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تمهيد

لليهودالدينيةالحالة

الأكبراهسكندو1محصرقبل

:اليهوديالمجمعقيام

)سبتمبر-تضريشهرالعبريالسابعالشهرمنالأولاليومكان

.اليهوديالشعبتاريخفيهشهودأيوهأ..مق445سنةمنأكتوبر(

المحروقة،الأبوابوزفعتالمهآم،أورشليمسورترميماكتملفقد

وعوارضوأقفالسقائفلهاواقيمت،جديدة.ممصاريعواستبدلت

واللاويإن:المرتلإنوالبوابينالكهنةترتيمبالرئيسنحمياوأتتم؟أخرى

واحدكرجلالشعبكلاجتمع...السابعالشهراستهل"وئا

بسفريأتىأنالكاتبلعزراوقالواالماءبابأهامالتيالساحةإلى

والنصاءالرجالمنالجماعةأمام...(التوراة)أيموسىشريعة

...النهارنصفإلىالصباحمن...فيهاوقرأ...،فاهموكل

الكاتبعزراووقف.الشريعةسفرنحوالشعبكلآذانوكانت

أمامالسفرعزراوفتحالأمر.لهذاعملوهالذيالخشبمنبرعلى

الربوبارك،الضعبكلوقففتحهوعندما...الشعبكل



رافعين؟آمين،آمين:الشدبجميعوأجاب1(،)العظيمالاله

...الأرضإلىوجوههمعلىللرسبوسجدواوخروا،أيديهم

فيوقرأواأهاكنهم.فيوالضعبالشريعةالضدبأفهمواواللاويون

."القراءةوأفهموهمالمعنىوفسئرواببيانلئةاشريعةفيالسفر

8:8(-7:73)خ

الشعبمنالمقآسةالبقيةاجتمعتحيثالخالدةاللحظاتهذهفي

كلاميسمعونوهمبالبكاءفانفجرواأحاسيسهميتمالكوالمكة،اأمام

قالواواللاوئونوالكاتبالكاهنوعزراالوالمأنحمياولكن.الشريعة1

اذهبوا...تبكواولاتنوحوالا.إلهكمللربمقآساليوم"هذا:للشعب

هوإنمااليوملأن.لهيغآلمتمنبأنصبةوابعثواالحلو،واشربواالسمينكلوا

كلفذهب...قؤتكمهوالربفرحلأنتحزنوا،ولالسيدنا،هقذس

الكلامفهموالأنهمعظيمأفرحأويعملوا...ويشربواليأكلواالشعب1
عنهايعئركةاإلىالانسانفعودة1(.8:9-2)نح"إياهعفموهمالذي1

)2(.والتسبيحوالتهليلبالفرح

زاكماالذيالمنبرعلىمنالالهىالقداس!فيالانجي!!قراءةأنالقارىء،ليذكر)ابم

"قفوا:الشماسلنداءاستحابةكلهالشعبووقوف،القديمةمصركناشفياموجودا

هذاكل..ء"،الربباسمالآتي"مبارك:الإنجيلقراءةومقدمة..."،المحة.نحوف

نحميا.سفرفيوردالذيالمشهدإلىأصولهترحعالطقس

بعودته:فرحاأبوهتال!عندما،الضالالابنعنالمسيحالسيدقث!!هنايذكرالقارىءلع!!)2(

احتحاجعلىالأبجوابوكان".يفرحونفابتدأوا...ونفرحفنأكا!المسمنالعحل))قذمو.ا

:23-32(.ا5الو..."فعاشممتاكانهذاأخاكلأنونسرنفرحأن"ينبغيالأكبر:ألابن

لوقاالقديم!تأثر.ممدىتوحىنحمياسفرفيجاءوماالانجي!!فيجاءمابيناللفظيةفالمشابهات

القديم.بالعهدالإنجيلى



المكشوفةالساحةمنبدلأولكن،بعينهالمشهدهذاتصورناولو

بجدرانومحاطبسقفمغطىمبنىهناك،أورشليمفيالماءبيتأمام

وأ"المجمع"؟هوفهذا،اليهوديالشعبهنأفرادفيهاجتمعوقد

الكتالب"."بيتأيقسثمر""بيمثاليهوديالاصطلاحبحسب

أسفارأيافة،شريعةحولاليهوداجتماعمنأكثرليسفالمجمع

هذاومن؟التثنيةالعدد،،اللاويين،الخروج،التكوين:الخمسةموسى

المبالغةهنوليس.المذمفيعريقةأصولهأننرىالمختصرالتعريف

الئةمنتعسفمهاالذيالنبيموسىأيامهنجذورهاتصتمدأنهاالقول

سيناء.جبلعلى

نأهوأورشليمفي.مق445سنةالجماعةلالتئامالحتميةوالنتيجة

أرضلسكنىئلزمأقانونأباعتبارهاالتوراةعلىبالمحافظةتتعهد

الكاهنعزرايدعلىالقديمالعهدأسفارتقننتوبذلكالموعد.

للدراسةموضوعأوصارتالنبويةالكتاباتوتجمعتوالكاتجأ،

يظهرماتفسيرومحاولةعليهاالمحافظةفيالاجتهادذلكوتبع.والتأهل

،والتوراةالشريعةفيأصولهاإلىوإرجاعهافيها،متناقضاتكأنه

اللاويونتدؤبوهكذا.التوراةهعلانسجاههاالملائمةالطرقوإيجاد

الحياةووقائعالزهناحتياجاص!اهعيتواءم.مماالشريعةتفصيرعلى

تثبيتهعنشأكما.وللعامةللشعبالقواعدهذهوشرحالمعاصرة

التدئنخصائصأحدصارمتواترشفاهيتقليدالمكتوبالنص

علىالمسيحالسيدعصرفيطغىحتى،التاليةالقرونفياليهودي

والكتبةللفريصيينيسوعالربلمؤاخذةسببأوكان،الأصليةالمبادىء

متى.إنجيلمنوالعشرينالثالثالأصحاحفيجاءكما



السي:عقباليهوديالتلىين

وأجغرافيةعواهلوتحكمهتربطهالأرضشعوبهنشدبكل

اللغةوحدةليسيجمعهفالذياليهوديالشعبأئا.سياسيةأوتاريخية

يدعلىالئةبهعاهدواالذيالعهدكتاببل،الوطنولاالأرضولا

وأخيرهنينالهموماتحركاتهمفكللذلك.موسىالأنبياءعظيم

هنتفسيرلهيكوفأأنبدلاوكوارثمحنمنيصيبهموما،سعادة

وأحداثاليوميةمعيشتهمفأمور.المقآسةوالأسفارالأنبياءأقوال

شىءأيقبلالئةوكلمةالوصيةهنصدىلهانظرنافيالتافهةالحياة

آخر.

هوالأولهضهمكانأورشليمإلمأالسبيمنعادوافالذين

والتدقيق،الناموسبقواعدالضديدبالالتصاقافةرضىاكتصاب

إلىقادهموهذا.أنفسهمعلىوضعوهالذيالالتزامتنفيذفيالزائد

والأعيادالسبوتأياممثلالناموسيةوالفرائضالوصيةتقديس

مصاهرتهموعدموالغرباءالمجاورةالشعوبعنالاعتزالثموالمواسم

هعهم.التعاونورفضالكراهيةشعورإلىبهمأدىمفرطحدإلمأ

لما،العشرةإسرائيلأسباطهنكانواالذينهثلأ،فالسامريون

عهدفيأورشليموأسوارالهيكلبناءفيمشاركتهماليهودعلىعرضوا

)عزرا..."إلهكمنطلبنظيركملأنناهعكم"نبنيلهم:قائليننحميا

عنوغرباءإسرائيلرعويةعنأجانبأنهماعتبارعلىرفضوا2(،:4

إسرائيلفشعب.وبنيامينيهوذاسبطىعنورثوهالذيالايمان

درمنيظهركماالجسديالمعنىفيمحصورةقداسةولكنهامقذس،

الأراضي"بشمعوبص!ءد)!+كاالمقآسالزرع"اختلط:الكاهنعزرا



نساءصاهرواالذيناليهودعننحمياويكتب2(.9:)عزرا

ولعنتهم"فخاصمتهبمهكذا:وموآبياتوعفونياتأشدوديات

لاقائلأ:ثهباواستحلفتهمشعورهمونتفثاناسأمنهموضرب!ث

لأنفصكم"ولالبثيكمبناتهممنتأخذواولا.لبنيهمبناتكمتعطوا

كالمواهبشيئأصارتقدالقداسةوكأ!طا:23-25(.ا3)نح

الاتصالخلالوانتقالهاتوارثهايمكن،المميزةالخصائصأوالطبيعية

الذيالمتشددالموقفهذايكنلمو)3(.الطبيعيةوالولادةالجسدي

للمحافظةوسيلةإلأونحميا،وعزراحزقيالأسفارفيبوضوحيظهر

النتيجةولكن.الوئنيين.ممعتقداتالتلوثمنالشعبهذاعقيدةعلى

باسمالاجتماععلماءعليهاصطلحماهوالمتشددالموقفلهذاالطبيعية

ث!،60"هث!!*")4(.الغريبمن"الخوف

وبين،القديمالعهدرجالفهمهكماالمقذس""الزرعبيننقارنأنبنايجدر)3(

تدابيرلكا!الإلهىالقصديسوعالربلرس!!اسئعلنأنبعدالزرعلهذاالجديدالمفهوء

:الرسولبطرسالقديسيسمبهاالمعموديةمنالجديدةفالولادة.القديمالعهد

1)الأبد"إلىالباقبةالحيةالتةبكلمةيفنىلاممابل،يفنىؤوعمنلاثانية"مولودين

جسدمضيئةمنولادءمنليس!!ولدوا"الذين:الإنجيلىيوحثاوالقديس:23(،ابط

يوحناالقدي!عأيضاويعود:13(.ا)يوؤلدوا"التةمنلكنرج!مشيئةمنولا

الجديد:العهدمفهوءفيدهلم!!أكاالمقذل!ر""الزرعالكاهنعزراكلمةنف!ع!ويستعم!!

فبهيثبتالئة(زرع!أيعدف!+كازردصهلأنخطيةيفعللاالئةمنمولودهوقن"ك!!

"زرعهىإلينابالنسبة"المعمودية"موهبةأنأي3:9(.يو)االتة"منمولودلأنه...

فينا".التة

مآلمهأ-أحنني؟،غريب-لحما،ث!:يونانيتينكلمتينمنالمصطلحهذايتكون)4(

الغرباء".من"الخوفهو"كسينوفوبيا"معنىفيكون.خوف
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:الشتاتليهوداللاهوتيةالخلفية

إلىالعودةعلىالأنبياءأقوالفيتظهرالتيالشديدةاللهفةرغم

أورشليم،هيكلحولوالالتفاففلسطينفيوالاستقرارالموعدأرض

لسببين،كبيرةبأعدادفيهاالتواجدمنهطلقأيتمكنوالماليهودأنإلأ

لاهوتى:وثانيهماتاريخيأولهما

قبلالثاهنالقرنمنذفلسطينعلىالسياسيةالضرباتتواليأولأ:

عشرةتضمكا!أالى.مق721سنةإسرائيلمملكةفسقوطالميلاد.

المجاورةالشعوبمعواختلطتفضاعتعليها،أنهىقدأسباط

عصرفيالعائدونبهيع!زفلمالذيالسامرةشعبمنهموتكؤن

نحميا.

وشط.مق795سنةذلكبعدسقطتالتييهوذا،مملكةأئا

التيوالبقية.وبنياهينيهوذاهمافقطسيبطينسوىتحوفلم،بابلإك

جدليااغتيالبعد-قاريحبنيوحائانحملهافلسطينإلمأفعلأعادت

تانيسأو)دافنيتحفنحيصفياستقرتحيثعنهارغمأمصرإلى-

يذكركما)الصعيد(،وفتروسمنف(،)أيونوف(،المنزلةبحيرةعلى

والأربعين.الرابعالأصحاحفيالنبيإرمياذلك

فعلأالعائدينعددتفوقأرقامآالشتاتيهودأعدادبلغتلذلك

فيها.استقرواالذينفلسطينإك

فياستقرارهمعلى،النبيإرمياهثل،السبيأنبياءتضجيعظنيأ:

السبيلكلإسرائيلإلهالجنودربقال"هكذاإليها:اسرواالتيالبلاد

واسكنوابيوتأابنوا.بابلإلمماأورشليمهنسبيتهالذي)الأسرى(

...وبناتبنينؤلدوانساغخذواثمرها.وكلواجئاتواغرسوا

-11-



إليها،سبيتكمالتيالمدينةسلامواطلبواتقفوا.ولاهناكواكثروا

)إر."سلاملكميكونبصلامهالأنهالربإلىلأجلهاوصفوا

(611:ا؟24:4-.7-92:4؟

منالنقيضعلىكانالشتاتفيتغربواالذيناليهودوسلوك

بالوحدانيةاممانهممعهمحملوافقد.فلسطينإلىالعائدينإخوتهم

يماثللاسرائيلقوميأإلهأباعتبارهيكنلمبهفإيمانهمدئة؟المطلقة

الذياكةهوبل،الأشوريينلدىو))عشتاروت"البابليينعند"بعل"

)إش"سوايإلهلاآخر،وليسالرب))أناآخر:إلهأيبجانبهليس

وجنسياتهمقومياتهمباختلافالبشركلعلىتمتدوألوهيته(.:ه45

منهتصتمدالوجودفينسمةوكل،البشريةكلخالقهو،وأعراقهم

الشعورهواللاهوتىالمفهوملهذاالطبيعيةوالنتيجةوحياتها.كيانها

هفهومإلمأاليهوديةالديانةوارتقاء،إنسانلكل"البشرية"بالأخؤة

الجزءفيوضوحبأكثرذلكويظهرعصرنا.بلغة"عالمي"مصكونى

صريحةالدعوةحيث4-0،66الأصحاحهنالنبيإشعياءهنالثانى

)إش"لسانكليحلفركبةكلتجثو"ليالبشر:كلإلهالئةلعبادة

الأهمأناليقينيالرجاءفيهايبرزعديدةمواضعهناكبل:23(.45

كةساجدةفتعودبخطئهاوتعترفضلالهاتكتشفأنبدلاالوثنية

شعوب"سيأتي:خاصتهلاسرائيلوتدابيرهأسرارهوأعلنسبقالذي

وجهلنزضىذهابألنذهب:قائلين...كثيرةمدنوسكانبعد،

ليطلبواقويةوأهمكثيرةشعوبفتأتي...الجنودربونطلب،الرب

2-22(،80:)زك"الربوجهوليترضواأورشمليمفيالجنودرب

كلوفي،الأهمبينعظيماعىمغربهاإلىالشمسهشرقمن"لأنه
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."الأممبينعظيماعىلأن.،طاهرةوتقدهةبخورلاحمييقربهكان

1()5(ا:ا)ملا

منالعائدينإسرائيليهودبينالمختلطالزواجفيرأيناقدكئاوإن

ونحمياالكاهنعزراقادتهمعنهأنذرئسثتطترأ،خطرأفلسطينإلىبابل

عنرائعةأمثلةوجدتالمقابلفيأنهإلا،لاسرائيلخيانةاعتبراهاللذان

باعهاالمسمىوالسفر))راعوث"،بالموآبيةيهوديشخصزواج

الغرباءيمنعونالذينعلىصامتاحتجاجعنيعحر"راعوث))سفر

)تثالتوراةفيجاءكماالعاشرالجيلحتىاكةشعبرعويةهن

لكئتها:راعوثوقولا(.:13نحفيجاء)كماالأبدإلىأو23:3(

القوميةللحدوداجتيازهو:16(ا)راإلهى"و!!ثشجي،))شعئلث

فقط.لاسرائيلالئةرعويةاحتكارادعاءوكسئراليهوديةالضيقة

تعرفلاأمةلتبشيرافةيتلمنالنبييوناندعوةأيضأوهناك

الشاقة.المهمةهنيتهربأنالنبيحاولوكيفيسارها،هنيمينها

التيالعظيمةالمدينةنينوىعلىأنااشفق"أفلااكة:جوابفكان

(4:11)يون؟"الناسمنليثوة)6(عشرةاثنتيمنأكثرفيهايوجد

كانالنبويةالمقاطعتلكفييشيعالذيالشديدالاشتياقهذا

التيغربتهمأماكنفييستقرواأنالشتاتيهودهنلكثيرملهمأ

-841:ملااقرأ،المعنىهذاحولتدوركثيرةبأياتالقديمالعهديزخر)5(

:6؟94ا-25؟:918إش،ا-4:4ملافيأيضاجاءتالى2:2-4إيق،43

.61:91زك،3:9صف،42و7:71إر،65:3-8

نسمة.آلافعشرة=الربوة)6(
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الذيالالهيالتدبيرفيواثقينشعوبها)7(علىوينفتحونإليهاتطؤحوا

يعكسونإسرائيللإلهرسلأليكونواالمختلفةالبقاعهذهإلىبهمأتى

هذه"لعازر"الرابىويلخص.المظلمةالمواضعتلكفيمجدهبهاء

ليسهلاليهودشتت"الئة:البابلىالتلمودفيجاءالذيبقولهالعقيدة

الدخلاء".اهتداء

القديم:اليونانيالعالمفياليهودتشتت

فيكانتفلسطينخارجاستقزتاليئاليهوديةالجالياتأكبر

خلفاءأنهمبابلفياليهودشيوخاعتبرحيث،القديمةبابل،العراق

علىاصطلحوالذي،للتوراةالشفاهىالتقليدواضعيأي"التئائيم"،

البابلي،))التلمود")8(خرجأيضأبابلومن.اليهودية"المشنا"تصميته

شيوخهنالثانيالجيلبهاقامالتياليهوديةالمضناعلىدراسةوهو

والذين،الحديثناقلى،الرواةأي))أهوريم")9(باسمالمعروفينبابل

.الرواةأوالسئئةأهلالاسلامفييناظرهم

الجالياتلأكبربالنصبةبابليهودبعدالتاليةالمرتبةفيمصروتأتي

القرنإلىترجعالأرامية،باللغةمحررةبردياتعلىوالعثور.اليهودية

وجوديؤكد،أسوانمدينةجنوبيييلةجزيرةفيالميلادقبلالخامس

=!كه7ء!:اليونانيتينالكلمتينالعلما?ناد"ه!حثهـمنيسميهاالغرباءنحوالمودة)7(

محبة.،ةفىمو=؟مأول؟س!غر

تتلمذ.،درس:ومعناه"لاقذ"الع!ريالفعلمن"تلمود"8()

.تحدثروى،قال!،:.ممعنى"آمار"العبريالفعلمن"أموريم")9(
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قيامأنشكلاولكن.مبكرةعصورمنذمنهمكبيرةأعداد

توافدعلىساعدالأبيضالبحرحوضفيالأكبرإسكندرإهبراطووية

اليئالاسكندريةهدينةإكوبالأخصمصرإلىمنهمكبيرةأعداد

ق.م.332سنةتأسست

الكبيراليهوديالانتشاربسببحيرةفيالعلماءيزاللاذلكومع

فيفعلأالمقيميناليهودتفوقأرقامأبلغواحتىالأبيضالبحرأقطارفي

ولا؟الأبيضالبحردولسكانعشئرإلمماتعدادهموصلإذ،فلسطين

فياليهودبهقامالذيالتبشيريالنشاطإلىيرجعهذاأنشك

.مق913سنةففى.كثيريندخلاءيكسبواأنفاستطاعواالشتات

مغادرتهاعلىروهافيالمقيميناليهودالرومانيةالسلطاتأجبرت

إلىواضحةإشارةوهي!!الروهانيةوالأخلاقالآدابتدنيسبتهمة

ووها.قلبفيالنبيلةاليونانيةالأوساطفيالتبشيرينجاحهم

013سنتيبينحدثاليهوديةللديانةواسعانضمامأولولكن

الأسرةمنوأرستوبولس،هركانوسيوحنابواسطة.مق301و

هيللينا-الملكةميلنتيجةالمكابيين،نسلمنالحشمونيةالحاكمة

المورخيوسيفوسويمدنا.اليهوديةإلىأديابين)01(،شعبهلكة

التبشيريالنجاحهذابتفصيلالميلاديالأولالقرنفي)11(اليهودي

فيبالغةصعوبةمنيعانيكانإيزاتصالملكأن،بأكملهشعبوسط

أشورتخو*ضمنالزابنهرعنددجلةنهرشرقىتقعولايةاسماديابين)01(

أربيلا.عاصمتهاوكانت،القديمة

.ولحم!301ا*ول.،في*ول.91:هـأ.2(11)
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أعطوهاليهودفالمستشارون.الختانطقسبصبباليهوديةالديانةقبول

أنهالشتاتيهودشيوخأحدحنانيامنإحداهما؟متناقضتيننصيحتين

ائةعبادةأنباعتبار،بالختانالالتزامدونكةالتعثدللإنسانيمكن

أصرفقدمتزهتأ،فريصيأوكان،الجليليأليعازرائا.الختانمنأعى

ملكوخضعالعهد.أهلمناحتعسابهيمكنحتىالختانحتميةعلى

وفياأديابينشعببقىوقد.واختتنالقاسيالشرطلهذاأديابين

والتيالروهانعلىاليهوديةالثورةناصرواملوكهمإنحتىلليهود

م.07سنةأورشليمهيكلبخرابانتهت

الدخلاء:نظام

لاهتيازواعينقبلأ،رأيناكما،اليونانيينالشتاتيهودكان

نجاحمنومتيفنين،الوثنيةالأممآلهةهعبالمقارنةالدينيةعقيدتهم

حيث،اليونانيةباللغةالمتكلمةالشعوبوسطوكرازتهمرسالتهم

وفي.يهوديةجالياتاستوطنتهاالتيالبلدانكلفيمجامعهمانتشرت

فيمستعينيناليونانيالأدبمنمتكاملأنوعأخلقواالدينيحماسهم

لشخصياتمستعارةأعاءتحتنشروهاالقديمالعهدمن.مموادذلك

الحاليةصورتهفيالذي"الحكيمةسبلة"نبواتكتابأشهرها،وثنية

زالتهاأجزائهبعضأنإلأ.مسيحىقالبفيصياغتهاعيدتقد

القرن-قيصرأغسطسعصروفي.الخالصاليهوديبالطابعتحتفظ

قدأنهاليهوديالشعبعنالروهانيسترابوكتب-الميلادقبلالأول

يهودونجاح.العالمفيمكانهنهيخلوولاالبلدانكلفيانتشر

سنعرفكما،اليونانيةاللغةإلىالقديمالعهدترجمةفيالاسكندرية

قبلالثالثالقرنهنذمفتوحةاليهوديةالمجامعأبوابجعلبعد،فيما
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القراءاتيفهمواأنيمكنهمحتىاليهودمعالمتعاطفينأهامالميلافى

