامريون من الكتاب املُقدَّ

وإنَّام هي التوراة العربانية بعينها    ،منها مكتوبة باخلّط العرباين القديم. فالتوراة السامرية ليست ترمجة إىل هلجة سامرية

ويرجع تاريخ  يم الذي استمّر السامريون يف استخدامه مع َشء من التَّطوير البطيء )...(  مكتوبة باخلّط العرباين القد 

. وأشهر ُمطوطات التوراة السامرية هو املحفوظ يف نابلس  ُمعظم ُمطوطات التوراة السامرية إىل الُعُصور الوسطى

/    6اس حفيد هارون )أخبار األيام األول  ألنَّ السامريني ينسبونه إىل أبيشوع بن فينح  ،واملعروف باسم »َدْرج أبيشا« 

رة ترجع إىل القرن الثالث عرش أو الرابع  3-4 (. وهذه النِّسبة ُمبالغ فيها. وقد ظّن بعض العلامء أن هذه النُّسخة ُمتأخِّ

ئها يرجع إىل القرن الرابع عرش والبعض اآلخر قد  Kahleعرش. ثم جاء كاال   ا ُنسخة ُُمتلطة بعض أجزا يم.  ليقول إِنَّ

راسات احلديثة أنَّ هذه النُّسخة بالغة الِقَدم  [ .ولكن أثبتت الدِّ

ماهر إسحاق:   األصليةشنودة  بلغاهتا  املقدس  الكتاب  بالعباسية    ،ُمطوطات  وأهّم  ] .  34  ،33صـ  -األنبا رويس 

العقيدة   من  تنبع  التي  هي  العرباين  املاسوري  النَّص  عن  السامرية  التوراة  عند  السامريةُفُروق  س  املُقدَّ فاجلبل   .

يف عيد الفصح    ،الذي يصعدون إليه ثالث مّرات يف السنة  ،(21-20/    4السامريني هو جبل جرزيم )قارن يوحنا  

ن احلد اجلنويب للوادي الذي  خوعيد األسابيع وعيد املظال ويذبحون ذبائحهم الدموية. وهو جبل ص ري ُمنحدر ُيكوِّ

نا  هي  التي  فيه شكيم  الوادي.  تقع  من  الشاميل  اجلانب  عيبال يف  ُيواجه جبل  التوراة  بلس حاليًا. وهو  فإنَّ  ولذلك 

ب  السامرية عند الكالم عن بناء املذبح الذي أمر  تستبدل املكان فتجعله يف جبل جرزيم  (  8-4/    27)تثنية    به الرَّ

إضافة ُنُصوص تتعلَّق بنفس املوضوع  وُهناك تطويل يف بعض املواضع من التوراة السامرية ب .  بدالً من جبل عيبال

سة عىل ُنُصوص   17/  20. فمثاًل اإلضافة يف الوصايا العرش بعد خروج مأخوذة من مواضع أخرى من التوراة مؤسَّ

والتي  ية الُفُروق بني التوراة السامرية والنَّص املاسوري العرباين  ب . ولكن غال 30/    11  ،7-4  ،3-2/    27سفر التثنية  

التوراة السامرية مع الّتمجة السبعينية يف  هي ُفُروق هجاءة الكلامت العربية. )...(    ،ة آالف موقعتقع يف ستَّ  وتتَِّفق 

 [ . مواضع كثرية
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ْبِعينِي:  - ب  النَّص السَّ

االختالفات بني  ترجع  ].  79صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

العربي النَّص املاّسوري  نّص إىل    السبعينية وبني  ر منها كل  التي تطوَّ التارخيية  إلينا يف وضعه    املراحل  حتى وصل 

 [احلايل.

أنبا مقار:   القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير  السينائية].  67صـ  - دار ملة مرقس    ،العهد    ، املخطوطة 

ن النَّص السبعيني فيها من   ورقة أخرى حمفوظة يف متحف    43باإلضافة إىل  )بخالف العهد اجلديد(    ورقة  156ويتكوَّ

م هو العامل األملاين  1859. والذي اكتشف هذه املخطوطات يف دير سانت كاترين بسيناء سنة  الدولة بليبزج بأملانيا

ّحالة قسطنطني تشندورف وصية من قيَّص روسيا  ثّم عاد بخطاب ت   ، ورقة أودعها متحف ليبزج  43ومحل منها    ،الرَّ

وم األرثوذكس(  وأخذ باقي املخطوطة. وبعد دراستها ونرشها أودعها    ،وقتئذ )وكان ُيعترب حامي كنائس وأديرة الرُّ

م بمبلغ مائة ألف  1933فاشّتاها املتحف الربيطاين سنة    ، مكتبة ليننجراد بروسيا حتى قيام الثورة الشيوعية هناك

ويرجع تاريخ نساخة هذه املخطوطة إىل حوايل سنة    .ة يف ُمقتنيات متاحف إنجلّتا وصارت أثمن ُدرَّ   ،إسّتلينيجنيه  

بع  ،وهي كاملة فيام عدا األوراق التي مُحلت إىل ليبزج ، م 350 ولكنَّها تتميَّز  . وال حتوي سفرّي املكابيني الثالث والرا

ل لكتاب طوبيت خيتلف عن املوجود يف املخطوطات األخرى وُير  ح أنه النَّص األصيلبنصٍّ ُمطوَّ  [ . جِّ

املخطوطة الفاتيكانية  ] .  68  ،67صـ  -دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

بع أيضاً    :  46- 1  :   1م يف مكتبة الفاتيكان وال ينقص منها سوى تك  1475حمفوظة كاملة ُمنذ سنة    ،من القرن الرا

ومل ُيسمح باالطالع عليها إال    .وأربعة أسفار املكابيني  60  :   138  - 27  :  106مز    ، 13- 10  و   7- 5  :  2صم    2  ،28

راسات التي جرت عىل    م1888م وتصويرها سنة  1857ُمنذ سنة   بسبب مجال نساختها وحروفها. وقد انتهت الدِّ

ى »اهلكسابال«.  وضع مؤلِّفه الضَّ   ءنصوصها أنَّه هو النَّص التقريبي الذي كان أمام أورجيانوس أثنا لذلك  خم املُسمَّ

ها هو الذي كان شائعًا لدى كنيسة اإلسكندرية لذلك ُيمكن اعتباره أنَّه أقدم وأفضل    ،يميل أغلب العلامء إىل أن نصَّ

 [ . املوجود من نصوص السبعينية
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املخطوطة اإلسكندرانية  ] .  69صـ  -دار ملة مرقس   ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

. وكان بطريرك اإلسكندرية للروم األرثوذكس كريلُّس لوكار قد أهداها مللك إنجلّتا  من القرن اخلامس امليالدي

وبعض الفراغات يف سفر    10:    79- 19:    4هذه املخطوطة حمفوظة كاملة إال من مز  م.  1627شارل األول سنة  

بع  لكنها  .التكوين حيث   ،. وتتميَّز هذه املخطوطة بالتَّقسيم الليتورجي ملزامريهاتشمل سفرّي املكابيني الثالث والرا

كام ُأحِلق هبا أيضًا التَّسابيح التي ما زالت تنفرد الكنيسة القبطية    ،تسبقها رسالة القديس أثناسيوس الرسويل عن املزامري

العلام النُّور. وقد استقر  ليلة سبت  النُُّصوص هي مَّص )...(  بتالوهتا  النَّطر أن  ء عىل أن مصدر هذه  يلفت  والذي 

أكثر من   املخطوطة  اليوناين تقّتب جدًا من نصوص هذه  القديم  العهد  العهد اجلديد من أسفار  اقتباسات  أغلب 

 [ .املخطوطة الفاتيكانية

 العهد اجلديد  (2)

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 60صـ  -ط. 

ُمطوطات العهد اجلديد وحده: ُمطوطات العهد اجلديد بمفرده كثرية جدًاََ. وباإلضافة إىل التَّمييز بني الربدّيات  ]

نوعني:   إىل  تنقسم  )اليونانية(  اجلديد  العهد  ُمطوطات  فإن  ُقوق  ُمنفصلة  والرُّ بحروف  املكتوبة  املخطوطات 

Uncials،    باسم وُتعرف  تقريبًا  ُمتَّصلة  صغرية  بحروف  املكتوبة  يف    ،Minusculesواملخطوطات  وُيالَحظ 

أنَّه   ُمنفصلة  بحروف  املكتوبة  ءة  املخطوطات  القرا حتديد  يف  صعوبة  ُيمثِّل  ما  وكلمة  كلمة  بني  فاصل  ُيوجد  ال 

ْرج  وجدير باملاُلحظة أنَّه بينام استخدم اليهود وغريهم م  ،الصحيحة أحياناً  ُعوب الدَّ فإنَّ املسيحيني    ،Scrollن الشُّ

املُجلَّدات   ر  ُمبكِّ من عَّص  كبري  Codicesاستخدموا  حدٍّ  عن  إىل  املسيحيني  ذلك عزوف  يف  السبب  كان  وُربَّام   .

ْرج الرتباطه باليهودية واليهود. وُيميِّز العلامء بني ثالثة أنواع من املخطوطات:   شار  : ويُ الربديات  - 1استخدام الدَّ

ُقوق    - 2وهي مكتوبة بحروف ُمنفصلة.    ،يظهر من بعده رقم الربدية   Pإليها بحرف   املخطوطات املكتوبة عىل الرُّ

وُيشار إليها إما بحرف ُيشري إىل اسم املخطوطة )مثاًل عن السينائية( كام    Uncials: وُتعرف باسم  بحروف ُمنفصلة

ُقوق    - 3(.  01املخطوطة )مثاًل    أو برقم صفر ومن بعده رقم  ،سنُشري لذلك بعد قليل املخطوطات املكتوبة عىل الرُّ

تقريباً  ُمتَِّصلة  باسم  بحروف  وُتعرف   :Minuscules    برقم ابتداًء  برقم خُيص كل ُمطوطة  إليها  وهذه    ،1وُيشار 

 [ُمطوطات تعود للقرن التاسع وما بعده.
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عزيز:   اجلديدفهيم  العهد  إىل  الثقافة    ،املدخل  هلذه  ].  117  ،116صـ  -دار  أسامء  وضع  يف  العلامء  بعض  انشغل 

وكان أول من عمل نظامًا هلا هو العامل   ،ولتسهيل عملية نقد النَّص  ،املخطوطات املُختلفة لتمييزها بعضها عن بعض 

املُنفصل  ، «Wettstein»وتشتني   الكبري  باخلّط  املكتوبة  املخطوطات  كبري«  Uncials»  فميَّز  أّما    ،بحرف 

. ولكن ُمنذ ذاك الوقت كُثرت االكتشافات  باألعداد العربية«  Minuscules»  املخطوطات املكتوبة باخلّط الصغري

ولقد قام بذلك أحد    ،فكان عىل العلامء أن جيدوا نظامًا أشمل منه  ،وزاد عدد املخطوطات عن عدد احلروف الكتابية

ع فيه ،الذي بنى عىل النِّظام الّسابِق« Gregoryي  جرجيور وهو »  ، علامء القرن التاسع عرش ففصل أوالً  : ولكنَّه توسَّ

وُتكتب نمرة    Pوميَّز األول باحلرف اإلنجليزي    ، بني املخطوطات املكتوبة عىل أوراق الربدي واملكتوبة عىل اجلُُلود

ره ة باحلرف الكبري املُنفصل. أّما  ُمطوطة مكتوب  76.. وهكذا. ويوجد منها حوايل     1P،2Pفُهناك:    ،املخطوطة بجوا

بـ  ،فقد أبقى عىل األسامء األصلية للمخطوطات الشهرية  ،املخطوطات املكتوبة عىل اجلُُلود   א   فبقيت السينائية مُتيَّز 

عرباين(  واليونانية    ، Aواإلسكندرية    ،Bوالفاتيكانية    ،)ألف  الالتينية  احلروف  عن  زادت  املخطوطات  ولكن 

 ، 050  ،02  ،01مثاًل:    ،فام كان من جرجيوري إال أن ميَّز كل ُمطوطة بعدد عريب خاص ُملحقًا به رقم صفر  ،والعربية

 [ُمطوطة. 250ووصل عدد املخطوطات هذه إىل  ،075

 الربديات القديمة  - أ 

إسحاق:   ماهر  األصليةُمطوطات  شنودة  بلغاهتا  املقدس  بالعباسية    ،الكتاب  رويس  الربدّيات  ].  35صـ  -األنبا 

لة بّتقيم عاملي يف كتالوجاتاملعروفة ألسفار العهد اجلديد   يصل عددها إىل نحو مئة بردية. ومل تكن ُهناك    واملُسجَّ

  P كل واحدة منها بحرف  وُيرمز إىل ُمطوطة واحدة منها معروفة حتى العرشات األخرية من القرن التاسع عرش.  

 ، 1P)مثاًل:    ويكون متبوعًا برقمها املكتوب ببنط صغري ُمرتفعأي بردية(    Papyrus)وهو احلرف األول من كلمة  

2P،3P   وترجع توارخيها إىل الفّتة من القرن  % من أسفار العهد اجلديد.  40(. وُتغطِّي الربدّيات املُكتشفة ما يزيد عىل

 [ويعود أكثر من نصف عددها إىل القرنني الثالث والرابع. ،األول إىل القرن الثامن

برديَّة ].  61صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

ا الربديَّة رقم   ليست سوى ُجزًء صغرياً من ورقة بردي مكتوب عليها  ورغم أنَّ هذه    ، 52جون رايالندز: وُتعرف بأِنَّ

ا تعود إىل حوايل  (  38  ،37؛  33- 31/    18هي )يو    وال تشمل سوى كلامت قليلة من إنجيل يوحنا  ،من اجلانبني إال أِنَّ

د أنَّ إنجيل يوحنا كان ُمتداوالً بمَّص قبل هذا التاريخ   م 125  عام  د لنا أيضًا أن تدوين املخطوطات    ،مّا يؤكِّ كام تؤكِّ
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كان قد ُبدئ العمل به يف   Codicesيف شكل صفحات مكتوب عىل جانبيها ووضعها داخل غالف "كُمجلَّدات"  

ر. وقد ُاكتشفت هذه اجلزازة عام   م بصعيد مَّص وهي موجودة اليوم يف مكتبة جون رايالندز  1934هذا التاريخ املُبكِّ

 [بامنشسّت بإنجلّتا.

