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؟الصتاباهتالمات

عوجالهيجعلولمبالحقالكتابعبدهعلىأنزلالذيدهالحمد

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىالهبعثهمنعلىوسلامآوصلاة

بعدةاما،الكافرونكرهولوكله

العوابتفيشثككالئيالكتأباتمنالكعيرالأونةهذهفيظهرتففد

الافترا+اتهذهومنالكرلم،القرآنصحةفيكذلكونشككالإسلامية،

قدوالنصارىاليهودأقأعلنعندماأخطأقدالكريمالفرآنبأنفولهم

ذلكعلىأوردواوفد.الكتابهذالمحرلفاستحالةزاعمين،كعبهمحرفوا

معل:اعتراضاتعدة

مالىتاريخها.يرجعوالئيالقديمةالمخطوطاتمنالعديدوجودأ-

أبديهمبينعماعأسفارهاتختلفلايزعمونكماوهي،الإسلامظهورفبل

االأن

يزعمونكماوهيالكعاب،أسفارصحةعلىالكنيسةآباءشهادة2-

.الآنأيديهمبينالئيالأسفارنفس

بينهملماالكتابتحريفعلىوالنصارىاليهوداجتماعاستحالة-3



.خلاقاتمن

تعددمنبالرغمأسفارهاختلافوعدمللكتابالموضوعيةالوحدة4-

الكاتبين.

النصمعتختلفلاوالتيالقديمةالترجماتمنالعديدوجود5-

الأصلي.النصتحردفينفيمماالأصلي

.الكتابرواياتصحةعلىالآثارعلماكتشافاتشهادة6-

لصلبالإنجيلعةالروايةصحةيثبتالذيالمسيحكفناكتشاف7-

وموته..المسيح

العلمعة.المكتشفاتأحدثمعالكتاباتفاق8-

للكعاب.الفرلدالأخلاقيالأثر-9

منهنصأيضياعوعدم،بقائهفيفرلدالكتاببأنالادعاء-01

كتابته.علىالطوللالومتعروربرغم

الادعاهاتهذهكل.علىبالردونوفبفهاالهمنبعونفمناولفد

لأنهموذلكتعالى،ايثهكتابعنوالزودالدفاعبابمن،والشبهات

يكونولذلك،نظرهموجهةعنتعبرالثيالكعاباتمنالعديدأصدروا

عامةمسألةيكونأنالىبهايعتقدونعقمدةكونهمنالأمرخرجقد

امجابآ.وسلبآفيهارأيهيبديأنانسانلكليحق،الناسيتناولها

التالي:الم!نهجعلىردنافياعتمدناولفد

عليها.يخعلفونلاالتيبالمراجعالاسعدلالا-

معناولفيعليهانعتمدالتيالمراجعتكونأنالحرصكلحرصنا2-

منوذلك،مشقةبدونعليهاالحصوليسعطيعوالتي،الغربيالقاريءيد

العربية.البلادفيالمتوفرةالنصرانيةالأقلياتمكعبات

محلفيعربيمرجعوجودلعدمغربيمرجعاستخدامحالةفي3-



دللعربيةمراجعمنأكعرأوبشاهدنأتيبأنأنفسناالزمناالاستدلال،إ

الغربي.المرجعصحةعلى

اجاء

دينسبأوأفرادحإريحالكماببهلاقصدناأنناأحديظنلارجاه

الدىالوحيدالدبنهوفالإسلامهدا،عنالناسأبعدفنحن،الأديانمن

فيهبلتزم-الدإمةعفد.وهو-عفدعنعبارةالأففباثمعالعلافةيحعل

الأقلبات.لمجاهبشروطهالمسلمون

حيثالنورعبدمنيعدإالقسالدكعوروصيةئطبيقالانفعللموثحن

للناساتركهانبؤة،أورسالةصدقنكتشفأنثرلدكنتران:يفول

،نقاومأنواسعطاعتللنقدصمدتفاإنويحللونها،ويفسرونهابنتقدونها

،سلاحأومالأوبرجاللمحمبهاأنلمحاوللا.اللهمنصادقةرسالةتكون

لمحتوله(1الدإيالحقفينجوثهاالصادقةفالرسالة

لهاتجدأندونثرفعشعاراثعنعبارةالوصعةهرإهتكونل!فنرجو

العملي.التطبيقمنخظاإ

...الفصد8ورامنوايثه

يعبكلهامحل!

36وهمهة-صفحةشبهكا
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لىالأوالفصلى

الطنيلللةأباءت15شيا

المتهرللع(ال!تابتحريوتألمحل!

هوالكتابلمحرلفبعدمالقاثلونعليهايستندالتيالأدلةأضهرمن

)كان:يقولالنورعبدمني!سالقسالدكتورفمثلا،.الكنيسةآباهضهادات

ايدينابينهيكماالجديدالعهدأسفاربتلاوةيتعبدونالمسيحيينجميع

مائلاالقسوبستمر،لأ(البوم

جدولأولهاكان،المقدسةالكعببأحما+جداولالمسيحمةأثمةكثب11

سنة(.بمئةالرسوليوحنا)بعدالإسكندركطأوريجانوسالعظممالعالم

بضائرالأريعوفيه،تاريخهفييوسابيوسوذكرهبارشى،فيمحفوظوجدوله

رساثلوثلاثبظرسورسالتاعثمرةالأريعبولىورساثلالرصلوأعمال

المفتعلة،الكتبيذكرولم،اليومعندناالمؤجودوهوالرؤلا،وكتابيوحنا

11.بهاالموحىكعبهمسوىيعرفوالمالمسي!حيينأنعلىيدلمما

فيالكيسةآباءضهادةونرعلىباللعبالفمىيستمروهكذا

ابرنابا..0معلالأولالقرنمنبرجالستث!هدأ27ار25منالصفحات

الإ!يليةيللوبلرةنصركنبة-17ص-النورعبد-ميىوه!ية-..اسهلى



رجالومن،آسيافيهيرابوليساسففابابياس"1الثانيالفرنرجالومن

مثلأفيذكرالرابعالقرنرجالمنأما"أوريحانوس"الثالثالقرن

مبصرلة.أسففالمؤرخا.بوساببوس.ه

المقدسالكماب11كتابهفيالخيرأبوبسيظالمسيحعبدالفمىعنأما

01عنوانالسابعالفصلاعطىفقدبتحرعلفه"والقائليننقاد.يعحدى

الفصلهذاوفي11الجديدالعهدووحيلصحةالأولىالبهيسةآباءشهادة

بابياسشهادةوبرنابارسالةمملاالكنيسةآباءضهادةعلىيسعند

رأثناسعوسالقيصرعديوسابيوسووأوريجانوسالإسكندرنعوأكلمندس

الرسولي.

هناكانيزعمحيثأرياضداودالدكعورالمنوالنفسعلىوشعير

أحماءمنبجملةذلكعلىوشششهدالمقدسالكتابصحةعلىتواترأ2

باكلمندسلاستدلالمثل،سابقوهقالهعماتخرجلاالكنيسةآباء

وغيرهم.طبويشاوسولابعاسوهرماس

لقد11:قائلأالوترنفسعلىيعزف3صموئيلفريزالقسوحنى

جمل،الجميععندبنصهواحدفالكتابذلكومعفرقآالمسيحيوناخعلف

فرقةحرفتهأفا،نصوصمنفيهجا+بمارأيهاوتنعيدالنصهذاتقرفرقة

صحعحا.والأخرمحرفواحدنصانلديناولأصيحالأخرىلاعثرصش

17كلاآ!دفعلىيقلرمنا L p thl

الكنبمهعلىالتواطؤالعالةئحبل!يثالجمععنالجمعيرىأنالميعلمينعلملهعندالتواتر2

ناهيكهنا،علىيدلعاالبحثصفحكخلالمنوسنورد،المقدسالكت!فيمتحققغيروهنا

علمدعندحققندالنيالمحنىبهنامتواتركتابهمكلىملماالمقلسالكتبعلملهمناحلأأن

سلفأ.المسلمبن

2صافزاء3أمحقيمةالالمجيللمحريف3
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لممنهتمودناكماالمملفةالكنبسةكاهنعرنلزأمرذرعالفمصوأما

الكعابتحريفاستحالةعلىأدلعهيسردحعثضعئأسابفو.فالهعمايزد

الدينأئمةأنالعاريعلناي!كر:إه.يفولالنواترضهادةعنوانوتحتا!دس

فيامتبسواالكنيسةرعايةفيخلفوهمالذينأو،الرسلعاصرواالذين

لفينهم،الإنجيلمنوخصوصأالمفدسةالكعبمنومؤلفاتبممواعظهم

مبنولايديهابينمنالباطلياعتبهلاايثهمنبهاموحىعالهيةكتبباعنها

وديونسيوسأكلمندس،مثلالآباهقائمةذكرفيالقىيسعمرثمخلفها".

جيمعان11:بفولهيوجزهابختيجهكلامهالفسويختعموغيىهموهرماس

نغوبهماختلافعلىالمفدسةالكتببهذهاعتقدواالبده،منذالمسيحيبن

.12اهبهماومذ

"المقدسالكتابوحي11كعابهفيرياضيوسفيرددهالكلامونفس

عنايةالأولالعصرفيالمزمنرنبذلولفد11:يفول-5657صفحةنفي

اعلاضيثأيقبلواولم،الكتاباتمنوغيرهاأسفار"الوحيبينللعمععزخاصة

الوحيوصوللاالمؤمنبنياولئكالربضمنولفدالدفبق.التحريبعد

جموعثمييزأيضأبل،فحسبالفردالمؤمناستنارةحتىولافقط،اعليهم

يتكلمعندمافالربالأسفار.وحيجهةمنمعآجميمأواتفاقهمالمؤمنبن،

صوتعنصوتهتميزالخراففإنيعكلمعندماوالراعي،بسلطانيتكلم

11يفول:عندماالجرأةقمةالىيصلحتىالكاتبيستمرثم...(الغريب

الرسولي.العصرنهايةفياللهوحيبانهاالأسفارهذهاعتمادصارولقد

اترضالهذا(سنةمالة)نحوالرسوليوحناعمرأطالالهأنالبعضودرى

المقدسالكتابمنالأخيىةاللمساثبخفسهيسجلأنوهو،السامي

بفدرةاليناليصلالكعابهذاالكنيسةآباهبعدفعماتسموامنويععلم

83صالمقلسالبه!نحريفاصنحالةا

04صالمقدسالكتبلمحريفاصتحالة2



.11المفاوماتكلرغمالحافظاله

ياثأندونالآخردنعنينفلكعبهجميعفيكالعادةرداضداودوأما

الكعببهذه.اعتفدواالبدء،منذالمسعحيينجميعان11فيقولبجديد

وأفكارهمعقاثدهممنبالرغمومذاهبهمثععوبهماختلافسعلىالمقدسة

بالعبريالقديمالعهد11المقدسللكتابثابتنصعلىائفقواالمخعلفة

.151ااباليونانيالقديموالعهد

علىالعزففيالمقدسالكعابتحريفبعدمالقاثلونيستمروهكذا

بعضبىأحدهمفيقدمبعضمنبعضهمينقلالكنيسةآباءشهادةوئرنفص

تقربلباجديداكئابايخرجثمالآخرالبعضولؤخرالأخرى!لىالأس!ء

واحمهالكتابغلافلونفيالاالآخرعنكعابيختلففلاالألفاظبنفس

الكماببعضفإنذلكمناكثربلالكعاباسميغيرلمالبعض)نبل

فترةفكلشخصيآهمكعاباتهمفياللعبةنفعييلعبواأنالأمربهموصل

اسمتحتبطباعتهولفومالأخرىوبؤخرصفحاتفعهفيقدمبكتابهيأتى

الذيالكلامصحةفيوالتحفيقالبحثعناءأنفسهميكلقوافلمجديد،

المزعومة.بالمراجعالمكتوبالكلامفيفارنواينفلونه،

هاهعةعنواضحأتصورأالكنعسةآبا+لدىكانحقأهل:الآنوالسؤال

الكعابأمنفارعلىالكنيسهآباءاتفقوهل3وأسفارهالمقدسالكعاب

7.البعض3يزعمكماالمقدس

.المقاليئضحوبالمثالالكنيسةلآباءوأمثلةنماذجلنأخذو

17صأرطيخوص--رياضثاوداثهأكلاملمحريفعلىبفلرمنأ

15



صرء(020)012نلي!أصقفإيوينا؟!!

جليلة2شهادثهأنولرونأالكنسيالعفذيدأبوعليهيطلقوالذي

منالكتاباتالمقدسالكتابتحريفبعدمالفاثلونينفلأنوالعجيب

هذا!افرنشاوسالكتاباتهذهتوثعقفييبحعواأندوط.البعضبعضهم

أنه-الكنسيالعأربعبأبيوالمعروف-الفيصرييوصابيوسعنهيخبرنا

وتعالواالمقذسةافيسفارمنهولهرماس"الراعياكعاب1بأنيؤمنكان

بلفقطالبراعيكتابيعرفلا3وهو11يفول:يوسابعوسكلامنصنفرأ

شيءكلأولفاثلاالسفرتكلمحسنآيلي:ماعنهكعبوفد،يقبلهأيضأ

.ا.3وأكملهاالأشياءكلخلقالذيواحداينهبأنآمن

أالمقدسالكعابأسفارعلىالآباءاتفأقأين:السؤاللنايحقوهنا

بهاسلمواالتيلهرماس(الراعي)كسفرالأسفارأينآخروسؤال

3الآنأيديئابينولعست

.منلكلأشهدالأنىالكعابفولليلرعشاوسالعلامةعلىيظبقوهل

عليهاللهيزيدهذاعلىيقلدأحدكان)نالكتابهذانبوةأفواليسصع

علىالضرباتستزبلدحفآهل(4.الكن!ابهذافيالمكنوبةالضربات

8صالمصكبنمتىالأب-الآبائيالئقلهدنيالحمسينيومأ

Bible In The Church: A Popular!حلامكأك*ء.d.302 :)EC .B)F
on Of The Holy Scriptures In!مOfThe Collection And Recep-ألالاهccول

122-.ndon,ppضأ:.anChurches, ,9187 Macmillan & CoنلاThe Chri

;123.13 .F Westcott, A General Survey Of The History Of !8+ Canon

,.OfThe New Testament,,6918 Seventh Edition, Macmillan & Co. Ltd

193-093..d،!0 ppولLo

27صفحةالنورعبد-منهسوهمهةثبهك2

7فقرة8ت5-كالكنيسهت!يخ

2218:رؤبة4

11



I!?لىدريناوسالعلامة cc!

بحقيصلحلاالرجلأن.لعلمواليربشاوسكماباتثرأوالوالقومولعل

ضدالثانيمكتابهفييفولمملأفهومععمدةمعلوماتمصدريكونأن

العمرمنبلغحتىعاشالمسيحأنوالعشرلنالثانيالفصلالهرطقات

بماهدهمعلومتهبتأكيدالسادسةالفقرةفيوبفومسنة،خمسينمنأكعر

عاشالمسيحأنحفآالكنيسةتؤمنفهل،8:561-57يوحناانجيلفيجاء

لمدعوتهوالثلاثينفيوهودعوتهبدأأنهيعتفدونأمالخمسينبلغحعى

المؤرخلسانعلىجاءكماوذلك3فقظسنواتأريعمنأكثرتستمر

2.القيصرييوسابيوسالكنسي

الكتابنفسمنالخامسةالففرةفييزعملييريشاوسأنحقآوالغريب

فيرافقوهالذينلتلاميذهزلديبنيوحناسلمهافدالمعلوماتهذهأن

.تراجانحكمحمىمعهوبفواآسيا

even as the Gospel and all the elders testify; those whowere)

ciple of the Lord!حولوو!ز"!!conversant in Asia with Jo

affirming] that John conveyed to them that information. And]

،(ofTrajanثم!ولةhe remained among them up to the

(ء1.253)85لع!ايجانوأوالكلامة

منيسالفسيصفهوالذيبالإسكندريةاللاهوتيةالمدرسةناظروهو

."العظيمالعالم11بأنهالنورعبد

ماريخكتابهفيالقيصرييوسابيوسأوردهالذيالجدولفيهـلالنظر

VI..عر!Irenaeus Against Heresies. Book IIا

93ص-أأ:ه-القيصرىيوسابيوس-الكنيسةت!يخ2

Irenaeus.لمل!لأ.3 Against Heresies. Book II

12



سفرفيوالرسالةالمراثيمع)أرمعاالقانونيةالأسفاربينمنيذكرالكنيسة

منالمقدسالكتابعلما+جهابذةنسألوالآنأرميا(أ.احمهواحده

الذي-اههأالعظيمالعالم55بهايؤمنكانالتيأرميارصالةهلالبروتشتافث

الكئابفيموجودة-عشرةالثامنةصسفياللاهوتيةللمدرسةناظرأأصبح

ا)1اموجودةغبرأنهاطبعاصالإجابة؟الأنالبروتستانتبديبينالذكطالمفدس

منبهموحىسفربأنهايعتفدففطأورجمانوسبكنلمالرسالةوهذه

كماعفعدنهبنفساعتفدواالكنيسةآباهمنالكثيركير.يوجدبلالاله

فتفول:الكتابعةالمعارفدائرةبذلكنحبرنا

-يميلون،الأوائلالعونانيونالأباءكان:ؤفيمتهاالرسالةقانوينةا.

نطت!كرل!لك،القانونيةالأسفارمنجزءآالرصالةاععبارالى-عامبوجه

الأورشليميوكيرلسوأبيفانعوسلأورجمانوسالفانونيةالأسفارقوائم

.211م()036لاودكيةمجمعفيرعبابهااعترففقدوعليهوأثناسبوس،

يعتبريكنلمأوريجانوسأنتبينالتيالعبارةهذها!دولنفسفيجاء

علعهبنيتالذكطوبطرس11المفدصةالأسفارمنالعانيةبطرسرف!الة

واحدةرسالةتركالجحيمأبوابعليهاتقوىلاالتيالمسيحكنيسة

.311فيهمشكوكهذاولكنأبضاثانيةرسالةتركولعلهبها،معنرف

أبو11الفيصرييوسابيوسرأيولكنهوحدهرأيهلي!الرأيوهذا

رسالة)نهاالكنيسةنارلخكنابهفيبالنصيقولفهوههالكنسيالعاريخ

كماباتهمفيالأقدمونالشيوخاستعملهاوفدبصحتهامع!ترفالأولىبطرس

بينالموجودةالمانبةرمالتهبأنعلمناأنناعلى.نزاعأييقبللاكسفر

2لقرة6j25-كالك!نيسةت!يخأ

9181091ص-ارميارصالة-أرميا-احرف-الكتابيةالمعلرفةsلا

51ففز25ف-ك6الكنهسةف!بخ
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اتضحتاذذلكمعولكنهاالفانونمةالأسفارضمنليستالآنأيدينا

.أالأسفارباقيمعاستعملتففدللكثيريننافعة

البهتابالىالعانيةرسالها!ابطرسدخلثحق.بأي:الأنواببممؤال

"أبوبشهادةأيضأوأوريحهانوس"العظيمالعالم11بشهادةأنهاطالماالمقدس

3؟؟المقدسةالأسفارمنليستأنهاالفيصرييوصابموسههالكنسيالتأريخ

يختلفوالمالآباهبانالكتابعلماءمنجهابذئناكلاماستصحابنامع

11.حوله

للأسفابىأوريجانوسجدولعرضفيالقيصرييوسابيوسوستمر

جدا،قصيرةرسالةأيضأوترك11فعقوليوحناعنيعكلمعندماالمقدسة

.211الجميعمنبصحمهمامعترفألمساولكنهما،وثالثةثانيةرسالةوربما

منمرفوضتينوالثالثةالعانيةيوحنارسالةكانت)ذاهووالسؤال

والإجماعالتواترهو.وأين3؟؟المقدسالكتابالىدخلتاالجمعفكيف

3؟.المزعوم

العظيمالعالمبعغورإتحافنافي"الكنسيالتاريخ11أبوولستمر

العبرانيينالىالرسالةعنتصورهفعنقلالمفدسةالأسفارعنأورمجانوس

نمييزيستطيعمنكل)ن"فيفول:بولسالىينسبهاأفيللبعضيحلوالتي

ليسالعبرانيينالىالرسالةأسلوبأنيدركاللغولةالألفاظبينالفرق

و"أىالكلامفه3عامىبأنهنفسهعناعمرفال!ىالرسولكلغهعاممأ

41وفصاحةدقةأكثريونانيةنعبيراتهابلالئعبير

لقرةا3فكؤ-الكنيسةت!يخأ

15نقرة23ف6-كالكليسةتلريخ2

لغتهانيسشيغلاعلأدلأن!يوحناكييلكثيرةاضلرألرفضناالضابطهناطبقناولو:-ملت3

صيلولغة

11فقرة23ف6-كالكنيسةت!يخ4
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المفدسالكنابنحربفمسألةفيللحكمغفدتمحاكمةأنوهب

على-أهلهامنضاهذوشهد-منهبالشهادةأولىأورجمانوسكيرفمن

الكتابخصرفوااليهمودأنعلىبسهدالذيفهوالكتاب!؟مالمفدس،لمحرلف

المفدس.

أما11يفولونوهم-مفارالأنباديررهبانمنشهاد:ننفلبنانعالوا

البهودلدىالعبرىالفدبمالعهدمنالبونانبةالأسفاربعصفيابشب

يمسىفاكلاخفاءفيركبثهمالى-أوركانوسثعليلحسب-فيرجع

ا.وغئنا:سوسناخبربدايةفيملكورهوكماوصهميوخهم،رؤساههم

محنهماالربنكلمالللانوهماالشعبهنشيخانالستتلكفيللفضا+

الأنجيلمنأمملةويقدم11الشعوخالقضاةمنبابلمنالاثمخرجأنه

بقوله:والفرسبينالكتبةالمسيحالسبديخاطبحبثبفوله،مالنأكبد

هاببلدآمنا،رضعلىصئفكزكيدآكلعلبكمبأنيلكي11

)منىوالملىبحافبكلببنقنلنمؤالدكطبرخعابنزكربادمهالىالصدبق

بكتب)كماحدنتوقائععنينكلمهناالمسيحفالسبد23:35(

نيجاهأبن:دي!نساءلثمالفديم.العهدفين!كرلمفىلكومع(،أورعانوس

أور!انوصبىبوردثمالبهود؟قنلهمال!ينالأنمعاءمحنشءالمقدصةالأسفار

منلاماتواحربوانشروا،...لمحرلوا)آخرون:العبرانينرسالةمنآخرمملأ

خارجأالبهودكطالتقليدفيمعروفلأنه1137و11:36عب11(بالسيف

111.بالمنشارنشرال!يهوففطالنبيأشعباءأنالعبرلةالأسفارعن

liltمنهلابهاصتفع!اا

ويعتبررنهأوريجانوسشهادةعلىيعتمدونالدينهؤلاءمنأتعجبأنا

75,58يىالأسكندربهكنهسةعرننهكماالفلبمالعهدأ
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العظمم،العالمأخرىوتارةفديس،هانهيفولرنفتارةالكنيسهآباهمن

منيعتبرونهكاثوليكأوأرثوذكسأوبروتسعانتسواءاستثناهبلاوكلهم

عنهلالرجلهدا.01حفعقةعلعنائحفونلماذاأدريولستالكنبسهآبا+

هوأوريجلهوس"الفدب!العظيمالعالم11فإن313ودهاءمكرعنأمجهل

شهادةهيوااشهادنيلعستوهذهالكنبسةفيالمحرومينالهراطفةمن

لاهوتيةأسثلة-الناسأسئلةمعسنواتكتابهفيالثالثشنودةالبابا

فيفعذكر،الاكليربكيةالكليةطلابعلىئدزسكتابوهووعفائدية

يلي:ما131صفحة

العانيالبطرلرك،الكرامدبمنرلوسالبابابواسطةأورجمانوسحرماتم1

ثاوفيلسالباباعهدفيأيضأحرمهوتأكد.الثالثالقرنأوائلزعشؤ

ئديسونلذلكولمحمس.الرابعالفرنأواخرفيوالعشرلن،الثالثالبابا

،قبرصأسقفأبيفانوسالفديسمنهموالخامسالرابعالفرنينفيكثيرون

عنالحروماتترذعلمالبدء.فيمحبيهمنكانطلىممطجيرومالفدي!ثم

مجمعيهافيتعالعمهكلنحرمالبيزنطيةالأرثوذكسيةوالكناتس.أورمجانوس.

بأنهأورمجانوسهؤلاءيصفأنالغرلبمنأليس011والسادسالخاه!

هذابعدعليهيستندأنالعجيبمنألعسبلالعظيمالعالمأوفديس

الكنيسةآباءمنباعتبارهنفسهاالأرثوذكسيةالكنعسةمنالقساوسة

مثل،وصفحاتصفحاتلملأتفىكرناهالوالنيهرطقاتهمنبالرغم

وتأليهالنهايةفيالكونوخلاصالشيطانوخلاص،للاتيالابنخضوع

الكثير..وغيىها.........................المسيعجسد

(015.215)افى!مصنصلإاهع!أصلمفيده!القه

أكلمندسأنمكر"عنأوجهلعنسوا+51يوهمناأنالبعضيرلد

علىقادراتحعلهالكتابلأسفارواضعتصورلديهكانالإسكندري
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الشهادةهذ.بأنيوهمناأنومجاولغيرها،منالإلهيةلأسفاربينالتفريق

جا+ماذلكعلىمثالأنأخذالكنمسة،تارلخكتابهفييوسابيوسذكرها

.142صفحةبنحرلفه"والفائليننفادهبئحدىالمفدسالكناب11كعابفي

لمدرسةمديرأالإسكندريأبهلمندصالقديسكانا.الكاتب:يفول

العلامةمنلكلومعلمآبنمينوسللعلامةونلميذأاللاهوتيةالإسكندرلة

معمرصأ11القيصرييوسابيوسيصفهكماوكانوهيبوليعوسأوريحانوس

اسملمأنهالمناظروصفكتابهعنيوسابيوسوينفل55المقدسةالأسفارفي

خنبفةنفسههوكانففدالرسلمنتسلموهالذينمندئةبكلالتفليد

الم!تعاقبةالأجبالأجلمنإنهنفسهعنهوبفولكماأوالرسلتلامبذ

الأقدهين"الشيوخمنحمعهاالتيالنفاليد

كلامالىبالرجوعالعظمىوالطائةالكبرىالصاعفةتاتيولكن

يذكرأن.-االنفلفيالأمين-الفستحاشىالذيالفيصرييوسابيوس

يؤمنكان-اللعجبوبا-الإسكندركطأكلمندسأنلندرك،كلامهنص

برنابارسالةمثلالمقدسالكتابفيالآنالموجودةغيرالأسفارمنبالعديد

يوسابيوسكلامنصوإليكمالرومأنياكلمندسورسائلبطرسورؤبا

المناظروصفمؤلفهفيقدملقدوبالاخنصار11بئرأ:دونكاملآالقعصري

المننازعالأسفارمجدفأندونالفانونبة،جمعالأسفارعنموجزأو!فأ

والسفربرناباورسالة،الأخرىالجامعةوالرسائليهوذارسالةأعثيعليها

2اابطرسرؤلاالمسمى

يفتبسكانالإسكندريأكلمندسأنعلىأيضأيوسابيوسويشهد

:فعفولالمقدسالكتابفي.الآنتوجدلااسفارمنكتابأتهفي

كتبمنينفلونعندمابهمظنكنماكتبهممنالنقلفيسيمتهمهوللكلاآبزهمككافاا

خصومهم

لقرةاا4ت6كالكنيسةتكيخ

17



مملعلبهاالمتنازعيلاسفارمنضهاداتالمؤلفاتهذ.نيأيضأهـستخدم55

ورساثلالعبرانبن،ورسالة،صراخابنيشوعوحبهمةسلبمان،حكمة

ا!أا-اويهوذاوأكلمندس،برئابا،

الأرثوذكعنعةالكنيسةداخلمنالكلامهداتؤكدأخرىشهادةوتأثي

مفارا،نباديرمنالصادراهالمقدسالكتابعنعامةافكرة1كتابفي

نصه:ما73صفحةفيفيفولمرفسمجلةفيكمقالاتئشروالذي

الثالثالفرنبدايةحتىالثانيالفرنمنالأخيرهالسنينشهدت11

يرأسهاكانالثيالشهيؤالاسكندريةمدرسةفيكبيرأنشاطآالميلادي

يعترفكانأنهكئابانهمنوينببنالاسكندري.كليمندسالعلامةحبنذاك

روها.كنبسةبهتعنرفكانتمماأكثرالجديدالعهدأسفارمنكبيربعدد

الرسلأعمالوسفرعشرةالأريعبولسورساثلالأرلعةافيناجيلذكرفقد

ولكنهالرؤلا.وسفرويهوفىا،والثانبةالأولىويوحناالأولىبطرس:ورصناثل

باعئبارهاالرسولوبرناباالرومانيكلمندسرساثلأيضأعاليهاأضاف

ا.ارسوليسلطانذاتكنابات

الديداخيكتاببأنيعتقدكانأكلمندسأنهو-ذلكمنوالأخطر

المفدسالكعابأسفارمنالهيسفرهو

مصادرسلسلةمنوهو"الرسلتعلعمأيالديدانجي51كتابففي

ذلكيذكرالفبطبةالكنبسةرهبانأحدتصنيفمنوهوالكنيسةطفوس

يدكرم216الاسكندريكليمندسوالقديس11فيفول:85صفحةصراحة

لأنهبلالكمىمنهافتبسلأنه7ففطليسالكتابه!اوجودصراحة

3:5الدبداخينصفيوردمااهسنروماتا-المنفرماتكتابههافيبذكر

وينسب11السر!ةالىيقودالكذبلأنكذابأنكنلابربا15:حرذيأ

313y6ف6كالكنهسةن!بخأ
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.11المقدصالكتابالىالعبارةهلى.

يؤمنكانأنهالى)ضافةأرستمأسدالدكتوريذكرهاالشهادةونفس.

عندصبواءالآنابه-امعمرف.غيرالسفرهذاوبالطبعالثالمشاسدراسبسفر

بسفريؤمنكانلأنهإضافة2الكاثوليكأوالأرثوذكسأوالبروتسنانث

البروتسئانت.بهيزمنلاالذيباروخ

نناالنا)القونليده!هيرابوأصقفبابياهع!

وصلبلبابياسبشهادةالفساوسةيستدلوجهبأيأدريلست

نصه:مايقولفهوبالنبوغيصفهبأنالنورعبدمنيسالفسوهوبأحدهم

واجممعم116و011بينءآسيا،فيهيرابولمسأسففابابياس:1

11الرسولبموحنااجتمعوربماببوليكارلوس،

فيرلاضداودالدكتور11مسطرةنقل11نفلهالذيالكلأمنفسوهو

3كلامتحريفعلىيفدرمنكتابه 11T3

هيأم،الرجلهذاحقمقة.والدكاترةالقساوسةهؤلاءيمجاهلفهل

55صوالمنفلون،الرصوليويأالأبله،1،الكنبسةأبل!:رستم(صددكتورا

2)d. 302 :)EC B. -3 * Westcott, The Bible In The Church: A Popular

on And Reception Of The Holy Scriptures In!خnt Of The Colleبامك!ول

126-.TheChristian Churches,,9187 Macmillan& :.oC London, pp

Canon+127;ح .B .F. Westcott, A General Survey Of The History Of

,.OfThe New Testament,,6918 Seventh Edition, Macmillan& Co. Ltd

363-036..London,pp

14صايثهكلاملمحريفعلىيقلرمن3
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11النابغة11هذافإن1113للأفوالوتحقيقنمحيضبدونالنقلمصمبة

عديمانساقهمو،الدفاعياللاهوتوأصاتذةالفساوصةعنهيتكلمالدكط

ذكر.بماسأكتفيالبابعاصهذاوصففيأكثرأخوضلاوحتىالادراك

نفسيويذون11نصه:مائيفولالقيصرييوشئابيوصالكنسيالمأزفخأبو

وأممالاالمكعوبكيىالنفليدمنوصلته)نهايفولاخرىرواياتالكاتب0

التأريخأبوهـسعتمرأاخرافيةأخرىوأمور،للمخلصغزلبةوتعالعم

القساوصةناعسشىمنوأكثرمنيأكثرالرجلعنيعرفالذيالكنسي

يتبينكماجداالادراكعدودكانأنهيبدو)ذ"عنهيقولاذوالدكاترة

بعدهمنالكنيسةآباءمنالكثيرلنأنفيالسببيرجعواليه.أبحاثهمن

فيه،عاشىالذيالزمنأقدميةعلىذلكفيمستندينالآراءنفساعتنقوا

.2امماثلةبآراءنادواممنوغيرهمعلأكالريناوس

الادراكمحدودبةمنوشحررواالفومبنصفمنى-وتعمري"فلت

33سبفهمممنورثوهاالني

كانبابياسأنمنبالركمالفيصرييوسابيوسمنالشهادههذهتأتي

الثيوخمنسبقهممنتسلمهاوأنهتمامأصحيجهويقولهماكلأنيزعم

منجيدأأتدكرهوماتعلمعهما.أضيفأنفيأتردد"لابالنصيقولفهو

أذرح،لمإناثماماصحتهمنواثقلأنيالثيوخ،مننسلمتهاتفاسير

أذرحولا،الحقيعملونبمنبل،كثيرةأشياءقالوابالذين،الناسكمعظم

الربأعطاهماأعادواالذينبأولئكبل،الأخرينوصاياونيربمن

نظرتالفسوستبعممنأحدجا،ني!اذا.نفسهالحقمنواسنفواللابمان

يعفوبأوتوماأوفيلبسأوبطرصأواندراوصقالهمماالشيوخكلامفي

فإنني.الشيخبوحناأوأربششونأو،الربتلاميلأحدأومتىأويوحناأو

ااففرة93ت3كالكبسةت!بخأ

31لفز93ت3كالكنبسةن!يخ2
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الحيالصوتينقلهمابقدريفيدنيالكعبمنئسقىماأنظننتما

أااقيالبا

بعفيدةيعتفدمناعتبرأغس!نوسالقديسأننعرفأنويكفي

الموتمنالأجسادقيامةبعدأنهفيا.الإيمانعنمنحرفهوبابياس

الىالمسيحفيهايعودمملكةعنعبارةالأرضعلىسنهألفهناكسيكون

غصن،555015بهاكرمةكلكرهة555015توجدالمملكةهذهوفيالأرض

العنب،منحبة000.01يحويعنفودوكلعنقود،000.01بهغصنوكل

الفديساذأ.بشهادة2.االخمرامنمكعالأ25يملأعصيرهاحبةوكل

بعدمالقائلينأنولبدو11الإيمانعنمنحرفاكانبابعاسفإناغسطينوس

حينماالوراءالىالساعةبعقاربيعودواأنيرلدونالمفدسالكتابلمحرلف

آبا.ضللالذيبابياسخدعةفيوغارقينساقطينالكنيسةآبا+كان

لمبابياسأنوهيالمرةالحفيقةعلىأفاقواحتىطوللةلفرونالكنيسة

الكنيسةرهبانأحدشهادةواليكمبعوضهجناحتساويشهادتهتكن

طويلةقروناظلتالتيأهميتهابابياصلآراءتعدولم15يفول:الفبطية

سباقأكانيوساببوسانبل.آراءهمونوجهالكنبسةآباءفكرعلىنؤثر

يعبينكماجدآالادراكمحدودكانبابياس)ن)قألعندماالشانهذافي

311(أبحاثهمن

للفساوسةآنأما؟عينيهئغمضأنالمبصريصرICU,والن!ؤال

اقوالخطىعلىيسيرراوالا،الرصينالعلميللمنهجئصغواأنوالدكاترة

ئفبلوهل3،وغيرهلىلريناوصأمثالالكنيسةآباءضئعبعدمابابياس

عرالهالىكلامنسبةفي-جدأالإدراكمحدود-كهذارجلشهادة

.Irenaeus:Adv.5:23ايضأأنظر4،3فقرات93ف3كالكنيسةقا!يخأ Haer

148صفحةملالييعقوبتثرسالقمص-الرصولمنالآبا،1-البانرولوجيعلمياالمدخل2

65صفحة-الديداخيالكني!ةطقوصمصالر9
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وجل3

69ممنةبمهماننالهولع!أصلمنه

-ذكرواالكنيسةبآباء-أ-هصدالاستشفأاالئخبطفيواشئمرارا

عبدمنيسالفسالدكعورذكرهماالمعالسبعلفعلى،الرومانيأكلمندس

(4:3)فيلبيبولمىالرسولمعوعملروماأسفف11.اكلعمندس:النور

المسيحأفوالمنبكعيرفيهااستشهدكورنثوسكنيسةالىرسالةوكتب

151.الرسلرسائلومن،الإنجيلفيالواردة

نفعزيرددونالذينالفساوسةعشراتمنوغيىهالقسالدكتورأنولو

اكلمندسأنلعلمراالرسالةهذهقراءةعناءأنفسهمكففواقدالكلام

يألهنجدولاالمقدسةالكتبمنأنهعلىكلامأيقتبسكانالروماني

الحصرلاالمثالسبيلعلى،الأنأيدينابينالذيالمقدسالكعابفيأثر

:مكتوبلأنه،الأمثلةبهذهنلتصقاناذنالإخوةايهابنافخليق11يقول

ولعلق2."قديسينيصبرونبهميلصقونال!ين"لأنبالقديسينالتصقوا

اغير5:قائلأالهامشفيالنصهذاعلىقلادهسلعمانوليمإلدكتور

القديسعلىينطبقهلالههداكماذعونا"،المقدسالكتابفيموجودة

أشهدالأنياللاهوتييوحنارزيلةفيالكتابنصالرومانياكلمندس

يزلدهذاعلىيزيدأحدكان)نالكعابهذا.نبوةأقواليسمعمنلكل

3(الكتابهلىافيالمكئوبةالضرباتعليهايثه

الرجلأنيعلمواحتىالرسالةهذهقراءةعنا+أنفسبمكففواليتهميا

البحثمنهجيةمنالأدنىالحدلديهيوجدولاجداالإدراكمحدودكان

26-شخومعيةسعكأ

46:2-الكورنثيينالىالرومانياكلمنلسرسالة2

22:81رؤبة3



فيأنرسالتهفييخبرنافإنهيسمعها،التيالأقوالصحةفيوالتحقيق

وطبعأالعنقاءطاثريوجدحولهاوماالعرببلادأيالمشرقنواحي

لالمعطوريخرإينطالرالعنقاءطالرأنيج!لمونوالفساوسةالدكاترة

منعظماثناولاالمطارنةالآباءمنمراجعةنتوقعلاولك!ن!نا-"لهحفبفة

كلامننقلتعالوا-يعطيهلاالشيءفامدلأنوالأساقفةالبطاركة

هؤلاه:بهايتغنىالتيرسالعهفيالرومانيأكلمندس

بلادأ!،المشرقنواحيفيتحدثالنيالغريبةالأعجوبةفلنتأمل11

نوعهفيوحبدهو:العنقاءبسمىطائرهنالنبها.ا.لمحيطةوالأفالبمالعرب

باللبانلنفسهيقيم-ليموتنهابتهتقتربوعندماعام،خمسماثةولعبش

،يموتحيثأيامهنكملعندمابدخلهعشآالأطيابمنوغيىهماوالمر

وتتغطىالميتالطاثربقايامقنغتريدودةتولدالمتحللجسمهومن

وبه!اأبيها،آعنلافيهتستقرالليالعشتحمل،قولةتصبحإذثم.بالرشى

هنالههلبولولبس،مدبنةحتى-,CL.إلىالعرلبةمنرحلتهاتواصلالحمل

مذبحعلىلمضعهطاثرةالجمعنمضيمنمرأىوعلىالنهاروضحفي

الكهنةيفتشحينهر،الأولمفرهاإلىعاثدةتسرعذلكوبعدالشسى

أ.اعاماالخمسماثةتمامبعدبالضب!عادتأنهاوجمدونتواربخهم،سجلات

014(!منةقبلىبهـنابااهالة

عبدمنيسالقسكلاممثلأواليليرصالة،برناباإلىزورأالبغضنسب

و47و46و3و13:2)أعمالبولىالرسولمععمل:برنابا"النور

رسالةوألف14:14()أعمالأيضآرسولأوس!مى(9:6كورنعوس

بإنجيلفيهااسعشهد،موجودةتزالولاالقدماءعندكبرىمنزلةلهاكانت

3-أ:23الكورنثيينالىالرومانياكلمنلىرصالةأ
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عندالكلمة2هذهبستعملونالبهودركانمكعوببفولهعنهرنفلمعى

111.المقدسةبالكبالاستشهاد

مورولاتهمعنللدفاعأنفسهمصرعروامنأنلونكرززلناوما

برناباوسالةكفرا+ة-الموروثهذاةقراهعناءأنفسهبمكئفواالعقافية

الترجمةمنتفتبسكمابرنابارسالةأنلوجدوافصلا21منوالمكونة

لهاوجودلاأسفارمنأبضآتفنبسكانتفإنهاأشععاءلسفرالسبعينية

تهافتمنقررناهماالىلوصلوا-أبدبناببنالذيالمفدسالكتابفيالآن

.2جد%الإدراكمحدوديالأباءأقوالعلىالاعتماد

لمحريرهاعلىأشرفالنيالكنابعةالمعارفدانرةتؤكدهماأيضأوهذا

وهم:والفساوسةالدكاترةمننجموعة

النور.عبدمنعسالفسدكتورأ

حبعب.صموثعلالفسهـدكتور

.فارسفابزالفسدكتور-3

صابر.جوقلف-4

.بباويوهبةولعم:المسئولالمحرر

منكبيرأجز،أإن:الرسالةا.محتولاتالداثرةكلامنصواليكم

أشععا+،لسفرالسبعييةالثرجمةمنأغلبها،اقتباساتعنعبارةالرسالة

فيقتبسأيضاقانونبةغيروأسفار،أخرىقانونعةأسفارمنالآخروالبعض

الأولأخنوخمنولقتبس(،)12"آخراكنيي1العاني)سدراصمنأقوالأ

مواضعفيالظاهرةه!.وتعكرر11الكتاسع.وبفول:عنهاوبفول5(:)6،

،.001أخربع

25وممبة-سهحةشبهكأ

36ص-الزصلنعلبمأيالديداخي2
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دائرةففينفسهيناقضالنورعبدمنيسالفسأنحفأوالعجيب

نأوالدكاشرةالقساوسةمنمجموعةومعههويصرحالكنابيةالمعارف

الكلامنصوإليكمالرسولبرنابايكونأنيمكنلابرنابارسالةكاتب

سفرفيالمذكوربرئاباهوكاتبهايكونأنجدآالمسمبعدمن:مؤلفها51

فهي،الأولىالتبشيرلةرحلتفيبولسللرسرلرفيقأكانوالذي،الأعمال

أنهوذلك،منالأهمولكنكثير%ذلكعنمتاخرتاريخالىنرجع

بولى،الرصولتعليمعنالاختلافكليختلفبهاالذيالتعلممأسلوب

والبصيرةالبر،أعمالفيهتندخلوجهادسعيموضوعهوفالخلاص

بالشخصإتتزخر(الخمسة)الأسفاروالعوراةذلك.علىتساعدالمممزة

تنفللكيبلحرفياتفهمأنمنهايفصدذلمروحياتعليمأنمثلالتي

مازالبلالمسيض،تممهقدالناموصىأننفهمل!ويحهب.روحيةمعاني

ذكرأهملتقدأكونألالترجونفسيإن55للمسعحيين،ملزمالناموص

الذكطهذا)3(برنابافأي(،أ:)17"للخلاصاللازمةالأمورمنثيه

11111.ذلككنب

نفسهوهو51لىلرينيثوسالفديسأنالناسيخبرونالفساوسةليتولا

كيراعمبرهااالكنيسةآباءمنولعتبرونهص!هادتهعلىيعتمدونالذي

مانونية.

بمكيالين3نكيلونلماذاللقساوصة:والسؤال

برنابارسالةكاتبمنكعلونالمقدسكتابكمعنتدافعونفعندما

يكتبلمبرناباأنوهيالحقيفةتذكرونالأخرىكعاباتكموفي،رسول

.؟العلميالبحثأخلاقياتمنهذافهلالرسالةهذه

تععرفونكنتماذاالمفدس،الكتابعنالدفاعلواءلحاملي:والسؤال

برنابا.رصالة-برنابامالةبحرفالكتابيةالمعلرتثائرةأ
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فيتضعونهالافلماذاالرسلمنواحدوهوبرناباكتبهاالرسالةبأن

الرسلمنأيضاصهولوفافإنلوقاانجملوضعتمكماالمقدسالكتاب

برنابا.معلمثلهلبولىتلميذصاوكان

والقائليننفادهيعجدىالمقدسالكتاب11كمابمؤلفنهالماوهل

الرأيس!نفبمبرنابارسالةكاتباعتبارعلىمصرصابتحرلفها.أ

يتمملميسوعأنيعتفدكانالرسالةكاتبأنعرفأنبعد)أرثوذكسي(

.13331311بالناموسملزمينزالواماالمسيحيينوأنالناموس

3ء(93-264)القي!؟مع!!مابيهيوالصنعي!ا!المة

وأحدذعصريةأسففاهالخبرأبوبسيطالمسيععبدالفسعنهبفول

لكونهكعاباتهأهمعةوترجعم.325صنةأنعفداللىينيقيةمجمعأعضاء

فيالكنيسةتارلخفيحجةيعتبرنفسهوهو،المسيحيينالمؤرخيأقدم

منهالديهكانوالتيالأبا+كتبفيالإطلاعواسعوكانالأولىعصورها

2.اامنهامعلوماتهواستقىجدأالكثير

نحرلفبعدمالفائلينمنوكبر.هوالذرلنايقلهلمالليرلكن

رسالةبأنيؤمنيكنلمالفعصرييوسابيوسأنهوالمقدسالكتاب

الرسالةكاتبهوبطرسأنيعتقديكنلموأنهإلهيسفرالثانيةبطرس

بأنعلمناأننااعلى1يوسابيوس:كلامنصواليكملهالمنسوبةالثانية

الفانونبةالأسفارضمنليستالآنأيدينابينالموجودةالعانبةرسالعه

باميمعاستعملتففدللكثيربننافعةاتضحتذلكمعولكنها

135صالحيرأبوبسيطالمميحعبدالقى-نقالهبنحدىالمفدسالكتبأ

.لمهـأصبنحريفهوالفاثلبننفالهبنحدىالمفدسالكن!2
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.أالأسفار

واسعكانالذيالكنسيالتأريخحجةأنالفائبالحا!رفلحعلمالا

رسالةبححرلفيشعهدمعلوماتهمنهاراسحفىالأبا+كتبعلىالإطلاع

بطرسرسالةمثلرسالةلمحرلفخطورةنعلمأنولكفيالحانيبمابطرس

الإنسانتأليهولدعةالحلولببدعةنعلمانهاحعثالعقيدةعلىالثانة

الرسالة:فيجا+ماضئعمانافرأوا

.بهاتصيروالكيوالحمينهالعظمىالمواعيدلناوهبقدبهمااللذين51

211.بالشهؤالعالمفيالذيالفسادمنهاربينالإلهعةالطبحعةثركاه

معالفيصركطيوسابيوصبكلاميستشهدونالفومأنوالعجيب

مرقسالفممىوضعهاالتيالمفدمةفيجاهكماهرطقتهعلىاجماعهم

الكنيسة3تاريخلكتابداود

لاالأو)الق!نهرما!ى

لبولسمقاصرأكاناهالنورعبدمنحسالمسالدكحورعنهلفول

القرنأواخرفيمجلداتثلاثةكتب:164رومعةفياحمهوذ!رالرسول

كبرىمنزلةلهوكانتالجديدالعهدكتبمنبكثيرفيهااستشهدالأول

كتابه5فيرياضداودالدكتورينقلهالكلامنفسوتقرلبأ4.االفدماءاعند

مختصر.بشكل

أفقرة3ف3كالبهبسةت!يخأ

بط224

داودمرمىالقمصنحريب-5ص-الحبةمكتبة-الفيصريبوصاببوس-الكنيةنلرصخ؟

26صوهمبةضبهك4

14صايثهكلاآلمحريفعلىيقلرمن5
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أهواؤهملهمعحتوكيفالفومهؤلاهكتاباثفيهذانحبظفأكط

سواهالكنائسكلمفهومفيرجلوهوهرماسمثلبكاتببالاسمشهاد

بأنيؤمنفهوالإبمانمسنفيمغبركاثولميدكمةأوأرثؤذكسبةأوبروتسنانتية

التويةملاكأنالئاسعالمثلفيكلبأويدكياللهابنهوالقدسالروح

باسمخاطبكالذيالقدسالروحلكأظهرهماكلأريكأنأريدفال"

نأولكفي.:أأ:9الراعيكتاب00001ايلهابنهوالروحهذا،الكنيسة

هوالدكاترةيذكرهلموالذي2،الزناةيحبذاعتبرهترتليانالعلامةأننعلم

الوثنيةوالكثبالمنحولةالكمبمنيفنبسكانالراعيكنابكانبأن

لمأنهخاصةكذارسالةأوكذاامتجيلمنيفنبسأنهيصرحلمانهثم

الفبطعةالكنعسةرهبانأحدمنشهادةوالبكمبحرفيمهايوردها

سطحي،اللغةسهل،الأسلوببسيطوالكاتب11يمقول:الأرثوذكسية

نأدونالمفدسالكئابآياتعلىمطلعأنهاملاالاستطراد،كثيرالثفافة،

المسمحيةوالكنبالمنحولةالكنبمنمادنهيسنفيبحرفينها،يوردها

103،سواهحدعلىوالوثنية

)036(!صيةلاوم!الأمما.قفةمجمي

مجمعاجتمع11يلي:ماالنورعبدمنيسالفسالدكمورعنهيفول

العهدكتببأمباءجدولكتابةفراراثهمنوكانلاودكية،فيالأساففة

041.الآنبأيديناالتيالكمبذاتوهيالجديد

172صملطييعقوبتالرسالقمص-االبافرولوجيعلمفيالمدخلأ

015صملطييعقوبت!رصالفمص-أالباترولوجيعلمفيالمدخل2

85ص-الرعلنعليمالىاللبلاخي3

17صوممط"فبهمي
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رسالةأناعترتلاودكيةفيالقساوسةمجمعأنالقسلنايذكرولم

الكتابعة-المعارتدائرةفيجاءماواليكمفانونيالهيسفرهيأرميا

التحرلرمجلسبينجماننفسهالنورعبدمنيسالقسالدكتورأنوالعجعب

الرسالةاععبارالى-عامبوجه-يميلونالأواثل،اليونانيونالآبا.كان01-

الفانونيةالأسفارقوائمفيتذكرلذلكالفانونية،ا،سفارمنجز+آ

فقدوعليهوأثناسيوس،الأورشليميوكيرلسوأبيفانوسلأوريجانوس

أاما11036لاودكبةمجمعفيرعبأبهااععرف

اعتبرلاودكيةفيالأباءمجمعأنهوالقسأيضالنايذكبرهلموالذي

فإنهبروتستانتيلأنهالقسفإنوبالطبعالهيأقانونيأسفراباروخسفر

الأرثوذكسمةالكنائسحرفتهقدومحرفقانونيكيرالسفرهذايعتبر

.زورأالمقدسللكتابوأضافعهوالكاثوليكية

برؤيايعترفلماللاودكيةمجمعأنالقساوسةأيضأيذكرهلموالذي

أسفاريذكراللاودكيةمجمعمن06وممالقانونففي2اللاهوتييوحنا

أيدينابينالتيالأسفارنفسأنهاالفسالدكعوريذعيالتيالجديدالعهد

اللاهوتي.يوحنارؤيلةبعنهايذكرولاالآن

(سالدهاءالق!نامهـنتيةو9الصلاثيقةاله

الكتابأسفارصحةعلىالبعضبهايستشهدالنيالوثيقةوهذه

فهذهالمقدسالكتابتحريفعلىتشهدنفسهاهيلمحرلفهوعدمالمقدس

رسالة11مثلالمقدسالكتابفيالآنتوجدلاأسفارعلىلمحتويالوثيقة

918ص-وقيمتهاالرسالةقانونية-أرميارسالة-أرميا-أحرت-الكتابيةالمعلرفثالرةأ

[211ح!ل! .B .M Metzger, The Canon Of The New Testament: Its i

021..Significance& Development,,7991 Clarendon Press, Oxford, pp



101سطر027بطرسرؤلاو،سطر0004الراعيكئابوسطر،85برناباه

الكلارمونتيةالوثيقةعلىتسعندونأنكمطالماالفساوسةنسألوالأن

ورسالةالراعيوكتاببطرسرؤلحاالمقدسكئابكمفيتضعرنلافلماذا

3111برنابا

(793-941)قهـ!اج!مجمي

حضرهترطاجنة،فيكنسيمجمعالتأمههالنورعبدمنيسالقعرعيقول

يطابقالجديدالعهدبكنبجدولأوكنبهبو،أسقفأغسطينوسالفديس

المجمعهذامراراتفييمقأنهطالما-القسليتويا211الأنعندناالموجود

مجمعبرأيياعخذلالماذالنايذكرأن-أغسطينوسالقديسرأيفيويتر

يعزفلاالدكتورأنمنبالرغمقانونمةالتالعةالأسفاراعتبرالذيترطاج

يع!وعحكمة-سليمانحكمة-بهوديت-طوببا):قانونيةكأسفاربها

قرطاجمجمعأنوالعجيبثان(3مكابخيين-أولمكابيين-سيراخبن

1 )c. 035 .)EC .B .M Metzger, The Canon Of The New Testament: Is

,ficance& Development,,7991 Clarendon Press, Oxfordهـ،ل!!يوع3ذ!أ

ald and .J .A Sanders ( .!,) The Canon54حاpp. ;311-031 .L .M McD

Debate, ,2002 Hendrickson Publishers, Inc.: Peabody (MA), see

.AppendixD

18-صوهميةضبهك2

3)c. 793 .)EC .L .M McDonald and .J .A Sander3 (e.4,) The Canon

Debate,,2002)،مح!د Hendrickson Publishers, Inc.: Peabody A

Appendix C and Appendix ;D .B .M Metzger, The Canon Of The New

ficance & Development, ,7991 Clarendon!ذIts Origin, SiأنTestament

315-314..Press,Oxford, pp

2و91-صا!ية-مكتةالثانهةالقانونية-الأسفلرالمقدسالكتبايضأمتدمكاقرا
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941سثةمبلهارانمااللاهومييوحنارؤيايقبللمم793سنةعفدالذي

زاهن.العالميحكمهمابحسبم

(022أ+45ترتليان)

01م022-11145نرقليانالعلامةاا:ابشطالمسيحعبدالفسيفول

الفديسعنهفالطوالذيأفريقيابشمالفرطاجنهمننرنليان،العلامةوفال

الأربعةايأناجيلووحي!حةعناللاتينللكتبةراثدايعتبرأنهجيروم

لنشرنفسهالربععنهمالذينالرسلهملأتجعليالعهدكعاب"ن

الرسلوبعدالرسلمعطهرواالذبنالرصوليينالرجالجانبالىالانجيل

ومرقسلوماالرسوليينومنداخلنا،لأيمانكرسااللذانومتىيوحنا...