باليونانية.فيهائلقىالتيوالعظات

كشفاليونانيةبالثقافةاليهوديةالديانةاحتكاكفإن،الحقيقةوفي

الوثنيةللعباداتوالمتزايدالمتواليالانهيارفيتجفتمذهلةحقائقعن

هعالئةبوحدانيةالا!لحانبينالتقاربفيأخرىناحيةومن؟ناحيةمن

بينالعديدةالالتقاءونقط،اليونانىلمالعافيالتقوئةالاتجاهات

كاناليئالرفيعةاليونانيةالآدابمعاليهوديةوالمبادىءالأخلاقيات

بلاساعدتقدالعواملهذه.الشعبثونالرواقئونالفلاسفةبهاينادي

ديانتهمبهاءيعكسوالكىحانقدالوقتأناليهوداعتقادعلىشك

.النجاحفرصسيمنحهـمالئةأنواثقينالوثنيينأمام

والتفتيشالفحصعلىالمدزبةاليونانيةالذهنيةانجذبحتوهكذا

والمجتمعاتالمجاهعإلى،الغريزيالاستطلاعحبمنبدفعوالنقد،

والأعيادالسبتليوماليهودتقديسنظرهملفتفقد.اليهودية

بدفعالتزاههمثم،معينةوأكلاتأطعمةمنوالتحفظ،الدينيةوالمحافل

أنفسهمعلىفرضوهاأورشليملهيكلسنويةضريبةشاقلنصف

ماهذاإكأضف.أورشليمإلىالسنويةالحجبرحلاتوقيامهمطوعأ؟

البلادفيبهاتمسئكواوتطهيراتوغسلاتوعوايدطقوسمنبهتميزوا

القديمالعهدأخلاقياتمنبهامتازوامامعإليها،تشتتواالتي

جنسهم.بنيمنوالأيتامالفقراءمعالمتعاطفةوالعلاقات

الداخلىالسلامتجدأناستطاعتالوثنيةالشخصياتمنفكم

الكلخالقلةباتسموالتياليهوديةالعقيدةفيالنفسىوالشبع

لتشملرعايتهتمتدوالذيرمز،أوشكلأوتشبيهكلفوقوالمتعالي
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ويعاقبالصالحينعبيدهيكافىءوالذي،العاقلةوغيرالعاقلةالخليقة

الآلهةبأساطيرذلكقارنواماإذا؟الخالدةالأخرىالحياةفيالأشرار

المنحطة.وأخلاقياتهاوالرومانيةاليونانية

أنصارأويكصبيغزوأناليهوديوالخلقاللاهوتاستطاعلذلك

المسيحالسيدلهاشهدمميزةيهوديةعةصارتحتىكثيرينودخلاء

1(.23:ه)متواحدآ((دخيلألتكسبواوالبحرالبر"تطوفونقائلأ:

الهجائيالرومانيالشاعرلقولسببأالتبشيريالنشاطهذايكونوربما

ولاالصبتيحفظالأبالميلاد:بعد/الثانيالأولالقرنفيجوفينال

متعصبآ.ويصيريختقوالابنالخنزير،لحميأكل

ففي.النجاحوهذاالشهاداتهذهصدقالأثريةالاكتشافاتوتؤكد

في؟يهوديةمجاهعلقيامآثارظهمرتالقديملمالعافيموضعآ1ه.هنأكثر

،الصغرىوآسياوهصر،،وبابل،النهرينبينماوبلادسوريا،وفي،الجليل

وحيثماأفريقيا.وكالوأسبانيا،)فرنسا(،الغالوبلادوإيطاليا،،واليونان

بقياماليهوديةالمشناتوصيحيث،المجمعبناءمنبدفلااليهوديوجد

.المقترحالمكانفيالأقلعلىيهودعشرةؤجدإذاالمجمع

افه":"خائفوالأتقياء،

والوطنالأهلتركالذيالشخصهو"الدخيل"تعريفكانإن

"تحتيدخلأنمرتضيآوأسلافهآبائهوعاداتوالأقاربوالأصدقاء

يكنلمالحقيقىالتأكيدأنإلأغرلته،لحمفيفاختتن"التوراةكنف

النفصمنوالملذاتالشهواتقطععلىكانمابقدرالختانعلى

شىء.كلخالقالئةبوحدانيةالقلبيوالايمان
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منعددآأكبرمجموعاتاليهوديالمجمعحولالتصلذلك

التزاماتهاكلمعاليهوديةبالديانةارتضواالذينهم"الدخلاء"،

المجامعحضورفيوانتظموا،والأخلاقيةاللاهوتيةوتعاليمهاالطقسية

الأكلقواعدعلىليحافظواوالأعياد،السبوتأيامالأسبوعية

الجراحيالطقسإجراءعنتوقفوالكنهم؟معينةأطعمةعنوالامتناع

لمجسبأوالموعد"ادهـابنالإنصانيعتبرلابدونهالذي،الختانوهو

يريت".))يناليهوديالمصطلح

الختانعدمتبيحاليهوديالفقهفيتقدميةمدرسةوجودورغم

الشتاتيهودبينأكثرشائعةمبادئهاكانتاليهوديةإلىللمنضمين

اتخاذعنتوقفواالمهتدينمنالكثيرأنإلا،المحافظينفلسطينيهودعن

المحافظةهوالمتسعةالجماعةهذهمنمطلوبآكانهاوكل.الخطوةهذه

يهودبينالجماعةهذهوتسضت.السبعةنوحعهدووصايابنودعلى

افة"متقيأوحلم!نهلمه؟"،75داة+داةحهاكة))خائفيباسمالشتات

وأصل.تقياء"))الأنآحياأمختصرةءتوجا،حلم!ةلمءكاه(،75ة+7ةحه7

فيكثيرآتترددالتي"أدوناي))يرئيالعبريةمنمأخوذالمصطلحهذا

الجماعاتهذه2(..:ا4:35؟181؟ا3او1:ا)15المزامير

بولسالقديسعننقرأحيث،الأعمالسفرفيكثيرآتصادفناالمنتشرة

)أعدئه"))متعبدأكانالذييسطسبيتإلىمضىأنهكورنثولسفي

الكتيبةقائدوكورنيليولر؟مختونغيرأمميأكانأنهيعنيوهذ:7(،18

ذلكومع:2(01أأعنحتونوغيرأيضآأجنبيآكانيافافيالايطالية

)أعبيصيديةأنطاكيةفيكثيرونوغيرهم.اكةيخافتقياكان

وأئينا(،71:21)أعوبيريه(،71:4)أعوتسالونيكي(،31:84
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إلهكةباآمنواهولاء(.18:4)أعوكورنثوس1(،:717)أع

التوراةلسمإعالمجاهععلىالسبتيومالترددعلىوواظبواإسرائيل

جاء)عملا.مماالسبتعشيةالمصابيحوإشععالوالعزاء،الوعظوكلمة

والفقراء.والأيتامللأراملالرحمةوعمل35:3(خرفي

أكثرالمسيحيالتبشيرنجح"الأتقياء"هولاءوسطفيأنهوالحقيقة

فيجاء.ممايعملأنئلزممختفىكلكانحيث،الشتاتيهودمن

التحولهىللمسيحيةالمميزةالسمةبينما5:3(.غل)راجعالتوراة

حصبوليسالروححسبوالحياة،الئةعبادةإلىالأوثانمنالقلي

الجسد.
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اةولاالفصل

ا؟سكندويةافياليهوديةالجالية

البطالمة:إسكندوية

سنةاسمهتحملمدينةبإقاهةنفسهيخلدأنالأكبرالاسكندرأرادئا

الذيمماديموكريتسالعظيمالمهندسإلىالمهمةبهذهعهد.م،ق332

وهستطيلات،مربعاتإلىبتقسيمهااليونانيةالمدننمطعلىخططها

والعرباتالملكيةالمركباتلعبورتتصعمتعاهدةعريضةبضوارع

صفوفتظللهاجانبيةوأرصفة،المطهمةالخيولتجرهاالتيالسريعة

الجميلة.التيجانذاتالإغريقيةالرخاهيةالأعمدة

اليونانىبرالعاعاصمةالاسكندويةصارتنضأتها،بدايةوهنذ

سبيلفيجهداالبطالمةهلوكيآخرولم.العالميةالتجارةومركزوقتئذ

مساحةثفثشغلتالتيالملكيةوالقصورالشاهقةبالمبانىتجميلها

المواجهة"فاروس"جزيرةيصلمعئدطريقبعملقامواثم.المدينة

ضدالسفنميناءلتأهين"الهبتاستاد"باسمودعي)1(،بالمدينةللصاحل

.مق025سنةوفيشتاء.كلالمدينةتهاجمالتيالعاتيةالغربيةالرياح

الاسكندريةهنارة-فاروسجزيرة-الجزيرةطرفعلىأئيم

متر؟هائةعلىينيفهالترتفع،السبعالدنياعجائبإحدى،الشهيرة

التالية.الصفحةفيالخريطةانظر)1(
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عضرستةعلىيزيدماالسفنإرشادفيمهمتهاتؤديقائمةوظلت

المماليك.عصرحتىقرنآ

أنهالمعتبر،الاسكندرية"متحف"اقيم))القصور"حيجانبوإك

فيسببآإنشاؤهفكان.العلميبالبحثتختصالعالمفيمؤسسةأول

فيكل،والمعرفةالعلمفروعمختلففيالعلماءهنكبيرعددجذب

جانبإك،الطبيعىالتاريخ،الطب،الفلك،الهندسة:تخصصهمجال

والمنطقالفصاحةوأصولوالبلاغيةوالفلسفيةالأدبيةالدراسات

.اليونانأدباءفيهابرعالتيوالكوميدياوالتراجيدياالمسرحيةوالفنون

منمعفئين،المالكةالأسرةرعايةتحتيعيشونوالأدباءالعلماءوكان

والعلميالأدبيللنضاطليتفرغواالحياةالتزاهاتوجميعالضرائب

مساكنفيويعيشونالدولةخزانة!تلهنثابتةرواتبلهم،والثقافي

الدولة.بهاتكفلتخاصة

بلوالأدباء،العلماءمنالجيشهذابإعالةالبطالمةملوكيكتفولم

الحديقةمثلألمجاثهم،لتسهيلعجيبةوسائلأيديهمتحتوضعوا

مجلداتمنفيهاماتعدادبلغضخمةمكتبة،الحيوانحديقة،النباتية

))مكتبةباسمبعدفيمااشتهرتمجفد،ألف075حوافيونحطوطات

المقامالكبيرالسرابيوم.ممعبدالحقتصغيرةثانيةومكتبة"،الاسكندرية

باسموالمعروفالمدينةمنالمصريالوطنيالجزءفيصناعيةتلةعلى

مجلد.ألف42علىتحتويكانت2("راكودة")

زاكوما193ءسنةالمعمدانيوحناالقديمم!كاتدرائيةاقيحمتالحيهذافي)2(

بالاسكندرية.الآن"السواري"عمودالحيهذاآثارمنباقيا
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الاسكندوية:هكتبة

هوومتحفهاالاسكندريةمكتبةموسسأنعلىالعلماءأبم

ديمتريوساقتراحعلىبناء-الأولبطليموس-سوتيربطليموس

ذإ.الأولالطراؤمنعلميةأكاديميةليكؤنا؟النشيطةوعبقريتهفاليروس

المرموقين.الدولةرجالأحدالوقتنفسوفيغايمآ،الرجلهذاكان

الكتبتجميعفيأبيهأثراتتفىالثانىبطليموسالعرشتوئىوئا

ملوكمنبعدهماجاءمناهتمامتوالمأوهكذاوالعلماء.والمجلدات

الجاهعةصارتحتىأردياء،أوصالحينكانواسواء،بالثقافةالبطالمة

الوقت.ذلكفيعلميةموسسةأعظمهىبالاسكندريةاليونانية

لأعمالنقديةطبعاتتضدرصارتالمكتبةهذهشهرةوبسبب

وأفلاطونهوميروسأمثال،الذهبيعصرهافياليونانوشعراءأدباء

اليونانىلمالعافيالقياسيةهىالطبعاتهذهوصارتوأرسطو،

البرديأي-الورقلصناعةالدولةاحتكاروبسببوقتئذ.والروهانى

أوروبا،إلىاليونانيةالكلاسيكيةوالآدابالفنونانتقلت-المصري

دراساتمنالاسكندريةهكتبةأنتجتهمابثمارحضارتهافاستنارت

.اليونانأدباءومسرحياتالشعرفنونفيوأدبيةولغويةنقدية

أحدإنحتىالزاهر،مجدهافيالاسكندريةمكتبةهىهذه

فيورجالهانشاطهايتتبعطويلةسنإنقضىبعدهاائحدثينالدارسين

مكتبةفييكنلم،الاطلاقوجهعلى:يقولكتبالبطالمةعصر

أيامفيبلفقط،يونانيةنحطوطاتمجموعةوأهمأكبرالاسكندوية

اختراعقبلالعالمعرفهامكتبةأعظمتعتبركا!أالزاهرمجدها
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.المطابم)3(

الاسكندوية:!اليهوديةالجالية

الاسكندوية،هدينتهبدءعنداليهود،فيالأكبرالاسكندراكتشف

الجديدةعاصمتهفيإحضارهمإلىسعىلذلك.لهوأمانتهمإخلاصهم

المؤكد،وهن.والغربالشرقشعوببينالتقريبفيلهعونأليكونوا

المدينة،وغربشرقمقابرفيأراهيةوكتاباتشقافةعلىالعثوربعد

المؤرخيوسيفوسكتبكماإنشائهابدءمنذفيهاأقاهوااليهودأن

فيخلفاؤهاستمرالاسكندر،موتوبعد.الأولالقرنفياليهودي

الحىأقطعهمقدالاسكندركانأنفبعد.عددهمفاؤدادرعايتهم

القرنفيلهمصاو،4(5")"دلتاباسمالمعروفالمدينةهنالرابع

الاسكندرياليهوديالفيلسوفكقولثانحبئالميلاديالأول

هاتينفيقطينحصروالموحاليأ.))القماري"منطقةوهو"فيلو"،

المدينةطولفيوصنائعهموتجارتهممصارفهمانتشرتبل،المنطقتين

هاأييهوديمأ،ألف001حواليالمدينةيهودعددوبلغوعرصها.

المدينة.تعدادبثضنئقآر

الولايةحقوتعطيهمالدولةبهتعترفمصتقلأمجتمعآوكانوا

المستقلة،هواردهفيالتصرفوحريةأعضائهعلىوالشرعيةالقضائية

لفضالدولةلمحاكمالالتجاءأوالجنديةفيالانخراطمنالدولةوتعفيهم

""كالهصءلأ""مضيخةالمجتمعهذاويرأس.والقضائيةالماليةهناؤعاتهم

هذهرأسوعلى"السنهدريم".أورشليمفيالكبيرالمجمعنمطعلى

.طهـ.م!33"وله3*.كهـء،+ي!*ء*علم*ءثمف!"ء3ا!م5لم5+لمهيلملمعع+*علملمحع.5كي.ي!لمغ302.(3)

حاليا."السلسلة"حيمقابا!،والكورنيش!الحريةطريقبينالمحصورةالمنطقةوهو)4(
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عنالمسئولوهوللجماعةالأعلىالقاضيهو"أرخن"المشيخة

للصرفالماليةالمساهماتأعضائهامنيجمعأنسلطانولهإدارتها،

والدينية.الخيريةالجماعةمشروعاتعلى

الإسكندوية:مجامعداخلاليهوديةالبدة

كلتجمعزالتوهاجمعتالتيالمؤسسةهو"المجمع"أنرأينا

قالبفيويصوغهامشاعرهميوخدالذيهو،لمالعاكلفياليهود

كلصباحاليهوديلتفحولهاالتيالنواةهي"التوراة"وقراءةواحد.

وكان.والغريبوالقريبالئةتجاهيسلكونكيفمنهايتعفمونسبت

لغةالأراميةيتحدثونفلسطينإكرجعواأنالسبيبعداليهودلغةلتغئر

كبارعلىقاصرةمقآسةلغةالعبريةصارص!ابينما،السريانىالضرق

التوراةقراءةصارتأنذلكعنونتج.الناموسقراءةوعلىالربيين

حتىبالأرامية،بجملةجملة،تعليقأوبضرحفلسطينفيمصحوبة

الأرامي""الزجومتكؤنوبذلك؟عليهميقرأمافهمالعامةيستطيع

.الميلاديالخاهصالقرنفيبعدفيماذؤنالذي

الحريةوإعطائهبمهعهمالدولةتسامحبسبب،الاسكندريةيهودأفا

لغةأوترفاليستاليونانيةاللغةلهمصارت،أنشطتهمجميعلممارسة

أفرادومعالدولةمعوالمعاملةوالمتاجرةالتخاطبلغةهىبلإضافية

بالعبريةعلاقةكلانقطعتوهكذا.باليونانيةالمتكلمينالشعب

الجاليةوصارتوشروحاتها.الأسفارلغتاهمااللتينوبالأراهية

وقتئذ،لمالعافياليونانىالشتاتجالياتأكبرهىمصرفياليهودية

الدولةبرعايةوتحظىاليونانيةاللغةوتتكفماليونانيينوسطتعيش

البطالمة.وملوك
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؟الاجتماعاتفيينتظمونوكيفالئة؟يعبدونكيف

حتىملزمةضرورةصارتالقديمللعهداليونانيةفالترجمةإذآ،

بالغربةالاحساسوعدمالعبادةمتابعةالإسكندريةليهود!لكن

هنها.والحرمان

منكبيرعددوجودعنالاسكندريفيلوللفيلسوفنقرأولذلك

(5)السلطةوأصحابالحكامأ!اءعلىالمكرسةالمدينةأنحاءفيالمجامع

والملكةبطليموسللملك))تكريمآ:الأثريةالشواهدأحدتقولكما

بطليموسوهولآ!لأولحكا!"+"المعبدهذااليهودكرس...نيكيبر

.م.ق24622-اسنيئبينمصرحكمالذيالثالث

العظيم""للمجمعهدهش!بوصفلنافيحتفظالأراهىالتلمودأئا

:ام17سنةتراجانالامبراطورخربهوالذيمأالاسكندريةفيالمقام

الذيالاسكندريةمجمعيشاهدلمتن:عاليبنيهوذاالرائي"قال

اقيملقدإممرائيل.مجدمنشيئآيرلم،المزدوجةالأعمدةصفوفله

بعضآ.بعضهايتلوالأعمدةمنصفوف6(،)عظيمةبازيليكامثل

مصرمنالخارجينعددضعفيوازيعددهمكانعليهوالمترددون

نظيرهذفبأكرسيآوسبعونواحدفيهليكان(.النبيموسىعهد)في

)شاقل(.ألف025ثمنهكرسيكلشيخآ.والسبعإنالواحد

فيحاهلأالمجمعفيالخدهةأمينفوقهايقف)إنبل(خضبيةمنصةويتوسطها

فيجيب.الرقوقمنالتوراةلقراءةأحديتقآمعندمابهيلوحوشاحآيده

صأأث!ح.5ي،5حععكلكهلمء.:3.للام!.02(د)

،المتأخرةالأزمنةيخأالشائعالاسمهوكدماكنيسةتعئلا"بازيليكا"،كلمة)6(

فاخرا.ملكما.تفمدل!
مبمى-.سا

-27-



معالصئاغبل،اتفقحيثمايجلسونيكونواولم.آمين:الشعبكل

هعالنسئاجون،بعضهمهعالحديدطارقو،بعضهممعالفضةتجار،بعضهم

معيلتصق،غريبأحدجاءمافإذا.بعضهممعالسجادصانعوبعضهم

)8(".معيشتهليتكسب7()حرفتهفيرفقائه

منكانلأنهوبريسكلاأكيلامععملحينمابولسم!القديم!معحدثكما)7(

3(.و81:2)أعحرفتهما

ث!ه!ه*ص!هولك!ولأجلمليءكله.ء"ثمللكه؟.لم*.ع"لمك!3ءعغهول*م!+!ع!ماي!ه11)."6.8.58(8)
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الثانيالفصل

القديمللعهدالسبعينيةالترجمة

أووشليم:بهيكلالاسكندويةيهودعلاقة

علىوالتزاماتهأورشليملهيكلأبدأئنا!سةالمجمعفيالعبادةتكنلم

ليهودتعويض.ممثابةوالمعلمينالرائييننظرفيكانتبلمصر؟يهود

الذيالتقويوالقصدالتعليميةالوظيفةمنحرهانهمهقابلالشتات

الفرائضنفصيستلزمالمجمعحضوركانفلذلك.الهيكلبهيقوم

الكثيرإنبل.أورشليمهيكلدخوليستلزمهاالتيوالآدابوالطقوس

المجمع،فيممارستهاأمكنالهيكلفيتجرىالتيالليتووجيةالطقوسمن

اليدينورفعالصلاةوقتهوالهيكلفيالذبيحةتقديموقتصارمثلآ

نإقيلحتى:2(ا41)مز"مسائيةكذبيحةيدئرفع)اليكنكة:

إلىهادتهترجعالذيالأرامى،الترجومويقولمصغر.هيكلهوالمجمع

الثانيةالمرتبةفيلتكونالمجاهع"أعطيتهم:الميلاديوالأولالثانيالقرن

:اليهوديفيلوالاسكندريالفيلسوفيتساءللذلكهيكلى".بعد

(1هذا؟")منأهميةأكثرهؤسسةتوجد"أترى

استبدلتأورشليمهيكلفيوالقرابينبالمذبحالكهنوتيةفالعبادة

ص!لأ3كاه!ز!كل?3.!!هلأ!.8ز7؟41.(1)
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منالتحررلليهودهيأالمجامعوقيام؟النبويبالتقليدالمؤئدةبالكلمة

فيالثغراتهنالكثيروسمآ-أورشليم-الجغرافيبالمكانالالتزام

علمانيةصفةلهصارتكما،أورشليمهيكلعلىالليتورجيالتركيز

لمباشرةكاهنوجودالضروريمنفليس.للهيكلتتيصرلموشعبية

يقرأ،أنالشعبهنفردلأيكالط،قليلةاستثناءاتومع؟المجمعخدمة

وجودفيأنهعلى.بذلكلهممصموحأكانوالأطفالالنساءحتىبل

.عشرةالثمانيالبركاتيقرأأنلهبدلاكاهن

أورشليم؟هيكلعنالاستغناءيمكنأنهالشهاداتهذهمنيفهمهل

عبادةانهياربعداليهودكليجمعأناستطاعالمجمعأنحقيقة

الجاليةكا!ماذلكقبلولكنم،07سنةأورشعليموخرابالهيكل

ورسالة.الأمإلىالابنةنظرةأورشليمإلىتنظربالاسكندريةاليهودية

مصريهودكانكيفترينابعد،فيماذكرهاسيردالتيأرستياس،

فلسطينيهودويعتبرونوهيكلهاأورشليمإكأنظارهميوجهون

فلسطينمنالفريسيينفلسطينحكامأحدطردوحينما.إخوتهم

في"بالنصبة:الاسكندريةإلىالهاربينأحدويقولمصر.إلىهربوا

".شقيقتيهيالاسكندريةلكموبالنصبة.المقذسةالمدينةهىأورشليم

بنقاوةتحتفظكانتالاسكندريةفيالمقيمينالكهنةرؤساءوعائلات

لهيكلكهنةرئيسمنهايتخرض!أنيمكنإذالكهنوتيتسلسلها

الأغنياءالاسكندريةيهودوكانبويطس)2(.بنععانمثلأورشليم

أث!حص!301.،نم+كهـ،س9ز.23()
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كماهيكلهاتجميلفيبالمصاهمةأورشليمفيأسمائهمتخليديلتمسون