  Ryland  ُمطوطة جون رايالند ].  43صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

مع أن املعروف    ،يوحنا . هبا إنجيل  وهي أقدم املخطوطات وُوِجَدت يف مَّص  ،يف مكتبة مانشسّت بإنجلّتا   م( 130) 

د لنا أن اإلنجيل ُكتَِب حوايل ِناية القرن األول امليالديأن هذا اإلنجيل ُكتَِب يف آسيا الصغرى.   . وقد قىض  وهي تؤكِّ

ه إىل إنجيل يوحنا   [ م.160باعتبار أنه ُكتَِب نحو عام  ،اكتشاف هذه املخطوطة عىل اهلجوم الذي كان ُيوجَّ

( 52P)  52بردية  ].  38صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةُمطوطشنودة ماهر إسحاق:  

بوصة =    2.5×    3.5«. هذه القطعة الصغرية )مقاسها  457بردية يونانية برقم    ، »مكتبة جون رايالندز يف مانشسّت

ا أقدم ُمطوطة ألي جزء من العهد اجلديدسنتيمّت(    6.35×    8.89 ولكنَّها ختلَّت    ،كانت ُتعترب إىل وقت قريب أِنَّ

ا ترجع إىل القرن األو  راسات احلديثة أِنَّ عىل جزء    52. وحتتوي الربدية  لعن هذه املكانة لربدّيات أخرى أثبتت الدِّ

أي بعد التاريخ املُفّتض    ،ميالدية  125ويرجع تارخيها إىل نحو سنة  (.  37-38  ،34-31/    18من إنجيل يوحنا )

 [بالتَّقليد لكتابة إنجيل يوحنا بنحو ثالثني عامًا.

( 64P)  64بردية  ].  36صـ  -   األنبا رويس بالعباسية  ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

ن  «.  17بردية يونانية رقم    ،»مكتبة كلية املجدلية بأكسفورد وهي ثالث قطع صغرية من بقايا ُملَّد إنجيل متى تتضمَّ

  ،تتعلَّق بدهن املرأة رأس املسيح يف بيت سمعان األبرص يف بيت عنيا   ،فقرات من اإلصحاح السادس والعرشين

وأرسلها شارلز هوليات    ،وقد اكُتشفت يف صعيد مَّصواتِّفاق هيوذا مع رؤساء الكهنة عىل قيامه بتسليم يسوع هلم.  

ا ترجع إىل أواخر  بأِنَّ   1953وقيَّمها كولني روبرتز يف سنة  م.  1901من األقَّص إىل كلية املجدلية بأكسفورد سنة  

الثاين القديمة(  القرن  الكتابة  أشكال  ر  تطوُّ بُمقارنة  )اخلاصة  الباليوغرافية  راسات  والدِّ الربدّيات  علم  م  تقدُّ ومع   .

ا    كارستن بيّت ثيدااستطاع األملاين   د تارخيها بأِنَّ ا ليست    ، ترجع إىل نحو ُمنتصف القرن ا ألول امليالديأن حُيدِّ وأِنَّ

رة    [ .وحُيتمل أن تكون نساختها قد متَّت أثناء حياة اإلنجييل متَّى نفسه. م 66عن سنة  ُمتأخِّ
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برديَّة ].  62صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

ء    ،باألقَّصوهي ثالث قطع صغرية من الربدي ُاكتشفت   Magdalen Papyrusماجدلني   تشتمل عىل ثالثة أجزا

  ،. وقام من اشّتاها بتقديمها إىل مكتبة كلية مدولني بأكسفوردصغرية من الفصل السادس والعرشين من إنجيل متَّى

ح التاريخ الذي تعود إليه من القرن  وظلَّت مهولة إىل أن قام بنرشها دكتور روبرتس    ،64وُعِرَفت بالربديَّة رقم   وصحَّ

بع إىل سنة  الثالث أ  هذه القطع الصغرية الثالث إنَّام  . إال أن روبرتس وغريه من العلامء اكتشفوا أن م تقريباً 200و الرا

ئها موجود يف برشلونة  التي تشتمل عىل جزء من    ،67وُيعرف باسم الربدية رقم    ،هي أجزاء من ُمطوطة أحد أجزا

متَّى الربدية رقم    ،إنجيل  باسم  ُيعرف  لوقا  ،4وجزء آخر  تقريبًا من إنجيل  وهي   ،الذي يشتمل عىل صفحة كاملة 

لسنة   تعود  الربدية  هذه  إنَّ  قال  قد  روبرتس  كان  أن  وبعد  باريس.  يف  ُمدقِّقون  ،تقريباً   200موجود  علامء    ، جاء 

ا تعود إىل ما بني سنتي    ،وبُمقارنات مع ُمطوطات أخرى روا أِنَّ رياً عىل كل دراسات  مّا ُيؤثِّر تأثرياً كب   ،م 100إىل    70قرَّ

ثّم متَّت ترمجته    ، العهد اجلديد وتاريخ املسيحية يف الُقُرون األوىل. فقد كان شائعًا أنَّ إنجيل متَّى ُكتَِب أوالً باآلرامية

 [ إىل اليونانية.

( 67P)  67بردية  ].  36صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

(  64P)   64وهي قطعتان من ورقتني من إنجيل متَّى من نفس ُملَّد الربدية  «.  1بردية يونانية رقم    ،»مكتبة برشلونة

ن ُجزًء   ،. وحتتوي القطعة األوىل عىل جزء من اإلصحاح الثالثاملحفوظة يف كلية املجدلية بأكسفورد والثانية تتضمَّ

ا ترجع إىل أواخر القرن الثاينمن اإلصحاح اخلامس.   د اآلن أن هذه الربدية ترجع إىل نحو    ،وكان ُيظّن أِنَّ ولكن تأكَّ

 [ألن كلتا الربديَّتني كانتا من ُملَّد واحد إلنجيل متَّى. ،64أي أنَّ هلا نفس تاريخ الربدية رقم   ،ُمنتصف القرن األول

i. ( 47 ،46  ،45) بردّيات تشسّت بيتي 

ماكدويل:   وقرارجوش  القادة    ،كتاب  وتدريب  الروحية  اخلدمة  هيئة  بيتي  ] .  43صـ  -ط.  تشسّت  ُمطوطات 

Chester Beatty Papyri   (200)وجزء منها يف جامعة متشيجان. هي من    ،موجودة يف متحف بيتي يف دبلن  م

الربدي اجلديد  ، ورق  العهد  معظم  منها عىل  ثالثة  جهة    ،وحتتوي  من  األصيل  النص  إىل  املخطوطات  أقرب  وهي 

فهو    ،. ويقول سري فردريك كنيون عنها: »هذا االكتشاف هو أعظم اكتشاف ُمنذ اكتشاف النسخة السينائية تارخيية

فال يعود ُهناك    ، بني تاريخ املخطوطات التي بني أيدينا وبني تاريخ كتابة أسفار العهد اجلديدُيضيِّق الفجوة الزمنيَّة  
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ند من املخطوطات القديمة والكثرية.  مال للشك يف صدقها وال ُيمكن    ،فليس لنصوص كتاب آخر مثل هذا السَّ

 [ .ألي عامل غري ُمنحاز أن ُينكر أن النَّص الذي وصل إلينا هو نص صحيح«

( 45P)  45بردية  ].  38صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةدة ماهر إسحاق:  شنو

ء «. 31974بردية يونانية  ،وهلا بقيَّة يف املكتبة الوطنية بفينّا  ، 1بردية رقم  ،»مكتبة شسّت بيتي يف دبلن  من   توجد أجزا

ء من األربعة أناجيل وسفر األعامل والقطعة التي يف فينّا    ،وكّلها بالية  ، ورقة من هذه الربدية  30 وتشتمل عىل أجزا

ن أصاًل من . 39/  26 -  41/  25تشتمل عىل متى  . وقد جاءت هذه الربدية من  ورقات 110والربدية كانت تتكوَّ

ا ترجع إىل ُمنتصف القرن الثالث امليالدي  ،م1930أطفيح سنة   ا  وقد أثبتت الدِّ   ،وكان ُيظّن أِنَّ راسات احلديثة أِنَّ

ا سابقًا عىل النَّص القيَّصي ،ميالدية 150ترجع إىل نحو سنة   [ .وهي مُتثِّل نصًّ

كانت حتتوي هذه املخطوطة يف األصل عىل حوايل    45P].  118صـ  -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

ومل يبّق منها إال    ،وكانت حتوي األناجيل األربعة وسفر األعاملورقة.    30ولكن مل يتبّق منها إال حوايل    ،ورقة  220

ويرجع النّارش  ورقة من سفر األعامل.    13و    ، أوراق من لوقا  7  ، بضعة أعداد من متَّى ويوحنا وأوراق من مرقس 

أّما يف األناجيل   ،. ففي مرقس ُيعترب النَّص قيَّصي. أّما نّصها فهو خيتلفميالدية  250  -   200خ كتابتها فيام بني  تاري

 [ .الباقية فيميل إىل النَّص اإلسكندري

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 71صـ  -ط. 

وتشتمل    ،45ومعروفة بالربدية رقم    Codexمن ُملَّد    ،ورقة من أوراق الربدي  30املجموعة األوىل تشتمل عىل  ]

  ،وسبعة من إنجيل لوقا  ،وسّت ورقات من إنجيل مرقس   ،وورقتني من إنجيل يوحنا  ،عىل ورقتني من إنجيل متَّى

ُسل   [ومنها ما هو يف فيينا بالنمسا. بإيرالنداوهذه الربديات موجودة يف دبلن  ،وثالث عرشة ورقة من أعامل الرُّ

( 46P)  46بردية  ].  37صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

 46«. يوجد من هذه الربدية  222بردية رقم    ،جان يوهلا تكملة بجامعة متش   ،2بردية رقم    ،»مكتبة شسّت بيتي يف دبلن 

ء من ُملَّد ُيفّتض أنَّه  وبعض أوراق يف يد أفراد.    ،جانيورقة أخرى يف جامعة متش  30و    ،ورقة يف دبلن وهي أجزا

ن من نحو   فيه الرسالة إىل العربانيني بعد رسالة  . وتأيت  ويشتمل عىل رسائل بولس الرسول  ،ورقات  104كان يتكوَّ
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والثانية  ،رومية  األوىل  كورنثوس  رسائل  األوىل    ،وكولويس   ،وفيلبي  ،وغالطية  ،وأفسس   ،وبعدها  وتسالونيكي 

 [.أي أن اجلزء املوجود حيتوي عىل عرش رسائل  ،والثانية 

. 72  ،71صـ  - ر الكتاب املقدس  ط. دا  ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

ن من  ،46وهي املعروفة باسم الربدية   ،املجموعة الثانية ]   ، وتشتمل عىل رسالة رومية  ،104ورقة من  86فهي تتكوَّ

  ،وتسالونيكي األوىل والثانية   ، وكولويس  ،وفيلبي  ،وغالطية   ،وأفسس  ،وكورنثوس األوىل والثانية  ،ورسالة العربانيني 

وهي موجودة يف دبلن بإيرلندا وأجزاء منها    ،وإن كانت أجزاء من رسالة رومية وتسالونيكي األوىل والثانية مفقودة

 [يف جامعة متشجن بمدينة آن أربور.

تبّقى منها    ، ورقة  104كانت أصاًل حتتوي عىل    46P].  118صـ  -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

لبولسورقة.    86حوايل   رسائل  عرش  عىل  حتتوي  رومية   وكانت  اآليت:  تيب    ،كورنثوس  2و    1  ،عربانيني   ،بالّتَّ

  2و    1  ، تسالونيكي. ولكنَّها اآلن تنقص أجزاء كبرية من رسائل رومية  2و    1  ، وكولويس  ، فيلبي  ،وغالطية   ،وأفسس 

ا كانت تُضم الرسائل الرعوية  وال  ،تسالونيكي  . ومن أهّم ُميِّزات هذه املخطوطات هي  توجد ُهناك أيَّة دالئل عىل أِنَّ

ا تنسب العربانيني إىل بولس من رسالة رومية توجد    16والنِّهاية املوجودة يف إصحاح    ،وتضعها ُمبارشة بعد رومية   ،أِنَّ

ها    ،م 250  -   200ا ُكتَِبت يف النِّصف األول من القرن الثالث  ويرجع النّارِش أِنَّ يف ِناية اإلصحاح اخلامس عرش.   ونصَّ

 [ . قريب من النَّص الغريب

( 47P)  47بردية  ].  38صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

. يف عرش ورقات(  2/    17  -  10/    9)  الرؤياحتتوي عىل جزء من سفر  «.  3بردية رقم    ،»مكتبة شسّت بيتي يف دبلن 

ن أصاًل من   ا    ،م1930ورقة. وقد جاءت هذه الربدية من أطفيح يف سنة    32وهي من ُملَّد كان يتكوَّ ح أِنَّ واملُرجَّ

 [ . ترجع إىل الُثلث األخري من القرن الثالث امليالدي

. 73  ،72صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،اته(ترمج  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

/    17-10/    9تشتمل عىل )رؤ    ،ورقة  32ورقات من    10املجموعة الثالثة هي سفر الرؤيا الذي مل يتبّق منه سوى  ]

وظّل االعتقاد سائدًا أن كل هذه املخطوطات ]أي: مموعة ُمطوطات شسّت    ،47وهي ُتعرف بالربدية رقم  (.  2

. إال أنَّ أحد األساتذة املُدقِّقني واسمه »يونج كيو كيم« قام بدراسة  ميالدية  250و    200امّي  تعود ما بني ع بيتي[  
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ة وغريها من املخطوطات فوجد    46ُمستفيضة قارن فيها أسلوب اخلّط وأسلوب الكتابة يف الربدية رقم   بصفة خاصَّ

 [م.100أي إىل حوايل سنة   ،أنَّ هذه املخطوطة تعود إىل ما قبل ُحكم دوميتيان

مل    ، ورقة  32كانت حتتوي أصاًل عىل ما يقرب من   47P].  118صـ -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

التَّشوهيات  ،يتبّق منها سوى عرش ورقات الرؤيا.    ،هبا كثري من  النِّصف األخري من  وهي لسفر  تارخيها إىل  ويرجع 

ها يقّتب من نّص املخطوطة السينائية ،القرن الثالث  [ . ونصَّ

ii. ( 75 ،74 ،73 ،72 ،66)  بردّيات بودمر 

- Bodmer  (150برديَّة ُبْدمر ] .  43صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

وُيرجع    ،ُمطوطات تشسّت بيتيوهي أهم ُمطوطة بعد    ،وحتوي ُمعظم إنجيل يوحناموجودة بمكتبة ُبْدمر    م( 002

 [إن مل يكن إىل النصف األول منها.  ،كثري من العلامء تارخيها إىل ُمنتصف القرن الثاين

( 66P)  66بردية  ].  38صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

بسويِّسا  كولونيا  يف  بودمر  بودمر  ،»مكتبة  يوحنا«.  2  بردية  إنجيل  عىل  بعض    14-1)اإلصحاحات    حتتوي  مع 

اإلصحاحات    ،فراغات  من  منها    ،(21-15وأجزاء  أخرى.    ،ورقة  100واملوجود  أماكن  يف  قليلة  أوراق  مع 

ن أصاًل من   ا ُملَّد كان يتكوَّ وُربَّام قبل ذلك.    ،ميالدية  200ويرجع تارخيها إىل نحو سنة  .  ورقة  146واملفروض أِنَّ

الربدية سنة   التي نرشها عن هذه  دراسته  ل هربرت هنجر يف  توصَّ نحو سنة  1960وقد  إىل  ترجع  ا  أِنَّ إىل   125م 

 [ميالدية.