الجديدالعهدأسفاركلمنامعبسكما11ذلليبعدلناجددا.اللذان

.111اقئباص7دمفح!ب!روا!شئته!.

كتابه2فيالنورعبدمنيسالفسيستشهدالرجلوينفى

الكتابراثدترتليانأننناسواأونسواالفساوسةأنيبدوولكن

الكتابأصفارمنوأنهاالهيسفرهيبرنابارسالةبأنيؤمنكاناللاتين

سفربفانونيةيؤمنكانترتلعانأنستانتالبروالفساوصةونسيالمفدس

مزيف3سفرأنههميعنقدونالذيباروخ

.801ص-المفلسالكتبتحريفواصتحالةالالهيالرحي

72صوهصيهصث

ch: A Popular3ءللاظح)d. 024 :)EC .B .F Westcott, The Bible In The

onول And Reception Of The Holy ScripturesةAccountOf The Collect

013-.llan& :.oC London, pp9187ن!ول,,Churchesحم!ف!

Canon!حtory4كذلإfO;131 .B .F Westcott, A General Survey Of The
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(.235ال!)حهليت!سهيب!

بروها-كاهنأهيبوليتوصكان11افيأبوبسعطالمسيجعبدالفسيفول

ألىوأشارمرة1"رمنأكثراعلجدبدالعهدباسفارواسئشهدافئبسوتد

ووحعهافداسعهاالىأشاركماالعامةالعباديةالاجتماعاتفيفراءنها

101.اللهكلمةوكونها

بعنرتبكنلمهببولبنوصأنهو!اهلهأوالفعىجهلهوال!ي

بطرسبرسالةولايعفوببرسالةيعنرفيكنولمالعبرانعينالىبالرسالة

بهيشهدالكلاموه!ايهوذارسالةولاالثالمةيوحنارسالةولاالثانبة

رهبانفبقولالفساليهاينئميالتينفسهاالأرثوذكسبةالكنبسةرهبان

هيبولبنساعهرجلروماؤلأور!انوصمعاصرآكان11مفارالأنبادير

للعهدذقطسفرأومحشريناثنبنمعلمهمثلذبلال!يإيسشبئوص،تلمي!

ولم،معروفتبركاتبهالأنالعبرانيبنالىبالرسالةيع!زفلمإفىالجديد،

الأولىوبوحناالأولىبطرص:وهيجامعةرصائلثلاثسوىيفبل

يعتببرهاكانأخرىمسمحبهلكئاباثباسمخداههأذرأنهالا.والثانية

الثانعةبطرسورصائلالعبرانيينالىالرسالةمنها،قانونيةالأخرالبعض

1.2.لهرباصالراعيوكنابويهوذاوبعفوب

أعمال55بسفرويستمثهديفعبسكانهيبوليشفإنذلكمنأكثربل

الكعاببةالمعارتدائرةفئفولمريلفاسفراالأنالكنبسةتععبرهالديبولس"

أنهمنيبدولأوركانوص،الرلبةبعبنينظركانحيثالغربؤأما51

."cmillan & Co. Ltd!هع!oةment, ,6918 Seventh Ediص!OfThe New Te

352-351..London,pp

3!ئزص-اضةمكت!هة-الثاصةالقانونهةالأسفرالمقدصالكتبرلمجعبلروخلفريالنسبة

14ر-.عىكتح!شهوالفاللبننفد!نحلىالمفلسالكنبأ

57ص-مرمىجملةثار-الهناوصلتكف-الأصلعةالنصوصالمفدسالكت!2



معدبقهببولبنصكناباتفيالاذكرلهابردولا.+بولسأعمالرفضوا

معبولسبصراعيسنشهدولكنهبالاسمبذكرهالاوهوCeAأورجما

151.الأصودجبلعدانبالذصةصدقعلىكدلبلالوحش

اللائطا)القون.اله!لت!ليكل5اخ!يهالف

القرننهابةفيالكنابهذاكنب11بسبطالمسبحعبدالقسبفول

ككل،الانجيلالىوأشارممىللفديسالإنجيلمنكثيرأواقتب!الأول

الانجملعثطعندكمهيكما05بقولهالمكتوبأوالشفوكطالإ-نجيلسواء

الانجيلمنويقنبس3(:)15انجيله.افيالربأمركماو4(3.:)15

فيالسبدأمركمابلالمراهون،بصليكمانصلوالا11بفولهمنىللفدبس

فالالربو"يأن)8:2(00.الخ..السماءفيالذيأبانا:هكذافصلواانجعله،

كتبكماولكن11بالفولالكعابويختم)9:5(.للكلأب"الحبزتعطوالا

العالموسينظر11يضعفثم:5(14)زكالفديشونومعهالربسياتيم

.10(24:3)متالسماه.اسحافيعلىآتيآمخلصا

بأسفاريسئشهدواحنىالفساوسةبهؤلا+الحالوصلالدرجةالهذه

قولحدعلى-الكنسيالتاريخأبوشهادةوهذهمربئفةوكنابات

الأسفاروضمن51المرفوضةالأسقارعنكعابهفييقول-القساوسة

الراعي،بسفريسمىماوبولسأعمالأيضآيعنبرأنجمب،المرفوضة

بسمىومابافعة،تزاللاالكيبرنابارسالةهذهالىيضافبطرص،ورربلا

الأسفارأصبحتنادر(بفدؤ)أنهبنضحوبهذا211.الرسلنعالبم

يذكرالذيالأبوكريفيا،عمالبسفرنستشهدلا)ذآفلماذاحخةالمرذوضة

54صبولىاعملابوكريفا--أحرتالكتاببةالمعارفدانرة!

127صفحةر:25القيصرييوسابيوس-الكنيةت!يخ2

33

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


هعاليالأملفعلى،أمكانهآخر)نسانصلببليصلبلمالمسمحان

بهاتسعشهدالتيالمورانوريةالوثيقةفيالسفرهذالصالحتأتيسهادة

الوثيقةكاتباشاؤمنيبدو11!الكعابيةالمعارتدائرةتفولحيث

الأعمالسفرالىم(091حواليفيبهاالمعترفبالأسفار)ببانالمورانوهـلة

كلأمحمال11يقولفهو،للأعمالآخرسفرالىبثيركانربماأنه،الكتابي

حدودفيلئاوفعلس،ببراعةلوقاكنبهافقدواحد،كتاب7فيموجودةالرسل

اسنث!هادعنشيءذكؤعدممنذلكيظهركما.،بصرهلمحتمنهاوفعما

11.لأسبانيرومامنبولسرحلةأوبطرس

يمتلمالمشيعأنيخبرناالذييوحناأعمالبسفرنستشهدلاولماذا

وأسلمالفبرؤبهدوءاضطجعثمقبرألهمجفرأنيوحناأمر!انمامصلويأ

.2الروح

الفرونفيالكنعسةفيئفراكانيوحناأعمالسفرانعلمنااذاهذا

الذيالإسكندريأكلمندسروايةبحسبوذلكابخقويمةالدوائرفيالأولى

الخامسه!أ)الفرنبروكورساستخدمهاوفدالفساوسةحضراتبهبستشهد

)الفرنأبيداساسنخدمهاكماالرسولرحلاتعنروايةتأليففي

كانالديداخيكاتبأننعلمعندماتأتيالصاعفةولكن(3،السادس

فيفولايدينابينالذيالمفدسالكنابفيموجودةكيرأسفارمنيفعبس

لمنتعر!حتىيدكفيصدقنكلنعرق:فيلفقدهداويخصوص11

الموجودالمفدسبالكتابالنصهذاللصقالمحاولاثوكل4.،11نعطبها

34صفحة-ابوكريفا-احرفالكتابيةjjwiدالرةأ

صفحة9يوحنااعمل-ابوكريفا-أحرتالكتابيةالمعارفثاثرة2

9405صفحةبوحنااعمل-ابوكريفا-أحرفالكتابيةالمعلرفثالرة3

ال!ابقالمرجعنفى52

15كاصفحة6:أالرسلتعلبما!الديداخي53



منصقاأو.باحثأسليمأعقلآتقنعلامحاولاتكلهاهيأيدينابين

ولاموطنأولااحمألهنعرفلاالذكطالديداخيكانبأنهذامنوالأكرب

يذكرأنهأومعىانجيلمنيقتبسأنهواحدةلمرةولولنايذكرلمهرلة

انجعلعنكلامهكل3كان!انمابعيدمنولافرلببنلانفسهمتى

أنجيلهفيالربأمركمابلكالمرائين،تصلواولا11قولهمثلاانظرالرب

أااهكذافصلوا

الاققبامع!!ضوم!ص!هامة،قاعه

أموالهفمهالمسيحنركه.إنجيلهناكيكونأنننكرلاكمسلميننحن

وأضاذواكعيرونمنهاأخذقدالإنجيلهالمادةهذهباننعتقدولكنناوأمثاله

فالمتتبع،المسيحصلبموضوعمثلسليمةغيروأخبارمعلوفاتاليها

الكنيسةعليهمتطلقممنسوا+الأولىالكنيسةفيالتحرلفلمنهجية

مجموعةيستخدمونكانواأنبميجدالكنيسةالىينتسبونممنأوهراطفة

كيرمعلوماتبإضافةمزلفأعملامنهايصعغونثمالحقيفيةايأخبارمن

الأساطير.منأكوامفيالعاريخيةالحفائقفعضيعاليهحقيقية

بولس.أعمارعسفرفينكلاقصة:ذلكعلىمعالأولنأخلع

فيبأحمهاقولةطائفةوجوديؤلدهاالسفرهذافيتاريخبةحقائقتهناك

باحمهانفوداكتشافمنوجودهاتلعكدحفيفيةشخصعةونرلفينا.سلوقية

،كلوديوسللإمبراطررومريبةبنطسملكالثانيبولعمونالملكأموكانت

وتشهدلهااياولىبولىزلارةوقتأنطاكيافيوجودهامنشكيوجدولا

الجغرافيةالناحيةمنالسفرهذافيالروايةدفةعنالجغرافعةالاكعشأفات

الىلسترةمنفيهساربولس)نتفولالذىالملكيالطرلقيذكرفهو

172صفحة8:2الرعلتعليبمايالديداخيأ
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فيمستخدمأالطريقكانبينمالأنهالنظر،تستلفتحقيفةوهيأبفونية،

الربعفيمنتظمكطريقاستخدامهأهملالعسكرعلةللأغراضبولسأيام

فيالمسيحيينبينوسعولعرعتكلاقصةراجتومدالأولالفرنمنالأخيى

الوليمةعنوانهاشعرلةقصعدةوهناكسواهحدعلىوالغربالشرق

تلكوفي،الخاصالفرنفيغاليا،جنوبشعراءأحد،كيبرعلانكتبها

وكعاب،العظيمةعالكتابيةالشخصياتمستوىفيتكلاتبدوالفصيدة

مناقتبسوقد.بولسأعمال.منكلهمأخودعولولكسينازاسيفأعمال

الأسكندري،أكلمندسعأيضامنهاواقتشقصيرلنامتباسينالقصةهذه

أسياقساوسةمنفىوزورهالفهمدالسفرهذاأنالصاعقةتأتيولكن

الكتابهذازسعف-بالهراطقةالكنيسةتدعوهمممنيكنلمبالطبع-

بهذاالقسهذااععرفوقدترتليانبشهادةودعلكبولستعظيمبقصد

بولسأفيحبأوالتزييفالتحرلف

مرقسأومتى)نجيلسواةالمحرفةالكتبأن.المثالهذامنالشاهد

وأمعالوجغرافيةتاريخيةحفاثقبهايكونقدشكمعلافيأولوقاأو

فيهاماكلالكتبهذههلهيالإشكاليةولكنفعلاالمسيحمالها

التحريفمنأكوامفيالتاريخسعةالحقاثقمنبعضهىأمصحيح

والفاظعباراثمنالكنيسةرفضتهمماعملبخلوايكادفلا،والتخريف

هولهدعاالمناسبالعليلولعلالكنيسةقبلعهاالتيالأسفارفيموجودة

هذهمناليهوصلماالىواحدكلأضافثمالجميعمنهأخذأصلوجود

وتعيقةسوا+ا،صلهذاتسميةكانتماأيأ-،عندهمن)ضافاتالمواد

المسيح-)تجيلنسمعهأوالعلماءعنهاتكلمالتي2"هه51بتعرف

4547-صفحةبولىاعمل-أبوكريفا-أحرفبنصريفالكنابيةالمعلرف!الرةعنققلأا

احموهاهومتىمرقىعنهانقلوثيقةهنككانتأنهالمقدسالكت!علملهاكب2ءى

3صهالمسكينشالأب-مرقىالقلبسمحسبالالمحيلمثلأانظرالأنضائعةوهي



ه!.أنالفسافترهىلماذا:-ونسألالدبداخيلكتابنعود

افتباسانهتكونلالماذا3أبدبناببنالموجودمتىانجعلمنهيالافتباصات

يهثوييكنلمالديالعبرانيينيديبينكانال!يمتى)نجعلمنهي

،نوجاهثهالفوللهداولعل؟أالمسبحألوهعةعننثكلمعبارةأكطعلى

يؤلهأنهبععدمنولائرلبمنلامنهايفهمعبارةأكييدكرلاالدبداخي

النيالكلمةنفسوهي11فثاك11بكلمةيصفهمادائمابلالمسبح

فيفول:النبيداودوصففيبستخدمها

المقدسةفثاكداودكرمةلأجلأبانايانشكركالكأسبخصوصأولا11

بنضحوهنا.2الأبد"الىالمجدلكفناكيسوعبواسطةلىلاهاعرقناالني

.المعبودالالهاللهوبينبينهتماماولفصلالمسيحيؤلهلاالكاتبأنجلعآ

ولكن،)فخارسثعاكلمةاسعخدمالكاتبأنهيالثانعةوالنقطه

لعسفاهكل،الآنالكبسةنمارسهعمانمامآمختلفآطقسايمارسأنهيتضح

حثىأكلهيوانماالفرلانمنجدآصغيرةقطعةعنعيارةالآنهوكما
الأبأيهانشكركهكدااشكرواممتلثواأنبعد11يفول:فهوالامتلاه0

المعرفةأجلومنقلوبنافيأسكنتهالدطالقدوساحمكأجلمنالفدوس

الأبادهالىالمجدلك.فتاكيسوع3بواسطةبهاعرفتناالتيوالخلودوالإيمان

3؟الامتلاءحتىالمتناولمنهايأكلالتيه!.أفخارسثعافأي411

بينالدطالمفدسالكمابمعتثعارمزقدالديداخيفيتعاليمهناكثم

والئسمالحلفجوازيعنيوه!ا511لمحنثلا11يقولفهوا،نأيدينا

72ضفحة-المسكينمتىب'I-متىالقديىمسبالاممل!

174صفحة9:2الرسلتعليمايالديداخي2

الأيمك.لمعرلةاللهعندمنكوصيلةالمسيحطكرالكاتبثاثمالاحظ3

176و175صفحة2-أ:15الربلنعلبمايالديداخي4

915صفحة2:3الرسلتعلهمأيالدبلاخي5
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قيلأنهحمعتمايضا11مثىانجيلقولمعهذايتفقفهللمحنثالاشرلطة

لمحلفوالالكمفأقولأناوأماأمسامك.للربأوفبللمحنثلاللقدماه

فدمبه.ولاموطئلأنهابالأرضولااله.كرسيلأنهابالسماء.لاالبنة

أن-تقدرلالأنكبرأسكتحلفولا.العظيمالملكمدينةلأنهابأورضلعم

لا.ومالانعمنعمكلامكمليكنبلسوداء.أوبيضا+واحدةشعرةمعل

يفتبسأنهنقولانيمكنهذابعدفهلأااالشريرمنفهوذلكعلىزاد

1131الأنأيديناببنالذيمثىانجيلمن

خطيةكلتدينوهولا!ربوهلابالروحبثكلمنبيوكل"أيضآوجاء

2اتغفرافلاالخطمةهذهأماتغفر

الأحباهأيها11الآنأيدينابينالذيالمقدسالكتابفيجاهبماه!اقارن

كذبةأنبياهلأناللهمنهيهلالأرواحامنحنوابلروحكلتصدقوالا

.3ااالعالمالىخرجراقدكيرين

نبيكل11يقولفهوغريبةبثعالعمئعفمالديداخيان.كانبثم

مثلمايعملبأنئعفمولا،العالمفيالكنيسةسرولعملاختبرفدحقعفي

الأنبماءأيضآعملهكذااللهعنددبنوننهلأنتدينوهفلاهؤيعمل

14ماالقدا

مخثلفاتجيلعنيتكلمكانالديداخيكاتبأنعلىدليلوأكبر

بخصوصأما11قولههوالأنالكنيسةبأيدياليالأناجيلعنتماما

كل:هكذاالأمريكونالإنجيللتعلبموفقآأنهفاعلمواوالأنبعا.الرسل

37-5:33لأعى

182صفحة11:6الرصلتعليماىالديداخي2

أ:4يوحناا3

185صفحةا11:1الرعلتعليمأيالليداخي4
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بومأوواحدبومسوىمحندكمببفىلاكرب.اقبلو.البكميأتيرسول

فلا.،الرسوليمضيعندهافي.فهوآأباثلاثةمكثف!نالضرورةعندآخر

نينهودراهمطلباراأمابينآبدركأنالىخبزسوىث!يثأبأخ!

أمانففرخطبئةكلندبنؤولاممربو.لابالروحبنكلمنميوكل.كارب

111ننفرفلاالحطبثةهذه

أالكلامهذاجاه)نجيلأيفي،اللههداكمأخبرونا

ولااحمألهنعرتلاالديالديداخيكاثبي!تكلمانجيلأكطوعن

111هويةولاموطنأ

3ء(3.7)يلاالوهه!صيهأثنا.ييع!القه+نقانه

كعبم367سنةوفي"افيأبوبسيطالمسيحعبدالفسيفول

يؤكدوالثلاثينالتاسعةالفصمحةرسالتهفيالرصوليأثناسعوسالفديس

الجديدالعهدأسفارووحيبصحةأجمعالعالمفيكلهاالكنيسةابمان

ففطالجدبدالعهدأسفارالفسبسردوهنا000000000011كالأنيوهي27اد

علىأيضأتحثويوالثلاثينالتاسعهأثناسيوسرسالةذإنعجيبأمروهذا

التيالفقراتنسبقالنيالأسطرفيموجودةوهيالفديمالعهدأسفار

مزونةنكفيهسوتوعمومار-خيالمانعفلعل-المنصفالفسنفلها

ديررهبانأحدلسانعلىوذلكالسابفة،الففراثلهوسنذكرالبحث

نأالمنصفالفسل!عل-الأرثوذكسيةالكنيسةفيالرهبنةأديرةأفدممن

أمامكمأضعأناسثحسنت0..11النص!اليك-العلميةالمنهجيةيععلم

الذينعلىنحكمحتىاليناوالمسلمةالهيةأنهاالمعتبرةالقانونمةالكتب

الطهارةفيراسخأبفيمنكليفرحلكيأخرىجهةومنوضلوا،سفطوا

181182-دفحة7-11:3الرصلتعليمأىالدبلاخيأ
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مسلمةأنهاحمعتوكماالفديمللعهدكتابأوعشروناثنانهناك.والنقاوة

أولأيلي:كمافهووأحماؤهمترتيبهمأماالعبريةالحروفعددبحسبالمنا

كعابيعبعهموالعثنمة،والعدد،اللاهـلين،وبعده،الخروجثمالتكوين

الأول،للملوكإبمفارأرلعةذلكويلي،راعوث،القضاةنبرن،بنيشوع

الأنشاد،ونشيد،والجامعةوالاثثالالمزاميرذلكوبعدواحدكعابوإلثاني

وأرمياأشعيا.ثمواحدأكمابأوئععبرالصغارالأنبياهعشروالاثنا،وأيوب

،ودانيالحزذعالذلك.وبعدواحدكتابارمياررسالةوالمراثي،باروخمع

الدمةولأجل........القديمالعهدكتبهيهذهواحد.كتابمنهماكل

حددواالأباءلكن،القانونيشملهالمكتبأهناكأنأيضآأضيفالمتناهية

وهي:النفوى،لكلامبننلمذواعأنهـبرنلدونحدبثأالبناللمنضمبننهامراه

وطوليتويهوديتأسئرسبراخ،بنيشوعخكمةو،سليمانحكمة11

منالثانيةالفانونيةالأسفاريخرجأنهأثناسيوسكلاممنوالواضع11

كانوانمقدسهأسفارأيعتبرهالافهووباروخارمبارسالةالاالفانون

أخرىكتاباتكأيحديثآللمسيحيةللمنضمينللقراءةصالحةيععبرها

الأرثوذكسبةالكنيسةأنمنبالرغممفدسةككتبليستولكنمفيدة

حذفوالأنهمالإيمانعنمنحرفونيهوهوشهودهمالبروتسعانتأنتعتبر

.المفدسالكتابمنالأسفارهذه

المفيدةالكتببينمنيذكرلمأثناسيوسأنالغريبالعجيبر

أثناسوسالفديسعلىينطبقفهلوالثانيالأولالمكابيينسفرال!طلاع

المبجل.القسخضرةبيدالليالمفدسالكتابقول

نصيبهاللهيحذفالنبؤةهذهكتابأقوالمن.يح!فأحدكانوان11

06و95سفحةمرذ!مجلةدارتالأسكندركنيسةعرلتهكماالقديمالعهدأ



111الكئابهدافيالمكئوبومنالمقدسةالمدينةومنالحماةسفرمن

عماريلادالمفدسللكتابباروخوسفرارمعارصالةبإضافعهوهل

يسمعمنلبهلىأشهد!ني11الكئابقولفيهب!دقالبرونسعانثعند

الضرباتعليهاللهفيلدهداعلىفيلدأحدكان)نالكتابهدانبوةأقوال

2االكناباهدافيالمكنوبة

مجمعفراراتبنصالكنيسةمنمحرومأأثناسيوسالفديسئعنبروهل

الكئببجمبعيعنرتلاهسن)كلالفاهسلم1546سنةالمنعفدنرنت

(13محرومائعئبرالفولجانانصالموجودة

وأمهرطقغيرالأباهمنيبقىفمنمحرومآأثناسعوسكانفإذا

llmمحروم

11.ذكرناهالذيهلابعدالعقيدةأرثوذكسيمنهمأحدآأخاللا

والثاني،الأولومكابيينوبهوديتطوبيابإلهاميةيؤمن-يكنلملأنه

الرسوليأثناسوسالفديسعنننزعأنالأوانآنهلهداعلىوبنا"

أثناسيوسأوذفطالأسكندريأثناسبوساحمهفيصبحفديس"لقب"

31؟الهرطوفي

ء(386)اضليمافىالأوصيرلس

لاالمعتبرلنالكنيسةآباهمنوهوالأورشلبميجميىلسأنئصرصقمن

الجديدللعهدبالنسبة11كلامهنقرأبناتعالوااللاهوتييرحنابرؤبلايؤمن

وضارةمزيفةكتاباتلديهمللاخرينبالنسبةأماذفطأناجبلأربعةبوجد

22:91رؤبةأ

2ء
22:18رؤلة

98صفحة-مرمىمجلةثار-الإسكندريةكنيةعرلتهكماالقديمالعهد3

41



ذلكانجيلباسمغلفوالديتومابدسبانجيلأأيضأكعبواوالهراطقة

الرسلأعمالأيضأونقبل.الادراكمحدودىأولئكأرواحئهلكالدي

وبطرسليعقوبكاثوليكيةرساثلسبعةذلكالىوأاضافةعشرالاثنى

151عشرالأرلعةبول!رسائلنأتي21لرسلاعمالآخروفيويهوذالاولوحنا

اللاهوتيبوحنارذلاذكرنأبن

1.36.Cyril's Catechetical Lectures, iv
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الفانيمالفصلى

المته!لنع!حئابياكنيسةلهلى

انففتأنهاالاالمسيحيةالكنائسبينالعقاثدية.الاختلافاترغم11

بينالتيأسفارهمانونيةوعلىالمفدسالكعابصحةغلىواجنمعت

..أيدينا

المعلقةالكنيسةكاهن-خليلعزيزمرفسالفمص

المفدسالكتابنحرلفاسحالةكناب

44صفحة-العاضرهالطبعة

الكنابلمحرلفبعدم.القائلينوكلعزبلزمرذ!الفسأنشكلا

منلنوهمهابطونأناسهمكنابانهبمسيفرأمنكلأنبنصورونالمفدس

كنمسةلكلأنيدرونولاضبثا،الأرضأهلعنيدرونلاآخركوكب

بؤ.خونذهؤلا+،الأخرىالكنبسةكعابعنيخنلفمفدسأكتابأتفريبأ

انالأمرفيوالعجيب،خرافاتوتعتبرهاالأخرىالكنيسةتفبلهالابأسفار

المفدس،النفلبدبواسطةالأسفارهد.نسفمتأنهاندعيكنبسةكل

.الاخنلافاتله!هنماذجالحصرلاالمعالسببلعلىوسنورد
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اله"ءصني!ة

أقيناهفقدالأرثوذكسالأمباطلكنيسةينتميالمبخلالقسأنطالماو

التراثكتبمن-يفولماوبدركيكعبفيماينرلثكي-بالدليل

العساللابن"الصفويالمجموع11كتابوهوالأرثوذكسالأمباطلكنيسة

قامالذكطفيلوثاؤسجرنجىيقولكما-الكتابهذامؤلف)نوحعث

فيوذلكالمصرلةالكنيسةمعلميأكبرمنئعد-الكتابهذابنشر

الكتابهذافإنولذلك،العسالبأولادءالفاريئعرفوهوكتابهمفدمة

عنيئكلموالذي،للرسلالمنسوب85رممالفانونأوردوقدحجةيعتبر

والمفدسةالعنيرةالكتب)نا.:فيقولالروميفبلهاالتيالمفدسةالأسفار

للعهدالتيأما-وعوامكليروسيةجمععكملكمتكونأنمجبالتي

وسفرالخروجوسفرالمكودنسفروهيخمسةلموسىذإنهاالعتعق

نونبنوليشوعالإشنراع.تمنيةوسفرالعددوسفرايأحبار()أياللاوبين

أسفارأرلعةوللملوكواحدسفرولراعوثواحدسفروللقضاةواحدسفر

ولأيوبواحدسفرولاستيرسفرانولعزراسفرانالأيامأخبارمنبفيوما

والجامعةوالأمثال:أسفارثلاثةولسليمانواحدسفروالمزاميرواحدسفر

واحدولارمياواحدسفرلأشعياءصفرأعشراثناوللأنبياءالإنشاد.ونشيد

فيوليكنأسفارثلاثة.وللمكابيبنوالبفيةواحدولدنمالواحدولحزفيال

المعرفةالجزيلشيراخابنحكمةأحداثكميتعلمبأنأيساعلمكم

ومرفسلمتىالانجملبشائرالجديدالعهدكمبأيلناالنيوأماويلادب.

وليوحنارسالتانولبطرسعشرةالأربعالرصائلولبولسويوحناولوقا

الرسلنحنأعمالناوكتابواحدةرسالةوليعقوبرسالاتثلاث

الأساقفةأيهالكمبهاأوصواالتيالرسلوو!عارسالتانولاكلمنض

لأجلاشئهارهاينبغيلاالتيكتبثمانمةفياكلمنطسأنابواسطتي



.151تحودهاالتيالسردةالأمور

-:يكتبواأنفبلكلامهمللمدركينأسئلةجملةولنا

العالسعأاثكابببنسفربدبكببنالذيالمقدسالكنابفييوجدهل

لا.طبعاالإجابة

الأولىأكلمندصرسالتيبديكبينال!يالمفدسالكعابفييوجدهل

لاطبعاالاجابة؟والثانية

الرسلأوصايااعهسفراعبدبكببنالذكيالمفدصالكنابفيبوجدهل

لا.طبعأالاجابة

منالرومحذفهافلماذايهوذا،رسالةبوجدبدبكببنالذيالكنابفي

أالمفدسالتفلعدمناستلموهاالتيالرسلوصاياعلىبنا+كعابهم

حذفهافلماذا،اللاهوتييوحنارفلايوجديديكببنالذيالكعابفي

التفليدمناصعلموهاالتئالرسلوصاياعلىبنا+كنابهممنالروم

؟المقدس

منالرومحذفهافلماذا،باروخسفريوجديديكبينالذكيالكعابفي

أالمفدسالنفليدمناسنلموهاالتيالرصلوصاياعلىبنا.كتابهم

منالرومحدنهافلمافاطوببا،صفريوجديديكبينال!يالكتتابفي

أالمفدسالت!مليدمناسعلموهاالنيالرسلوصاياعلىبناهكتابهم

الرومحذفهافلماذايهوديت،سفربوجدبدبكبينالذيالكتابفي

أالمفدسالعفليدمناسنلموهاالتيالرسلوصاياعلىبنا+كنابهممن

يذععيمنكمفكلا-المحرتغيرالمفدسالكعابمعهاالكنيستينفأي

3313313-النفلبدبواسطةالكنابهذااسنلمأنه

بداكلهمئفرعلاولبلىبلبلىوصلابذععيوكل

1341،صفحةالأولالجزه-للطهاعةمبنامؤصسة-العسلىلابنالصفويالجمعأ
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الأثيهـبيةالصنيعمة

المصربلة-الكنيسةنتبعطويلةلفترةظفتالني-الأثيوييةالكنيسة

الكمابفييوجدلاجداكثيرةأسفارعلىيحتويمقدسكتابلديها

دائرةضهادةوهذهعزلزمرفسالإعلاميالفسيديبينالذيالمفدس

فيسفرآ46منالحبشيالمقدسالكتابيمكون01:نفولالكتابيةالمعارف

الفانونبةالأسفارعلىفعلاوةالجدبدالعهدفيسفرأ35والفدبم،العهد

ورسائلالمجامعوقوانينهرماسراعييقبلونفإنهمبها()المعترت

وياروخسيراخبنويشوعوالحكمةوبهوديتوطوبعاوالمكابيينأكلمندس

جوربونبنويوسفآدموسفرأشعبا+وصعودالأرلعة،أسدراسوأسفار

111.واليوبيلوأخنوخ

يديهبينالذيالمقدسالكتابفيالقسيفعث!أن(محبة)رجاءلدينا

موانين-لهرماسالراعي:التاليةالأسفارعلىيحتويكتابهكان)ذاويخبرنا

وسفر4اشعياوصعودالأرلعةأسدراسوأسفار-أكلمندسرسائل-المجامع

اليوببل.وسفرأخنوخوسفرجوريونبنبوسفوسفرم%

تدمتانقيةالبهـوالصفيدمة

كنيسةبيدالذيالمفدسالكتاببنفستؤمنلاالبروتستانتيةالكنيسة

يهوديت--)طوبياالتاليةبالأسفاريؤمنونلافهمالأرثوذكسا+فباط

سفرتتمة-باروخ-سيراخبنيشوع-سليمانحكمةاستيرسفرنتمة

يتهمونفإنهمهذامنوالأكثر(،الثانيالمكابيين-الأولالمكابيين-داليال

منوالأشنع،بالزيادةالمقدسالكتابحرفوابانهموالكاثولعكالأرثوذكس

الأرثوذكسبكتابالموجودةالزياداتهذهأنأعلنواأنهمهوذلك

8ر-82صفحة-اثبوبيا-احرت-الكتابيةالمعلرفئرة61



كلامهمأنفلأناللازممنأنهوأرى،خرافاثعنعبافيوالكاثوليك

الانجيليةالكنيسةراعي-النورعبدمنعسالدكتوررأكيمئلاناهخذحرفعأ

:يفولالدوبارةبفصر

طوببابأنثصنهطوبعافببدأعقائدبة،أخطاهالأبركربفاأسفارز11

مثلخراذاتوذكركلب،ومعهماروفاثيل،احمهملاكأرحلنهفيصاحب

ونادى91(6:)طوبعاالشيطانينهزمالحوتكبدأحرمتان)نكهقول

أو)4:أالحطاياوتمحوالموتمنتنجيالصدفةأنمنهاكرلبةبتعالبم

فيجاهمانحالفأهوروهي،الأصلوثنبةمحادةوهيالطلعةوأباح12:9(

أن46-12:43مكابببين2فيوجأء..الفانونعةالمقدسالكتابأسفار

الىأرسلهاالفضةمندرهمألفامفدارهاتقدمةجمعالمكابييهوذا

،وأتقاهالصنيعأحسنمنوكان11الخطعةعنذبيحةليقدمأورشليم

عنالكفارةفدمولهذانفوي،مفدسرأيوهو..المونىفبامةلاعنفاده

فيه!ا.عكستعلمالقانونبةالأسفارأنمع".الخطعةمنلبحلواالمونى

)طوبيانينوىدمربلاسنبوأنمنهاناركية،أخطاهالأبوكرلفاأسفار

وقتصئبينفتاليسبطانوقالنبوخذنصر،هودمرهاالذيأنمع14:6(

فيحدثالسبيانالتارلخيفولبينماق.م،الثامنالفرنفيفلاسرتغلث

مكانملكسنحارلب)نطوبياوفالشلمنأصر.وقتق.م،العاسعالقرن

يثوعفيوجاه.سرجونهوسنحاريبوالدأنمع()1:18شلمنأصرأبيه

موتهوبعدافتفدت،11يعفوببنيوسفعطامأن94:18سيراخبن

.11111تنبأت

يعتبرهاالنيالأسفارفينظرهوجهةطرحفيمنبسالفىهـدسنمر

الوحيلروحمنافيةالكتبهذ.11فائلأالهبة)سفارأنهاعزيلزمرقسالفس

،بالأعمالوالنبرير،الأرواحنناسخسيراخابنحكمةفيذهكرذفد،الإلهي

02صفحةالنورعبد-منيىوهميةشبهكأ
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(1.راو9:01)يهوديتالكذبوجوازعليهوالتشجيعالانتحاروجواز

مايناقضوهذا46و12:45مكابيين2فيالموتىلأجلالصلاةوتجد

9:27211وعبرانيين26و16:25لوقافيجما+

جاقلمفاا

امحه4سمقهبصتابهنتةلاصسا!اثهـءالأقبا!صنيمة

إلايهوهوشهودالمورمونحمىالمطبوعالمفدسكتابهافاكنعسةكل

الحاصالمفدسالكتابيستخدمونفهمالأرثوذكسالأقباطكنيسة

كنعسةتعتبرهاالتيالأسفارمنالعديدمنهحذفتوالذيبالبروتستانت

سفرتت!ة-يهودبت-)طوبياوهيإلهيةأسفارأالأرثوذكسالأفباط

-طلدافيسفرتتمة-باروخ-سبراخبنيشوع-سلبمانحكمةاسنبر

لاأنتطفيتكمنالمشكلةأنإلا(،الثانيالمكابيين-الأولالمكابعين

ئسالأرثوذالأقباطكنيسةبهاتؤمنمحددةأسفارعلىنقفأننستطيع

مسئوليياأحدمنوفرارفانونيصدروالآخرالحينبينالتاريخمدارفعلى

الرؤيةفإنهدايومشاوحتى،أخرىبأسفاوقرارأىأخرذترةبعدنجدثم

.صنرىكماتمامأواضحةكير

وهوالإيمانحاميالمسمىأثناسيوسالقديس)نسالفأأوضحناكما

بينمنيؤمنيكنلمالأرثوذكسالأفباطكنيسةوفخرعموديعتبر

أرمعاورسالةباروخسفرإلابالأبوكرلفاالمسماةالثانيةالقانونيةالأسفار

ولاسليمانحكمةولاوالثانيالأولالمكابيينبسفرىيؤمنلاذهو

بفولنهوطوبعثولايهوديتولاأستيرولاسيراخبنيشوعحكمة

(13و15:9)يهوثيتهووالصحيحالأ!لفيهكنا"

21صفحةالنورعبد-مني!وهميةضبهك2
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كتبأهناأيضأأناأضيفالمعناهية،الدقة)ولأجلالقانونخارجأنهاعنها

1(حديثأإلمناللمنضمينفراءتهاحددواالآباءلكنالفانونيشملهالم

الكتابأسفارلتحد!يدبالشبةالرؤبةوضوحوعدمالاضطرابويتمر

لابنالصفويالمجموعكعابفيذلكويظهرأثناسيوسبعدالمفدس

رسلأنالمفروض11الرسلفوانينيوردالكنيسةموانينجمعالذىالعسال

ساثرإلىيوصلهالكيالرسولبطرستلميذمكلمندسىسلموهاالمسيح

المأمورالإلهيةالكعب11يفوليلعهوماالثمانينالقانونففي11المؤمنين

الكنيسة:فيالمؤمنونيتخذهاالتيالكتب.المقدسةالبيعةفيبفبولها

واحد-كتابنونبنيشوع-أسفارخمسةالتوراة:ااالعنيفةاكتب0

الملركأسفار-يهوديتكتاب-راعوثكتاب-واحدكمابالقضاةسفر

كتابانالأيامسفر.كتابوالرابعوالثالث،كتابوالثانيالأول:2الأربعة

مزاميركتابأيوب.كتاباستير3.الكاتبلعزرهكعابان(.أيامين)دبري

سبح4موهلت،الأمثالكتبخمسةسليمانحكمة-كتابداود

باعوز.حكمة-الحكمة-5العسابعح

وارمياأشعياء:وهيأربعةالكبار:عشرالستة11الأنبيا+كتب11

وعاموصيوئيلهوشع:عشراثناالصغاروالأنبما+-ودانيالوحزقعال

وملاخيا.وزكرلاوحجايوصفنياوحبفوقوميخاهـلونانوعويديا

وأيضأالأطفاللتعليمشيراخبنيشوعحكمة:ذلكعنوخارجأ

6صه-مرق!جملةدار-الأسكندربةكنبةعرفتهكماالقدبمالعهدأ

التربةفطالتسميةمجسبالثاثيوصموثيلالأولوصموثيلالثانيوملوكالأولملوكيقصد2

البعينية

السبعينيةفيالتسيةولمحميا!سبعزرايقصد3

الجامعهلسفرالعبريالثطق4

الأنثلىتبد5
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.111المفابيينكتابوهوكربونبنيرسفكتاب

أن:الكنعسةفيالمفبولةللأسفارالفاثمةهذهمننخلص

سفرأيعتبرهيكنلمأثناسيوسانمنبالرغمالهيسفريهوديتسفر

افعأ.

سفرأثناسيوسيعتبرهكانالذيباروخسفرالفاثمةهذهمنوخذف

الهي.فانوني

نأمنبالرغمالهيةغيرأسفارأوالمكابيينسيراخبنيشوعسفرىاعتبر

الهعةأسفارأباعتبارهاالثانبةالفانونيةالأسفارضمننضعهاالآنالكنيسة

بها.موحى

فدالأمرأنذكرهأسلفناالذيالجهيدالجهدهلابعدللقاريءئخيلفد

منصرحأهويناهالذيصارللأسفولكناستفرتقدالقضيةوأنحسم

صرحعلىبهاألقى-مدويةفنبلةعلىنستيفظبنافإذافهوىخيالي

فيبسيطالمسعحعبدالقس-المفدسالكتابلمحرلفبعدمالقائلالوهم

ووحيهاللهكلمةالقدبمالعهد11عنوانلمحثالثانيالفصلفي2كتابه

الآخر.نلوواحدأالفديمالعهدأسفاريذكر"الالهي

التعنبة.-العدد-اللاهـلبن-الخروج-العكوبن:التوراة

والثانيالأولصموثيل-راعوث-القضاة-يشوع:العاريخيةالأسفار

سفر-وعزرانحميا-والمانيالأولالأيامأخبار-والعانيالأولالملوك-

أسعير.

نشيد-الجامعة-الأمثال-:المزاميرالشعرلةالأسفارأوالحكمةأسفار

.لانشاد

11صفحة-الأولالجزء-للطباعةمينا-العسللابنالصفويالمجموع"

24:37ص-المقلسالكن!لمحريفواسنحالةالالهيالوحي2



.دانيال-حزميال-أرميا+-أشعياء:الأنبياءأمفار

ميخا-يونان-عوبديا-موسعا-يوئيل-هوشع:عشرثناالاالأنبيا+

ملاخي.-حجي-صفنما-حبفوقناحوم-

القانونمةالأسفاربهامجدلاالقديمالعهدأسفارمنالقاثمةلهذهالمتابع

الأسفار51اسمتحتسولفبنيمطرانيةمنكتاببهاصدرالتيالثانية

يذكرأنالمفروضمنكانفلقد،ا.البروتستانتحذذتهاالتيالقانونية

وأن.أستيرسفرقبلالماريخيةالأسفارضمنوبهوديتطوبياسفريالفس

نأجليأوبظهر،والثانيالأولالمكابعينسفرىأستيرسفربعدبذكر

فيئولههوإلهيكسفرالمسيحعبدالقسذهنفيليساالمكابيينسفرى

05.أسعيرسفرإلىيثوعسفرمنتبدأوالتيالتاريخيةالأسفار9211صفحة

المكابيينسفرابينماأستيرعندتنتهيالعاريخيةايأسفارأنهذامعنى

يذكرحيثآخركتابفيلهجا+ماالكلامهذايؤكدوأسعير،بعديأتيان

القضاةأسفاروهيالتاريخيةالأسفار11قيقولبالعتنصيلىالت!مجة*سفهر

.ا"أوأستيروتحمعاوعزراالأياموأخباروالملوكوصموئيلوراعوث

وبشوعسليمانحكمةسفرىالشعريةالأسفارفييضيفأنيجبكان

الإنشاد.نشمدسفربعدوذلكسيراخبن

حزميال.دفرقبلالأنبياهأسفارضمنباروخسفريذكروأن

بالأسفاريؤمنلاالحيىأبوبسيطالمسيحعبدالقسأنيتضحسبقومما

.المقدصالكتابفيتوضعإلهيةكاسفارالثانيةالقانونية

كنعستككهنةمنئرىياكبم:القوبمكبيرالىئوجهسؤالولنا

الدفاعياللاهوتيدرصأنهغلمإذاخاصةالموقرالقساعتفاديعتقدون

3311الإكليريكيةالكليةلطلبة

37ص-بنحربفهوالقائلبننقلأهب!تحدىالمقدسالكنبأ
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الطواثفجميععندواحدالكت!ابأنويذعيأحدهجمرؤذلكبعدفهل

3؟31؟المسيحيةوالكناثس

لا...ا!بهم
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maktabeh logo



الفالثالفصلى

التهري!؟المير5الي!وحؤفهلى

اليهودخوفبسبب11كتابهفيالنورعبدمنيسالقسالدكتوريفإل

.التوراةكتابةفيهاخطأحدثاذاالمريعاللهلفضاءالتعرضهـ!الشدبد

بها.الملمبنالدينرجالمنخاصةفثةالىالابنسخهايعهدونلاكانوا

يخطئوا.لاحتىهذابعملهمقيامهمقبلكثيرأيصفونالكتبةهؤلا+وكان

الذيغيرخاصبقلميكعبونهكانواالجلالةاسمكتابةالىوصلواو)ذا

يسلمونهاكانوا،التوراةكتابةمنيفرغونوعندما.النصبفيةبهيكتبون

شكلديهميكونلاولكي.كلمةكلمةفيراجعونها،للمراجعةغيرهمالى

حروفهاوعددالمكتوبةالعوراةكلماتعددئحصونكانواالمراجعةدفةفي

النسخةعلىذلككلوبطابقونأيضاالحروفمننوعكلوعدد

وجدوا)ذاأماصؤبوها.المخطوطةفيثليلةأخطاءوجدواأفا.الأصلية

أ.اايحرقونهافكانواكثيرةأخطاه

بعضيضيفأنهالاكتابهفيرلاضداودالدكتوريكررهالكلامونفس

عدفىأحصوا)نهمكنيونفردريكالسيروبقول11فيقولالإستشهادات

الوسطىالحروفحددواكماسفر،كلفيوالحروفوالكلماتالأيات

0441،مروهميةضبهكأ
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علىكلماتهاتحعويالثيالأياتوعرفواسفر،كلفيالوسطىوالكلمات

فيتانهةالاحصاهاته!اأنومعمنهامعبنعددأوالأبجديةحروت

البالغواهتمامهمالمفدصة،للأسفاراحترامهمعلىفو!دليلأنهاالانظرنا،

وقالثناء.كليسنحفونولهدانصوصها.مننقطةأوحرتسفوطبعدم

للتوراةالمضبوطالنفللعنالميلادىالثانيالفرنفيعقعبةالبهوديالعالم

101.المازورلبنعملفيبالأمانةالزاثدالاهتمامئظهروهدالها.صعانة

كتابفيجاءالذيكنيونفردريكالسيربكلامالاستشهادونفس

أبوبسيطالمسيحعبدالفسيكرر.(القديمةوالمخطوطاتالمقدس)كتابنا

.2كنابهفيالخبر

يفولفهوعزيزمرقسالفسكتابفيأيضأيعكررالكلامونفى

يحدثلمكماالكتابكطوطاتعلىاليهودحافظالدارسينأحدفال11

ومفطعحرفكلوعددثعكلعلىحافظواففد.أخردعمخطوطةأيمع

هذ.نسخفيمتخصصونالناسمنطبفة.عندهموكانتوففرة.وكلمة

أحصىشخصفاعىاالكعبةجماعة11هم،ودقةأمانةبكلالمخطوطات

وأشيشرونأوأرسطوأوأفلاطونكتاباتكلماتومفاطعحروف

311.سنيكا؟أ

فيقولمشرقيصموثيلالفسلسانعلىالكلامنفسوبتكرر

قدالمسعطيلةالفرونخلالنسخهعمليةبأنالكتابعلماءولشهد55

ننمكانتانها)ذوالعجبالدهثةمسارهيالتيالدفةبمنتهىصارت

منهمناعكيدأحرفبتهعلىكيورلنحماةاليهودكان)ذ،الأمانةبغاية

حيواناتجلودمنرذوقعلىتكتبأسفارهوكانت،المطلقلوحيها

26صالله؟-كلاملمحريفعلىبفدرصنأ

118عى-المقلسالكتبتحريفلاستحالةالالهيالوحي2

13ي!العاضرةالطبعة-المفدسالكت!!ريفاعتحالة3 12X



مصدقرحمبةنسخةعنالاجائزأالنفلبكنولمخاص،وبحبرطاهؤ

ثمأوفيحروفهاعدديحصيكلمةيكعبأنفبلالناسعوكانعليها.