أعتاببتغشيةقامإذاليهوديالفيلسوففيلوشقيقإسكندرفعل

منجلبنيكانوروكذلك)3(،بالذهبالتسعةأورشليمهيكل

فيمااعهحملالذيالهيكلبابلتجهيزالكورنثىالبرونزالاسكندرية

أوصتاليئ،أورشليمإلىالحجبرحلةالاسكندريفيلووقام4(؟بعد)

يهودمنوكثيربل.كتبهأحدفيوخفدهاالأسابيععيدفيالتوراةبها

بهمالخاصمجمعهملهموكانأورشليمفياستقرواالاسمكندرية

كانواالإسكندويةيهودأنيذكراليهوديالمشناوكتاب6:9(.)أع

الهيكل.كهنةبواسطةلترديدهاأورشليمهيكلإكقرابينهميحضرون

المسيحيةمنالأولمأالسنواتفيأنهنذكرالفقرةهذهختاموفي

الأراضيفيالمصيحىالتبشيرعلىحماسأالمتنصريناليهودأكثركان

الأعمالسفريصفهابفوس،ئدعىإسكندرفييهوديمماهواليونانية

كان،الكسبفيمقتدرفصيحرجل،الجنسإسكندوي"ابقوسهكذا:

بتدقيقويعلميتكفمبالروححاروهووكانالربطريقفيخبيرأهذا

لأنهآمنوا.قدكانواالذينبالنعمةكث!رآساعد...بالربيختصما

المسيح"هويسوعأنبالكتبمبينآجهرآ،اليهوديفحمباشتدادكان

شهادةبولسالقديصعنهيشهدكورنثوس!ولب2-28(،18:4)أع

."ئئميكاناكةلكن.سقىوابفوسغرسئحث،)بولص())أنا:طيبة

3:6()اكو

301)3(.3؟3،كلا.).!.+!ول

.2:4يوماطوسيفتا)4(
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السبعينية:الترجمةط

مصرفياليونانىالشتاتفييهوديةجاليةأكبراستقرصتاكيفرأينا

هوكانالمجمعأنوكيف،خصوصيوجهعلىالاسكندريةوفي

التوراةحولبالتفافهادئةئثعئدكطائفةاليهودحفظفيالفغالةالوسيلة

أسفاروباقيالتوراةتر!ةهىالحتميةالتاليةالخطوةفكانتودراستها،

اليونانية.اللغةإكالقديمالعهد

الثالثالقرنمنابتداءالاسكندريةفيالترحمةهذهفعلأتمتوقد

!،دلأه"لأ!اه!غ".السبعينية"الترحمةباسمواشتهرتالميلادقبل

الذينأورشليميهودمنشيخأوالسبعينالائنينمنمأخوذوالاسم

فيلادلفوسالثانيبطليموسعصرفيهوسىأسفار!صةبترجمةقاموا

الاسمهذااستعماليقتصرولكن.م(.ق246سنة-285)سنة

أسفاركلليتضمناتسعللفقط،اةا-أسفا))السبعينية"

هعروفةصارتالعبريةاللغة.بعدفيمائرجمت-االقدالعهد

ا!ولى.الكنيسةفيالمسيحيينالكئابلدى

أربعةوامتدتالميلادقبلالثالثالقرنفيالترجمةهذهبدأتولقد

ترحمهالذيالأمثالسفربانضمامالثانىالقرنأوائلفيلتنتهىقرون

إلمآائترتجم"سيراخبن)أيشوعسفرمقامةففى.اليهوديسيماخوس

التوراةالاسكندريةيهودلدىكانأنهيذكر.مق161سنةاليونانية

عبارةهنيعنيهماأنوالمرخح5(؟أالأخرىالكتبوبعضوالأنبياء

الىالقانونية"الأسفاركتاببخأسيراخبنيضوعلسفر"الفاتح"القولراجع)د(

.5491سنةبالاسكندريةبكالعذراء.ممحرءكنيسةإصدار"،البروتستانتحذفها
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آخروهىالحكمةوأدبالمزاميركتبهى"الأخرىالكتب"بعض

الميلاد.قبلالثانيالقرنفيفلسطينيهودقئنهاالتيالأسفار

أوستياس:وسالة

عملهي،القديمللعهداليونانيةالترجمةعنلدينامستندأقدمهى

للنفصمضبعةقصصيةروائيةتفاصيلمعالتاريخيةالحقائقيمزجأدبي

القديمة.العصورفيالتاريخيةالأدبيةالأعمالعةوهذه،والخيال

التالية:العناصرفيالرسالةهذهوتتلخص

لأخيهيكتبفيلادلفوسبطليموسبلاطمنأرستياسكاتبها-ا

فيلوكراتس.

أنشأهااليئالاسكندريةمكتبةأمينفاليريوسثربمتريوس-2

مليكهمنيطلب35!،ثه"حثولالقصورحىفيالأولبطليموس

فياجتمعحيثاليهود،أسفارمنيونانيةنصخةتوفيرالثانىبطليموس

والآدابط،العلوممختلففيمخطوطألفمائيئعلىينيفماالمكتبةهذه

اليهود.شرائعسوىينقصهاولا

إليهطالبأ"ليعازر"أورشليمكهنةرئيصإلمآبعثةالملكأرسل-3

التوراةفيمتفقهينسبط،كلمناليهودمشايخهنبستةلهيبععثأن

أ!اءهمرسالتهفيأرستياسويذكر.واليونانيةالعبريةباللغتينوعارفين

لمجروفهكتوبةالتوراةمننسخةمعهمحاهلينفحضرواوأسباطهم،

مذفبة.عبرية

عاهةالمتبعبخلافوهذافورآ،الملكاستقبلهموصولهمعند-4

أسئلةفيهايسألهمكانأيامثلاثةلمدةولائملهموأقام.الملوكبلاطفي

ليختبرهم.صعبة
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فاروسجزيرةإكالمكتبةأمينفاليريوسثربمتريوساصطحبهم-5

هذافيفاخرقصرلهماعآحيث))الهبتاستاد")6(الأمواجحاجزعبر

المدينة.ضوضاءعنبعيداالهادىءالمكان

هناكيكونولابعضهمعليتفقيعملونههايقارنونكانوا-6

ينصخه.ديمتريوسكانالجميعارتضاهوها.خلاف

يومأ.وسبعإناثنينفيالترجمةاكتملت-7

الترجمةهنديمتريوسلهموقرأكله،اليهوديالشعباجتمع-8

منأرخنلكلنسخةيعطياأنإليهوتوسئلواشديدلمجماسفاستقبلوها

وأتغييريحاولقنكلعلىاللعناتاضيفتالانتهاءوبعد.جماعتهم

شيء.إضافةأوحذف

فيلادلفوسبطليموسالملكإلمماذثبعدالتوراةخملت-9

فيبحفظهوأوصىللمخطوطوسجدواستحسعانهدهشتهفأبدى

المكتبة.

بعضالميلاديالأولالقرنفيالاسكندريالفيلسوففيلوويضيف

الأسفارحملواالذينوالسبعينالاثنإنالشيوخأنفيذكر،التفاصيل

مساعيهم،يخئبلاأنالئةسائلينالسماءنحوأيديهمعلىالمقآسة

سلوكهمتوجيهفيالناسبهاينتفعحتىلصلواتهماكةفاستجابط

الجليلالعملهذابتكميلاهتمالذينفسهالملكأنكما؟وحياتهم

هذهبعملقامواالذينالشيوخوأئا،إلهيينوحذقبحكمة!سانكمان

.21صفحة:البطالمةإسكندريةوصففيقبلأجاءماراحع)6(
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والأفعالالكلماتبنفمم!فنطموا"،الإلهي"الوحيتحتفكانواالترجمة

يمليهمنظورغيرداخلهئلقنإكيصغيمنهمواحدكلكانلوكما

المفرداتبينالتناظروعدمالخلافأوجهفيلويستعرضثم.يكتبهما

النضينئطالع"قن:أنذلكبعدفيقولواليونانيةالع!ريةوالتعبيرات

وجهعلىأو،توأمتينلغتينمواجهةفيأنهيعتقدواليونانىالعبري

النصفيالعبريباللسانمنطوقةفريدةهقآسةواحدةلغةهناكالدقة

إذأالشيوخيكنفلم.السبعينيةالترجمةفياليونانيواللسانالعبري

وأنبياء".مح"لحح+7!ا(5القداسةأ"معلمىبلمزجمينلمجرد

جزيرةفيوالاجتماعالسنويبالعيدنحتفلأنلناحقلذلك

بدايةشهدالذيالمكانهذاوفيالمجيد،العمللهذاتذكارآفاروس

الجديدةبلفقطالقديمةليستإحساناته،علىاكةونشكر؟الترجمة

يوم.")7(كل

الميلاديالأولالقرنمنلناحفظتالتيفيلوشهادةهنوواضح

المثقفيننخبةمنبلفلسطينيهودمنتأص!يمالمبالتر!ةالمبادرةأن

اليونانيإنوبينالئةبينللعلاقةإلهيأموشرآتعذبذلكوهي،اليونانيين

التوافقهوالالهيللإلهابمالحاعةالدلالةولكن.اثةعنالغريبالشعب

الترجمةبهااستقبلتالتيالتقديسيةالصفةثمالمترحمين،بينالعجيب

وبالطبعو"أنبياء"."القداسة"معلمىلقبللمترجميناعطىحتى

التوراةكاذبالنبيلموسىالالهامهنأقلالترجمةفيالالهامكان

.م!!عنم!لمهبملاهيم37.0.3)7(
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منالمستوىنفصعلىكانتاواليونانيةالع!ريةالتوراةأنإلأ،بالعبرية

مقذسةواحدةلغةهناكالدقةوجهعلى:يقولحيثوالقبولالقداسة

اليونانىوباللسان(،النبيموسىكتبه)ماالع!ريباللسانمنطوقةفريدة

(.اليونانيونالمفسرونترجمه)ما

سنوياحتفالصار-ابسبعينيةالترجمة-الالهيالعمللهذاوتخليدأ

حقيقةوجوددونالعيدهذايقومأنويستحيلفاووس،جزيرةفي

السبعينية.الترحمةوهى،بهتوحىتاريخية

بينمرهوقةمكانةالسبعينيةللترجمةالاعتقادهذاأئنفقدوبديهيأ،

النصباعتبارالأوائلالرسلأهامالأرضومقد،اليونانيالشتاتيهود

لدىالقديمالعهدهووصارترحمته،أوإلهامهفيمقبولأالسبعيني

الأولى.والكنيسةالرسل

كتاباتهم:فيالأوائلالكنيسةآباءكلالقصةهذهاقتبسوقد

الأوللحالدفا71؟:68تريفومعحواوام(:03)سنةالشهيديوستينوس+

.سااليونانيينحث31؟

.3:12:2الهرطقاتضد:م(302)سنةإيرينيئوس+

.ا:22:148المتنوعاتم(:216)سنةالاسكندري+كليمندلر

.18لحالدفام(:524أسنةأفريقيا""كالترتليانوس+

8.32:الكنيسةتاريخ(:القيصرييوسابيوس)فيأناتوليوس+

9:38.ا-8،9:للإنجيلالتمهيدم(:034)سنةالقيصرييوسابيوس+

34.:4الموعوظينعظاتم(:)386الأورشليميكيرلس+

.181المزاميرعنم(:793)سنةأهبروسيوس.

.3:6والمكاييلالموازينم(:304)سنةإبيفانيوس+



5:4.هتىإنجيلتفصيرم(:704)سنةالفمذهييوحنا+

.ا-13أ::42؟هاا8الئةمدينةم(:043)سنةأغسطينوس+

.يوليانوسضدم(:444)سنةالكبيركيرلس!+

.9مجللاه:بابلتلمود+

الاولى:والكنيسةالرسلأيامالقديمالعهد

هكذا:يوصيهمصعودهقبلتلاميذههعوقف،المسيحالسيدقياهةبعد

والابنالآبباسموعضدوهم،الأممجميعوتلمذواذهبوا)إ1+

."بهأوصيتكمماجميعلمجفظواأنوعلموهم.القدسوالروح

(2.او28:9)مت

آمنقنكلها.للخليقةبالانجيلواكرزواأجمعالعالمإلى))اذهبوا+

(16:هاوا6)مر."ئذنيؤمنلموتنخلص،واعتمد

نأبدلاأنههعكم.بعدوأنابهكلمتكمالذيالكلامهو"هذا+

والأنبياءصسىتصلم!فيعنيمكتموبهوهاجميعيتم

وقاللح"؟صهول،الكتبليفهمواذهنهمفتححينئذواكاصر.

ويقوميتألمالمسيحأنينبغىكانوهكذامكتوبهوهكذالهم:

ومغفرةبالتوبةباعهيكرزوأن،الثالثاليومفيالأهواتمن

4-47(42:4الوالأ!."!ىالخطايا

وفداءكلها؟وللخليقةأجمعللعالمهيوالرسلالتلاهيذفإرسالية

والأنبياء،،موسىناموسفيبهالانباءسبقبهسيكرزونالذيالمسيح

هقسئمأالعبريالقديمالعهدكانالتيالثلاثةالأقساموهيوالمزامير؟

وانفتحالقدسالروحقبلوامافبعديهئوفيم".تبثيم،،))توراةإليها:

القديمالعهدأسفارفيواسعةتنقيبعمليةبدأوا،الكتبلفهمذهنهم



يسوعالربحياةفياكملتالتيوالمزاميروالنبواتالمواعيدعنبحثآ

وتعاليمه،معجزاته،الجبلعلىتجربته،عماده،ميلاده:الأرضعلى

التنقيبعمليةفينبغقنأبرعوكان.وقيامتهصلبه،وآلامهرفضه

كلهاللخليقةالذيالانجيل،إنجيلهفيالرسولمتىالقديصهوهذه

أمامهكاذتعنهتتحدثالتيوالنبوات؟الىظقي؟!الأهمولجميع

الاقتباساتعدديبلغلذلك.الصبعينيةالتر!ةفيأياليونانيةباللغة

ستينعنيقللامامتىإنجيلفيالقديمالعهدمنوالاستشهادات

مثلأ:تلميحآ.وبعضهاتصريحأبعضهانصآ،

السبعينية()حسعب7:14إدقا:23مت

السبعينية(أحسعب5:22هي2:6مت

الصبعينية()حسب04:3إيق3:3هت

السبعينية()حصب3:8تث4:4مت

الصبعينية()حسب3:املاا:.امت

السبعينية()حسصأ92:13إدث!9وا:58مت

والمسياالمسيحعنجاءماكلإنجيلهفيمتىالقديساستوفىوقد

وهو:آخر،عنوانالانجيللهذايعطىأنيمكنإنهحتىالقديمالعهدفي

هذااعتبارإلىالمحدثونالعلماءويميل".القديمالعهدفي"المصيح

متىالقديصلدىكانأنهأيمصيحى")8("مدراشأنهالانجيل

العهدأسفاروفياليونانيةاللغةفيهتفقهيناليهود،شيوخمنتلاميذ

"مدرالق"كلمةإذا،.درس=داراش:العبريالفعلم!مأخوذة"مدرالق"كلمة)8(

.اسة""درتعى
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المصيحالسيدحياةأحداثمتأملينمعآيتداولون،اليونانىالقديم

ليستأنهالنهايةفيليكتضفوا،القديمالعهدفيجاءمامعومقابلتها

الأحداثحتىبل،حياتهتفاصيلكلعنتتكلمالتيهيفقطالنبوات

إسرائيللخلاصالمرسلالمسيالهذاترمزكانتإسرائيللشعبالتاريخية

"ئا:إسرائيلعنالنبيهوشعيقولمثلأ؟.الخطيةعبوديةمنلموالعا

)هو"ابنيدعوتمصرومن،أحببتهطفلأ()أوغلامآإسرائيلكان

تلاميذهمعجلس،والرسولالعشارمتىذهنانفتحفلماا(.:11

هوإسرائيلأنوعرفوا9(،والكارزين)المبشرينهنمعهوالعاملين

هوبلفقط،مقآسأتاريخأيكنلممصرمنإسرائيلوخروجيصوع،

النبوةهذهوتحققت.تاريخيةحادثةصورةفينبوةأينبوى(("حدث

هصر.هنطفلأيسوععودةفي

المؤمنيننحننلناهعماالقديمالعهدفيالرسولبولسالقديسويفتش

بيسوعلنافتحققتالقديمالعه!دفيونسلهلابراهيمكانتمواعيدمن

بحصبلنسلهيكنلملابراهيمالوعدأنفيرىالجديدالعهدفيالمسيح

منئكتبلم...إبراهيماممانهنهو"تمن؟الروحبحسببلالجسد،

لنا،سصحسبالذينأيضآنحنأجلناهنبلله،حسبأنهوحدهأجله

ذكرالذيالوحيدالانجيلأنحيمشامصر،يهودمنكانقنمنهمأنالمرخحمن)6(

الأص!!عنحديثةدراسةوهناكمتى،إنجيلهومصرإلىأمهمعيسوعالطف!!هروب

الثانيالفص!!راجعبانجلترا؟.ممانشسمتراللاهوتكليةعمداءلأحدمتىلانجي!!الاسكندري

من:عشر

:*ه!كلم!!ع+ء!لململمهممه!علمء3.لم!علهم!ل!ع+ىء-ولكمنمميع؟"ء3!ا"ح

+ح9305اح،5مماء"يلاول4!ةح+ك!ن!فآه!ءث!4!كهـحل!.لا،ن!!د"ك!طح
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(42و23و46:1)رو."الأمواتهنربنايسوعأقام.تمننومنالذين

العبادةجوهرهىاليئ،والذبائحوالكهنوص!اوالشرائعالطقوسحتىبل

طلاوالأبدياتالسماوياتعلىالتلاميذذهنانفتاحبعدصاوت،اليهودية

لنا"فإذ:الئةبابنالموهنإننحنلناكملتمحققةلأشياءورمزأالعتيدةللأمور

حئاحديثألناكرسهطريقأ،يسوعبدمالأقداس!إلمأبالدخولثقة...

لبصادقبقلبلنتقدمالئة،بيتعلىعظيموكاهن،جسدهأيبالحجابط

نقي،.مماءأجسادناومغتسلةشرير،ضميرمنقلوبنامرشوشمةالايمانيقين

-ا:019)عب"أمينهووعدالذيلأنراسخآالرجاء1(بإقرار)0لنتمسك

5:7(كو)1لأجلنا."ثثبحقدالمسيحأيضأفصحنا"لأن23(؟

فيالقديبمبالعهدشديدآتمسكأوالرسلالتلاهيذتمسكلذلك

لتلميذهبولسالقديسوصيةمنهذايتضحكما،السبعينيةترجمته

(:وثنيي)1يونانىوأبوهمومنةيهوديةاهرأةابنوهو،تيموثاوس

)أي"مح""،"!ا!)!ةملأالمقذسةالكتبتعرفالطفوليةمنذ"وأنك

الذيبالايمانللخلاص)11(تحكمكأنالقادرة(القديمالعهد

التيالسبعينيةالترجمة)أيلألآ؟كاملأالكتابكل.يسوعالمسيحفي

كاش!الذي"الايمان"قانون.ممعنىعآ!ةمل!اليونانيةفي"إقرار"كلمةجاءت\(")

الاشاراتالقارىءيلاحظكما.الأولىالبسيطةصورتهفيللمعفدينا(ولى1الكنيسةتسلدمه

الكثيسةتناولهالذيالافخارستيابدءقلوبنا""مرشوشة:الآيةهذهيخأالمتلازمةالليتورجية

لقانوناياولىالمبسطةالصورةالرجاء""إقرار،المعمودية.مماءأحسادنا""مغتسلةلأعضائها،

منذللأسرارالكنيسةلممارسةالأساسيةالشواهلىمنالآيةهذهوتعتبرللمعمدين.المسفمالايمان

الرسولي.العصر

بينهما.والتمييز2والشرالصالحمعرفةعلىوقادراحكيماتجعلكأي،ممهعآهـك!1!)1
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للتقويم،والتوبيخللتعليبمونافعا!2الئه)منيهموحىهو(يديهبين

عمللكلمتأهبأكاملاالئهإنسانيكونلكيالبرفيالذيوالتأدلمجا

(أ-17:هستي)2."صالح

بل،المسيحالسيدوتلاميذرسلعلىقاصراالموقفهذايكنلمو

كلفيالسبعينيةالترحمةمناقتبسالاسكندوياليهوديفيلوأننعلم

والذيالميلاديالأو!القرنفياليهوديالمورخويوسيفوس،كتاباته

كاشاكلهااستشهاداتهأنإلأالعبريةالأسفاوعلىطفوليتهمنذتعفم

العبرية.عنيزجمأنهادعائهرغمالسبعينيةمن

قدلته"ا"إسرائيلباعتبارهاالميلاديالأولالقرنكنيسةنرىوهكذا

باللغةأيديهمبينالمتداولالقديمالعهدأسفاوالقديمةإسرائيلعنورثت

وجهةبذلكوتبنت3:16(،تي)2كةامنملهمعملباعتبارهاليونانية

السبعينية،للترجمةالالهيبالوحياعتقادهفيالاسكندرياليهوديفيلونظر

وأالمحذوفة"الأسفارباسمذثبعدتهيماتتضمنكاشماوالتي

استمرتبلوأسفار،أسفاربينتفرقةعندهميكنفلمالأبوكريفا".

باعتباوهاوالتعليموالتأدلمجماللتقويمبهاوالانتفاعقراءتهافيالكنيسة

مقذسة.أسفارأ

الاشاراتمنالكثيرتشملالجديدالعهدأسفاوأنوالحقيقة

حرفية:ترجمةالقبطةاللغةفياليونانيةالكلمةهذهئرجمتوقد!ك!!!،)12(

الأربعاء:يومإبصاليةمنالرابعةالقطعةفيجاءتكمااهـا*ا*"!+*"ث!لئة"ا"أنفاس

فة".اأنفال!المقآسةالكتب!ا"يعلموننا
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))الأبوكريفا"،باسمالمدعوةللأسفارالمباشرةوغيرا!لباشرةوالتلميحات

الانجيل،فقارىءالجديد.إلىالقديمالعهدهنعبورقنطرةالواقعفيلأنها

مقاومتهموردتالذينوالصذوقيونالفريسيونهمتنيفهمأنأرادإن

،الأعمالسفرفيوالرسلوللتلاميذ،الأناجيلفيالمسيحللسيدوعداؤهم

والفهم.المكابيينسفريفيعنهمويقرأالمحذوفةللأسفاريرجعأنبدلا

الجديدالعهدفيوأعمالهموالشياطينبالملائكةيتعلقمالكلوالواقعيالجيد

الجديدالعهدأسفاروكتبة.الثانىوالمكابيينطوبيتسفريلقراءةمحتاج

سيسهلإليناوصلتكماوتسجيلاتهمكتاباتهمأنثقةعلىكانوا

المحذوفة.الأسفاوعلىاعتادواللذيناستيعابها

أيمماهنمجردأ51:22يوحناإنجيلفيالتجديدعيدبكرجاءمثلأ:

تفصيلأجاءتبهالاحتفالوهناسبةالعيدهذاهنشألأنوصف،أوشرح

يهوذايدعلىالهيكل(تدشين)أوتجديدإعادةلمناسبةالمكابيينعصرفي

وما:8(.01مكابيين)3(،ه4:9مكابيين)1فيهذكورهوكماالمكابي

"عيدأوالحائوخا""عيدباسمبهيحتفلونهذاعصرناحتىاليهودزا!