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 68صـ  -ط. 

( وأجزاء من  26/    14  -ب    35/    6؛  11/    6-1/    1التي تشتمل عىل )يو    66املخطوطة املعروفة باسم الربدية  ]

وهي موجودة يف متحف بودمار يف كولوين بالقرب من    ،م 200وتعود إىل سنة  (  21إىل    14صفحة أخرى من )يو    40

.  [جنيف بسويِّسا

وُتعترب هذه املخطوطات  من أهّم ُمطوطات هذه    66P].  119صـ  -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  

ت عىل مرتني ُنرِشَ   ، وكانت إضافات هلا  ،والثانية  ،م1956األوىل من سنة    ،املجموعة ]أي: مموعة بودمر[. ولقد 

ت سنة    14-35/    6  ،11  /  5-1/    1ومل يتبّق منها سوى: يوحنا    ،م. وكانت حتوي أصاًل إنجيل يوحنا1962ُنرِشَ
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أعداد من إصحاحات    ،15  / ها أصاًل غريب.  21-14ثّم بضعة  منها إىل    ،ونصَّ قراءات  الكاتب غريَّ بضعة  ولكن 

 [ .وتتميَّز هذه املخطوطة ببعض القراءات التي مل توجد يف أيَّة ُمطوطة غريها. النَّص اإلسكندري

 72بردية ]. 39 ،38صـ  -األنبا رويس بالعباسية  ،بلغاهتا األصليةُمطوطات الكتاب املقدس  شنودة ماهر إسحاق: 

(72P مكتبة بودمر يف كولونيا بسويِّسا« ) ،    ن رسالة هيوذا«.  8  ،7الربديَّتان برقمي ورسالتّي بطرس األوىل    ،تتضمَّ

بع امليالدي.  والثانية  [ . ويرجع تارخيها إىل القرن الثالث أو الرا

أقدم  ].  69صـ   -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

. وقد تّم تقديم هذه هدية  72وهي املعروفة باسم الربدية رقم    ،ُمطوطة لرسالتّي بطرس األوىل والثانية ورسالة هيوذا

بع امليالديني ،الفاتيكان ولذلك فهي يف مكتبة  1969للبابا بولس السادس سنة    [ .وتعود للقرن الثالث إىل الرا

بردية ].  69صـ  -ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ، صحته   ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

ُسل ورسالة يعقوب ورسالة بطرس األوىل والثانية ورسائل   يوحنا األوىل  تشتمل عىل أجزاء كثرية جدًا من أعامل الرُّ

إىل أن بيعت يف    ، وكانت موجودة يف متحف بودمار يف كولوين بالقرب من جنيف بسويِّسا   ، والثانية والثالثة وهيوذا

 [ .وتعود للقرن السابع امليالدي  74وُتعرف بالربدية رقم   ،وهي اآلن بالفاتيكان 2007مارس 

( 75P)  75بردية  ].  39صـ  - األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

ء كبرية من إنجييّل لوقا ويوحنا«.  15  ،14الربدّيتان برقمّي    ،»مكتبة بودمر يف كولونيا بسويِّسا  وهي    ،حتتوي عىل أجزا

املُجلَّد الفاتيكاين  وتكُمن أمهيَّتها الُكربى يف كوِنا تشهد لنوع النُُّصوص املحفوظة يف  .  ترجع إىل بداية القرن الثالث

بع ا ُتشبهه متاماً   ،الذي يرجع إىل القرن الرا ا تدحض مزاعم القائلني بأنَّه قد متَّت ُمراجعة للعهد اجلديد  ألِنَّ . وبالتايل فإِنَّ

 [يف القرن الرابع. فهذه الربدية التي ترجع إىل بداية القرن الثالث قد قضت عىل تلك املزاعم متامًا.

. 70  ،69صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهانوس:  عبد املسيح اسطف

( وهو املعروف 15-1؛ يو  24-22؛ 18-17؛  9؛  7-3)لو    يشتمل عىل غالبية إنجييّل لوقا ويوحنا Codexُملَّد ]

ها ُيط   75باسم الربدية رقم   وُربَّام كانت هذه هي األصل الذي ُنقلت عنه    ،تقريبًا نّص املخطوطة الفاتيكانية  ابقونصَّ

الفاتيكانية امليالدي  ،املخطوطة  الثالث  للقرن  تعود  الربدية  كولوين    ،وهذه  يف  بودمار  متحف  يف  موجودة  وكانت 
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]أي: مموعة    وهذه املخطوطاتوهي اآلن يف الفاتيكان.    ،2007بالُقرب من جنيف بسويِّسا إىل أن بيعت يف مارس  

 [ . ُتطابق النُُّصوص التي بني أيدينا فيام عدا بعض االختالفات الطَّفيفة جداً بردّيات بودمر[ 

 الكبرية ُمطوطات األحرف  - ب

املخطوطات  ].  39صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

ُقوق بخط كبري بحروف ُمربَّعة أو ُمستديرة« هي Uncialsاملُشار إليها باالسم »  وهذا اخلّط مأخوذ  .  املكتوبة عىل الرُّ

« املُستخدمة يف  Capital Lettersوُمشتق من احلروف الكبرية »  ،الربدّيات األدبيةُمبارشة عن اخلّط املُستخدم يف  

وهي عىل ما يبدو سبب تعليق القديس    ،« Inchوتعني »بوصة    ،« التينية Uncialالنَّحت عىل األحجار. والتَّسمية »

زمانه.   يف  النُّّساخ  يكتبها  التي  احلروف  حجم  كرب  عىل  مي  التَّهكُّ اسُتخجريوم  لكتابة  وقد  اخلّط  من  النّوع  هذا  ِدم 

التَّحديد التاسع عىل وجه  القرن  العهد اجلديد حتى  نسبيًّا يف بعض    ،ُمطوطات  ر  ُمتأخِّ بعد ذلك إىل وقت  واستمّر 

ُقوق  ُمطوطات فصول القراءات الكنسية الرُّ . ويصل عدد ُمطوطات العهد اجلديد املكتوبة باحلروف الكبرية عىل 

اليونانية عاملياً وا   ، باللغة  لة  العرشين    ملُسجَّ القرن  من  السبعينات  رقاًم  ُمطوطة.    269حتى  منها حتمل  وكل واحدة 

ا مسبوقًا بصفر هرية باستخدام  (.  03  ،02  ، 01)مثاًل:    خاصًّ مز القديم املُستخدم لبعض املخطوطات الشَّ ولكن الرَّ

 [ .شيوعاً  أحد احلروف العربانية أو الالتينية أو اليونانية ال يزال هو األكثر 

سة التي وصلت إلينا:  ].  88صـ  -دار الثقافة    ، تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:   أقدم الُكُتب املُقدَّ

س    ،ال أحد يعلم متى تّم ضّم أسفار العهدين القديم واجلديد يف ُملَّد واحد ولكن أقدم ُنسختني من الكتاب املُقدَّ

إلينا بع(  تقريباً كاملتني  )  وصلتا  ُمنتصف القرن الرا الفاتيكانية واملخطوطة    ،ترجعان إىل  اليوم باملخطوطة  وتعرفان 

س العربي(    وحتتويان عىل ُمعظم النُّسخة السبعينية  ،ائيةن السي وحتتوي عىل األسفار  )أول ترمجة يونانية للكتاب املُقدَّ

. املخطوطة الفاتيكانية ينقصها أسفار املكابينيواعتربها الربوتستانت أسفارًا أبوكريفية مع أن    ،التي حذفها اليهود

ً(.    27وكلتا املخطوطتني حتتويان عىل أسفار العهد اجلديد كلها ) واملخطوطة السينائية حتتوي أيضًا عىل رسالة  سفرا

ثّم انتهى هبا املسار إىل مكتبة    ،م350بت يف مَّص يف نحو  . واألرجح أن النُّسخة الفاتيكانية قد ُكتِ برنابا وراعي هرماس

مَّص يف أواخر القرن الرابع وُحِفظت يف    يف فقد ُكتَِبت  ، الفاتيكان يف روما. أّما النُّسخة السينائية فلها تاريخ أكثر إثارة

ت   ،دير سانت كاترين عند أقدام جبل موسى ى الوصايا العرش عىل قمَّ ه. وظلَّت النُّسخة فيه ُمبوءة  املُعتقد أن موسى تلقَّ

ا للحري   ،م1844حتى    ،قحني جاء عامل أملاين هو قسطنطني تشيذورف الذي عثر عليها يف كوم من القاممة كان ُمعدًّ
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اكتشفه  ما  حقيقة  أدرك  عندما  تكونا    ، وفورًا  أن  تكادان  ام  وألِنَّ املخطوطتني  هاتني  لِِقَدم  املخطوطة.  ُمعظم  أنقذ 

س اآلن  فإنَّ  ، ُمكتملتني ر يف ُمعاونة علامء ا لكتاب املُقدَّ  [ .هلاتني املخطوطتني قيمة ال ُتقدَّ

  ، وإىل عهد قريب].  69  ،68صـ  - دار ملة مرقس    ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  

ا اإلمرباطور قسطنطني  ه ُملَّدًا التي أهدا كان ُيظّن أن املخطوطة السينائية والفاتيكانية ُيعتربان من ضمن اخلمسني  

اجلديدة عاصمته  لكنائس  النَّص  القسطنطينية»  الكبري  هو  فيهام  الشائع  النَّص  أن  أثبت  احلديث  الفحص  لكن   .»

ح. لذلك اجتهد العلامء يف ترجيح أماكن أخرى صدرت عنها هاتان املخطوطتان. ويكاد يكون اإلمجاع   املَّصي املُنقَّ

وذلك ألننا نعلم من دفاع أثناسيوس الرسويل املرفوع لإلمرباطور قنسطنطيوس سنة    ،ينة قنسطانسعىل ترشيح مد

م ُنسخًا ُمنذ مخس عرشة سنة هدية هلذه املدينة  ،م356 . هذا م340- 339أي بني سنتي    ،أن القديس أثناسيوس قدَّ

ح للّتمجة  جيح يرشح عىل األقل كيفية وصول النَّص املَّصي املُنقَّ ويزيد من صحة هذا  السبعينية قريبًا من روما. الّتَّ

القديس   رسالة  يف  جاء  ما  مع  متامًا  يتمّشى  الفاتيكانية  املخطوطة  يف  وعددها  األسفار  جتليد  ترتيب  أن  جيح  الّتَّ

  ،وهي من رسائل العهد اجلديد  ،بل إن َوْضع رسالة العربانيني يف هذه املخطوطة   ،م 367أثناسيوس الفصحية سنة  

سة كام جاء يف رسالته الفصحية تيب املوضوع يف قانون األسفار املُقدَّ ي الرأي  هو بنفس الّتَّ . هذه األسباب مجيعًا تزكِّ

مها القديالقائل أن   [ .س أثناسيوس ملدينة قنسطانساملخطوطة الفاتيكانية هي واحدة من اهلدايا التي قدَّ

i.  ينائّية  السِّ

ماكدويل:   وقرارجوش  القادة    ،كتاب  وتدريب  الروحية  اخلدمة  هيئة  السينائية  ] .  44صـ  -ط.   Codexالنسخة 

Sinaiticus   (350)يوحنا    ،20- 9/    16وحتوي كل العهد اجلديد ما عدا مرقس   ،موجودة يف املتحف الربيطاين  م

وقد َعَثَر عليها تشندرف يف سلة للمهمالت يف دير جبل  كام حتوي أكثر من نصف العهد القديم.  ،11/    8  -   53/    7

اد السوفيتي   ،1859وسلَّمها الدير هدية لقيَّص روسيا عام  ،1844سيناء عام   واشّتهتا احلكومة الربيطانية من االحتِّ

 [ .1933بامئة ألف جنيه يوم عيد امليالد سنة 

. 75  ،74صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

بع امليالدياملخطوطة السينائية:  ] بدير سانت    تشندورفوقد اكتشفها العاّلمة فون    ،وهي تعود إىل ُمنتصف القرن الرا

.  وهي تشمل العهد اجلديد كاماًل وغالبية العهد القديم باللغة اليونانية  ،م1859م ثّم عام  1844كاترين بسيناء عام  
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ُمثرية  طويلة  ة  قصَّ االكتشاف  هذا  وراء  ومن  الربيطاين.  باملتحف  اآلن  موجودة  أنقذ    ،وهي  بعض    تشندورف فقد 

ُمهمالت انتشلها من سلَّة  إذ  ياع  الضَّ من  العربي .  صفحاهتا  ألف  باحلرف  املخطوطة  إىل هذه  يف حواَش    א   وُيرمز 

ا واحدة من مخسني ُنسخة .  طبعات العهد اجلديد باللغة اليونانية القديمة التي كلَّف اإلمرباطور    ويرى بعض العلامء أِنَّ

 [قرن الرابع امليالدي بإعدادها الستخدام الكنائس.ُقسطنطني يوسابيوس القيَّصي يف أوائل ال 

املقدسيوسف رياض:   الكتاب  )].  74  ،73صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي  السينائية  :  S Sinaiticus(  01النسخة 

، الذي  بدير سانت كاترين يف جبل سيناء بواسطة العالمة تشندروف من ليبزج بأملانيا  1844اكتشفت صدفة عـام  

كرس عمره الكتشاف ُمطوطات الكتاب املقدس القديمة ودراستها. فلقد قـادت العناية اإلهلية الكونت تشندروف  

إيل دير سانت كاترين ليبحث يف مكتبتها عن ُمطوطات قديمة للكتاب املقدس. وبعد عدة أسابيع من البحث دون 