الحروفمنحرففيماخطأحدثواذاجهوركط،بصوتالكلمةينطبئ

علىفورأالنسخةئراجعالنسخمنالانتها+وعندبرئتهئحرقالرقكان

نافصأوزاثدواحدحرفيعلىغعر!اذا،الدقةبمنتهىالرعيةالنسخة

والحرصالنسخفيالمتناهيةالدمةهيهدهكانتبرمتها.ئحرقكانت

كانواقدبمأالكتهأنحتى،النقصأوالزيلادةمنسلامنهعلىالثديد

المحرلفجمعلمماصفحةكلوفيبلصفر،كلفيالأحرفبعديفومون

المتنعننسخهتمففدالجديدالعهدعنأما)1مستحيلاالتوراةفياللفظي

111.الفديمالعهدنساخبهااشتهرالتيوالأمانةالدفةبنفسالأصلي

الكنابنحرلفبعدمالفائلينوالدكانرةالفساوسةمععفلياحتارلفد

بشهاداتيضربونالوقتنفسوفيالأبا+بكلاميستشهدونفتارةالمفدس،

هلبر(على)يرسونليتهمفياالحائطعرضالكنعسةآباءنفسوأفوال

يصفهال!يأوريحانرسفالعلامةدئاغنا"نكئرا.أمالآباهبشهاداتنأخد

311العظبمالعالم51و2اأورجمانوساالفدبس51بأنهالنورعبدمنبسالفس

..4.المسبحبةأثمة15منبأنهووصفه

العلامة11بأنهالخيرأبوبسعطالمسيحعبدالفسيصفهوالدي

.11أوريحانوس

بشهادةولضربونعفبعلىرأسأالأمورتنقلبواحدةلحظةفيلماذا

اليهودبأنيشهدأورجمانوسفإنالحائطعرضأورجمانوسالعلامةالنابغة

31ص-منرميصمولبلالذ!-نحربفهواصنحالةالمفدسالكن!عصمة

16ص-ومسهضهيت

71ص-السابقالمرجع3

71ص-السابقالمرجع4
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يشاهونكمامنهوحذفواوحرفواالفديمالعهدعلىأمناءيكونوالم

الأنباديررهبانيسوفهااليهودأمانةعدمعلىأورجمانوسشهادةراليكم

بعضغمابسببأماإههيقولوننفسهأوريجانوصكتاباتعننفلأمقار

حمب-فيرجعالبهودلدىالعبريالفدبمالعهدمنالبونانيةالأسفار

وضعوخهم،رؤسائهمبمسماكلاإخفاهفيرغبتهم-أورهإانوصنعلبل

السنةنلكفيللقضا+وغهإئن55:سوسناخبربدايةفيكورمذهوكما

منالاثمخرجأنهعنهماالربنكلمالل!انوهماالشعبمنشيخان

يقوله،ماننأكبدالأنجبلمنأمثلةهـلفدم11الشبوخالفضاةمنبابل

علبكميأنيلكي11بفوله:والفرس!يبنالكتبةالمسيحالسبديخاطبحبث

بنزكرإلادمالىالصديقهاببلدممنالأرضعلىصئفكزكيدمكل

المسبحنالسيد35(:23)منىوالملبحالهعكلببنمنلنموهالدكطبرخما

لمدإلكومع(،أورصإانوصيكتب)كماحدثتوقائععنيتكلمهنا

عنضيءالمقدسةالأسفابىفيجاءأين:ليتساهثم.القديمالعهدفيتذكر

رسالةمنآخرمبإلاأورجمانوصيوردثماليهود؟قعلهمالذيإنالأنبباء

عب11(بالسيفقتلأمانواجريإوائشروا،...رإربوا)آخرون:العبرانيين

الأسقإارعنخارجآاليهوديالنقليدفيمعروفلأنه3701و11:36

111بالمنشارنشرالذيهوققطالنبيأشعياءأنالعبرإلة

نذكركتإيرةالمفدسةللكتبالمهودلمحريفعلىالكنمسةآباءوشهادات

لإنجيلعلىعظانهفيالفمدإهبييوحناشهادةالمعالسبيلعلىأيضاإمنها

:2متىيشرحوهوالسادسةالفقرةفيالتاسعةالعظةفيوبالضبطمتى

أإنهبايانبياهفيلمايتملكي.ناصرةلهايقالمدينةفيوسكنوأنى2310

ينقلهمالملاكجعلالليالسببهنانرى11يفول11ناصرياسيدعى

ولكنالسهولبه!.ففطولبسلوطنهمواعادتهمللمسنفبلبسهولة

58-57ص-مرمىمجلةثار-الاسكندريةكنيسةعرلتهكماالقديمالعهدأ



أنهبالأنبماء،ميلالدكط11يقول11يتملكي11فبو.ذلكالىيضيف

هدامننتعجبلاالنبو.؟هل.قالالأنبياهمنئنا.ناصريأءاسيدعى

سفرؤذلكترىأنويمكنكففدت،ندالنبويةالكتاباثمنالعديدلأن

حمحوابعضهاالورععدم.وبسببالأهمالنبسببأ،الأيامأخبار

والحععمهارباومزموها،بأنفسهمبإحراقهامامواالأخروالبعضب!فسادها،

ولعد311الرابعالملوكسفركاثبوك!لك2،أرميايلكرهاهل.الأخيرة

ضاع.ثممامكانفيئسي55،بصعوبةالنثنبةسفروجدطويلومت

كتبهميخونونفإنهمالبرابؤمناجتياحهناكيكنلم)نحمىف!نهم

.411الأجنبيالغز!تحتكانوالومماأكثربدرجة

يوستينوس!مثلالكنعسةآباءمنالكثيرللكرناالإطالةخشعةولولا

لنمعحننذهبأنالأفضلمنانهأرىولكننيوأغسطينوس،الشهيد

الذيهوومنالحقعلىال!يهومنلنعرفنفسهالمقدسالكئاب

الشهلوشاخيانبؤةوفيافىناثك)خبلر-فيمكتوبةهياماوالاخيرالاصلىسلبمكامور)وبقيةأ

9:9أخبار2(نبي!بنآيربعاعلىالرالييعدورئ!لق

عنالراليوعئ!والنيكعياكبارفيصيهوبةبياماوالأخيرةالأدلىرحبعامر)وأمو

12:51لمحبار2الأيامأكلويربعاآرحبعامبينحروبالانتدإ.وكانت

13:22أحبار2عدو(النيمدرسفيمكتوبةواقوالهوطرمهابياامور)وبقية

فيالتىالنارالوألفهالكامببمبراةثقهانهأربعةاوضطورثلاثةيهوثيفرالما)وكك2

:3623ارميا(الكانونفيالنيالنارفيااللرجكللنىحتىالكانون

السبعينيةالترجمةفاالتسميةكلبولكنحاليأالثانيالملوكصفرنف!ههوالرابعالملوكسفر3

لافكالحظيمالكاهنحلقهالقلاهوالمفصودوالنصالكنبسةأباءعلبهايحتمدككالتي

:228ملوك2فقرا.(لئافكالسفرحلقها.وسفمالرببيتفيالث!ريعةسفروجدتقدالكات

.4ST+6لالأل! CHRYSOSTOM: HOMILIES ON THE GOSPEL OF S

Wكأ:69 - HOMILY!صك!،م
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.برهانبنيريذعي

ترجماتبإحدىالكرلمهالفارينبرتأنيهمنانبدأأنفبلولكن

دارهاصداراتمنوهيالمشنركةالعرليةالنرجمةوهيالمفدسالكناب

ه!.11النرجمةه!همفدمةفيثالواالأوسطالشرقفيالمفدسالكناب

ولاهوتبينعلما+منمؤلفةلجنةوضعتهاعربيةنرجمةأولهيالنرجمة

وأرثوذكسبةكاثوليكيةمنالمسيحعةالكنائسمخثلفالىينتمون

.االانجبلية

الندهاءتحهـيفمحل!؟الها!ليلىاله

وأما.سدومتحووزهبواهناكمنالرجال)وانصرف:الأولالمعال

18:22تكولن(الربأمامقائمايزللمفكانابلراهيم

صححهكذا11يليكماالنصهداعلىالمشتركةالعرجمةتعليقجا+

الرببفي:العبربلةفي.الالهيةللجلالةاحنراماالنصاليهودالناسخون

11.اهلراهبمهعواففأ

كمسافقطالبشريالنسخأخطاءبنصحبحيقوموالمالئساخأنيبدو

الكلامأوحىالسذيالإلهأخطاهبتصحيحقامواولكنهمالقساوسةكعى

عنللنعبيىالمناسبةالكلماتيخنرلمالإلهأناكتشفوافلفدموسىلنبيه

الكتاببحسبلأنهمالعبافرةللنسئاخفشكرآ.خطأهلهفصححواالوفف

وث!كرأ،الفضاةوليس11آلهة)نكمفلت"أنالهمبفالأنالمسنحفونهم

وجدنملأنكمالمشتركةوالنرجمةدايكفانلنرجمةالمفدسالكتابلالار

ساهممنلكلوشكرا،النساخبرأيفأخذتمحقعندهمكانالنساخهن

11111الربمنالمناسبةغيىالصياغةتصحعحفيوسهارك

ومسرحها.ولهصةومسرحهاباصررأوببنسبطومن:"المثالمردالثا

73ر،2:6أيشوع11مدنأرلعومسرحها.وميفعةومسرحهاومدبموت
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آيمان37-1136يليكماالنصهذاعلىالمشنركةالعرجمةنعلعقجاه

القاثمةومن،واللاتينيةاليونانيةفيتجدها.المخطوطاثفينافصتان

المدنعددعلىلنحصلضروريعانوهما66-6:62أخامنالمقابلة

.0411آفيالمذكورعشرةالاثننى

.المفدسالكتابترزيئةالترفاءللسادة:السؤال

المونانيةالنرجماتمنالففرتين"11العددينهذينترفيعثملماذا،

مخطوطةمنترقيعهايتملمفلماذاعبريةغطوطةمنكابثف!ذاواللاتينعة

أنكمطالما.أخرىبلغاتترجمات،لمجرداللجو4منبدلآأخرىعيرلة

أ.المقدسالكتابلمخطوطاتالهاثلةبالأعدادتتفاخرون

بنيأسباطيديبينالتيللمخطوطاتالمخعلفةالنسخ.هيوأين

منيسالمنصفالدكعورالجليلالعالمبهايتغنىالتيعشرالاثنىاسرائيل

االنورأعبد

هذاطرحعندماكتابهفيالنورعبدم!نيسالفسن!كرأنتحب،

كاناذوحدث211ت!:35نكوينفيورد11المفدسكتابهعلىالاعنراض

سرلةبلهةمعواضطجعذهبرأوبينأنالأرضتللشفيساكنأ)سراثيل

ولكنهاالعبرلة،التوراةفينردلمنكملةالآبةولهذه".اسرائبلوحمعأبمه.

51.(نظرهفيقبيحأ)وكانتقول،اليونانيةالترجمةفيوردت

الفسردنرىتعالواالخطيرالمأزقهذامنالخروجالفسحاولفكيف

:لنعرف

نتبعأنفعجبالنرجماتأما،العبريالاصلهوداثمأعلبهالمعزل11

ينفذالذيالسحريالمفتاحهيالعبارةهذهكانتوتفرلبأأ...الأصل

الأصلهرعليهالمعؤل51المفدسالكتابمآزقمعظممنبهنفسهالقس

4-صوهمبةسنأ
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أاالعبرىا

موجودآكانفإن،الفقراتلهذ.العبريالأصلهوأينللفس"والسؤال

13131واللا.ثبنيةاليونانعةالنرجماتإالىلجأثمنجلماذا

صدهآمفتاحآالأنأصبحالجهبلللفسالمنفذالسحريالمفثاحأنأرى

ا)االتناقضهذافيحاثراالفسوظل

علىرلاضداودللدكنوراجابةالعددينلهلىينالضياعهذافي+ولعل

15.منهأأفوىالبشمرلأنرسالتهحفظعنايثهعجزهل51الفاثلاعنراضه

أقوىالظروتلأن36.37العددينهدينحفظعنعجزاللهفهل

33311؟امنه

فبهامخطوطةأىأنزعمثلفدمشرقيصموئعلالفسنسأل+وهنا

بهذامقتنعآزالمافهل2،برمعهاتحرقكانتزائدحرتأونافصحرت

الكلامأ

أبيه،داودمدينةفيآبائهمعودفنرحبعامومات11:الثالثالمثال

14:31ملوكأ"مكانهابنهأباموملك

العبريلةالمخطوطاتبعضفي11هكذاالمش!نركةالعربيةالعرجمةنعلعق

.بيامtنفرأ12:16أخ2فيالموازيالنصوفيالفدبمةوالثرجماث

زيادةواحدحرتوجودأنزعمواالدينالفساوسةللسادة:،السؤال

أبعامأأمأبياهوالاسمهلكلهاالمخطوطةلحرقيزديكاقنقصأو

حروتالناسغيعدكانعندما.مشرفي!موثعلللفص"والسؤال

أبياموأبيااسمحروتعددكانفكيفعالبصوتوشطقهاأبيامكلمة

نثنهة5،:15عدد:35،22تك!:92تك17،:7تكةعلىنعلبقانهراج-وهمهةضبهك"

نهل3ثا5،:04اسحاء3،:12لمحميا18،:17أصموليل،:156

31-!يفهواسنحالةالمفلسالكنبمحصمة2



كلمةيكتبأنقبلالناسخوكان51قائلينزعمتبمالذينذحضرتكم

حدثواذا،جهوريبصوتالكلمةينطقثمأولا،حروفهاعدديحصي

151برممهيحرقالرقكانالحروفمنحرففيخطأ

و!داثاوجا+أيلةأدومملكاستردالومتذلكوفي51:االمثال!ل!ا

16:6ملوك2..العومهذاالىهناكوأفاموايهوذابنيمنهاوطردوااليها

المشئركةالعربيةالئرجمةبحسب

منالبهودوطردللاراميينلىللةأرامملكرصبنأرجعالوقتذلكفي51

6:6،ملوك12.اليومهذاالىهناكوأفاموارللةا!دإلىالأوجا+ايلة

دابك.فانترجمةبحسب

الأراميونلاالأدوميون11المشئركةالعربيةالئرجمةفياللاهوتعينيقول

4:2211،ملوك2راجعيهوذابنيمنهاوطردواالعبرىالنصفيكما

نطرحها.أسئلةجملةولنا

منسوا+بخطأوالعلماهاللاهوتعينمنشهادةهذهألعست:اولأ

؟النساخأوالسفرمؤلف

وراثهمومنالنساخكلعلىالخطأهذامركعفتلك"أوهذهاصواء1

المزعومة3المراجعةلجنة

آراميونكلمةحروفينطقكانكيف-علعكمبالثه-خبرونيثم

جهوريما3بصوت

المزعومة؟النسخلجنةمنحمعهمنلهيصححهلمولماذا

الكثيرةالمخطوطاتمنمخطوطةأيفيصحيحنصيوجدلاولماذا

منمستندهناكيكونأندونبتصحيحهاللاهوتيينيفومحتىالمزعومة

333331133العهيرجعونالمخطوطات

السابقالمرجعا
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ؤ!ضلاتثكينؤاوقذؤ!ايينيموثيلمثنئغرن:ؤنجئو11ء:االمعادخل!ا

46:15تكوين11الكئغايئةاثنؤثئاوؤ

مز:4أخبار1ؤضتارل،05ؤزازخؤقيدبئؤيايينتئرئيلمعون:تجئوه.

ستة3أمابناهخمسةهموهل3كعونأبناءبالضبطهممن:السؤالع

3الأيامأخبارأمالتكولنسفرالصحيحهوالاثنينأي

فضتاةنجيعهتجغلأئةصنمرئعلثتاغ!تئاؤكانا.:ا!سرلخ!المثال

فيقاضيمئنكاتاآبئا.8لاييهؤاسئئمع!ه،ائبكرائيهاصئئمؤكانلإضزائيلة.

.8:2صموئيل101معبثعبثر

ه!2:أخبار111آبئالتم--صائبكرضئرئيلةؤاثتا11

النرجمةمترجميأنويبدوألسليمانالبكرالابناسمهومن:السؤال

وابنا55النصوكنبوافصححوهالخطاهذااكتشفواوالسريانيةالسبععنبة

الذينوالعلماءاللاهوتبينيجدولم".أبباوالثانيالبكريوئيلصموثيل

خط!وهيللحفيفةيرضخواأنالاحلأالمشنركةالعربيةالنرجمةوضعوا

ولذلك،النرجمةعندالخطأهذاصححواالمنرجمينوأن،العبريالنص

كرضالعبريبالنصوضربواوالسريانيةالسبعينيةالنرجمةنصاختاروا

أنهمايضأوذكرواالمرفوضالعبريالنصأصلالهوامشفيوكتبوا،الحائط

111111منهبدلأوالسرلانيالسبعمنيالنصاستخدموا

نىب!ثذيباؤضرينجرليايذوئبرن:تجئويذوئونين11:ا!سنسادالمثال

الخذدلآنجاربانغودالئتئبتييذوئونأبيهنميدتذتييئ!وفئثبا،ؤخثعذبا

3:ك!أخبار011يلردثؤالئ!ثبيح،

فأينستةيكونواأنالمفروضالنصيقولكمايدوئونبنو:السؤال

سادسهمأهو

متثيا(3)وحشبيا()4يشعبا()3صري2()لياجد(1)
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هدامنمخرجلإجمادكعيرأذهنهمالفساوسةالسادةيشغلل!أرجوا

سواة11الخطأهدابعلاج7السبععنيةالنرجمةمترجموقامففدالحرجالمأزقه

وهوالناقصأضافوإ.الاسمففدالسفرههمؤلفخطأأونساخخطأكان

الىونوهتالمأزقمنكمخرجالمشتركةالنرجمةاخثارنهماوهدا)ثهعي(

.11الهوامشفيذبك

علبه)المعزلالنورعبدمنعسالفسالجهبدعلامعناما.فاللنعمحفأ

11(العبري!اصلهو

اثتذ!بغرضيىخسنعتالطولرذاتمائلإيؤالربىانط15:المنالجعالسا

2.خايمبىبلتغبطذاجلينؤغ!مئاةؤجمثذرونيئةؤافىتقاغمدزاعاجمشرون

3:4أخبار

ؤغرنئةدزاعاصيئونطوئةيلرثصئقيفاناقهطلثطنتاةالذيؤاثنثث55

6:2ملوكأ".دزاعأئلا"لونؤصممكةدزاعاجممثذزون

ذراعأوعشرونمائة؟سليمانبناهالديالهيكلارثفاع.هوما:والسؤال

13ذراعأثلاثونأم

ارتفاعهيكتبطأنمنفبدلأالماكرةالنرجمةنلاحظأنأرجو:ملا-حظة

نفسالهاء.وضم،الكافوضم،السينبفتحصتمكةكمبهذراعأثلاثون

وجدثوللعلمالسبن،بضمسئمكهأنهاالفارئيرهمأنأرادولعلهالمعنى

الإننرنتأ.تكعبهاعلىمسيحيةمواقععلىدايكفانلترجمةنسخ

11ذراعاثلالونوارتفأعه11هك!ا

قيلثآصئااتىالرائيخنافيتجاةالرقالطذللثؤيخيا.:المثالجمرالث!

غقىت!عنتيذؤلتمآزانمفيلثغقىاسننتذتأكاتلثآنجل)ينلة:ؤفاذبفوذا

7:كااأخبار002يدك!ء!تخاتذيلتيلثاتهيثالرفي

e-ثمأ sword. co!كحدع.
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فاندايكترجمةبحسب

اقيللث1ته:وقازآصااتيلثالىالرائيحنانيجاةالوذنيذيلثوفي01

نليثيدكثسنتجا)يكالرلثعلىتئيهلولمارانممللثعلىاتكلت

المشنركةلعرببةالنرجمةبحسب16:7أخبار112السرنبل)

كلمةبتغبيرالمشنركةالعرببةالنرجمةفياللاهونبينفاملماذا:السؤال

ملككلمةأنوخاصة؟)سرائبل"ملك11كلمةالى"آرامملكجعشه.

النرجمةنولبحسبولكنهاعبريةمخطوطةأيفينوجدلااسرائيل

تكونأنيمكنلا7الترجمةطبعأوقديمةترجمةفيموجودةالمشزكة

..ترجمةحمعتلماوالابالعبرية

عنعبارةالعبريالنصبحسبالجملةأنهويسيرةالاجابةوطبعأ

حمىيهوذاملكمععداءعلىيكنلمآرامجبشأوملكذإنهذيان

كانآرامملكتنهذدالملكفإنبالعكسبليدهمنآرامجبشينجو

ملكبعشمامنللتخلصأعانهالديوهويهوذاملكآسامغمتحالفآ

عثر.السادسالأصحاحبدايةمعمرولةفالقصة،إسرائبل

ولماذاالعفلا+؟حضراتياالمزعومالعبريالأصلقداسةأين:السؤال

أمخطوطاثمحلىتعتمدلاترجمةمنبفطعهالمقدسالكتاببنرفيعقمتم

خمفسوزكقذلثنجاة)قذيفوثتاقاتيوتمخبرواأئاسنقخاة:العاسعالمثالي

تجذي(.كئن)ييتاقار!خصونيخيهثمؤقاصؤاينالتخرغئرينكيير

دايك.فاننرجمةبحسب2:2هأخبار2

ينكثيرجمهوزيمتايلثاجاة1ته:وفاذبالأمريوشافاطأخبرئنفاقئل

غينهيالنيناماؤخصوننجقغوائموهاأارم،ينالبتنحرجهة

المشنركة.النرجمةبحسب02:2أخبار2.جذكيما

كلمةالمش!ثركةالعردبةالنرجمةفيالثرذا+المنرجمونغئرلماذا:السؤال

ااأدوم11كلمةالى11أرام11



لأنفادحخطأالعبرنلةالمخطوطاتفي.الموجودلأنهيالإجابةوطبعأ

فهيأدومأمابحر،أيمنبالفربتفعلاوهيالشمالامصىفيتقعأرام

علىتقعجديوعين،الميتالبحرشرقجنوبوهيالجنوبأقصىفي

،الجنوبأقصىالىالشمالامصىمنكبيرالفرقوطبعأالميتالبحر

مخطوطفيهكذا:أدوم11المشتركةالنرجمةفياللاهوتيينتعليقواليك

الشاطىعلىتقعجدي:عين.أرامالعبريةفي.لاتينيةوترجمةعبري

.ميت"لبخرالغربي

)سواءخطأفيهاالمعتبرةالعبريةالمخطوطةأنيتضحالتعليقهذامن

الىاضطرواوأنهم(الناسخمنأوالسفرمؤلفمنالخطأهذاكان

مهملةشاذةعبرلة.مخطوطهمنبثرذعالنصوذلكالخطأهذاتصحعح

لاتينية.ترجمةومن

وهيممنهمواحدةعبرنشينمخطوطتينلديناأنشكلاهو:والسؤال

لمولماذاالتاسخون؟يصححهالمفلماذافادحجغرافيخطأفيهاالمععمدة

مرتفع3بصوتالناسخينطقهاكانعندماالمزعومةالمراجعةلجنةتصححها

ؤققلثققلثجينسنتة41رشيبخرنوتمزتجعين1آخرنتاكان11:العاصئ!رالمئال

22:2أخبار2-اغمريمطابنثغثلياأئ!ؤاسثئمأوزشتييغيخيؤاجذةصتنة

دايك.فانترجمةبحسب

واحذةستةومقلثمقكحينستة!شآبنأخرلاوكانا.

بحسب22:2أخبار2-ااغمريبنتعملياأئهآسئموكانبأوزشليئم،

المثتركة.العربيةلثرجمة

تولىعندماأخزيلاعمربتغييرالشرفاءالمثرجمونقاملماذا:السؤال

33سنة02إلىسنة42منالحكم

طفل.فيهيقعلافادحتاريخيخطأعنعبارةسنة42سنلأنوطبعأ

عمرلأنوذلكالمحثرفينالنساخمنمجموعةاوملهمنبيعنفضلأصغير
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السنةفيالحكمتولىأخزيا،وابنهفقطأسنة04كانماثحينأخزلاأبى

سنة42والابنسنة04عمرهأبوهيكونأنيعقلفلاأبوهفيهاماتالتي

ب!رفعالكتاباللاهوتينفاموطبعآبعامنن،أبمهمنأكبرالابنأنبمعنى

منلالخطأه!ا.أنيهودالمئرجمونأدركحيثالسبععنيةاتعزجمةمنالمفدس

النرفبعه!احتىأنالمصببةولكن،الربخطأوصححواطوبلأمد

هداآخرموضعفيجاءففدنفسهالمفدسكتابهبممعتنامضفييوفعهم

صتتةؤفقلثققكجبنصتنةؤجمشرينائتتيناثنآخرتاؤكانا.النص

.0.2اينزاييلمللثغمريبثثكثفباأسقهؤاصنئمأوزضذلب.فيؤاجذ:

؟المزعومالعبريالنصفداسةأين:السؤال

معلأفنجدا1كوميديأثبرلرأالمفدسالكتابعنالمدافعينتبرلرويأقي

في2جاهماأنشكلا15يفولكعابهفيالنورعبدمنيسالقسالدكتور

أخبار2ففيسنة22كانملكحينأخزدافإنصحيج،8:26ملوك

:222أخبار2فيجا.وماسنة.أربعينكانماتلماأبيهعمرنقرأ2102:

يكنلمالقدبمتينوالبونانعةالعبرانيةاللغعبنأنسببها،غلطمرسسج-النا

بدلالهجائيةالحزوفيسعخدمونالعبرانيونفكان،العربيةالأرقامبهما

فيوالراءالدالحرنافمعلأ،الشكلمعععبابهةالحروته!هويعضالأرمام،

علىيدلالديالحرفبينكبيرتشابهوهناككثيرأ.مشابهانالعبرلة

041.3الرئمعلىبدليمااللىوالحرت02،الرفم

.اعنراضاتعدةالمبجلالفسفضبلةردعلىولنا

م!صنوبتهزؤفنتاوزضنببنمييسببنننا:شوفنكففكجبنصنتةؤنلأثبنامثتبناننكد"ا

م!:21لمحلى2انمئوك"مئوبىفيتبنؤنبهنفاؤدفليتةفيؤثنئو:كلقه

8:26ملوك22

دك!اعفحة826:علوك2علىالردوهميةضبهك3



نأجمبالناسخمنخطأ؟222أخبار2فيجا+ماأنيدكيحتى:أولأ

وأ.الصحيحالعمروفيهاالمخطوطةهذ.منأفدمأخرىغطوطةلنامجضر

فكيفلجلا،الصحيحالعمرفيهاعبربدةمخطوطةأىلنايحضر!ةمل.كلى

السفر.3مؤلفمنخطأولي!يىالناسخمنخطأأنهعلىحكم

آنييايه.كنئتخلىؤلآانخقئجعثالربتلآن51:عشرالحادكيا!ال

بحسبه!:337مزمور1.55الأئخقطون.الآنجدالى

دابكفاننرجمة

مجزصئفم.الأبدإكبلأتقباثه،غنيتخفىولاالإنصاتئدبئالرلث11

بحسب37:28مزمور.ئر!الأخرينئعايصثلكئة

المثركة.العربعةالنرجمة

يليماالنصهذاعلىمعليفأالمشنركةالعربيةالترجمةهوامثىفيجاء

55.يحفظونالأبدالى:العبريةفيالعونانية.فيهكذاالأثرارذرلةولقطع11

الىالإلهيحفظهمأنالإشرارعفابفإنالعبريالمنصبح!ب:السؤال

يحفظهمأنللاشرارلذيذعفابمنلهيا..منطقيالعفابهذافهلالأبد

.11الاله

مجردوهيالسبعينعةالنرجمةمنالفقرةهذهقرميعتملماذا:السؤال

ترجمة3

يتملمولماذاالمعارضونبهاينغنىالتيالكثيرةالمخطوطاتهذهأين

ترجمةالىاللجوهمنبدلأأخرىعبربلةمخطوطةمنالمفدسالكتابترفيبع

يونانيةأ

51المزعرمة51المراجعةومجموعاتهمالئساخعلىالخطأهذامروكعف

تتابعهمأالتي

الحاعضدالمثال
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وثتققيهبغخئيهئصهمتضايقخميعءغضابيهمفي

بحسعب63:9أشعيا+100القديمةا؟لالماكلوخغقهمؤزفغهم-5"-آفتداهم

المشتركة.العربيةالترجمة

هؤؤرمقييمابنحئت!!.تضابقصييهيمكلفي15
بحسب63:9أشعما+110القديمةا؟لالمكلؤخضقفثموزقغفثمقكفثم

دايك.فانترجمة

حضرتهملاك51ولبى11خلصهمخصمه15هوالعبريالنمى

فيهك!املاكهتفولهاالمشنركةالعربيةالنرجمةشهادةوالعكمخلضهمهه

15خصمهالعبريةفي.واللاتينيةاليونانية

لصالحالخصؤم.منالنصربسرمةالمقدسالكتابترزيةمامفلماذا

المخطوطاتهيفأينالناسخمنخطأهذاكانو)ذاالمنلاك-أ،

"......الخ.الكعيىة

اذ--"غلكهـشئا..-تا-!"ئفك.ائتداء1100:ابثارعيدسص-""المثال

:-أ27أرميا110الرفيين)فييياإلىالكلا-ئمفذاضاز

السئتةفيداغلكئفك!-!غردلصدمئاانتلإاالسئنةيفلثفيؤخذث51

قاذجبفونينائذيالئعيغزرزبنخت!نئابهإثخايسيالعثئفريبمالرابغة

4:!أرمباالع!ئغب".ؤكلالكفتةآغاتمالرقيتيعب-ننيي

بدايةفيأمبهوناقيمملكبدايةأفيأبالضبطيهوذاملك.معى:-:السؤال."

ضدهحا!ملك

نساخخطأأميهو.؟الالهأنبياءخطأأمsيهوهالالهمنخطأه!اوهل

خفهو،:!لالة

جميعأ؟خطأهمأم

نفهالالههوالحضر.ملاكانيزمنونالميحيالتقلهدفيا
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واتىغرضازع%ذمتزالضادءقض!صىوتمقاتم05:المالصاثالمثال

42:4حز!مال.الممصماليتخؤوتمثؤائفاغرضأا!نواعثؤاحدطيىلقالذايخيئة

دايك.فانترجمةب!سب

أذرءفععنرعرضةالدأخل!نحؤقمشىالغرفيوأمانم51:النمى

الترجمةبحسب42:4حزميالالعئمال،ا..جهةالىوئداخلفاخنلئىا

المش!تركة.العردصة

مثة11الى"واحدذراع01منالممرطولتغعيرتملماذا:السزال

3هاعراذ

عشرةالممشىعرضيكونفكيفمعقولغيرالعبريالنصلأنوطبعأ

اللاهوتيونالمترجمونأدركهماوهذاففط،واحدآذراعأطولهويكونأذرع

فلمأرثوذكس.أوبروتسثانتأوكائوليكسوا+المختلفةالطواثفمن

السبععنصةالترجمةمنبنصالمفدسالكتابيرفعواأنالامخرجأمجدوا

معقولأ.الكلاميكونحعىذراعمعةفجعلوهوالسريانية
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الىابيالفصلى

تحويؤمرنها!ةجح

المتهدللعال!تابمخطوطات

يذعيمنعندخاصةأهميةالمفدسالكتاببمخطوطاتللاستشهاد

يلي:كماسنوردهاالتيأقوالهممنذلكوشضحلمحرلفه،عدم

هيبدقةالمفدسةالأصفارنسخعمليةتمتهكذا11:مثرميصموئيل

لمونزاهتهاصحتهاعلىاليومالىزالتمابأنهاتؤكدالأمثالمضرب

كمااليتارصلتأنالىالمسيحعةصدفيكتابتهامنذتغييرأدنىيلحق

111.الآنهي

والأدلةالوثائلكلنملكأننالناتبرهنوهكذا51:بسيطالمسيحعبد

يففدولمتبدلولمتحرفلمالمقدسةأسفارهفيادلهكلمةأنتؤكدالتي

.211واحدحرفأوواحدةكلمةمنها

مخطوطاتأنوالمطارنةالأساقفةيدعيهماحقأهل:هوالسؤالولكن

علىشاهدةتصرخأنهاأمالتحريفعدمعلىالمفدص-ت!ثهدالكتاب

31:32ص-مشرميصموئيلالذ!-ثحريفهواصتحالةالمقلسالكتبعصصةأ

014ص-المقلصالكتل!لمحريفواصتحالةالالهيالوحي2
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اليها3المحرلفيدامتداد

موجودةشهادةداليكمأنفسهمالمقدسالكتابئسئاخمنتأتيالإجابة

الكعالبهإا.المقدس.عنالمدافعونيدعيالعيالفاتجهكانيةالمخطوطةهامشعلى

هذاذلكعلىمثالأنأنجذ-،المقدسللكتابنحطوطةواوثقافضلأنها

بدايةعلىتعليفأالمخطوطةمن1512صفحةفيالهامىعلىالتعليق

تسعطيعالامخادعيا7أحمقإياالتعلمقيقولحيثالعبرانيينالىالرسالة

تحرفها(والااصلهاعليالفديمةالفراءةتتركأن

ع،4!ءهـ!ل!4."إكاكا،ع!مما!مما2ءاله70،،708!هء4+لم!107.اىه+كا!عل!

عليها.والتعليقالمخطوطةصووةهيوهذه

!كام!كاع!

عمكا!كاي8

،ء،كاي

م!هـكا5

57،كام

،57،كاة

+لم!كا!مكد!

.8ء"5+

ولكنالنسخأثناهالتحريفعندفقطيعوقفلمبالمخطوطاتالعبثان

الفاتمكانمةبابلخطرطةالعبثمنصغيرمثالفإلمكمالنسخبعدأيضأ

وأنجاف.يمحواأنشاءمانصوصهامنفمحىبهاعبثأحدبمأنفنجد

بأيدكبثالتاليةالضودةففي"البملي7المثال!اليكمعنديته،منفصأ



الفاتيكانية.المخطرطةمن1257صفحةفي16:02منىلاتجيلمماخرة

المخطوطةمن7012صفحةفيدانيالسفربدايةفيآخرعبثألهاليكم

الفاتيكانية

-بهجي:-،.-"جم!ء--

كاع77ء،ة!*:"بعفمجغءما

.4-"3

..!خء-."،!7أبر3ء"

-.-3.لإع/.-كالا-كل...."

01:93لرماانجيلفيآخرعبثوهذا

الفاتمكانيةالمخطوطةمن1325

رقم.الصفحةفيموجودوهو

الفاتيكانيةالمخطوطةالىيضيفوهرمتأخرناسخمنآخرعبث!اليك

ونصفالمالثالسطرفيمحلفالحبرفلونالحبر،لونيفضحهولكن

الرابع.السطر
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والكنائسالأوساطفطكبرأدلصسآوصدمةالنصهوساسببلمد

اسوالتثلعخسخسفعدةشرخسأواللاهوخسفيكعابيخلويكادخسلاالمسي!حية

الأنباذلكعلىمثالأناخذ.النصبهداوشعتدلالاالمسمحألوهيةاثبات
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ألوهيةعلىاستدلالأولفينجده"االمسيحالاهوت1كتابهفيشنودة

يعلقثمالنصبهذايستشهدالثانيةالففرةفيالأولالفصلفيالمسيح

011.جدآواضحاللاهوتوهنا..فائلاعليه

:فيقولالمسيحألوهمةعلىبهيسعدلعزيزمرقسالقمصوكذلك

يوحناالقديسقالكمابالذاتواحمدإلههمالعلاثةالأقانبم)هؤلاء

والروحوالكلمةالآبثلاثةهمالسماءفييشهدونالذينان..الرسول

2(5:7أيوواحد.اهمالثلاثةوهؤلاهالقدس

وأنمحرتنصالنمىهذاأننعلمعندماالبهرىالصاعقةتأتيولكن

..المقدسالكتاببمخطوطاتللعبثأيديهماممدتالمقدصالكتابمحرفي

11لماذولكن

دائرةلمحريرمجلسفإن-وللعلم-الكتابيةالمعارفدائرةعندالجواب

الذينالمشيحعةعلمأهمنمجموعةوإنمافردأليسالكتابيةالمعارف

.المفدسالكنابعنبالدفاعاشتهروا

11:مفصودةاخنلافات11عنواننحتالمعارفداذرةكلاموإلمكم

جسبو.ماتصويبالنساخلمحاولةنتيجةالمقصودةالاختلافاتهذهوفعت11

الحفعقة-في-ولكن.لاهوتيرأىلعدعيمأوالنصرلضاحلزلادةأوخطأ،

عقعدةزعزعةأوإضعافتعمدماكاتبآأنعلىدليلأيهناكليس

محاولةهومقصودنغعبرأبرزولعلهرطومي.فكر)دخالأولاهونبة

فالصورة:لذلكمثالانوهناكالأناجعل.فيالمتناظرةالرواياتبينالتوفيق

بعضأطالهاقد4(-11:2)لوقاإنجملفيالربانيةللصلاةالمخمصرة

الكيكطلابعلىيدرسالكتبهنا8،ص-الثالثشودةالبابا-المسيحلاهوتأ

ا!ليريكية

عى3-خليلعزيزمرقىالقمص-اللهأهوهلالمسيحالسيد2



-9:)6معى)نجيلفي.الربانيةللصلاةالمطؤلةالصورةمعلتتفقالنسئاخ

فيالغنيالرجل.معيسوعالربحديثفي+الشينفسحدثكما(.

يناظرهامامعلتتفقالنععئاخبعضأطالهاففد16X(17:)91متىإنجعل

-11-:)15لوقاإنجيلفيالضالالابنمصةوفيومرفى.لوقاإنجيلفي

كاحداجعلني55000لأبيهيقولانوقزرنفسهإلىرجعأنهنجد(32

فيلأبيهالابنحديثإلىالعبارةهذهالنسئاخفأضاف15:91لو11أجرك

فكرلتدعيمالاضافاتأحيانأ.بعضحدثتوقد.والعشرينالحاديالعدد

ثلاثةهمال!ماهديشهدونوالكين11عبارةاضائة!حدثكمالاهوئئ،

إلىنرجعيونانيةمخطوطةأيفيتوجدلاالعباؤهذ.إقحيثمو5:7أ51!

تعلبقفيأصلأجاهتالعباؤهذ.ولعلعثؤالخادلىالقرنقبلما

الكعابنصإلىمقصودةكإضافة.وليس،لاتينيمخطوطةفيهامشي

.111النصرصلبفيالنساخأحددخلهاأثمالمقدمى،

يعبثحعىالمخطوطاتبهذهوالاستخفافالمهانةبىصلتالدرجةألهذه

امنا+كيرالنساخهؤلا+كانداذاأرقيبدونوحذفأاضافةائ!نساخ-بها

هذهفيفثقفكيفبهمخاصلاهوتيفكرلتايعدنصوصاوأضافوا

أالمخطوطات

اللاهوتعونبهيستدلفلماذاومضافمحرفالنصهذاأنوطالما

لاهوتكعابهفيشنودةالأنبافعلكماالمسيحألوهيةعلىوالفساوسة

المسيح3

.)!التاليةالحقيقةالهامشفيالجديدللعهدالكاثوليكنسخةوتذكر

لمواحد.همالعلاثةوهؤلاءالقدصوالروحوالكلمةالآب:الأصولبعض

العهدنصوصنقل-الجديدالعهدغطوطك-خحرت-الثالثالجزء-الكتابيةالمعرفثائرةأ

492:592,-الجليد
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المتنالىأدخلئرحأنهوالأرجحعليها،المعولالعونانيةالأصولفييرد

.(النسخبعضفي

معالنصهذالمحرلفبحفبفةلإعزاتمنبدأرياضبوصفمحدولم

الحواضي)اضافة:يقرلحيثالفضبحةحدةلنخفبفللمراوكةمحاولة

عاملىوهو-:المقضمنمنكأنهاالصفحةجانبعلىكتحلعقالمكمومة

مثلوأبهاال!نسع.أقدآفيقردلمالتيلاجزا+بحفىاضافةفيسببيبدو

رومعة8:،.في"الروححسببلالجطحسبلي!ن!لالكين"عباؤ

في4الواردة...*ملامةهمالسماهفيبشهدونال!بن55عبارةوأبضآ

1موحنلا:7(

زالماالكعابتحردفحفيقةوضوحمنودالركمأنهالعزيدب

عرتهكيرالنصهذاأنولزعمونكنيعتهمضعبيخدعونالقساوسة

الذينفهفهوالنوؤعبدمنيىالذىالدكنورذلكعلىمثلأنأخذ

تعبير.حدعليأوعرتالنصهداأنالكتابيةالمعارفدائرةفيقال

فييفولالليأيضأنفسهوهو55لاهوتيرأكيلتدعيم11الناسخأضافه

يتلزآالكلامصياقأن:العبارةهذهصحةعلىالأدلةومن51كتابه

اثهكلامفهل021.ناقمصأالمعنىلكانحذفتفلو،المعنىليتمرجودها

3-الفىفضيلةياالربنسيهمالبعممالناصخجا+حتى-المعنىنافص

فعندماابنمى،هلاعنيدافعزالماثنودةالأنباأنأيضأوالنريب

النسعبعضفيتوجدلماللايةهداكانتان55قال:النصهذاعنسئل

متتالبعينآيتينوجودببب،الناسخمنخطاهالىيرجعهذافلعل

فييسهدونالذينهكلىاوالنهايةالبدايةفيتقرلبأمتشابهين.8()ايو؟:7

موصفحة-ريضيوسف-المقد!الكلتبوحي

423صومميةثبهك



وهؤلا+.....السماءفييشهدونوالذينتواحدالملاهلة-وهؤلاء".السماء

وفي،الأخرىالنعشخكلفيموجودةالأيةهذهذلععومعالواحد.فيالعلاهلة

طا"أ.سااالأثريهطآتئسخ-

النسخباقيأععانسخةفيوقعالخطأهذاانالقارئيوهمأنالبابا.كاأرابع-.

ا!لعارف.دالرةذكرتهما.يحالفالكلام.فذاوطبفاألنمقعهذا-وبهاسلعمة

مخطوطةاي-فيتونجك.لاعالعبارة-هذ.هإنحيث:)ئق!واع.فهيع.البهمآبية"-

شئوعدةعالبابا.أنعلىعلاوةعشر(3.،"7.*الخامسالقرنقبلمأإوعتربخع.يوئائية*-

الئص،هذابهاع..جاهالتي.الأخزى:7المخظؤطاثهذ،3.منأياسميذكرلنم

)نما.يخالفففطالكتابعةالمعارفدائرةكلاميخالفلاشنودةالباباوكلام

فإنهذلكمناكثربلالضأ،المفدسالكئابئمخطؤطأت.ةعلماهكلام

:الأرثوذكعنيةالفبطية.الكنبسةبها7تفتخزالتنيالفبظيةالمخطوطات.يخالف

*:النفاصمل!العذ

الفاتيبهانية-الععينائعية:النصهذانجهايوجدلا-التبمالمخععوطاثأحماء
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المخطوطة.نمىعنهنقلناالذيالمرجعلغلاتصورةواليك
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67ير75+ا!*!؟-ه!اول*ا-5-"المهررلىمه!!2+هع! ث"!5"هـا"لهللها**ه+*أممم!طلا"!"+.
!*سه+ءاه!!ا.اهم!!*!يلع!.*حمم!."ك!
لا.ة!*عمهه3ه!ه!*ل!!-*.ل!*ء"+"ل!-8!!،

--*لهاولم!!"كيله"!ول+!يم!!ا"محهـهك!+-هع!لا*ل!
7ءك!ولءم!!ه!."ا-"*+?*ل!!كلأا،حمه.هكلهامل!-
ء.ءمم!هح!هصيولير!2،ا،1س*.!ح!*سع!"اهكلس!عي*+
..-ا،هه!ل!صبه"5"*+م5ع!ي!ا*ك!مل!لص5-1ء-مما!له3

.*.3لهيللححاي"+ولسيس!-5-ا"ا3طلااللهاماك1ايع5+*ههامحهـوللمه.
!:!صهول!"!-8"ه!كع!-خع!2!+"سعه**ها!ي
ول!ى!مه"+!ى7*ر!س!-!.*+"+"ه!،ه

6.::سه**جهولطلا"*اا"شسه.ا"لركه*"ءماا"لعكا."
لإ..-مييعح!!ىلحهweeAoiaw'عح!.-!لم-"*ه

!a!ى"!حممMشاا!!ةءك!سحع.!اآ5ء*!ره3ء!"لهمحس!ماس
لا-.*ح!"هكلها!مرك!لع!-rا،"**،!-مر5!ولمر!له*-كا

"نرلعهلهحمع!2هفمره*-8ثف!ول*ء...كا!!ع!"*2"*+
..-اه!!ا!-!مسم!لع!ء!ول+

!اصءايأار-!-*ه!ا+"62*أ-*هه**3اكى+
.+3 Trنر:سه!ا+،كامكع!ه*-!ح!!مي

..58*5*!"*2*"82-*5*ه!ك!هه*!يهكلها
خ.عي!م!!هاييا-ما*5يرك!ا6!م+**كم!*س!

7.-ء!--يمحىم!ل!ل!*"،حمه..يرو2++5*"ص
ص7+!ة*"-احههياهاااعع.ثاكاي*"طلك"

.7+!هتم!-*!ء،7"1س!ر"!كاا+حمى"
!مبا-حمم!-5ا*"15ولمم*ءسه!اءصمكله

-"-إ--!هاك!هه*!"*"8!يم!ء*+
بر:.+أمطعاأاح!عا*ممها-*-س+ول7ياايه2كاي

علا.!"سي!هحع!"305331لغه*"،أللحأ
:بر*لالة*،طلح!امحكلع*"محه،طل!اك!ايالاكه
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.،.:+*+ء+ر!اه!ئاكااهه"*ولهـ+!يمجسا
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،""،-

يرجعلاالرئيسيةالمخطوطاتمنالنصهذاكيابأنصبقممايعضح

المخطوطاتمنكائبةأنهاالحقيقةولكن،واحدةمخطوطةفيناسخخطأالى

أنالمعفولكيرمنأنهمعييتفقةشنيالباباوكلها،المععمدةاليونانية

نفسفي،الموضعنفسفيالخطأ،نفىفيللمخطوطاتالئمئاخكليفع

ا).االفددنفصفيالأصحاح،نفىفي،الرسالة

كلمنت:منهمالنمىه!اعنشيثأيعرفونلأالكنيسةآباءمنوالكمير
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وغيرهم...؟أوغسطعنوس-مشقيلدايوحنا-ديونسبوس-نوسأورمجا-

حيثالنصواليكالفواجاتاالمسماهترجمعهقيضعهلموجيىوم

الثلاثةوهؤلاهالفدسوالروحوالكلمةالأبعبارةغيابجليأيثضح

واحد-هم

s sunt qui testimonium dant1حكا Jo 7:5 quia

s et tres unum sunt!1نل Jo 8:5 Spiritus et aqua et san

الاهوتأنةشنودالباباعنهيقولكماالنصهذاأنطالما:سؤالولنا

لاثباتنبفبةمجمحفيالحاضرونيستخدههلمفلماذافبه(ظاهرالمسبح

3أريوصضدالمسيحلاهوت

سببعنرلاضداودالدكمورتعليققرأتعندماالذهولأصابنيولقد
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7:.4يوحنامنبدهأالفاتيكانيةالمخطوروةمنصورةأيضاواليكم

الزنا،وامعةفيأمسكتالنيالمرأةمصةبهايوجدولا8:91يوحناوحتى

الفم!.يدعيكماممزمةغيرالورقةأنالصورةمنوواضح

نتعجةكانالنمىكياببانالإدعاءكذبمننتاكدالماليالشكلوفي

المراةوقصةممزمةكيرسليمةفالورقةالمخطوطةمنجزءضياعأوتمزق

الصفحة.آخرفيوليسالورقةمنتصففيتكونأنيجبكانالزانية

-003--صت--!!يمككا2

،!ي؟..
؟:51

قئءءبمست

ول!يم.!لم!1اح05ي!رأ*بئيم.أةكابمفه)ح!.4س؟لم؟:..
-.-.!9ء

3.صا!نم"13لم

7-ث!بلابمأ.ابر،ىطط"6!ءلأ!هاءطه.0!لافبئ!.نر

04ث!31!حعلمأ؟مح!ممب!أحيب!-لمج!رط!إ"جع05"9...لم؟ه

مى1ع3ل!،*،--ول

-فيك!..،لا07!!بم،ءلة،لاكل!!ايخ!في،ممأ!،!ى!:ء!ة.")

سي!فى!زئم99!"بر!-3.قي!جمأابماة.أ؟ءبمنجلبما01:..ا .."3-جم!.--كا.في7ءةهـ

ط!م.-.ع-!!حهثكإء!لإ!رهـلأ!ا"-ح
،7-ع..*.!هل!ء-*

في....ء!ب!"!ع!ءياأ:"!ا-فىلبماجما!برإه!!

+جعبه!ط!-ولبهطلمئ!ح!*جيمغفي.
..كل.ع8?ء.*"م!.-

ه!نلاي!طالأء".نيء3أ7!ثببما!3!!،ثنن.

الفاتيكانيةالمخطوطةمنمكبرمطاع

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


-ا،8ت!7.ء-
3..!ثىكبه5-ةفم!!-ثما*.3م!اك!ول!جل!.وليم.-!يول.بهـ)ة!ق

جم!كر-بثه!؟+،!.مر..م!+ء...م..*!ج!بم"،نم!اأ.،منن+ءرر.ء!اممر"..إ:

ولئ!ا،!ء"!-*كا-!!!ا-ك!كار*-،!!؟!بمجممنى."،ة
؟-ا*.!*ه3تي5!ف....!،كب!لة!*جمكلإت!،

.ت*ض!!به!!ر-بمهإبمل!ي!!ا..-!مم!يدء!3كا5.ءلاء3
؟ش!كام!،!لمج!ءفيي!-ا!!هبمهثهص،كع!!يجم!"لمحامراهع3""قة

،طمل!.لهال!.!للمها5

ت!.33"،-5!منهاظهة!غا+ولبة.إء*+ةكيبرت!*إ.4ير!م!

نج"ء.!*ء!ولول-ء*ءلف!7ء*-ميخلإ،،في.8ا!!.*إ،.؟س
ء!ك!!3!منن!*")،!حم!بم!،،-ثيمببما6ء6بم.+-ا+-*صه-نج!3في

-!يث!غاي!هللي!!ممر؟ك!3مم!-!أ*ه-به!نه!!!به!جم!!لأولءئا"لإ!برء!لمهـا -.ةير!ء38نه،،-4،**005ء.ة"+

+اء"ولأ*!ثى*هه؟يص،ه8اه0يغلخظ.-جم!ء+يها!عا!يهـه
-4،-"ول*ع-6!؟ش!2*.،ني.+!*."!3وللنن؟6

-اءهءة!"35هي!اة**ه،!بمكلا"ه،ثى3به.ب!أفأ،ة+يلة
ء*8+اد،ء!م!ه+فء!ء3!-3نو-!ه!داول53*يمني

كا.،هأص!-،ةثهكايم+هـا!5!ض!صما:-ل!نمء!ش!لهلبمكط+*ة-". *ه!ح3مء04-"هـ5؟0ا!يه*5

ل!15(ولر-،ة3يمول!ير-3.-!8ةهبن.،ء!،؟عمفه+ول

هثؤاةنه+روي؟ما!7س!!نة!+ةي!ب!!ع*!ب!فبنفيبنبر3!؟!!ة03

.عخ"!.لا01لن!في.-قينيم387
05ة0.ءل!ل!!ا5ب!جصي0005-

-!+هـك!!+*ه!اها!،بم.-!./93ءبهثلإ!ه.أثف!ه-لم*بهن
.0ء8.أ،:،5-"ا13تثاتربخا"ع؟لاصبم!"+نجماه3ط!بهكلع!هع!قص17!اء

ت-+.ي،+.ول*،ولل!هحنم!؟لل!.!تطخي.ة.برة
.:.عتثمك!فبنعلم!تي!فيوللم*.

وء.-يخ!فيا!أجمض

3طهضء؟-ثنز!"؟لمظةصكا.،ثععء!--كيجلإأ!جمة3.يم.ثم!72يا،+ء
"طمهت-نجع*،ا%!.افردلهخمخفيي!!ي!....،ي!..!مأت

"ظ!.!ة-،كذة!عمما3ة!.فةةعا!به!كو.!ببمءلل!س!3،-
*.ء،،.ء3لىثءهـ* ك!كغ0368لهلمه"له!بم!ر!ل!.لهورط!-."-كاكأثه،...كلر+-مم

.*هب!حنه!!ولإة+ا"ءا-ارهء،!!فيفئتن!.17،إيرفيفي.9!ت."ةني

!ا!أ6بمز؟رو9.*.5؟ص!*!بهع-،ه!زر!يةبه!لآ!نن صم!بم33"5!الأ!هبم!ل!07*.فيخفهقث!فيإه-4مهنه.

3ة!.جمبماءنجإيأئأ!ث!*خجمإرر-!غممه!!6ب!بخه!!ه!ها؟،!بم

..*!.3"يزل--...-.--.ء4."لإ!ض:كل-3.-شإ
فيد!إفىئميض!!!ع.؟.ل!غ،..3-.!!.!!:!جم!033

.!ظه"ولقنمابملح!نه"فئفي*د!فىول"؟في.3!ي3.ب!!يخخنئ!!*.!ء3ء .."س.!8"3،..!
-3ءك!!يم+غ!!.