الترجمةهنمعروفآالعيدهذايكنلمفلو:8(.امكابيين2)راجعالأنوار"

وهناسبتهلمعناهشرحآالانجيلكاتبلأضافيوحناإنجيللقراءالصبعينية

7:3-ه.إنجيلهفيهثلأمرقسالقديصفعلكما

منيقابلهامامعالتاليةالمصيحالسيدأقوالقارنآخر:ومثل

المحذوفة:الأسفار
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قد4منرقعةيجعلأحد"ليس

يجعلودظولا،..عتيقثوبعلىجديدة

.((عتيقةزقاشافيجديدةخموأ

17(و9:16)شا

فتجدوا...عليكمنيري"احملوا

."لنفوسكمراحة

ا:92(أ)ت

خيراتللثنفسيالنفسى"أقول

استريحي.كثيرةلسنينموضوعةكثيرة

يا:كةالهفقال.وافرحيواشربيوكلي

فهذهمنك.نفسكتطلبالليلةهذهنجى،

تكودط؟"تمنأعددتهاالئ

الخمرمثلالجديد"الصديق

بسرور+"تضربهعتقفإذا،الجديدة

(9:01سيراض!)ابخأ

نيرها)13(تحتعنقكم"أصعوا

راحةلنفسىفوجدتقايلأتعبحسا...

."كنيرة

27(و51:26سيراخ)ابن

قد:يقولفيما")الغيى(

مناحملوالآلظراحةليوجدت

الزمالظأدطعلمومادائمأ.خيراتي

لغيرهجميعهاهذهفيخلفماض

."ويموت

(02أو21:9الو

فيمسرعأإنسالظكل"ليكن

."التكلمفيمبطئآالاستماع

(:91ا)يم

(11:9سيرا!)ابخأ

وانطقحماعكفيمسرعأ"كن

.((بتمهلالجواب

(511:سيرا!)ابن

المسيح:السيدعنالرسوكبولسالقديعم!ويقول!"الحكمة".نيرأي)13(

."المحةمنحكمةلناصارالذييسوعالمسيح...لتةاوحكمةالتة،قوة"بالمسيح

و.3(ا:24)اكو
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الجديدالعهدأسفاركتبةأن،مقيعةكثيرةوش!واهدإشاراتوهناك

المسماةالأسفارفيها.مماالسبعينيةبالترجمةعلموعلىمطلعينكانوا

"أنهاواليقينالمصتوىنفسعلىمنهايقتبصونوكانوا"الأبوكريفا"

نإيقولالعلماءأحدإنحتى"،والتأديبللتقويم،والتوبيخللتعليمنافعة

السبعيني.النصمنمأخوذةالقديمالعهداقتباساتمن08%

والثالث:الثانيالقرنينفيالقديمالعهدأسفاو

علىوالرسلالتلاميذبعدالمسيحيونوالكئابالكنيسةآباءسار

الترجمةأسفارهنسفرأياقتباساتهمفييميزوالمو،الدربنفص

كا!مابل،مستوىأودرجةأقلباعتبارهالأسفارباقىعنالسبعينية

الالهى:الالهاممنواحدةدرجةعلىجميعها

)محررةالروهانيكليمندسللقديسكورنثوسإلمأالأولمآالرسالة+

الحكمة.سفرمنبآياتفيهايستشهدم(،59سنة

"الديداخي"باسمالمعروفعشر"الاثنيالرسل"تعليمكتاب+

هناقتباساتفيها،الميلاديالثانىالقرنأوائلمكتوباتمن

".سيراخبن"يشوعحكمةسفر

سنةحوالي)تاريخهاالاسكندريةهدينةومصدرهابرنابارسالة+

وعزراسيراخبنويشوعالحكمةأسفارهنتقتبسام(35

الثافي.

أضافم235سنةالمستشهدروميةأسقفهيبوليتس)14(القديس+

"قوانينباسمالمعروفةالكنسيةالقوانينوصاحبالقبطيةالكنبسةفيالمشهور)14(

أبوليدس".
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عناليونانىالنصفيالزائدةالقطعدانيالسفرعلىشرحهفي

الفتية.الثلاثةوتصبحةالعفيفةسوسنةقصةوهيالعبريالأصل

عنالكنمسي"التقليدأ)أبوباسمالمعروفإيرينيئوسالقديسويعثر

ضدكتابهفيالسبعينيةالترجمةمنوغربأشرقأالكنيسةموقف

:فيقول؟الهرطقات

يترجمواأنأورشليمشدبإلىطلب...لاغوس!أبطليموس

حاذقينشيحأسبعينإليهفأرسلوا.اليونانيةإلىالمقذسةكتبهم

لهلينفذواواليونانيةالعبريةاللغتينوفيالمقآسةالكتبفي

نأخشيةمنفردآمنهمواحدكليختبرأنرغبوإذ.مشيئته

الكتبفيالكائنالحقلإخفاءبعضآبعضهمهعيتشاوروا

نأوأوصاهمرفيقهعنواحدكلعزلترجمتها،عندالمقآسة

أمامواحدهكانفيمعأاجتمعوافلما...ترحماتهميكتبوا

نأوأقرواا*تج!وترجموهكتبوهماوقارنوابطليموس

فكانترجموهماقرأواجميعآلأنهمإلهيةبالحقيقةهيالأسفار

بذلكوشهد.النهايةحتىالبدايةمنوالأعاءالكلماتبنفس

هذافيوليس"،إلهي"روحيئرجمتأنهاالحاضرونالوثنيون

...عجب

.ممثلترحمتها()أيتفسيرهاتتمقدالقديمةالأسفارأنوحيث

وصاغبواسطتها،أعآناالذيا*نعمةوبتدضي،الأمانةهذه

)العهدالمقآسةالكتبلناوحفظ،ابنهفيأخرىمرةامماننا

التياالسبعينيةالترجمةتمت)حيثمصرفيتزييفبغير(القديم

وحيث،كنعانفيالمجاعةمنهاربأيعقوببيتفيهاأزهر
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؟هيرودساضطهادمنهاربآإليهاهربعندماربناحفظ

الأرضعلىربنامجيءقبلتمتقدالترجمةهذهأنوحيث

فإيماننالذلكالمصيحيين،جنصيظهرقبلماالوجودإلىوخرجت

هذههنأسانيدهوله،وحدهالحقوهو،مزئفغيرراسخ

ذكرتهاالتيبالطريقة(السبعينيةالترجمة)أيالمقآسةالكتب

على!نقو!.انقطاعبلاالكنيسةكرازةوهنآنفآ،

لأن.الرسوفيالتقليدمعمتوافقةنفسهاوالترجمةالتركأ،هذه

أظهرواتبعوهمقنوسائروبولسومتىويوحنابطرسالقديس

)السبعون(.الشيوخفسرهاكماالنبويةالإعلاناتهذه

عفاالأنبياءبواسطةنادىالذيكةاروحهوواحدأأليصلأنه

أعطىالشيوخهؤلاءوبواسطة؟شكلههووها؟الربمجيءهو

فيأعلنالذي)الواحد(الروحهووهو.بهالانباءسبقلماتفسيرأ

الذيوهو،السمواتملكوتواقترابالأؤهنةهلءمجيءالرسل

(.،)15عمانوئيل-العذراءهنبالمولودالمؤمنينوسطيحل

السبعينية:للترجمةاليهودعداء

السيدلقولطاعةكةا.مملكوتللتبشيروالتلاميذالرسلخرجلما

يهوديدفيالسبعينيةكانت..."الأممحميعوتلمذوا"اذهبوا:المسيح

الأولالقرنفيالحواريدوركانأساسهاوعلى،القديمالعهدهىالشتات

نبواتهنمستشهدينالمتنصريناليهودمنالكارزينوبينبينهمالميلادي

ي!!ء+!،.*مك!1(.4-2:21)د
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اليهودأنالفعلردفكانالمنتظر.المسياهويسوعأنالقديمالعهدوأسفار

الشهيديوستينوسفيقول.الصبعينيةالترحمةدقةبعدمالمسيحييناتهموا

:اليهوديتريفومعحوارهفيام(65-011)سنة

بهاقامالتيالزجمةبصحةالاعترافيرفضونمعفميكمإنأ

ذلكسبيلوفيمصر.ملكبطليموسعهدفيشحيخأالسبعون

إنهقائلين1(74:)إش"تحبلالعذراء"هوذا:بالآيةيستشهدون

"0،)16(الصغيرةالشابةأو،"الفتاةهكذا:ئقرأأنينبغي

لمالسبعينيةالترحمةمنونفورهماليهودالرابمينامتعاضأنوالحقيقة

هدرسةقيامسببهبل،نصوصتر!ةدقةأوجدليةأسبابإكمرجعهيكن

ابنزعيمهميدعلىالثانيةاليهودثورةفشلعقبللتفسيرجديدةفريسئة

إلىليتحولواوشدبكأمةاليهودوانتهاءام،35-132سنةكوكب

فيالذوبانعواملضدنفسهاعلىللحفاظتجاهد))طائفة"أودينيةجماعة

المفكرينواصطادالوثنيلمالعاعلىاندفقالذيالجارفالمسيحىالتيار

عداؤهمبدأهناومن.الأولىالقرونفيالقوموعليةوالفلاسفة

أحدطريقعنبهمخاصةيونانيةبترجمةجهتهممنوقامواللصبعينية)17(،

أكيلا.يدعى(اليهوديةإكمنضمأوثنيالدخلاء

القديسة"العنراء:لكنابيرجعأنللقارىءويمكن،ولأ3زول.!5-"ء+3.ء103()6

عدءالكاتج!يوكدحيثالبتولية""،)"دائمةفص!!:،المسكينمتىللأبثيئوتوكس"مريم

اليونانية."ع!أ"وكلمةالعبرية"غفماه"كلمةبينلغويفارثوجود

للملكباليونانيةالتوراةكتبواالشيوخأنمرة"حدث:اليهوديالتلموديقول)17(

عحلإسرائي!!فيهصنعالذياليوءمئ!!إسرائيلعلىشومايوماهذاوكان.بطليموس

الحاك".مقتضىبحسبتترجمأنيمكنلاالتوراةلأن،الذهب

-47-



أكيلأ:ترجمة

هادريانالامبراطورعائلةمنكانهذا"أكيلا"أنئقال

"آلياهدينةلبناءالامبراطورأقامه،بنطسمنومواطن)أدريانوس(

الأرضوجهمنلهاذكركلليمحوأورشليمأنقاضعلىكابيتولينا"

العائدينبالمصيحييناختلطفلفاأم.35سنةالثانيةاليهودثورةعقب

إليهاهربطوقد،الميتالبحرشرقتقعالتي-بيفلاهدينةمن

علىآمن-م07سنةاليهودضد!لتهتيطسبدأعندماالمسيحيودأ

وثنيتهفيتعفمهالذي"التنجيم"بعلمتمسئكلكنهبالمسيحيةأيديهم

إليهفأوكلوا؟واختفىاليهودإلىانضممنهمينتقمولكى.فرفضوه

ضدبالبراهينالمسيحيينتمداليئالسبعينيةمحلتحليونانيةتر!ةعمل

والتوقير،الاحتراممنبالكثيريذكرهاليهوديالتقليدزالومااليهود.

يوسفبنعقيباالرابيهثكالكبارالراثيينيدعلىتتلمذأنهخاصة

هنكثيرةأجزاءإليهنصبواولهذا.كوكبابنلثورةالروحيالأب

أونكيلس))ترجومباسمالمسفىالجزءوهواليهوديالترجوم

اليهود.لدىالقياسىالترجومهوبابلوترجومصأصك!*ه"30

ويشتقينحتأنحاولإذجامدأ،دارجأالترحمةفيأسلوبهويعتبر

اليونانية.اللغةفييناظرهاماالعبريةفيأداةولكلاسمولكلفعللكل

الجملةفيبهالمفعولتسبقالتيوهى،العبريةفي"إث"الأداةإنحتى

قواعديناقضوهذابه،المفعولمعث""7مقابلهااستخدمالعبرية

ويتبعه"مع"ثمعناهلااليونانيالحرفهذاأنحيثاليونانيةاللغة

ترجمةعلىأكيلأهنإصرارأكانذلككل.بهالمفعولوليسالقابل

هنالكثيرأنالنتيجةفصارت،العبريالأصلفيأداةأوكلمةكل
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معنى.بلاصارتالعبارات

سيماخوس:ترجمة

إلىينتسبهذاسيماخوسأن)18(القيصريأوسابيولم!يقول

فلصطين،فيالمقيمةالمتنصريناليهودشيعإحدىالفقراء)91(،طائفة

انضمسامريأنه،الخامسالقرنأوائلفيإبيفانيوس)02(،ويذكر

فياليونانيةاللغةإلمأالقديمللعهدترجمةبعملقاموقداليهود.إلى

المعلميدتحتهذهترجمتهوكا!ط،الميلاديالثانىالقرنأواخر

وتقول"الهكسابلا".المشهورمؤلفهوضععندماأوريجانوسالكنسى

يهودبهقامماعلىهذهترجمتهفياعتمدأنهالحديثةالدراسات

وصلماحالكلوعلى21(.للسبعينية)وتنقيحتعديلمنفلصطين

الضخمأوويجانوسعملمنالباقيةالشذراتهوالتر!ةهذههنإلينا

اليونانيةللمصطلحاص!طاحترامهمدىعنوتكشف))الهكسابلا"

عليهااعتمدوقد.العبريللنصإخلاصهمعاللغةفيالتعبيروأصول

عليهاشيهلهاشرحفيالقديمللعهداللاتينيةترجمتهفيجيرومالقديس

اليوناني.الأسلوبأوالمعانئفيتفسيراتمن

ثيئودوسيون:ترجمة

اليونانيةللنصوصوالتنقيحوالتعديلالمراجعةعملياتتتوقفلم

لأص!!م!3،..لم!نا+برححىيألأ.17(1)8

"الايبيونيين".طائفةهى)91(

،.كل!ث!!حم!عء.!ط!،ع!م،ع).م!ه!.15)02(

!.ولمكمأم!،كل!!،33.مح!كب!ع؟ح!!ءإدا،4".ما211(
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هذهإحدىانتسبتفلسطينوفي"السبعينية".باسماشتهرتالتي

بأسياأفسسمنيهوديدخيلوهوثيئودوسيونإلىالمراجعات

لسفرترجمتهالكنيسةأدخلتوقد.الميلاديالثانيالقرنفيالصغرى

للكنيسةثبتحيثالسبعينيالنصمنبدلأالمقذسكتابهافيدانيال

مناستشهاداتهفياستعملالرؤياسفرفياللاهوتييوحناالقديسأن

هذا.ثيئودوسيونإلىللنصالمنسوبمشابهأفلسطينيأنصأالقديمالعهد

أخذتدانيالسفربخلافأخرىنصوصوجودالعلماءويرجح

الأنشاد،نشيد،المراثيمثل:فلسطينفيالمترجماليونانيالنصعن

مخطوطةفيالقضاةسفرا،ا2:املا:2-اأصم،راعوث

الأخرىالقطعوبعض،القديمالعهدلأسفاراليونانية!الفاتيكان

الأسفار.باقيفيالمتفرقة

"الهكسابلا":السداسيالنص

سنةحواليالتوراةمنمبتدئةاليهوديةللأسفارالتر!ةعملياتأننعلم

الاسكندويةإلىسيراخبنيشوعمجيءحتىذلكبعداستمرت.مق025

فيبالع!ريةجدهأئفهالذي"الحكمة"سفرليترجم.مق132سنة

ترجمةأننعلمالسفرهذامقدمةومن..مق018سنةحواليفلسطين

تحتجميعأواشتهرتوقحمذتمتقدالمقذسةوالكتاباتالأنبياءأسفار

تتوقفلمو"!"،.داهوللأ"هةلمغ"6"السبعينية"بحسبوهوواحدعنوان

العدائياليهودلموقفخاصةالترجمةوإعادةوالتصحيحالتنقيحعمليات

دراسةإعادةالمحئممنصارحتىالنصوصفتكاثرت،النصالسبعينيتجاه

المصريالعلأمةدفعماوهذا.النصضبطلمحاولةالتصحيحاتهذهوتقييم

نأم452سنةاللاهوتيةالاسكندريةلمدوسةالسابقوالمديرأوريجانوس

-05-



"الهكسابلا".باسماشتهروالذيالستةالأعمدةذيالجبار.ممؤلفهيقوم

أولهووحديثآقديمآالمقدسالكتابعلماءنظرفيأورلمجانوسويعتبر

منفبالرغم.علميةأسسعلىالمقذسالكتابنصوصدراسةفيعايم

البذرةزرعأنههوشكبلاأخطرهاكانالتياللاهوتيةانحرافاته

جعلتالتيالانحرافاتوهى،عصرهبعدفيماآريوسلهرطقةالأولمآ

لتركيضطرهالاسكندريةلكنيصةعشرالثانىالبطريركد!لتريوسالبابا

نشاطه؟عاودحيثفلسطينقيصريةإلمآفسافر،الإسكندريةمدرسة

عاييمكأولالجبارةبجهودهيعترفلمالعايزالفلاهذاكلمنبالرغم

تعفم-الهكسابلا-هذامشروعهوبسبالمقآس.صالكتابنصوفي

اليهودية،الأسفاردراسةمنليتمكنالاسكندريةفيالع!.يةاللغة

يأ"+دهلحغ!،"لم"لمودعيت،سنواتخمسهذهدراستهواستمرت

الع!ريةللنصوصمقارنةدراسةهوونظامه".أعمدةالستةذو"المجلد

عمودكلهعطيأأعمدةستةفيوضعهاثمعصرهفيالمتداولةواليونانية

الترجمة.صاحبمنالأولالحرفوهورمزآاليونانيةالترجماتهن

هكذا:كانالستةالأعمدةهذهونظام

.العبريالنصا-

ث!كا!+.ث!ه،،كام!!أ،31باليونانيةومنطوقآمكتوبآالعبريالنص2-

."أكيلأترجص3-

كا.2(سيماخوير)2ترجمة-4

ئدعىمومثةسيدةتوجدكاش!أنهدول.3.اع!!+أ0173القيصرييوسابيوسيذكر)22(

.مباشرةائمزجممنسيماخوسترجمةبنصوكلأوريجانوسأمذتيوليانا
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ص!.السبعينية5-

هـ.ثيئودوسيون6-

الع!ريالنص-الأولالعمودينفيأورلمجانوسنظرلفتماوأهم

كاملةوفقراتبلوجملكلماتوجودهو-السبعينية-والخامس-

وضعلذث.العكسأو،العبريالنصفيلهاوجودلاالسبعينيةفي

للعلاماتمماثلةونهايتها،القطعةأوالجملةبدايةفيمميزةعلاهةعليها

كذلك.الهوامشفيصلنشرحهاالنصووسطفيالآننضعهاالتي

فيهقابللهوكانمنهغائباكانهاكلالصبعينيالنصإكأدخل

)هـ(.وثيئودوسيون)كا!وسيماخولر)ص!(أكيلاترجماتهنالعبري

فلسطينقيصريةمكتبةفيالسداسى""النصالجئارالعملهذاوخفظ

!سينبإهداء"القيصري"يوسابيوسأسقفهابعدفيماقامحيث

فيلاستعمالهاقسطنطينالامبراطورإكالخامسالعمودمننسخة

)23(.القسطنطينيةفيالجديدةعاصمته

العمودهوللنسئاخبالنصبةالضخمالعملهذافيماأهمكان

صارتالأؤهنةتواليومعالممحزة،بعلاماتهنسخوهلذلك.الخامس

كلوصارأماكنهافتغيرص!الديهمهعناهاوضاعمفهوهةغيرالعلامات

يحذفهاأوومواضعهاأماكنهافييبذل-وعلمهخبرتهبحسب-ناسخ

العاشرللقرنو-سجعميلانوفيعليهغثر"الهكسابلا"منالباقىالوحيدالأنر)23(

خؤانةفيعليهاغئرالسابعللقرنترجعصغيرةوورقةمزمورا،عشرأحدمتضمناالميلادي

-52وا-2218:همزتحوي،العشرينالقرنأوائ!!فيالقديمة.ممصراليهوديلعازرمجمع

.كمبردجيحامعةمحفوظةز.التوما28،
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ومغزاها.لمعناهاإدراكهلعدمبعدفيما

كالفياسكندرونةلمجوار)هدينةيللاأسقفقامالحظولحسن

أجزاءزالتوما،السريانيةإكالعمودهذابترجمةم618سنةسوريا(

وتسفى،لمالعاومتاحفهكتباتفيموجودةالترجمةهذهمنكثيرة

))النصأوحأولكاأ"!ثهـحث!،ث!!ح!ول031،االهكسابلا:عنالمنقحبالنص

إحدىفيتحتفظمقارأنباالقديمم!ديرمكتبةزالتوما".الفلسطيني

وهاالعمليةهذهتفاصيللجميعكاملبضرح)24(العربيةنحطوطاتها

سريانيمصدرعنمنقولةوضعها،التيوالعلاماتأوريجانوس!بهقام

منه.مترجضأو

المنفح:المصريالنص

"النصالهكسابلانساخةعمليةفيهئجرىكانتالذيالوقتفي

هوازيةعمليةمصرفيأيضآقا!ما،فلسطينقيصريةفي"السداسي

خمسةعبرالنسئاخهنالمزاكمةالأخطاءمنالصبعينيةنصلتنقيح

الذي))حزقيوس"المصريالأسقفهوالعملبهذاقاموالذي.قرون

التاريخعلماءعميدالألمانيهارناكويرخحم.131سنةاستشهد

معاسمهوردالذيالضهيدهوأنهالعشرينالقرنبدايةفيالكنسي

معااستشهادهماذكروقدتمى)25(،أسقف"فيلياس"الأسقفرفيقه

18.القرن-اكرقممخطوط)24(

التنيسىالني!!فرعبئبينتقعوكاش!قديماالبحريالوجهمقاطعاتعواصم2(إحدى)د

الزقازيق.قربالأمديد""تمىقريةهىوحاليأ.والمديانى
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الأسقفاشتهروقدأ26(.الكنسيتاريخهفيالقيصرييوسابيوس

فيحزقيوسرفيقههعاشتراكهيرخحمماوحكمتهبعلمهفيلياس

السبعينية.مراجعة

السجونفيوهماالأسقفينهذينمنظرالنفسفيمؤثرأيكونكم

الرعيةلصالحالئةكلمةوتنقيحمراجعةفيالوقتيقضيانوالمطابق

هؤلاءأعظمماحقأفيهما!!الاعدامحكمتنفيذانتظارفيوالشعب

وشرحها؟افةكلمةدراسةهؤهمهمكانالذينالمصريينالأساقفة

أيديهم.بينالئةوكلمة،حياتهممنالأخيرةاللحظاتفحتى

بطاركةأعمالفيالمنفحالمصريمماالنصهذاطبعأانتشروقد

فيالكبيركيرلسالقديسعندوبالأخصهصر،وأساقفةالاسكندرية

وبذلك)27(.القديمالعهدمنالمأخوذةواقتباساتهاستشهاداتهجميع

كتاباتهمإلىرجعنالوالمنفحالنصهذاهنقدرأكبرتجميعيمكن

وشروحاتهم.