وكانت مغطاة بمخطوط أنيق ومضبوط أكثر من أي    ،وجد يف سلة للمهمالت بعض الرقوق املعدة للحـريقجدوى،  

وملا عاد إيل أوربا قام بطبع ما  قطعة، كام متكن من نقل سفري إشعياء إرميا.    43ُمطوط آخر رآه من قبل. فأخذ منها  

فوجد أجزاء مل يكن قد رآها من قبل، وهي    1853. ثم زار الدير مرة ثانية سنة  حصل عليه بنفس هيئة أحرفه األصلية

سنة  جز ثالثة  مرة  عاد  وأخرياً  التكوين.  من سفر  ما سهل    1859ء  األرثوذكيس  روسيا  إمرباطور  من  بأمـر  مزودًا 

وكان يشمل  صفحة ُمبأة يف قبـو،    346مأموريته هذه املرة، فعثر عيل القسـم املتبقي من هذه النسخ، وهي عبارة عن  

ء العهد القديم . 1862ت نسخة العهد اجلديد التي اكتشفت يف روسيا عام  . ولقد طبعوالعهد اجلديد كله،  معظم أجزا

دوالر أمريكي )أكثر من نصف مليون دوالر!(    510،000ثم بعد الثورة الشيوعية بيعت هذه الرقوق بام يعادل مبلغ  

.  اريخكتـاب عىل اإلطـالق لغاية هذا الت  وكان هذا يمثل أكرب مبلغ دفع يف ،  1933ديسمرب    24إيل املتحف الربيطاين يف  

احلارض.   يومنا  إيل  الربيطاين  املتحف  يف  موجودة  املخطوطة  تلك  املخطوطة  والزالت  من  كاًل  أن  اليوم  وُيعتَقد 

الفاتيكانية واملخطوطـة السينائـية ُكتِبتا بناء عىل أمر اإلمرباطور قسطنطني ضمن اخلمسني نسخة التي أمـر بكتابتها عىل  

 [ )انظر الفصل التاسع(. نفقة اإلمرباطورية

املُجلَّد ].  41  ،40صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

إضافة  (  א=    01)  Codex Sinaiticus  السينائي  برقم  بلندن  الربيطاين  املتحف  بمكتبة  وله    ،43725»حمفوظ 

ُقوق«.  دليننجرا وقطعة صغرية يف    ،تكملة يف ليبزج س بعهديه مكتوب باليونانية عىل الرُّ  ، وهو ُمطوط للكتاب املُقدَّ

بع امليالدي ورقة    147و   ، ورقة من العهد القديم 199. ويوجد منه يف مكتبة املتحف الربيطاين  ويرجع إىل القرن الرا
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تتكوَّ  له  بقيَّة  ف عىل  التَّعرُّ وأمكن  اجلديد.  العهد  من  ُملَّد    43ن من  ونصف  باسم  )ُتعرف  القديم  العهد  من  ورقة 

وقطعة صغرية من ورقة حمفوظة بمكتبة مجعية اآلداب   ،فردريكو أوغسطانوس( حمفوظة حاليًا يف مكتبة جامعة ليبزج

ُقوق املوجودة منه  دليننجرا القديمة يف   من  وهو حيتوي عىل رسالة برنابا وجزء  ورقة.    390. وبذلك يبلغ مموع الرُّ

هادات للّتمجة السبعينية  .  كتاب الراعي هلرماس باإلضافة إىل األسفار القانونية  وهذا املُجلَّد هو واحد من أقوى الشَّ

ن كل عمود من    ،والكتابة يف كل صفحة عىل أربعة أعمدة.  وللعهد اجلديد   أّما األسفار الشعرية .  سطراً   48ويتكوَّ

اإل  ،واجلامعة   ،واألمثال   ، )املزامري سليامن  ، نشادونشيد  سرياخ  ، وحكمة  بن  عىل  وأيوب(    ،ويشوع  مكتوبة  فهي 

فحات اتَّضح أنَّه قد اشّتك يف نساخة املُجلَّد ثالثة من الكتبة. عمودين للصفحة الواحدة   ، وبُمقارنة اخلطوط يف الصَّ

حون الذين قاموا باملُراجعة وعمل املُقارنات خالل الفّتة من القرن   بع إىل الثاين عرش يصل عددهم  وأن املُصحِّ الرا

ة مؤثِّرةإىل تسعة كان يف زيارة لدير سانت كاترين بسيناء يف    العاّلمة تشندورفهي أن    ، . والكتشاف هذا املُجلَّد قصَّ

ُقوق القديمة م.  1844مايو سنة   ير سلَّة كبرية ملوءة من الرُّ ن  وقال له أمني املكتبة إنَّ كومتني م  ،فوجد يف مكتبة الدِّ

من قد تّم حرقها رقوقًا من ُمطوط قديم    داخل السلَّة. فميَّز تشندورف  مثل هذه األوراق التي بليت وتآكلت مع الزَّ

هبان إىل أمهيَّتها  س باليونانية. فأبدى محاسًا نبَّه الرُّ هي    ،ورقة  43فلم يسمحوا له أن يأخذ معه سوى    ،للكتاب املُقدَّ

ير يف سنة  املحفوظة حاليًا يف ليبزج. وذهب م   ، عىل أمل أن يسمحوا له بنساخة باقي األوراق  1853رة أخرى إىل الدِّ

ً من سفر التكوين. ويف زيارة ثالثة للدير يف سنة    11ولكنَّه مل جيد سوى قصاصة حتتوي عىل     ،م مل جيد شيئاً 1859سطرا

  4فرباير. ويف عَّص يوم    7اهرة يوم  فرباير من البدو املرافقني له أن جيهزوا أنفسهم الصطحابه إىل الق   4فطلب يوم  

ير ير لتناول َشء من   ، فرباير كان يتمّشى يف اخلارج مع أمني الدِّ ير مع غروب الشمس دعاه أمني الدِّ ومّلا رجعا إىل الدِّ

ير: »وأنا أيضًا أقرأ الّتمجة السبعينية«  ،وأكمال حديثهام  ،فدخل معه  ،املرشوبات داخل قاّليته  قته  ولو   ،فقال أمني الدِّ

أمحر بقامش  ملفوفًا  ُملَّدًا  فتاملك  قام فأحرض  املنشودة.  أنَّه وجد ضالته  د تشندورف  تأكَّ اللُّفافة حتى  فتح  أن  . وما 

حه.   وُهناك عرف  مشاعره لكي خُيفي فرحته عنه. وطلب يف َشء من عدم االهتامم اإلذن بأخذ املُجلَّد إىل غرفته ليتصفَّ

ة شهور استطاع تشندورف أن حيصل منهم عىل  الوجودأن بني يديه أثمن كنز كتايب يف   ت لعدَّ . وبعد تأخريات استمرَّ

وبقي يف    ،اإلذن بأخذ املُجلَّد معه إىل روسيا لتجهيز ُنسخة منه ُهناك. ويف النِّهاية تّم إهداء املخطوط إىل قيَّص روسيا

فاشّتته مكتبة املتحف الربيطاين    ،دينية كثرية( إىل أن قامت احلركة الشيوعية وبيعت ُمطوطات  دليننجرا بطرسربج )
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ويف  )   وُيمثِّل العهد اجلديد يف املُجلَّد السينائي.  إسّتليني م بمبلغ مائة ألف جنيه  1933يف سنة    تالسوفييمن حكومة  

 [ . البالغةالذي يشتهر بدقَّته  « النَّص اإلسكندري« أو »النَّص املُتعادل» النَّص املعروف باسم( املُجلَّد الفاتيكاين

الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:   (: ُتعترب هذه  01)  א  Sinaiticus  السينائية ].  122  ،121صـ  -دار 

ولكن للقصة الطويلة    ،ليس فقط بام حتوي   ،وقد اكتسبت ُشهرة واسعة  ،املخطوطة أهّم هذا النّوع من املخطوطات 

اعتقد   فقد  وراءها.  اكتشفها    تشندورفالتي  قسطنطني  الذي  اإلمرباطور  أمر  فاخرة  ُمطوطة  مخسني  إحدى  ا  أِنَّ

ع عىل الكنائس أّما   ،أّما املخطوطة الثانية الباقية من هذه املجموعة بحسب هذا الرأي فهي الفاتيكانية  ،بكتابتها لُتوزَّ

العامل األملاين إىل الرشق األوسط    تشندورفم عندما جاء قسطنطني  1844تبدأ سنة    ،قصة اكتشافها فهي قصة طويلة

ء سيناء  43فوجد    ،للبحث عن ُمطوطات قديمة وعندما    ،ورقة ُملقاة يف سلَّة املُهمالت يف دير سانت كاترين يف صحرا

ا جزء من الّتمجة السبعينية كُ    ، إرميا  ،أخبار األيام  1وكانت حتوي أجزاء من    ،تَِبت بخط كبري ُمنفصلفحصها عرف أِنَّ

م رجع إىل الدير ولكن الرهبان مل  1853م. يف سنة  1846وأستري. فرجع إىل أوروبا ونرش هذه األوراق سنة    ،نحميا

حد الرهبان بقية  إذ وجد مع أ   ،وجد ما كان حيلم به  ،م يف زيارة ثالثة للدير1859ولكن يف سنة    ،يسمحوا له بيشء 

ن من أخذها وتقديمها كهدية لقيَّص    ،وخاصة يف العهد اجلديد   ،املخطوطة يف حالة جيدة وبعد ُمفاوضات طويلة متكَّ

ت بعد ذلك مرتني 1862روسيا ثّم نرشها يف سنة  م بعد  1938والثانية   ،م1922 - 1911األوىل ما بني   ،م. ثّم ُنرِشَ

يعود تارخيها إىل النِّصف  سّتليني. )إنِّظام الرويس اجلديد بمبلغ مائة ألف جنيه  أن اشّتاها املتحف الربيطاين من ال

بع  ، ورسالة برنابا  ،وحتتوي هذه املخطوطة عىل ُمعظم العهد القديم وكل العهد اجلديد تقريباً (  الثاين من القرن الرا

ها فهو ينتمي إىل النَّص اإلسكندري.  وجزء كبري من كتاب راعي هرمس وقد راجعها بعض الكتبة وعملوا  .  أّما نصَّ

التَّصحيحات ة بني القرنني السادس والسابع غريَّ بعض الكتبة يف قيَّصية كثرياً يف كال العهدين  .  هلا بعض  ويف املُدَّ

 [حُماولني بذلك أن ُيوفِّقوا بني هذه املخطوطة وُمطوطة بامفيلوس القيَّصي. ،اجلديد والقديم

ii.  الفاتيكانّية 

 Codexالنسخة الفاتيكانية  ] .  44صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

Vaticanus   (325 -350)الفاتيكان    م بمكتبة  تقريباً موجودة  املقدس  الكتاب  كل  أثمن    ،وحتوي  من  وهي 

 [ .ُمطوطات الكتاب املقدس اليونانية
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اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 76صـ  -ط. 

بع امليالدياملخطوطة الفاتيكانية:  ] الرا ُنِسَخت بمَّص حوايل عام    ،وهذه تعود إىل القرن  وتشمل كل    ،م 350وقد 

ا كانت  األجزاء األخرية منهوكل العهد اجلديد فيام عدا بعض    ،العهد القديم تقريباً  . وُيطلق عليها اسم الفاتيكانية ألِنَّ

وُيرمز هلا يف حواَش طبعات العهد اجلديد باللغة اليونانية القديمة  م أو ما قبله.  1475موجودة بمكتبة الفاتيكان عام  

 [ .Bباحلرف اإلنجليزي  

ها فقد قيل    أّما].  123صـ -دار الثقافة    ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:   إنَّه ُيمثِّل النَّص اإلسكندري يف أنقى  نصَّ

بولس    ،صورة رسائل  يف  يرون  العلامء  بعض  أنَّ  بالنَّص  مع  ُُمتلطًا  الغريب  النَّص  وجود  عىل  العالمات  بعض 

 [ .اإلسكندري

وهى  :   VaticanusB(  03)  النسخة الفاتيكانية].  73صـ  -مكتبة اإلخوة    ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  

بع لكنها ُنِقلت يف زمن غري معروف إيل الفاتيكان  . من أقدم املخطوطات املكتشفة ُكتبت يف مَّص يف أوائـل القرن الرا

ورقة، تشمل كل الكتاب، ولو أنه    700م. وهى حتتوى عىل نحو    1475، وُذكِرت ضمن حمتويات مكتبتها سنة  بروما

. وقد نقلـت 14:  9صحاحات التالية لعربانيني  ، وكل اإل137  -105، مزمور  46-1ُفِقـدت منها األجزاء من تكوين  

 [إيل باريس بعد غزو نابليون إليطاليا ليقوم العلامء بدراستها. وهي موجودة اآلن يف الفاتيكان.

د املُجلَّ ].  42  ،41صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

وهو ُمطوط  «.  1209حتت ُملَّد يوناين رقم    ،»حمفوظ بمكتبة الفاتيكان Codex Vaticanus  (03    =B  )الفاتيكاين  

ُقوق املصنوعة ُربَّام عىل جلود الظِّباء ع الرُّ س مكتوب عىل أفضل أنوا بع    ،للكتاب املُقدَّ ويرجع إىل أوائل القرن الرا

ن مجيع أسفار   ،امليالدي ى وأسفار املكابينيويتضمَّ س اليوناين فيام عدا صالة منسَّ ض املُجلَّد  .  الكتاب املُقدَّ وقد تعرَّ

ن سفر التكوين  للتلف والّتآكل وأجزاء من    ،28/    46-1/    1. وهو يف وضعه احلايل تنقصه أوراق من بدايته تتضمَّ

ء األخرية من ا   ، كل من سفري صموئيل الثاين واملزامري وهي األوراق األخرية    ،لعهد اجلديدوتنقصه كذلك األجزا

ن حاليًا من  وكل الرسائل الروعية وسفر الرؤيا  ،25/    13- 14/    9من الرسالة إىل العربانيني   ورقة من    759. ويتكوَّ

ُقوق )منها   ُقوق   142للعهد القديم و    617الرُّ ر بنحو    ،للعهد اجلديد( من إمجايل العدد األصيل للرُّ  820والذي ُيقدَّ

ن من عمودين يف الصفحةوورقة.   ن ثالثة أعمدة لكل    ،فيام عدا األسفار الشعرية التي تتكوَّ فإنَّ باقي املُجلَّد يتضمَّ

طور ما بني  صفحة ً يف كل عمود.    44و    40. ويّتاوح عدد السُّ . واملُجلَّد حمفوظ  وقد اشّتك يف نساخته كاتبانسطرا
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وال يعرف أحد متى أو كيف وصل إىل  م.  1475يرجع إىل سنة    ومذكور يف أقدم فهارسها الذي  ،يف مكتبة الفاتيكان

بأنَّ املُجلَّد مكتوب يف اإلسكندرية.  الفاتيكان القائل  اليوم إىل الرأي  الفاتيكاين  .  ويميل علامء  ءة املُجلَّد  وُتعترب قرا

ى أيضًا بالنَّص اإلسكندري    ،Neutral Textواملُجلَّد السينائي يف العهد اجلديد أهّم شهادة للنَّص املُتعادل   املُسمَّ

Alexandrian Text،  قة عىل غريه من النُُّصوص  ،بسبب نساخته يف اإلسكندرية وتشهد ألصالة هذا  .  ومتيُّزه بالدِّ

ن أجزاء كبرية من إنجييّل لوقا ويوحنا. التي ترجع إىل أوائل القرن الثالث  75النَّص الربدية    [وتتضمَّ

iii.  كندرّية  السَّ

 Codexالنسخة السكندرية  ] .  44صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

Alexandrinus   (400)إِنا ُكتَِبت باليونانية يف مَّصوتقول املوسوعة الربيطانية    ، موجودة يف املتحف الربيطاين  م، 

 [وحتوي كل الكتاب املقدس تقريبًا.