إلفاتيبهائيةالمخطوطة04



ومدالسيناثيةالمخطوطةفيجاهكماالنصلالعكم

أيضآ.الزانية

!مههاهـء-ص*يرو6+!حمم
8"ثلأا"عاء+كا"همهلمحمله

!ع!*لحطحه+مىء*لع!محه!"ا
+!!+ل!!"صممحهحممص

أكعا!حاأماكعمر+!ه+ايأللا
ىا"السلهعض.أامه،!أمعه

حملاه-ا"+عههها!"ه!ماثل
مم!!هألامم!ا*ااءأ.أ"5*اا"

لعهه*لم!+ي!**اهمله!*"مله*"
مععه+فلثايرمهاأماطأا

+8+3سه5يامحه*اهللا+"!سم!
CTINمهعاله!-+اعههصهممه

حملحهالهل.+*هيمهعهأله
ححل!ععع!ما!عمه!هس!

5مه!صىلصحه!عل!
!سم!*+حهلهله*وليمم!!ي

عأهه2ا-محع!*أك5!اهحه
نا!،+"*االه!5+

!+!يحمم!ه،!ا!ح!ى051
حم!ءلعهيم!أمأهه+،!مكم

!ااممأللمورءحهعهأل
هـممهأهاماا2أعاااأ+ه!5+"*

صل!!"،لم!!ىكاا!2عا
حمهحمممى5+13!مه!هخحمكلهه

محمأهلاهكلسه!!ول3+-+فههمل
ل!كعم!محل!"لعهحمصا-سى.
حع!هصل!لأ!ط!اش-ع!هعه3.

ءك!مهئ!الهصص.!هىفحمي-!

م!ه!ىمأس!.لم!ءا+مهسحه
ء+!ي++8+"2سع!حط
!ح!ححه**+!لرحمه!

لاامأور+*!أعأيحهع
!صعع!لا!ممه!عحع!.

م!ور5.!اكلع*لعىحم!-
اأكعح!"ملهايورلاا*حمم+

*53لهيحم.امأع!
!ا!+!رلهور!!

ال!لعه!!محىصعاهـسه
!حيعيا!ى"ا!رسمعع!س!

8رر!ه-*هيم!ه-
ص!سللما!مهأهثململعا

!"ص!ير+ئ!!ه!ءإأع.
صمهسالم!!رصم!!

صعه!ع!ول!+سحعرو--
!حمععع!،!حى3!ر.!د!ى+

""ث!ألملع15
هكع-31ء+

ايملأ+-!ةلي!
صعيم+""

+لهلحه*ه"
لع!+ول+!ة*

!ليءأع*ء+!3
OUAT"هأاكل

،الهمرريلا
حم!ا!ه!هملأ
لحه"ول!"+

-!8*يه!اا

3ثهصمغ-ئلرمهه

أاأه"الع
مع!83*"كط*امى

ملايه!.أه-
"ثممالءاحع-
"أاعيح!له!ل!

كي*ممممعح!له
TMIJAWه!*

ص!ي+15!ا*
كهالعالاه+،
!أي!لحه"!

لعه"اه!-
اعيأاحم!ممه
مه+!5كتالصا.

+لالي!*للحه
ملممع!ع!لأهأع.

-*كهيأاع!
لم*ر!يه!

عح!ل!محح!
مهصهص!ما

!"عيكى
!!

.*اط!محجى
ا!!بم!

مميس!!--سم!!
+،"-ع!ا

السينائيةالمخطوطة

4:8أ-16:7بوحنا

مصةمنهغابت

Iمعما!لاى " O
"*ه!*م!صه
**حم!+*حمحاول

-nnoj!لااء!هلل
5+!لهمم!حمعكل

!يمسلع!*ما

لي!لعهصبكه
اعمرال؟+

!+-.ممهاأاأا
حمعمالمبمعهء

لعالام*أا.
مايااعلامالع

هيم!ه**
rminjaمأ!عmص-

!حللح!"!.
!+35صيح!حع!

ك!هاهيم!1-
6ص!حم!ا

13ييصا3لاسها
أععكأاللممما

++كأاال.جم!،
مم!-أا

،اللعأثممع!ء
+ا**كر!!

لع!+يهللل
"اام!كهعل!*
*ممى+ممىلع!5

+اايثاوريهكهك!اما

فحىإخلت

لللي"المفء
سه"5"لأمع
!ا!ي*اأ!ى

محممص!ه!5
ميمكىص!

مم!ه.ل!!ه+"
"*-اسه
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الذينالكنيبسةآباءيدعلىبنفصهاأوالزانيةمصةبزلادةصواءالمقدس

صبفو..

كانتالمقدسالكتابمخطوطاتتحرلفعملعةأنأيضآونستنتج

رأجمطبحسبالكنيسةآباءأنذلكعلىوالدليلجدأسهلةعملية

ذلكاستطاعواالمخطوطاتمنكاملةقصةحذفأرادواعندماأغسطينوس

كمترىفعاالقديمةالمخطوطاتجميعمنثمامأالفصةوانمحت،بسهولة

قصةوهلالأباه،أضافهاالأكماذيبمنوكمالآباء،حذفهاالحقاثقمن

31ماذاأمالآبا+أضافهاالتيالفصصمنوقيامعهالمسيحصلب

النورعبدمنيسالقسادعاهخطاعتوضحأكسطينوسالقديسوشهادة

فالجريمةناقصةأوراقوجودهوالمخطوطاتمنالفصةكيابسببأن

بزعم.كمانافصةأوراقوليستفاعلبفعل

فصةبعرفونكانواالكنعسةآبا+أنالفارئبوهمأنالفسحاولولفد

905صالمكينمنىالأبيوحنا-القديىا!لثرحا

19.



يستشهدولم11كتابهفيفقالبهايسعشهدوالمففطولكنهمالزانيةالمرأة

.11يوحنااتجيلفسروايناللىالكنيسةآبا.بعضبها

المسنكينمئىالأبذكرهاقدالقسيذكرهالمالتيالحفيقةولكن

هم:)زاههاصمعواأوالقصةهدهجحدواؤالذين05فيقولكعابهفيصراحة

ركبردانوس.111الفمذهبيويوحنااوريجانوس،

هذهنجحدواالكنيسةآباءمنابعض5أنمناكليفهمأنوسهل

نأنعلمأنيجبازاءها"صمتوا11معنىماأيضآنقهموحتى7ا!لقصة

واستمر704:يوحنابعفسيريوحنا"قاماتجيليفسروهومثلأأوريجانوس

يوحناتفسيرالىمباشرهانتقلثم752:يوحناالىوصلحنىال!تفسيرد

ففرةيفسركانأنهخاصةالقصةهذهعنشيعأيعلملاأنهيعنيمما8:12

.بففرة

وجهأأرىولا231(مر)جأهورنقالوقد11أيضاالقسوقال

مسحةعليهاطبيععة،بكيفيةذكرتفقد،الفصةه!هصحةفيللشك

11.الصحة

والبحثالنقاشمجالفيللحديثيصلحلاعجمباصتدلالوهذا

ماأمصىيبذللننصآئخرفأنيرلدالذيالرجلأنقالفمنالعلمي

أحدالنصهذافييشكلاحتىطبيعيدوكأنهالأمرئظهرحتىعنده

منوكم(منعكسصدقولامساو)كذبالقائلالمثلمنانطلاقاوذلك

هذ.أنتناسىالفسأنيخبدوصحة،مسحةعلعهايبدوقدالمزوؤاي!سقار

أخرىمخطوطاتوفي21:38لوقابعدالمخطوطاتبعضفيوردتالفصة

فيالمواضعفأي736:يوحنابعدأخرىمخطوطاتوفي21:25يوحنابعد

031صالابقالمرجعا



133الكلاموسياوعيععفوعال!يالسليمالموضععهي7نظر.وجصعة

والمخطرطاتالمقدسالكتابعلماءقالهمانوردالاسثئناسبابومن

العالمية:الترجصاتبعض.هوامرعفي

:Marginaln. ote1091(-ع(.Versionعn Standardفنم

11..Mostof the ancient authorities omit John vii.35-viii"
".Thosewhich contain it vary much from each other

،Mostof"4691(:8-13153:7ع(.-Revised Standard Version

,ntauthorities either omit,11.8-53.7 or insert it!كالىمح!6ا

thisإriations. of. the. text, here or at the end oءa!؟اعشل

or+؟أ9 after Luke .38.21" Since 7191 the. sectiهـ5هامحبم

he most ancient7+؟ا,noteء.nted as ordinary text, with th7ت-5ق.

he،دh، orities omit ;11.8-53.7 other authorities addلما!.

passage here or after 36.7 or after 25.21 or after Luke

".,38.21- with variations of text

53:7-New American Standard Version .)6391( "John

11.isnot found in most of the old mss.11:8كا

ew Intemational0 Version .)7391( "The most reliable

early manuscripts omit. John .11:8-53:7" Later editions of.

ableاd most rel8؟the NIV have, "The earliest-ت

Contemporaryترجمقههوامثىفيموجو!ةالحقائقهنةا English Versioللكلتب

المقسى

K+ل!ههةعفيايضأوموجود NEW TEST !-T- 4th - with Dicعم5!مكبما

on.!ة!ك..
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manuscripts and other ancient witnesses do not have

John:5-1153:7.ه.

(0891. "NU [that is,the)*!خ!سكف!كإاك

United Bible Societies' Greek text] brackets 53:7 through

11:8 as not in the original text

ءصميةالأاثهالصنيدمةءاخلعا!فة+مهـقصانبيلىنحماية

)نجيلنهايةتحردفسعلىأالمسكينمتىللأبالتاريخعةالشهادةجا+ت

داخلالموجودللاحعاهبالنسيةعاصفة.9-16:02مرمسمنالأعدادمرمس

بالكتابخاصةمشاكلأياعلانعدمنظروجهةيتبنىالذيالكنيسة

لاحتىوذلك،المفدسالكتابمخطوطاتبيناختلافاتأيأوالمفدس

سبقالاتما.وهذا2المسيحيالإيمانضدكحجةوكيرهمالمسلمونيقعنصها

للكعابهوامىوضعفياسعمرتلوأنهاالمقدسالكعابداروحذر

المخطوطاثأهدمفينوجدلالحلكأوالفمراتهذهنt)لفولالممدس

.(وأصحها

بنا.خا!ةنسخطبعالىئضطرفسوف

حنىمرقى)نجيلبشرحالمسكينمتىالأبقامعندماالفصةوتبدأ

انجيلفينجد15الففرةهذهووضع02-:169مرقساعلىوصل

LOأشرحناها.وئدوروحهبفلمهمسجلة)الآياتق.مرفى

الأقبطبطريركيةكرصعلىللجلوسمرثحأوككمقلأالأنباثيرعنالمئول)وهور

والعالم(ممرفهالأرثوذكى

)ولا23ص-اوعقائديةلاهوتيةاصئلة-النمىأصئلةمعصنوات-المثلسبيلعلىر!ع2

الكلا3بهناصوتيتسجيلولليناأية(،نهاسقطتالنخ)حدىانالبعضبقوللأنحاعي



العلذاءأبحاثأثبنتفقد02(-:9)16البافمةعشرةالاثنناالأيات

النلامبذأحدبواسطةكمابنهاأعبدوفدالانجبل،منذفدتأنهاالمدففبن

وهذ..الأولالقرنفيعاشالتلميذوهذابأريسنون.المسئىالسبعين

ق.لوفام!انجملق.يوحناانجيلمنأريسنونجمعهاعشؤالاثنعاالأيات

أعطبناولكننشرحها،ولملهاننعرضلمالأياتهذ.القيامة.بهاليكمل

أيضأوسرهابلالروحيةوحقيفتهاالفعامةلمعنىمفصلاثرحأعنهاعوصا

المسيحفعامةعنتصوؤعنالمسكبنمنىالأبتكلمأنوبعد

نععقدلاونحنالأمواتمنوقامماتالمسعحأنالنصارى)يمان)بحسب

نفسبرعنالمسكبنمنىالأبامننعصلب(حنىأوماتفدالمسبحأن

قدمتقدأكوناذضميركييرتاحبه!ا11وتالمرقسانجعلنهاية

نهايةمنالضائعالجؤمعيتناسببماالفبامةعنحقيقيآمفهومأللقارئ

ينركأنفصدفدالبارعالفدبسهذايكونربمابلق.مرفسانجبل

بالتاملبمندأنافجيلهلفارئمنهكدعوةمننهكيرالفيامةعنالحديث

هذاعنه.تعبرأنوالكلماتالألفاظنسنطيعمافوقالقيامةمعنىفيالحر

)نجعلفيعشرالسادسالأصحاحمنالناتصالجزهمفىفيرأيناهو

102عشفهبلوأحبهق.مرذ!)تجعلعاشقبطييراهكماق.مرقس

مضافةمرذسنهايةبانرأيهعنالمسكبنمنىالأبيعلنيكدولم

حنىتقعدولمالأرثوذكسيةالكنيسةداخلالدنبامامتحتىل!تجيل

أنببدومافعلىالمسكينمتىالأبموتمنبالركمالسطورهذ.كتابة

الىاضطر.ماوهو،مضجعهوأفلشنودةالبابارأصأزقفدالنصريحهذا

عاولةأكيمنللحدوذلكالمسكينمنىالأبضدكتيباتصلسلةتأليف

ء622عىالمسكينمتىالأب-مرمىالقليىعسبالايحيل

,631السابقالمرجع
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.المقدسالكتابنصوصحولالجادللبحث

؟33المسكينمتىالأبضدالعورةهذهكللماذاو

مرمسانجيلنهايةتحرينسحقيقةأعلنالذيالوحيدهوفليس

منهم:نذكروصراحةبوضوحالحقمقةهذهاعلنوافدآخرونفكثيرون

العهدأستاذفهوباركليوليمهومنيعلملاولمن:باركليرلبمأ-

حجةالرجلكلامكانوان-قولهعلىوزيادةجلاسجو،بجامعةالجديد

وماكلامهنفلواالإنجيليينمنالعربلاهوتيكبارفإن-تخصصهفي

وهم:لهالموافقةتمامعلىيدلممابشيهتعقبوه

القعىدكعور،حبيبصموثيلالقسدكعور،الملكعبدبطرسدكتور

عزيز.فهعمالقسدكتورسعيد،حبيبالأستاذ،فارسفايز

فيمثيرةحقيقةهناك:المفقودةالإنجيلنهاية11:باركليوليميفول

أما،)16:8(حدالىا،صليةنسخهفييعومفأنهوهيمرقسانجمل

ماكلوأصحها،النسخأمدمفيموجودةفليست2()16:هـهالباميةالأعداد

ترتببهافيومنأخرةقيمةأقلنسخفيمؤخرأوجدتأنهاهوهنالك

يستحعلأنهحتىالانجبلبفبةعنبختلفاللغويأسلوبهاأن.كماالزمني

أنهنجدالأخرىالناحيهومن.الانجيلكاتبنفسهوكاتبهايكونأن

تعسفمة.فجاثيةنهايةفهي6،:8عندمرقسيتومفأنالمعقولغيرمن

قبلاستشهدقدمرقسيكونأنإما،الأول:احتمالينأحدفأمامناوله!ا

أن-الاحتمالينأفربوهدا-واماالوفوع،بعيدوه!ا)نجيلهكتابةيتمأن

وقتجا+فلقدالأخير،جزؤهابلىتدل!نجيلالأصليةالنسخةتكون

ومنولوقا،متىإنجعلعليهوفضلتمرمسإنجيل.الكنعسةإهملتفيه

منهاتبفىولمضاعتمدالانجبله!انسعجميعتكونأنجدأالجاثز

كانتفلقدكذلكالأمركانفإذاالأخير.جزؤهابلىواحدةنسخةسوى



111اللهابنحياةعنكتبانجيلأهمنقدخطرفياذنالكنيسة

علماهمنالموعنفةاللجنةمجموعةصرحلقدالمشئركة:العربيةالعرجمة

الكلاثوليكييةالمسعحعةالكنائعرعكتلفالىينعنونولاهوتيينكعابيين

فيذكرواحثمرقرعانجيلنهايةلمحرلفعلىوالانجيلبةوالأرثوذكسة

02"-الىالأياتنيجا+ما.ههيليما16:952مرقنعلىتعلعفأالهاهم!

ا..المخطوطاثfatئييزدلا

فيللأنجينوعمضافةمرقسانجيلنفامةأنعلىصريحةشهادةوهذ.

مناعخر.وفت

الجذيدالعهدمترجموصرح:.الكاثوليكيةالنسخةابخديد،العهد!

لهعسؤالوهناكا"بالأتيمرقرع)نجيلمفدمةفيالكاثوليكعةللنسخة

أن.العموآعلىبهالملممنأالكتابخاثمةكانتكعف:جوابأيلق

كنماب.نهايةؤمالعخفيفأضيفتفد)16/9-02(الأنهيكماالحاتمة

خانمةففدتهلأبدأنعرفلنولكننا8.الآيةفيفجائيتوقفمن

الجلعلفيالتراثياتنقليدالىالاشارةأنمرفسرأىأم؟الأصليةالكتاب

211روايتهلاخععامتكفي.لاالأيةفي

مرقسانجيلعلىالكتابعةالمغارفدائرةتعلق:الكتابيةالمغارفدائرة

با!ز.يخعصماهيبالنصالمتعلفةالمشكلاتأمااامائلةالنصجهةمن

وسالمونوميلرفبرجون9-أ:)6عشرالسادسعالأصحاحمنالأخيى

سجلمد،النقطةهذهالىأنهميللرويفنرض،أصيلنصأنهيعتقدون

بنا-ء2!همنالأعدادكتبمابىلسبب،بطرسأقوالعمليةبصورةمرمس

الئقافة!ار-ومرقىمتىالأولالمجلد-بلركلييليم-الجديدالعهدتفسيرا

باسيمبولى--موالتةبيروتاثرقلار-الكاثوليكةالمطبعة-الجليدالعهدالمقلسالكتب2

لاتبنالرسوليالنالب
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أصل!مرفسبةفبربعنبرونهاالعلما+معطمولكنهو،معلومانهعلى

كعبمرمبىأنولو،الملائمةالخاتمةهوالعامن.لعسالعددأنويعتقدون

منتراثأتضم2هـهمنالأعدادوأنفقدتمدالخاتمةه!.أنفلأبدعاثمة،

مخطوطةفيكونيبروجداهومد-ذلكبعد-أضبفتمد،الرسوليالعصر

إنهيقولالذكطالشيخأربسععونكتبهاالأعدادهلهأفيإلى)شارنععأرمينية

الكثيرلنفإنهذاوعلىبابياوع،عنهيتحدثالذييوحنا،تلميلأرلسعون

قديوحناالرسولأناععبارعلرعيقبلونهاوالبمعضأ،صحيحةيعتبرونها

وتؤلدهاا،ول،الفرننهايةإعلىترجعشكبدونوهي،سلطانهآعليهاخلع

الأباء.وكتاباتالنرجماتومعظممعصلة،بحروفالمكتويةالمخطوطات

لمولكنهموالفاتعكانيةالسيناثيةالمخطوطنينناسخيعندمعروذةوكانت

211.يقبلوفا

لا.تنه)تفصي!ومع!المق!للصتابيثالحهالتفدميبر

الفساوسةمنمجموعةإعشنراكإعلىالحمديشعالتفسيرأهمبةوترجع

يلي:كماوهمالعفسيرتحرلرمجلسفياللاهوتينوالدكاترنع

النورعبدمنيسالفسبركتور

تجيبمكرمالفب!ىدجمتور

زكيأنورالفبمدكتور

صدفة-ب!افيالفس

زكيأندريهالفسدكنعور.المس!تعول:المحررع

ه!ا)ن:)16:9-02(مرذ!لانجعلالمطولةالخاممةالعفسيرهدافيجا.

مرمىنهايةبلىلةيقولونمناعزإضكذكرعندوكيرهاالنقطههنهسننالئىا

046ص-مرقى)لمجيل-لمجيلأ-حرفالكتابيةالمعلرفنزثا2
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من.محذوفمرذ!،لانجيل"الأطولالنهايةاإندعوالذيوهوالقسم

أمثالمنالقدامىالكماببعضمنزائفبأنهووصفالمخطوطات،بعض

..الفائدةأجلومن،مشكلةأمامجمعلناالأمروهذا،وجيروميوسابيوس

الأيةعندمرقسانجيلاختتامانالنالي.النحوعلىنعرضهاأنيعحتم

أيض!انهبلاللفوية.الناحيةمنمبعسرةفجائعةنهايةفحسبليىالثانعة

.الأطولالخاثمة.هذ.فإنذلكومعاللاهونية.الناحيةمنفجائعةنهاية

اسعبعادها-عمدأتمحيئفي،الهامةالشواهدبعضفيتوجدلمالخاصة

العديدفي9والأية8الآيةبينيوجدفإنههذاالىوبالاضافةآخرلن3بواسطة

بطرسأخبروا)ولكنهمالقولالقديمةوالترجماتالمخطوطاثمن

ظهرالأمورهذهويعد،بهاأمربىاالتي،لأشعا+كلعنباختصاروجماعته

انلفدسالاعلانالغرباليالشرقمنخلالهممنوأرسللهمنفسهيسوع

وكأنه!يبدوهذا.الخوعلىوهو-(الأبديللخلاصللفسادالقابلغير

الا.أن.،الانجيلمنيكعمللملجزءمرضعةنهاية.الىللعوصلىمبكرةمحاولة

تعبيرهافيكتابيةليستأنهاالعحديدوجهعلىيبدوالأخيرةالجملة

والذيا-لموجزبهذانحتتنمالتيهيفقطواحدةمخطوطةأنوالواقعاللغوي

صحعهافيمشكوكمخطوطةوهي،بالكلية02-9منالآياتمنهتحذف

.أكبيرحدالى

ونقوملناالمخالفينا،عتراضاتننقلالعلميةالأمانةمبدأمنوانطلاما

عليها.بالر

امخمىوذالأولالا

يدأنيثبتأنقؤمنما.لديهبكلالنورعبدمنيسالقسحاول

المفسرينانالقول11كلامهنصواليكمرم!بإنجعلتعبثلمالتحرلف

922ص-الثقانة-ثارمرمى-)لمحبلالمقدسللكت!الحديثالتفسيرا



مرقى.الىمرفسإنجملمنالأخيرالأصحاحنسبةفييشكونالمسيحعين

ناقالكبدوكيةفيانسئا"1أسففغرلغوريوسأنالأمركاية.افتراهمحض

وغض(.8:16)مرقى.اخائفاثكن11بفولهينتهيسعرفس)تجيل

المزكدومن.الفاتيكاننسخبعضفييجدهالملأنه9-02عآياتعن.الطرف

الأدعلةأما.قوسينبينمكتونجةولكنهاكرعععباخ،نسخع.فيموجردةأنها

.ؤفيالإسكندرية7النسخةفيموجودة09-02آيات)1(فهي:لصحتهاالمؤيدة

.أغسطينوصوتناقلهاواللاتينية،العربيةالنسخوفي،.القديمة.السرلانيةالنسخ

فيموجودةأنهاكماالفدععبالجليلالملفبروماأسقفولاونوأمبروز

اسعشهد)2(.اليونانيةئعيوفيلاكتستفاسيرفيموجودةوهيبعزا،نسخة

لا16أسعحاحبينما16:9بمرمسالثانيالقرن7فيعاضاللإيلىلريناوش

صحةعلععوأقواهاالأدلةأهممنهرالدليلوهذاآية02علىععلايشمل

هذهبعأييدالعالثالقرنأوائلعلماءمن7هيبوليتسشهد()3.الآياتهذه

0011الآبات

-الرد-

الأصحاحنسبةفييشكونالمسيحيينالمفسردن)ن)القول:موله1()

.(افثراء.محضمرقىالىمرقسانجيل3منالأخيى

فيمشكلةظهرت)ذعابلسانبنويتحدثبمكيالينيكيلالقسوكعادة

به.يعملأنمنهونرجو،كتابهمنالنصهدابقراءة!انثا-لننصحه،.كتابه

غيرلسانينذويلأوفارذويالشمامسةيكونأنجمبكللشع)

(:.8(3)أتيالقبيحبالربحطامعينلاوالكثيربالخمرمولعين

فييشئركالذينفسهوهوافئراءمحضالكلام.هذاأنهعنايفول.ذهو

الفسمهدا)انير.يفولحيث..المفدصلعلكعابالتفسير.،لحديثتحرلزعهيئة

3327صوهمبةضبهكا
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بعضمنمحذوفمرمس،لإنجيل"الأطولالنهاية11ندعوهالذىوهو

أمثالمنالقدامىالكتاببعضمنزائفبأنهووصف،المخطوطات

.3(2وجيىومأيوصابيوس

)ولكنغرم.يليماالكتابعةالمعارتدائرةفييدكرالدينفسهوهو

هوليسالعامنالعددأنهـلعتفدونأصلامرقس!يةغيىيعتبرونهاالعلماه

فقدتقدالخاتمةهدهأنفلابد،خاتمةكتبمرقسأنولوالملاثمة،الحانمة

4(الرسوليالعصرمنتراثأتضم2!ههمنالأعدادوأن

المفدسكتابهلهيقولفكماالنقطهذ.علىللردالكفايةه!اوفي

ا.5أدينكفمكبن51

انقالكبدوكيةفينسئاأسقفغريفوريرسأنالأمرغاية11:قوله)ب(

عنالطرفوكضأ:68مرقس."خائفاتا.كنابقولهينتهيمرق!)نجيل

11.الفاتبكاننسخبعضفيجمدهالملأنه9-02آبات

ترجعضهادةأنهاخاصةغرلغورلوسبشهادةللاشهانةسببأأربنولا

التيالاسكندهـلةالمخطوطةمنأقدمهيالشهادةهذهوأن.لست

القس.بهابستشهدوالنيالخامسللقرنترجع

كنبقولايننهيمرقس)انجعلأنكرلغوريوصمولبعدفهك

المزعومة.الزلادةيدكيأنأحديستطيع(خائفات

مرمى،نهايةرفضالذيفقطكريغوريوسفليس:الثانيالأمرأما

.محع!له!!uq.1,1ا

2Hedybiamلمةpe.3,012

92نزص-المتانةدار-مرص-ا!يلالمقدصللكتب!ليثالتفسير3

046ص-مرمى)ممهل-عيلاحرت-الكت!ابيةالمعلىتثالرة"

(22:أ19)؟
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وهناك،الكنسيالتأريخأبوالقيصرييوسابيوسشهادةهناكولكن

الحديث.التفسيرفينفسههوفقلهاالتيجيرومشهادة

متىوالأبباركليولينممثلالمتأخرينالمفسرينلشهادةاضافةهذا

الجديد،للعهدالكاثوليكيةوالترجمةالمحشركةالعربيةوالثرجمةالمسكين

لكعير.ا0هموغيى

نأيصرحولذاآخر،كوكبمنهابطونأناسأنناالقسيصرلماذا

كانهلأدريولا،الفاتيكاننسخبعضمنفقطغائبةمرقينهاية

نائمآ؟أمناعساالفس

ذفطلبستمرفسنهابةأنوهيالحفبفة،هذهعلىبسنبفظأنأرجوا

المخطوطاتكلكلكلوأكررالفاتعكانيةالمخطوطات.كبنمنغاثبة

المخطوطاتأحما+واليك)المستيفظ(الفسيدعيكمامنهابعضاوليس

7:مرفسنهابةعلىنحعويلاالني

الأرمينعة--2الصععديةالفبطعة-أالسريانعة-الفاتعكانية-ءالسينائية

لجررجعة.ا

أنهاعلىدلعلعلاماتبينمرمسنهايةوضعتالنيالمخطوطاتأما

فهيالنصمن.ليست

502الأخرى-المخطوطاتوبعض

فبعضالعلمعةوللافانمة-اع.

علىنحتريالصعبدبةالمخطوطات

واليكممرضلاتجيلالقصيرةالنهاية

.المخطوطاثهلىهلاحدىصورة

Sinaitic I-.

منهابالقليللي!عددفيولكنالصعيديةالقبطيةالمخطوطككلفيليست:الحلميةللأمانة2
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وفي-الاسكندريةالنسخةفيموجودة2هـهآيات01:قولهأما)ج(

05بيزاونسخةالعربعة،النسخوفيالقديمةالسرلانعةالنسخ

كرلباستدلالالاسكندرلةالمخطوطةفيالزلادةهلى.بوجودالاستدلال

عدممنبابركمالخامسللترنترجعنحطرطةفيالنصهداوجود،ن

إنهاخثالاسكندريةمنأقدآوهيالفاتيكانيةالمخطوطةفيوجردها

التيالسينائيةالمخطوطةفيوجودهاعدموكذلاب،الرابعللقرنترجع

نحطوطاتالىأض!يفتأنهاعلىدليللهوالرابعللقرنأيضآهيترجع

الاسكندربة.المخطوطةناسخيبدعلىالخامسالفرنفيالمفدصالكناب

مخطوطات:أولأهيالفسالدكعورذكرهاالتيالمخطوطاتكلأنوخا!ة

مجردثانيا:"،السادسبلقرنترجعمثلآبيزافمخطوطة11معاخرة

الأصل(ت!نبعألنهجمب)النرجماتبفولهالفسأذكروهنانرجمات

النصيالنفدعلماء-العلماءمام01المسبحعبدالقسمرللالعك

المنأخرةخاصةالجدبد،العهدلمخطوطاتدفيفةمفارناتبعملالعلمي

تجثلأنه!ووجد2المتنوعةالفراءاثفيئمامأالخاليةالأجزاءوحصروامنها،

قامواثمأولامتنوعةفرا.اثلهايوجدالنيالأجزا+حصرواكما8/7

وقابلرهادقيقةعلميةدراسةمتنوعةقراءاتلهاالتيالأجزاههدهبدراسة

-دهي:أوحاحمة،هامةنتائجلعدةتو!لواحعىمقارناتلهاوعملرامعأ

.103ولأدقالأسحهيالأتدآالمخطوطة

وهيالأمدمالمخطوطاتاحدىمناصورةنحضرالقاعدةلهل.وتطبيفآ

المع74-ال!بر-صوهمهةثبهكا

لراطتاختلاتلفظةالمخطوطكبينالأختلافكعلىبطلقواأنللنصلرىمجلو2

173-صا!يرابوبيطالمسيحعبد-بتحريفهوالقائلينئقديتحدىالمقدصالكتلب؟
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:168مرمسعنلىينتهيمرقسانجيلأننجدحيثالفاتيكانيةالمخطوطة
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المخطوأيضاوالعكم
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+*-!+هم!8..ء....لا7ة.،!72نجعطامههمز.
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نهاياتثلاثفلديناأالصحيحةهيمرقسلإنجيلنهايةأيثم

وهي:مرمسلانجيل

.ا!لأالمخطوطةفيموجودةوهي:القصيرةالنهاية

كلعنباختصاروجماعتهبطرسأخبروا)ولكنهمتقولالنهايةوهذه

منوأرسللهمنفسهيسوعظهرالأمورهد.وبعد،بهاأفروا3الئيالأشيا+

للخلاصللفسادالقابلغيرالمقدسالاعلانالفربإلىالشرق.-منخلالهم

1(الأبدي-.--

.الآنالمعروفةالمشهورةالنهايةوهي:الطودلةالنهاية

يأتيثمالقصيرةالنهايةبينلمحهمعنهايةوهي:طولأامكمرالنهاية

الآتية:المخطوطاتفيموجودةوهيالطوللةالنهاية7بعدها

L 830 . 990 274 957 2016L syr- H mg Sa Bo

mssللاeth mss TH

النهايةمرقسأأكتبهاالبيهيالنهاياتأي.القساوسةنسألوهنا

فيشواهدواحدةفلكلطولاامدثرالنهايةأمالطويلةأمالقصيرة

111331المخطؤطاث

بمرفسالثانيالقرنفيعاشالذيلىلريناوساستشهد11:قوله)د(

أهممنهوالدليلوهذاآبة02علىإلايشمللا16أصحاحبينماع:16،9

الأيات"هذهصحةعلىوأقواهاالأدلة

نجعلهكيفأدريولا.عفلبهيفبللاعجيبمنطقالدكتورمنطق

مرقس.نهايةبهابوجدلاالفديمةالمخطوطات:لهنفولادراكانه.فييتحرر

لفلناالفسبستخدمهالليالمنطقأعملنالوبها،استشهدايلريناوس.يفول:

فإنالمفدسالكتابأسفارمنفانونيسفرهولهرماسالراعيكعابأن

922-صلعقفةIمرف!-!ار)ممل-المقلسللكبالحليثالتفسيرا
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عنهنقلهماوهذاالمقدسالكعابأسفارمنكسفربهيؤمنكانايلريناوس

يعسرفلاوهو11يفول:حيثالكنسيالعأريخأبوالقيصرىيوسابيوس

قكلمحسنأيلي:ماعنهكمبوقد،يقبلهأيضأبلفقطالراجميكتاب

اياشياءكلخلقالدىواحداينهبأنآمنشيءكلأولقائلاءالسفر

111واكملها

مفيع!القع!صقهـاالهنأةص!هم!مة

ولنوضوابطهالعلميالبحثمرجعيةعنكتبمايراجعالفسليت

منالمسلمينعلماءعندالانادرأفرلدأعمليأتطبيفا-مرأ)ذا-يجد

الصحةتقصيفيالقدرةمحدودكانفالرشاوس،الجرحعلمتخصالمحدثين

هوعندهمحجةمولانماقوليلعسوهذاسبقو.ممنيصلهفيما

عنحدي!ثة.معرضفيعنهيقولحيثالكنسيالتأرلخ.أبويوسابيوس

وإليه.أبحاثهمنيتبينكماجدأالادراكمحدودكانيبدوأنه)اذ:بابياس

الآراهنفساععنفوابعدهمنالكيسةأباءمنالكثيرينأنفيالسببيرجع

معلأكالريناوسفيه،عاشالذيالزمنأقدميةعلىذلكفيمسعندين

2(مماثلةبآرا.نادواممنوفع

الذكطالدربنفسعلىيسيروعينيهيغمضأنالقعرعيصرذلماذا

فيتسقطأنالممعزلاهوتعناياعليكأخشىإنني؟الكنيسةآباءفيهصار

.والاسثيعاقالتحققالاسبيللااذأة"اث.منسقطكمنبابعاسشراك

الكتابمنأيضأهيالأبركرلفاالأسفارتكونالمنطقبنفسفهل

7نقرة8ف5-كالكنيسهتريخا

31نقرة93ت3كالكنيسةتريخ2
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باروفي-اعميةأكاسفارالتاليةبالأسفاريؤمنكانليلريناوسلأنالمقدس

.دانيالسفراضاذات-سليمانحكمة

أن01نالحديثالعفسيرفيبنفسههونفلهماتناسىأمنسيوهل

نصواليكمليلريناوسأيامقبلموجوداكانمرتجسنهاية7برنلادةالتحرلف

هذ.فينرىأنمعفولأيبدوفإنههذاوعلى11الحديثالتفسيرفيكلامه

أياممنذتقديرأفلعلىمعروفةكانتمبكزةمحاولة،الأطولالنهاية

علىالأصليةخاثمعهأصبحتبىالذي71لإتجيل،لإتمامكمحاولةلىدرشاوس

فدانهالمعداولةالمختلفةالترجماتمنلناوشضحمفقود.مشوهةهانحو

خاتمةالىمرقسبإنجيلللوصولالمتنوعةالمحاولاتهذهمثلئذلت

القولذلكمنالنصوصصحةمنالتامالتيقنعدملناهـشضح.مناسبة

بوجودجيرومعرفولقد.14الأيةاعلىالثقاتأحدأضافهالذيالمطول

أيامه،فيمعوافرةكانتالتيالمخطوطاتمنالعديدمنالمطولةالنهايةهذه

وأنهفانونية،ليستأنهايتضحمحتواها،ومنعليها،التيبالحالةولكنها

موضعمهافيلعستأنهاعلىكدليلسوىذجمرهاالىحاجةهناكليى

.21مرقساتجيلمنالموضوعهذافيالمناسب

البحثيوالتهافتالغرابةفيغايةأمرفهوهيبوليتسباسعشهادهأما

للعسبرانينالرسالةينكرأنعليمافيجبالاستدلالفيطريفعهاتبعنافلو

bleا In The Church: A. Popularأd302. :)EC .B .F Westcott, heB)

Account Of The Collection And Reception Of The Holy Scriptures in

122-!".anChurches,,9187 Macmillan&. :.oC London, ppضThe Chri

;123 .B .F Westcott, A General Survey Of The History Of The Canon

.،ent, ,6918 Seventh Edition, Macmillan & Co. LtdfOح+ل!لاءThe New Te

193-093..London,pp

الثقفة.دار-2ر5ص-مرقى)لمجل-المقلسللكتبالحلبثالتفير2
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بهميؤمنيكنفلمويهوذاالثالعةهـلوحناويعقوبوالثانعةربطرس

كان51يقولونحعثمقارالأنباديررهبانمنشهادةواليكهيبولبت!ى

الدكلطلىسلنيئوص،تلمعدهيبرليتساحمهرجلروهافيلأورجمانوسمعاصرأ

يعترتلمإذالجديد،للعهدفقطسفرأوكشرلناثنينمعلمهمثلمبل

ثلاثسوىيقبلولنم.معروف،كيركاتبهالأنالعبرانعينالىبالرسالة

أقرأنهالا.والثانيةالأولىولرحناالأولىبطرس:وهيجامعةرسائل

قانونية،الآخرالبعضيعتبرهاكانأخرىمسيحمةلكعاباتباستخدامه

وكتافي.ويهوذاهـلعقوبالثانيةبطرسورسائلالعبرانيينإلىالرسالةمنها

أالهرماساالراعي

بولسأعمالسفرالمقدس-لكعابكنضمان!بأيضأالمنطقولنفى

تعتبرهالذكيبولى"أعمال15بسفروسشثمهديقتبىكانهيبوليشفإن

الغربفيأفا11الكتابعةالمعارتدائرةفتفولمزيفسفرالآنالكنيسة

بولس.أعمألرفضراأنهمفيدولأوريجانوس،الرلبةبعينينظركانحيث

لا.وهوأوريجانوسصديقهعبوليشكعاباتفيالاذكرلهايردولا

علىكدليلالوحثرمعبولسبصراعيستشهدولكنهبالاسميذكرها

2االأسوداجبفي3دانيالثصةصدق

موق!ع!اخلإلنحمايةالهالنقه

ناحيةمنمرمىلنهايةخارجينفدهوعنهالحديثسبقماكل

نهايةنفدفيمهمجزءالآنولأتيالمخطوطاتوتوثيق،التاريخيالتوثعق

للنص.الداخليالنقدوهويكتبهالممرمىوأنمزلفةأنهاو)ثباتمرفس

37ص-مرمىمجلةثار-اليناوصلتكبف-الأصليةالنصوصالمقدسالكتبا

54صبولسابوكريفا-اممل-أحرتالكتابيةالمعلرتثائرة2
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الكاتبوكانجديدةبدايةيبداأنهتلاحظالمحرفةالنهايةهذهقراءةعند

المجدلعةمرلمذهابعنعشرالسادسالأصحاحبدايةفيتكلمأنهنسي

اللابسالرجلرأينوإنهنالقبرالىالحنورووسالومةيعقوبأماإومرنلبمإ

الى.يسبقكمانهولبطرسلتلاميذهوقلناذهبنلهنوقالالبيضاءالحلة

كنلأنهنشيئألأحديقلنلموأنهنالرعدة3أخذتهنوأنهنالجليل

نماماجديدةبدايةيبدأانهتسمشعر9العددبدايةمعولكنخاثفات،

......التيالمجدليةلمرلمأولأظهرالأسبوعأولفيباكرأ-فاموبعدمافيفول

فنحنتسبقها،الئيالأعدادمعدراميتسلسلفيتسيرلاالأعدادبه!.

يسبقواأنالتلاميذتخبرأنلمريمفالالملاكأنالمفروض7العددفيتجد

المقابلةهذ.عنأئءشي+تذكرلاالزيادةهذهلكنالجلعلفيليروهالمسيج

طبعأالمجدليةلمريمظهرشيءاولأنهتذكرولكنهاالجليلفييسوعمع

يمشونوهمالطريقفيلتلميذينثانيةظهبرثمالجليلعلىأن"تذببمبل

نأأمالأمر،أولالمجدليةمريممعيمزحالملاككانفهلالبرلةالىمنطلقين

خطأ.معلوماتللملاكأعطىالمسيج

العهدأسعاذوهو.باركليوليمدكئورمنمئخصصةشهادةهناك

عنيختبفاللغويأسلوبهاأنكما01فيهايفولجلاسجوبجامعةالجديد

كاتبنفسهوكاتبهايكونأنيستحيلأنهحتىالاتجيلبفية

أاانجبلال!

للنصفالفارئفراغمنالجديدالعهدأستاذمنالشهادةهذهتأثولم

لغويةوتراكعبوألفاظأ.فعاليستخدمكاتبهاأنمجدالزلادةلهذهالعونانن

هذ.فيالكتابةأضلوبأنمما-يعنيمرفساتجعلجملفيتستخدملم

ت4جاالتيوالألفاظالأفعالبعضرالبكالإنجعلبفيةعنمخعلفالزيادة

الإتجمل.بفيةفينوجدلاوالنيالمحرفةالنهايةهذهفي

467عى-الثقافةثار-مرفس-بلكليوليم-الجديدتاعهدتفييما
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بالبونا.الكلمة

كا!ءهـلأع،هول

اكائ!لأء+

يهعهـغ

لأآلأ!كاى

معناط

ذهبت

ينوحون

نطرته

يصدموالم

مرضعها

16:01،12،مرض

15

16:01مرمى

,:16011منر

14

،أاا:6مرقس

كاا.

مرذلى6هيعة!مل!

مرقسةأخيرألأ!عء!لا

16مرفسالمؤمنينإءكا!كالصام!ص!2و

16مرمىحياتإءه!5

OavaaL!ov16يرتس

16مرقسيضرأيم!مة!

مرف!16ي!،?7كار.

16مرمصمعهميعملءدهy؟حمه

()يعاؤ

OEoaLouvLo516مرضيثبت

61مرفسبعةلنااء*د*ههـدحة!ددأ-د5

الناحيةمنالمؤفين..كل05للمؤمنينوعودبهالنمى

12أ:

1ا:4

17:

8:1

18:

18:

91:

:02

:02

:02

كبرالرامعب!ة

النطقطردقة

بورلوثيسا

بينث!وء

اثياثي

ليستيسان

مورفي

أوسعيرون

اكولريدش

73أوفبس

سيمونناثا

في-بلا

تاتف

سونيرجونعوكا

بيبايونعوص

لىلباكولوثونتون

بفولافهوسحبحة
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تجديذ:ةبأنيةتلتكئئونماضييالئيالجينفخرخونا!منينتثغالأياثا.ؤقي؟

قينرئموناننرضىكلىآنديفنمؤتجضتغون:يضرهنملآئييأشتاثرئوا!إنخئابيخيفون

8-16:17مرتى..

ن!رثوذكسيةالكنعسةهلبالسنةيعكلمونالمؤفنينهلنسالوهنا

الكنائسفيمؤمنيوجدهل،بألسنةيتكلمونمؤمنينالأنبهايوجد

هدهأحدحدوثبيننخلطألايجبوهنا،يموتولاسميشربالمختلفة

هدهتكونأنههـولينالمسيحتلامي!أحدمثلأ05الأفرادمن.أحدمعالأيات

منالمسعحيالمنظورفيوهوةالأنبا-شنيهلمثلأللمؤمنينعامةالآيات

الرهبانوهلللعلاجالخارجالىيلىهبلا3شخصيأهوهلالمؤمنين

حياتمجملوفلبالسنةيتكلمهووهلللعلاجالعهفيهبونوالكهنة

33؟3يمرتلاقاتلسمشرباIIوهل

الانجيلية،للكنعسةممثلاالنورعبدمنيىللقسبالنسبةالسؤالونذس

وكبرهم

احمك!العاالا

وأنانجيله؟لنهايةمرفىكتابةعدمفيالمشكلةماأحدهمبقول

منأيضأهوالشيخأهـسترنفإنأالشيخأريستونهوعكتبهاالدئيكون

أيضآفهوالخمسبنبومالفدسالروحعلبهمحلالدبنالعبعبنالرسل

.المدسالروحبنمسومالكعب

الشيعأرشعتونكعبهافدالزلادةهذ.انمالال!!من:أولأنقول

أنهاالعلماهيرىأرمينعةأمخطوطهفيأنهما-هنالككلالمسبحنلمي!

وجدكونببرالعالموجدهاEtchmiaمخهن!92أحمها989لسنةترجع

*xtمح!-ا. " plate !هك!قىعurBمحلأة.14
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السطوربينالأحمربالخطمكتوبأوجد16الأصحاح9المددمبلفيها

ARISTON%العبارهذه ERITZU.

الناسبعضذظنأرشتون(بواسطةأوأرسعون،)من:ئزجموهي

القعصرييوسابيوسعنهتبهلمالذيالشيخأرلستونهوهناالمقصودأن

الأتمنفكم،عليهدلعللا-يوجدالرأيوهذاأبابعاسعنحكاية

سنةوهي،989سنةوحعىالمسيحبعثةمنذكانواأهـستوناسميحملون

نجدفمثلاالعصرنفسفيحتىالأعاهتثعابهأكعرفماالمخطوطةكتابة

بقيوحنافمث!لآ.يوحنايشمىواحدمنأكثرالأناجيلاليهمئنسبممن

اسمتحملكانتالمععحعهدفيامرأةمنوكم،مرذ!2ويوحنازلدي،

بفعؤبالمنافما-يعقوب-أمومريمالمجدلمة،وسلم،يسوعأممريم-مرلم

علىجاءمديكونأنيمكنأرسعونمنفكمصنة،حواليزمنية

نأأرادرقدالمخطرطةناسخهو.هذاأريستونيكونلاولماذاالحيا.هذه

يأأرشعتونمنزيادةهيوانماالانجبلمنليستالزدادةهذهأنيوضع

حمعيكونمد-منهكاجتهاديضيفهاأنهبمعنىبهخاصتصرفهي

؟أمدممخطوطةعننفلاوليس-بهايتكلمالبعض

يعنيفهلالثععخأرششونهوهناالمقصودأنجدلأسلمنالووحتى

لاأنهيعفلفهل!حيح؟الشيخأرشتونالىالكلامهذانسبةأنهذا

الآراهاختلات06)بحسبسنةأو45سنةمنذتاريخيةشهادةأيتوجد

ناسنيجا+أينفمن989.سنةوحتى(مرقسانجعلكعابةزمنتحديدفي

معوقاينسخكانأبضأالناسخهذاهلالخبؤبهداالأرمينعةالمخطوطة

سنةمنالكنيسةلأباهيخبر.لمماالفدسالروحفأخبؤالفدسبالروح

111)قويفيهامبالغالعمليةتبفىأظن.9895صنةوحتئ!!

:93:4ر-القيصرييوطبيوس-الكنيةتريغا

23ص-المسكينمشالأب-مرم!القدبى)!يلثرح2
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ظناولو-يظونوالفاتيكانيةالسيناثمةالمخطوطاتكاتبواكانلوفهل

فيللحظةولويثرددونكانواالشمخارستونهوالزيادةهذ.كاتبأن-

مرذرأ)نجملفيكعابتها

والمؤرخجيرومالعالمعنهد.مثلهامةحفيفةتغعبأنيمكنوهل

الرأيوعرضالشمبسبيلعلىولويذكرونها،فلاالقيصرييوسابيوس

لهم؟المخالف

نملأالشعخأرشتونالىالزلادةهذ.نس!بةعلىكثيرةالاعنراضات)ن

نكبأنتدلعسآيعتبرألا-الكلامهداصحلوحتى-ولكن!فحات،

لشخصأخرىفقرةفمهنضعثممرقسبحسبالانجعلالسفرصدرفي

ذلك؟الىالاشارةدونمرذىغيرآخر

امخضندبالمالعشالا

مرقسانجيلنهايةفيالزلادةهلى.وجودفيالمشكلةماالبعضيقول

.أيوحناوفيولوقا،متى،معنجيلموجود.فيهذ..الزيادةمحتوىفإن

مهابةسفوطوهيخطيرنتعجةمعلىيزديالكلامهذا:أولأنفول

سنقومالأمرهذابشاعةالرأيبهذايفولمنيدرمبوحعىوفدسعتهالوحي

القساوسةيرلدالتيبالعمهولةا،مريمرأنيمكنهلرنرىعمليةبتجربة

بها.يوهموناأن

سفربجوارآخر،موضعالىالمقدسةالأشفارمنبمضأتنفلتغالوا

سيكونالتزاوجوهذاعندنا.منشيءنضيفلنأنناعلعمأأخر،مفدسة

ماذاولنر7.8:ا-أصحاحالإنشادنشيدوصفر16:18ممىانجيلبين

111)النممجةسعكون

26.-16:18معىالفدي!.بحسبالانجيل

12الىأصه-الثالثضنوثةالبابا-لكتابياانقدكت!راجعا
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تحيتييآئييالصئخومعقعم؟ؤغقىئطرشآئعتآنضاقلثآفوأئوتمتا

غقئمعا.تقؤدملاراأحجبماوتمثؤافي

سدئمسثغةاأمخمعيسملقخذثلثذؤايرالأنبما،عنهاثالالتيجمنبسيأ

صمئاغ

قمئرعوفي.ضمزافيئعئورمقا!ثدزز:كافيصئرئلث

بالمئترعسئنئئئعةجثطةصئبئرةتطئك

طسة..توتمفيكجعثنقتبني8لذيافي

ئ!3رصليتم.تابمجمثذخععثئون.يخيكائبرفيقئتافيقافيينفعبرمبمغمئعقلث

دقعثذقئعغاف-الئايخرئنتانكمرفيآتمقلث

أعصمشقمئكارمخؤان..فدعلثرمعيعيلثؤضفرانكرقلصيثلغقنلثرنمسئلث

بانخمصل.