النص.بهذا!لامأتأفىتقدالقديمللعهدالقبطيةالترحمةأنشكولا

لدراسةالعالميةالمؤتمراتأحدفيفدمتحديثةدراسةأكدتوقد

المصريالأسقفبهقامالذيللتنقيحالمميزةالظروفأنالسبعينيةالترجمة

الئوبخدماتهلمواطنيهبحبهاشتهررجلوهو،تمويهكنيسةأسقفهوهذاأفيلياس)26(

جمم(..!،!لأ،7:وأ،أ:ه)07:13الفلسفىالعلمهوكذلك،لايبارشيتهقذمها

للسبعينيةالمعروفةالمخطوطاتإحدى7ول!!دا+!ءكةمخطوطةأنالعلماءيوكد27()

متفقة،مصريةمخطوطةهيالأنبياء(أسفارعلىوقاصرةالميلاديالسادسالقرنمن)تاريخها

الكبير.كيرل!م!القديسأعمالفيالمعروثالمصرياليونانىالنص!معتماما
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ولثهـ!لم!*!م!4الاسكندريمما))التنقيحباسممعروفآوصارحزقيوس

باسمالمعروفةالمخطوطةفيصورةبأوضحينعكسث!!حح!"3ولهأ

واضحةالاسكندريالتنقيحهذاخصائصونفصولحأ(كا!.حثهـ!40

تصميتهعلىالعلماءاصطلحوالذيالجديدللعهداليونانىالنصفيأيضآ

ح!يم!4!ة*!ل!".(*!+الاسكندري))النصباسم

كاملةصيغةأقدمتعتبرالفاتيكانيةالمخطوطةزالتفماذلكوعلى

وأئدتهالاسكندريالتنقيحعنواضحآتعبيرآومعثرةالسبعينيةللترجمة

النصوصعائلةمنتعتبرأخرىلمخطوطاتالمتأنيةالدقيقةالدراسات

حزقيوس)28(.المصريالأسقفبواسطةالمنقحة

المنفح:الأنطاكيالنص

أنطاكيةلمدرسةمديرآوكانستمستاطهمنلوكيانوسإلمآوينتسب

مدينةمنالنصهذاانتشمروقد.م131سنةواستشهد)92(اللاهوتية

البيزنطيةالكنيسةآباءبهفتأئروالقسطنطينيةالصغرىآسياإلىأنطاكية

.وغيرهالفمذهييوحنامثلالضرقية

الثالث:القرنفيالاسكندويةكنيسةموقف

بدأكيفالشهيديوستينولم!كتاباتفيرأينا،الثانيالقرنمنذ

يثمسكونأنهمالمسيحيينمتهمينالسبعينيةضدإشاعاتهماليهود

جعلشمكبلاوهذااليهود.ضدمحاججتهمفيدقيقةغيربأسفار

4+ع3لمإ)؟"ءول،عمث!،+ع"هىلل4!اإثهأ.ح.53)28(

الهرطقةأبالعلماءويعتبره،.فلسطينقيصريةفيكانلماأوريجانوستلميذهو)92(

سية.يوالآلر
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نأإلا؟والسبعينيا!بريااضصينابينقفواليوجو*تعياحضيسةا

شهدكماا(سمبعينيةللترجمةالإلهيبالإلهاموغربآشرقآتمسكتال!ضيصة

الكنسحي.التاقليدأبوإيرينيئوسا(غديسبذلك

مقارناتهفيأورلمجانوسالعلأمةبهقامالذيالجبارالجهدورغم

اليونانيةوالزجماتالعبريالأصلفياغدي!اااصعهدالنصوصودراساته

السبعينيبالنصأيضآتمسكأنهإلأ،يديهبينكا!أالتيالمختلفة

ا!ملابإنالتفرقةفيالإس!ضدريةكنيسةرأيعنبذلكمعترآاستاتليديا

الكنيصةفييقفأوولمجانوسكانوحينما.احسنسياالتقليدوبينالعلمي

رغم،السبعينيةالترجمةمنكلهااقتباساتهكانتويعظويفسثرليعفم

72استغرقتوالتيالمختلفةا(ضصوصبينالماقارناتفيالمضنيعمله

درسواالذينأحداجهإأرس!!فقدالعلماء.تقديرلمجسب،حياتهمنسنة

شرحهفيينتقدهأفيهـيكانوس)35(،يوليوس،الإسكندريةمدرسةفي

الثلاتةتسبحةعلىوعفقاحفيفةاسئاضوقصةاستعمالأنهدانيالاضبوة

:أنيعلمإنهأنري!صانوسا!ةرساعلىردهفيأورلمجانوسلفيقو.الفتية

كنائسكليخأالآنالمستعملدانيالسفريخااليئسوسمتاأتاريخ

قصةوكذلكابرية،افي(ءوجودلااجونانيةاترجمتهفيالمسيح

كنائسنا،فيالمستعملةالزجمةهذهنستبعده!...اضنينواالبع!

بينهم،المنتضرةالمقآسةال!ضمبيطرحواأنالإخوةصيونو

سنةقبلأي،اللاهوتيةالإسكندريةلمكرسةمديرأكاتعندماكركا،ستدميذأكانا103(

سنةلي!منيكوذعيتالتيفلسطينلثي"ععحوايو"علىأسقفأبعدفيما:صار232ء،
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نصوصهنعندهمهايعطوناأنإليهممتوسليناليهودونتملق

الالهيةالعنايةأننفزضهل...؟!التزييفمنخاليةأصيلة

ئعرلمالمعسيحكنطئسلمنفعةالمقآسةالكتبيبهاالمكروز

هولاء...بدهه؟واشزاهملأجلهمالمممميحماصقبالذيناهتمامأ

يهبهمألالأجلهسم،أسلمهبلابنهعلىيمثسفقلملأجلهمارزينا

بهذهأذكركالأسبابهذهكل..لأجل.شميء؟كلمعه

أأم"آباؤكوضحهالذيالقديمالتخمتنقل)الا:ا!لصات

اليهوديطالأسعفاوفيالباحضينلألردعهذاأشوللا28(5ة22

مافهسذا.نحتلفةوقراءاتنصوصمنلدينامامعومقاونتها

النصسوصكلفيالموجودالمعثىعلىلأحصل،طاقتيبكلفعلئه

يدفياممفملاحتىبالسبعينية،معتنيأا!تلفة،والقحراءات

فرصةأعطيولاهزئف،شيءأيالحمماءتحتاليئالكنائس

0،)31(جماعتنايتهمواأنللمقاوهين

الع!ريالقديمالعهدمناليونانيةالأسفاربعضغيابسببأئا

إخفاءفيرغبتهمإلى-أوريجانويع!تعليلحسأ-فيرجعاليهودلدى

خبربدالهلقمذكورهوكصاوشمعو!هم،رؤساءهم!دصماكل

اللذانوهصاالمشعبمنشيخانالسنةتلكفيللقضاء))وعثنسوسناة

الشسوخ((.القضاةهنبابلمنالإئمخرجأنهعنهماالربتكفم

المسيحالسيديخاطبحيث،يقولهما(ضأكيدالإنجيلمنأهثلةويقذم

علىسمفكزكيفىمكلمحليكميأتى)الكىبقواصه:والفريسيينالكضبة

ة*م!ل!لملإهم!ولجمهلهل!نه!الم4-2.4)31(
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بينقتلتموهالذيبرخيابنزكريادمإلىالصايقهابيلدممنالأرض

وقائععنيتكفمهناالمسيحاسميدفا23:35(.)متوا!لذبح"الهيكل

القديم.العهدفيئذكرلمذلكومعأوريجانوس،يكتبكما،حدثت

قتلهمالذينالأنبياءعنشىءالمقآسةالأسفارفيجاءأين:يتساءلثم

"آخرون:العبرانيينرسالةننآخرمثلأأوويجانوسيوردثماليهود؟

37(.وا:36ا)عب"بالسيفقتلأهاتواخربوائشروا،...تجربوا

إشعياءأنالعبريةالأسفارعنخارجآاليهوديالتقليدفيمعروفلأنه

بالمنشار.ئشرالذيهوفقطالبي

وشروحاتعبريةنصوصوجود،القادمةالفصولفيوسنرى

للعهدالعبريالأصلعنالغائبالسبعينيالنصفصوللبعضأرامية

هنطقةوفي،قمرانكهوففيالحديثةالاكتشافاتفيالقديم

خرجت،وعبريةأراميةأخرىونحطوطات؟فلسطينفي"المربعات"

.القرنهذابدايةفيالقديمةمصرفياليهوديلعازرمجمعهن

الرابع:القرن!الكنسيالموقف

الاهبراطوريةبالمراسيمالسلامعصرالكنيسةبدخولالقرنهذايتميز

ظهورعلىساعدالذيالأهرم،313سنةالكبيرقسطنطينأصدرهااليئ

يجبماوتحديدالطقسى،والترتيبالعبادةتنظيمفيالكنسىالسلطان

أيديمماهنالمبتدعينكتبباستبعادالهرطوقىالنشاطحصرليتمقراءته

انرسوفيأثناسيوسالقديصهوالنقطةهذهخطورةإلىنئهوالذي.المؤمنين

رسائلبإرساليقومفكان.الرابعالقرنفيالكنسيةالضخصياتأبرز

التاسعةالفصحيةرسالتهففيوقتئذ.لهالتابعينالكراسىلأساقفةفصحية

:يقولم367سنةالمرسلةوالثلانين
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أنهاالمعتبرةالقانونيةالكتبأمامكمأضعأناستحصنت1000

ومنوضفوا؟سقطواالذينعلىنحكمحتىإليناوالمسفمةإلهية

الطهارةفيراسخأبقىقنكليفرحلكيأخرىجهة

+والنقاوة

أنهاععتوكما،القديمللعهدكتابآوعشروناثنانهناك

ترتيبهمأئا32(.)العبريةالحروفعددلمجسبإلينامسفمة

وبعده،الخروجثم،التكوينأولأ:يليكمافهووأعاؤهم

،نونبنيشوعكتابيتبعهم؟والتثنيةوالعدد،،اللاويين

والثانىالأول،للملوكأسفارأربعةذلكويلى،راعوث،القضاة

الأيامواحد)33(.كتابوالرابعالثالثوبالمثلواحد،كتاب

كتابوالثانىالأولعزراوأيضاواحد.كتابوالثانيالأول

ونشيد،والجامعة،والأمثالالمزامير،ذلكوبعدواحد)34(.

كتابأوئعتبرالصغارالأنبياءعشروالاثنا،وأيوبالأنشاد،

إرمياورسالةوالمراثىباووخ؟هعوإوهياإشعياء،ثمواحدآ؟

منهماكل،ودانيالحزقيالذلكوبعدواحد)35(.كتاب

،.القديمالعهدكتبهيهذهواحد.كتاب

أخذوعنهول(،2ث!ها.1)8يوسيفوسفيجاءماإلىهىهناالاشارة)32(

.ريجانوسأو

الأوكصموئي!!سفرفيعلىالسبعينيةالزجمةأطلقتهاالئالعناوينهىهذه)33(

القديم.للعهدالحديثةالطبعاتفيالموجودين،والثانيالأوكالملوكسفرفيثم،والثاني

نحميا.سفريقابلهالثانىوعزراعزرا،سفريقاب!!السبعينيةفيالأولعزرا)34(

.العبريالقديمالعهدفيموجودينغيرإرميا"و"رسالة"باروخ"أنيلاحظ3()د
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:يقولالجديد،العهدكتاباتأثناسيوسالبابايذكرهاوبعد

الحياةبكلامالعطاشهنهايرتويلكي،الخلاصينابيعهيأهذه

القداسة.تعاليمتستعلنوحدهاوفيهافيها؟المتضفن

يضملهالمكتبأهناكأنأيضآاضيف،المتناهيةالدقةولأجل

إليناللمنضمينقراءتهاحددواالآباءلكن،القانون

"حكمة:وهي،التقوىلكلاميتتلمذواأنويريدونحديثأ)36(،

"أستير"،"؟سيراخبنيضوع))وحكمة"،سليمان

.""طوبيتثم؟"و))يهودي!ت

لأنها"الأبوكريفا"لكتاباتمكانأييوجدلاذلكوعلى

وأعطوهاشاءوا،حينماكتبوهاالذينالهراطقةابتداعمن

استعملوهاماإذاحتىقديمةأزمنةإلىونصبوهااستحصانهم

البسطاء،.لتضليلفرصةيجدونقد!لةمكتوباتكأنها

أثناسيوسالقديسأنالرسالةهذههنيعلمحينماالقارىءيندهشوقد

الكنيسةأنالحقيقةلكن.السبعينيةالترجمةأسفاربعضبقانونيةيعزفلا

الأولىالقانونية"الأسفاراسمالأولىالمجموعةعلىأطلقت

القانونية"الأسفاراسمالثانيةالمجموعةأعطتبينماحمدي"،!ه،*هدا"،5

ينكرلموفائدتهاعنهاينفلمالتيوهى"!*هداكا!!،ولس!"،الثانية

القداسةحياةفيالموعوظإنلتعليماستعمالهاحددبلالآباء،منمسفمةأنها

توزيعفيالمعنىبهذاتمامأهلتزمةالقبطةالكنيسةأنوالعجيب.والتقوى

الموعوظين.يقصد)36(
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يوحىالقراءاتهذهبنظاممعرفةمنالآنلديناتبقىوما.الكنسيةقراءاتها

"،الكلمة"ليتورجيةباسمالمسمىالالهيالقداسمنالأولالقسمأنلنا

الكبير-الصومقراءاتفيتضمن،بحضورهللموعوظينمسموحآوكان

الصومنهايةفيالمقآسةالمعموديةلقبولالموعوظينإعدادموسموهو

.سيراخبنويضوعلسليمانالحكمةسفرفيمنمختارات-المقآس

علىتطلق"أبوكريفا"كلمةإنأثناسيوسالقديسيقولكذلك

الاسمهذاإطلاقالظلممنكانلذلك.والمبتدعينالهراطقةكتابات

الحديثة.طبعاتهفيالمقذسالكتابمنالمحذوفةالأسفارعلىمؤخرآ

القبطية:الكنيسةفيالقانونيةالمجموعات

القانونيةالمجموعاتنرىهصرفيالكنسىللتقليدمتابعتناوفي

الخاهسفالقانون.والتعليمالخطنفسفيسائرةالكني!سةفيالمصتقرة

العهدكتبيعاد37(،)الرسللقوانينالثانيالكتابمنوالعشرون

الملاحظةنفسويضيف،السبعينيةالترجمةفيجاءماكلشاملةالقديم

الكتب)أيأوهؤلاءالفصحية0أتناسيوسالقديسرسالةفيجاءتالتي

كتبثلاثةيهوديت،،سليمان"حكمة38()أطفالكمفيهايتعلم(التالية

"-!.التعليمالكثيرةسيراخبنيشوعحكمة93(،للمكابيين)

والذي"،الرسولية"المراسيممنالثامنالكتابمن47الفص!!يقابلهاالقوانينهذه)37(

038ء.سنةإلىتاريخهيعود

ابط،5:13عب)راحعأطفالائدعونحديثاوالمعمدونالموعوظونكان38()

:2.)2

اليهوديالمورخيوسيفوسإلىالمكابيينأسفارتنسبالشرقيةالكناش!تقاليدبعفم!)93(

".الصفوي"المجموعفيالعسالابنذلكيذكركماالأوك،الميلاديالقرنيخأ
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عضرالثالثالقرنفيالعسالابنيذكرهحتىالتقليدهذاويستمر

عن:عشر،الثانىالبابفي"الصفوي))المجموعالقانونيةمجموعتهفي

":المقبولةالأصول"كتب

التيالكتبوهيالمقذسة؟البيعةفيبقبولهاالمأمورالكتب1

!سةالتوراة:العتيقةكتب؟الكنيسةفيالمؤهنونيتخذها

كتاصبواحد؟القضاةسفرواحد،كتابنونبنيضوعأسفار،

الأول4(:)0أربعةالملوكأسفار؟يهوديتكتاب؟راعوث

سفر؟كتابوالرابعوالثالثواحد،كتابوالثانى

أستير)42(؟الكاتبلعزراكتابان؟كتابانباراليبومينون)41(

؟كتابلداودالمزامير؟كتابأيوب؟كتابطوبيت؟كتاب

نشيد(،الجامعة)أيقوهلت)43(،الأمثال:كتبأربعةسليمان

أربعة:الكبارعشر،الستةالأنبياءكتب؟الحكمةالأنشاد،

هوشع،عشر:اثنىوالصغار؟دانيال،حزقيالإرمياء،إشعياء،

صفنيا،،حبقوق،ناحومميخا،،يونانعوبيديا،،عاموس،يوئيل

بنيضوع"حكمةذلكعنوخارجأ.ملاخىزكريا،،حخي

)33(.رقمالهامض!راجع4(0)

ترجمتولذلكعنه؟يفضل،يزكثالك!"كل!ه+.ممعنىالفع!!من7لني!لمحم!+"علأ!ع!؟()1

في"والثانيالأول"الأياءسفراويقابله".الملوك"فضلاتأسفارباسمالمخطوطاتبعضفي

المقئس.للكتابالبيروتيةالطبعة

)34(.رقمالهامث!!راجع421(

ك!!عنوانيأخنمواأناليهوداعتادحي!شا،العبريالسفراسمهو"قوهلت"كلمة)43(

السفربدايةفياياولىالكلمةمنسفر
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كتابوهوقاريونبنيوسفوكتاب؟الأطفاللتعليم"سيراخ

44(،.)المكابيين

الضخمة:موسوعتهفيكبر"بنالبركات"أبويذكرهاوأخيرآ

منسفرلكلوشرحبتفصيلالخدهة"،إيضاحفيالظلمة))مصباح

ديوانفيالواردة))الكتبعن:خصصهالذيالبابافيالقديمالعهد

".البيعة

بعدئدرسلمالعربيةالقانونيةمجموعاتناأنالقارىءعنيغيبولا

مكتباتفيالموزعةالمخطوطاتومقارنةبتجمبعتفصيليةدراسة

ومكتبةالقبطىالمتحففيموجودهوعمافضلاالعالمومتاحف

حتى،القبطيةالأديرةمكتباتفيالمحفوظةوالمخطوطاتالبطريركية

وأعاءوترتيبعددمنفيهاجاءهاإلمأللوصولنصوصهاتحقيقيمكن

عدمأوالنسئافيإهمالنتيجةحدثهالتفادي،القديمالعهدأسفار

نجدأنغريباليسلذلك.والقبطيةاليونانيةالمصطلحاتلبعضفهمهم

الآخر.البعضدونالمخطوطاتفيالقديمالعهدكتببعضأحماء

ح!!!

)93(.رقمالهام!ث!راجع4()4
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لثاكالفصل

والمخطوطاتالبردياتأقدم

السبعينيةللثزجمة

فلسطين:فيقمرانمغاوات

3(عح511ذؤج)أيقديمةرقوقنمانيةعلىالمغاراتهذهفيغثر

مصرمنالخارجةالسبعينيةالترجمةبينالتقريبمحاولاتلأولى

فلسطين.فيالشائعةالعبريةالنصوصوبين،الوقتذلكفيوالمتداولة

إلى-4وقممغارةفيعليهغثرالذي-الذزجهذاتاريخويرجع

،الخروجأسفارهنلأجزاءوهىالميلاد،قبلوالأولالثانيالقرن

صموئيل.،التثنية،العدد

لتدوينالملفوفالذزجاستعمالعلىحافظوااليهودأنولنلاحظ

عصورمنذالصبعينيةالتر!ةأوالعبريللأصلسواءالمقذسةالأسفار

رذلواأنبعدوحتى.إسرائيلدولةفيالحاضرزمانناحتىوربما)1(،قديمة

"الذؤج"،علىالتسجيلفيهذاتقليدهمعلىمحافظيناستمرواالسبعينية

عةا!وكالمسيحيةالقرونمنذصارالذيح"ثهـس!40"المجفدعلىوليس

.ملفوفذزجعلىمنسوخةالتوراةتكونأنالبهوديالتلموديأمر)1(
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علىعثرفإذاالجديد.أوالقديمللعهدسواءالمسيحيةللمخطوطاتمميزة

بينما،اليهوديالمجمعيخصأنهتحذد"،ملفوف))درجعلىتسجيلاتأية

المجفداتبنظاموالمحفوظةالحيواناتوجلودالرنعلىالتيالتسجيلات

هصيحيين.أفرادآأوكنيسةتخصأنهاحتحدد40ثهـح

070!!)2(:ول3المصريةياتالبرفى

يوناني485.0هيالسبعينيةمنلأجزاءوجذتبرديةأقدم-ا

الثانىالقرنإلىتاريخهايعودبإنجلترا،هانشسترريلاندز.ممدينةجون.ممكتبة

:3؟22-23:44تث:القديمالعهدمنالتاليةالأجزاءوتشملالميلاد،قبل

31-33.:28؟1ا-79او62:2ا-3؟:52

مناكئشفماأولوهى،البريطانىبالمتحف37.حبردية-2

الجزءوتحوي)طيبة(الأقصرفيام836سنةالمقذسالكتابطبرديات

ا-34..مزهنالأكبر

القرنإلمأوترجع،واشنطونفيالمحفوظةاليونانية3!!ع3مجموعة-3

البي.ملاخىحتى01:اعامنالأنبياءأسفارمتضمنةالميلادبعدالثالث

بودليان.ممكتبةمحفوظة)أكسيرنخوس(البهنسامن656.!بردية-4

أربعةعنعبارةالميلاديالثالثالقرنمنوهىبإنجلترا،أكسفوردفي

التكوين.سفرهنشذراتتتضمنأوراق

ورقة،32منمكونة.ببرلينالدولة66.!.ممتحف!،1بردية-5

منالأكبرالجزءشاملةالميلاديالرابعالقرنإلىيرجعتاريخهاأنيحتمل

عليها.الدالالرقمويحوارها.!الأولبالحرفالعلميةالأعمالفيلهاويرمز)2(
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35:8.تكحتىالتكوينسفر

.:ه4هلا:6-4زكهنلأجزاءبألمانيا،هايدلبرج.ممكتبةأ.حبردية-6

،الميلاديالرابعالقرنمن،البريطانيبالمتحف2486.حبردية-7

.01ا-5:2:6الأنشادنشيدسفرمنأجزاءعلىوتحتوي

22؟:44ا-9:التكوينلسفر5.حو4.!3(أبيتيتشسزبردية-8

القرنهووتاريخها:46،33-2:0342؟52:1-:4213؟ا:8:31-9

.الميلاديالثالث

تاريخهاويتراوحأ.!،أإك6.!منأيضأبيتيتضصتربرديات-9

أقدمهنح6وئعتبر،الرابعحتىالميلاديالثانيالقرنمنتصفبين

التوراةمنأجزاءالبردياتهذهوتشممل.السبعينيةالترجمةعلىالشواهد

والجامعة.وأستير،،ودانيال،وحزقيالوإرميا،إشعياء،وأسفار

نفسمنورقة22عنعبارةوهيأح"3،!4شايدبرديات-01

برنستونجامعةمكتبةفيومودعة،بيتيتشسحزهصتراشتراهاالتيالمجموعة

بأهريكا.