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 75صـ  -ط. 

. وتشمل غالبية العهد القديم وكل العهد اجلديد ،وهذه تعود إىل القرن اخلامس امليالدياملخطوطة اإلسكندرانية:  ]

وُيرمز هلا يف حواَش طبعات العهد اجلديد باللغة اليونانية القديمة باحلرف  ف الربيطاين.  وهي موجودة اآلن باملتح 

 [ . Aاإلنجليزي 

فاألناجيل مُتثِّل النَّص البيزنطي   ،أّما النَّص فإنَّه خيتلف].  122صـ  -دار الثقافة  ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز: 

ى مع املخطوطتني  ووبذلك توضع يف نفس املست  ،اجلديد فُيمثِّل النَّص اإلسكندريةأّما بقية العهد    ،يف أقدم صورة

اجلزء.   هذا  يف  والفاتيكانية  اخلامس  السينائية  القرن  من  األول  النِّصف  إىل  املخطوطة  هذه  كتابة  تاريخ  ويرجع 

 [ . امليالدي

إسحاق:   ماهر  األصليةشنودة  بلغاهتا  املقدس  الكتاب  بالعباسية    ،ُمطوطات  رويس  املُجلَّد ].  41صـ  -األنبا 

بلندن«.  Codex Alexandrinus  (02    =A  )اإلسكندري   الربيطاين  املتحف  بمكتبة  ُمطوط  »حمفوظ  وهو 

س بعهديه مكتوب عىل ُرُقوق ن مجيع أسفار الكتاب  ويرجع إىل أوائل القرن اخلامس امليالدي  ،للكتاب املُقدَّ . ويتضمَّ

س اليوناين  ن من  ومزامري سليامن ،ُمضافًا إىل آخرها رسالتّي اكليمنضس الروماين األوىل والثانية املُقدَّ . واملُجلَّد يتكوَّ

)منها    773 قوق  الرُّ من  و    630ورقة  القديم  للصفحة  143للعهد  عمودين  يف  والكتابة  اجلديد(.  وعدد    ،للعهد 
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طور يّت ً يف العمود. واملُجلَّد يف وضعه احلارض    52إىل    46اوح بني  السُّ ء من إنجييّل متَّى  سطرا تنقصه أوراق ألجزا

ويمتاز املُجلَّد باحتفاظه بسفر الرؤيا كاماًل  .  كذلك ضاعت منه مزامري سليامن.  ويوحنا والرسالة األوىل إىل كورنثوس

فحات احتامل اشّتاك اثنني من الكتبة يف نساخة  وُتظهر مُ .  ألنَّه ُأحِلَقت بنهايته رسالتا اكليمنضس قارنة خطوط الصَّ

القديم اجلديد  ، العهد  العهد  نساخة  يف  اإلسكندرية وثالثة  يف  حمفوظًا  املُجلَّد  وكان  لوكاريوس    ،.  كريلُّس  فأخذه 

القسطنطينية يف سنة   انتقاله بطريركًا لكريس  وم يف اإلسكندرية عند  الرُّ م 1624 سنة  م. وأعطاه يف 1620بطريرك 

فتّم إهداؤه إىل    ،للسفري الربيطاين بّتكيا إلهدائه إىل جيمس األول ملك بريطانيا الذي مات قبل وصول املخطوط 

م إىل مكتبة املتحف  1757وبقى حمفوظًا يف املكتبة امللكية إىل أن ُنِقل يف سنة    ،م1627امللك شارل األول يف سنة  

 [الربيطاين عند إدماج املكتبتني معًا.

ى يوحنا:   ُسل   ،وأكليمندس من رومية] .  42صـ  - مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ   ،(3:4)يف    أحد ُمعارصي الرُّ

يكتب يف رسالته إىل كنيسة  ،  ويف حياته ُكتَِبت كل أسفار العهد اجلديدم،  100م وتوىف سنة  40و  30الذي ُولَِد بني سنة  

ً( ويقول فيها: »  متَّى ومرقس ولوقاُمقَتبِسًا من بشائر  ،  كورنثوس روا كلامت ربنا  )ألنَّ يوحنا كتب إنجيله متأخرا تذكَّ

خرٌي    ، خرٌي له لو مل يولد من أن يبقى حجر عثرة يف سبيل ُمتاري. نعم  ،: "ويل لذلك اإلنسان يسوع املسيح كيف قال

ق عنقه بحجر رحى وُطِرَح يف البحر من أن يعثر أحد هؤالء ال غار".« له لو ُطوِّ  [ صِّ

رياض:   املقدسيوسف  الكتاب  اإلخوة    ،وحي  السكندري:)] .  73  ،72صـ  -مكتبة   - A(  02املخطوط 

Alexandrinus    : ُّوهو حيتوى تقريبًا  .  قائق اجللديةدات ضخمة من الرَّ لَّ خ ويقع يف أربع ُم َس وهو يعترب أكمل الن

  25أوراق من العهد القديـم،    10ورقة، وفقد    773ورقة، بقى منها اآلن    822، وقد ُكتب أصاًل عىل  عىل كل الكتاب

م.   1624من إنجيل متى، واثنان من إنجيل يوحنا، وثـالثة من رسالة كورنثوس. وقد ُعثِر عليه يف اإلسكندرية عام  

طاركة مَّص حتى أهداه البطريرك كريلس لوكر،  . وقد ظل يف حوزة بويرجع تارخيه إيل أوائل القرن اخلامس امليالدي

سنة   القسطنطينية  يف  1628بطريرك  وساهم  إنجلّتا،  ملك  األول  تشارلس  امللك  اإلنجليزية    إىل  الّتمجة  إعداد 

 [إيل املتحف الربيطاين حيث الزال موجودًا إيل اليوم. 1853( وُنقل عام KJVاملعتمدة ) 
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iv.  يمّية  األفرا

القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:   الروحية وتدريب  يمية  ] .  44صـ  -ط. هيئة اخلدمة   Codexالنسخة األفرا

Ephraemi   (400)ساعدت عىل التأكد  موجودة يف املكتبة الوطنية يف باريس. وتقول املوسوعة الربيطانية إِنا    م

 [وهي حتويه كله ما عدا رسالتّي تسالونيكي الثاين ويوحنا الثانية. ،من بعض قراءات العهد اجلديد

. 77  ،76صـ  - ط. دار الكتاب املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته   ،تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  

  145لك  وكذ  ، صفحة من العهد القديم  64وتشتمل عىل    ،وهي تعود للقرن اخلامس امليالدياملخطوطة األفرايمية:  ]

س   ،صفحة من العهد اجلديد  إال أنَّ    ،ُكتَِبت غالبًا بمَّص يف القرن اخلامس  ،وكانت أصاًل ُنسخة كاملة للكتاب املُقدَّ

ياين يف القرن الثاين عرش  يم الِّسُّ ن عىل رقوقها بعض عظات القديس أفرا .  أحد األشخاص حاول أن يمحوها لُيدوِّ

د الكيميائية وُطُرق تصوير حديثةواستطاع العلامء عن طريق   ءة النَّص األصيل  ،استخدام بعض املوا   ، برغم حموه  قرا

وُيرمز هلا يف حواَش طبعات العهد اجلديد  واملخطوطة األفرايمية موجودة اليوم بمتحف باريس.    ،وبرغم الكتابة فوقه 

 [ . Cباللغة اليونانية القديمة باحلرف اإلنجليزي  

املُجلَّد ].  43  ،42صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةُمطوطشنودة ماهر إسحاق:  

بباريسCodex Ephraemi  (04    =Cاألفرايمي   الوطنية  باملكتبة  ُملَّد يوناين رقم    ،( »حمفوظ  وهو    .«9حتت: 

ة ]أي:    palimpsestُمطوط   س اليوناين يرجع إىل أوائل القرن اخلامس  للكتاب  [  ُمطوط ُكتَِب عليه أكثر من مرَّ املُقدَّ

ُقوق كانت قد هُبِتت وحُميت يف القرن الثاين  . وسبب تسميته باملُجلَّد األفرايمي هو أن  امليالدي الكتابة التي عىل الرُّ

ُقوق يف تلك األيامعرش قدر استطاعته وأعاد  قام أحد النُّّساخ يف ذلك القرن بمحو الكتابة القديمة عىل    ،. ولِنُدرة الرُّ

ياين املُّتمجة إىل اليونانية يم الِّسُّ . وقد استطاع العلامء إظهار الكتابة القديمة  استخدامها لنساخة بعض كتابات مار أفرا

ًء فقط من املُجلَّد األصيل ُقوق مُتثِّل أجزا بة فرتَّبوها. واتَّضح أن الرُّ ُقوق غري ُمرتَّ ً. وكانت الرُّ ً سطرا الذي    وقراءهتا سطرا

ُقوق الباقية حاليًا من العهد القديم مُتثِّل أجزاء من أسفار أيوب واألمثال   س بعهديه. والرُّ كان حيتوي الكتاب املُقدَّ

ء ُمتبقيَّة من كل أسفار العهد اجلديد  واجلامعة وحكمة سليامن وحكمة يشوع بن سرياخ ونشيد اإلنشاد.  وُتوجد أجزا

ن ما بني  ة ورسالة يوحنا الثانيةفيام عدا رسالة تسالونيكي الثاني  و   40. والكتابة عىل عمود واحد يف الصفحة يتضمَّ
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ً يف الصفحة. واألناجيل يف هذا املُجلَّد مُتثِّل »  46 النَّص  »   مع بعض تأثريات من  ،أساساً «  النَّص اإلسكندريسطرا

 [ «.الغريب

v.  بيزا 

  Codex Bezaeالنسخة البيزية  ].  44صـ  -ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة    ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  

ُسل  ،موجودة يف مكتبة كامربيدج  م(450)   [ . باللغتني اليونانية والالتينيةوحتوي األناجيل وأعامل الرُّ

املُجلَّد ].  44  ،43صـ  -األنبا رويس بالعباسية    ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  

والتَّسمية نسبة إىل ثيودور بيزا الذي قام    ، »حمفوظ بمكتبة اجلامعة يف كامربدجCodex Bezae  (05    =D  )البيزي  

ن األناجيل وسفر األعامل باللُّغتني  م«.  1581إهداء املُجلَّد إىل جامعة كامربدج يف سنة  ب اليونانية والالتينية  وهو يتضمَّ

فحات التي عىل اليسار   ،يف صفحات ُمتقابلة فحات التي    ، حيث يوجد النَّص اليوناين يف الصَّ واملُقابل الالتيني يف الصَّ

اليمني.   السادس امليالديإىل  أو  القرن اخلامس  البيزي يرجع إىل  ح العلامء يف    ،وكان املُعتقد أن املُجلَّد  ُيرجِّ ولكن 

بع أو أوائل القرن اخلامس امليالدي  الوقت احلارض  تيب  .  أنَّه ُربَّام يرجع إىل القرن الرا األناجيل يف املُجلَّد موضوعة بالّتَّ

سائل اجلامعة لوجود ِناية رسالة يوحنا  الغريب : متَّى ثّم يوحنا ثّم لوقا ثّم مرقس. ويبدو أن املُجلَّد كان حيتوي عىل الرَّ

ن املُجلَّد حاليًا من  الثالثة حمفوظة فيه قبل بداية   ُقوق )وتسعة رقوق أخرى مكتوبة    406سفر األعامل. ويتكوَّ من الرُّ

ن أصاًل من   ر(. وُربَّام كان يتكوَّ ُقوق أو أكثر. وحتتوي كل صفحة عىل عمود واحد    510بخطٍّ ُمتأخِّ ورقات من الرُّ

ن من   بُمختلف األطوال  33يتكوَّ  ً املعنى.    ، سطرا يع وفقًا الكتامل  املُجلَّدوال  ح  .  رف أحد مكان نساخة هذا  وُيرجِّ

ن املُجلَّد النُّسخة اليونانية الوحيدة التي  . لوجود النَّص الغريب به ،وإنَّام يف الغرب ،العلامء أنَّه مل ُينسخ يف مَّص  ويتضمَّ

ياين القديم والنَّص  . ويرى فون سودن أنَّ هبا قراءات كثرية ُمتأثِّرة بلألناجيل واألعامل«  النَّص الغريب»   مُتثِّل النَّص الِّسُّ

 [الالتيني اإلفريقي.

اسطفانوس:   املسيح  )تارخيهعبد  املقدس  الكتاب  املقدس    ،ترمجاته(  ،صحته  ، تقديم  الكتاب  دار  . 73صـ  -ط. 

الذي جاء خلفًا لكلفن يف حركة اإلصالح يف جينيف    نسبًة إىل ثيودور بيزا ُمطوطة بيزا: وُيطلق عليها هذا االسم  ]

م هذه    ،م1562حصل عىل هذه املخطوطة من دير القديس إيريناوس يف ليون بفرنسا سنة  بسويِّسا وهو الذي   وقدَّ

وهي أقدم ُمطوطة معروفة لدينا تشمل ُنُصوصًا من الكتاب  م.  1581املخطوطة هدية جلامعة كمربيدج بإنجلّتا سنة  
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ُسل وجزًء من رسالة يوحنا الرسول الثالثة.  بأكثر من ُلغة  املُقدَّس . والنَّص  فهي تشمل األناجيل األربعة وأعامل الرُّ

وتعود هذه املخطوطة إىل أواخر  مكتوب باللغة اليونانية يف الصفحات الُيِّسى وباللغة الالتينية يف الصفحات الُيمنى.  