بالفذابااأعغببنةم؟نئمعتاآخلآفيوفاآنجنقلثفا

بائغنايعلإ.ؤ8لذيافي.بالئخقةشعبعقةقذ؟قاتئلث

بغمذويمتا،.وئمعئميلثعالعنخقةإتىآصئغده)عأيففثع:

كالئفاء.آتملثاأعكر،ؤزايمفةعكغناعبد8لذيافيؤتكومع

ابتدسالكعابدارمامتأوسسنيأوكنسيمجمعكفدلونهل

المنعدسالكنابأسنعارعننحرجلمالنيالرنلادةبهد.متىانمععلبطباعة

الأمباطمعنعسةوأولهمالعالمكلفيالمسبحنينفعلرديكونسومتفماذا

تخئل.....تصرصر؟الأرثوذكس

.هداهلماركطءكللضميرذلكبعدالحكموأتركالنصروضعتأنا

11113133131معقول

والمحالكنيسةبينغزلنثيدهوالالدنئهدسفرانئنوتالبابايرى

5؟4



التجلمهعلافىلىيهفأخ!رفبوصة

يعععسدالتيالنصوصأخطرمننصهوسنذكرعالذيالتاليالنص

تحسدعفيدةوكذلكالمسعحالوهعةعفيدة)ثباتفياللاهوتيونعلعه

."الإله

ذلك:علىمثالآنأخذ

اسشالثاالفصليعطيأنقررالمسيحلاهوتكتابهفيشنودةايانبا

ايات11عنوانلهكتبفقدسيوردهاالتيالأعدادأهميةعلىيدلعنوانأ

ومنالمسعبحألوهعةعلىندلصربحةآباتأي(،لاهوتهعلىندلصربحة

ايلةالئقؤى:صيرتولالإجئاءغطيعرؤ*يفولأوردهاالتيالنصوضبين

أوينالأمم؟نجيبنبهكرزيضلايكة،تراةىالروخيخيتبرزالخستد،يخيطقز

بفولهالنصهذاشنودةالباباأعقبثم!الضحعدييزئالغائمؤفيبه

.(2الجسدفيظهرالذياللهبوالمسيحأنالأبةهد.من)وواضح

حفيقةلكتابمقدمةيكتبأنأرادعندماالنورعبدمنيسالقس

فيفيقرلالنصهذاالاالتجسدلاثباتعلعهيسعندنصأيجدلمالتجسد

يقؤل:المفدمةلهذهعنوانأالنصهذامنانحذإنهبلالكتابمقدمة

تيموثاو-!)1"الجسدفيظهراللهالعقوىصرهوعظيم11عظعم63ص!ر

البشر،.عنمكتومأمختفعأكان،إلهيحق7هوالجديدالمهدفيالسر

الفداه،أسرارسرعزيزثروث/الأصتاذاخنار0وقد.......لهمايهفأعلنه

وينامويثعربيثلككالجدوبهنامريممناخنهع!دوالمحدافذالألهبكالنصلرىيؤمنا

+يصفونعنااثه"محكوشلبويموت

19ص-النالتشنوتالبابا-المسحلاهوت2
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(1.الجسدفيظهر.اللهأنوهو

محاولةفيمرةمنأكثرالنصبهذايستشهدعزلزمرفسوالفمص

.2المسيحألوهيةلإثباتي!ئسة

زكرياالأرثوذكيسيالفسالحياةقناةمهرجيستعئهدالنصوبنفس

اذأ.هوج-انانالمسعحفالسيد):فعقول(اللهابن)ابسيحكتابهفيبطرس

..لكعابعنهعبرما.وهذااللاهوثفيهظهرأوحلقدكاملبشري

.هالجسدفيظهراللهالتفوىسرهوعظيم11بفولهالمفدس

فهواللاهوتيةالناحمةمنالنصه!اأهميةمدىسبقممايعضح

..يفؤلونكماالفداءأسرارسراثباتفيالأساسعةالدعامة

هد.أدركولفد،محرتنصهوالنمىهذاأنهيلهمالفاجعةولكن

علماء.منوالمكونةالمشتركةالعربيةالثرجمةوضعتالتياللجنةالحفيفة

كاثوليكيةمنالمسيحيةالكنائىنحتلنسالىينتمونولاهوتيينكعابعين

عشرلنندةوالنصوصالمخطوطاتتحقيقفبعددانجيلية،وأرثوذكسية

التىهيففطاللجنةهذهليستمحرت،النصهذاأناكتشفواعامأ

أخرجواعندماأيضأاليسوعينالإباءولكنالنصهذابعحرلنسشهدث

بينالنصهدانقارنينافععالوابعحريفها،شهدواالكاثوليكيةنسختهم

الشهيرةالمربيةالترجماتبعض

-النورعبدفي!القسوزكربايوانسالأنبامراجعة-سعيدثروتنألبف-التجسدحقيقةا

عى6

8و56ص-اللههوهلالمسحال!هد2
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دايكفاننرجمةالآباهترجمةالعرليةالترجمة

البسوعيينالمشتركة

غوئمدالإجغاءغطيثمعظيمأنهالمسلمومنصيرأنيخلاتولا

ظقراثةالئفؤى:سرتحلىاللىيالعفوىسرأئذيغظيتمالئفوى

يخيتبرزائخند،فيوتبررالجسد،فيوتترزاتجسندفيظقز

تزاةىالروخمنورؤيبالروحشاهدتةالروفيفي

تجئنبهكرريضلآثكهصفيبهوبشرالملائكةبشاز:كاناذتكة،

يخيبهأو،ينالأغرفيبهوأومنالأممالعاتئمبهآغنللأغمؤ

نن!3اثغالعلأالمجد-فيوارتفعالعالم100اتجل!فيايلاورنغة

الضح.

مهم،غيرالثلاثةالنرجماتالصغبينالفرقأنوهلةلأوليبدوفد

دايكفانترجمةبحسبقلنافإذاكبيرالفرقاللاهوتيةالناحمةمنولكن

أما!سد،فدوتعالىسبحانهاثهأنيعنيقد01الجسدفيظهرالله..

يكون11الجسدفيظهرالذيالتفوىسرهوعظيم"الآخرالنصبحسب

.جدأكبعرالفارقوطبعأايله،وليعىالجسدفيظهرالذيهوالتفوىسر

بالشواهدالمفدسالكتابدارأصدرتهاعندمادايلثفاننرجمةوحتى

نأمعناهاالعبارةوهذ."الذيق11العبارةهذهالسفليالهامشفيوضعث

بدلأالذكط"51الكلمةهذهفبهاجا.تالمخطوطاتفيأخرى)فرا.ة(1هناك

.-..5ايلها15من

مراعات)نحيثالفرأنقراعاتمعنىعنتممأفنلفالمسيحيالمفهوآفيمراتكلمةمعنىا

قدخللتعنىالمقدصالكنبقراعاتاماوسلمعليهاللهصلىالبيعلىانزلوحيكلهاالقرأن

امتمو!النيالنصنبيرارلتعليلالنغمن

41هـ
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الصحيحةأالمخطوطاتهيالمخطوطاتأيهووالسؤال

اله11بهاكعبالنيعأم11الجسدفيظهرالذي11فيهاكثبالئئهل

311الجسدفيظهر

قيمةنعرفوحعى،النغلامياللاهوتعلمكتابفيالإجابةتأتي

هذاعنالنورعبدمنيسالقسالدكعوررأينوردالكتابهذاشهادة

فذابمراجعةفامالذيهوالنورعبدمنيسالققفإنوللعلم-الكتاب

يسرني:0351ائرا-جعمفدمةفيالقسيقولى-اليهوأضافونفحهالكتاب

سبعينياتفيكتبالذي،الثمينالكتابهذاالعربيللفارئأمدمأن

طالبولادينارجلعنهبستغنىلامرجعوهوعشر،التاسعالفرن

.11المسيحيةالعفيدةلدراسةمحبولالاهوت

تبدأالتيوالجنلة11:النظامياللاهوثعلمكتابكلامننفلوالآن

عنقدبمةنرنبمةمنجزههيالآبةبنهابةنننهيوالني11الذكط11بكلمة

ةمراهصحةيرجحومما.الرسوليالعصرفيالكنعسةفياصعتهرتالمسيح

التيالكعرةالآياتمعالأيةه!.الفدماهاللاهوتعبنذكرعدم11اللي11

ضببأماأرلوسضلالاتعلىيردونوهمالمسيحلاه!تليعبتواأوردوها

بينما.فهوالحديثةاليونانيةالنسخفي)اثه(بكلمة)الذكي(كلمةنبديل

وكلمةفقط(بحرفينالمخعصرةصورنهاعلىكتبت)حيثالجلالةاسم

!غيرخطفيالافرقبينهمافليسكعابتها،صورةفيالمشابهةمنالذكط

الكتابةفيوالغينوالعينوالحاءالجيمبينتفرقالتيالنفطةمنيفرب

في.المعنىليوضحواالصغيرالح!ذلكزادواالنساخأنوالراجح.العربية

لهاسععمالهثاعثم51ايله15الى15الدي51كلمةفتحولت،النسخبعض

الافعهائزلمالنيالفدبمةللنسخخلافاالمعوسطةالقروننسعكلفي
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،11111ال!كلط11كلمة

فيكانتالكلمةأنالنظامياللاهوتعلمكتابكلاممنالشاهد

."ادله01إلىالنساخحرفهاالذكط..55الأصل

صورةخلالمنعمليبشكلنوضحهأنأرىالكلامهذانفهموحتى

المحرفالناسخأننججدحيثالنساخحرفهاالتيالفاتبكانعةالمخطوطةمن

القلملأنهـولكنيصيرلكيخطأ0الحرفبداخليضعأنحاول

بشكلالتحربفعمليةئخرجانفشلفقدأيضاالقلموحجممختلف

11المتعمدالتحريفعلىشاهدةبافيةالمخطوطةوظفتمقنح

-ح!ولعسحه-ادهوليىالذيهوالصحيحالنصانيؤكدومما

جاءتالميفالمخطوطا!،OC.قتبتهاالأخرئالقديمةالمخطوطا!أثهر

هي:حهاللىي"11عيارةفبها

365-ا،ثيوبية-أفربمية-اسكندربة-سعناثية - 33 - G - F-

1175-2127

بهايوجدولمالسيائيةالمخطوطةفيجاءكماللنصصورةوإليك

هححهـبلكلمة

502602-ص-اثقانة-ثارالنظالياللاهوتعلما
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ء!اهـ"م!!..نمه!!!لاش--كا-.ءا-!أ*ا+8*"+.
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ثه*س!!"-3"!جم"!ء؟مةوللم"+ئ!ه05!!?ع..

-r49A74WRw

ل!."يعثفبدع
*صعنن!!ه!ة-له

..؟3.!هع*!
ءا:،ع!!ممممه

"-:!حباف!
يم!صع!هلم!ة.*.."8

مممما!طم!يي،س.3!-

اكأ"حمعلاكعصعه3،.ه++

مم!ممهيع!عا!!،!,

،ظامدعبدفعزر،هـافر*ء،.

ام!ءنمتلم!ال!ث!ى..خ3ص

..ول!هـاكفد!:7-،أ

كيط!نن!ف.116

بنن*ع!بألهل!ما.3ءا

3"غدع.
اعهعشع

افعثكداع+دعؤحون

اعاع*ثكعثدعا،اعهعهدع

لدلعدع+5*دعاعه.
+ا"*"!7"!
ب!له!3*لهء

.شعور"5،1
ه*هـ.!مصى*ءكقةادء-7

.'k?AIA niknm!ur

+*اه*5"."

!ور+يى*.جععه+ا

!اا!*6اممهخه3-
رثعدععلع*أهداعلع:!.

151حادعها.بدع"هدع.صلأ:

لمه+ل!3ه2"-ء.لىء

ادعردعاع5-دعاماعاعاع..

داعاعللعكدبهع.،

+"-ح!عه!.03،

ول"!حىخ-.ء07*!؟"!7ل!

دعثدعشعبديع5داع-دع..دع

اعهاع"2!عاعاع-*..*؟

دعدكاعدعدعدع3دع!+ممدعودعء/""!،.

"ه!"صطفاخذأ+3*.-ة

*ه!"ء*+3.،:.ة؟ة..ة(31*0

4J،،.-7*!!-لم

س!"ث!نم!ش414
!؟إ+ت*+حح؟-.\:،

!بفيه!!!3!3.1.؟

بمر*هم!!"*ول003

مح!*."!حع!
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وليس11الذي10انهعلىالنصبهذااستشهدواالذينالكنيسةآباءأما

فهم:االلها11

الأورشليمي-كيىلس-فيودور-لىلبفانيوس-ديدموص-أوريجانوص

.جيروم

هيالمخطوطاتوهل.ففطةالعبارةجا،تالمخطوطاتودعض

القديمة.اللاتينيةالمخطوطاتوبعض6Dه1

قهم:5الصيغهبهل.النصاقتبسواالذينالكن!يسةآباءأما

-أنكيرا-سيفرلان-هيلاركيالقديس-الرومانيقيكتورينوس

قاريماديوم-أغسطينوس-بيلاجعوس

فيووضعوهااللهبدلالذىةقراهرجحواالمخطوطأتعلماءمعظمو

-ألفورد-تشندروت-لاتشمان-جرسباخ:منهمالصمهيرةاتهممراه

الاند.نستل-هورتووستكوتترجلز--ورثوردث

ن!منانا"ا.الععئئاء:::ذائ!افيال!ئناء.إ!ضعذآخذ!ؤ!.

افلىلدككلضهىثالسئئي

3:13()يوحنا

منعند-اللاهرتعةالناحبةمنأهمبنهفيالنصهلاخطوؤنكمن

لاالثيجدأالهامةالنضوصبينمنالنصفهلا-المسيحبألوهيةيؤمن

النص،هلاعلىوس!عندالاالمسيحألوهبةعنبتكلمكعاببخلوبكاد

طلابعلىئدزسالذيكمابهفيشنودةالباباذلكعلىمثالانأخذ

ابن"وقوله51مائلآيعقبهثمالنصبهلىايستشهدالاكليريكمة،الكلعة

علىهوبي!نماالسماء،فيكائنأنهمعناها01السماءفيهوالذكلاالانسان

فيالأرضوعلىالسماهفيلوجود.أيسالاهوتهيثبتمما،يتكلمالأرض
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111نقسالوذت

.11السماءفيالذي11عبارةأهميةشنودةالباباكلاممنجليأوبعضح

يلمهثالتيكعبهأحدفيكبيرأعنوانأوضعفقدعزيزمرقسالقسبىأما

هداالكبيربالخطالعنوانهذافيفكئب،المسيحألوهعةاثباتمحاولافيها

ه!اولمحت2(واحد!ومتفييأرضوعلىالسماءفيكان)هلالعنوان

-منما55نفسهيسوعالرببقوللالهعةالحفيقةهذ.7وعن11بفولالعنوان

الدكطالإنسانابنالسماء،مننزلالذيذلكالاالسماء،الىصعدأحد

حيثالسماواتعاهأوالسماء.العليا،أنزلكمنوالمعنىالسما+"فيهو

.فيأنهمع،المسيحأنما،الناصمنإحدبعدالعهايصعدلما؟لالهي،العرش

وهومنها،نزللأنهإلبها،يصعدأنبملكالذيالوحبدهو،الإنسانصورة

بكيانهالأرضعلىمائمالوقتنفسفيهأنمنالرغمعلى.فيهاكائن

"المحسوس

المحرفين3يدمنيسلملمالنصهذاأنوهيالمذهلةالمفاجأةثأنيولكن

بالنصمقارنةمختلفةعربيةنرجماتفيالنصالناليالجدولفيوسنورد

دايك.فانترجمةفي

34ص-النالثثنوثالبابا-المهحلاهوتا

25ص-خليلعزيزمرمىايثه؟هوالمهعهل2

13
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لنرجمةالعرجمةا

ثوليكيةلكاالعربهعةا

للعهدالجديداالممشركة

يصعدلمفإنهعصعدما

أحدالىأحدالى

إلاالسماءإلاالسماه

مننزلالذيالإنسانابن

وهوالسماءنزلالذي

الإنسانابنالسماءمنع

الحهعاةكناب

-وماصعد

إعلىأ.حد

إعلاالسما+

نزلالذع.ي

السماه،من

ابنوهو

الإنسان

لنرجمةا

العريية

المبمهعنطة

يصعدولم

إعلىأحد

هعلا،هالسما

نزلاللىي

السما+،من

ابنوهو

الإنسان

دايثعفان

آخلعهعلعنى

رعصنععذع

إلاالئتهعا:

تزذائذي

السئتا؟معن

انن

الإي!منان

ئوائ!ي

الئهعاء.يثى

اخعفتقدالسماء(في)الذيعباؤأنيتضحالسابقالجدولبملاحظة

النرجمات.معظممن

مناخعفتوإنماففط،الحديعةالترجماتمننحتفيلاالعباؤوهله

الترجماتمثل:السابعالقرنهعبلالموجودةالمقدسالكتابترجماتدعل

القبطية،،"إهاركليناهالسرلانبةالبثعيطة،،جيروموفولجاتالفديمة،اللاتينية

.بالفاتيكانالموجودةالفديمةالعربيةالنرجمةالأثهعوبية،الأرمينبة،القوطهعة،

الناليالجدولو!إليتعالحديهعةالترجماتمعظممنأيضآكاتعبةوهي

المحرفة.اليعلادةهذ.حذفتالتيالعرجماتبعضيوضحاللكي
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هلىهبحسب313:بوحناالنمى-الترجمةاسم

-العرجمة

No one has ever gone into

e I New International Version (MVك!ء!heaven except the one who

.theSon of Man-صبfrom heaven

No one has ascended into

New American Standard Bible.
bu،، He who. descendedصخ!heaven

(NASB).

from.مةللأ heaven the Son of

ntoلا!ehtNo one has ever. gone up

،nce of God except the Oneع9علأخخل!
(TheMessage (MSGخ

down from that!5حماء!ع

.theSon of Manمح!ولء3صخس،

5tماascended5خعولهجممخخمع*

heaven except he who

rdسسخك!لا Version3نخخمسصعطثةثخخعمخخ

!4d from heaven, the4ور!ع!noS

of Man

No-one has ever go!e into

onalلم!ته-!لأ Veعك!.ءووثيممأ!
heavenء!مخخ except the one who c

ول-37)!لأ-
from heaven--the Son ofMan

التالعة:المخطرطاتمعلخالفدبمةالمخطوطاتمنغائبةالزلادةوهسخه

الصصخيدية،الفبطعة،الفاسخيخسانية،السينائية،75عخردية،66برفىية

الجورجيةالفيرمية،الفبطية،الأخمعمعةالفبطية،البحيردةالقبطبة

سأ+1241010133830Wالديخانسرون
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ابنقيهاجاهومدالسينائيةالمخطوطةنصالمثالسبيلعلىونأخذ

ه"له+فيلمحه!دقألاصنهالسما+فياللىيبدون(av)دهولنل!هـالانسان

**لم!ر5ا*ه!

ة-!+ممماع
أ*!ى!ل!:!*!تا

ط!+كملف!ء
اكمرا-ثمما

+كا!ل!*لمي
+.كااع"*هـ*

OTIMHءألله!
كا+أماعي!ي

هه!ح!حمحه
حمحأكلاأكملا

مككم
رماأهاله!*أا

ة+كاالاف!شغ؟

عمهـ"لا*ل!

صهحم!الككألعر

*تري!ح!اع!ل!"مع!

أعاص!!

نه!ض2"
مىسصهطمى

امر+ل!مأامه-*

ه!ا!ا"!ه!ع!.
لحصععىرا-

!را!"*هملم!
!**لم!ه

ء8مهثعا"أاعم-
!ل"!حله*"سم!
لامعلكمأ+*

حم!هم!مععه"،
يم!!-أأع؟

اعكاأكأحمع!"
*لمكمعكه"! سه5رأ!

-*V""MIصملأ!
!!

3هممس!أصة!ا
لعهص!م!.!+
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-ص!!ر+!له7جم!ا*+-!مه!هه
كيه!*"هله+

كا!س!5ء+لحه**!5*"51صه
لأامم!"اك+حمع!اكعا"ل!

*517هه"لهممى.ه!ا+!يحع!مى
مرلل!"!ب!رر"*.حح!""5

لعهثي!ال!!*!**!!ه
!ح!**3!!!رحم!ور!هى
سرو*ءلمىعم+!ء+ول-لا7يم

كهح+لل!*2ور+ه5**ا*هصما،
معماهلىءحمم!لم!فى+!حرو

لمثه،*يد!+!هكح!ه!3ه
عطهأملع!ماعم!-حمه!م!

له"كم!--8،!*ءاها!
*ع!"+*ا5!ا*ل!عل!ه"ههه
ء*5+أه!س!ء!ى!صس!ول"

كممهجمم!ي-.ك!لممكعا

مه"-!"ك!حمسسه
+ور-2!5!!!حهلا+"وركل!حهاط

كا"اع!3ما+س"2ا"مه.
"!+حم!طه"!ه*هصع!3صه

*هـ،-ا"ل!ح!ا+،5ص!!له-اصع!عم
كه-ولول!ماثهم!ما*لع!+!ا!
ل!لهح!*"ل!+صمح!ا-

"هـ***لالمهأها!رأا!اأم!ورلما
ل!"!"ي!حمهال!لع!
!ل"*+ع"*محها!ه*لع!م!مه*-

!كاكاهكا*مهأهمام
هع!الملم!ك!ما3"!ي!ممه!ه

Lam-حمعاع+!ىيبي."!مكمعع!ت
JNorwnor.**ملاول،"*
ا!ظيهمى*ا-!رر!ه!كليصم!

!مهه3!اه!،وله!ررحمم!هـ*
م!"*هبهإ!يحم!"مرصا+

!لاله4":مم!:محضلأهيرم

"!ه*ك!3!.ير*."أص!أله+ل-

ماي5*كاامياكلاراههرلال!-
عأ*"*!هأاا*مممراك*ص!
!*كع!ح!!لرقع!

!ء"*ههه!لا!. *5+!سحم!يث"أي!!5*"
!ك**!"صماهـم!++صهاملى
!5ع*+حمى-!لا-!

-h to- as

هممأا"!هأل+

اركصك!

صم!؟ا*!أ+

*حمألمم+
صا*!لملاه

اكحمحأا
لعلكمماأه+ه

كع!اكأه!ح+ام
**!عمههه

"اعا-لع!اأ
كساله،"+

اأ،*مرالاهه!
لعه!أصمع!5

كى!يماكاه؟5:

معاليممه*
ص!!يمحع!رأا
-+محه!محه
-!ما!هـي!

"+**اأ
-!ءهـممار:
حمعل!معهر

.صع!+
KAjenicTمعأا

م!جيما!مللإ+!ق!
!!*م!محممكا

-لإه!!2ء!

صعع!++مح+
!كاملعاأما+

أاع*5"ه
-حمهـأمرهكا

*هصعال"ير
!أكأااعممى
يكع!حمهما

م!لكهمم!ا!
ضه!
8*يح!حصي
ى!+-!!

ص!ه!+
علا"يههيبما"لنظ"



ولمبوحنا)نجيلمنالعددهذامناقتبسواالذينالكنيسةآباهأما

هم:الزيادة)قتباسهم.هذهفييوجد

كرلغورلوس،أدمانعموسالفيصري،يوسابيوس،أورمجانوض

ديداموس،،11ععهئا"أسففكريغوريوس،أبولينارس،ا.النزانعزكلا10

.جيرومثيودورت،،رليفانيوس

منخلىفتففد،الزيادةهذهحذففصعلواالمدققينالمخطوطاتوعلماء

(.هررت.و)وشكوت،ولاند()نسئلةقراه

التي11السماءفيالذى01عباؤيعرفونلاالك!نعسةآباءأنالخلاصة

منكائبةوهيالمسعح،ألرهيةاثباتفيوغيرضنودةالباباعلعهايععمد

-لا-.قدمآامععروالمخطوطات

هو7فما؟الأحدسعالمخطوطاتفيالتععرلفهوهذايكنلمفإن

-ط.111اذنأالنحردف

جوجمةإل!اةجهمناحلة

؟!اتامخهتحهـفيأءت!جماتا!خثلا!

.ع.أعنهأظنالمقدسالكعابلمحريفعلىالتاليالدلبلدعكرفيالبدءقبل

8:28متىلعنجيلفيالموجودللنصالمختلفةالععرجماتنوردأنالمفيدمن

828:معى!كماالنمىالترجمة

ائععرنجععمئبنكوفئ)تىااعئعععرلعتىنجاةوعتمعا.دابكفان

معخئوتانأسعتفتتة

ناحععةفياععقابعلالمعئإطتيلعلىيسوئجوصعلوفاعالمشعثركةالعربية

زخلانآستفععتةالجدريين

اتجذرئين،ناجيةفيالثئاطئتتغوتئاالعهدالكاثوليكية
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لجديدا

اليسوعيينالآباه

المبسطةالعريية

الحياةكعاب

New International

Version

New American

!!rd3ك!أbiB

The Message

(MSG)

Amplified Bible

)!(

King James Version

س

5nأfe VersأNew.. L

(NLV)

Contemporary

English Version

New King James.

Versionالأل!)ول

812

الجرجسعينبقعةإلىالعبرإلىاتىولما

علىالجدرلينمنطفةالىيسوعوصلثم

البحيرةمنالأخرالجانب

بلدةفيالمفابلةالضفةالىيسوعوضرؤلما

الجدرلين

When he arrived at. the other side in the

3region of the G 4، arenes

me to the other side into theء!When He

countryس! of the Gadare

Theyح landed in the country of the Gadare

And when He arrived at the other side in the

country of the Gadarenes

er side into5حي!أثلىهAnd when he was come t

the country of the Gerg-

her side of the lake intoهولto theص!ءحJesus

theح country of the Gadare

82After Jesus had crossed the lake, he came to

Gadaraئمshore near the town o

e other side, to the5ث!عWhen He had come t

country of the Gergesenes

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ng!عمAndwhen He had come to the other side i،o1 12st Cenu

Jamesحthe country of the Gergese

And when he was come to the other side into I American Standard

the country of the Gadarenes I Version

'gs Literal5!لاer side, to the Y5ث!أAnd he having come to the

regionص!Translation)+م!،( of the Gergese

er I DARBY5يلe to theسسAnd there met him, when he

side, to the country of the Gergesenes

And when he was come over the water into I Wycliffe New

(Testament(WYCحntry of men of Gergese5"يلاthecأ

5Whenلعاا he arrived at the other side in the I New Internati

regionول-37 of the Gadarenes I Version - UK

(UK

اضطرابأاضطربتقدالعرجماتانيحدالسابقالجدولعلىالمنطلع

الجليل-بحرمنالآخرالجانبعلىتفعالتيالقرلةاسمذكرعندكبيرأ

قالتترجماتفهناك-السفينةمننزولهبمجرديسوعالعهاوعسلوالتي

أسثةعدةوهناكالجدرلينكورةفالثأخرىوترجماتالجرجسيين،كورة

وهي:الاختلافهذاحول

احمانألهاوالبلدةجرجسةنفسهاهيجدرةهل

لاالتيالمخطوطاتهووالمهم،ترجماتاختلافهوالاختلافهذاهل

اختلاتأأكلطبهايوجد

هلىافيتسببالديفمن،المخطوطاتفياخنلاتهناككاناذا

3الاخنلات
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أددسطالذسحالمخطوطاتبينالاختلافهذابعملالشخطسهذاقاسالماذا

أالترجماتاخثلافالى

لهاوالبلدةجرجسةنفسهاهيجدرة)هلالأولالسؤالعلىول!جابة

وهيالمسيحأيناماورضليمخردطةنرىانالمهم.منانهأرىاحمانأ(

أنيجدللخسنلطةوالمتطلعالمقدصالكتاسننسخمعظمنهايةفيموجودة

العشرالمدناحمهامنطقةحسمنوهيمخعلفةمواقعفيمدنثلاثهناك

هي:الثلاثالمدنوهذه

.جرزا-جدرة-()الجرجسيينجرجسه

..!...-ص-ء+مر*!3.

.--كافي.-س..---..---..+---...كر؟بحجسإ-:

.ىييمس!،تفى.:.-!*..نيع؟-يخز!كا....اسسحض!سحنميجمايعل!-صحرش

"-.كأطس،حسظع-+.،!نهطسحكه!يطس-

....-لمتزخثهج!ح!تء.*ع..ء-؟2%؟"!*لاا!--*..!.

إ!جمبمقي-كأ"ء.-؟كأطزسكطح؟سآفيد.حزحسا!أ-طسحعأ.-ض

حص،ص

الكتابيةالمعارفداثرةمنمنقولةخريطة

نرجماتاختلافهوالاخعلافهذاهل:الثانيالسؤالطسلىالإجابة

؟المخطوطاتبقا+معففط.

513



اضطرابمنوأشدأكثريخهاالاضطرابأننجدالمخطوطاتالىبالنظر

الترجمات

.()الجرجسيينجرجيسي!نون!لألا!ءكعءلأكتبعهانحطوطاتنهناك

القبطية،أالسينائيةالمخطوطةفيفرا+ة:هيالمخطوطاتوهذ.

302018137الديائسرون،السلافية،الأثيوبية،الأرمينية،البحيربة

6001298007957265

مأ*291212437105015134229121342+3

+

كلمةمسعخدمينالنصلهذاالكنعسةآباهاقتباساتمنوهناك

وهم:جرجسعين

أبولعنارشى2،القيصرييوسابيوسأوريجانوس،

جدريينجدرينون،yaSaQvwvكتبتهامخطوطاتوهناك

:المثالسبيلعلىوهي

كالاتقرأهاالسيناثيةفيقراءةوهناكالسينائيةمراءات)حدى

بعرنله--الفاتيكانيةالمخطوطة-جسرةكاجسارشون!ددأ!ي9

2330101-0-الأفراميةالمخطوطة

جدرلينأنهمعتقدونوهمالنصهذااقتبسواالذينالكنيسةآباهومن

ابليفانوس.مثلامنهم

جيراسينوني!ءلأ7!لأكتبتهامخطوطاتمخطوطاتوهناك

كتابةفزةعنمتفرةبأيديالنصوصفيالتعلبلمنللكثيرالسينائيةالمخطوطةتعرضتا

الواحدةللعبلرةفظهرتالأصلهةالعبرةلمحديدفيالمخطوطكعلماءاختلافالىأثىمماالمخطوطة

المخطوطةلنفىمراتمنأكثر

093سنةحوالياللاوثقبةمن
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)جرسا(.

:المثالسبملعلىالمخطوطاتهذهمننذكر

7المخطوطاتوبعض،الوسطىمصرمن/3القبطية،الصعيديةالقبطعة

ممل.الفديمةاللاتمنية

(4k81ث h kثمita our b c d )f

)جرصا(عندهمالنصوكانالنصهذااقمبسواالذينالكنيسةآباءومن

.2كروماتيوسو،أهيلاريالقديسهم

طبيعيةكنتيجةجاءتالنرجماتفيالاضطرابأنسبقممايعضح

االمخطوطاتفيالشديدللاخعلاف

فيالنصهذاتحريفتملماذا:وهونفسهيطرحسؤالهناكولكن

3المخطوطات

فيأنفسهموجدواالكنيسةوآباهالئساخلأن:.جدأواضحةالإجابة

لايبدوكمامتىالىالمن!عوبالإنجيلفكاتب.عليهئحسدونلامأزق

الجليلبحرعبرأنبمجردالمسبحأنيذكرفهوفلسطينجغرافيةيعرف

منهمافامخرجمجنونانلهخرجالجدريينفرلةفيالأخرالشاطئوعلى

الخنازيلرفهاجتالخنازيرمنقطيعفيالشياطينهذهوأدخلالشياطين

تبعدالجدريينمرلةأنهوهناوالمشكلةالبحرفيبنفسهاملقيةوانطلقت

ستةحواليقفزتالخنازيرأنيعنيمماالجليلبحرعنأميالستةحوالي

أمامهمالكنمسةآباءمجدفلما.الأحلامفيولا51أمروهذاالهواءفيأميال

النصبتصحيحوقامواالقدسالروحفيهفشلمايعدلواأنسوىحلمن

سائلولعل،الجبلبحرإلىالأفربالفرلةوهيالجرجسببنفرلةإلى

اللاتينالكنبسةأباءمن367سنةعاشا

اللاتينالكنيسةأباءمن704صنةشعا2
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يسأل.

النص؟هلابتحريفمامالذيقن:س

لملىجدريينمنالكلمةحرفالذيهوأوريجانوسالجلاعسة:ج

جرجسيين.

ليشهدواوالدبهاترةالفساوسةمنمجموعةشهادةنستدعيأنولكفي

للكعابالحديثالتفسيرتحرلرهيمةمجموعةوهمالتحريفهذاعلى

وهم:المفدس

النورعبدممنيعرالقسدكمور

تحميبمكرمالقسدكتور

زكيأنورالفسدكتور

مسدفةبافيالفس

زكيأندريهالقس.دكتورالمسمولالمحرر

السفليةالهوامشفيذكروا34(-8:28)ممىللفقراتتفسيرهمذعند

:العبارةهلىه

جدرالالأنهأوريجانوسبواسطةغالبأخلتابجرجسيينكلمة)ن"

.611البحيرةشاطيءعلىكانتاجراساالرومانيةالمدينةولا

؟المقدسالكتابحرفالذكلياقنيسأللمنردالشهادةهذهلطولعل

المقدسالكتاببتحرلفمتلبسآأمسكالك!نبسةآباءمنواحدهوفها

العفسبرلمحرلرهيئةوالدكانرةالقساوسةوبشهادةالمخطوطاتبشهادة

111الحديث

،المأزقهذامنمخرجألهمأجدأن-أسمطيعمابقدر-حاولعتولقد

الكمابئسعاخ8أخطاأكثروما-ناسخمنخطألعلهنفسيفيفقلت

174-صفحةمتىالمجيل-المقدسللكت!الحديثالتفسيرا
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الموازيالنصراجعتنعندما،بالفشلباءتالمحاولةهذهولكن-المقدس

سو%.الأمرازداد5:امرذىانجملفي

هذافيالترجماتاصابالذيالاضطرابيوضحالذ!الجدولواليك

النص

فرجمةكلبحسب5:أمرقسالترجمةا

كوقئإلىاثتخرغثرإلىؤتجاءوادايكفان

اثخذرئين

ينالأخرالمئتاطىإلىوؤصلواالمسنركةالعربيةالترجمة

اتجراييئينناجيةالىالتحر

ينالآخرالمعئاطئياليوؤصلواالكاثوليكيةالنسخة

اتجراصيئينناجيةالىالتحر

بقعةإلىالبحرعبرالىوأتوا.اليسوعيينالأباء

الجرجسيين

منالمقابلةالضفةالىوصلواثمالحياةكتاب

الجراسييينبلدةالى،البحيرة

علىالجدريينمنطقةالىوجاءواالمبسطةالعربيةالترجمة

البحيرةمنالآخرالشاطىء

القرنلةاسمذكرعندالمختلفةالترجمأتفيالاضطراب:الجدوليوضح

فياضطرابعنناتجالاضطرابهذاو(،جرجسة-جرسا-)جدرة

احما.ومقابلهالقريةاسميوضحالتالىالجدولواليكايضأالمخطوطات

الاسم.هذابهاجاءالنىالمخطوطات
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الكلمة

بالبونانية

ءلأ7للألأ!!مع

لأللألا!كا!"لأ

ء!ءلأيي7!لأ

نرجمعها

جرسيون

جدرلون

جرجسيين

كبفبةنعلفها

جيراسعنون

جدربشون

جرجسينون

لمعطوظاثاءأصط

بهاورثتا

فراءاتأحدى

المخعلوطةفي

السينائية-

الفاتيكانية-

الفبعلية

الصعيدية-

بعض-بيزله

المخعلوعلات

it)معلاللإنينية

كلا4!م،ح،4،ءو؟د

2،(

الأسكندرلة-

+3-الأفربمبة

793018157

01016001

13421243

5015

فراءاتأحدى

السينائيةد

البحيربةالفيطية
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المخطوطاتأحماءنطقهاكيفيةنرجمتهاالكلمة

بهاوردتالتىباليونانية

الأرمعنية،

الأثيويية

الجيورجية،

السلافمة

،هدلنا،لأ

هـي،ثيتا

،502،33،28

265ر957

007ر298،

،12417101

1424

مشهوا،للاجرجوسثعنونجرجوستيونلأعكيول

كالبعض+
عتلمخطوطاالا،!للأ

نيةلسرياا

أنهليتأكد8:26لوقافيوالموجودالنصلهذاالمواردالنصبمراجعةو

ناتجايكونأناونية،بخسنحدثقدالتحرلفهذايكونأنيمكنلا

التالي:الجدولفيالترجماتواخملافاضطراب!اليكعرضيخطأعن

ارئلنرجمةا

دايكفانترجمة

136
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العرجمةه!.بحسب8:26لوفاالنرجمة

العخععل.ئقالل

مقابلإلجراسعينناخيةاعلىووصبواالمثتركةالعربعةالئرجمة

الجليلءشا

اتجرتجعيئين،ناجيةفيآرستؤالتمالكاثولعكية

"ا.!-الثئاطىئقا،دلوهى

الجرجسيينبقعةعندأرسواثمالكاثولعكيةاليسوعيينالآباء

الجليلعبرتفابلالتى1

وهيالجراسيينبلدةالىووصلواالحياةكعاب

الجليلمقابل-

الجدرلينمنطقةإلىأبحروابىهكذاالمبسطةالعربيةالنرجمة

الجليلل!المقابلة

فيأكبراضطرابعنناتجوالاضطرابالاختلافهذاوبالطبع

.بالمخطوطاتوردماواليكالمقدعرالكتابغطوطات

المخطوطاتاسمانطقهاطريقةاترجمتهااالكلمة

باليونانعة

نيةتبكالفاا75بةبردجيراسينونجرسيون!الألا!ءلأ

جيرومفولجاتبيزله

الصعيديةالفبطية

مخطوطاتبعض

البحيريةالفبطبة
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المخطوطاتاسمانطقهاطردفةانرجمتهااالكلمة

باليونانية

المخطوطاتبعض

القديمةاللاتينية

ita,aur,,c,بمع2ر)، ,b ,de

،،4 rl

لأس!لأ9ءلأللألاث!

لألاللألأ،9!لا!ه

جرجسيين

جدرلون

جرجسينون

جدرشون

الأرمينيةالشنائية

،مأالجورجيةالأثيويية

،33،يعهـ،ثيعا

007957502157

13421241

الأسكندرلة،

لالا،واشنطنالسريانية

ي283،،ملا،دلعا5

،795565,،018

،0101,6001298

،12437101

5015,1424،2912

)3بعدوماذا

راوهمالتصحيحبالمخطوطاتعبثتيدأهناكأنسبقمماجدآواضح

بينتنامضنيوجدهلهنايهمناولا،قلسطينفيالجغرافيللواقعمخالفآ

.628:لوماو5:امرتجسو828:مئى

المسيحاليهاوصلالنيللفريةمختلفاسميلىكرنصكلانحيث
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فيلسناهنافنحنجرسا،ولوقاجدريينومرمسجرجسيينيذكرفمتى

مخطوطاتتحرلفففطنعبتولكنناالمقدسالكتابتنافضاتبحثمجال

عدمثبتوانوحتىالتنامض،لهذاتفسيرهمكانما3فأيآالمقدسالكتاب

الخقيقةيفيلابالتأكيدفإنهولوماومرمس-متىيينتناقضوجود

فيماخطأهناكأنرأرالأنهمبالمخطوطاتعبثتالتحرلفيدأنالمؤكدة

اليهماالمسئلمالنص

؟الماءالملا-حؤ-هلى

ؤغرنج!ؤصسمؤغنيمترنصىينكثيزبصغهوزئنصطجعأكانفلإ؟في

صكصنجزيكصاثما.

تغذآؤلأ::لص.!:ائما.ءك!ؤي.كةا.آخيانأت؟.لصملآكأ!كانلآصب

!اة..تا6!"آ؟ت.مكانارغاءيك.

(4-5:3)يوحنا

3العددنهاية5أصحاحيوحنابإتجيلالموجودالنصهذابحسب

حسدابيتبركةالىينزلأناعمادملاكأهناكفإنالرابعالعددوكل

هذهتحريكبعدالمرضىمنالبركةهذهفيينزلمنأولفكانالما+ليحرك

مرضه.منيبرأفإنهالمياه

المؤلفةاللجنةلسانعلىالمقدسالكتابدارتفجرهاالمفاجأةولكن

المسيحيةالكناثسمختلفالىينتمونالذينولاهوتعينكعابيينعلماءمن

السفلمةالهوامنرفيذكرواالذينوالاتجيليةوالأرثوذكسيةالكاثوليكية

الأعدادهذهأن5:3يوحناعلىتعليفأالمشتركةالعربيةللترجمة

كلامنصواليكم،المخطوطاتأقدمفيتوجدلا.-القصةوبالعالي-

تردلاآ4،معالعبارةهذهالما+.تحرلكينتظرونا.المشتركةالعربيةالترجمة

11.القديمةالمخطوطاتمعظمفي
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بينالنصهذاالمشئركةالعربيةالترجمةوضعتفقدالسببولهذا

الحياةترجمةفعلتوكذلكالنصهذاصحةفيشكهاعلىدليلأقوسين

للعهدالكاثوليكيةالئرجمةأما،قوسينبينالنصهذاوضعتحيث

إ""(.تمامأالنصهذاحلىفتالنضوصتنقيحفبعدالجديد

منالذكطالسببلمعرفةكبرىأهميةالمقدسالكعابمخطوطاتولدراسة

منالكثيرإنحيثالحديثةالترجماتفيالنصهذاحذفتمأجله

ذلكعلىمثالآنأخذ،النصهذابهايوجدلاالقديمةالمخطوطاث

النالبة:المخطوطات

6677بردية

السينائية

الفاتيكانية

الأفربمبة

بيزيه

وابعشطن

الصععديةالقبطية

البحيربةالقبطعة

الأخميميةالفبطية

الأرمينية

الجيورجمة.

يوحنامنبدهآالفقراتعلىتحتويبيزلهلمخطوطةصورةلىاليكم

الملاكنزولقصةمنهاغابتوقد5:6يوحناإلى4:47
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"؟ب.،.مافي..فم

خا.-ش---ط

-11أله+!5-ثلا!"*محانه-6،5لحا"ل!*؟*! شه،.ياكلا،اكلفي،ة13ا3!دول+لها+،..

"كا!خ+يهرر*أةءايا51"لهءكاا+*ت

?oiفىى،لاحبهاسم!، rJdEUId? crrh-
..:.4ب!ثميائ!*س!في،؟ها"28!رلهه،!ثم-هـ"،"ولهـل!لا!!ة -بيبخا.ص4اح111016؟أط!ا"كاولشابم38111-1ط80،قاهـ!ولا33

اا:أ،جخا)edidIThoاخإ+لا!،مهبه...

-هـفئ!4!ل!9كلالأ0،ا!ث!ا+هطا"لاحع-.

أ*"هت"اخملاناس،-6!!!فخاخسخسكام!مهله*ا7!ا؟لا-لم.
!..ىا!ا.ورك!ك"كا*ه!!كيمايه!

ذ.9ب!!مال!ف!.ه!ث!ولاء!.-...-.
.03)+*ك!5ه!-،ول3--كا!أي!،ول.-+.ة..-ء

ء"!م!ه!ور"ه!حم!كنمح!5؟ء*س.-ةخصلم!3ة.ع.لم"ءفي.-...؟.الم"..
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أيضأالملاكهذافصةمنهاكابتوقدالسينائيةالمخطوطةأيضأواليكم

5::ه؟*8شهيماثي+نل!ههل

3+-6ا-!"عى
لاه6ا-*لا،لم*ولول8

لهل!-أاط"*-ولي5*

-ا+له*للهإعلأ

هـيبمثءك!يا!هـ"-"ياش

ه+32!ء3!*ثله

:3+*هئلا+ول+:!،.

++ء*صلحه31-.
COYZHهأاايما*-

ا.*لع!ء5-*!ءم!

ى-ول3!ه
ليه+ب!محه3:!مهت

لعهلأثأهأءول+حآ!ول

"*شك!ول53ء

THTWNTOYb)JUJ
م!اول*!5*هعا++

اح!هصمه"83*+
ير+ااءاه-"-عه

هح*5183+ءلمه!ه.

ه"-*8بميمه*لا4ث-ول:

أهله51ه*!ع!

"تنكحغإيء"ه!راللثض

للهحهـثله+*

ت*ثلألم*
**حمهامع!أهصدا

+اكرو*هصعأي!
+رر،-*!*لح!هحمع

"ء!عه+ا*حممه

،؟.اإآ15-!ى*لإاللا

ول"1*3!ء3ه-+
83لر*5*25*ام!

هـع!رلا-18!8
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!7)*eTAC Yبة
بم*لم68ا*-ح*-مه

هه3اههامهطا"

لم-احح"*مم+

ح!*ثأا+يأثر-*.
!*،*8152!محم!

71يم * HNOYKCX

لآ+لأول!.بم*6محصهنعكلي!،0

ثاأ-:لم+لمحلأ!ياإا*يا!ء"+

عه+5لإا158ءح*

+!5+يم!"*ثعا
ولأه!*!8اه!*

ءا+ء*!هلميم*

8اي+لمللممسمرم..

ول183ورا8ثأع+اى

ح+لاا*ااحمم!.

رزاعأاهله*ه*هيم

الراأ*عيلأثا5ي!3

-مه!ميهيأم!ا+.

ه"8يم،!*ء3
ع*!ا"يعه!2

حمل!5اإاهأالمرزكتبما.

ل!*ح*!!8

-كجعي!.با**لاببم.

+وركىر+عاه*3ه
*5-"يع!"ي!عهم

*ااهأاول!7!ه!حه
يم3!*+ااح"

-احكهحمع!ا+
"عههله"ص"*

ول-له+12ثي*+.

!ك!ارل!.
!أأثأ5-

31-يماا!5
+3م!لع!+!+،.

ToNe"'k*حمم!

لللاأا!+-+ثل*لم

لمياحا5ك!ا51،اليى

*للأ،ءام"ا"معه!5!

ولهب!ل!وليم!ا2لإءولي!"

ءلمى+21هـلأن!ثاث3

هأثاأ+"18هى+ا

ل!ء*!*3+-+ه

*ا!*عثا+5حمععه
ا،ء!يم5+،اآسأ*7

،مععهههعلمءامدده

ه-3"!ء*!ك!5

+5**لأحمكل-ا-

+ا-ل!ثاأ-ه!"
ول76يهللا+ا-هي!8

NAOIDNTHCTTىا

+أااةب!بي:*2يربم.

للهيمص*ه!ه*+3
لأإأ8*15!ء*
8-1*مثلاحم!*ثه

*اع"18+*-"".
كا"ا-ا*ء*+كهأع

،17ء*!م!ول!.*
,)K inoAAwnAeoq

enscTcإلهيله8
5-*مكلأا*أع

!Kmakeromny
*18"ااح*"ال01

له،ول**ح**7اه.
الم*ول+امع-ت.

-ه1"ول*3"
**!+5-ا*لمم

51*لعهل!!ا!كلعه
!!لا!لل!

+"ع!!!ي

at-04-b

!-ي!8ةش-ئةمح!

ور-"!غر!!7*ءاه!ا

.IK/.2=ICGAYM!لأ
-681"+-"+ه

اعععا?3هحسي

أااحا+*--*حملها

ن!--ت!ء-ي!4*!

+*ألأ*يه!ا*8

-ء*+*لي!،؟

ا!لا+لهلأأوللم+يثالإأهعأعاهأ*

عه+15ي!*هحي!ا+

لأء71ء-**5

ثع*5-*5!+8-!"

*-!!زهلمي!5كم!

*!للااإله*اي8ب!*

ا-ي!ه!:ثح!-!و

ءعها+!*صس!
!ل!أهاعلألممم!لل!

ك!حمعهـللأ!**ااأ

ك!لأه3ءه!7هه.!.

+++هه"51لم05

سعهAOYCMك!.71

*ير!لأ-8*!ممال

"PIروهـاه!*.

ول"لثم+:؟بح+عأا؟

كايوو،ص!8
*ءلي!مولا+

للاول.حهللاأ

لا+"**5ماا-ء

مد"+*5*عء،غا*
"Kmoeer1cmo

لاممر2ع!لاهالد

مراعي+ولم!-ول.!ى

بهي!ثى



فهي:الفصةهذ.فبهاجا+تالنيالمخطوطاتاأم

دلتا5.الأثيوبيةالسلافعةالسرنلانيةالمخطوطاتبعض-الإسكندهـلة

780'2330+يمفيكا308182ه95765552'6-ثيث!ءبسيدلا،

42414231-2921324!1241170101016001298007

5015

معهافتعاملواصحيحةالقصةهذهأنتوهمواالذينالكنيسةآبا+أما

فهم-:إلهيوحيأنهاباعتبار

هيلاركطووترتلانا-لأورشليميوكيرلسالفمذهبيهـلوحناديدموس

وأمبزوز.

فهي:أفواشبينالنصهذابهاجاءالئيالمخطوطاتأما

470،ول،السريانيةالمخطوطاتأحد

66برديةمثلالقديمةالمخطوطاتفيالقصةهذهغيابفإنوالحفيقة

تقرئلبأ.توجعوالئيالفاتيكانيةوالمخطوطة،م002سنةلحراليترجعوهي

وغيرها.الرابع.للقرنترجعوالئئألسيناثيةالمخطوطةوالرابعللقرن

المخطوطةمملالأح!ثالمخطوطاتفينجاةالنصهذاظهورثم

هـ-للتي.-.ترجع7ثيتاوالمخطوطةالخامى،للفرنترجعوالتيالإسكندرلة

لهاوالمخطوطة،العاسعللفرنترجعالئيدلنا5والمخطوطة،العاسعللفرن

ومتفيمضافالعصأنعلىيدلالعاشر.للقرنتقرنلبأترجعالئي

111متأخر

غيرالعددهذافيوانتشارهالحديعةالمخطوطاتفيالمفاجئالظهوروهذا

بكثرةيعغنونالذينعلىيردربماالمتأخرةالمخطوطاتمنالقلعل

كانالمخظوطاتناسخيأنتوضحالواقعةفهذهالمقدسالكعابمخطوطات

مما،واسعنطاقعلى-الناسيخدعونهمكانواأو-خداعهميمكن

:أننستنتج
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المفدسالكابنصوصصحةعلىتدللاالمخطوطات)كنرةا

.(المخطوطاتهذهناسخيلدىتوثيفيمتهجيوجدلاطالما

نصوصأ-مبولهاالىأدىالكنيسةلدىالموئيقبمالمنهجغياب-2

ككلامالمقدس!أالكمابآلأإلىوضعهاتم-قصصاأوأسفاواكانتسواه

كذلك.ايسوهوايثه،منبهموحى

الن!امفيع!محبهالقبسمنفا!عثلةمحاولة

كانالأمرأنالاالمشكلةهذهحلالنورعبدمنيسبىالقسحاوللقد

مشكلةأنالناسيوهمأنأرادففدولذلك،حلالهيحدأنمنأقوى

المخطوطاتالىأضيفلأنهولا،النسخأقدمفيورودهعدمفيليستالنص

لاحق.وقتفي

الاعتراضهذاأصحاب11التاليةالعبارةقيالمشكلةبحصرأنأرادففد

تكونأنولابدأورشليم،خراببعداتجيل!دمإنالبمئميريوحنا)نيقولون

الحق!يقيماالقسذكرعدمهلأدريولست611محيتقدالبركةهذهآثار

منهمعرفةلعدميرجعالنصهذاأصالةبعدميفولونالمحققينجعلتالتي

0000000003؟أوتجاهلعنأمالحفاثمإبهذه

البصرابنحماواءاالكه

(25)معىأ:بسعوغاسنفةوذكاانعكر.اثتفاؤتذبخئىبغرففاؤلأ

نأالضروركيمنأنهأرىللتحريفالتاليالدليلعننتكلمأنقبل

حولهااختلفتوكذلك،الكنيسةآباءحولهااختلفمسالةعلىنتعرف

باخعصارالعفيدةوهذهالعذرا+،بتوليةدوامعقيدةانهاالمسيخية،الكنائس

355-صالنورعبد-منبىوهمبةم!بهكا
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ال!عدةبأنتؤمنوالكاثولي!كيةالأرثوذكسيةالتقليديةالكن!ائسأنس

نزلفالمسيحعذراه،بقمتللمح!يحولادتهامنبالرغمالمسعحأممريم

العقيدةهذهوطبعأ،مغلقةوهيالأبوابمنيمريستطعأنكانكمامنها

إبأنتعتفد)إتكنلمالتيالغنوسمةبالعقيدةالمسيحيالعأثرآثارمنهي

العذرا+بأنفتعتقدالبروتستانعيةالكناضأما7حقفيجسدلهكانالمسيج

أنيعتقدونمنهمالكثيرلن)نبل،للمسيحهانجابهابعدعذراهتبفىلم

معاثرةالنجاريوسفتعاشركانتللمسعحولادتهاولعدمرلمالسيدة

11ولفولونالمسعح،أخوةوهمالأولادمنالعديدمنهوأنجبتالأزواج

كنابيةشهادةترجدفلاالدائمةالعذراه"ببتوليةالفائل"المفليد

.أااعليها

نأترىالتيوالكاثولعكيةالأرثوذكسيةالكنائسعكسعلىوذلك

عذراء،منالولادةميزةالمسيحئفقدمدمرلممنليسوع)خوةوجود

أنفقطأردناولكنناالعقيدةهذهخطأأوصحةمنامشةمجالفيهناولسنا

)خوةلبمسيحبأنتوحيفدالتيالبكر"ابنها11كلمةوجودأهميةنوضيم

الترجماتفيظهرالذيالاضطرابيوضحالتاليوالجدول،بعدهجاءوا

البكر.ابنهاكلمةوضعفيالمختلفة

النرجمةاسم

دايكنانترجمة

المشتركةالعريية

نرجمةكلبحسب4:25متى

ؤذغاانيكر.ائتقاؤارتخئىيغرفقاؤلغ

نمبعواسنمة

تستئاةآفنهاوتذتحئىغرقهاماوليهئهه

3.يسو

97ص-متىالمجيل-المقدسللكتبالحديثالتفسيرا
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الترجمةاسم

ا-لكاثوليكية

البسوعبينالآبإه

ترجمةكلبحسبمنى،:25

فسئا.ابنآولصتحئىيعرفهالم-أنهعلى

3.يسو

وحما.البكرابنهاولدتحتىيعرفهاولم

يسو-لح

الذىالطفلولدتحعىلعاثرهالملكنه

يسوسصا.-المبسطةالعربية

اصناولدثحتىعليهالدخللمولكنه
الحياةكماب

يسوفسماه

يكونمانصالبآالزجماتبينوالاختلافالاضطرابفإنوكالعادة

القولتفصعلراليكالمخطوطاتفيمنهأشنعراختلافاضطرأببسبب

لمخطوطات-3أفي

:و1051ابنها"كلمةبهادو-اطات.اندأولأ

79595736550201815728870دلتاصأ5

291212431241710101016001298828007

ourثعم) f!5015ولع.