يرجعالسبعينيةللزحمةمعروفةبرديةبأقدمالجزءهذاونختتم

رمزتحتالقاهرةفيمحفوظةالميلادقبلوالأولالثانىالقرنإلمأتاريخها

وتتميز31:28-32:7.التثنيةسفرمنأجزاءتشمل35.!4!ول266

بحروفهكتوبفيهاالمذكور)اكة("الجلالة"اسمأنالبرديةهذه

بردياتمجموعةالفيوءمناشترى،أيرلنديأعمالرحلكان!ح"كهء+44+ح!لا)3(

والجديد.القديمبعهديهالمقذسللكتاب
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يونانية.وليصتعبرية

هلازمشكلعلىالمحفوظةالكاملةالمخطوطاتإلمأاتجهناوإذا

حيواناتجلودعلىومكتوبةكهـحلىهحباسموالمعروفة،ومجلدات

هو:منهالديناماوأهمأقدمأننجد(غزال)رقأ!لأثحلم!أ

فيهاالسبعينيالنصويتكون،ح.340السينائيةالمخطوطة-أ

أخرىورقة43إلىبالاضافةالجديد(العهد)بخلافورقة561من

هذهاكتضفوالذيبألمانيا.بليبزجالدولةمتحففيمحفوظة

لمالعاهوام985سنةبسيناءكاترينسانتديرفيالمخطوطات

أودعهاورقة43منهاوحمل،تشندورفقسطنطينالرحالةالألماني

أوكانوقتئذروسياقيصرمنتوصيةبخطابعادثم،ليبزجمتحف

المخطوطة.باقىوأخذ(،الأرثوذكسالروموأديرةكنائسحاميئعتبر

الثورةقيامحتىبروسياليننجرادمكتبةأودعهاونشرهادراستهاوبعد

هائة.!لبلغام339سنةالبريطانيالمتحففاشتراها،هناكالشيوعية

إنجلترا.متاحفمقتنياتفيدؤةأثمنوصارت،استرلينيجنيهألف

وهىم،035سنةحوافيإكالمخطوطةهذهنساخةتاريخيرجع

سفرفيتحويولا،ليبزجإلىحملتالتيالأوراقعدافيماكاملة

طوبيتلكتابمطؤلبنصتتميزولكنها.والرابعالثالثالمكابيين

الأصيل.النصأنهويرخحالأخرىالمخطوطاتفيالموجودعنيختلف

منح.40!أوح.740ورمزها،الفاتيكانيةالمخطوطة-2

الفاتيكانمكتبةفيام475سنةمنذكاملةمحفوظةأيضأ،الرابعالقرن

ا-13،و.2:ه-7صم2ا:ا-46:28،تكسوىمنهاينقصولا
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ئمسمحلمو.المكابيينأسفاروأربعة27:06-601:138مز

بسببام888سنةوتصويرهاام857سنةمنذإلأعليهابالاطلاع

علىجرتاليئالدراساتانتهتوقدوحروفها.نساختهاجمال

أثناءأوريجانوسأمامكانالذيالتقريبيالنصهوأنهنصوصها

العلماءأغلبيميللذلك"الهكسابلا".المصمىالضخممؤلفهوضع

لذلكالاسكندوية،كنيسةلدىشائعأكانالذيهونصهاأنإلمأ

السبعينية.نصوصمنالموجودوأفضلأقدمأنهاعتبارهيمكن

والفاتيكانية!3السينائيةالمخطوطةأنئظنكان،قريبعهدوإلمأ

الكبيرقسطنطإنالامبراطورأهداهاالتيمجلدآالخمسينضمنمنيعتبران

أثبتالحديثالفحصلكن"القسطنطينية")4(.الجديدةعاصمتهلكنائس

فيالعلماءاجتهدلذلكالمنفح.المصريمماالنصهوفيهماالشائعالنصأن

يكونويكاد.المخطوطتانهاتانعنهاصدرتأخرىأماكنترجيح

دفاعمننعلملأنناوذلكقنسطانص،هدينةترشيحعلىالاحماع

نأم،356سنةقنسططيوسللإمبراطورالمرفوج!الرسوفيأثناسيوس

يأ،المدينةلهذههديةسنةعضرة!سمنذنسخاقآمأثناسيولع!القديس

وصولكيفيةالأقلعلىيشرحالترجيحهذا.م93334-.سنتيبين

هذاصحةمنويزيدروها.منقريبأالسبعينيةللترجمةالمنقحالمصريالنص

يتمشىالفاتيكانيةالمخطوطةفيوعددهاالأسفارتجليدترتيبأنالترجيح

نإبلم،367سنةالفصحيةأثناسيوسالقديسرسالةفيجاءمامعتمامأ

الجديد،العهدوسائلمنوهي،المخطوطةهذهفيالعبرانيينرسالةؤضع

ولس!3!ول،.الأكاأولهح.،3،+.37-35(4)
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رسالتهفيجاءكماالمقآسةالأسفارقانونفيالموضوعالترتيببنفسهو

الفاتيكانيةالمخطوطةأنالقائلالرأيتزكيجميعآالأسبابهذه.الفصحية

قنسطانس.لمدينةأثناسيوسالقديصقدمهااليئالهدايامنواحدةهي

الخامسالقرنمش،ح.40وللهاويرمض،الإسكندوانيةا!!-3

قدلوكاركيرلصالأرثوذكسللرومالاسكندريةبطريركوكانالميلاديمما.

!وظةالمخطوطةهذه.ام627سنةالأولشارلإنجلترالملكأهداها

التكوين.سفرفيالفراغاتوبعض01ا-97::49مزمنإلأكاملة

المخطوطةهذهوتتميز.والرابعالثالثالمكابيينسفرفيتشمللكنها

أثناسيوسالقديسرسالةتسبقهاحيثلمزاهيرها،الليتورجىبالتقسيم

تنفردزالتمااليئالتسابيحأيضآبهاالحقكماالمزامير)5(،عنالرسولي

6(.النور)سبتليلةبتلاوتهاالقبطيةالكنيسة

ويرتجحمصر،هوالنصوصهذهمصدرأنعلىالعلماءاستقروقد

أسقفحزقيوسالأسقفبهقامالذيالمنفحالنصهىأنهامنهمالبعض

أسفارهنالجديدالعهداقتباساتأغلبأنالنظريلفتوالذي7(.تمى)

منأكثرالمخطوطةصهذهنصومنجدآتقترباليونانىالقديمالعهد

الفاتيكانية.المخطوطة

)القرنح.40حالرموزتحملأخرىنحطوطاتمنعديدوهناك

"تفسير:لكتابكمقدمةاء619سنةبحلوانالتكري!م!بيمشاترحمهاوالئ)د(

اغسطينوس.للقديمعالمزامير"،

"زبور:كتابفيوالعربيةالقبطيةترحمتهابنشرلبيبإقلاديوسالمرحوءقاء)6(

.بالقاهرةاء798سنة"التسابيحمعوالملكالنىداود

53.صفحةراجع)7(
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(،البريطانىالمتحف،الخامس)القرنح.40!بباريص(،الخامص

بعضتحويولكنبهولندا(،لايدنجامعة،الخامس)القرن.لىهحس!

الثلاثذلكفي-.مماحميعآوهيالآخر.البعضدونالأسفار

بينما؟أكاأحولول3هنفصلةيونانيةبحروفمكتوبةالكبار،المخطوطات

يبلغدطولأثه!3حأولحمتصلةبحروفكتبتمتأخرةثانيةمجموعةتوجد

مخطوطة.ثلثمائةعنيزيدماعددها

ماأنهوالقارىء،إلىتصلأدقالعلماءيوذالتيالنهائيةوالمحصلة

هلفوفةأدراجمناكتشفوما،بردياتهنهصررمالتحتعليهعثر

يمتدآثاروهي،فلسطينفيالمربعاتواديومغاراتقمرانخرائبفي

اممبرىاالمجلداتعصرحتىالميلادقبلاضانىاالقرنمنتاريخها

النقلعمليةأنعلىتدلكلها،والخامسالرابعالقرنينفيالمتكاملة

سنة؟ستمائةعبرتوقفولاانقطاعبدونمستمرةكا!ماوالنساخة

عبرالشرقيةالمسيحيةالكنيسةيديبينالصبعينيةالترجمةتداولوأن

الطرفينأحدمنمحاولةدونتمتالميلادوبعدقبلالأولالقرنيهود

فشلعقبظهورهبدأالذيالعداءرغم،النصوصتزييفأولتغيير

فلمسطين.فيام35سنةاليهوديةكوكبابنثورة

والتصحيحالتنقيحمحاولاتوراءأنشكأدنىهناكليسإذآ،

الترجمةهوواحدانصآإهمالهمأوالنسئاخمنالمتراكمةالأخطاءنتيجة

القرنمنالثافيالنصففيالسبعينيةعلماءاجتهادهووهذا.السبعينية

القديمللعهدالع!ريللنصبالنسبةحدثكماإليهللوصولالعشرين

.القرنهذامنالأولالنصففي
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الرابعالفصل

القديمللعهدالقبطيةالترجمة

القبطية:اللغةناث!أة

بينهما،المعرفةوتبادلالمصريالشعبهعاليونانيينتداخلنتيجةكان

العاميةاللهجةلكتابةالميلادقبلالثانيالقرنمنذالمحاولاتبدأتأن

المنطوقةاللغةلكتابةالجادةالمحاولةلكن.يونانيةلمجروفللمصريين

فيأوالدلتافيسواءوالحضر،الريفسكانبيناليوميةالحياةفيوالمتداولة

كنيسةبهقا!أالذيالتبشيريمأالجهدإلمأشكبلاترجعالصعيد،

الباباعصرفيالتحديدوجهوعلى،الميلاديالثانيالقرنمنذالاسكندرية

الرفيعةاليونانيةفالثقافةم(.ا-232)98عشرالثانىالبطريركث!بمتريوس

فيالمتمركزاليونانيالمصريمأالمجتمعمنالمتعلمةالغنيةالنخبةعلىقاصرة

الضعب،عامةوهمالكرازي،الكنيسةهدفأئا.المقاطعاتعواصم

وبلهجتهموالفداء،الخلاصعنالمفرحةالجديدةبالبشارةإليهمفالدخول

وسيلةوجودضرورةيحتمكانيوم،كلبهاويتعايشونيتخاطبونالتي

القديموالعهدالانجيلقراءةمنبدفلا.والتعليموالوعظللتخاطبمكتوبة

وداخلبلالليتورجية؟الخدماتوفيالكنائسمنابرفوقمنليفهموه

والعائلي.الفرفىيوالتسبيحالصلاةلأجلأيضآالبيوت
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تنشألمالقبطيةاللغةأن1(،)أورلانديتيتوالبروفسوررأيوفي

استجابةهىبل،لمالعالغاتكسائرالمألوفةالطبيعيةالظروفتحت

الوثني،اليونانىلمالعاتغزوكا!التيالجديدةالمسكونيةللديانةمصرية

بهذاالقبطيةاللغة3"3!ث!أوللأأ"3تخليقوعملية.المسيحيةالديانةأي

هعيتناسبمبكرقبطىأدصبوجودعدمأولأ:حقيقتانتشرحهالمعنى

هغزى.ذاتليستقليلةسحريةنصوصإلأاليوميةالحياةاحتياجات

هيالتي،القبطيةللنصوصالأساسيةالمجموعةأنالثانيةوالحقيقة

المميزةبالسماتللاحتفاظالبالغةالعنايةفيهايبدوالمقآس،الكتاب

؟الكلماتكاونهاية!ول،"كا!3الهائىالتنفصمثل،اليونانيللأصك

فيالشائعاليونانيالنطقحقيقةتشرحالقبطيةالكلمةجعلتقدوهذه

.الميلاديوالثالثالثانىالقرنينخلالالمثقفةالأوساط

كمحصلةالعلماءهنحماعةعملهى،المفهومبهذاالقبطيةفاللغة

)2(،رفيعةثقافةذوومعلمونأشخاصبدأهالعمليةذاتهافيهقصودة

تنقلعاليةلاهوتيةأفكارعنالتعبيرمنتمكنهمجديدةوسيلةعنلعحثون

اليونانية.باللغةالاسكندريةكنيسةفيالمذخرالساهىالمسيحىاصتراثا

مركزاأقاءوقد.المعاصرينالقبطيةاللغةعلماءوأكبرروما،يحامعةأستاذ)1(

لجمعوالتكنولوجيةالالكترونيةالوسائ!!بأحدثمجهزارومافيالقبطيةللدراسات

ومكتباته.لمالعامتاحففيالمبعثرةالقبطيةالمخطوطاتعنوالدراساتالمعلومات

العقوكأكبرمنواحدائعتبروالذيللحامعة،الإلكزونيبالعق!مباشرةويتص!!

حول!هح(.دايعءع3؟!ا!ا!*.07107!3.".68:مجلة)عن.أوروبافيالالكترونية

المدرسةأساتذةأوبطاركةسواءأالاسكندريةكنيسةآباءطبعأالمقصود)2(

.هناكاللاهوتية
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أدبيةكوسيلةالقبطيةاللغةلقيامالدافعهىالكنيصةكانتوهكذا

الشعبيديبينتكونحتىوالرقوقالبردياتعلىومقروءةمكتوبة

الانسانخصائصإحدىهىوالتي،الدينيةالمعرفةعلىالمتلفف

القديم.الفرعونى

قرىبإحدىريفيةكنيصةفيبالقبطيةقراءةعننسمعولذلك

سنةمواليد)من))أنطونيوس"الحدثالشابدخلإذ،الوسطىمصر

يقرأالشماسليسمع"العروس"قمنقريتهكنيصةإلىتقريبآ(م025

شىء)3(.كلتركعنيدركهاالتيالقبطيةباللغةفصلأالانجيلهن

م321سنةالصعيديبالقبطىالمحفوظةباخوميوسالقديصوقوانين

مترجمةكانتوالتي،المقآسةالكتبقراءةإجادةالرهبنةطاليتوصي

العهدسبقتالجديدالعهدترحمةأنالقارىءيظنولاوقتئذ.بالقبطية

أنهالتائبالأخمعالبسيطبولاالقديسقصةمننعلمحيث،القديم

كانتفالكنيسة)4(.النبيإشعياءمنفصلأ!عالكنيسةدخولهأثناء

العهدين.منقىاءاتهاقديمآتختار

يعرثيكنلمأنطونيوسالقديس!!أتومعروث2.ا:ا9ممشامنوهو)3(

نية.ناليواا

إشعياءوحمعت)الكنسية(،القراءاتإلىفأنصث"...التائحا:الأخفقال)4(

يقولنتثاظرتعالوا...عيىأماءمنشروركمأزيلواأنقياء.صيروا)"اغتسلوا،:يقول

282(.صفحةالثانيةالطبعة،سويفبئ،الرهبان)بستان...""الرب

فييوءك!!تقرأكاذتمصرفيالرهباتيةالجماعاتأنكاسيانيوحنايذكركما

القديمالعهدمنأحدهماالمقذس،الكتابمنفصلينوالغروباللي!!نصفخدمات

ول؟.3.،نأ.11)6الجديدمنوالآخر
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فيكانوقتئذالمصريةللكنيسةالثقافيالمركزأنوحيث

ةالتر!تتمأنالطبيعىهنصار،السبعينيةالتر!ةموطنالإسكندرية

اليئ،الصعيديةهىالقبطيةاللهجاتأقدمأنومعروف.النصهذامن

حتىالرابعالقرنمنذمصرأثحاءكلفيالسائدةاللهجةهيصارت

مثلالعظامللقديسينوالعظاتوالكتاباتالأعمالبفضلالعاشر،

شنودةالقديصبعدهماومنوتلاهيذهما؟وباخوهيوسأنطونيوس

والأخميميةالفيوميةمثلأخرىلهجاتوجودومعالأتريبي.

تمتوالتيمنها،الباقيةالقديمالعهدنصوصأنإلأوفروعهما،

الصعيدية.عنمترجمةكانتأنهاعلىتدلدراستها،

الصعيدية،باللهجةكاهلأالقديمالعهدعلىبعديعثرلمأنهعلى

أنهااتضحوالمزامير،أيوبسفريوهمامنها،ونشرهدراستهتموما

أوريجانوسيضعقبلماأيالقديمةالبردياتفيجاءمامعتقريبأمتفقة

الثانىالقرننهايةأنهتيقنينيجعلناوهذا"الهكسابلا".الضخمعمله

السبعينية.منالقبطيةالترحمةعصرهو،الثالثالقرنوبداية

القديمالخط))علمدراساتالنتيجةهذهنفصإلىوصلتوقد

علىالفيوميةباللهجةالهواهشبعضفهناك3!ه!34!".لأ"فى

بالصعيديةأخرىوهوامشإشمعياء،سفرعنبيتيتشصترمجموعات

وهااليونانيةللكلماتثاهأ!كل!33قاموسوشبه،واشنطنمجموعةعلى

بحصبوحميعهاوعاموس؟هوشعسفرفيعلىالقبطيةاللغةفأيقابلها

.الميلاديالثالثالقرنإلمأترجع"القديمالخط"علم

مصرأرضالعربدخولنتيجةالصعيديةاللهجةتدهوربدءومع

الثامن،القرنمنتصفمنبالعربيةبالتعاهلوالالتزام،م642سنة



واديإقليملهجةفهى؟الصعيديةمكانتأخذالبحيريةاللهجةبدأت

بعدوالبطريركالكنسيةالادارةأديرتهاإلمآانتقلتحيثالنطرون

منالمتواليةوالاضطهاداتالمتزايدللضغطنتيجةالإسكندريةمغادرتهم

والمخاطباتالمراسلاتفصارت+السادسالقرنفيالخلقيدونيينالولاة

الكنسيةالخدماتئرجمتوإليهابالبحيرية،والأساقفةالبطريركبإن

لع،
اعيدم،817سنةشيهيتبريةتخربتلماإنهحتىالمقذسة،والأسفار

البحيرية.إلمماالصعيديةمنمترجمةالتاليةالأجيالفيالمخطوطاتنسخ

سنةإلىيرجعبالبحيريةالقديمالعهدنصوصمنعليهغثرماوأقدم

تقريبأ،كاملةتعتبراللهجةبهذهالمكتوبةالقديمالعهدوأسفار

الرابع.القرنفي!بمأسقفلحزقيوسالمنفحالنصهنتقتربوتكاد

المخطوطةفيالكائنالسبعينيالنصفيجاءمامعفتتفقالمزاميرأفا

الفاتيكانية.

والأ!يمية،كالفيوهيةمنهاالمتفرعةالأخرىللهجاتوبالنصبة

هترحمةكانتالقديمالعهدأسفارجميعأنعامةبصفةالقولفيمكن

أهميةوترجع.باقيةقليلةآثارمنلدينامابحصباللهجاتلمختلف

"الهكسابلا".عملعلىسابقةجميعآأنهاإكالترجماتهذه

السبعينية:نصلدواسةالقبطيةالترجماتأهمية

إلمأترجعالسبعينيالنصعنمأخوذةقبطيةنحطوطاتوجودإن

للأصلكبرىأهميةذابرهانأئعتبر،الميلاديوالرابعالثالثالقرن

للعهدالقبطيةبالترجماتالاهتمامتجددوقد.عنهاخذتالذياليوناني

سنةفلسطينفيالميتالبحرمنرقوقعلىالعثوربعداليونانيالقديم
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لمالعافقام،اليونانيةباللغةالقديمالعهدهنأجزاءمتضمنةام529

بأورشليم(المقآسالكتابمدرسة)منبارثولومىالأبالفرنصي

معوعلاقتهااليونانيةالنصوصعندراسةوعملالرقوؤاهذهبفحص

العايمنشرهاأنسبقوالتيالصغار،للأنبياءالصعيديةالقبطيةالترجمات

.م8391سنةك!3303ه*ولنمركىالدا

عنتنبىء،القبطيةالترجمةفيشائعةظاهرةهونظرهلفتهاوكان

الع!ريالنصهعلئتفقالقبطيةالترحمةلتكييفوأساسيةمصتمرةمحاولة

عنتكشفوالأ!يميةالصعيديةمنشاهدآ002وقآم،الماسئوري

يأوجوددونالماسئوريالعبريالنصمعللتوافقمحاولاتوجود

فيالغايمهذاواستبعد.السبعينياليونانىالأصلمنيؤيدهاسند

فكان.العبريالنصعنصادرةيهوديةتأثيراتوجودهذهدراسته

هنوغيرهماوسيماخولسأكويلابترجماتتأثرهاهوالأقربالاحتمال

الدراساتلهذهالحتميةوالنتيجةشيئأ.عنهالمالعايعرفلاترجمات

باسيموعاهأوريجانوسبهجاءالذيالخامصالعمودأنإكانتهت

مقبولآتفصيرآيعطىالذيمماالوحيدالنصهو5"،"ثيئودوسيون

القديمةالبردياتفيالموجودةالعبريةالتأثيراتذاتالقبطيةللترجمات

واشنطن.برديةمثل

الصعيديةالترحمةفيفيرى.حطولط!هـ3الألمانيلمالعاويعود

أربعة.!لقدارللهكسابلاالسريانىالنصتسبقشهادةالصغارللأنبياء

منالخامسللعمودلديناالمتوفرالرئيسىالمصدرأنهوالمعتبر،قرون

الهكسابلا.