 [ .القرن اخلامس امليالدي أو أوائل القرن السادس

vi.  واشنجطون 

إسحاق:   ماهر  األصليةشنودة  بلغاهتا  املقدس  الكتاب  بالعباسية    ،ُمطوطات  رويس  ُملَّد ].  45صـ  -األنبا 

واشنجطون«.  Codex Washingtonianus  (032    =Wواشنجطون   يف  للفنون  فرير  بقاعة  »حمفوظ  وهو  ( 

باليونانية لألناجيل  امليالدي.  ُمطوط  اخلامس  القرن  إىل  من  يرجع  ن  ويتكوَّ واحد    187.  عمود  يف  مكتوبة  ورقة 

ن من   ً.    30للصفحة يتكوَّ تيب الغريبسطرا : متَّى ثّم يوحنا ثّم لوقا ثّم مرقس. وقد اقتناه  واألناجيل موضوعة بالّتَّ

  بعد الربدية   ،وهو ثاين أهّم املُقتنيات األمريكية من ُمطوطات العهد اجلديدم.  1906شارلز فرير من مَّص يف سنة  

منها    ،46 جامعة    30املحفوظ  يف  سنة    ، ن متشيجاورقة  نحو  إىل  ترجع  بولس  85والتي  رسائل  عىل  وحتتوي  م 

 [الرسول.

عزيز:   اجلديدفهيم  العهد  إىل  الثقافة    ،املدخل  وهي  Washington  (032الوشنطنية  ].  126  ،125صـ  -دار   )

بع أو اخلامسيرجع تاريخ    ،موجودة اآلن يف متحف فرير يف مدينة واشنطن  . وهي حتتوي عىل  كتابتها إىل القرن الرا

ء كثرية منها كأنَّام  ولكن يف الّتتيب الغريب: متَّى ويوحنا ولوقا ومرقس.  ، األناجيل فقط ها فهو ُُمتلف يف أجزا أّما نصَّ

 [ .ففيها النَّص البيزنطي والغريب والقيَّصي واإلسكندري ،ُنِقَلت من مموعة ُمطوطات ُُمتلفة

س   كيفية إثبات حتريف الكتاب الُمقدَّ
صموئيل:   فريز  املجيدالدكتور  والدفاع  الفريد  أوتوبرنت    ،الكتاب  برهان  ].  18صـ  -مطبعة  الكتاب  ُمطوطات 

وهي ُمطابقة  لصحته: يوجد اآلن يف املكتبات واملتاحف العاملية ُمطوطات الكتاب املقدس ترجع إىل القرون األوىل 

 [ .ما يثبت صحة النص الكتايب ،يديناللنسخ التي توجد بني أ 
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ى يوحنا:   ل].  71صـ -مكتبة املحبَّة    ،شمس الرِب القّس منسَّ ف أو ُبدِّ عي بعضهم أنَّ العهد اجلديد ُحرِّ ، وهو قول ال  يدَّ

ا أصّح مّا عندنايعترب ذا قيمة   . ولكن نحن عندنا ُنسخًا ُمطوطة  إال إذا أتى صاحبه بالنُّسخة األصلية التي يعتقد أِنَّ

 [ . وهي والنُّسخ املُتداولة ُمتطابقة متاماً م، 200أقدمها يرجع إىل سنة 

إىل   103صـ  -   ط. الكلية اإلكلرييكية   ، أسئلة خاصة بالكتاب املقدس  ،سنوات مع أسئلة الناسالبابا شنودة الثالث:  

ُحرِّ ].  105 قد  اإلنجيل  أن  يقول  نرد عىل من  بامذا  نواح  سؤال:  الرد عليه من  املوضوع يمكن  َف؟! اإلجابة: هذا 

تاريخ؟ )...(    -1متعددة منها:   فه؟  ويف أي عَّص؟  وهل كتب ذلك يف أي  الذي حرَّ كذلك كانت نسخ    -2من 

ثم    -3الكتاب املقدس قد وصلت إىل كل أرجاء املسكونة. )...( كام متت ترمجة األناجيل إىل اللغات املحلية. )...(  

رؤ عىل ذلك؟!  وهل من املعقول أن يتفق كل مسيحي العامل عىل حتريف كتاهبم املقدس، ثم يؤمنون به بعد  َمْن جي

متاًما كاإلنجيل الذي يف أيدينا  يوجد كذلك يف املتاحف نسخ من لإلنجيل ترجع للقرن الرابع،    -4ذلك؟! )...(  

سخة األفرامية، والنسخة السكندرية.  وكل منها حتوي  . ونقصد هبا: النسخة السينائية، والنسخة الفاتيكانية، والناآلن

ويستطيع أي  كل كتب العهد اجلديد الذي يف أيدينا، بنفس النص بال تغيري.  وهي مأخوذة طبًعا عن نسخ أقدم منها.   

كذلك نحب أن نذكر مالحظة    -5.  ويرى أِنا نفس إنجيلنا احلايل ،  إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة يف املتاحف

كلمة "حتريف" ال يمكن إثباهتا عملًيا إال باملقارنة: أي مقارنة اإلنجيل األصيل باإلنجيل الذي  مة أساسية وهي:  ها

. واملقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف؟ يف أي فصل أو فصول اإلنجيل؟ ويف أي اآليات؟ أما إذا مل  ُيقال بتحريفه

ينة، بال دليل، بل إثبات، بال بحث علمي .. وبالتايل ال يكون مقنًعا  حتدث مقارنة كهذه، يكون هذا االهتام خطري، بال ب

 [ ألحد.

ُتوجد لدينا حتى  ].  22صـ  -ط. كنيسة مار مينا بالفيوم    ،أصالة الكتاب املقدس واستحالة حتريفهالقمص بوال عطية:  

إىل سنة   أقدمها  يرجع  األناجيل  ُنسخ ُمطوطة من  الثالث  200اآلن  القرن  ُنسخ كثرية ترجع ألواخر  م. كام توجد 

العهد اجلديد كله.   الرابع امليالدي من  القرن  متاماً وأوائل  املُتداولة  للنَُّسخ  ُمطابقة  النَُّسخ  . هذا باإلضافة إىل  وهذه 

م 328. فالنُّسخة الفاتيكانية حفظت سنة  شهد لصحة الكتاب املقدس وسالمة اإلنجيلاملخطوطات األثرية فهي ت 

  [ . وهي ُمطابقة للنُّسخة املوجودة بني أيدينا اآلن ،بأمر اإلمرباطور اليوناين وحمفوظة حتى اآلن بمكتبة الفاتيكان
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 اخلاتمة 
س»بعد أن أخذنا   ً   ،لامء املسيحيني أنفسهم من خالل أقوال عُ  «فكرة شاملة عن الكتاب املُقدَّ نا كالمًا خطريا وقرأ

س، وأسباب هذه االختالفات، واملشاكل اخلاصة ب  وص االختالفات بني ُص جدًا بخُ  مخطوطات  ُنسخ الكتاب املُقدَّ

دة للنُُّصوص  ،وأخطاء النُّّساخ ،الكتاب  كل التي حدثت أثناء  وكّل ما خُيّص مهولية الكتبة، واملشا  ،وتغيرياهتم املُتعمَّ

 احلمد هلل عىل نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة.  ، ال نملك إال أن نقول كتابة هذه األسفار،

منا للقارئ   واء  -وهكذا نكون قد قدَّ س من خالل    -املسيحي واملُسلم عىل السَّ مفهومًا حقيقيًا عن الكتاب املُقدَّ

ابقة. بام يتوافق مع احلقائق ا  ،لامء املسيحيني أقوال عُ  اموية السَّ ة بتحريف الُكُتب السَّ  إلسالمية اخلاصَّ

 احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات 
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ِس قَ لمُ ا  اِب تَ كِ الْ   نْ عَ  َشاِملَةٌ   ةٌ رَ كْ فِ   أسئلة حول:   دَّ

س   قبل أن تفتح الكتاب املُقدَّ

 أغلب األحيان؟ ملاذا يتجنَّب املسيحيون العهد القديم؟ ملاذا يطبعون العهد اجلديد فقط يف  .1

س من ُتراث البرشية»ما املقصود بعبارة:  .2  ؟ «الكتاب املُقدَّ

سماذا تعني عبارة: » .3  ؟ Scripture« كتاب ُمقدَّ

س»ما املقصود بعبارة:  .4  ؟«نبحث يف الكتاب عن كلمة اهلل ألنَّه كتابنا املُقدَّ

اً ما هي األسباب التي جتعل من الكتاب املُ  .5 س كتابًا غريبًا وحُمريِّ  ؟ قدَّ

س والتَّعريف به   أمهية الكتاب املُقدَّ

 ؟ ماذا تعني عبارة: »ديانة كتابية« .6

ة   .7  ؟ التي جتعل اليهودية ديانة كتابيةما هي األدلَّ

 ؟ التي جتعل املسيحية ديانة كتابيةما هي األدلة   .8

 ؟ الكتاب املقدس بالنسبة للمسيحينيما هي أمهية  .9

 ؟ النظرة التارخيية العلمية للكتابما هو الفرق بني النظرة اإليامنية للكتاب و  .10

 ؟ قليد املسيحي صادر اخلمسة للتَّ املوما هي  ،ماذا تعني عبارة: »التَّقليد«  .11

 ؟ وما هي أقسامها ؟«ليتورجيا» ماذا تعني عبارة:  .12

 ؟وما هي نتائجها  ؟« املجامع الكنسية»ماذا تعني عبارة:  .13

 ؟« اآلباء»مصدرًا أهّم من   «املجامع الكنسية»ملاذا ُتعترب  .14

يس »و  «األب» ما الفرق بني  .15  ؟ وما املأخوذ منهام ؟«القدِّ

 ؟ «الفّن الكنيّس »ما هي أقسام   .16

 أذكر بعض النِّقاط التي نتعلم منها يف البناء الكنيس.  .17

 ؟ وما هي أمهيتها يف التَّقليد ؟« أيقونة »ماذا تعني عبارة:  .18
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س   أقسام الكتاب الُمقدَّ

ةما هي  .19  ؟ وما هو ُمعتقد اليهود وُمعتقد املسيحيني فيها  ؟»العهد«  قصَّ

 ؟ كيف يتعامل املسيحيون غالبًا مع نصوص كتاهبم .20

 ؟ ما هي الطريقة العلمية الصحيحة لفهم نصوص الكتاب املقدس .21

وح الُقُدس« يف املفهوم املسيحي  ام .22  ؟ وما هو دوره يف الوحي  ؟هو »الرُّ

ة قط بمشيئة إنسانألنَّه مل»كيف نرد عىل النَّص القائل:  .23  مع ذكر فهم املسيحيني للنَّص.  ؟«  تأِت نبوَّ

 ؟ ملاذا تستخدم الكنيسة األرثوذكسية ترمجة »الفاندايك« التي أنتجتها الكنيسة الربوتستانتية .24

س الربوتستانتي .25  ؟ ما هو عدد أسفار الكتاب املُقدَّ

 ؟ من أين جاء اسم »العهد القديم«  .26

 ؟ عىل كتابات العهد القديم   ما هو االسم الذي ُيطلقه اليهود .27

 ؟ ما هو التقسيم اليهودي ألسفار العهد القديم .28

 ؟ ما هو التقسيم املسيحي ألسفار العهد القديم .29

س تأثَّر باحلضارات املُجاورة .30  ؟ ما املقصود بأن الكتاب املُقدَّ

 ؟ متى تم تسمية األسفار املسيحية بـ »العهد اجلديد« .31

 ؟ إطالقها عىل مموعات األسفار املقدسة ما هو ترتيب ظهور األسامء التي تم   .32

 ؟31/  31ما املقصود بعبارة: »عهدًا جديدًا« املذكورة يف إرمياء   .33

 املذكور يف إرمياء.  «العهد اجلديد»أذكر ُمعتقد اليهود وُمعتقد املسيحيني يف  .34

 ؟ ما هو التقسيم املسيحي ألسفار العهد اجلديد .35

ُسلما املقصود بأن كتبة أسفار العهد   .36  ؟ اجلديد »ُمعظمهم« من الرُّ

 ؟ ما هي املشاكل املُحيطة بقضية حتديد مؤلِّفي أسفار العهد اجلديد .37

 اتلقسيم إىل إصحاحات وأعداد 

 )شكل الكتابة يف الصفحة(  ؟كيف كانت طريقة كتابة املخطوطات قديامً  .38

 ؟ ما هو سبب تقسيم الكتاب إىل إصحاحات )أو فصول( وأعداد .39
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 ؟« إصحاح» ما معنى كلمة:  .40

 ؟ كيف نقوم باإلشارة إىل نصٍّ ما يف الكتاب املقدس حالياً  .41

س إىل إصحاحات )أو فصول( .42  ؟ متى تّم تقسيم الكتاب املُقدَّ

س إىل أعداد .43  ؟ متى تّم تقسيم إصحاحات )أو فصول( الكتاب املُقدَّ

لبّيات التي نجدها يف تقسيم الكتاب احلايل لفصول وأع  .44  داد. أذكر بعض السَّ

س   لُغات أسفار الكتاب الُمقدَّ

 ؟ ما هي اللغات التي تم استخدامها يف كتابة أسفار الكتاب املقدس .45

 ؟ كيف ظهرت اللغة التي تم استخدامها يف كتابة العهد اجلديد  .46

 ؟ متى وملاذا تم استخدام اللغة اآلرامية بدالً من اللغة العربية .47

 ؟ كيف نتعامل مع كالمه يف األناجيل و  ؟♠ما هي اللغة التي كان يتكلَّم هبا املسيح   .48

 ؟ ♠ملاذا استخدم كتبة األناجيل لغة أخرى غري التي تكلَّم هبا املسيح   .49

 ؟ما هي األدلة التي من خالهلا نعرف أن األناجيل ُكتِبوا يف األصل باللغة اليونانية  .50

س   اختالف نَُسخ الكتاب الُمقدَّ

س. أذكر االختالفات التي نجدها يف النَُّسخ  .51  املُختلفة للكتاب املُقدَّ

 أذكر اختالفات طوائف اليهود يف أسفار العهد القديم. .52

س.  .53  أذكر األسباب التي أدَّت إىل اختالف ُنَسخ الكتاب املُقدَّ

 ما هي األسباب التي دفعت ُزعامء الربوتستانت لرفض األسفار القانونية الثانية.  .54

سما هي حُماوالت الكنيسة املَّصية لسّد نقص  .55  ؟ األسفار القانونية الثانية يف الكتاب املُقدَّ