الدباتسرونالسلافيةالأثعوبيةالأرمجةجيرومفولجات

بيزله.واشنطنالأفريمية

متى)تجيلمنالصعلىلمحعوكطوهيبعزلهلمخطوطةصوؤوأليك

البكر.كلمةعلىلمحموكطوهي24:متىالى2ا1:
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.إالكنيسةآباءاما

ءلم.اهذاافنبسو!بن-اللى

مشتملإ.اعلىالنص

ذهم:البكركلمة

كيرلس

الأورشليمي،

دبدموس،

يوحناعابعفانيوس،

،جيروم،الفمذهبي

أكسطين.

ثانيأ:

لمالتيالمخطوطات

-.-..-..كلمةبهايرد

...البكر

السينائية،

البحيرية،القبطية،الصعيديةالفبطيةالجيورجعة،السرعلانية،،الفاتيكانية

الوسطى.مصرفبطبة

البكر:كلمةبهيوجداندونالنصهذاافتبسواالذينالأباءومن

.كروماتيوس،أمبروز

البكركلمةعلىتحتويالتيالكعيرهالمخطوطابكميةمنيتضح

لسناانناالبكركلمةعلىتحثويلاالتيأيضاالكثيرةالمخطوطاتمفابل

منهاكلمدرستينأمامنحنوانماالنساخأحدفعهوفععرضيخطأأمام

منفليعطناوالاعقعدتهاصحةتؤكدكيبالمخطوطاتوتعبثعقيدتهالها

الموجودالمنظموالاختلاتالاضطرابله!اتفسيراالرأيفييخالفنا

.بالمخطوطات

ابعمامحة؟؟قتيعموعيملكلهلى

الععئماوابملايكةلاأحد،يعرئفمافلاالععئتاعةوبلكاليوئمذيلثأئا
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وحذة.الأفيالا،اسشفي

المشتركة(العربيةالترجمةبحسب24:36متى)

يوميصوعدالمسيحمعرفةعدمعلىالنصفيالواضحةالدلالةأنيبدو-

ولكن+،الشيبعضوطاتهتخفيفإلىالمخطوطاتنساخدفعمدالفيامة

فيجاءماأولانعرضأنأرىالمخطوطاتفيجا+فيمانبحثأنمبل

العالى:الجدولفىوهوكماالمختلفةالعربيةالترجماث

الترجمةهلىهبحسب24:36متىالترجمة

ؤلآآخدبهتايغقئملمحلآالئاغةيرتفلظانيؤئمدللثوتمئادايكفان

ؤحذة.آدىإلاالدئئاؤاتئلائكة

ملايكةلاأحذ،يعرففمافلاالمتئاعةوتللثاليغذيلثأئاالعربية

وحذة.الآفيإلا،الابنولاالسماواتالمشتركة

!يعقفها،آخدينفماالسئاكة،وتللثالعوئمذللثقأئاالكاثوليكية

ؤخذه.الآفيإلاالابنولاالتئقواتقلائكة

ولاأحديعلمهمافلاالساعةوتلكاليومذلكفأماالأباء

وحدهالآبألاالسماواتملائكةالبسرعببن

ملائكةولاأحد،يعرفهمافلاالساعةوتلكاليومذلكأماالحياةكتاب

وحدهالأبالاالابن،ولاالسماوات

الساعة،وتلكاليومذلكيكونمتىأحديعرفلالكنالربية

وحدبرحدهيعامالأبلكن،الابنولاالسما+،ملائكةولاالمبسئطة

من.هالابنولا11عبارةتختفيأنالمصادفةمنيكونأنيمكنهل

3333اليسوعيينالأباءنرجمةمنوكذلك،دايكفانترجمة

للعبثامتدتالتحرلفأيديأنيبدو:المخطوطاتعنماذالكنو

ألوهيةعدمعلىالواضحةلدلالتهاالابنكلمةفحذفتبالمخطوطات

مثل:المخطوطاتبعضفيالكلمةهذهوجودمنفبالرغم،المسيح

الأثموبية،الأرممنعة،الفدبمة،اللاتينيةبيونله،الفانيكانية،501528

ثيتا.3+!،جيرومفولجات

الابن.كلمةالىيشيروالسهمالفاقيكانيةللمخطوطةنمحرفيوالمكم
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ة)؟،"-!ل!
!!بلاب!.!)جمي!!!-؟جما!،!ه8ثنة،لاثمك،*ه!ل!:!لا؟!.!ه!بر!ي

!ج!!!له؟ل!ه!ت+7لثعة.!ولصةفي،86،+.ه،كلم!+ء!مش+.)عالهي!.!هةا،59

!ج!.:!+د!،ي!اص،من!دع!!عل!"يلا*ءمخألإ،"لا+30،دي!هـبي،!لد.*

،عفمي؟3!ه3.+لأ!عهبن!م!!لا!ء!ص*؟عى!!،*،لح!+لحهه،ثول!لميحمو9ل!لأله

لأ،!لخبه!،ث!!3،!8+؟!مضلم!سلأحم!!""جعلأ!+،لهم!3!ه؟

كجبماللإ؟خ.بلإ".له،ء.،س،،5%رك!ت!لمه!يمملأ!عصهطل،،في!ثن!"ل!جم!ب!.!!مول!ىمد*ثو

*لآنن،-لألكلظثد!:.نخ!هة!لم،،5IL!!؟ه!مغلهبم:ا!"4،مصل!م!"مهحمه!!ء

oar!،ا،س،اه7ء"!ل!،6!ل!ور،لمه،Apoل!حم!! Yap،!عح!ل!ر!الا+لبهم،.

ل!غفاك!ع!!!ل!*!لم!*5+،!لولحه!2سلا،-وة.؟آ*،!م،حم!ل،،،!لافي!ع!م!

!.!ل!ول!طملا.ءل!لمبلأ،!،عى،ول،هـ.)،+5ج!*

جليافيهاويظهر24:31-44(متى)بيزلهلمخطوطةصورةأيضأداليكم

والابن.عبارة

؟أ........03هب!في-7،ظابىة!.-؟-"03!:

-.---.ةء-03+.7!.د...7ة،!...

.!.-ءأ:،؟.بز..أ.-.

مه."ه!.-ن!؟-.مح!-خ!مه!ه.*""جصتجفي؟ا،س؟..،.،-خ--ا-لا،-ة..لا-.:ث-..-

-3i-،-"!ه!هه.!.حسعنل!"مم-1..ر..-ء.ة-.+.- .uولطه!-Aا

-ء.!+هده،ه،ع!8جمه3ور-.!،ههمه!ه-،!بزء؟؟ف-؟:

".صهـعهه-5ع!ه3مه.ول!ء3،،؟.،!4ش.؟.؟ع-:.
-،+مهححم.3.".ةصبم-3ء.هـ.ت..-"ء!ه:تر...

..!بم8-8-.هاف!ول-هت./هـع!م!ض4ء3إ+ه:تج!3
،س-33-!3ءخهحه-5!هفي..لىفي-؟3.ة..-I.+ت؟ة3?.ة..*ت

.553*اةورممه"-".!عههص7بر*.33-:.*ا.،"ه.حزء"!ى...

50.3-3هه-،.*8.+3ى600077.!بمضيتمة+د+*ء-.ير

.--"!533ت5"18.ةإ7-:.-...--،،+:..!:فيير،ت،-*-.ءة-ى

ما5،!مام!..-.لأ.صبرقي7-براى،في،د...

-*--:،5.،صةت+-.
...3ت+"ة--+-.-كل!!برشة..-ب..

ب!.ةفيألا-3-."-ءد.-ع7ء3

صب،؟--3-كةبه.+59..1

3-ة*..-

..!لاض..ش34ت،."..06*/ص

....-شلأبز-في:.-قيإيزء--؟."في؟مطإ"،ع!-..ا.

.*.ء+ئ!

صصnfl,..ء.-ى.

صيهـى

!ه4



اتباعالأسلممنانهوجدواوكيرهاالسينائيةالمخطوطةناسخى.أنالا

حذففقررواواسنرلح(سدهالريحمنهيجيلكاللى)البابالقائلالمثل

اللافوئيين.مضاجعاقلفتالئي.البهبمةهذه

*ءييم++.امحيه*!-ء"مه3سطه*الر!صت3!ء2-*+كر
كهـه2يع"ل!ءل!.!ه!ه2مه!له2معمهلهبمعثحه3كاث!مى5بمهعا

لايعه2لاه*صامح5الياا+أثملميامسمعاعمذ!***"كي*ه*لا3*
!ى!ممحعاضا-مهكع!**خاتسث!امهأ

له!.مةة!ي.حمى!،2!م!ا!ر!!هى-2ء+عه!مههمجم!
ا!ق!ي"!.*"هعىس!-ص"مهسشهلى*-5+س!هه***هـلا

ل!ه+عىك!ي!ه!اص-.ساهء"ح!حعا-!-محس!
لمس*"!ه!"ئم!هثمل!ررهم!ا!لاحمع!له5ه!هم!33حلع!

كر!س!!ا+-!ي*ص!!سم!!ا*83"

خ!!يه+"!*لعلم!لملله!+خيىل!+!-حمه*،
حمح!3!3صهياسصحم!عمه5553سك!لئ!ه+لم!.!7-ماللالع!
"صع!!ىمحىل!عى*هتلصئه*مه!عائه!س!*!سم!"!ء+

ها+حرو-لم2ثا3أاولح*.+8لمأثاللا8حمروهيامثلأ.لامأ
ااهكله+هاا!علثا+5315ياكىاكاهثمهايم.هـلأاعأا-هأا

عح!لع!سمس!*ل!-خ!حمهيم!صمه+*الهصه"3ه!عه
ياملح-أاأكاهي.؟+ا+ول"ما!جهلاه!5،ي!صبهرلعأل*كا.ه

حذفناسخوهاقررالتيالأخرىالمخطوطاتأحماهبالتقصملوالعك

:.(الابن)ولاعبارة

الوسطى،مصرقبطية،البحيريةالقبطعة،الصعيديةالقبطية،السينائية

واشنطن،السردانية،

L,,W,,6218157,33؟هر5أ9756؟ئم7924أ37!بم،2982ه+دالتا fl

المخطوطاتهذهكلشفطتدسهوأأمنائعبارةه!هأتكونأنيمكننهل"

النص)هذاضدمنطمأتآمرآهناكأنأم11

لأشتذء!"كانحفاد.كانؤ)؟لهخ3:ال!مئتا+..ئلآكتةؤ.!!-

:الآ..?تارتةذ?اتت--قةؤضاءتخاتجة

44-22:43(Uياايلا)

المسيحضعفعلىتدلالتيالنصوصأخطرمنيدتبرالنصهذا

لعفويهأالملاكالىاحناجفلماذاالفدبرالإلههرأنهفطالما،اللهالىوافنفاره

ثلثا،



المزعوماللاهوتأمالاههليفويالسماءمنملاكينزلأناولىايهمائم

قادراللاهوتانيعلمالناسوتيكنالم3الناسوتبتقويةيقومبهالمتحد

علىيدلالمسيحجبينفوقنازلةدمكقطراتالعرقتصببان3ينقذهأن

ضبقفيكانولكنهبزعمونكماالصلاةلئعفمهمبصليبكنلمأنه

دم.كقطراتالعرققطراتنزولالىأدىشديدنفسيوقلقنفسي

النشاخدفعالذيهوفهممنلمسةادنىلهكانلمنالظاهرالمعنىوهذا

وهياختلقوهاالتيعقيدتهمعلى-النصهذاخطورةادوكواالذين

هذايحذفواانسوىمخرجاالمازقلهذايجدوافلم-المسيحتاليهعقيدة

أيديهم.فيتقعمخطوطةأيمنالنص

فيالمش!ئركةالعربيةالترجمةذكرتةالخطيربنالعددينهذينوحذف

عدةفيالآيتينهاتيننجدلا11ففالتالنصهذاعلىتعليفأالهوادم!

انهلفلناواحدةمخطوطةمنخذففدالنصهذاكانولو11،مخطوطات

العربمةالترجمةفولبحسبولكنيسهوا.لامنجلوناسخخطأ

هذاغيابيكونأنيمكنفهلمخطوطأت"اعدة1منمحدوفأنهالمشتركة

عرضي3بشكلتمأنهاو،فرديخطأهوالمخطوطاتهذهكلمنالنص

المخطرطاتنعرضأنأنهأرىالمومفخطورةمدىعلىنمعرفوحتى

وهي:حذفئهالتي

القبطية،السينائية،الأسكندرية،75بردية،66بردية

السريانية،،الجيورجيةالأرميية،البحيربةالقبطبة،الصعيدية

957،7101,+،*،واشنطن،الفاتيكانمة

مصةمنهاخذفتوقد22:02-52(الوقاالسينائيةالمخطوطةواليكم

المسيح.ليقوينزلالذيالملام
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بعضالسرلانيةبعزلهالفولجاتالقديمةاللاتينعة

.الدياتسرونالشلانيةاثيوبيةالبحيريةالقبطيةمحطوطات

j-22:32قاالالفقراتعلىتحتويوهيبيزيهلمخطوطةصوربخواليكم

44الأعدادعلىتحعويوهيلم!( 43Xالملاكنزولفصةعلىتحتويالتي

المسعحلنفوبة
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هميةو!عثبحماتصقابمحلافىالوء

الدكتورأنإلاجليواضحالنصلهذاالمنظمالتحرلفأنمنبالرغم

أسياهيحكيوأحيانأالحفيفةعنقويلوييراوغالنورعبدمنيسالقس

وكهـلم22:43لوقافيجاءماانهيالحفيقة11كتابهفييفولفهو،خاطئة

فظن،قوسينبينؤضحالنسخبعضفيأنهكما،النسخبعضفييوجد

قسخبعضمنساقطعانأنهماوايرونيموس،وهيلاريأبيفانوس،

بدونالقديمةالنسخأغلبفيموجودنانأنهماولو.ولاتينيةيونانية

وهيبوليمسالشهيدجستنصحتهماوأيثد.الصعيديةالنسخةماعدا،قوسين

وكيفبسنرا.منوتيطسوتيودورالذفبووفموأبيفانعوسطلريناوس

الكنيسةوعلماءالدينأئمةيشئعأنبدونآيتينيحذفأنأحد7ريقد

علىيجسرفلابالمرصاد،لهواقفينكانواخصومهانثم3عليهالمسيحية

كأنتالأناجيلانسيماولاأمر.،ئكشفأنبدونذلكمنشيءعمل

111.الدنياأتحاءفيمنتشرةالمسيحيةالديانةوكانتالمعابد،فيتفرأ

:اضات.-اجملة.اكلاولنا

منسامطعانأنهمارايلرونيموسوهيلاريأبيفانيوسفظن15:قوله

ولاتمنيةايونانيةنسخبعض

النصهذاحذفتالئيالمخطوطاثأنيوهمناأنيريدالمبخلفالقس

نأالقارئلإيهام.منهمحاولةوذلك،لاتينيةأويونانيةليستمخطرطاتهي

ولكنأهمعةذاتغبرمخطوطاتهيالنصحذفتالنيالمخطوطات

المخطوطاتأهممنحذفقدذكرناكماالنصهذاأنالرأيهذايفضح

الحصرلاالمثالسبيلعلىمنهانذكراليدبخطالمكعويةاليونانية

الفاتيكانمة.،السيناثية،الأسكندرية،75بردية،66بردية

ر45كهـ43صفحة-النورعبد-منيىوهمط-اسهد-
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المكتوبةالعونانيةالمخطوطاتوأهمأقدممنالنصهذاغياببعدفهل

فظنها.51كلمةالم!بجلالقسيطلقأنيصحالكبيربالخط

أئمةبشئعأنبدونآيتينيحذفأنيفدر،أحد)وكيف:أيضاالقسفال

أ(عليهالمسيحعةالكنيسةوعلماءالدين

هذبمطحذفعلىشنعقدالكنعسةآباءمنقنالقسلنايذكرأرجوأن

سابفا:ذكرناكماوهمالمقدسالكعابمخطوطاتوأتدمأهممنالعددين

القبطية،السعناثية،الإسكندرية،75بردية،66بردية

السريانية،،الجيورجيةالأرمينية،البحيرلةالفبطبة،الصعبدية

،*,9577101,+،*،الفاتيكانية

الاسعدلالهذاصحةعدمعلىدليللهونفسهالقستصرفانبل

يحركلمالقديمةالمخطوطاتوأهمأخطرمنالنصهذاغيابمنذبالرغم

آباءعلىيشنعأو11المخطوطاتهذهناسخيعلىلمشنعساكنأله

أمبروز،وردرونيموس"،11جيرومأمثالالنصهذاحذفواالذينالكنمسة

يفعخرفإنهذلكمنأكثربل)بعفائيوس،قولهحسبوعلى،وهيلاري

المقدسةالكتبئرجمت11فيقولالنصهذاحذفتالنيالنرجماتبهذه

بالعلامةيفتخرانهبل101اليومأيدينابينهيكماشتىلغاتالى

اللاتينعةإلىالعوراةترجمالذي)جيروم(لىلرونيموسكتب11فيفولجيروبم

211عنلىنادالكتتبسذبذكفعوجرنااتالجديد،ار!ركتب؟س!اءج!ولا

ومن11فيقولهيلاريبالقديسوبفتخريسعشهدالذينفسهوهو

034،شةماتالدي،قيصريةأسقفالمؤرخأوسابيوس،الرابعالقرنرجال

7-صوهمبةاضبهك

8ص-السابقالمرجع2
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1.2.وكيرهما366أسنةهيلا!سر

امتعها:ثةاكتثكمااثه،/!:تدأشه.%ا!!لشارتص

أ.ةصة:ء.ا.!ار.صت"لقلثة"!ثهةاقك!"أرأنا!ها

.ئسنفبنةاصئئفة!!"،وآالق

المشتركة(العربيةالترجمةبحسب3-أ:2مرمس)

هذامخطوطاتفيالموجودالتحرلفحولللحديثنتطرقأنمبل

لنرىالنمرلهذاالعربيةالترجماتمنبعضأنضعأنأرىالنص

النص.هذافيوالاخعلافالاضطراب

ترجمةكلبحسبأ:2مرتسالنرجمةا

أرسلأنااشتعهيا:"هاالئبىكصتتكمائدات

ء?-،صءصالمشنزكةالعريية
طربفكلبهذئفدافكزسولى

زسوليأرسل..هاءنذاآشمعيا:البىسفرفيكتحت

ص?هـ"ء--ء،"!"الكاثوليكية
طرلفك.صليعصدقدامك

أزسصلآتا"قاالآثمياء:ييقكئوفيفؤكصقا

طريقكئهئئالذيقلآكيمؤحههصلثآقاتمدايكفان

لحدائك

مرسلهآبذاالنبيبأشععاهمكتوبهوكما

قدامكطرلفكبهبئوجهكأمامملاكىالبسوعبونالآباء

يقابلهاوالتىعه)عرابيلاحقيضكالرفعحالةفياليونانيةاللغةفيلكنهيلارىنفسههوا

وسالعربيةاللغةف!ا

27-مرومميةسهي
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الاضطرابأصابهاالمخعلفةالترجماتأنيجدالسابقالجدولفيالمدقق

انر5يذالترجماثبعضنفي،النبوةهذهذكرالذىالنبياسم!ذكرعند

ذ!تالأخرىعالترجماثولكنأشعياه،النبيهوالنبوءةهذهكتبالذي

لماذاالآنوالسؤال،النبيهذااسمتحديددونالأنبعا+اه11وهيمبهمةكلمة

مننقعربوحتى3أشعياءالنبياسماخفاءالىالترجماتهذهعمدت

اكثر.المشكلةمنلنقعربأشعياءسفرالىرحلةفيبناتعالواأكثرالاجابة

غميقذائققاآنكيئتذجقاذقابأنؤناذوقاأوزشتييتمقفحثطتئوا11

خطاياقا.كلغنجمنقننالردثيدينقمقعتقذأنقاكثة

ستعيلااثقفرفيقؤئواالرلث.طريقآجمدوااثتزتة:يخيضارخضؤث

لإلهتا.

ئععنتميمأائفغؤنئ!ؤتصيريثخنؤوتمكمةتجتلؤكليرتفغؤطاةكل

..ؤاثغرايبعث

4-04:2اشعيا+

آقاتمأزسيلآتا)عتاعبارةأنيجدأنعععاءبسفرالموجودللنصالمدفق

النصهذافيموجودةغيرفداتلث(قيلقلثئهئىالذيقلآيرؤخهيث

العبارةلهذهنصأمربولكنأضعيا+،بسفرموضعأيفيموجودةوكير

بهماالنصدهالمكملاخيسفروهوتمامأآخروكاتبآخر،سفرفينجده

الىتجعتتةؤياييآغايي.الطريقفيهثىغ!جمىأؤييعل)غثنذام!خيفيجاء

قاذياييئرذابه.ئسنرونائذيؤت!ذعلثغفدتطلموتهالذيالسعرهندا

ائخئود(زلث

ا:رملاخي

خطأبوجودالمفدسالكتابطابعوالشرفاءالسادةيع!ترفأنمنفبدلآ

بهمنإذا-الإنجيلهذاووحيالهامئضعةينفيمما-مرفىانجيلفي

النصهذالتحريفالمحاولةوهذهالعرجمات،فيوالتغييرللعحردفيلجأون
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لمخطوطاتالشرفاءالناسخينمضاجعالنصهذاأملقفقد،جديدةليست

كتبالذكطهوأشععا.أنيصرحالنصانمنفبالرغمالمقدسالكتاب

مثل:المخطوطاتمنالكثيرفيموجودوهيالنبوءةهذه

الئرجمات،الجيورجيةالأرممنية،،بيزيهالسيناثية،،الفاتمكانية

القبطية،الصعيديةالقبطيةالسريانمة،الفولجات،القديمةاللاتينية

لأ29856533دلتاA،هـثيتا،البحيرلة

12437101007502502+24271241

)شعياءكلمةعلىتحنويوهيالسيناثيةالمخطوطةصوؤواليكم

الأنبياءوليس

!متهياه!لتخه

ء!ت!3!غئمئئى-

م!تيتمب!ى

-جتمحهم!صحتل!
بضل!مجمحمى

-!يييقصنميي33

858

منمقتتشين!م

سمنتم

جمنلهئ!متنممض؟

-3!خت!ة!تض!

ءمضتمىت!بم!خئم!3

سهحله!تهه-صم!هلم

.!جيعيتا

س!فتصلحعهت

--ثبيجيةصالثممت
-!مم!م!يه

نججي!يظب.:

!!سئ!ياكي

؟.مبيبنمعصه!!

ضينعصصق!ف

-ص!"تنمم!رصبن.

نبصقنك!)



)شعيا؟اسمعلىتحعريأيضأوهيبعزلهمخطوطةصورةايضأ!اليكم

ء..ءعء،...!/.:..-:6.-حبم -1ءءرع..،-!!!كا.*-.507-ن!0
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،7كأ،ع،"-*..
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71ك!3

لم.-ح!ا.؟هـا!،5*س..-31 -؟.بم-ع.لأإبز!؟8.د3ء3،صا.صبخلأ.ش?-+سا7ع-
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،،"انكه،،."خ.-.س*ك!،"نر2
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،2.-..-
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.--ث!!..!+ت،ي!3!،ءبر

"--..ظءأء؟تر!ضكل*دش3!31-ممش-.ى37؟9

.3-.لأ.،+ءبر!ع*خ-فيلا.:007+-ءبمخءس-.ص003،ء

."-..-؟*جكلا....!"إ"ءإ3!0كأ....-..ة،!!-لا.صت.7.3*ء..سم
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اشعياءاسم!أيضأوفيهاالفاتيكانيةالمخطوطةنمىأيضأولماليكم

!ئز3عا،ع!*فال!لأ!ل!-!لأ.لعيفحطه!هلمثاعلام!كا+له!مم!لمبمع!ص:حر
!ا!للا"لملدم!لأ8".!ل!7!7!+.ة3:أءك!ل!للابممل!

جم!ع!البم3كارر!!؟.*!!!ث!ل!،"!
v6++!لأ!يلمم ) rل!بهله+هـ،"!لأ!!5!"فو+!ص

!مللالأءبرلحبمكهط!م!.لمق5*لحم5!ميل!!للا!مو

،"!ه!صكع!،س3!مل!،ليهكهع!م!لا+!ح!مح!،ع!+ق!ع

!مر"ملاسلا!مفب!مدبهكيهلإ-،+!!،!لة!
بر3جمس+ل!،،!عفملأل!!ة:،.-.+برمحأ.،،!لل!

يح!-ثد!لث!،6!ا*!بم!وللالاءإهههةا

!!ماملأ+!عط!!ع!ل!g7لاة
م!Itemمابر!ةل!ه3-،+ص!لا

مل!ماه7م!حما"طعله!5++،؟5
بر!نع+؟ا!،!7لعم.،به!،مل!!!،صحم7*عم،-كل!

د+ج!!ير*!ول!!!!ر"ء.8"كهها.5

3،!،ء+7،،هـم!ة"ريف!!م!ة!ء!8!أ

لأى"،سحممصيثلا-ه!وممغلأ،لأبم"بم

لمع!!،!مع!ل!؟،6مصقا!يء!م!"
!يل!صبم!ث!هللا"!ثيعهص3

ماطلا!!يهل!3!م!للال!،حب!ك!،لم،!ي7،

!!+1to!عللاصك!!نهه!م"ل!+ل

!لحل!فى،+ء"ول/*،!علألالملا:3ل!هى!ل!لول

!معملخهةمث!8*ث!ععاحمهعل!هتهثي
Tp VAI!ع!لمع!لبمه.wA& v

!لأ!!+!لا!صخلا!نرة،لا،!ملا!
!ل!عك!!ص!لع!ص!3!لإ،كه!

Tqv Wo!فيممثحم!9!هم.كه
مميم."*-!مثضل!لهم!!مم!ا!!
،!مة،ور!!اصلانلمم!،،-!لا

مة+!!طدلمف!طلاييكلأ-7A)!لأثهر
مهt!له!،،!هثا"أ!3لمل!
.!.،!لفهعالهعلا!هه!لهمممهt"عا

03!لل!ك!!،!ممط!(!م!"لم!ا
!ك!-"!!!ه!..!ماخ*-صلاث!

سه"!لمع!،،آه!+anة+ل!ل!++عه!ع
سيثفام!له!لأ!عها6!صلا،!ل!
+!"8عل!!ل!ا*ص!م!+ملالا+

...مه**ملوsatأ!.!*مي3،ك!،

،5!!بم!أل!ل!6م!!حسلاك!"9
+،ع!معبر4!ورل!!عقا!!:كل،كإمث!

ث!ل!!ه!6هلمعلا":صلاثفبلا

!يه!جه،"!مإ،!لأحم!ماىلأ

!8.بل!حل!!م4.قي.5-3-ت!"،؟ول-.!"ببا،!ا.سيم!!م11-ا!م!-88.5!،

مجم:؟15م!!ث!"له"ف!نافيص!
+لحلاي!مطم!!ا!ا"

م!8



فيالأنبياء"11بكلمة"أشعياء"كلمةأبدلواالشرفاهالناسخينأنالا

النالية:المخطوطات

ثلا3+95701828السلافيةالأثعوبيةالأسكندرلة

01016001795

1514241342291201016001؟ه

بكلمة)شعيا+كلمةأبدلتالتيالمخطوطاتأنسبقممايعضحو

تفسيرهفيالمكينمتىالأببهمايشهدوهذا،الأحدثهيالأنبعاء

فيمكتوبهوكماا:االفولنكملةأما.ايفولحيثمردرلإنجيل

اشعياءا.111فيمكتوبهوكما11:الأيةأصلفيقديمتعديلفهوالأنبياهاه

ؤاحدأعيد".!هئطلقآن"..!!أؤكان

17ث!:لوقا

نأيعقلفهلالإسعفهام.وعلاماتالأسئلةمنالمئاتيطرحالنصهذا

أماموالهوانالضعفبهيصلأنللمهودالمسنعمروهبرقوتهبكلبيلاطس

هذهكانتلووعيد؟كلسجينسراحيطلقأنمضطرايكونأناليهرد

3اليهوديالمؤرخيوسيفوسيذكرهالمفلماذاالدرجةبهذهمعروقةالعادة

.ئفبركالنصهذاأنجدأفواضحآخر3مؤرخأييذكرهالمولماذا

صلبلمسرحيةدراميةحبكةلإضافةوضعتالزدادههذهكانتأ+عواء

هذامعقوليةعدملإدراكفمالنساخيبلمنخذفأنهأو،الكاذبةالمسيح

2الأولالفرضأرجحشخصيأوأناالنص

التالية:المخطوطاتفييوجدلاالنصهذافإن

121و012صفحة-المسكينمتىالأب-مرذ!القديىمحسبالالمجيلا

واصب!المختلفةالمخطوطكفيالنصهناوموقعالمخطوطكتواريخمقلرنةعلىبنلهوذلك2

النصبنقدمتعلقةاخرى
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القبطبةالصعيديةالقبطيةالفاتيكانيةالأسكندرية75بردية

صأ+1298070+41أحأالبحيردة

وهوالفاتيكانعةالمخطوطةنصوهوالمجموعةهذهعلىمثالو!إليكم
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فهي:النصهذااضافتالتيالمخطوطاتأما

ليا++283بسيدلنا5ثمنا*هـالسينانية

13422912710101016001007795565502157

الأثيوييةالأرمينيةالسريانيةجيرومفولجات50151424

السلافية.الجيورجية

السينائية.المخطوطةوهوالمجموعةهذهعلىمثال!اليكم
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وهي:91العددبعدالضهذاوضعتمخطوطاتوهناك

الترجماتبعض،القديمةاللاتينيةالترجماتاحدى،بيزيه

السردانية.

بيزلةمخطوطةمنالمجموعةهذهعلىمثالواليكم
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ممامدمأ،اكنرالمخطوطاتفييوجدلاالنصهذاأنيتضحصبقمما

بالحذت.تحرنلفأولي!بالإضافةتحرنلفأنهنظر!ههوجهةفي55يعني

الآندئةانخئاةك!"تذهث؟؟!%زثائا":."ةسنغانف!خانة

."-االفهةا"ا..آئتأئلث"ثتاوآفئاقذ.ةؤ:عئذك

696:يوحنا

نعالوا؟الموضعهذافيالحيايثهابنانتللمسبحبطرسفالحفأهل

قربأأكعرنفطةمنالأمرلنرىالمختلفةالعربيةالترجماتعبرجولةفيبنا

مرجمةكلبحسب696:بوحناالترجمةا

ثدسصصايلاأنتأئلثوغرفنابلثآقناتحنالمثتركةالعربية

الفهاثناثضمييغآثمتأنلثؤغرثتاآغئاقذؤتخن؟ادكفان

الخى

ايهفدوصنأئلثوكرفناآقئاوتحنالكاثوليكمة

اللهابن10أنتأنكوعرفنانحنآمناوقداليسوعيينالآباء

ايثهمدوصأنك.وعرفناآمنانحنالحماننكتاب

ادلهمدوصأنكونعرفنؤمنونحنالمبسطةالعربية

والذيالئرجماتبينالواضحالاضطراببصيرةذيكلعلىيخفىولا

.بالمخطوطاتللعبثطبيعيةنتيجةفهوفراغمنيأتلم

عبارةعلىابل1اللهابن11عبارةعلىلمحتويلاالتيالمخطوطاتداليك

11الإلهفدبى11حرفبآننرجموالني..oد!ءهـي!،5!مالأد"

القبطيةبيزلهالفاتيكانيةالسينائية75بردية

أLWitdالصععدية
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قد11كلمةإلىيشيروالسهمالسيناثيةالمخطوطةواليكم
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بإضافةأالإلهفديسالمسيحالعبارةفيهاوردتالئيالمخطرطاتأما

فهي:المسيحكلمة

البحيرية.القبطية،66بردية

فيفهي..الالهابنالمسيحانت11النصفيهاجاءالتيالمخطوطاثأما

النالبة:المخطوطات

الجيررجية.،الأرمينية

بإضافة11الحيالالهابنالمسيح11النصفيهاجاءالتيالمخطوطاتأما

فهي:السابقللنصالحيكلمة

710112417101600129800795701815728

5015142413422912124312410250

الشاخوأنمحرفةعبارةهيا.الحياللىابن11عبارةأنسبقممايعضح

اضافوها.فدالذبنهم

ققفماوتمحذاانخذقةكملآهاتهذ!ةأوه؟ؤثتارهره.تاتا!!ؤؤ

المهفف!هرجناالفف

12:25()الرسلأعمال

هىالمخطوطاتاختلافبأنالفاثلينالمثشركةالعربيةالترجمةتفاجئ

وضعتحيث.المعنىفيالاختلافهلىايؤدرولاالنهجيفياختلافمجرد

بعضفي.أورشليم00.إلىرجع51يليماالنصهذاعلىتعليفأالهامشفي

11أورشليممن...وانطلق:المخطوطات

الالهعلىعلماصمهواللهلأن"ايلهقديى+أو"اللهابن"تكونانبلاالحرفيةالزجمةا

النصلرىمبودل!لهالعلماسمعنيخبرنالمالمقدسوالكت!جنى،اسمولب!المسلمينعند

وهيوكيريرسثيوساستخدمالعهدالجديدوفيو)يلويهوةالوهيمامماءمثلاستخدآبل

علم.ا!موليستجنسامممكلها

168



وشاولبرنابايكونأنفإماواحدأالمعنىيكونانالمستحعلفمن

تمامأ.متضادانوالمعنيان،أورشليمالىانطلفاانهماأو،أورشليممنانطلقا

وخاصة-3الصحيحغيروأيها،الصحيحةهيالمخطوطاتايئرىفيا

التي-بالمخطرطاتلعست(أورشليمإلى)عاداذكرتالتيالمخطوطاتأن

:المخطوطاتهذهفمنبها.يستهان

90481،السربلانيةالسلافيةالفاتيكانعةالسيناثعة

فهي:11أورضليمهن11النصفيهاجاءالتيالمخطوطاتواما

الأثيوبية.73234433البرديةالإصكندرلة

خطأ3يكونبالتأكعدفالأخرصحيحأحدهمكانإذاأنهبداهةومعلوم

!!المقصالصتابحا49

النصعلىيعتمدونالمفدسالكتاببعحريفالقائليننجدماكثيرعا

المطبوعالمقدسبالكتابالمسمىالكتابكلووحياعلهامعةلإثباتالعالي

.الأنأيدينابين

للتقولموالعوبيخللتعليمونافعالهمنبهموحىهوالكتابكل

البر.فيالذيوالتأديب

3:16تعموثاوس2

النصحضراتكمأمامنضعأنأرىالزعمهذاعلىنردأنوقبل

العوناني

كا!كا!لاءهـا!!ه509!ولءسة؟!*غ!لئأ.!مل!،8ض5،!كائة!م!!ة،ةف+

،!ل!لأع!غة9+5ة!!ولغ،!إكاثلأهـneonnaL9&!!آلاش!غ،1لقما!م!،8

تبدأالفقرةانيجدالجميعمنهيترجمالذياليونانيللنصللمعطلع

oaبكلمني yeaqqكلمةإن.جرافي()باساهكذاوننطقم!ول
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.كعاببمعنىتأتيهجرافي"0وكلمةجميعأوكلبمعنىتاتيهههباسا0

لمجرافيكلمةانيعلماليونانيةاللغةبقواعدإلمامادنىلديهولمن

إوه"الكنابههوالشرذا+الأمناههؤلاءيترجمهاحتىتعريلفأداةأييسبفها

:هكذاأيليهالذيالعددمعيكونانيجبحرفيأالنصفترجمة

والتاديب،للتقويموالتوييخ،للتعليمونافعبه،موحىكتاب)كل

صالح(عمللكلمستعدآكاملأايلارجليكون.لكيالبرفيالذي

منوفيهالالهاوحاهكتابكلان:هكذايفهمأنيجبفالنص

بلالإهاثةبهدفلعسوالتأديبالتقولمأجلمنوالتوبيخالنافعالتعليم

فعكونالحميدةبالأخلاقمتأدبأالإنسانيكونوهوانهامبغرض

.الصالحاتلفعلداثمأمستعدآ

وحيمنالهدفيوضحو)نمامعينكعابعنابدأيتكلملافالنص

.الانسانيتأدبلكيبالكتبالإله

؟11الإلهمنجمبويصتبصانهلىلعرر.به

الذيالجديدالعهدكئاببينالوحيدهوبول!أنحقأالغرلبالأمر

؟؟؟3لاامعححيحأادعاؤهكانهلولكنإلاههمنوحيأيتلفىأنهزعم

حولالنصارىمعالمسلميننحناختلافنامنبالرغم:هامةقاعدة

فإن،والذنوبالخطايامنمعصومونالأنبعاءأننرىحيثالأنبياءعصمة

اكثربل،وقتلة،زناةيكونواأنيمكنورسلهالإلهأنبياءأنيرونالنصارى

كفرأنهالنبيسليمانإلىينسبونفهمكفارا،يكونواأنيمكنذلكمن

معنايتففونفهمذلكمنبالرغمولكنعشعاروت.الجنسإلاهةوعبد

التيالرسالةنسيانمنمعصومآيكونانيجبالرسولأوالنبيانعلى

متفرأوضعالزقيمهنادامماالأعدادبينفواصلالقديمةبالمخطرطكيوجدلاا

017



.للناسبتبليغهايقومانالىوذلكالإلهاليهيوحيها

كلماتعدةيبدأفكاقذلكهنالعكىرمعهيحدثكانبولسولكن

الجملة،بدايةفييفولهأنأرادماينسىىالجملةمنعصففيثمجملةمن

وهي.الكثيرةالمراتهذهمنبعضاىنوردمرةمنأكمرهذاحدث

المسيحليسؤىال!هيدينيوتم،لشارتيفيأىعينكماكفه،ذيلث)وسيظقر

الكاثوليكيةالعرجمةبحسسى2:16روميةآعمال،الئاس(ينخميئما

الجديد.للعهد

عالسفليالهامثوفيالجديدللعهدالكاثوليكيةالترجمةتضعوهنا

ليسعقيمالأصلفيتردلمالتيالكلماتهذهأضيفت11العاليالكلام

مرةغيرذلكورد13.الآيةفيجاهلماتتمةالآيةهذهأنوالأرجح.المعنى

ناينىىثمالجملةيبدأفكانرسائلهيمليكانلأنه،بولسرسائلفي

11يتمها

اليونانيالأصلفيجا+كماالنصنوردالمعلومةتأكيدفيوزيادة

غ!،،دل!!ء*!إ!؟آحة!ءة5كا!ةوللي؟!قلأ،فل!هـ!كا!للأولكا!!ىة،

+كالةء!ةإ"غلامل!8كاما74،ئأه.ئق!إول

افي1تترجموالتي11)ميراان51بعبارةتبدأالجملةأنالنصمننواضح

إليهاضطرالذيالترقيعهذاالعونانيبالأصليوجدولاوقت"أو"فييوم"

.المفدسالكتابطابعو

اتعرفةؤجةالمثترلعةفيتلثلآنىيلئستطاء،وئعذىئميلحىهىالمنىدفيو)

الجديد.للعهدالكاثوليكيةالترجمةبحسب202:روميةوالحفيقة...(

عنتعبيرأالكاثوليكيةالترجمةوضعتهاالتيالعلاثالنقاطجدأواضح

حلفيالماهرالشنىصتنتظر-وهي،الجملةيكملأننسيبولسأن

الئرجمةصرحتولفد،المنسيالنصهذايكملحتىالمفاطعةالكلمات

قالت:حيثبذلكالسفليالهامنرفيالكاثولمكية
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.1161الآيةحاشيةفيجاءماراجعالمقصود.المعنىبولسيتملما.

لآعاتلهذاآكئعثوتم،الحقوقهذهينخقآئآستعيئذمآنا)آئا

آحد(ينتزجمهالنهذهتفخرنيآن...ينليآذضلذاتوثائعاتقة.هذه

الجديد.للعهدالكاثوليكيةالئرجمةبحسب915:كورنثوسا

المفدسللكتابالثلاثالنقاطتففزالأخيرةوليستاخرىومرة

كمانفسيرهمالكاثوليكيةللنسخةالجديدالعهدمثرجموالسادةويعطي

يلي:

يمليهاكانلأنهرسائلهفيمرةكيرذلكوفعلالجملةبولسيتملم11

الكورنعيينمنمعونةيتلقىانعلىالموتيفضلأنهوالمعنىإملا+،

11مالهمفيطامعانهفيحسبون

اليونانيالأصلواليكم

للألأءءةلاه،!ءة!،لم!كا!79ءع!للأ+لاه،*لاهكاللأكا!لأءةس!!ه+لاكا!!5،7للأ+لاه

9كالا!مالةك!5لاكاه5!يا، pot45*7ءلالم!4لمالاهلأ-ع+كا!،5!5لا5،"*لامةكالا+

!كاي+5،ي!لأء!للأ

الكلاممنتصففيالثانيالسطرفييجداليونانيللنصوالملاحظ

ناقص.الكلامانعلىدليلآ2اليونانيالنصطابعووضعهاعلامة

آيضا...(الؤثيئينتينينبلؤحذهم،اليهوبتينينلا،دعاهمالذين)

الكاثوليكيةالترجمةبحسب924:رومية

اليوناني:النصوإليكم

ovovكا!دثا!ه!لا"ء!س!!!للأ 5 ! IouSatwv!7مل!!لاهلمvca4axe!!*لاهع

كلامهقكملةينىككبولسانيذكرالمقصوثةالحاثيةفيا

THEول2- GREEK NEW TESTAMENT- 4 Editio

ISBN 3-51130-438-39-05110-438-3 with Dictionary
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ولذلكالموقفبغرابةاستسعرواجيصىالملكنسخةمترجموأنولبدو

موجهةهذه7الاستفهامعلامةولعلالنصنهايةفياستفهانمعلامةوضعوا

هللهم.قائلةالمقدسالكتإبووحيصحةعنالمدانعينالفساوسةللسادة

أهذاكلبعدالكتاببهذاتؤمنونمازلعم

جيصى:الملكترجمةفيجاءكماالنصعواليكم

led, not of the Jews only, but also of theل!ءEven us, whom he hath

Gentiles؟

ترجمةتضعهاالاشفهامعلامةونفس

American Standard Version

even us, whom he also called, not from the Jews only, but also

7morfكم!أةthe Gent

ترجمةوكذلك

Bible in Basic English Version

Even us, who were marked out by him, not only from the

Jews,butةأ!حك7 from the Gent

ترجمةوكذلك

Darby

,notonly from amongst the Jews!ةءابع!us, whom he has also

butalsoةهكه7 from amongst the nat

عنالمترجمونالسادةيتحفناوكالعادةالثلاثالنقاطجديدمنوتظهر

يلي:ماالسفليالهامشفيفعفولونالنصبقيةغيابسبب

5/1215/23.)عأخرىمواضعفييتمهالمكماالجملةبولسيتملم11

-24)10
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هي:الهوامشواضعويفصدهاالتيوالضومر

ورلالحطيئةواجد،إنسادبسدغنالعال!لفيذخقتالحطيئتصآنفكما)

(خطئوا...نجمبعأيائفمالئاس!نجممعصالىالموثسرىوهكذاالمو!،ذخل

512:رومية

ءلكبمئروريجمنذآرابئمآنآزجوفإتمي...إسباييةإلىانطقفنتما)نجإذا

قليلاوقوعصليليآضثعيئآنبعذإليهآ،الستقرعلىغوتكموآتققى

بلفايكم(

15:24رومية

ا(اللتعليقداعيرلاالسابفينالموضعينفيواضحةالثلاصتالنفاطوطبعأ

إلاهوماالكلامهذابارتصرخرسائلهارمجدبولسلكلابموالمتتبع

بعيد.منولافريبمنلابصلةللوحيتمتلاتصصيةرساتلن

فينجفيئآراسئئسرأييسعيفوزش.ويخث!توآبهيلأيخرشكاغقى)صنلئم

فثلتحيةآنبابرمرصبضأ.مصيييتس!ييفتركئةئرويخينسنوتمقانصورثموش.

نجميعا(والإنثؤنصؤكلآقدتةترليئسنؤئودبسنأفئولسنغقئلثئسنقخ.العتصعا

4:91-21س?تعموثا2

ائغالأآسنتإذتركييقذديخاشلآنسنريعأ،.إليئتحصيءآن)نجادز

إلىقىتيطىغلآطتةلصلىؤجمرصسثيهيس!ثسنائويييهي،إلىؤذغصبأاثسصامصر

ذسناطئبما

وصنجذغة.ليتاغلأثةذغلثوتمسثصرةذرنسىحثذعصي.ؤخذةئوقا

آقنر.إصلىآزستفئةصيجيسنققصنآئا

ؤانكتنتجئمت،غتىآخضيرةكازئس!جمثذترواص!فيترصيئةالذيآلرذاة

الرفوقة(صيئقاؤلآآنجضأ

4:9-13نيموثاوص2
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الأابكةالأناجيلىج!و

صرخكتبهافيأنعلىتدلواحدةكلضةالأريعةالأناجيلفيتحهدلا

بأنهيصرخمثلالوماتجدالعكسعلىبل،الإلهمنبوحييكتببأنه

عصرهفيراثجةكانتمصصمنمبلهألفواالذينكمعلمعلهفصةيؤلف

جاهتثمثاوفيلس،احمهشخصإلىشخصعةكرسالةالقصةهذهولكتب

لوقا.إتجيلالشخصيةالرسالةهذهعلىفأطلقتالكنيسة

كماجمثذتاانمتيفنةالأئورفييضةبتاليصآخوواقركييرونكان))ذ

آثنسأرتمئث.آتايلكيغةرذامأئغابييناثبذ؟ئثذكائواائذصينإتثتاستفمغا

أكالقاإلنلثالئؤاليغقى%كئعبآنبتذفيتيالآؤلينثمي؟كلتتئغثتذاذ

أ:أ-4لوقاوئت(ائذيائكلآ!جمحةيتئرت8داؤيخينسنالغزير

هذالوقااننقولاننستطيعالتقديراتافضلعلىفإنههذاوعلى

شكولا.إليهيو.حىرسولأوكنبيولمسكمؤرخ)إتجيله(رصالتهكتب

خرا.فاتكتبواالمؤرخينمنفكميخطئوقديصيبفدمؤرخأيان

تاريخية.حقاثقباعتبارهاوأساطير

)نهتقولللوقاواحدةبعبارةفليأتناكلامناعلىيعترضمنوعلى

111.الهامأوبوحييكتبكان

لل!المقهالصقابقيجمات

فقدولذاالمخعلفة،بترجماتهالمقدسالكتاببعصمةالقاثلونيتغنى

كنموذجالمقدسالكتابترجماتمنترجمةلأهمالتاليالمبحثأفردنا

الكبير.الوهمهذاعلىللرد

السبعبنبة(النرجمة)أسطورة

عنالحديثعندبحثعةأهميةأيلعأخذالسبعينيةالترجمةكانتما
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مث!لهاترجمةمجردنكونتعدوانلا)نهاحيثالمقدسالكنابتحرلف

عدةيونانيةترجماتفهناكالقديمللعهدأخرىيونانيةترجمةأيكمثل

ترجمةوسيماخوس،وترجمةأكيلا،ترجمةممثبلالقديمللعهد

الترجمةهذهنشأةحولحيكتالتيوالأساطيرالخرافاتأنإلاثيودوتيون،

هذهانتشارمنزادومماحولهاالأهميةمنزائفةهالةأضافتالتيهي

نأخذحقائقانهاعلىالخرافاتلهذهالكنيسةآباءتروبجهوالخرافات

الكنسي"المقليدأبو11بالملقبإرشيئوسالقديسذلكعلىمثالأ

إلىطلب...لاغوسبطليموس)الهرطقاتضدكتابهفييقولحيث

سبعينإليهفأرسلوااليونانية.إلىالمفدسةكتبهمينرجمواأنأورشليمشعب

لهلينقذواواليونانيةالعبيلةاللغعينوفيالمقدسةالكتبفيحاذقينشيخأ

معيعثاورواانخشيةمنفردامنهمواحدكليختبرأنرغبوإذامشيئعه.