الجنصيةالألمانيهـ3*"3ول"هـ3اليونانىالمقدسالكتابعايمأئا
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الترحماتمنجداقريبةأنهاالمزاميرلكتابالقبطيةالترجمةفيفيرى

علىملكقد"الربالمشهورةالمزاميرآيةمثل،طهالقديمةاللاتينية

القبطية،حسب59:.ا")مزداف!ص!لاوللةلحخشبة

بينخلافموضعوكاشما(،السبعينيالنصفيموجودةغيرولكنها

واليسسيرنشروقد.اليهوديتريفومعحوارهفيالشهيديوستينوس

مخطوطاتعنالقبطيةالمزاميركتابالمصريالأثرياتلمعابادج

للمزاميركتاب"أقدمبعنوانأم898سنةالبريطانيالمتحف

نممترجمأكمليعتبرأنهعليهالتاليةالدراساتوأظهرت"بالقبطية

فيمتوفرةغيرفريدةبخصائصيتميزكماللمزامير،اليونانيةعن

السابقةالآيةمثل،الأصلياليونانيالنصوفيبل،الأ!رىالترجمات

.59:01مزمورمن

الصعيديةباللهجةللمزاميربرلينمنمخطوطةذلكبعدنشرتوقد

سفرعنقبطيةمخطوطةخرجحتشيكاغوومنم،004سنةإلىترجع

قبطية،مخطوطاتام429سنةمتشجنومنأم،939سنةالأمثال

.ام279سنةالدانمركمنالصغارللأنبياءالأخميميةوالترجمة

ولا،والدراسةالبحثتحتقبطيةكثيرةمخطوطاتهناكزالتولا

ونشرها.تحقيقهايتمحينماهامةبنتائجتأتيأنبد
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اظمسالفصل

الحديثةالعربيةوالترجماتالسبعينية

القديمللعهد

منالآنحتىعرضناهبعدماالقارىءذهنإلىيتبادرالذيالسؤال

سبعبهوما:اليونانيةترجمتهفيالقديمالعهدوتطوروتاريخمصادر

عنالآننتداولهاكماأسفارهوترتيب،القديمالعهدنصوصاختلاف

الليتورجية؟خدماتهافيالكنيسةتستخدههاالتيالسبعينية

ترجماتمنالآنلديناماأننعرفأنينبغىبدء،ذيبادىء

وأالمقدسالكتابجمعيةعنحديثأالصادرةسواء،القديمللعهدعربية

"ترحمةباسمالمشهورةأو،لبنانفياليسوعيونالآباءطبعهاالتي

اليهوديالنصحعسبعبريأصلعنهتر!ةجميعآهي"،تفسيرية

الألفاظنجدلذلكالماسئوري")1(؟))النصباسمالمعروفالتقليدي

بإضافةاليسوعيينالآباءطبعةتتميزلكن.واحدةوالمعانيمتقاربة

الاصلاحيةالكنائسبقانونيتهاتعترفلاالتيالمحذوفةالأسفار

لنشرهالمقآسالكتابط!يعاتفيتعساهمالتيوهىالبروتصتانتية،

العالم.أنحاءكلفيالمحليةباللغات

".التقليدي"النصومعناهاثمةول3حعه4!ا4*ء+الكلمتينمن+7المختصرورمزه)1(
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الماستووي:النصنضاة

إلىالعبريالماسئوريالنصوبينالسبعينيةبينالاختلافاتترجع

وضعهفيإليناوصلحتىنصكلمنهاتطورالتيالتاريخيةالمراحل

إسرائيلشع!بوانهيارم07سنةأورشليمهيكلخرابطفبعد.الحافي

وهذبحاعبادةحولهوتجتمع،كملكالئةيحكمهاثيئوقراطيةكدولة

هذهبعدالباقينلليهودجديدةتاريخيةمرحلةبدأتوكهنوتآ؟وهيكلأ

قريةفيوالراثيينالفريسيينمنتبقىقنفاجتمع.القاصمةالضربة

جديدةمدرسةوأنشأواالمتوسطالأبيضالبحرعلى"يبنه"أو)رممنيا"

لئلاالوسائلبشتىعليهوالمحافظةاليهوديمماالتراثتجميعإلمآتهدف

هوبهقامواعملوأول.الجارفالمسيحيالتيارفيضانأمامئبتلعوا

المقآسةوالكتاباتالأنبياءوكتبالتوراةحولاليهودتكتيل

والذبائح.الهيكلعنبهاليستعيضوا

الأولللقرنالسابقةالفترةلأنسهلأأمرآيكنلمالتجميعوهذا

المسيانيالرجاءعنالرؤيويةالكتاباتمنبالكثيرتتميزكانتالميلادي

الكتاباتإكبالاضافةوعسلآ،لبنآتفيضالتيوالأرضالموعود

الكاهنعزراعصربعداليهودتاريخعنتتحدثاليئالمقآسةالتاريخية

وأاليهودوضعهالذياليونانىالأدبمنهائلكئمهناكثمونحميا.

حتىبل.الشتاتيهودبينموجودوأراميةعبريةأصولعنترحموه

مننوعفيهاكانبلموخدة؟تكنلمالالهيةللأسفارالعبريةالنصوص

يصعبولذلكالتداولسهلةشمعبيةطبعاتكونهابسبب"السيولة"

الأمةكيانيهددخطيرعاملهناككانوأخيرآنصوصها.ضبط

بعدهمهنوتلاميذهمالمسيحرسلأعطاهاالتيالتفاسيروهو،اليهودية
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باسمفلسطينخارجعرفتاليئالقديمالعهدوكتاباتلنبوات

".السبعينية))الترجمة

موقفأطبريةمدرسةمعلمويتخذأنحتمتالعواهلهذهكل

بيوتهمإلمأيدخلونههاأو،مجامعهمفيقراءتهينبغىماويقررواحازمأ

رئاسةتحت-م59سنةحوافيالرابئونحددلذلك.فيهللمطالعة

الآناليهودلدئبهاالمعترفالقانونيةالأسفار-ؤكابنحنانياالراثى

بكتاباتبيتهفييأتىالذي1000أنوأوصواعداها،ماواستبعدوا

اليهودية(القانونيةالكتب)أيسفرآوالعشرينالأربعةبخلافأخرى

(ا:212الجامعة)مدراشبالبلئة(بيتهوعلىنفصهعلىيأتي

)أيالخارجةالكتبيقرأالذي1000:يقولعقيبةابنوالراثى

نصيبلهليس(اليهوديالقانونتدخللمالتيالسبعينيةالترجمةأسفار

الأورشليمى(التلمود1،الآتيةالحياةفي

الكتاباتهفهوملتحديدعليهااصطلحوااليئالقانونيةوالقاعدة

قبلالرابعالقرنأيالكاهنعزراعصربعدتكونألأهيالإلهية

عبريأصللهاليسالتيالسبعينيةأسفاركلخرجتوبذلكالميلاد.

سفرمثلباليونانيةوضعهاتمالتيأوطوبيت،سفرمثل،معروف

للأسفارالقانونيةالقاعدةعنالمكابيينوأسفار"لسليمان"الحكمة

العبرية.

عن)2(الميلاديالأولالقرنفياليهوديالمؤرخيوسيفوسويعمر

نإقائلأالقديمالعهدأسفارتقنينبخصوصاليهوديةالنظروجهة

!930م!ول.)حع*هلمءغءكهـ.42-83:8.1.(2)
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.ممصدرهاأخرىكتاباص!اأيةعنتتميزلأنهامقآسةوأنهامحددعددها

كتبتلأنهاوأخيرأوالأعى؟الأولالسلطانلهاصارلذلكالالهى،

.م(،ق423)سنةفارسملكوأرتحشستاالنبيموسىعصربينفيما

ونحميا.عزراعصروهو

النسيانطيإلىيمنيامجمعنفاهاالتيالأسفاربقيةدخلتوبذلك

يشموع"حكمةسفرعدافيما،الميلاديالثانيالقرنمنذاليهودعند

الكتب،باقىعلىالمحتومالقذرهذامنهربالذي"سيراخبن

القرنحتىينسخونهاليهودواستمر،اليهوديالتلمودمنهفاقتبس

هنعبريةرقوقهنخرجمابذلكيشهدكما،الميلاديعشرالثاني

العشرين.القرنأوائلفيالقديمة.ممصراليهوديلعازرمجمع

وظيفةهبطتأنالقديمالعهدتسئخفيصالشديدالحرعنونتج

أياموالرفعةالسمومنلهاكانالتيح+"لم!لم!"لأ(الحنالكاتجما)3(

السمواص!املكوص!افيهتعلمكات"كل:يقولجعلهمماالمسيحالصيد

:52(.13)هتوعتقاء"جددأكنزهمنيخرجبيتربوجلآيشبه

فنيةصارتبلوالتفاسير؟بالضروحاتتتعلقلاهوتيةوظيفتهتغدفلم

لئلاالحروفعددوإحصاءصومراجعتهاالنصوضبطفيمنحصرة

فعند.النسيانأوال!سهوبسببالنساخةأثناءمنهاحرفيسقط

كلمةفيالواوحرفأنوجدواالتوراةحروفعددإحصاء

متساويين.قسمينإلىالتوراةحروفيقسمم:42(11الا"جاحون"

تمثل1(،:016الا"بإلحاح"طلبهأي"داراش""داروش"،:وكلمتي

"أحصى"،أي"سافار،،الفعلمن"سوفيرى،=العبريالأصلفي"كاتب؟()3(

"كتاب".أي"سيفر"كلمةومنها
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.التوراةكلماتعددمنتصف

بدلاكانم09سنةالعبريالقديمالعهدأسفارعددتحديدوبعد

تثبيتوراءالرئيسيةوالشخصية.النصوصوتثبيتتوحيدمنأيضأ

ابنلثورةالروحىالأبعقيبة"،"ابنالراثيكانالماسئوري""النص

.ام35و132سنيئبيناليهوديةكوكب

الكلماتتشكيلنظابماختراعضرورةالعبريالنصتثبيتويتبع

التلمودقذموقدصحيحا.تفسيراتفسيرهاوبالتاقينطقهالضبطالع!رية

التيالعبريةر"ك"ذكلمةصتشكيلبخصوقاملحوارمثلأاليهودي

وهو"تذكار"،.ممعنى"لتكر"ئنطقهل(،92:91)تثفيجاءت

.ممعنى"دكر"ئنطقأم،الحديثةالترجماتبهأخذتالذيالتشكيل

"رجل"؟

السبعينيةعنهأخذتالذيالعبريالنصففىأهامنا،واقعىهثلوهناك

ومعناها"قفطه"هكذا31(:47تك)فيهـ"ط"هـمكلمةئطقكان

التي"،عصاهرأسعلى"وسجد:السبعينيةفيئرجمتلذلك"عصا".

بينما2(.ا:1)1العبرانيينإلىرسالتهفيالرسولبولس!بهااستشهد

فيهكذافجاءت)إسرير"،.ممعنى))قمطه"هكذاالماسئوريونتطقها

وقد3(.ا:47أ!كالسر-ر"رأسعلىثهـ)وسجد:الحديثةالعربيةالترحمة

بفلسطينطبريةهدرستاالماسئوريالنصوتشكيلضبطعمليةفياشعترك

كانلذلك.الميلاديالخامصالقرنحتىواستمرت4(،)العراقفيوبابل

النصبحسبالعبريالقديمالعهدلمخطوطاتلمالعايعرفهأثرأقدم

.41صفحةراجع)4(
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ويرجع،القديمة.ممصرلعاؤرمجمعمنخرجهاهو،التقليديالماسئوري

تشكيل.بدونفكانتالع!ريةقمراننحطوطاتأئام.598سنةإلىتاريخه

موضوعأكانإذ،السبعينيةعنأيضأيختلفالعبريةالأسفاروترتيب

،م09سنةاليهودييمنيامجمعيجتمعأنقبلحتىكبرىأقسامثلاتةتحت

يتمأنبدلا"...:قيامتهبعدلتلاميذهالمسيحالسيدقولمننرىكما

)نايييم(والأنبياء)الئوزاه(موسىناهوسفيعنيمكتوبهوماجميع

نأالقائلالرأيإلىالمؤرخونويميل4(+42:4الو)يهتوييم("والمزامير)5(

اليهود:لدىوتقنينهاتجميعهاأزمنةمعيتفقالترتيبهذا

التثنية.العدد،،اللاويين،الخروج،التكوينسفارأ:الئوؤاه-ا

)الأنبياء(:نا!ئيم-2

الملوكوثانى(،)أولصموئيل،القضاةيضوع،:الأولون-أ

وثانى(.)أول

؟حزقيالإرمياء،إشعياء،الكبار:الثلاثة:المتأخرون-ب

الصغار.نبماعشروالاثنا

(:المقدسة)الكتاباتيهئواليم-3

إرهيا،مراثي،راعوثالأنشاد،نشيد،أيوب،الأمثالالمزاهير،

)الأولمما،الأيامأخبار،نحميا،عزرا،دانيالستير،أ،الجاهعة

.(نيةلثاوا

جمعياتبواسطةالعبريةالقديمالعهدأسفارجميعئطبعالتر!وبهذا

لم.العافي.اليهوديةالنضردورأوالمقذسالكتاب

هذاكتبأوللأنه"المزامير"اسمالثالثالقسممنالمسيحالسيداختارربما)د(

المسيح.السيدعنتنبأتالىكتبهأكثرلأنهأو،القسم
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ال!دسالفصل

وغربآشرقآالقديمالعهدأدفاوقانون

القديم:العهدلأسفاوالاسكندويالظنون

سنةيمنيامجمعقبلقاطعةبصفةمحددةالقديمالعهدأسفارتكنلم

الأسفارهذهقبولهدىفي))المرونة"مننوعهناككانبلم؟09

وتنرهخاصةقدسيةلهماوالأنبياءالتوراهكانتحقأ.إلهيةواعتبارها

مبكرعصرهنذاليهودوسطفيبالتقديسحظحتوقدخطأ،كلعن

الشعب.عامةبينوالمعتقداتوالتعليمالتشريعمصدروصاوت

"ودخل:فلسطينفياليهوديةالمجامعقراءاتمنهماتؤخذوكانت

إشعياءسفرإليهفافعليقرأ.وقامالسبتيومعادتهحسبالمجمع

أتوامعه(وقن)))بولصالشتاتيهودوبين17(،او:46ألو"النبي

قراءةوبعدوجلسوا،السبتيومالمجمعودخلوابيصيديةأنطاكيةإك

كانتإن...قائلينالمجمعرؤساءإليهمأرسلوالأنبياءالناهوس

؟21:ا5؟اا-133:5)أعفقولوا"للشعبوعظكلمةعندكم

وغيرها(.2وا:71

بينحتى"المرونة"مننوعفيهكان))يهئو!يم"الثالثالقسملكن

عندهمكانقمرانهغاراتسكانالأسينيينفجماعة.أنفسهماليهود

أسفارمننعرفهماكبيرحدإلىتشابهالمقآسةالأسفارهنمجموعة

بنيشوعسفرهنأجزاءخرجتهناكفمن.السبعينيةالقديمالعهد



القديمةالرقوقخزانةفيؤجدماهعنصوصهافيتتطابقتكادسيراخ

وتاريخ؟القرنهذاأوائلفيالقديمة.ممصراليهوديلعازر.ممجمع

وهذه.وبعدهالميلادقبلالأولالقرنبينيتراوحقمراننحطوطات

العلماءاعتراضاتعلىالحاسمالجوابفيهاالقاطعةالتاريخيةالبراهين

أصلوجودلاثباتاجتهاداتهمفيالقرنهذامنالثلاثيناتفياليهود

المجمعخزانةفيوجذتالتيالعبريةالرقوقعنهترجمتسرياني

يعترفونكانواأنفسهماليهودأنتشهدواليئ،القديمة.ممصراليهودي

أمكنلماوإلا"،سيراخبن"يشوعوهوالمحذوفةالأسفاربأحدقانونيأ

القد!لة.الرقوقخزانةفيحفظهثمالمجمعفيقراءته

فيالمربعاقطوواديقمرانمغاراتمنخرجتالنمطنفسوعلى

الأبوكريفا-أسفارأحد-طوبيتلسفروأراميةعبريةأجزاءفلسطين

وفيح)1(،.340السينائيةالمخطوطةفيالموجودالمطؤلالنصمعتتفق

طه)2(.القديمةاللاتينية

والالهابمالنبوةروحبتوقفاعتقدواقدفلسطينيهودكانوإن

أفقاأوسعكانواالشتاتيهودأنإلأالكاتجأ،عزراعصربعدالالهي

الذينالأنبياءعلىالقدسالروحعمليقصروالمإنهمحتىوإدراكآ)3(

حكيمإنسانكلإنبلونحميا؟عزراأياممنذالنبويتسلسلهمتوقف

67.صفحةراجع)1(

أواخرفيجيروءترجمهاالى"الفولجاتا"عنتختلفلأهالقد!دةاللاتينيةالزجمة)2(

الخاممم!.وأوائ!!الرابعالقرن

.8صفحةالشتاتليهوداللاهوتيةالخلفيةعنجاءماراجع)3(
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يمكنهفاضلةتقويةحياةويعيش-الاسكندريفيلوشهادةبحسب-

لأسفار.ممامساسودون.القدسبالروحاثةمضيئةعلىيتعرفأن

درجةإكوصلتأخرىكتبهناك،فائقةقداسةمنوالأنبياءالتوراه

لجماعاتوصفهعندالحقيقةهذهفيلوويوكد.الالهىالالهام

قلاليهمفيأوقاتهميقضونأنهم،مريوطبحيرةحولالثيرابيوتاأ4(

بهاالموحىالالهيةوالأقوالالتوراهأسفاربدارسةالكمالنحوساعين

)5(.الأخرىالكتبسائرودراسةوالزانيمالتسابيحووضعللأنبياء،

وؤضعالأنبياء،وأقوال"الئوراه،عنفيلوقولبينقارئاوإذا

لوقا:إنجيلفيجاءالذيمأالمسيحالصيدقولهع"،والترانيمالتسابيح

بولس:القديسآيةومع4(،42:4الووالمزامير"والأنبياء،"موسى

هترنمينروحيةوأغانىوتسابيح.ممزاهيربعضأبعضكم"مكلمين

مامغزىندرك3:16(،كو5:91،)أف"للربقلوبكمفيومرتلين

التسابيحوضعفيالالهىوالالهامالقدسالروحفعاليةمنفيلويعنيه

.الأخرىالكتبودراسة

اليهوديةالأسفاربعددهقئدةغيرالسبعينيةالترجمةجاءص!مالذلك

نوعيتهابحصبالموضوعىالتبوينبائبعمتبلوترتيبها؟بتقسيمهاولا

المعاصر:اليونانيالأدبىالتقسيممعذلكفيهتمشيةالأدبية

ماراجع.قمرانمغاراتسكانللأسينيينامتدادهمالمورخينترجيحبحسب)4(

:فص!!السواعي"،ومزاميراليومية"التسبحة:كتابفيالثيرابيوتاجماعةعنكتب

للأبوأوزانها"نغماتهاوضبطالكنسيةالألحانتألمج!"بدايةالقبطيةوالألحانالتسابيح

.144صفحةإلى123صفحة3991سنةطبعة،المسكينمتى

أول9هسأزىه*هحعلمثمكلط.عنم5()
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الخمسة.موسىأسفارا-

الملوك،صموئيل،راعوث،قضاة،يضوع:التاريخيةالأسفار2-

والثانىالأولعزرا(،العبريةوالملوكصموئيلأسفاو)وتضم

(.العبريةفيونحمياعزرا)يقابلها

نشيد،الجامعة،الأمثالالمزامير،:والتعليميةالشعريةالأسفار3-

.سيراخبنيشوعحكمة،سليمانحكمة،أيوبالأنشاد،

طوبيت.،يهوديت،إضافاتهعأستير:القصصيةالأسفار4-

إرمياإشعياء،الكبار:والأربعةالصغار؟عشرالاثناالأنبياء:5-

)هع،دانيال،حزقيالإرميا(،ورسالةوباروخ،،المراثي)شاهلة

البعل،العفيفةسوسنةخبر،فتيةالثلاثةتسبحة:إضافة

(.والتنين

الفولجاتا:

الغربفيأئا.السبعينيةهوالمسيحىالضرقفيالقديمالعهدكان

السبعينيةعنالمأخوذةطه()ورمزهاالقديمةاللاتينيةالترجمةفكانت

ترتليانوسهثلالمسيحيوناللاتينالآباءبهاكتبالتيوهىتغيير،دون

أمبروسيوسثم،الثالثالقرنفيالشهيدقرطاجنةأسقفوكبريانوس

والخامص.الرابعالقرنينفيهيبوأسقفوأغسطينوسميلانوأسقف

نأالنسافيهنالمتراكمةللأخطاءنتيجة،الشرقفيحدثوكما

فيأيضاهذاتكرر،السبعينيةومراجعةوتنقيةتنقيحالضرورةاقتضت

نأالرابعالقرنأواخرفيروهابطريركداهاسوسالبابادعامما.الغرب

المقآس.للكتابجديدةلاتينيةترجمةبعمل،جيرومالقديسيكلف

النصوصبيناختلافاصتابوجودلمعرفتهفلسطينإلمأجيرومفسافر
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هناكاليهودأحباروبينبينهوقامتم،383سنةالسبعينيةوبينالع!رية

التيالسبعينيةبأسفارالاعزافرفضهمحولومناقشماتمحاورات

بهاعبرتالتيالتاريخيةبالمراحلجهلهمبسببربما؟عبريأصلبدون

بينفيمالتشكيكههنهمتعضدأوربماأيديهمبينالتياليهوديةالأسفار

منذالكنيسةآباءلدىكانفقد.يونانيةأسفارمنالمسيحيينأيدي

والأسفارالحقائقبإخفاءاليهودلاتهامدفعتهمشكوكالثانىالقرن

6(.)الالهية

لكنهالسبعينيةفيهوكماالأسفاربزتيبمحتفظأعملهجيروموبدأ

وهو،الجديدةقيصريةمكتبةهنيديهتحتكانالذينصهااستبدل

الهكسابلا،منالخامسالعمودفيأوريجانوسصححهالذيالنص

فلسطين.فياليهودأحبارلدىالموجودالعبريالنصمنهبدلأوترجم

الهكسابلاهنالخامصالعمودمنترجمهفقدعندهميجدهلمماأئا

أيضأجيرومويذكر.السبعينيةعنأخذهاأنهذاكرأعلاماتلهووضع

غيرأرامىأصلمنالفولجاتا(فيدعاهأهكذاطوبياسفرترجمأنه

:اليهوديتريفومعحوارهفا(الميلاديالثانى)القرنالشهيديوستينيقول)6(

علىتجاسرواالذينالرابئين()أيمعلدميكتصدقألأأخبركأنمضطرأتجدنى..أ.

هناكمصر.ملكبطليموسعصرفيشيخأالسبعونشرحهعمايختلفآخرشىءتفسير

تجاسرواإنهمحتىأغبياء،وأنهمباطلةآراءهمأنصراحةئظهرالمقذسالكتابيخأآيات

ترحمةرفضواالذينمعلميكمفيأثقلاأنا...المقذسةالأسفارتذكرهلمماتأكيدعلى

أرجوكما45صفحةراجعأكيلا؟ترجمة)وهىأخرىترحمةويحاولونشيخأالسبعين

،.بطليموسمعكانواالذينالسبعونترحمهاالئمنكتبااستبعدواأنهمتلاحظأن

ولهأأ*+3.ي!72.710.4"ء+3
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حاليآ)7(.هوجود

علىلهايعثرلمالتيالأسفاوتجاهجيرومالقديصتحفظاتورغم

قبلتالكاثوليكيةالكنيسةأنإلأهناكاليهودأحبارلدىعبريأصل

كلهاالأسفارجاعلة))الشعبية"،أي"الفولجاتا"اسموأعطتهاترجمته

مجمعقراراتإلىذلكفيمستندة،القانونيةمنواحدمصتوىعلى

حضرهالذيهيبومجمعقبلهومنم،793سنةالمنعقدالمحليقرطاجنة

!يعها.الأسفارهذهبينتمييزدونم،393سنةأغسطينوسالقديس

قنأكل:أنام546سنةالمنعقدالكاثوليكيترنتمجمعقررلذلك

محرومأ،.يعتبرالفولجاتافيالموجودةالكتببجميعيع!رفلا

مترجمةالفولجاتا،منالكاثوليكيةالعربيةالزجمةإليناجاءتلذلك

فيالتيالأبوكريفاتضفنتالوقتنفسوفي،الع!ريةالأسفارعن

السبعينية.