س   ُُمتويات الكتاب الُمقدَّ
 العهد القديم:  •

 بالنسبة ألسفار العهد القديم والعهد اجلديد.  «النَّقد الكتايب»أذكر دور  .56
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بعض أسفار    ، دانيال  ،إشعياء  ،املزامري   ،يشوع  ، التثنية  ،الالويني  ،اخلروج  ، أذكر أمهّية األسفار التالية: التَّكوين .57

غار.   األنبياء الصِّ

 ؟ كيف نستخرج التناقضات من األسفار التارخيية للعهد القديم .58

o أليشع.   ، إيليا ، سليامن ،داودِسرَي هؤالء األنبياء:   أذكر أسامء األسفار التي حتتوي عىل 

 التي حتمل أسامء نساء.   الثالثة األسفار أسامء  أذكر .59

 ؟ املذكورة يف سفر أيوب ما هي القصة العجيبة  .60

 ؟ ما هي القصة العجيبة املذكورة يف سفر هوشع .61

 . « السبعينية القانونية الثانية»أذكر األقسام التي يقع حتتها أسفار الّتمجة   .62

 أذكر بعض تعليقات علامء الربوتستانت عىل األسفار القانونية الثانية.  .63

 العهد اجلديد:  •

 ؟ ماذا تعني كلمة »إنجيل«  .64

حيح لعبارات:  .65  ؟ « إنجيل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا»ما هو املفهوم الصَّ

ل من ذكر أسامء األناجيل األربعة .66  ؟ من هو أوَّ

 ؟ ماذا سنجد يف األناجيل األربعة .67

 ؟ ما املقصود بعبارة: »األناجيل اإلزائية« .68

 ؟ ما هي املشاكل التي نستطيع استخراجها من األناجيل اإلزائية  .69

 . «األناجيل اإلزائية »صادر األربعة التي ُتربر أرسم نظرية امل .70

 ؟ كيف وصل العلامء إىل هذه النَّظرية .71

 ؟ كيف نستفيد من هذه النَّظرية يف موضوع إنجيل املسيح عيسى ابن مريم .72

 ؟ ما هو تأثري هذه النَّظرية عىل موضوع وحي األناجيل األربعة .73

 . « اإلزائيةاملُشكلة »يف حّل   «النَّقد الكتايب»أذكر دور  .74

 يف األناجيل األربعة.   «اإليامن»من أجل   «التاريخ»أذكر بعض أمثلة تغيري  .75

 ؟ ملاذا ُيعترب إنجيل يوحنا إنجيل ُُمتلف متامًا عن اآلخرين .76
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 ؟ وهل هذا كاٍف حلّل قضية كاتب اإلنجيل ؟ناجيلمتى تّم وضع أسامء األ .77

 ء األوائل. املذكور عند اآلبا « إنجيل متَّى العربي» أذكر ُمشكلة  .78

 ؟ ملاذا نجد أنسابًا للمسيح عليه السالم يف العهد اجلديد رغم أنه مولود من غري أب .79

 ؟ ما املقصود بعبارة: »ُرُسل املسيح« عليه السالم يف املفهوم املسيحي  .80

ُسل .81  ؟ماذا سنجد يف أعامل الرُّ

 ؟ ما هي األسباب التي من أجلها قام بولس بكاتبة رسائله .82

 ؟ ♠املعروف بني الطوائف املسيحية بخصوص إخوة وأخوات املسيح  ما هو اخلالف  .83

ب »يوحنا« تلميذ املسيح عليه السالم بـ »الالهويت« بحسب املفهوم املسيحيمل .84  ؟ اذا ُلقِّ

ُسل من أهم أسفار الكتاب املُقدَّس .85  ؟ ملاذا ُيعترب سفر أعامل الرُّ

 ؟ ما هو التقسيم العلمي لرسائل بولس .86

 ؟ املنسوب له رسالة بحسب املفهوم املسيحي من هو »يعقوب«  .87

 ؟ من هو »هيوذا« املنسوب له رسالة بحسب املفهوم املسيحي .88

 ؟ ملاذا كتب املسيحيون سفر رؤيا يوحنا الالهويت .89

س اْلديثة   ترمجات الكتاب الُمقدَّ

 ؟ « ترمجة نقدية» وبعبارة:  ،«ترمجة تقليدية»ما املقصود بعبارة:  .90

مجات النقدية. أذكر أسامء بعض  .91 مجات التَّقليدية وبعض الّتَّ  الّتَّ

س إىل اللغة اإلنجليزية .92 ل من ترمجة الكتاب املُقدَّ  ؟ وما هي دوافعه ؟من هو أوَّ

 ؟ ما هي األسباب التي أغضبت الكنيسة من هذه الّتمجة اإلنجليزية .93

 رى.أذكر أهّم الفوارق بني ترمجة الفاندايك وباقي الّتمجات العربية احلديثة األخ .94

هبانيَّة اليسوعية.  .95  أذكر ميِّزات ترمجة الرَّ

ة اخلاصة بّتمجة الفاندايك.  .96  أذكر بعض املعلومات املُهمَّ

 ؟ ما هي املعلومات التي نستطيع استخراجها من الّتمجات العربية املُختلفة للكتاب املقدس .97

س  .98  . أذكر أمثلة لبعض االكتشافات احلديثة التي أثَّرت عىل نّص الكتاب املُقدَّ
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 . « النَّص املعياري» أذكر أيضًا معنى  ؟لنيّصّ العهد القديم واجلديد   «النَّص املعياري»ما هو  .99

 اذكر هذه التَّقييامت ومعانيها. ؟« تقييامت القراءات املُختلفة»ما املقصود بعبارة:  .100

مجة فرق ظاهر»ما املقصود بعبارة:  .101  ؟ وملاذا قيلت هذه العبارة ؟«دائامً بني األصل والّتَّ

س   مؤلِّفو الكتاب الُمقدَّ

س حسب اإليامن املسيحي .102  ؟ ما هي املدة الزمنية التي استغرقت فيها كتابة الكتاب املُقدَّ

 ؟ ما هو سبب عدم إمكانية حتديد عدد املؤلِّفني بشكل دقيق .103

س مموعة  .104  ؟ُُمتلفة متاماً ما هي األسباب التي جعلت مموعة ُكُتب الكتاب املُقدَّ

رين«  .105 س نتاج عمل »مؤلِّفني« و »حُمرِّ  ؟ ما املقصود بأن الكتاب املُقدَّ

 ؟ ما هي األسباب التي أدَّت إىل مهولية مؤلِّفي أسفار الكتاب املُقدَّس .106

 ؟ وما هي أهدافه ؟ «النَّقد الكتايب»ما هو  .107

رين   أمثلة للمؤلِّفي والُمحرِّ

هرية ما املُستفاد من ُنُصوص سفر املكابي  .108  ؟ني الثاين الشَّ

ة » ما الذي نستنتجه من عبارة إنجيل لوقا:  .109  ؟ «إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصَّ

رة .110  ؟ وملاذا  ؟هل ُتعترب األناجيل اإلزائية من األعامل املؤلَّفة أو املُحرَّ

رة يف العهد اجلديد أو العهد القديم  .111  أذكر أسامء الكتابات.  ؟ما هي أنواع الكتابات املُحرَّ

 ونوع النَّص الذي وصل إلينا.  ، ذكر ما حدث إلنجيل يوحناأ .112

ُسل .113  ونوع النَّص الذي وصل إلينا.  ، أذكر ما حدث لكتاب أعامل الرُّ

 ؟ وما هي أسفار العهد القديم التي ُيطلق عليها هذا االسم ؟العربية  «التوراة»ماذا تعني كلمة   .114

 ؟ كام هي بني أيدينا  «التوراة»متى تّم إنجاز  .115

ون»ما هو  .116 ياتِّسَّ ن ؟ومتى ُوِضع ؟ومن هو واضعه ؟« الدِّ  ؟ وكيف تّم تكوينه ؟ومّا يتكوَّ

نت  .117  « التوراة»أذكر أسامء التَّقاليد األربعة التي كوَّ

 واذكر أيضًا زمن إمتام كل تقليد.  ، واذكر حمتويات أو نبذة عن كل تقليد .118
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 ؟ هذه التَّقاليد األربعة كيف استطاع العلامء حتديد أو اكتشاف   .119

 أذكر أي التَّقاليد اعتمدت عليها كل سفر من اخلمسة. .120

 . ♠  « التوراة التي نزلت عىل موسى»و  «أسفار موسى اخلمسة» أرشح العالقة بني  .121

 السلطان والقانون والوح 

 أذكر أهّم ُنُصوص العهد اجلديد التي ُيستدل منها عىل وحي كتابات اليهود.  .122

 ؟ «ُسْلطان»ما املقصود بـ   ؟»ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبِة«ما املقصود بالنَّص القائل:   .123

 ؟ كيف وصل املسيحيون إىل فكرة وحي أسفار العهد اجلديد  .124

 ؟ للكنيسة بالنِّسبة للحياة الكنسية  « إعطاء مفاتيح ملكوت السموات»ما هي تبعّيات  .125

 ؟ عصمة الكتاب   ،وحي الكتاب ،العقائد التالية: قانون الكتاب ما العالقة بني .126

ب»ما املقصود بعبارة:  .127  ؟ « اقتباس ُمركَّ

فها غري العلامء وغري الّثابتني كباقي الُكُتب أيضاً »ما املقصود بعبارة:  .128  ؟ « حُيرِّ

س   قانون الكتاب الُمقدَّ

 ؟ ماذا تعني عبارة: »كتاب قانوين« .129

 اليونانية.   «kanwnقانون » أذكر بعض معاين كلمة  .130

س بأِنا »قانونية ثانية« .131  ؟ ملاذا تّم تسمية بعض أسفار الكتاب املُقدَّ

 ؟ قانون العهد اجلديد  ،قانون العهد القديم  ، ما املقصود بالعبارات التالية: قانون الكتاب املقدس .132

 ؟ وملاذا ؟من املسئول عن حتديد األسفار القانونية  .133

 ( ؟)ملاذا تم إطالق هذا االسم ؟«األسفار القانونية الثانية »قصود بعبارة: ما امل .134

 ؟ ما هي أهّم أسباب رفض بعض األسفار بالنسبة للربوتستانت .135

 أذكر موقف الطوائف املسيحية الثالثة من األسفار القانونية الثانية.  .136

 ؟ ما هي األسباب التي دفعت املسيحيني األوائل لتحديد قانون العهد اجلديد .137

 أذكر بعض االختالفات الرئيسية بني الطوائف املسيحية األوىل.  .138

http://www.alta3b.wordpress.com/


س  [ 135]  أبو الُمنتص ُممد شاهي اتلاعب   فكرة شاملة عن الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

 ؟ وما الدليل عىل ذلك  ؟هل حسم أثناسيوس ُمشكلة قانون العهد اجلديد  .139

 ؟ ما هي أسفار العهد اجلديد التي استمّر حوهلا اخلالف كثرياً  .140

 مع ذكر زمن املرجع.  «قانون العهد اجلديد»أذكر أهّم مراجعنا عن  .141

 أذكر بعض املعايري التي يضعها العلامء لتحديد قانونية كتاب.  .142

سة .143 عاءات األرثوذكس عىل املُهرطقني بخصوص الُكُتب املُقدَّ  ثّم اذكر حقيقة األمر.  ، أذكر ادِّ

 ؟ متى تم حتديد قانون أسفار العهد القديم بشكل رسمي .144

  لدى اليهود واملجموعة التي دار حوهلا خالفات. أذكر مموعات األسفار التي كانت مقبولة أوالً  .145

 قانون أسفار أثناسيوس 

اث املسيحي.  .146  أذكر تقسيم أثناسيوس لُكُتب الّتُّ

 أذكر االختالفات بني قانون العهد القديم احلايل وما وضعه أثناسيوس.  .147

 أذكر االختالفات بني قانون العهد اجلديد احلايل وما وضعه أثناسيوس.  .148

 ؟ مفهوم أثناسيوس للكتابات القانونية ما هو  .149

 أذكر وصف أثناسيوس لكتابات اهلراطقة.  .150

س   وح الكتاب الُمقدَّ

س بعقيدةما هي املشاكل املُحيطة  .151  ؟ وحي الكتاب املُقدَّ

 ؟ أذكر أهّم نصنيَّ يستشهد هبام املسيحي عىل وحي الكتاب املُقدَّس .152

د العلمي عىل النَّصني من النواحي  .153 مجيَّة. أذكر الرَّ  التارخيية أو الّتَّ

 ؟ ما املقصود بعبارة: »ال يتكلم العهد القديم رسميًا عن اإلهلام«  .154

 ؟ما املقصود بعبارة: »ليس لدينا يف العهد اجلديد نصوص تربز رسميًا أنه ُملهم«  .155

 اتني العبارتني. أذكر كيف وصل العلامء إىل ه .156

ل من أوضح أن العهد  .157  ؟ وكيف عرف العلامء هذا ،اجلديد موحى بهأذكر أوَّ

س  .158  ؟ما املقصود بعباريّت: »العنَّص البرشي« و »العنَّص اإلهلي« يف الكتاب املُقدَّ
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 ؟ ملاذا قال علامء الربوتستانت بعقيدة الوحي اللفظي .159

 لفظي( )أو: سلبيات عقيدة الوحي ال ؟ما هي تبعيَّات االعتقاد بالوحي اللفظي .160

س.  .161  أذكر ُمعتقد ُمعظم املسيحيني احلاليني بخصوص وحي وعصمة الكتاب املُقدَّ

 ؟ كيف يقبل املسيحيون كتابات من مؤلِّفني مهولون  .162

لة من عند اهلل كيف نستفيد  .163  ؟ من أن املسيحي ال يؤمن بكتابات ُمنزَّ

 حتريف الكتاب بعقيديّت الوحي والعصمة. تأثري حقيقة أذكر  .164

 ؟ «اجليل األول والثاين من املسيحيني»رة: ما املقصود بعبا  .165

 األسفار املفقودة 

 أذكر ُنُصوصًا ُتشري إىل رسالة مفقودة لبولس.  .166

 ؟ وما هو اخلالف يف عددها   ؟كيف عرف العلامء أن ُهناك أسفارًا هيودية مفقودة  .167

 أذكر أسامء أشهر هذه األسفار اليهودية املفقودة.  .168

س «األسفار املفقودة»كيف نستفيد من قضية  .169  ؟ يف موضوع نقد الكتاب املُقدَّ

س   ُمشَكة نّص الكتاب الُمقدَّ

 أذكر مصادر نّص العهد اجلديد.  .170

 ؟ « املخطوطة األصلّية»ما املقصود بعبارة:  .171

 للعهد اجلديد.   «النَُّسخ األصلية»أذكر أسباب ضياع  .172

س»ملاذا يعتمد  .173  ؟ «القرآن الكريم» عىل املخطوطات بينام ال يعتمد عليها  «الكتاب املُقدَّ