عزلترجمعها،عندالمقدسةالكعبفيالكاننالحقلإخفاءبعضأبعضهم

معآاجتمعوافلما...ترجماتهميكمبواأنوأوصاهمرذيقهعنواحدكل

وأقرواالهتمخدوترجموهكتبوهماوقارنوابطليموصأمامواحدمكانفي

بنفسفكانترجموهماقرأواجميعألأنهمإلهيةبالحقيقةهيالأسفارأن

الوثنيونبذلكوشهد.النهايةحتىالبدايةمنوالأحماءالكلمات

...عج!ثهذافيوليس"،إلهيبوحي11ئرجمتأنهاالحاضرون

هذهبمثلقرجمتها()أيتفسيرهاتممدالفدبمةالأسفارإنوحيث

اخرىمرةإيمانناوصاغبواسطتها،اعدناالذيايثهنعمةوبتدخلالائانة،

مصرفيتزيليفبغيىالفديم"العهد11المقدسةالكتبلناوحفظ،ابنهفي

منهاربأيعقوببيتفيهاأزهرالتياالسبعينيةالترجمةتمتاحيث1

كنعانفيالمجاعةمنهارلآيعقوببيتفعهاازهروحيث،كنعانفيالمجاعة

نإوحمث،هيرودساضطهادمنهارلأإليهاهربعندماربناحفظوحيث

الوجودالىوخرجتالأرضعلىربنامجي+قبلتمثقدالنرجمةه!ه
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الحقوهومزدف،غيرراسخفإيماننالذلك،المسيحيينجنسيظهرمبلما

بالطرلقةاالسبعينيةالترجمة11المقدسةالكعبهذهمنأسانيدوله،وحده

علبىمتففونفالرسل.انقطاعبلاالكنيسةكرازةومنآنفأذكرتهاالتي

الفدبمىلأن.الرسوليالنفلبدمعمتواففةنفسهاوالنرجمةالنرجمة،هذه

الإعلاناتهذهأظهرتبعوهممنوسائرولولسومعىولوحنابطرص

)السبعون(.الثيوخفسرهاكماالنبوية

مجي+هوعماالأنبياءبواسطةناعنىالذيالهروحهوواحدأليسلأنه

الإنباهسبقلماتفسيرأأعطىالشعوخهؤلاءوبواسطة3ضكلههووما؟الرب

ملكوتوامترابالأزمنةمل+مجي.الرسلفيأعلنالذكليالروحوهو،به

عمانوثيل(1.-العذراءمنبالمولردالمؤمنينوسطيحلالذيوهوالسموات

الخرافةلهذهرؤجالذيالكنيسةآباءبينمنوحدهارينيئوسيكنولم

سبيلعلىمنهمنذكرالخرافةهذهنقلواتقريبأالكنيسةآباهكل)نبل

:المثارع

،31الأولالدفاع،68:71ترلفومعحوار:م(أ03)الشهيديوستعنوس

.رلاليونانيينحث

ا:22:148المتنوعات:م()216الاسكندركطكلعمندس

81الدفاع:(م)024ااأفرلقعاشدارع51ترتلمانوص

.ر8:2الكنيسةتاريخ:الفيصري(يوسابيوس)فيأناتوليرس

99:38،-81:للانجعلالتمهعدم()034القيصرييوسابيوس

.434:الموعوظينعظاتr()386الأورضليميكيرلس

118المزاميرعن(م)793أمبروسيوص

.IRBN!24:21ا Ad Haerالأسكندرية-كنيسةعرفتهكماالقديمالعهدكت!عننقلأ

64-45صمرم!مجلةثار

177



3:6والمكاييلالموازلنr()304لىليفانوس

5:4متىإتجيلتفسيرم()704الفمذهبييوحنا

1115::13-18اللهمدينة(-مأكسطينوس)043 42X

يوليانوسضد(كهـم)4الكبيركيىلس

الخرافةهذهتلقفواالمقدسالكتابتحرلفبعدمالقاثلينانولبدو

تمامايطابقالسبعينية.الترجمةفيالموجودالنصأنزاعمينلهاورؤجوا

الخرافةلهذهروجوممن،يحرفلمالعبريالنصأنيدلمماالعبريالنص

االدوبارةقصركنيسةحالالسان0رلاضداودالدكتورالحديثالعصرفي

الأصلمعلتطابقهاالنفادأسكعت):السبعينبةالترجمةعنيقولحيث

(1العبري

الكعابعنفيقولالخرافةلهذهالترولجفيداودالدكتورولستمر

)ولممائلايعفبثمالسبعينبةالعرجمةويذكر(ترجمتهفي)فرلدالمقدس

ترجممه(.فيشعثأالمفدسالكمابيففد

ترجمته:في)فرلد:المفدسالكتابعنيقولحيثعزلزمرمسالقس

اليونانيةإلى.العبريةمن،السبعينيةالنسخةترجمتفقد،ترجمكتابأول

حتىالماريخذلكمنذالمقدسالكتابترجماتواستمرتق.م.025عام

ولم،ولهجةلغة1018الىوصلقدالمفدسالكتابكان8491سنةفيأنه

(2.رسالةومحتوىمعنىفمعجزته،ترجمتهمنشيثأالمقدسالكعابيفقد

العالملغاتكلإلىترجموقد):يقولحيثمثرقيصموثيلالفس

به،تكلمالربفمأنأساسعلىلهبالخضوعيطالبوهوتفريبا

نفسهالمسمجامتبسفقدله،لمطابقمهاالأصلحكمفيهيوترجماته

7صايثه؟كلاألمحريفعلىيقلرمنا

84صالمقلسالكت!لمحريفاستحالة2
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القديمللعهدترجمةالاليستالتيالسبعينيةالترجمةمنمرارآوتلاميذه

1(تمامأالأصلمثلبهاموحىكأقوالاقمبسوهاوقدالمونانيةإلى

:الأنوالنساؤل

خرافة؟أمحقيفةالسبعينيةالترجمةمعجزةقصةهل

ترجمتهم؟في4أمناالسبعينيةمترجموكانحقأهل

؟العبريالنصيوافقالسبعينيةالترجمةنصهل

السبععنيةالترجمةمعجزةقصةهل:وهوالأولالسؤالعلىوللإجابة

خرافة3أمحفعفة

فيالقساوسةمنمجموعةلسانعلىجاءمماأفضلتعببرأأجدلست

هذهعنقالوافقداسطورةبأنهاوصفوهاحيثالكتابيةالمعارفدائرة

هذهمثللهعملنشاةحولالأساطيرتحاكأنلابد)وكانالقصة

(2الأهمبة

المقدسللكتابالفديمالعهدمدخلفيجا+هاأيضأالرأيوبشاركني

حمثاليسوعيحمويصبحيالأبلسانعلىاليسوعيينالأبا+نرجمة

اليونانيةالترجمةعلى)السبعينية(اسمايطلق1قائلآأسطورةبأنهيصفها

ارستىا.10رسالةفيوردثاسطورةالاسمهذامصدر.القديمللعهدالأولى

72أنيفال:ق.م.الئانيالقرنأواخرإلىعهدهيرقىيونانيمؤلفهو

جميمفيواحدةترجمةفوضعوايومأ72مدةمنفردينعملوايهوديأعالمأ

اما.ادلهمنبالهاموتمتعجائبيةكانتالترجمةتلكأنالمراداتفاصملها

مترجمينيدعن015,والسنة025السنةبينتمتالثرجمةهذهفإنالواقع

41صلمحريفهواستحالةالمقدسالكتبعصمة

البعينيةالزجمةمالة-تحرت-الكتاببةالمعارفثاثرة
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مخملفين(1.

لأوليدركالسبعينيةللترجمةاليونانيللنصالمعفحصوالدارس

الئرجبة.بهذهقامواالذينهميكونواأنيمكنلاأورشلممكهنةأنوهلة

عليهتوافقنيماوهذاالمصرلةبالصبغةمصبوقةاليونانيةلغتهافإن

الئرجمةيونائيةذإنالأخرالجانب)ومنتقولحيثالكعابيةالمعارفدائرة

كانو)ن،بالفلسطينيةمنهاأكعرالمصريةبالصبغةمصبوغةتبدوالسبعينعة

مجيء.عنبالروايةجاءمامصداقيةمنيقللأنهالا،الشكيحوطهأمرآهذا

فاوجاءككل(2.الروايةفيالثقةيهزوهكذا،أورشليمفيالشيوخ

أنها-فمهاالأشعا+أبسطمنحتى-واضحترجمة)وهىأيضاالدائرة

مصرلة(؟.ترجمة

بالترجمةالموجودأستيرسفرتتمةانالمقدسالكعابماموسيذكر

الإضافاتهذهكاتبيأن)ولرجحفيقولمصريهودبهقامقدالسبععنية

مصر(4.يهودمنهم

المعارفدائرةقذكرحيثالمئرجمين1عندالعبرلةاللغةضعفأحممألية

السبععنية،الئرجمةفيالعبريالشعرررعةتظهرلا)كمايليماالكتأبمة

ذلككلالحرفمةالثرجمةلمحاولةوأيضأبل،فحسبالدقةفيلنقصلا

أوالعبريةناصعةمنمتمكنينيكونوالمبالئرجمةقاموامنأنعلىيدل

24صالمرقلار-القديمالحهدالىمدخلا

ثا2
السبعينيةالترجمةملأة-تحرف-الكتابيةالمعلرفئرة

اسكندرية-احرت-السابقالمرجع3

الأسفلركنبعننقلا-66صطضسنوجونالملكعبدبطرصالمقدسالكن!قلوس4

07صالجةمكتبة-الثانيةالقانونية

018



.(1المعانيلمحريفيالكافيالجهدببذلوالمأو،الدقةيراعوالنأنهم

الطبيعةهوالترجمنعهذهيترجموالمأورشلعمكهنةأنيرجحومما

وأالسهلمنيكنلمحيثأورشليمليهودوالمنعزمنعةالمحاذظةالفكردة

المعارفداثرةأنوأظنأخرىع.للغةالمقدسكتابهمترجمةلديهمالمقبول

مناليهودموقفعنتقولحيثالرأيهذاعلىتوافقنيعالكنعابية

السبعينية:الترجمة

الذيالاحعرامبنفمرعالترجمةاسنعقبلوامصريهوداعنفيلو)وبقول

معالهلعني،العالمكلعلىينطبقعهذاأنوالأرجح،العبريللأصليولونه

المتزمعون(2المحافظوناليهوديقيمكانحيثفلسطيناسنعثناءاحنعمال

ت!جمتحمكل؟فافىأمناءالدمبميفيةمقهـجم!صانحقأهل

فاقديأناسأنهمالسبعينيةمترجمىعنيفالأنيمكنماأقل

عدممنبحالةمعهتعاملوافلقد،العملهذاتحاهبالمسثوليةالإحساس

العبريالنصعلىحكامأنفسهمأقاموافلقدذلكمنأكئربل،الاكتراث

يوافقلاماوبدلواحذفوافلقدالإلهمنبهموحىأنهيفترضالذي

مثالأناعخذ،العبريالنصعلىقضاةأنفسهمجاعلينعقولهمأوهراهم

51-58و41و3ا-ا17:8الأولصموئيلسفرفيجا+ماذلكعلى

18:1-5 j17اعاو01و9و j18و.

للترجنةالشرفاءالمترجمونوحذنهاأخفاهاقدالنصوصهذهكلفإن

السبعبنبة

3النصوصلهذهالشرفاهالامعنا+المترجمونحذفلماذا:السرعالوياعتي

السابقالمرجعا

الابؤ،المرجع2
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النورعبدمنيصالقسالدكتورعلينايبخللاالسؤالهذاعلىوللإجابة

ملنا:3لهاالعونانيالمثرجمحذفسببهوماميل)و)ذافيقولكعابهفي

شاوليجهلكعف:وهوالأيات،هذهفي)شكالوجودالمثرجمظنربما

ليضربطلبهشاولان16:162-رأصموثيلفيوردأنهمعداود،وأبنير

حتى،عقلهيععريالذيالاضطرابمنيستفيقوكان،أمامهالعودعلى

داودعنشاوليستفهمفكيفله.ملازمأذكانله،سلاححاملجعله

منابناعلملست01أبنيرمجيبهثمبعدهاالتيالآياتوفي17:55,فيكما

هذهترجمتهمنأسقطذلكالسبعينيةالنسخةفيالمثرجمرأىفلما".هو

النصرف(1بهذاالإشكاليحلأنهوتوهمالأيات

هذهعندبالكتابالعبثعنالشرفاءالمثرجمينأيديتتوقفولم

هنافيحذفونالكعاباسفاركلالىتقريبأاممدتبلفقطالفقرات

نعطييصححأنجمبخطأأنهوجدواماأورأيهميتفقلاماوهناك

ذلك.علىامثلة

و28:23-28وخروج25:6خروجوتكوينو351:أتكوين

و37:22-92خروجوأ-35:718خروخو35:8خروجو32:9خروخ

و411:هخروخو4:7هوخروج93:25-43وخروصخ38:28-31خروض!

ي!ثوع8:13jيشوعو6:4يشوعو04:03-32وخروج428:هخصوج

4-02:6ويشوع3،:31ويشوع43:أهويشوع8:26ولشوع8:62

17:05صموأو1:14صمو7وأ13-12:1صمو7وأأ:31صموأو;11:4وقضا

1.18:17-91واأ-أاصمو18:هووأصمو18:ا-5-58أ:56صمو7وأ

311:وأملوك23:12وأصمو3أصمو48:هو j4:25-أملوكو42:هملوك

281 j13:27أملوكو12:17أملوكو12:2وأملوك5:17ملوك

22:94ملوكوأ22:47وأملوك:1532ملوكوأأ:56ملوكوأ-02أ:14ملوكوأ

146صوهمبةشبهكا
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16-11:أخباروا Iو116:1ونحميا227أخبار8:و1:18-24أخباراو

5-12:6ونحمعا1:32-135ونحمعا11:28-92نحمياو1:02-21انحميا

و4.؟وإمعال1:14مور23:14,16وأيرب3أستير9:هو5وأصئير9:وأسير4:6

رJ16:3-4وأمثاا:16أمثالو51:13وأمثال11:4وأمثال833:امثال

و3!1:2وأمثالJ02:14-22أمثاو91:2وأمثالJ18:23-24وأمثا:616أمثال

7:27عارمياوأ7:وارمياا2:واعرميااشعيا+56:12وواشعياء23232:22:امثال

:2-714وارمعا11:7وعارمياأ:هارارمياه1:6-8وارمعاه1-8112:وارمعا

وارمعا27:21وإرمعا72:71داعرميا27:13واعرميا27:7رمعادها25:14وارميا

-33:41دارمعا3:22دارمياه51:ردارمياه11-3:51داعرمياه92:16-02

5l934دارميا33:21-26ارمياو91:ر3دارميا33:71دارميا:,J?31-93:6رمعا

51:45وارميا946:وارميا43-4847:!ارميا4626:ارمياوا46:وارميا

وارميا52:28-03هـ)رمعا52:15و)رميا3-52:2و)رميا51:47-48دارميا

:114وحرععال3:92)رمياومراثي3:22-24عارمياومراثيدارميا

J04:03وحزتياJ33:35-26وحزقيا2713:وحزميالJ01:14وحزمعا

الكبوفى؟النصاففيهالدمبكينيةالتهجمةفهلى

لاافتراءمحضفهوالعبريالعنصيوافقالسبعينيالنصباعنالادعا+أما

عليهبالدليلوجئناالاشعثأنذعيلاوكعادتنا،منصفباحثبهيقرل

علىالعبريوالنصالسبعينيالنصبينالاختلافاتمنبعضأوالعكم

الحصرلاالمثالسبيل

يعفوبصلبمنالخارجيننفوسجميع)وكانت:الأولالمثال

ا:5خروجمصر(فيكانيوصفولصعننفسأسبعين

فينفسطسبعونهميعقوبصلبمنالخارجينعددأنواضح

خمساهوالعددأنيرىكانففدآخررأيلهكانالسبعيعنيةمنرجم
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تعليقأالهامشفيالمشعركةالعربيةالترجمةذكرتهماوهذانفسأوسبعين

اليونانيةوفيممرانفيوجدعبريمخطوط)فيتقولحيثالنصهذاعلى

نفسآ(.وسبعينخمسأنقرأ:

بينالاخملاتعلىالضو+تلقيلاالمش!تركةالعربيةالترجمةتعليقإن

وجهعلىكصفعةيانيولكنهفحسبالسبعينيوالنصالعبركطالنص

يأعننسألهمأنولنا،قمرانباكتشافاتصخبأالدنياملأواقدالذين

العبريالنصهلنتبعأنيجبعبرينصوأي،يتحدثونعبرينص

العبركطالنصأمسبعينكانواالنفوسعددانيقولالذيالمشهور

3333أ؟3؟أوسبعينخمسةيفولالذيفمرانفيالمكتشف

وملكملكحينسنةوأرلعيناثنعينابنأخزلا)كان:الثانيالممال

2أخبار22:2عمركط(بنثعثلياأمهواسمأورشليمفيواحدةسنة

المقدسالكتابلمحرلفبعدمالقائليندؤختقدالنصهذ!مشكلةإن

يكونملكعندمالأخزياالسنهذابحسبأنهأولهاعدةمشاكلففيه

الحكمكرسيعلىجلىقدأبوهأنحيثبعامينأبيهمناكبراخزيا

فيكونتوفىحتىسنواتثمانلمدةحكمثمسنةوثلاثيناثنينابنوهو

ابن)كان22:2اخبارافيجاءكماوذلكسنةأرلعينهوالموتعندعمره

غيروذهبأورشليمفيسنينثمانيومللاملكحينسنةوثلاثيناثنعين

حلاالمشكلةمجدوا.لهذهلمالسبعمنيةمئرجميأنولبدو(،عليهمأسوت

ملكحينأخزياصفيغيرواأمامهمالمكتويةالحقائقفييعبثواأنسوى

الئرجمةذكرتهماوهذاسنةعشربلنهوالحكمتوليعندعمرهفجعلوا

يئركمادائمأولكن2أخبار22:2علىتعلعقاالهوامث!فيالمشئركةالعربعة

مننحلصمدالتحرلفبهذاأنهتصورففد)دانتهعلىدليلأاللص

يذكرحيث8:26ملوك2فيذيوللهاالمشكلةأنيدركلمأنهالا،المشكلة

كماسنهعشرلنولعسصنةوعشريناثنبنكانملكحينأخزلاصأن
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حينسنةوعشرلناثنتينابنأخزيلا)كانالنصفيقوليحرفأنحاول

ملك(.

ؤ)تىكرضأ.آذزعغ!ثعرفضشاننخاد-لم)وتمفابم:المالثالمثال

42:4حزفيالالعئمنال؟تخؤومبؤائفاغرضآؤاجذةدؤاغ،طريقالدايخيئة

هوالممشىعرضيكونأنالمعفولغيرمنأنهيجدالنمىلهذاالمتأمل

الممسىهذاطوليكونبينمااتفريبا"اونصفأمتارارلعة11اذرععشرة

السبعينية،مترجموأدركهماوهذااتقريبا"اسم1145ففطواحدذرإعهو

فكتبوهاالفدس"الروح11فيهأخطامابتصحيحفامواالخطالهذاوتلافيا

.1(ذراعمئة)طوله

انتكانفدانمالثئرقتخؤالذايىجذايىكرضيىييكات!تغ)آنمخاب

42:01حزقيال(البنا:ؤقتاتةاثئثقيم

هوالعبريالنصعلىالمعتمدةفاندايكترجمةبحسبالمخادعاتجاه

)نحوالمخادعهذهاتجاهفإنالسبعينعةالنرجمةبحسبولكن،الشرقنحو

الترجمةعلىاعمماداالمشتركةالعربعةالعرجمةاختارتهماوه!ا(الجنوب

ولاتمامأمختلفاناتجاهانوالجنوبالمشرقمنكلأأنشكولاالسبعينية

.جمتمعان

الم!ا!افىممفهـأصتيو

بينواسعاجدلالاقتالتيالكثيرةالأسفارمنواحدأأسميرسفركان

الأمرمبدأفيبأكملهالسفريرفضلوثرمارتنفهذاالنصارىأوساط

السفركلفيواحدةمرةولايذكرلااليهوديالإلهاسملأنوذلك

:424حزقيلعلىتعليقأالمشتركةالعربيةالعرجمةهوامثىانظرا

بالثراهد(المفدس)الكتببالئواهدفاندايكترجمةايضأانظر
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هذارفضواالذينالمسيحيةعلماهبعضالكتابيةالمعارف03داثرةلناوتنفل

فعفول.السفر

فقد،عليهالهجومتزعمقدلوثرمارتنبأنالسفرهذامعارضوايعباهى0

أننيلدرجةالسفرهدانحو)بالعداءيحبىبأنهحاديمهrأحدفيأعلن

بالصبغةشيءكليصبغالسفرنهذا،موجودايكونلاأتمنىكنت

أنكما(.الوثنيةالفسوةمنالكعيرطياتهفييحملائهكما،اليهودية

حكمهكانكيفترلناأرازمس،علىردهفيأبداهاالتيلوثرملاحظات

لوثرمارتنيقولأستير،سفرإلىواضحةإشارةففيقاطعأ،السفرهذاعلى

الاالقانونيةالأسفاربينالسفرهذايضعوناليهودانمنالرغمعلىانه

منيستبعدبأن-الأبوكريفاكتبكلمناكثر-جديرالسفرذلكأن

منالرفضذلكفإنسبق،ماكلمنالرغموعلى.القانونيةالأسفار

اعتمدوإنماتاريخمة،أوعلميةحفائقأيعلىمؤسسايكنلملوثرجانب

وفي.كتابتهمنوالغرضالسفربلهجةيخعمىفيماخاطئحكممجردعلى

ولكنهلوثر،ذكرهبما11ايوالد11يكتفلمالسفرعلىالهجومحملةاطار

إلىالسماهمنانحدرناقدوكأننانحسالسفرهذافي)ننااا:قائلأأضاف

لافإننابنا،المحيطةالجديدةالأشكاللننظرحولنانتلفتو)ذ،الأرض

العصرذلكرجالمنالصغيرةالحفنةتلكأومامنا،Uاليهودسوىنرى

أنيمكنلاسبقباكلولكن11اليوميفعنونتمامأيتصرفونالذين

العصرفيالسفرعلىالهجوماتخذوقد.هذاالسفرهذاصحةمنيغض

نأ-الحملةتلكرائدوهو-11حملر51اعتقدففدآخر،هدفأالحديث

وكبرلاثهم.اليهودكطرسةسوىيعبتلاوأنهمحض،خيالنتاجاسعيرسفر

التاريخية،الاحممالاتكلينتهكالسفرهلىاان11:11فيتهدي11ويقول

بالأحواليتعلقفيماعديدةوأخطاءبالغةصعوباتيحويانهكما

الدكعورأنالا11.العهمبالإشارةالاكتفاءمجردالىبالإضافة،الفارسية
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نا11:يقولإذ،الفكرةتلكعلىالتعديلاثبعضيدخلا.درايفر11

الفارصمينبأحوالواسعةدرايةعلىوكانهنفسهيظهرالسفركاتب

سفرفينرىمثلماالماريخيةالمفارماتمنيرتكبلاوهوومؤسعاتهم،

هذافيالمرسومةأحشولروششخصيةأنكمايهوديث،سفرأوطوييا

هؤلا4بينالمحاولاثوهذه".التاريخيةالحقائقتطابقالسفر،

القطعمنبالاقعرابتوحيبادرةأيالأفقفيلي!انهنبينالمعارضين

ذا11،فعيةدي11منكمابمهفيعنفأأكعر11نولدكه11كانولفد.برأي

مننسيجأإلاليس-الأمرحفيفةفي-السفرهذا)ن):يقول

111(المسعحيلات

فييعبثونفأخذواالمشكلةهذهالشرفاءالسبعينيةمترجموأدركولقد

اليهوديالإلهباسموزجواوالحكاياتالقصصبؤلفونقأخذواكتابهم

)واستدراكأاليسوعيينللآباءأستيرسفرمفدمةتفولكماأوالكلاموسط

بصلواتالترجماتوسائراليونأنيالنصفيالسفرذيلفقدالنقصلهذا

الجشههذافيقديمهومانعلم.فلاواستيرمردكاييرقعهاجميلة

.(2الديني

العربيةالترجمةعليهتشهدالسبعينيةمعرجميمبلمنالعبثوهذا

كعاب)قرأناتقولحيثاليونانيأسيرسفرأحموهمامقدمةفيالمشتركة

ببعضتصرفوااليونانيةإلىنقلوهالدينولكن.العبرينصهفيأستير

أبجدكط.بحرفإليهاأشرنامقاطعستةالأصليالنصعلىفزأدواالعبارات

.3:13jبعدنقرأه-ب-والمقطع،الأولالفصليسبق-أ-فالمقطع

بعدهـ--والمقطع5:3بعد-د-والمقطع4:17بعد-ج-المقطع

فيالمشتركةالعربعةالترجمةوتستمر(01:3بعد-و-والمقطع812.3:

اثا
أصتبرمالة-احرفالكتابيةالمع!فنرة

زلالة()اغناطيوصاليسوعيينالأبلهنرجمة
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ولاايلهعملجهةمنمتحفظالعبريالنصأنإلى)نشيرقائلةالحديث

الوجهةفيفيئوسعاليونانيالنصأما14(:)4واحدةمرةالااليهيشير

أعمالعلىتشددأولىنظرة:إيمانيميننظرتينأمامنحن.للأحداثالخفمة

أنتذكرناثانيةونظرة،الأعمالبهذهتحيطالتيالعنفداثرةوعلنىالبشر

مضطربآ(كانمهماالبشرتاريخفيحاضرالله

هذانحواليهوديالقلقهذانقلتفقدالكتابيةالمعارفائرةدأما

تومفالقدفتقولالسفرلهذاوالإضافةالعبثالىبعدفيماأدىمماالسفر

السفر،هذامن..اللا"اسمكعابأمام،بالغةحيرةفيطوللأاليهوديالفكر

هذهعالجتلذلك.الحياللهعبادةالى)شارةأيوجودعدموكذللا

الأمور(1هذهاليونانيةالإضافات

سبقعنالتحرلفبهذامامواالسبعينيةمترجمىأنيتضحسبقمما

سفر)ضافاتيضعوالمأنهمهوذلكعلىدليلوأكبروترصد)صرار

طياتبينالزلاداثهذهحشرواإنهمبلالسفرعنمنفصلجزءفيأستير

العرببةالنرجمةعنسابفأنفلناكماوذلكمعفرفةأماكنفيالسفركلام

.,8:1201:3و5:5و4:17و3:13بعدالمشتركة

الكاثوليكعندوحتىالترجماتبعضفيالاضافاتهذهوجودأمما

ماوهذاجيىومالقديسبهقاممتأخرعملفهومنفردجزءفيمنفصلة

المخطوطاثأقدم.فيأسيرسفر)يحويفتقولالكنابيةالمعرفدائرةتنقله

الإضافاتوهذه.العبريالنصالىمضافةأعداد)701السبعينيةللزجمة

السفرعلىلتضفيأصاسأأضيفت)نهاحعثالسفرأرجاهكلفيمتناثرة

،جيىومالقديسترجمةوفي.العبرينصهفيتنقصهالتيالدينيةالصبغة

أهماستخرجتالفولجاتا،باسمالمعروفةالشعبيةاللاتمنيةالنرجمةفيكما

اصتيرمالةورالكتابيةالمعلرفثائرةا
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السفرنهايةفيووضعتمعأوجمعتأماكنهامنالإضافاتتلكوأطول

الترجماتوفي.مبهمةغامضةالإضافاتهذهصارتوبذلكالفانوني،

هذهجميعتظهرالبروتستنتيةالترجماتمنوكيىهاوالوللزلةالاتجذبزلة

.1(الأبوكرلفاذسمفيالإضافات

السبععنعةمنرجموفعلهمابثاعةمنيخففأنالبعضحاولولقد

:فتفولالكتابيةالمعارفدائرةلناتنقلهماوهذالهالعذرالمماسذحاولرا

نأعلىالحديثالعصرفيالعلما+جميعيتفق:الإضاذاتهذه)تاريخ

السنين،بعشراتالقانونيالسفركتابةبعدكتبت"أستيرسفربقية11

عامإلى51أستيرسفربقية11كعابةبتاريخرجعناإذانخطئلاولعلنا

منالغيورينلأحدالإضافاتبتلكندينأننا،الجليلمنفإنهم.ق.155

هيركانوسيوحنااتحدفقدديية،مسحةالسفرعلىيضفيأنأراداليهود

وأالصدوقيينجماعةمعم(ق.301-)135الأخيرةسنواتفي

ينتميكانالذينالأرثوذكسيينالفرلسعينجماعةتركأنبعد،العقلانيين

للغيرةالإضافاتبهذهندينفلعلنالهذاالومت،ذلكحتىالمكابمونإليهم

النزعةجراهمنالأرثوذكسييناليهودبينتأججعااللتينوالحماسة

.الأيامتلكفيتزايدتالتيالعقلانية

كتابةتارلخأن-البريطانيةالمعارفدائرةفي-تشارلزهـ.د.ولرجح

2(11المكابيالعصرصدرالىيعودالاضأناتهذه

مبلمنالكمابنصوصفيوالزلادةالدسفيالأسلوبهذا)ن

الأسفارمنللعديدامتدولكنهأستيرسفرعندينتهلمالسبعبنيةمنرجمي

عنمنفصلةليستدانيالسفرفيالإضاناتفإندانيالسفرمثلالأخرى

الا
مقدمة-الفربقبة-اسنيرمالة-tحرتالكتابيةالمعلرفئرة

الابقالمرجع2
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الإضافاتهذهأنالقارئيدركحتىبهاخاصعنرانلهاوليسالسفر

العالية.المواضعفيدسث.الاضاناتانننجدالأصليالنصمنليست

فاوتقععددأ.67منوتتكونالفديسين،الثلاثةالفعيةتسبحةا-

.24وعدد23عددبينالمالثالأصحاح

العفعفة.سوسنةفصةويحويعشر،الثالثهـالأصحاح

والتنين.بالالصنممصةومجوي،الرابعالأصحاح-3

ايضآ.أرمعاوسفر

لسفرالسبعينيةالنرجمةعلىتعليفأالكنابيةالمعارفدائرةفيجاء

يلي:ماأرميا

نصبينبالمقابلةتمعلقمشكلةهناك:للسفرالسبعينيةالنرجمة01

لاللسفرالعبريةفالصورةله،السبعبنيةوالترجمةالعبردةفيأرمعاسفر

القديمالعهدأسفارمنسفرأيمنأكثرمادنهافياليونانيةعنتختلف

بالشعوبالمختصةفالأقوالأيضاالترتيبفينحتلفبل،فحسبالأخرى

الأصحاحسياقفيالسبعينيةفيموجودة(5،-46)أصحاحاتالوثنية

بجدهوما:مثلأ)انظرتمامأمخعلفترتيبوفيوالعشرينالخامس

-78وعى-،:2294.-4.7و7،-51.471،و05و46حتى

السفركلفيالفراءاتفإنهذاالىوبالإضافة(.48و27-23و33

أمصرو،عامةبضفة،السبعينيةفالنصوص،الحالاتمنكثيرفيتختلف

العبريالنصمنأقلاليونانيالنصكلماتأنكماتركيزأ.اكثر

النصمنأقليكونولذلك،عبريةكلمة0027بحواليبهالمعترت

الوثنعةالشعوبضدالأموالراجب!يختصفيماأما،الثمنبمقدارالعبرى

تاكيد-بكل-اليونانيالترتيبفإنوالعشربلن،العاسعالأصحاحفي

فيالمترابطةالأجزاءيمزقلأنه،العبريالترتيبمنأصالةأكثرليس

نععجةحدثفدهذايكونأنويحتمل،والعشرينالخامىالأصحاح
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تأتيهناأنهإلىإشارة:25صكلماتاعتبرتفقد،الفهملسوه

اليونانيالنصفيالأحاديثهذهترتيبانكما.الوثنيةالأممضدالأقوال

فيظن،ذاتهللنصبالنسبةأما.العبريالنصفيكماطبيعيأيأتيلا

وأنلإيجازه،بالنسبةالعفضعلبسعحقالسبعييةفيالنصانالبعض

-عامبوجه-اليونانعةوالترجمة.إلمهأضيفبمازيدمدالعبريالنص

يدعوماوهناك،للموضوعدقعقفهمبدونتمتأنهاولغلب،دقيقةكير

كانأرمعاأسلوبأنظنحيثما،النصاختصرقدالمترجمبأنللاعتقاد

ذلكإلىعمدأويحذفها،انفراىمئكررةأشياءواجهوحيثماثديد%

انننكرلاذلكومع.اللغةفيأوالموضوعفيمث!اكلاعنرضتهعندما

فدنكونوأنصحيحةتكونانيمكن-كعيرةمواضعفي-ترجمئه

111العبركطالنصإلىإضافاتحدثت

الكجيبةاالأممفا!الطمبكينيةالق!جمة

الكلاموسطفيواعدادأصحاحاتبدثرالسبعيننةفرجمويكعفلم

منالعديدفهناكبأكملهاأسفارأيؤلفوافأخذواأكثرالجلالةأخذتهمبل

منكليرفضهاذلكومعالسبععنيةالترجمةفيالموجودةالأسفار

بهاتؤمنأخرىأسفاراهناكولكنوالكاثوليكوا،رثوذك!البروتستانت

)صدراسسفرالسبعينيةالترجمةفيفنجدالبعضونرفضهاالكنائسبعض

نافطالما151ومزمورالرابعالمكابيينسفروالثالثالمكابيينسفروكذلك

المقدسالكئابترجماتأنيزعمونالمفدسالكنابعنالمدافعين

بسفريعترفونلافلماذا(العبريايأصلمعلتطابفهاالنقاد)أسكتت

يوجدلاالسفرهذاأنوخاصة،والرابعالثالثالمكابيينوالأولأ!دراس

اثا
الني)رميا-أحرف-الكتابيةالمعارفئرة
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جيىوموفولجاتاللاتينيةالترجمةفيولكنالسبعينعةالترجمةفيفقط

الكتابية.المعارفداثرةفيجاءكماوذلك

على)علاوةالآتيةالفديمةالترجماتفيالأولاسدراسيوجد11

:(أعلاهأشرناكما-أصلاأوترجمةتكونقدالتي3اليونانعة

الفولجاتا.-ب،جيرومأ-:اللاتينيةفيأ-

اللغاتالمتعددةوالتننسخةفيالموجودةالبشمطة-أالسريانعةفي2-

111السداسيةالسريانيةالنرج!مة-بلاجارد،بمعرفةمنقحوينص

ا،صلمعلتطابفهاالنفاد)أسكتتالسبعينبةالنرجمةانالفائلونأبها

الناسبهتخدعونكنتمفما"الكتبفتشواو"غفلتكممنأفيقواالعببري(

قبلنحفونهكنتموما،المعلوماتثورةظلفيالأيامهذهمجدييعدلمقبلا

الكمبعوتر،أزرارأحدعلىبضغطةالناسكلمتناولفيالآنأصبحذلك

منينقلونكانواالسبعينيةمترجمىأنتعلمتعدلمالناسأنتظنونهل

ألا،السبعينيةفيلعضعوهاوكذبوأسطوريخرافيهوماكلوهناكهنا

بهايؤمنلمالثيالمانعةالقانونيةالأسفارعنالبروتستانتيقولهمايكفي

القانونيةالأسفارهذهأليستالسبعينيةالترجمةفيلوجودهاالاأحد

أخطا+الأبوكرلفاأسفارافي1انهاالبروتستانتعنهايقولالتيالثانية

احمهملاكأرحلتهفيصاحبطوبيابأنقصتهطوبيافيبدأعقاثدية،

كبدأحرقت)ن)نكقولهمثلخرافاتوذكركلب،ومعهما،روفائيل

الصدقةأنمنهاغريبةبتعاليمونادى6:91()طولماالشعطانينهزمالحوت

عادةوهيالطلعةوأباح12:9(و4:11)الخطاياوتمحوالموتمنتنجي

الفانونعةالمفدسالكتاباسفارفيجاءماتخالفأمؤروهي،الأصلوثية

تقدمةجمعالمكابييهوذاأن46-12:43مكابييين2فيوجاء..

الأولا!راصماله-أحرفالكتابيةالمعلرفثائرةا
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الخطيةعنذبيحةليقدماورشليمإلىأرسلهاالفضةمندرهمالفامقدارها

رأيوهو..الموتىقيامةلاعمقادهواتفاه،الصنيعأحسنمنوكان11

نأمح".الخطيةمنليحلواالموتىعنالكفارةقدمولهذا،تقويمقدس

منها،تاريخيةأخطاءالأبوكرلفااسفارفيهذا.عكستعلمالقانونيةالأسفار

نبوخذنصز،هودمرهاالذيانمع6(:14)طونجيانينوىدمربلاسرنبوان

بينماق.م،الثامنالقرنفيفلاسرنغلثوقتسئبينفعاليسبط)نوقال

وقالشلمنأصر.ومتق.م،التاسعالقرنفيحدثالسبي)نالماريخيقول

والدأنمع)1:18(ثملمناصرأبعهمكانملكسنحارلبإنطوبيا

يوسفعطامأنا94:8سيراخبنيشوعفيوجاء.-سرجونهوسنحاريب

فيمنمسالقسوسعمرأ.1111تنبأتموتهوبعد،افتقدت11يعقوببن

اسفارعزدزانهامرقس-القسيعمبرهاالتيالأسفارفينظرهوجهةطرح

حكمةفيذكرفقد،الإلهيالوحيلروحمنافيةالكتبهذه11قانلآإلهية

والتشجيعالانتحاروجواز،بالأعمالوالتبرلر،الأرواحتناسخسيراخابن

2(:9)يهوديتالكذبوجوازعلعه .01j13الموتىلأجلالصلاةونجد

26و16:25لوقافيجا+مايناقضوهذا46و12:45مكابمين2في

9:2700وعبرانيين

البروتسعانت)إن:الكاثوليكأوالأرثوذكسمنمائليقولوقد

معالتنزذبابمنولكننا(،بهايؤمنونلالأنهمالأسفارهذهيهاجمون

الترجمةفيالموجودالثالثالمكابيينسفرحولجاءمالهننقلالمحاور

الصحيح،التاردخمنالقليلعلىالاالسفريحتوىلا11السبعينية

سفرفىواضحهومماأكثر،الثالثالمكابيينسفرفىجدأفالواضح

وليس،معينةانطباعاتنقلإلىيهدفكانالكاتبأن،الثانيالمكابيين

02صفحةالنورعبد-منشوهيةثبهكأ

(13و15:9)يهوديتهووالصححالأصكفيهكنا2
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ومنحدوئها.المحتملغيرالأمورمنالكثيرالكعابففي.تاريخكتابةإلى

ركيكأسلوبفيالمصوغةوالخرافاتالأساطيرمنخليطأمامانناالواضح

أامراثهاعقولبهايشحنانالكاتبأرادالنيالأفكاربعضلاثبات

نأبكمأحرىكانالسبعي!نيةبالترجمةتتباهواأنقن3بدلأالعفلاءأيها

مليثةالسبعينيةالترجمةأناليهودأعلنكمااجمعالعالمعلىنعلنوا

إثباتفيعليهاتععمدواأنمنبدلأعليهايععمدلاثمومنبالخرافات

1111العبريالنموتوافقأنهاخطاوتذعواكعابكمصحة

الصحى؟ه!مق!انجيلىأءال!بكيفيةالقرجمة

النفاد)أسكتتالسبعينيةالترجمةبأنالقائلينلحضراتنعطيسوف

معتقف"السبعينييةالعرجمةأنعلىمثالأ(العبريالأصلمعلتطابقها

العبربدة.وكذلكنقيضطرفيعلى.العلاميذالمنسويةالأناجيل

:17-1218متىدة42إسعياه42:1)شعياء

الترجمةبحسبالعبريالنموبحسب

السبعيشية

عيعلماييئملكيئالذيعبدييعقوبالذيغئديفؤذا

الئعيئ:بإثتغعاة،إسرائيلأعضدهائذيئختاريآنشق

اخترئةاتلإى!ائ"هؤذافبلتهالذيمختاريتف!عيي.بهصئرت

بضرتائلإيخبببيروحي،وضعتنفسيغقئيمازوجيؤضغث

!تةرتآضغ!شب.العدلوبسيخرجعليهذممالخقفيخرفي

باثخقةالأتئمفي!خبزللامم

bI
الثالثالمكابببنسفرثالثا-المكايبنأسفلر-مكابيونمالة-محرتالكاببةالمعلرتنرة
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السبعينية6الترجمةفيجاهكمااليونانمةبحروفهالنصواليك

!ة"!هد!لمع،لاهلم!،8،ح!!هلألم!إ"ل!هه+لا!!هـ505ءلم!4ول30،لحل!11

كل!+قكاه+كاك!8ءكاقهـ+لاآ!ا!لأ.لا!!ه*ثلهة،ة+ل!ءس!كالاه".حم!،*كاثأكا

إاX!،كالأيأه+5!و،!إكا!01ءكاأهء

!للهده؟!أيعفوب

كاأ7!عءئيلاسرا

عننبو+ةهوأشعيا.سفرفط4جاماأنيزعمفإنهمنىانجيلفبحسب

وعن-عاسراثيل،يعقوبعنالكلامتجعلالسبعييةالئرجمةولكنالمسيح

علىالحاصلين.الدكاترةعلىنطرحهسؤال33كاذبوأيهماصادقفأيهما

ظالماجوابانجدعفناأمريكامنالدفاعياللاهوتفيالدكتوراهدرجات

.لتطابقهاالنقاد)أسكتتالسبعينيةالترجمةشعار،أنرفعوا.الذينهمأنهم

ا!(االعبريالأصلمع

لمفكلما،الترجمةفيالبهلوانيةبطريقتهمالسبعينيةمترجموولستمر

مثلأ:أنظرترجمعهفيتلاعبواالعبرلةفينصيعجبهم

ايئراييل(غقىصتنبثنيمالثئفيهه،ييصتتياثنضتاراكان)

:أ13أصموئيل

رجالمنرجلآلافثلاثةلنفسهشاولواختار):ترجموهامد

اسرائيل(

1:713 2 )And Saul chooses for himself three thousand men of the

men of Israel 3 1sm

متىصالمحيلتفسيركتابهفيالبعييةعنالنصهناترجمةالمكينمتىالأبالردلقدا

البحبنيةالترجمةفي12رفمبالعددالأولسزضرمنأ3)سجديبدا2
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إلىبعهعاوتمتىيخركؤنيعثعتوتمخذيضرنيلثيرغؤنصعقنمانؤضافر)

خؤاتنفعا(أوزصنيبتمؤسئورالربئؤتجنعبتجئيهبعتاةآكملآنإلىذارهذقيينة

3:4أملوك

urnt incense on the high places, because؟Nevertheless thepeople)

a(1houseن!12:35 had not yet been built to the Lord

ؤئلآثآلآفيئلآ8ئمانغغلغقىانذيبني!ئقبنغانانؤدع!رؤصتاةغذافا

الغمل.انغامعيينالثئعنبغقىانضتعتلطينثعثة

يعهصببسءانننعب.مهرئغةكرنجةةعبز:جخاز:بعنفمهواآعهانميلثونمفز

زانجخازهعالآحه!ثناقيؤفئاواؤانجنيئورع،ءجيزاتمؤتئارهوصئلنبهانتجئارهوقتختفعا

انبنمب.يبتا؟

16 besides the rulers that were appointed over the works of

nd six hundred masters who wrouh4ل!ملا!Solomon, there were three tho

they prepared the stones and the timber during؟in the works. 17 18 n

three

الصويانيةالتوجمة

أسفاربعضبصحةتوهمنتكنلمأنهاالسريانبةالترجماتعنجاء

الكعاببة.المعارفداثرعهفيعنهاجاهماالبكموسننفلالجديدالعهد

الكنيسةلدىالجديدالعهدكتباقدمأنوهومؤكد،واحدرأى)وثمة

2.3بط،2)وهيالصغرىالجامعةالرساثلتنقصهعدانتالسرلانعة،

لال!لك،لاحقتارلخفيهذ.ترجمتوقدالرؤبا.وسفرويهوذا(يوحنا،

منالأسفارهل.منامتباسأيالأواثلالبرلانالأباءكتاباتفيتجد
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الجديد(01العهد

جا+فقدالسربلانيةالعرجمةنهجنفسالجورجانيةالترجمةتبعتوقد

عنها.الكتابيةالمعارفدائرةفي

السرلائيةعننقلأتمتالجورجانيةالترجمةأن55كونبيرا.)ولعتقد

(.2اليونانيةعلىبمراجععهاعشرالحاديالفدبمة

!سالمقهالصابص!"هميةنبهـءات

بلي:ماعزلزمرمسالقسكتبالنبويةنعالبمهفيفريدعنوانتحت

هناك،ءانالكتبمنآلافبضعةمرأالذيحميث"ولبر11العلامةقالا

سنة،آلافالخمسةخلالكمبماأعظمالكتابهذاأن"علىعامأاتفافأ

هوشخصمجيءوعن،والمدنوالدولالناسعنمتعددةنبواتفهناك

فينجدلاولكنناالمستفبل،لمعرفةمختلفةطرقالأقدمينعندكانا.المسما11

ايةاونبوةنبيكلمةيستعملونأنهمركم11اللاتينيةأواليونانيةالآداب

المخلصعننبوةأيبهاتجدلاكماتاريخمأ،حدثتصادقةهامةنبوة

منولنارة،نبوءة003منأكثرالمسيحفيتحققتوقد.العالملينفذالآتي

31للقيامةالصلبمنا*مأسبوععنمعظمهاالقديمالعهد

منأدريفلست4رياخمهداودالدكتوربالحرفينقلهاالفقرةوهذه

عنأخذأنهمنهمأيآيذكرلمأنهخاصةالآخرعنينقلالذيهومنهم

أنهم3أوعزبلزمرقسعنينفلرياضداودأنيبدوولكن،الآخر

العرلانيةالترجمكالمقدمىالكتل!ترجمك-ت-حرفالكتابيةالمعلرفثائرة

الجورجانيةالزجمة-تحرف-الكتابيةالمعلرفثائرة

84صالعاثزالطبعة-المقدسالكتبلمحربفاستحالة3

93صاللهكلاملمحريفعلىيقلرمن
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511المصدر"عليهنطلقأنيمكنثالثمصدرعنينقلونالائنين

منفصللبحثتحتاجالمقدسالكتابفيالمزعومةالنبوءاتكلنفدان

البحثلطوللا.تظرأمنفصلكتابفيالهشاءاننصدرهافسوف!مطولذلك

الوهمية:اتالنبو4لهذهمثاذسنعطيهناولكننا

ا!بثآلإولى11الوهم11

ؤقاةالىغتاكؤكانيضراليؤائصترترعو،ئمعالضعىوتمحتققانم

اثيي"ذغؤثيضر"عسنبالئبتئ:الرلثعسنيبلذابيتمدعكيييرودص!

أ(2:5)معى

مصرالىالمسيحذهابعننبوهةهوالنصهذافإنمتىكلامبحسب

القديمالعهدفيالمزعومةالنبو+ةهذهأصلنرىدعوناولكنثانعةوعودنه

أ:،أهوشعسفرفي

ذععوغنمعتاكعلائيي.ذغؤثيضزؤينآخبنئةععلآمأإسنراييلكاناتدمصا1

وتمتاعصلئتاثعل،اثقثخوتة.وئئخرونلفبغليمليذتخونآتايهغينذغئوا

كثثشتقيعفبمق!لىيفرفوإبآذزجمهققيملىئائنمئضيعكآآفرابتمدزنجث

آععتانمهنمغنالثيرقينجئيكمتنلهعنمؤكنثالمخئةءلرئصعاثبشتربحتالآنجذئعتنم

نيكة.ئؤأمئوزفييضرآزفيإلىيرحغلآلىئاة.ئطجمأإتنهؤتذذث

عسنؤنجاعكعففنمجمصيئعتاؤئتيثعتذعيهئمييالسئيفأيئوزعيرجغوآآنعأصبوايةنفثم

11آزايهنم.آنجل

وهلةلأولفالقارئالبحثمنكثيرأوعقليةبداهةيحعاجلاالأمر

نجإنالإطلاقعلىنبوءةليست(ابنيدعوتمصر)منعبارةأنيدرك

وأنهمصرمنأخرجهمبانهعليهمبكرمهاسرائيلشعبيذكرالرب

بحسب)سرائيلفشعبموصعىنبيهبواسطةوجنودهفرعونيدمننجاهم

يفوذقكذايمركؤن:فتفوذ11يهوهالإلهابنبوالخروجسفرفيجاءما

اسراثيلعلىالربكرموبركم،422:خروجالبكر"اثيي)سرائيلالرلث:
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الرب-عينفي.الشروروعملوا)البعليم(الأوثانوعبدواخانوهفإنهم

فييسكنكانالذيهوشعنبيهلسانعلىيخبرهمالربفإنولذلك

يرسلهمسوفالربأن7:5()هوشعاالشماليةالمملكة11اسرائيلمملكة

سوفالذبحوأناضور،الىبلمصرالىليستالمرةهذهولكنيللسبي

معاصيهمبسببإسرائيكشعبفييعملسوفوالسيفشديدايكون

ق.م.722صنةالأشوريينيدعلىسبيهمتموبالفعل

المسيحعننبوءةالنصهذا)نعاقليقولأنيمكنهلنسألوهنا

يستحقحنىالربعينفيالشروفعل)البعليبم(،الأوثانعبذالمسيحفهل

ذهببأنالمسيحفيالنبوءةهذهتحققتحقاوهلأشوريدعلىالعقاب

أشور.يدعلىالسبيالى

حتىالمختلفةالترجماتوضععهاالتيالعناوينعاقلأييقرأأنيكفي

واليكمالسلامعليهالمسيحعنيكونأنيمكنلاالأصحاحهذاأننفهم

المختلفة.النرجماتوضعتهاالتيالعناوين

المقدس)الكتابلهااللهرحمةعليهاوالفضاهبالنعمةاسراثيلكفر

بالشواهد(.

المثوكة(.العربية)الترجمةالمعمردلشعبهالربمحبة

رله.علىمتمردأالمسحكانهلأمايثهبنعمةكفرالمسيحفهل

نجيةلثااخثهآ11لوهما11

ئتنائمنئةينالئلآثين)وتمخذواالئبى:بإيىيياييلتاتئمحبتيذ

دتاالقخاركأخقلغنوتمغطؤغااسراييلتييينئمئو:اللإيالمثضن

"آلربد،.آنونني

92:9-01()متى
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يهوذاخيانةعننبوءةهناكانالقارئيوهمأنمعىإنجيلكاتبأراد

.هذهخيانتهجزا+ألفنعهمنثلاثينسيقبضوأنهللمسيح

المعنىأبهدانبوءةأرمياسفرفييوجدحقأفهل

بنافتعالوارصعرلاسقربلأرمياسفرفييوجدلاالكلامهذاأنالوامع

الحقيقة:علىلنتعرفالنصنقرا

الدثعجنعتنمازغ:إلهيالرلتقالككذا

قدالرلتائبازلبعيفولعونةؤبايغوهعثميأعئئونؤ!فايكوهثميذتجئالذين

كقنهيم.ئشئعصفونلآؤزغائفنماصثعغتيث.

ئعتلعئمكئتذابلالرلثنجنعوذالآزفيصئصعانغقىتغرعأصئمقلآلا"لي

معنأئعسذؤلآالآزصزقيصثرئونترليد"قييهيماقرببييدزخلكلالإئععنان

يلإيابم.

قستئثثغضقننلتفعييوتمخذثالقتنمآذذليهئفبمالذنح:غتغفزغنث

النتتنم.ؤزكذث)جبالا(الأخرىؤسنمصعث)يغمة(العزاجدة

آننعأؤكركثيي،لهيمتفعييؤنعاقثؤاجدشعفرييالئلآ"لةالرغاةوتمتذث

تنعسئئئ.

قفيأعكلؤاصعبعئنعقفعبذ.ئبرعؤقنقفيئتيمعثقنآزكاكنم.)!قففث:

نغضإ(.نغضئفالخنم

كلتعقطغئهعالذيكفديلأثفسزؤقستفئعتا)يغنة(غستافيقأخذث

الآسذباط!

كيئةانقايراثئثتطرونالغتم!آذذكيتمؤهكذااثيؤ،ذيلثييننمضى

الردث.

قاثتيغوا(.ؤ)فيأخعزييقأععطونيآععئيعنمييخسئن)اعنلهعنم:قبصفث

اثمضة.ينئلاثينأخزليقؤزئوا

2!!



بيما(.ثفئونيالذيائكيلتمالئضنانقخارئالى)آثمقاالرلث:ليققاؤ

الرلث.تجيمبيياثقخارئ%لىوتمثقيثئقااثرةينالث!ثينأس

فإنبالعكسبلخيانةأيعننبرءةأييجدلابأكملهللنصالقارئ

الرعيهذايتركأنيفررثمالقطيعيرعىراءصالحعنيدورالحديث

الذكطالشريفعملهثمنالكويمةأجرتهليطلبالقطيعلأصحابولذهب

بيتفيللفخاريالفضةمنالثلاثينهذهيعطيأنالربيامرهثمبمام

.الرب

ثمنأوخعانةعنمستفبليةنبوءةهذهأنليفولعافليوجدفهل

فقطشديدةبحرفيةالنصيهذاامتبعىمتىإنجيلكاتبانوببدو،خيانة

ئضرننيالذيالكيىلتمالئضناثقخايىيإلى)آثقهاعبارةالنصمنحذف

الأمر.ستفضحأنهاعلملأنهGبه

صتابه؟يحما!أنيعمت!ييفلا!كيف.الإلههلى

مرفتاومداملولس،الدكتورمعالدوبارهمصركنعسةفيحوار

وينطلقإلا،محرفالمقدسبىالكتابأنالدامغةبالبراهينيثبتأنما

الحوار،مجرىتغييرمحاولاالمأزقمنبهليخرج،بسؤالمعلاالمتحاور

الكتأبتحرلفبعدميرىمنلدىخاصةأهميةلهالسؤالهذاأنويبدو

بكتابةماموالذيلكعابه،الخلفيالغلاففيوضعهرياضداودأنلدرجة

المنشور:الكلامنصوإليكمالنررعبدمنيىالقسهوالنصهذا

السبيلإلىالعالمينلهدايةبهايثهأوحىكتابيحرفانيمكن)هل

مجبمتكلمكلماثويحرفيولبدليغيرالذيإن.يرضيهالذيالصحيح

لمخلوقالأعظمالهادكطيسمحفهل.وفدرةرتبةالمتكلممنأعلىيكونأن

الفادرالجليلالعظيمفهوسبحانه،كلماتهويحرفولبدليغيرعاجزان
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شي+11كلعلى

النور(عبدمنيسد.ق.