الأبوكريفا:أسفاومن)البروتصتانتية(الاصلاحيةالكنائسموقف

على"الأبوكريفا"كلمةأطلقواالذينأحدجيرومالقديسكان

الكنيسةفيالقديمالعهدبقىولكن.عبريأصللهاليسالتيالأسفار

ثورةكانتحتى،اختلافأيدونباللاتينيةوغربآباليونانيةشرقآ

عشر،السادسالقرنفيروماكنيسةضدأوروبافيالدينيالاصلاح

المصدرهيالكنيسةأناعتبارعلىعقائد،منأضافتهمابسبب

الفولجاتافيجاءتالىالملاحظاتهذهتذكرالكاثولبكيةالعربيةالترحمةزالتما)7(

اللائينية.
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الدينيالاصلاحزعماءنادى،المقابلوفي.للتعليموالوحيدالأساسي

عقيدةفبسبب.والعقيدةالتعليممصدرهووحدهالمقاسالكتابأن

فيجاءماعلىالكاثوليكيةالكنيسةاعتمادلوثرمارتناستنكرالمطهر،

مندرهمألفيصدقات(المكابي)يهوذاوتجقع."..:المكابيينسفر

عنذبيحةلئقربأورشليمإلىوأرسلها،الرجالعددعلىالفضة

لأنه.القيامةفييفكركانإذجدأ،وتقوئاحسنأصنيعأصانعأ،الخطية

باطلة.الموتىأجلمنالصلاةلكاش!الساقطينقياهةيرجويكنلملو

نعمةلهممحفوظةتكونلمحكاداغ"6-3بنقاوةالراقدينأنيرتئيكانلأنه

كفارة)-الفداءهذاصنعفلهذا.الفكرهذاومقدسفصالح.جديدة

مك)2."الحطايامنلينحفواالراقدينلأجلغم!(ةلم!كا!"78

2143-6:4)

لتحديدشديدةرغبةالاصلاحيةالكنائسفينشأتهناومن

ثؤفمن.للتعليمالوحيدالمصدرأنهالاعتبارهاالقانونيةالأسفاو

ملحقاوجعلتهمعأوضفتهعبريأصللهليسماكلاستبعدت

كاشاوهكذاوالجديد.القديمالعهدينبينووضعتهالقانونيةللأسفار

بدأتوعندما.ا!وروبيةاللغاتسائرفيالمقذسةالكتبئطبع

للملكالمنسوبةالتر!ةالانجليزيةباللغةتنشرالمقاسالكتابحمعيات

ونتيجةأحيانأ.الأبوكريفاأسفاربدونكاش!71أ!(جيمس

الأسفاوهذهصحةحولأوروبافيقا!التيالحادةالمناقشات

نأأم826سنةوأمريكاإنجلترافيالمقذسالكتابجمعياتاضطرت

الأبوكريفا.أسفارطبععنتوقفهاتعلن

الكتابجمعيةعنالصادرةالعربيةالترجمةإليناوصلتوهكذا
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عنالأسفارباقيأيضآوئزجمةالمحذوفةالأسفارهنخاليةالمقآس

اليهودية.العبريةالأسفارعنأخذتالتيالفولجاتا

منقامفيماطرفآتكنلمالإسكندريةكنيصةأننرىهذاكلمن

ماعلىثابتةبقيتبل؟طويلةقرونأالغربدؤخوصراعوحوارنقاش!

هىالسبعينيةالترجمةأنباعتبارالأولىالرسوليةالكنيصةمنتسلمته

القديم.للعهدالرعيالكتاب

فيالنقصلسدمحاولاتهصرفيالأخيرةالسنينفيوقاهت

أسفارمنخاليأالمقآسالكتابحمعيات.ممعرفةالموزعالكتاب

))الأسفارعنوانتحتالأسفارهذهونشربطباعةوذلكالأبوكريفا،

ئاالمسكينمتىالقمص)بتعضيد"البروتستانتحذفهاالتيالقانونية

ثانيةطبعهواعيد.ام549سنة(الاسكندريةلبطريركيةوكيلأكان

والقبطيةالعربيةالمصادرتضرحإلىمقدمةتحتاجولكنها،ام729سنة

الاسكندريةفيأيضآصدركما+النصوصهذهعنهااخذتالتي

لذلمحك؟الكاثوليكيةالعربيةالترجمةفيجاءتكماالمحذوفةالأسفار

سببها،الطبعتينبيناللفظيةالاختلافاتبعضوجودالقارىءيلاحظ

هنهما.كلمنهاخذتالذيالمصدرإكيرجع
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السأبحالفصل

المعاصرالعلميوالموقفالسبعينية

السبعينيةالترجمةمنالاصلاحلكنائسالمعارضالرحمىالموقفرغم

أواخرأوروبافيعلميةحركةقاشأأنهإلأالأبوكريفا،أسفارومن

كعملوالأبوكريفاالسبعينيةلدراسةالقرنهذاوأوائلالماضىالقرن

يتعلقأحدهما،اتجاهينواتخذت.دينيةنزعاتأيةدونبحتعلمى

الغربكنائسهوقفتعديلعلىتأثيرذاوكانبالأبوكريفا

وثيقةعلاقةمنلهالماالسبعينيةلدراسةوالثانيمنها،الاصلاحية

العبرية.القديمالعهدبنصوص

الأبوكريفا:تحاهللكنائسالمعاصرالموقف

أكسفوردجامعةقامتبعدماأسفاوهالدراسةتتجهالأنظاربدأت

.ولس!،الأستاذكتاببنضرام319سنة

هدىتكتشفأوروبابدأتجيث4+?"كللمءهكل4؟3!لم!أع4لم!"كلءغ!ناكلي

الوسطى.القرونخلالالمسيحيةالحضارةعلىوالفنيوالثقافيالأدبيالتأئير

أهريكيةترجمةبنشرالمتحدةالولاياتفيشميكاغوجامعةقيامذلكوأعقب

الترجمةووادأحد.أ.هـ3س!494300!حللأستاذالكاهلالمقآسللكتاب

ي!"3:كتابهمقاهةفييقولالذيالمقذس،للكتابالحديثةالانجليزية

:هحكل7لميلمع!مما؟لمي

ووسيلةكمصدركاهلأنهالمقآسالكتابعنالقوليمكنألا
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كتببدونالمسيحيةوالديانةوالأدبوالتاريخالفنلدواسة

صدورحتىالمبكرةالمسيحيةالعصورفمنذ"الأبوكريفا".

هذهكانتله!7جيمصالملكباسمالمعروفةالانجليزيةالترجمة

النقديةالدراساتتنكروبينما.المقذسالكتابضمنالكتب

القانونيةالكتاباص!مامعمساواةأيالأبوكريفاعلىالحديثة

مكضلجزءهيوثقافيآتاريخيأأنهاإلأوالجديدالقديمللعهدين

المقذس!،.للكتاب

بضرووةوالمفكرينالعلماءآراءمعتتجاوبالكنائسوبدأت

لجنةبتشكيلالأهريكيالكنائسمجلصقاملذلكبالأبوكريفا،الانتفاع

ام579سنةمنهاانتهتجديدةترجمةلعملالكتابعلماءمن

المعروفةبالابحليزيةالمقذسالكتابجمعياتمطبوعاتضمنودخلت

جاعلةول*3لآباسم0991سنةونشرتهاونقحتهاوراجعتهاول37

جمعيةإكالنسخهذهبعدتصللمكانتوإن،العهدينبينمكانها

شروحاتظهوربدءهىالأخيرةوالخطوةمصر.فيالمقآسالكتاب

حدثكما)1(التفسيريةالمقآسالكتابمجموعاتضمنالأسفارهذه

.53"حولول"16!"!أمجموعةفي

السبعينية:تجاهالعلميالموقف

إنجلتراففىألمانيا.وفيإنجلترافيالسبعينيةتجاهالعلميالتحركبدأ

علماؤها:قامحيثكمبردججامعةفيتمركز

شرحتتضمنالكاثوليكيةالمقدسالكتابشرحمجموعاتأنالقول!عنغئ)1(

الأبوكريفا.اسفار
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ول.ص!.!35هط،ث!.3(.لههث!ث!،+ث!كالاكام!!طح!4*.س!ولا!3ول

الأيامأخبارسفرحتى6091سنةالتكوينسفرمنالمجلداتبنشر

وئيسوقام0،491سنةوطوبيتويهوديتوأستيروالثانىالأول

كتابه:فيلهاتعريفبعمل.!.ول*3يي!الأستاذلجنتها

سنةيأفئهمملمي،لم4نألمءقىي،5لم5عيلمألمه74ءلمكلاء3لمي،يي،لم5يممي،،ح!لم

السبعينية.دراسةيودقنلكلمرجعأالآنحتىهازال4191

بألمانياجوتنجنفيالعلومأكاديميةكففت،الوقتنفسوفي

فصدر:،علميةنشرةالأنبياءأسفاربنشرالجامعةعلماءمنمجموعة

الصغار،الأنبياء،دانيال،حزقيال،وباروخالمراثيمعإرمياإشعياء،

والثانىالأولالمكابيينأسفارثم؟ا549-9391سنتيبينفيما

سليمانوحكمةوالمزاص!را؟069-9391سنتيبينوالثالث

الوقتنفسوفيا.639و6291و3191سنةسيراخبنويشوع

فأ*!،،س!3حكا!3أ!6حأشتوتجارتفيالمقآسالكتابجمعيةكففت

جوتنجنءعلماحدأ.ول3!لاولط!لفرالفريدأستاذلأا3ه+!أح

العلموطلابالدارسينبينالتداولسهلةرخيصةش!عبيةطبعةبعمل

الفاتيكانمخطوطةمننصوصهاتسمتمدلكنها،علميةتحقيقاتبدون

ح.31،430(الأخرتينالمخطوطتينفيالمغايرةالقراءاتمعح.40أ!(

سنةالسابعةوالطبعة3591سنةالأولىالطبعةوصدرص!ماإول(،

المتداولةالنصوصوأدقأرخصتعتبرالآنحتىزالتولا،7291

السبعينية.دراسةلرانجي

إنجليزيةبترحمةالمصحوبةاليونانيةالطبعةعنهناننوهأنيفوتناولا

ص!93،ول،!كاملا5ولكاطس!س!ع4"3،1!ولص!140ح+،ول!!ة،3:نهرينفي
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لاولكنهاالماضيالقرنفيصدرتوالتيث!،أ*،!ث!أكاط"لآ!حه"ول

وإنجلترا.أمريكافيتطبعتزال

بالنسبةالسبعينيةالترجمةعنالآنالقائمةالدراساتلأهميةونظرأ

هنظمة9691سنةمنذلهاصارفقد،القديمالعهدنصوصلتحقيق

باسم:غرفتالموتمراتوعقدوالدراساتالأبحاثلنضردولية

3!،ولأكادفأ5!أكاه!ع!،ول2!فعأ5ولهم33ح9!كاللاولأ،ول!4ح5!!أكاص!

سنويةدوريةمجلةعنهاتصدر301(،ح)3واختصارها3،لمطأ3!،4

الجامعةمنيهودعلماءأيضأوتضمأعضائها،وألمجاثأنباءآخرتحمل

مصادرمعرفةفيالسبعينيةقيمةمنتيقنوابعدماإسرائيلفيالعبرية

اليهود.لدىالتقليديالماسثوريالنص
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تمةاظ

ء
قبطيةككنيسةمحندناالسبعينيةاهمية

بهقامفيماالكاهلةالثقةاليونانياليهوديالمجمععنالكنيسةورثت

هذهضدالمعاوضةحركةقاش!ئاإنهحتى،الاسكندويونالمترجمون

الكنيسمةآباءبهاتمسك،الميلاديالثانيالقرنيهوديتلهنالترجمة

فيها.ممامعتقدينالالهيسلطانهافيوالايمانالتقوىمنمتزايدة.ممشاعر

السبعينيةبينالاختلافمعللين،العبريالأصلعنيقللاإلهاممن

هوبل؟النقلأوالتر!ةفيخطأإلىيرجعلاأنهالعبريالنصوبين

)1(.المستقبللكنيسةالوحىاستلزمهإلهىوتصحيحتعديل

الأدبعلىموثرةقوةالسبعينيةالتر!ةكانتالظروفهذهتحت

قائلا:،باللاتينيةيكتبأنهرغم،الموقفهذاعنأغسطينوسالقديمميعثر)1(

نأعندهموقتئذ(الشرقيةالكنائم)يقصدالعلمفيتقدماالأكثرالكنائسأفب

العبريالمقابلفيشىءؤجدوإذا...القدسالروح.ممعونةئرجمتالسبعينية

التدبيرأماءرؤوسنائحيىأنينبغىأظنمافعلى،السبعونترجمهعمايختلف

الدينيةعثرتهمبسببالمرفوضةاليهوديةالأمةفأسفار.بواسطتهمتممهلماالالهي

للإيمانالمدعوةالأممإلىوسئلصتأخرىشعوبإلىانتقلتقدنئتهمسوءأو

الروحاستحسنهبأسلوبالترحمةمنالسبعونتمكنولذلكمجيئهقبلبربنا

نأاقولكنتوكما...واحداصوتايكونواأنواعطاهمحثهمالذيالقدس

اليونانىبحسبيصححأنينبغىالضرورةحالةفيالقديمللعهداللاتيىالنصم!

.ابهضاالموثو

ءعهءحلمء*نممة:31فى.22
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آخرنصأيإلىاللجوءيصحلاإنهحتى،البدايةمنالمسيحىوالفكر

هذهعنقطيتخلولم.العبريالنصكانولوحتىالسبعينيةبخلاف

جيروموحتى.أوريجانوسمثلبالعبريةمعرفةلهكانقنكلالعقيدة

هنالقديمالعهدترجمةع!لىواستقرالأمرفيطويلأتمغنمابعد

عملهكان،السبعينيةمنترجمتهامنبدلأاللاتينيةإلىالعبريةالأسفار

يوافقهلمأنهإلاجيروممعتعاطفهوغموأغسطنوسانتقاد)2(.موضع

السبعينية.قيمةمنالحطعلى

الزحماتمنبناتهاوجميعالسبعينيةالترحمةتعتبرذلكوعلى

صبغةذاص!ما)طه(،القديمةواللاتينيةالقبطيةهثلعنهاالآخذةالأخرى

عليهقامالذيالأساسفهى.الكنيسةفيواضحأئروذاتقانونيةإلهية

الدينية.والروحانيةالمسيحىالمجتمعوصقلتكييففيالعمليالمنهج

علىيعتمدالفمذهيعظاص!افيوالصدقاص!االرحمةفعلعلىفالتشديد

خطية"كلتطهروهى.الموتمنتنخي"الصدقة:طوبيتسفرآية

أركانباسمتسميتهعلىاصطلحناوما:9(.ا2ا؟او:47أطو

أيضأ:طوبيتآيةمصدره،والصدقةوالصلاةالصوم:الثلاثةالعبادة

مشهدثم:8(.12)طو"والصومالصدقةهعالصلاةهى"صالحة

ذهنفيخالدأسيبقىاكةيسبحونالنارآتونفيوهمالثلاثةالفتية

التيوالمحنالتجاربفيالصمودعلىقوةمنهيستمدإذقبطى،كل

.الزمانآخركنيسةستنال

منالقبطيةالكنيسةتستخدمهاكثيرةأمثلةهناكأنوالحقيقة

روما،بطريركداماسوسالبابافيهايخاطبالىللأناجي!!مقدمتهمنذلكنلمح)2(

)2(.رقمهامشفيجاءتالىأغسطينوسالقديس!أقوال!ومن
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المسيح.يسوعالرببالمخلصاممانهموتثبيتأولادهالخدمةالسبعينية

الكنيسةنرىالكنسيةوالخدهةوالليتورجياالطقسإلىاتجهنافإذا

هذهصحةتوكدالتاليةوالمقارناصسا،السبعينيةالترجمةبأساليبزاخرة

الحقيقة:

السبعينية

ينبغىأنهللجميممعلومأ"ليكن

ونبتهللنشكركالشمسنسبقأن

لك."

16:28()حك

غيرطريقالأحمرالبحرمن"وظهر

عميق.غمرمنيانعةوبقعة،معؤق

.بيدكمستورةكلهاالأمةعبرتفيها

أمامعجرأ.مسلكأفعبرشعبكأما

غريبأ."موتافوجدوااولئك

91:6-8()حك

ونئقيكقلوبنا.بكل"نبتغيك

تخزنا.فلاوجهكونطلب

وككثرةدعتكنظيرمعنااصنم

رحممك.

حتىاليومأمامكذبيحتنافلتكن

يتوكلونالذينيخزىلافإنه،ترضيك

وروحمنسحقةبنفسلكن.عليك

كباش.ممحرقاتكمااقبلنامتضعة

."عانخرافوربواتوئيران

النار(وسطفيعزارياسصلاة)من

الطقسيةالكتب

لأتلوالسحروقتعيناي"سبقت

."أقوالكجميمفي

الأجبية(منباكر)قطعة

والعمقالبحر،ماءانقطم"بالقطم

ظاهرةغيرأرضمسلكأ.صارالعميق

غيروطريق،الشمسعليهاأشرقت

و!فمنحلماءعليها.مشوامسلوكة

فرعونغرقئعجز.عحيببفعل

البحر."إسرائيلبنووعبر.ومركباته

(الأولالهوسلبش)من

ونخافكقلوبنابكل"نتبعك

تخزنا.فلااللةياوجهكونطلب

وكثرةدعتكبحسبمعنااصنمبل

صلاتنالتصعدأعئا.ربيارتجك

كبايقمحرقاتمثلسيدناياأمامك

."عانوعجول

باللحنئقال)مديح

القديسين(الفتيةللثلاثة
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الاكليلصلاةبدءعندالكنيسةفييحدثمانرىوجميعنا+

ابنتهبيديأخذ(بعدهالأقرباءأقرب)أوالعروسوالدنرىالمقذس،

فيسلمهاالاكليلمنصةإلىبهايصلأنإليالكنيسةداخليقودها

:سارةأبورعوئيلصنعههاتمامآهذاالعريص؟إكهناك

إلهقائلأ:طوبيايدإلىوسفمهاسارةابنتهيد)راعوئيل())أخذ+

يجمعكما،هومعكما،يكونيعقوبوإلهإسحقوإلهإبراهيم

(71:ه)طوبيافيكما."بركتهويكضل

الباسيلي:اسالقآفيالصلحصلاةومن

القداسصلاةالسبعينية

الإنسانجبلالذيالأبديالعظيماللة"يا،البلىعدمفيالانسانخلق"اللة

إلىدخلالذيوالموتفساد.غيرعلىإبليسوبحسد.صورتهعلىوصنعه

."هدمتهإبليسبحسدالعا.لم."لمالعاإلىالموتدخل

الصلح()صلاة2(4و2:23)حك

السبعيتيالقديمبالعهدالقبطيةالكنيسةتأثرموضوعأنوالحقيقة

الأمثلة،منالقليلفيإلأمعهنتلامسلمو،متضدبطويلموضوع

التعرفهنالقارىءتمكنهستفيضةدراسةإلممايحتاجشكبلالكن

هنالكنيصةاستمدتهاالتيالليتورجيةوالطقسيةالروحيةالأصولعلى

الكنيسةفيالروحانيينالمعلمينالآباءحميعإنبلالأسفار.هذه

كانت،الفمذهبييوحناوالقديسباسيليوسالقديسمثل،الجامعة

الترحمةهنشهاداتعلىتستندالروحيةوهبادؤهمشروحاتهم

القديسمثل،القبطيةالكنيسةفيالعظاماللاهوتيونوالآباء.الصبعينية

الذيالقديمالعهدكانالكبير،كيرلسوالقديسالرسوليأثناسيوس
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رتبواوالذين.السبعينيةهوالهراطقةمعمجادلاتهنمفيإليهيرجعون

الصبعينيةكاشماالكنيسةفيوالتعاليمالقراءاتونظامالطقوس

المصدرهى،المتداولةالحديثةالترحماتفيخذقمثالتيبأسفارها

دخولمنابتداغوالليتورجيا،العبادةأنظمةبنواعليهالذيالأساسى

منها.انصرافهوقتإلىيعملهاأنالمصليعلىالتيوالواجباتالكنيسة

مبادئهملمعرفةلأ!0104أ!!"الآباء"دراسةإننقولوبإيجاز،

السبعينيةودراسة.ممطالعةالاهتماميقتضىولاهوتهمونصكهم

روحانيتهاالقبطيةالكنيسةمنهاصاغتالتيالخامالمادةباعتبارها

وطقسها.ولاهوتها

هقدمةفيالمسكإنمتىللأببقولنستشهدأنبنايجدرالختاموفي

فائلأ:ينبهناإذ"،والقداس"الافخارستياكتابه

وغيروجهالةباستهتارتكونعندماالطقسيةالعبادةخطر"إن

العبادةهذهأنهولاهوتى،مصتوىعلىمشروحةولامفهومة

ومضمونهاشكلهاوإعطائهاالكنيسةتصويرفيتتحكمالممتة

الكنيسةأن.ممعنى.العبادةبهتتمالذيالضعف.ممستوىاللاهوقي

حجمعنتزيدلاالكلىمظهرهاوفيالشعبأذهانفيتصير

والعبادةوسامعها،قائلهاذهنفيالميتةالمستهترةالطقوسهذه

حبنامقدارهنايفيدولا.المشروحةوغيرالمفهومةغيرالصورية

الذيالايمانلأن،والتراثبالتقليدتمسكنامقدارأوللكنيسة

للشكقابلأويكونويهتزيضعفالوعىينقصه

".والاضمحلال

(02صفحةوالقداس)الافخارستيا



مجموعةمنصلىو

فينشرهاسبقمسلسلةمقالات

مرقصمجلة

!!هـ

الآباءعندوشروحاتهاالربانيةالصلاة.

الثلاثةبالأقمارالملقبينالآباءعندالكاهنشخصية.

الآباءعندوشروحاتهاالجبلعلىالعظة.

الأوائلالبريةوآباءأنطونيوسالقديصعندالنسكوحياةالقدسالروح.

الكنيسةآباءفكرفييسوعالمسيحفيالتبى.

الكبيركيرلسالقديستعاليمفيالمسيحجسدالكنيسة.

الفمذهىيوحناالقديستعاليمفيالأطفالتربية.

القديمةروماعنقصةالسرادلمجما:شهيد.

أجلنامنوصلاتهصومهفيالمسيح.

الاسكندريةكنيسةعرفتهكماالقديمالعهد.

يسوعالمسيحفيوكيانناوجودنا.

الأبديوكهنوتهوصعودهوقيامتهوموتهوآلامهأجلنامنالمقآسةحياتهفيالمسيح.

البريةآباءعندالروحيةاأبوة01

منفصلة(كتبليالمسلسلةمرقسمجلةمقالاتنشر)تتبع
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