 أذكر أفضل طريقة لعمل ورق الربدي.  .174

 ؟ ُمطوطة يونانية 5800كيف نُرّد عىل أن العهد اجلديد له أكثر من  .175

 ؟ »حصلت أخطاء أثناء النَّْسخ«ما املقصود بعبارة:  .176

 أذكر أنواع األخطاء التي حتدث أثناء عملية النَّسخ.  .177

َدة لآلية« بعبارة:  ما املقصود .178  ؟ »قراءات ُمَتَعدِّ
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 ؟ ما الفرق بني قراءات املخطوطات والقراءات القرآنية .179

كون إىل علم نقد النُّصوص .180  ؟ ما هي األسباب التي حتَّمت عىل املسيحيني الرُّ

 ؟ مكن من األصل األول«»الُوُصول إىل أقرب ما يُ ما املقصود بعبارة:  .181

 ؟ ة األخطاء العفوية أثناء عملية النَّسخما هي األسباب التي ساعدت عىل زياد .182

ب»ما املقصود بعبارة:  .183  ؟«األخطاء تّتاكم وتتضاعف وتّتكَّ

ة.  ،أذكر بعض الفوارق الّتافهة بني املخطوطات .184  وأخرى ُمهمَّ

 ؟ ما هي تبعّيات عدم عصمة النُّّساخ وتفاوت صالحيتهم للعمل .185

 ؟ ُُمتلف ألوان التبديل يف ُمطوطاهتمما هي األسباب التي دفعت بعض النُّّساخ إلدخال   .186

 ؟ ملاذا يعتقد بعض علامء املسيحيني باستحالة الوصول إىل األصل نفسه .187

 ؟ «الفّتة املفقودة»ما املقصود بعبارة:  .188

 ؟ ملاذا يظّن املسيحي أن حال ُمطوطات العهد اجلديد أفضل من باقي الكتابات القديمة .189

 أماكن وأسباب نشأهتا.  أذكر  ؟« العائالت النَّصيَّة األربعة»ما هي  .190

 ؟ ما الذي ُيميِّز نص العهد القديم العربي عن نص العهد اجلديد اليوناين .191

 ؟ ما هو تقدير العلامء لعدد االختالفات بني املخطوطات .192

 مع ذكر كيفية التَّعاُمل مع هذه القواعد.  ،أذكر بعض قواعد النَّقد النِّيص .193

 ؟ ديد عماًل شاقًّا ما هو سبب الذي جيعل من عمل ُنّقاد العهد اجل .194

 أذكر األسباب األربعة التي وضعها أورجيانوس لالختالفات بني املخطوطات. .195

ل من قام بنرش العهد اجلديد مطبوعًا باللغة اليونانية  .196  أذكر معلومة غريبة عنه.   ؟من هو أوَّ

 الَتمجة السبعينية اِلونانية 

 القديم. أذكر األساطري التي دارت حول الّتمجة السبعينية للعهد  .197

 أذكر عالقة هذه األساطري بأمهية هذه الّتمجة عند املسيحيني مع ذكر أسباب أخرى. .198

 ؟ كيف نستفيد من الّتمجة السبعينية يف قضية إثبات حتريف العهد القديم  .199

بيِّني»من ُهم  .200 سة ؟« الرَّ  ؟ وما هو دورهم يف حفظ كتابات اليهود املُقدَّ
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ها اختالفات كثرية بني العربي واليوناينما هي أسفار العهد القديم التي نجد يف ن .201  ؟ صِّ

مجة السبعينية.  .202  أذكر موجز لتاريخ عمل الّتَّ

 أذكر املُعتقد املسيحي يف الّتمجة السبعينية.  .203

 هل وافق اليهود األوائل عىل ُمعتقد املسيحيني يف الّتمجة السبعينية.  .204

 ليوناين. أذكر موقف املسيحيني من االختالفات بني النَّص العربي والنَّص ا  .205

 ؟ وما هي نتيجة دراسته هلا ؟ومن هو واضعها  ؟«اهلكسابال »ما هي  .206

ث عن الّتمجة السبعينية  .207  ؟ ما هو أقدم ُمستند يتحدَّ

 ؟ ما هو موقف هيود القرن الثاين والثالث بالنِّسبة للّتمجة السبعينية .208

 ؟ السبعينيةما هو موقف املسيحيني من هيود القرن الثاين والثالث بالنِّسبة للّتمجة  .209

 أذكر أسامء بعض األسفار اليونانية األخرى غري األسفار القانونية الثانية والتي ليست هلا أصل عربي.  .210

 أذكر أسامء بعض الّتمجات اليهودية األخرى للعهد القديم باللغة اليونانية.  .211

ل من أطلق اسم   .212  ؟ عىل األسفار القانونية الثانية «أبوكريفا»من هو أوَّ

 تا الالتينية ترمجة الفوجلا 

 ؟ وملاذا كلَّفه ؟ومن الذي كلَّفه  ؟ ومتى عاش ؟ومن هو واضعه  ؟ « الفوجلاتا»متى تم وضع  .213

 وسبب التَّسمية.  «فوجلاتا»أذكر تعليق واِضع الفوجلاتا عندما تّم تكليفه هبذا األمر. واذكر معنى كلمة   .214

 ؟ الثانيةما هو قرار املجمع الّتيدنتيني بخصوص األسفار القانونية   .215

 أرشح آلّيات عمل ترمجة الفوجلاتا. )اخلّطة التي ُوِضَعت من أجل تنفيذ هذا العمل( .216

 أذكر تعليقات واِضع الفوجلاتا بخصوص النُّّساخ واملُّتمجني.  .217

 ؟ ومن هو واضع هذا االسم ؟ ما هو االسم الذي تم إطالقه عىل الّتمجة الالتينية القديمة .218

 خمطوطات الكتاب املقدس 
 العهد القديم:  •

 أذكر املصادر املُختلفة لنّص العهد القديم.  .219
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 أذكر األنواع املُختلفة للنَّص العربي للعهد القديم.  .220

 ؟ ما هو تاريخ أقدم ُمطوطة عربية للعهد القديم قبل اكتشاف ُمطوطات البحر امليِّت .221

 أذكر أسامء بعض املخطوطات العربية املشهورة للعهد القديم.  .222

 الذي ُترجم منه مجيع ترمجات العهد القديم.   « النَّص العربي»أذكر اسم  .223

 أذكر بعض املعلومات عن اجلامعة اليهودية التي وضعت هذا النَّص العربي.  .224

 ؟ ما هي زمن كتابة ُمطوطات قمران البحر امليِّت .225

 ؟ ما هي األنواع املُختلفة من أشكال النُُّصوص التي ُوِجَدت يف نص ُمطوطات قمران .226

امريني بحسب اعتقاد اليهود العربانيني .227 س  ؟ ما هو أصل اليهود السَّ  ؟ ما هو قانون كتاهبم املُقدَّ

 أذكر بعض أمثلة االختالف بني التوراة السامرية والتوراة العربية.  .228

امريني جتاه اختالفاهتم حول التوراة .229  ؟ ما موقف اليهود العربانيني واليهود السَّ

 ؟ سامريةما هو أشهر ُمطوطة للتوراة ال  .230

 ؟ ما هو تقدير العلامء لعدد االختالفات بني التوراة السامرية والتوراة العربية .231

 ؟ ما هي مصادر نّص الّتمجة السبعينية اليونانية للعهد القديم  .232

 العهد اجلديد:  •

 أذكر أنواع املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد.  .233

 املُختلفة من ُمطوطات العهد اجلديد اليونانية. أذكر كيفية اإلشارة علميًّا إىل األنواع   .234

 ؟ ( إلنجيل يوحنا52Pما هي فائدة بردية جون رايالندز ) .235

 )أذكر اسم املجموعتني(  ؟ما هي أشهر بردّيات العهد اجلديد اليونانية  .236

 ؟ (64Pأذكر املُشكلة الّدائرة حول بردية املجدلية ) .237

 ر لألقل. ُقم بّتتيب األناجيل حسب عدد ُمطوطاهتا من األكث .238

 أذكر أهّم ُمطوطات إنجيل يوحنا.  .239

 أذكر أهم ُمطوطات إنجيل لوقا.  .240

 أذكر أسامء أهم ُمطوطات العهد اجلديد. )املُجلَّدات ا لكبرية(  .241
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ة وُمكتِشف  .242  . «ُمطوطة القاممة »أذكر اسم وقصَّ

 أهم ُمطوطات العهد اجلديد اليونانية.  «ُمطوطة القاممة »أذكر األسباب التي جتعل من  .243

 الطُُّرق املُختلفة لنرش نّص املخطوطات املُكتشفة. أذكر  .244

 ( ؟)إىل ماذا ُتشري األسامء ؟ ما هي كيفية تسمية ُمطوطات األحرف الكبرية .245

س 50ملاذا أمر اإلمرباطور قسطنطني بعمل  .246  ؟ نسخة للكتاب املُقدَّ

الفاتيكانية،   .247 التالية:  املخطوطات  عن  اهلاّمة  املعلومات  بعض  البيزية،  أذكر  األفرايمية،  كندرية،  السَّ

 واشنجطون. 

س   كيفية إثبات حتريف الكتاب الُمقدَّ

س  .248  ؟ ما هي الطريقة العلمية إلثبات حتريف نّص الكتاب املُقدَّ

س.  .249  أذكر أسهل طريقة إلثبات حتريف نّص الكتاب املُقدَّ

س كيف تكون التَّناقضات واألخطاء دلياًل عىل حتريف الكتاب   .250  ؟ املُقدَّ

مع ذكر إجابات رسيعة    ،أذكر األسئلة التي يطرحها املسيحي دائامً بخصوص إثبات حتريف الكتاب املُقدَّس .251

 هلا. 
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 املراجع 

  األساسية   املراجع 
 ط. دار الكتاب املقدس.  ،كيف تقرأ الكتاب املقدس  •

 مكتبة اإلخوة. ،وحي الكتاب املقدسيوسف رياض:  •

 دار الثقافة.  ،تاريخ الكتاب املقدسستيفن ميلر و روبرت هوبر:  •

 . مكتبة املحبة  ،ترمجة: مرقس داود ،تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيَّصي:  •

 دار ملة مرقس.  ،فكرة عاّمة عن الكتاب املقدسمقاالت من ملة مرقس:  •

س:  • هبانية اليسوعيةترمجة االكتاب املُقدَّ  مجعيات الكتاب املقدس يف املرشق.  ،لرَّ

 .دار ملة مرقس  ،العهد القديم كام عرفته كنيسة اإلسكندريةرهبان دير أنبا مقار:  •

 . بالعباسيةاألنبا رويس  ،ُمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا األصليةشنودة ماهر إسحاق:  •

 . جس باإلسكندريةكنيسة مار جر  ،هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟األنبا رافائيل: ُمراجعة  •

 ط. دار الكتاب املقدس.  ،ترمجاته(  ، صحته  ، تقديم الكتاب املقدس )تارخيهعبد املسيح اسطفانوس:  •

س )حتليل ألسفار العهدين القديم واجلديد(مموعة من املؤلِّفني:  •  . ، دار الثَّقافة مدخٌل إىل الكتاب املُقدَّ

  ُمساِعدة   املراجع 
ى يوحنا:  •  مكتبة املحبَّة.  ،شمس الرِب القّس منسَّ

 . دار الثَّقافة ،دائرة املعارف الكتابيةملس حترير:  •

 دار الثقافة.  ،املدخل إىل العهد اجلديدفهيم عزيز:  •

 .هارموين للطباعة  ،عصمة الكتاب املقدسالقمص متى ُمرجان:  •

 دار املرشق ببريوت.  ،مدخٌل إىل النَّقد الِكتايبرياض يوسف داود:  •

 ط. دار النرش األسقفية.  ،الوحي اإلهلي للكتاب املقدسآرثر بينك:  •

 ط. هيئة اخلدمة الروحية وتدريب القادة.  ،كتاب وقرارجوش ماكدويل:  •

 . كنيسة السيدة العذراء بالفجالة ،تفسري العهد اجلديدأنطونيوس فكري:  •
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ف إىل الكتاب املقداألب إسطفان رشبنتييه:  •  دار املرشق ببريوت.  ،ستعرَّ

 منشورات املكتبة البولسية.  ،عىل عتبة الكتاب املقدساألب جورج سابا:  •

 مطبعة أوتوبرنت.  ،الكتاب الفريد والدفاع املجيدالدكتور فريز صموئيل:  •

 ط. الكلية اإلكلرييكية.   ،اجلزء األول ،الالهوت املُقارنالبابا شنودة الثالث:  •

 دار القديس يوحنا احلبيب للنرش. ،املدخل إىل العهد اجلديدموريس تاورضوس:  •

س:  • س يف الرشق األوسط ،الّتمجة العربية املُشّتكةالكتاب ا ملُقدَّ  . دار الكتاب امُلقدَّ

 . دار األنبا أنطونيوس ،الكتاب املقدس عرب القرون واألجيالدوماديوس الرزيقي:  •

 . دار يوسف كامل للطباعة ،اجلزء األول ،ومَّص الفرعونيةاملسيحية  باخوم فاخوري حنا:  •

 .ط. كنيسة مار مينا بالفيوم ،أصالة الكتاب املقدس واستحالة حتريفهالقمص بوال عطية:  •

 دار التأليف والنَّرش للكنيسة األسقفية بالقاهرة.  ، املدخل إىل الكتاب املقدسحبيب سعيد:  •

 ط. الكلية اإلكلرييكية.   ،أسئلة خاصة بالكتاب املقدس  ،ناسسنوات مع أسئلة ال البابا شنودة الثالث:  •

 كنيسة مار جرجس باإلسكندرية.  ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف الستة قرون األوىلتادرس يعقوب ملطي:  •

دير القديس أنبا مقار.  ،لكلامت العهد اجلديد والكتابات املسيحية األوىلقاموس يوناين عريب  رهبان دير أنبا مقار:   •
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ور اتلَّوضيحية   ُملحق الصُّ
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