ليحدثفوقفاو!ئلدكرتالاالكلامهذاقرأتأنبمجردائهوالجبئ

التيالأولىالنقطةوكانت،المنصرينأحدمعحوارءرمهكنتفلقدشخصيأ،

ذلكعلىمثالأوأعطيمهالمقدسالكتابتحرلفهوحولهاالحواردار

المخطوطاتأقدمأنفادعى،محرفةأنهالهوأثبث5:7الأولىيوحنارسالة

المخطوطاتأقدمأنعلىبالدليليأتينيبأنفطالبتهالنصهذابهايوجد

مخعصر11كتابفيموجودالدليلهذاانفادعىالنصهذابهايوجدكان

التيالكتابيةالمعارفداثرةلهفأخرجتميلر"لأندولرالكنيسىتاريخ

ومعلهوقلت،لاهوتيرأيلتأييدالنمئاخأضافهمدالنصهذا)نتقول

أينلنرىهذاالكنيسةتارلخمختصربكمابليتاتيانأرلدكفأناذلك

نأعلىاتفقناثم،المخطوطاتاقدمفييوجدالنصهذاأنبهيوجد

بهفاتصلتبالكتابيأتينيولمأسبوعمنأكثرومر،بالكتابيأتيني

الك!نعسةتاريخمختصركتابكلقراتأنيوأخبرتهصحعه،علىمطمئنأ

بهايوجدالميالصفحةرقملييذكربأنوطالبتهأدعاهمافيهأجدولم

مختصرفيالكلامهذاأيضآهويجدلمهأنليفقال،ادعاهالذيالكلامهذا

لوولكنك:قاثلأوأضافصحيحايكنلمكلامهأنوقالالكنيسةتاريخ

القسالدكمورعليهايردأنبمكنأسئلتككلعلىردوداترلدكنت

ليفقالهذا،واتمنىبأسلالهفقلتمني،أعلمفهوا.لنورعبدمنيس

يأتوجدلالهفقلت،الدوبارةقصركنمسةفيسيكوناللقاءولكن

اتصلوبالفعل،مكانأيفيللحوارمسعدفأنامولر،دكتوريامشكلة

اللقاهأنليذكرولبههالدولارة،فصركنيسةفيموعدحددأن3بعدبي

بعدبناسيلحقالنورعبدمنيسالدكتوروأنلوبمرمدكتورمعسيكون

الدوبلرةقصركنيسةالناثر-ايثهكلاملمحريفعلىيقدرمنلكتبالخلنىالغلاتا
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لالهفقلتهام،اجعماعفيلانشغالهنظرأالحواربدءمنساعةنصف

المبنىفيالدولارةمصرلكنيسةوذهبنامعه،تقابلتويالفعل.مشكلة

لوش!د.لمكتباصطحبمنيالتيوهيميرفتبمدامعرفنيوهناالإداري

فإنالموقفلهذافتعجبت،الانصراففيرغبتهمولردكتورأعلنوهنالك

لمالتيأسئلتيعلىالإجابةيعرفأنيحتاجوهومعهأصلأكانالحوار

سينعظرانهقالولكنهمعنايصعدأنمنهفطلبتعليها،الردهويستطع

أضغطان،فاستحييتذلكعلىواصرانئهي،حتىبالأسفلالكنيسهفي

معنا.ليصعدذلكمنأكثرعليه

بينيالحوارودارمنمس،د.بمكتبمرورألولسد.مكتبإلىوصعدت

أمدمفيموجودالنصهذاأنأيضأهوفادعىالنصهذاتحريفعنوبينه

تخبرنيليتكلهفقلتعليها،المعولهيالمخطوطاتأمدموأن،المخطوطات

كتبكلفيموجودالكلامهذا)نليفقالالكلامبهذاأتعتأينمن

سأجدوهناكلاهوتكليةلأيأذهببانوطالبني،الدفاعياللاهوت

اسمليتذكرممكنلهفقلت،الكلامهذاتحوكطالتيالكتبمنمئات

كتابأياسع!يتذكرلاإنهفقال،الكتبهذهمئاتبينمنواحدكتاب

أينأورقمهااوالمخطوطةهذهباسمتخبرنيأنيمكنهللهفقلت،منهم

ولكننيلهقلتوهنالك،المخطوطةهذهاسميعذكرلاإنهفقالتوجد،

النص،هذابهاجا+التيالمخطوطاتأحماءبهايوجدالتيالمراجعلدي

مخطوطهكلوتاريخالنصهذابهايوجدلمالتيالمخطوطاتأحماءوكذلك

ثم،الكلامهذابهايوجدولاالحقيبةفيالأنمعيموجودةوهي،منهم

بعدمالدكعورليأشارهنالك،الحقيبةمنالكتابأخرجانهممت

طوقتلقيأنأرادتميىفتمدامأنيبدووكماوهنا،المراجع)خراج

علشانضعيفربنايعنيهو11:فقالتلوس!الدكتورلإنقاذالنجاة

يكون:لهافقلتا.اكمبه؟يحميقادرمشهو،كلامهيحرفواالبث!ر
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يتمثموالإنجيلالتوراةبحفظتعهداللهأنلوصحيحأهذاكلامك

لاعتراضك،معنىفلاوبالتاليبحفظهمايععهدلماللهولكنتحرلفها،

الأرثوذكسأنتؤمنينأنكمحهذاكلامكمنأتعجبأنالهاوقلت

بالكعابموجودةغيرأسفاراوأضافواالمقدسالكتابحرفواوالكاثوليك

يمنعلملأنهضعيفالإلهأنتؤمنينأنكذلكيعنيفهل،المقدس

أشطر)حنايبفى"آهففالت،الكتابتحرلفمنوالكاثوليكالأرثوذكس

وفلتتفوله،مالديهايوجدلالأنهتهذيأنهاأحسستوهنارلنا"،من

إنهمالمقدسالكتابيفولكمافمنهمرسلهيقتلوابأنللبشرحمحالله)ن

ضعيفالإلهيكونمفهومكبنفسفهلبالمناشير،نشروامنومنهمذبحوا

اللهولكن:وقال،بالكلاملوصالدكتورتدخل،-وهنالكرسلهيحململأنه

جا+فقالبالدليلتأتينيليتكلهفقلتالمقدسالكمابيحفظبأنتعهد

علاقةومالهفقلت(1تخايطونتةؤإئاالدكرترئتائخن))ئاالقرآنفي

ليففال،الكريمالفرآنعنتتكلمالآيةفهذه،المقدسبالكتابالآيةهذه

لهفقلت،المقدسالكتابالذكربهذاالمقصودأنالقرآنمنلكصأثبت

وأخذخلفهالمكتبةمنمصحفآليوأحضريدهفمدليأثبتأتفضل

المصحفداخلوضعهاقدمعينةعلاهةعنيبحثوكأنهفيهيبحث

تعبمنأرئحكتحبلهفقلتيبحثفأخذالأية،لهذهالوصرللسهولة

تعالى:قولهتقصدلعلكالبحثا

جمنادفييرئهساانأزضىآنالدكرنغدينالرئويىييكتنتا)ؤتبسذ

عارفآنتماطب:قائلةميرفتمدامانطلقتوهنا2(الضالغون

عارفينمشاحناانفاكركانأصلهاا:قائلاد.لولسانطلقوهنا11،أهوه

الظنسوهلماذاله:فقلتيقولها".اضطرعارفينهالاقانالمابسدي،الآية

الحجر/319

501/الأنبيله2
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زلتمافأناوعمومآ،قولهتودماأعرف)نيأعرفكأنأردتفقطأناهذا

هناكأنتعلمأنيجبفأنتخطأ،المسالةفاهمأنكويبدورايي،عند

حعىتملالكوسأضرب،المشتركةالألفاظاحمهكلهااللغاتفيشيء

،بكتابتؤمنأنكأقولأنافمثلااكعاب"1كلمةفهناك.أقولماتفهم

ناويمكن،بكتابيؤمنونوالمرمون،بكتابيؤمنونالمسلمين)نواقول

جعتإذافهلالنورعبدمنيسللقسوهميةشبهاتكتابمنكاستعير

تقصدبذلكتكونمعكالكتابأحضرتهلوسألتنيالتالياليومفي

منك؟أنااستعرتهالذيالكتابهناتقصدأنتبالتأكعدالمرمون؟كماب

تدلانيمكنواحدةكلمةأنهاهوالمشتركةالألفاظنفهمأنيحبوبهذا

،الكلاملقرشةننظربالكلامالمقصودالشيءولمعرفةشيء،مناكثرعلى

هكذانجدهاتسبقهاالتيللآياتونظرناالحوارمحلللآيةنظرنافلو

تاييتاقالؤ)6(تتخئونإئلثالذكرغقن!ئرذالذيأكالقاياؤقالوأ11

رهابالحقالأائمستئنرلتأ)7(الضابيينينكنعتإنبائملايكة

11)9(تخايخطونتةوائاالذثهرترئتاتخنإئا)8(ئنطرين)ذأكائوأ

كا-

أيقا)يا!النبييخاطبونوهمالكفارعنينحدثالكلاأسياقفإن

تعالىبقولهعليهمسبحانهاللهويردالأياتوتستمرالذكر(عذهئرذالذي

لويسالدكتورسألتوهنا(،تخايطونرهوإئاالدكرترثناتخن)%ئا

نأينكرأنأحديستطيعهلالكفار،يتكلمكانإذآذكرأيعن:قائلأ

سكتوهنامحمدط،علىأنزلالذيالقرآنعنإلايعكلملاالكلامسياق

عنبعيدةأخرىنقطةيطرحأنلطافةبصنعةوأرادرد%يعطولمد.لوبس

هذا.قوليعلىردآيملكلاانهيعنيمماالنقطةهذه

يعلمونفهميكتمونهولبههمالحقيعرفونالقومهؤلاءأنوالعجيب

وليسالبشر،ضعفعننأتجالعحرلفهذاوأن،بحفظهيععهدلماللهأن

فيأخطاءوجودمفسرآرياضيوسفقولوإليكمسبحانهالإلهضعفعن
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عدمإلىفقطتشيرفإنماالنسخعمليةفيالأخطاء)أما:المقدسالكتاب

1(نفسهالمقدسالكتابتعليممعتمامأيتفقالذيالأمرالبشر،عصمة

011المققا!كةالصلماتلكبةولع!المقصالتاب

الكتابأنعزلزمرقسالقسادعي.ابقائهفيافرلد1عنوانتحت

أوراقعلىالمقدسالكعابكعبالفد:فقالشيءمنهئفقدلمالمقدس

ذلكومع.وتفنىتبلىموادوكلها،الحيواناتوجلودوالحجاره،،البردي

2(ق.م035الىترجعالتيالمخطوطاتآلاففعندنا

عنبعيدأمعخصصبشكلالمقدسالكتابيقرألمالفسأنويبدو

هيكملأدركوإلافداساتهم،فيبستخدمونهاالنيالمتكررةالنصوص

نأويكفي،المقدسالكتابمنالضائعةوالأصحاحاتوالأسفارالصرص

الحقيقة،الىليفيقبالشواهدالمقدسالكتابمننسخةأمامهنضع

المقدسالكتابمنالضاثعةللنصوصنماذجلحضراتكموصنعطي

وثهايبمرلمهـلالون،0080،وحبلتوعافرومرديعرعزرة)وبنو

خبار1i4:17اشتموع(اجمهولشبح

عرفيتظهرالتيالنجوممنأعينكمأماميظهرامأحدعلىيخفىلا

دارولكن،النجومهذهوضعبالثواهذالمقدسالكتابوطبعأالظهر

نأوالواقع،.النجومهذهلوجودتفسيرأتكتبأناستحتالمقدسالكتاب

مكانهاتركواولذلكمففودةالأصلفينصوصاهناكانتدلالنجومهذ.

دارقامتفقدالمشكلةلهذهوعلاجآ،النجومبهذهالنقصلهذاوأشارواخال

بدأواالأمرذأولالأمر،لاصلاحالأمدطويلةخطةبوضعالمقدسالكتاب

الأخوةمكتبة-67صفحة-رياضيوسف-المقلسالكت!وحي

15ص-المقدصالكت!لمحريفاست!حالة2
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م3991سنةالمطبوعةالنسخةفيهكذافراغامكانهاووضعواالنجومبإزالة

وكايبمرلموحبلتويالونوعافرومرديثرعزرة)وبنو

اشت!نوع(ابيولشبح

لتكونحذفهتمقدالفراغوجدنام3002طبعةفيذلكبعدثم

هكذاالجملة

ابيولثبحوثهايبمرلموحبلتولالونوعافرومرديثرعزرة)وبنو

اشمموع(

النصلأنبعدتنعهلمالنصهذالترقيعالخطةأناالمةكلواثقوأنا

ولالونوعافرومرديعرعزرةوبنويقولفهوهبعورامازالالشكلبهذا

مسئحيلهذاوطبغأ3يالونهلحبلتالتيهذهفمن......بمردموحبلت

الكعابيةالمعارفدائرةكلامنصوهذا11111رجليالونلأن

الرابعالابناسموهو11،يسكنالرب11معناهعبرياسم:يالون11

يفنةابنلكالب-بصلةتمت.عائلةمنأنههـلبدويهوذا،سبطمنلعزرة

111(7،:4أخ،)

بدونويحمللأنثىذكرمنجنستغييرعمليةمعجزةمنلهافيا

المختلفةالنسخسرهوعظيم55قلمجرةمجردجراحيةأدواتاستخدام

"المقدسللكتاب

الترجمةواضعيتعجبلمالأمدطويلةالخطةهذهأنيبدوولكن

الكلماتفيالمهرةبأحدفاتواالسرعةعصرفيفنجن،المشتركةالعربية

وخرجتالجملةأكملويالفعلالناقصبالكلاميمكهنحتىالمتقاطعة

:هكذابالنصالمشركةالعربيةالترجمةعليا

فولدتبثيةمردوتزوج.يالونوعافرومردويثر:عزرةوبنو)

يالون-يحرف-الكتابيةالمعلرف+,اثا
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(.أشتموعمدينةبافيربشبحوشطي

وقتفيالفراغبملءفمتفلقدالمشئركةالعربيةالئرجمة..برلأو"

)11مياسي

العربيةالئرجمةفعلتهمانفسعلىالحياةكتابترجمةوسارت

المشتركة

كعابأوالمشئركةالعربيةالئرجمةمعرجمويأتيناأننتحدىوتحن

يزعمهاالتيالمخطوطاتآلافبينمنواحدةبمخطوطةغيىهمأوالحياة

النقصهذاأكملواأنهمفالحفيفة،النقصهذاأكملتقدتكونالقس

نذكروهنا،المقدسالكتابمخطوطاتمنولعس51بالفهلوةدماغهممن11

:المفدسكعابهمبفرلالمترجمبنحضرات

هذافيالمكتوبةالضرباتعليهاللهيزيدهذاعلىيزلدأحدكان))ن

22:18رزبدة(الكتاب

الكعابفيالنجومهذهفيهتظهرالذيالوحعدالموضعهوهذاليس

التالية:المواضعمنهانذكركعيرةالنجومبلبالثواهدالمفدس

23:43حزقيال

وهيه"،معهازنىيزنونالأنالزنىفيالباليةعنفقلعظ

ا:5مزمور37

،،ء،بمينيتنسىأورشليميانسيتكن3

5:6ملوك2

وصولعندفالأنفيه،5+ه+4يقولاسراثعلملكالىبالكتابوأتى

بر!همنفاشفهعبدينممانالعكأرسلتقدهوذااليكالكتابهذا

7:9الانشادنشيد

شفا.علىالسائحةالمرقرقةالسائغةلحبيعيالخمر--كأجودوحنكك
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الناثمين.

:239ارميا

صرت.عظاميكلارتخت.وسطيفيملبيانسحقالأنبياء--في

كلامأجلومنالربأجلمنالخمرغلبتهرجلومثلسكرانكإنسان

قدسه.

ا:اهلالأمعا

أمه.يحزنالجاهلوالابنأباهيعرالحكيمالابن-سليمانأمعال

615:زكرلا

الجنودبىبأنذ!تعلمونالربهيكلفيويبنونيأتونوالبعيدون

،،،،الهكمالربصوتحمعاحمعتم)ذاودكون.البكمأرسلني

:أ1حبفوق

---النبيحبفوقر%ال!بنالوحي

النصوصمواضعكللناتنفللمبالشواهدفاندايكترجمةأنوالواقع

اليسوعيينالآباءنسخةعلىالقائمونحاولولقد،الكتابمنالضائعة

وحتىمبعورأ،النصفيهااليناوصلالعيالمواضعهذهبعضعنالتنويه

القساوسةبتعلمقونعقبهالنصنورفسوف،القارئعلىنطيللا

اليسوعيين.الآبا+نسخةواضعي

عرفتفقد...عمنيكفيحظوةنلت)ذا:لابانله:فقالالنص

بسببك.باركنيمدالربأنبالفراسة

11.لياحمع11هيالمقدرةوالكلمة،كاملةغيرالجملة:التعلبق

.25(2:)خروج...ايثهوعرفاسرائيلبنيالىاللهونظر:النص

مبتورة.الأيةآخر:النعلبق

نفسهالأمرفيالألهة،جميعفرقعظيمالربأنعلمتالآن:النص
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(18:11)خروج.عليهمالمصزيونبهطغىالذي

.مشو.أوناقصالأيةمنالعانيالقسمأنالأرجح:التعليق

وأبيراموداثانلاويبن!اتبنيصهاربنقورع!،وتكبر:-.إلنص

(:161)عددرأوبينبنيمنفالتابنوأونآليآبابنا

نامصة.الجملةوتبقى11،أخلا:االعبريالأصل:في-التعليق

نابينناشاهدلأنه،شاهداالمذبحجادوبنوراويينبنووحمى:النص

.22:34يشوعاللههوالرب

اسموشرحهذابينفارن.النصمنشاهد"11كلمةسقطت:الععليق

(31/47-48)تكجلعاد

الى....علىوكذبتخدعتنيالآنالى:لشمشوندليلةفقالت:النص

(16:13-14;)قضا.والسدى

سقطتفقد:اليونانيالنصفيوردبما13,14الآيانئكمل:الععلعق

.العبريالنصفيجملة

وضعدسبيلهفيليمضيالجلجالمنوصعدصموئيلوقام:النمى

إلىالجلجالمنوذهب،المحاربالشعبلملاقاةشاولورا+الشعببقية

رجل.مئةستنحوفكانمعه،الذيالشعبشاولواستعرض.بنيامين

13:15()اصموثيل

بينالكلماتأسقطالعبريالنصلأن،اليونانيالنصنتبع:التعليق

الثاني.)الجلجال(والأول)الجلجال(

ناحية،فيأنتمكونوا:إسرائيلإله،الربأيها10:شاول:فقالالنص

عينيكفيحسنما11:الشعبفقال11ناحيةفييوناتانوأنا.وابني

(.14:38)اصموئيل11.فاصنعه

النمىعنأعدناهاوقدالعبريالنصفيالأيةهذهسقطت:التعلبق
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.وغيرهاليوناني

وا.sداودوينو...والفليتيون،والكرشمون.يوياداعبنوينايا:النص

4.!!(8:18صموئيل)2كهنة

ناقصة.الجملة:الععليق

وأنهالربخيمةالىهربقديوآبأنسليمانالملكفأخبر:النص

الىهربتبالكما51:قائلايوآبإلىسليمانفأرسل.المذبحبجأنب

فأرسلالربالىفهربتوجهكمنخفتلأنييوآبففال3المذبح

ملوك1)11.واضربهاذهب11:لهوقاليولاداعبنبناياالملكسليمان

2:92)

منالجملةاسقطمدالعبريالنصقإن،اليونانيالنصعن:التعليق

الثانية.11ارسل..الىالأولى10أرسل10

)!زمور،العالمينتدينبالعدللأنكوتهللالأمملتفرح:النص

67:5)

سيناهمخطوطةفيوموجودالغبركط،النمىفينامصالشطره!ا:الععليق

اليوناني.

)مزمصرالإنسانلمنفعةوالزرعالجبالفيالعشبوشبت:النص

147:8.)

النصفيوموجودالعبريالنهرفيمهملالشطره!ا:التعلعق

الموناني.

(1)الحلالأولادباضائعةأسفار

:كورنثوصلأهلبولسرساثل

ضياععنقضلأهذاكعيؤمنبعضهوضأئعةنصوصذكرناهما
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فإنكورنثوسأهلإلىبولسرسالةذلكعلىمثالأنأخذبأكملهاأسفار

كورنثوص1(الزناةتخالطواألارسالتيفيإليكم)كتبت:يقولبولس

العهدبهواط!ث!يوجدالتساؤلهذاعلىالاجابةإية؟الرسالةهذهفأين5:9،

ولمبعدذبماففدترسالةبولس)كتبالكاثولكيةالنسخةفيالجديد

مدخلففيذلكمنأكثرالضائعةالرسائلأنوالحقيقة(1،أيديناالىتقع

الذكرسابقةالكاثوليكيةالنرجمةنفسوفيكورنعوسلأهلالثانيةالرصالة

رسالةقورنتوصأهلإلىكتبمقدونيةإلىعاد)فلما:بول!)نيقولون

.اعينيهمنتفيضوالدموعصدروضيقكربةشدةا.وبه،اللهجةشديدة

أيدينا.إلىتقعفلمبعدفيمافقدتالرسالةهذهأنبيد.2:3-4قورنتس2

المهمبولسفكتبالصوابجادةإلىقورنتسأهلالرسالةهذهأعادت

فيوجاء58.عاممطلعأو57سنةخرنلففيبالثانيةالمعروفةرسالته

فيلبي.مدينةفيوهوكتبهاأنهالمقدسللكتابالقديمةالنسخبعض

الأولىففدتقورنتسأهلإلىرسائلأربعكتببولسانيتضحوهكذا

وتسمىوالرابعة،الأولىالآنوتسمىالثانيةإلامنهاتبقولموالثالمة

.(الثانية

اسالمقهالصابتح!فيمحل!يعثحمصالتاايخ!واالآثاعلكل

الآثاروعلمالمتاريخشهادةمنالقساوسةهؤلاءيدعيهمااعجبما

)ماهرالكلاملهذاالوحيدوالنفسيرلمحرلفه،وعدمالمقدسالكتابلصحة

يتكلمونوأنهمالآثاربعلملهممعرفةولاعلافةلاحفأالقوميكونأن

يخدعونزالواماولكنهمالحقيقةيعرفونأنهمأو،معرفةوعدمجهلعن

ثار-موضالجيهـيو!اليوعي،حمويصبحيبوينالأتربة-الجديدالعهد-المقدسالكتبا

بيروت-المشرق
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الذيعملهمطبيعةأوالظهورحبيكونقد،دنيويسببلأيضعبهم

000000000000000000000000)11)أومنهيتك!ئبون

تصدمولمالمفدس،البهتابمثلالتاريخيةالحقاثقيخالفكتابأأجدفلم

الكتابتحرلفبعدميؤمنونللذينصدمتهابقدرأحدالأثريةالمكتشفات

مرسلكلامنايكونلاحتىذلكعلىوالبراهينبالأدلةوسنأتي،المقدس

الكنيسةداخلمننقولماعلىبشهودناتيولسوف،دليلبغير

لاأوالإيمانعنمنحرفينبشهادةنسنعينانناأحديظنلاحتىالتقليدية

دينيين.

علعها،الحصولتمالتيالأراضيعلىللمحافظةمعاركأخبار)اهام

ذلك.زمنيبترتيباهممامأيدونمنلناويظهرمتقطعكلهذلكلكن

كلمدةالافيهيذكرلاكان.تارلخأيعلىمجعويلاالقضاةسفربان

041مدةعلىنحصلماض،لكلالواردةالأرقامجمعناانلكنفضاء،

الأرمامأكثراسراثيل.تاريخمنعرفماساثرمعيتفقلاأمروهذا،سنين

المحرهـمن(عن!ادر

ايخ!.والتاصنكان41ضفتح!

الشعبواقامةالفتحمراحلبتسلسليرويمحضرآيشوعسفراليس0

التيالتقاليدبقيمةمضطردااعترافآيععرفونعصرنائقادان،كنعانفي

العحريروتارلخيرويهاالتيالأحداثبينلكن.الكتاباليهايسمند

تعرضهاالتيالصورةفإنخرى،أجهةومنمرون.بضعةللكتابالنهاثي

مجمليدعنجرىمدكنعانلأرضالتامالفتحأنمنالوثيقةهل.

حفاتفتحلمكنعانأرضفإنالماريخي.للنفدتعبتلامتحالفةالأسباط

يبادونالكنعانيينفإنقبل،مافيأماالعاشر(.القرن)فيداودمأيافيالا

ماوكثيرأ،نفسهالكاتباليهيشيرأمروهذاالسهولفيزالوامابل،كلهم
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ونكتشف(،1601/17,12/188و/1563)راجعاسرائيلبنيساكنوا

نوزلعهاتمانهمععليها،يستوللمواسعةأرضأهناكأنيشوعموتعند

11والعشرلن(الثالثالفصلهالىعشرالثالثالفصل)منالأسباطبين

؟القضاةمحصرةمصصانتصكل

كصفعةالمسوعيينللآبا.المقدسالكتابنسخةواضعيشهادةتأتي

المستحيلفمنالتارلخمعالمقدسالكتابقصصتوافقيزعملمنمدوية

المقدسالكتابيزعمكماسنة041هوالقضاةحكممدةتكونأن

اليسوعيينالآباهترجمةواضعوواللاهوتيينالقساوسةشهادةنصراليكم

.ااباسيمبولسا.

الافيهيذكرلاكان.تارلخأيعلىيحتويلاالقضاةسفربانذلك11

علىنحصقاض،لكلالواردةالأرقامجمعناانلكنقضاء،كلمدة

أكثر.هاسرائيلتاريخمنعرفماسائرمعيتفقلاأمروهذاسنوات،041

11ا،لمحررلنعنصادرالأرقام

نالفلل!م!ينيه؟المصههضا!يحم!فتح!كملى

:الفضاةسفرفيجاء

صنقاةسئكانالهكنهغايئبنؤضرئواآجييماضنمهغوننجغيفوذاوذقمت

)خرهة،.الهفلإينةاستمؤدكؤاؤخرفوفا،

)فضاةؤئخومفاؤغفهرونؤئخومفاوتمشنقفونؤئخومفاعبرقيفهوذاوتمحذ

331الفلسطينيةالمدنهذهيهوذافتححفأهلالآنوالسؤال(7

نسخةوضعواالذينواللاهوتيينالقساوسةمجموعةمنالإجابةتأتي
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زمنفيلا،الفلسطعنيةالمدنهذهيهوذايفتحلم11فتقولالعسوعيينالآبا+

الترجمةفإنولذلك91.الآيةتخالفالأيةوهذهبعد،فعماولاالاستيطان

اهـأ00011يهوذايفتحلم11:النفيبإضافةالضعوبةتخطتالسبععنية

مترجمىأنويتضح،المزعومالنصرهذافيالعاريخيالخطأيعضحوبهذا

تصحيحوحاولوابعيدأمدمنذالفضيحةهذهأدركواالسبعينيةالئرجمة

مدنا.يهوذايفتحأن"منفبدلآالنفيبعلامةالتاريخيالخطأهذا

)111111جدأصهلالموضوع....."يفتحلا11النصيصيرالفلسطينيين

لأ!م!!*ث!،T!!ع5كالأل!ء7)هيا!كا5!+كا!!!كانهةع،?9!!اش!ه!نهة4

د!!يكهـ!نه8عبمد95دهإ!ثونده4ةقه7يم!زكعده**ول؟!كا*بمة9!!،ا

!ثغكاناهةع+ولtلاه،للأناه4ةكا!ء+9كامكاا!،9.!ثونكا

اورشلعمفتحفنسبأخرىأخطاهالكبيرةالكذبةهذهعلىوترتب

:فيقولالقضاةعصربعدجاءالذيداودوهوالحقيقيالفاتحلغير

غئاقنجييئتاكينقطرذئوسنى.تكفنمكماخنرونيكايعتوتمغطوا11

قبعتكنأوزضعسييتم،صئكاناثيئوصعسئينيطرذوالئمعصئيايينؤيئوالئلآئه

1:02-21قضاةاائيؤ،إغذاإلىأوزثتييتمييبئعايينتييقغاثيئوصيئون

أيضأولكنهفقط،التاريخيةالحقأئقيخالفلاالمقدسالكتابولكن

.داوديدعلىفتحهاتمأورشليمفإننفسهيخالف

الآزض.سئكاناثيئوصسيإلىأوزشتييتمإلىؤرتجائةائمللثؤذغعت11

لا)آكتآ.ؤاثغرفيتثز!اثغغبانلنمناغتاإلىترحللآلراؤذ:ققائوا

غتا(.إلىذاؤذيذحعل

داؤذ(.ملإبتة)يبئصفبؤنجصننذاؤذوتمخذ

اثقناةإقؤتئفغاثيئوسيئينيضريثالذيإإناثيؤلمذيلثيخيذاوذؤقاز

468-صفحةاثرق-لرللاتينالرصوليالناتباصيمبول!-البوعيينالآباءتربةا
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يذخللآيفوئون:يذيلثداؤذ(تفمميىينالفنغصينؤالغضيم)ؤائغر!بم

آغرفي".آواعمىاثننحث

ينذمنتديرأذاؤذؤنجتىذاؤذ".)قيبتةؤشئاةالجضنصفيذاؤذوتمقاأ

9..6-5:صمو2نذايخلأ.ا.ائقفغة

الهوامعرعفياليسوعيينالآباءنسخةبهتشهدالتاريخيالخطاوهذا

لكن18:28()يشوعبنيامينمدنمنالواقعفياورشليمستعد11:فتقول

يشوعفيانبذةهذهأدخلتلقد(.5:6-9صمو)2سيقتحهاالذيهوداود

011ببنعامينيهوذاباستبدال،15:63

:أنفيدعي،التاريخفيالتحريفويستمر

ؤلآؤفراها،تضتلثآفلؤلآؤفراها،عتتانيثحبآهعلقنسئىيطربع)ؤلأ

ؤفراقا.قجعئوسئكانؤلآؤفراها،بثقغانمسئكانؤلآؤفراقا،نعوزسئكان

الآزض:يفلثيخيالسئكنيغقىاثكئغايئونقتزتم

يطرنعفنمؤتنمالعجزيتةتخعتالعكثغايئينؤضغانةايمنرايعلنعثعذعدتئاؤكان

1:27-28قعناةقئدأ(

نسخةفيالقساوسةذكرهمافقطسننقلبلالنصهذاعلىفعلقولن

عهدفيالاالمدنهذهتقتحلمالواقحفي11يقولونفهماليسوعيينالأباء

(9:15.2-22)أملوك"الأولينالملوك

النصبحسعبالنبيسليمانعهدهمالأولينبالملوكالمقصودوطبعأ

نفسه:الكتابي

العكثغايئبنؤقتلبالئافيوتمخرقفانجاززوتمخذيعثرقدعلثعيرغورع)صنغر

9:16املوك(.صئقثتانامعرتمةلإثتيهقالرأوتمععطاهايتة،التيييالسئايهيين

468-صفحهبالسبمبولى-البسوعببنالآبلهالمفدسالكن!ا

946صفحه-باصب!بول!-البسوعببنالأباءنسخة2
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معبمصعسعصعصد؟مععمصوبيد

أكانلثؤتلثلي)فايبعوصئ:غمنونتييفيلثإلىزسئلايمعتاخقأزسبل42

آزجمي؟"يخييلئسعاقنةإليآتننى

آزصيآخذقذاصنراييلالآنيفتا!يرسعلغضونتجييقيلثققاذ83

زدفاقالأنالأزذرع.البئوقءؤالىإلىآزئونعصنمصضرعصنضغود؟جمئذ

صععئلآ9.

كئوننجييفيلثالىزصئلاوتمزسنلبقتاخآنجضأفىؤغاذ4

ؤعمئوآقيآزضرعإصنراييلياع-صعتنميعصتاخ:يعمولععصكذا5تة:5*ؤقامع

غعنون،ئييآرضن

صئوفينجخرإلىاصعقفريخيصنازيضرينإيمنرايبلصئغودجمثذ6*لأنة

قابيثى.الىوتمتى

آزجكفيآغئرذغييقاثلاآذوتمفيلثالىزسئلاإبنراييلوتمزصتل87

قأقانميرض!.ققنمئوآلتفيلثإلىآنضأقأزمنلآذونم.فيكبسننغققنم

قابش!.ييإسعرائيل

ف!عنرقعصنوتمنىوتمزضءمئوآقيآذوأبأزمعيؤذازااعقفرصعيؤسنامع88

ئصععرئوآتإلىيمعئعصاؤلثمأزئون،غئرمعيؤتزلمئوآتتآزضإلىالممئمنيى

ئوآقي.ئخئمآرئونلآرع

خععنئون،فيلثالآئورئينقيلثصييخونإتيزسئلأإصنرائيلآزشلئتم98

قكافي.إتىآرجملثفيآكئردغييإصنراييل:تةؤقاذ

ييعيخونتجتغتلئخيه،يييغئرآن!يئرائيلصييخونيأقنؤلئم02

)معنراييل.ؤخازئواياغممصمعيؤترئواعمتغبيماكل

قمعرئوغنم،اعمنراييلصعيدعصمغبعؤكليصييخونإينراييلإتةالرفيقذتجمع28

الآزضىسئكانءيفلثالآئورئبنآرضيكلإيرائبلؤافتقلث
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إلىاققفراثيثوقءؤينإلىآزئونينالأئورئينئخركلقائتقكوا22

الأزذن.

)ينراييلةآقاءضتئبهينالآئورئينطرذقذإيعنراييلإقةالرسآؤا،ن23

تنتيكة؟آقاثت

طرذئئمالذبنؤتجييغتفتيلث؟إلفلثكموعؤليئاةئمفكلثنا24آلنس!

تفتيكقاانتافئمآقايناينإلفتاالرلث

خامنتمققلئوآقي،يللثئن،جمفوؤتالآقينخثرآثتآقنرؤالآرع25

ئخاؤبنة3خاؤنفنمآزإبنراببل

انئذنؤكلؤفراقاؤغروجمزؤفراقاخشنئونييإسنراييلآقاتمجين26

يفلثيخيتعنتردقالثمقيتاذاستنتة،يئةئلآثآزئونتجايبغقىاقيي

انئذة؟

بمخاؤعتيي.شترأبيتفغلقإئلثآئعتوتمئاإليلث.أخطئلنمقا"ئا27

غفون".ؤئيي)ينرآئيلنجيينجثناليؤنماثقاجميليفضءالرسآ

إلقيه.آزسنلالذيرك،يفتاخغفورعنيينيلثبععننغققنم28

أخوةعندمقبولةتكونلاشهادتنافلعلالنصهذاعلىنعلقلن

الكتابوضعواالذينواللاهوتيينالفساوسةبشهادةسنأتيولدلكالمواطنة

:بقولونحبثالمقدس

ويخلطتعشم!و02-21عدبستخدمثانويتأليفالتاريخيالموحراهذا1

31)الآيعان)سرائيلأخذهاالتيفالأرض.موآبوبنيعمونبنيبين

موآببنيإلههو24()الأبةوكموشمضى،فيمالموآبكانت266(

111ملكامهوعمونبنيإلهأنحينفي،الرئيسي

194صفحة-باسيمابولى-الشوعيينالآباء-المقدسالكت!ا
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ا!عمليكلأوف!فىخيمة-اولصصانهل

يخنلإ؟ينؤاخترطةسنثقةوتمخذالميمنطبيبئغقىؤؤقفذاؤذقركضى)

قات"إ.قرئوا.قذتجئازئمآناثميععثطييئونرتمىققئاعتة.ر2بهؤقطغؤقتقة

غجيعسلثختىانمهععنطييئينؤتجفو!ؤغتفواؤبثوذاإصنراييلرتجالعققاتم

طريتيفيانميسنطييثينقنقىقسنقطتنجفرون.آئؤابؤخئىانؤادي)تى

غقرون.ؤإلىتجتةإلىثتغرابئم

غخفتفم.ؤتقئواالملسثطييئينؤزاةالإحعيغاهينإعثراييلتئوزجغلتم

.فيآدوآعسهؤؤضغاعوزثتييتم،اعتىبهوتمتىائملعثطيييرممزعداؤنعوتمخذ

17:51-54صموئبل1خبمييما(

مباررعمصةأيدينابينالذنعالمقدسالكتابفيالموجودالنعريذكر

الىبهاواتىراسهوقطعداودففعلهفلسطينأقولا+وأحدداودبينقامت

فلسطين.فيخيمته

الكتابعلماءبذلكويشهد،القصةهذهيكذبالتاريخيالوافعولكن

في1لاأورشليمتفتعلماذ،اضافةالآيةهذه15فيقولونأنفسهمالمقدس

11خاصةخيمةلداوديكنولم5:6-9(صموئيل)2لاحقوفت

إ!عمرانيلىمحل!فىاءيهـاحصكل،مصصانتصكل

صنة،2هى)سرائعلعلىيورامحكممدةأنالمقدسالكتابلنايذكر

:فيقول

الئامنعال!عئتةفيييصالئانعرة،إينراثنعلغقىآحعآقيننئوقيائمؤغقلث)

3:أأملوكصتنة(غ!ثترةالئميققلثيفوذا.تيلثييفوشئاقاطغعثئرة

من8اكثرإسرائيلعلىيحكملميورامأنالتاريخيةالحفيفةولكن

هذايعود11:تقولحيثاليسوعيينالآباهترجمةتذكرهماوهذاسنوات

355-صفحةباسيمبولى-اليوعيينللابلهالمقدسالكتبا
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لمالتراربج،أثبمتمابحسب،إسرائيليورامفإن،ثانوينظامإلىرقمال

أااسنواتثمانيمنأكثريملك

المقصسالصتاب"ايخ!التابينت!هاقة()

ازتخلأكانةصتمغلأنةمصثنةئخارفيآشئوزمالثؤؤتجذزثمثتاقى)فرخغ

تجيث!.غن

وتمزسعلقغاذيئخارنلث(.خرني)قدمقؤفيكومبيغيلثيرغاقةغنؤصميغ

91:8-9ملوك2(قايلاخرممئاإلىزصئلا

موضعهفيجاءالتاريخبحسب11يرقاقةاسم"هلهبروالسؤال

؟3الصحيج

قائلين:واللاهوتمينالقساوسةالتساؤلهذاعلىيجمب

هناومن،حبشيأمملمنوالعسردن،الخامسةالسلالةمنفرعون11

اقلعلى715فيوولد46إلى096منتقلثلقدكوش".ملك11لقبه

قيادةمنيمكنهسنفييكنولم107Xالسنةفيملكأيكنلمتقدير.

روايةجنبإلىجنبأتضعالكتابيةالروايةأنافعراضفهناكجيث!.

حودات،فيترويوصي107فيالأولىسنحارلب،بهمافامحملمين

لموانأثمورية.وثيقةأيةفيمذكورةغيروهي688-968فيوالأخرى

خطأترهاقةذكرأنذلكفمعنى،7O1السنةفيواحدةبحملةالايسفم

211فاتحبأنهشهرتهإلىيعود

681صفحة-باصبمبولى-اليسوعيينالأبد-المقدسالكتبا

7رأصفحة-باصيمبولى-اليسوعيينالآباء-المقدسالكت!2
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؟؟حزقياأءأأحا

قإنيئ!تاجمذو:.آصئوزئفوفيإتىآخازانتيلثآزستلانؤقتذللثفي11

دتثيأ.ؤستئوايفوذاؤضزئواآثضأ.اصقراالآذويئين

عننضممعذنتوتمخرموايهتوذاؤتجئوبيال!عئؤاجلئدنالعهصسعممنطييئوصعؤافتخنم

ؤصنكنواؤفؤاهاؤجمثروؤفرامعانرنضتةؤفراهاؤصئوكوؤنجدبرومتو؟لفون

ئتاصم

ؤخامعيمتوذاآنجمتغيهـثةإصنرايعلذمصلثآخازمصعتببعنجهتوذاذاملالرمثلآرم

ايخياتةع.االررثع

2T28:16-91خبا,

ماالععوعيينالأباهترجمةواضعيمنالنصهذاعلىنعلعفأجاء

يلي:

أن.يبدو.المانيالملركسفرولاالأشورلةالنصوصتؤيد.لاالأمراهذا1

حزمعاعهدعلىجرىماآحازمللتاعلىنسبالأخبارمحرر

لأ.210أخبار32()

؟؟ينةالمةاااصهأءالحميصلىبناء

بينهما.الفصلثممعمواحد%كعابأوتحمعاعزراسفراكان

علمساءمنالكعميرلنحاولتاريخمةمشاكلالمقعئمالسفرهذاويحمل

ا!رقات!51فلقدجدوىدونكانولكنلهاحلوجودالمفدسالكتاب

مفدمةاليسوععينالآباهترجمةواضعوكتبعندماولذلسم"الراقععلى

وحعى11تاريخيةممنماكل55أحمرمخاصأعنوانأوضعواالسفرلنلهذين

كتبو.مانقرأأنيكفيالعاريخيةالمشاكلهذهصموبةمدىعلىنعمرنس

815صفحة-السابقالمرجعا
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:قالواحيث

تتعلقأخرىمشاكلوتحمياعزراسفريتحليليثير:تاريخيةمثاكل.

لتفسيرهماوض!خومدكبير،شأنمنالحدثيننفسها،التاريخيةبالأحداث

.أكمدأحلأمنهاأييعدلامتنوعةافتراضات

.(4)عزربساأورشليمهيكلبناءاعادةتومفالأوليالمشكلةتتنارل

,)465-424(الفرسملكارتحششتا،بهأمرالتوقفهذاأنالنصفيورد

4:6-)عزريالليهودالمعارضينالبلدسكانمنالؤاردةالشكاويأثرعلى

فقدمستحيلأ،أمرأالحدثهذامئليجعلالزمنيالتسلسلأنوالحال(24

515السنةحواليأي،داريوسملكمنالسادصةالسنةفيالهيكلبنا.تم

يأ-،نفسهالملكمنالثانيةالسنةفيالعملاستؤنفأنبعد،6:15()عزرلا

عزراسفرمن4:6-23والفقرة(.5أ:وحجي4:24)عزريا052السنةفي

أو-ستبنبخمسينذلكبعدأيارتحششتا،أيامفيجرتاحداثأتتناول

أنهبرالمشكلةهذهلحلالافعراضاتارجحأنيبقىتفدير.اقلعلىسنة

بنا+أعمالغيرأعمالبتوقفتتعلقوثائق،الأخيرةالفقرةهذهفينرى،

علىالمدينةأسواربناءلاعادةمحاولةبذلكالمقصوديكونوقد،الهيكل

بعدفيماتحمعابهماممامرضعآتفسيرأيفسرالذيالأمرارتحششتا،عهد

كلفيأرتحششتاعهدعلى!)نجازها،الأعمالهذهلاستثنافمساعمن

)4:6-23(اللبلوماسيةعزرارسائلتعضمنهماوأن(.1:4-6)تحمياحال

31j21)الآياتالهيكللاوالأسواؤالمدينةبنا+)عادةبصراحةيذكر

وقتفيبالهيكلالمتعلقةالروايةوسطالوثيقةهذهوضعتفكيف.و16.(

توقفتبناءأعمالعلىيدورالكلامكانلما.تجهلهأمرانها-عبكثنر؟أقدم

بينالكعابتحرلرومتفيالعباسوقعفلربما،الفرسملكمنبأمر

عهدعلىالأسواربناءوأعمالداريوسعهدعلىالهيكلبناهأعمال



0111رتحششتاا

ايين؟الأعث!عل!نصوخضنب!حصىهلى

والكاثوليك،الأرثوذكسمنكلبهيؤمنالذييهوديتسفرفيجاه

الكاثولعكأنوتععبرالبروتستانتيةالكنيسةبهتعترتلاولكن

والكاثولبكفالأرثوذكسوبالمثل،المقدسالكتابحرفواوالأرثوذكس

هلىاحذلواإكمحيثالمقدسالكتاببتحرلفالبروقستانتيئهمون

.المفدسالكئابمنالسفر

مذكمنعثرالثانية-السثةأفي:العاليالنصبهودبتسفربدابةجاء

أرفكشادكان،العظيمةنينوىمدينةفيالأشورلينحكمالذينبوخذنصر

ا:ايهوديتأحمعا(مدينةفيالماديينعلىمجكم

هذاعلىيجعبTTTTالأشوريينعلىنبوخدنصرملكحقأهلولكن

أرثوذكسيةالمسيحيةالكنائسمخعلفمنالقساوسةمجموعةالتساؤل

المش!تركةالعربيةالترجمةهوامىوضعواالذينوبروتستانتيةوكاثوليكية

1:1(ودانيال24:1ملوك2)راجعبابلملكالوامعفيهو11يفولونحيث

11.الأشوريينحطامعلىحكمهبنىالذي

فيالعسوعيينالأبا+ترجمةواضعوبهايشهكالشهادةهلى.ونفس

بابلملكنبوخدنصر،ان11:فنفولالنصهذاعلىتعلقأالهامق

التينينوىعلىيملكولمأشورملكفطيلفبلمق.م.(406562-)

61211سنةبولصرنبوأبوهدمرها

834ص-وعزرا!ميا-مقدمةباصبمبولى-اليسوعيينالآبلهالمقدسالكنبا



11الأحلاءف!فىول!..صلاءخافىمهـ-حلكل

والأرثوذكسجهةمنالبروتستانتبينكبيرةمشكلةأستيرسفريشكل

يديبينالذيأسترسفرإنحيثأخرىجهةمنوالكاثوليك

الكنيسةلأنالنصوصمنالعديدمنهحذفتقدالبروتستانت

هذهأستير،لسفرأضيفتقدمحرفةنصوصأنهاترىالبروتستانتية

أحشوريشرسالتي(01:3)وتفسيره)أ:أ(مردكايحلم:هيابنصوص

ورواية)4:17(أستيروصلاة(،4:17مردكاي)-وصلاة(،8:12و)3:13

.()15:3وملحق،5:2(و)5:أالملكعلىأستيرلدخولأخرى

حرفواالذينهمالبروتستانتأنوالكاثوليكالأرثوذكنسيرىبينما

الاتهاماتهذهعنويعيدأالإلهكلاممننصوصبحذفأستيرسفر

كتأبهمبتحريفوالكاثوليكالأرثوذكمىوالبروتستانتبينالمتادلة

الكعابفيتحريفوجودوهيالاعليهمتفقحقيقةالىنخلصالمقدس

منبالنقصأووالكاثوليكالأرثوذكىمنبالزلادةسواءالمفدس

البروتستانت.

الذيالجز+فياستيرسفرفيتاريخيةاخطاءوجودهوهنايعنيناما

حلمفيجاءحعثوالكاثوليكيةالأرثوذكسيةالكنيسةمنكلبهتؤمن

فيأصحاحكأوليقعوالأرثوذكسالكاثولمككعاببحسبوهومردخاي

:يقولالسفر

منالأولاليومفيالعظممأحشورشملكمنالثانيةالسنةفيوكان11

وكانحلمارأىبنيامينسبطمنقيثىبنثهعيبنمردكايعأننعسان

الملك.بلاطفييعملعظيمأرجلاوكانشوشن،مدينةفيمفيمأيهوديأ

من،بابلملكنبوخدنصر،جلاهمالذينالجلاءأهلجملةمنوكان

11يهوذاملكيكنيا،معأورشليم

يعجالذيالتاريخيالتخبطمدىوهلةلأوليدركالنصلهذاالقارئ

هـء



حاشيةمنمردكاىيكونأنالمستحعلمن)نهحيثالمقدعرالكتاببه

منالومتنفسفيويكوننقردبا048سنةكانالذكطأحشورشالملك

حواليأكطيواقيمعصرفيأييكنيامعأورشليممنجلاعصهمتمالذين

الأباءترجمةواضعىرأيوانمافقطرأيناليسالكلاموهذا،895سنة

بأنيثصمنون)نهمحيعشعالعةميمةذاتشهادتهمتمتبرالذينالعسوعيين

الكاتب11:يليماالهامشفييقولونولكنهم،الهيسفرهوالسفرهذا

السنة)حواليأحشورشحاشيةمنأنهوهمايتففانلاأمرانفيهيقول

11(8950السنة)حوالييواقيمعاصرمجلووأنه048(

ان!يهـخعس؟ماتمقا!

يلي:ما6:ل-13الأولالمكابيينسفرفيجاه

آلعصابس،بذكرفستبئالآقاليمءالصعئيا،فييجوعصاصعلصلث%نطيوصععأوكاصع

.فيهاوأصع2والذعغب،المنئةعصنبانواصلهاغشئهوربنبفارصعوغدينةوهي

التيوالآسيخةوالذروغالذتجبآسيخةونيهالآفوالينكثيرفيهقيكلا

فيغصعلصعآؤصعكاعصائذياعصقدعصنىاعصصعلثقيصعئس،بنالإسعصنذصفناكقريصها

آهللآصبيستطعفعصمهـتنفبتها،اعصديننصيأصعذآنوحاؤزفاتى3صاليونأن.بلاد

هناكمنوغضىفقرقي،وقاتلوهففاؤموه4لالآئر،غلمواقدكانوااعصدشة

،?"ة
الحيوشنلانئخ!ر،فارسفىوهووحاةه،5لالل.إلىراحعاشتدلدلتم

،،-.،..-ءاير

صسنآنهصزئمقدليسصعئاصعصوآصع6آنكصسعرت،فديهوذاآرعصيىعالىسازتالتي

بالسئلاءفتغرزواالعنؤعن،كايةفيتجيعثصعفيععصصعهمخرتج!قدوكاقؤجهيم،

7الحعوش.ينستخقوهميئنآخذوهاائتيوالغناث!لإالكثيرةوالذخاير

وخؤطواأوزشعلعمفياعصذتحععلىئناهاقدكاعصدالعبيالعثئناغعصوغدموا-

تيمثفيآيضاذلكوتغلواقبل،ينكانكما،الرفيعةبالآسثواراتقدس!

ئهعتالحنر،بهذاستمع،اقيلثفقئا8اقيك.ئذنينغديصبةوهيصور،
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يآنالقتم،مننرضىوندالمراشعلىوآنطرخشديدأ،آضطرابأوآضطرفي

فيهتخحتذلأئهكثينيحأكالامأفناكفقبعش9زغتيه.يخلافيعلىجرىاقيتعر

ضتردليسد11لهم:وفالتآحعدقايهتجميغصفعتعا15لاتوت.وآيقنغم-3.شتديد

خزنآعنإلىئفسي:فيفيحلث11اقئم.قفبيءينوستعحطعحينىعنالئوئم

قيوتخبويأتئرورأكنثآنتعحتفيه،آناائذيايآضطراقيآثتعئوماصرث

أوزستليمفيضتتعحيهاآلتياتيمعاوعدآتعتكرفإئيالأنآمحا12سئفطانياأكالآيم

يايادةوآرصتلثفيها،كاتتالتيوالمضئةالذقبآييةكلآخذثوكح!

هذهآصاتتنيذلكياحجلبأئيآعقئمفأنا13ستبنح.يناليهودئةسئكان

01.غرلبةآرفيفيشديد،لنتمآموثآناوهاالبلاياة

كانالوقتهذافيلىديفانعوسأنطيوخسأنهوالعاريخيةالمشكلةولكن

وهو،ومرضالفراش!علىوانطرحاضطربفهلموتا،وشغماتمد

ميت.

ماتلقد11:اليسوعيينالأباءنسخةهوامىتقولهماوإلعكم

نأالأولالمكابيينلكاتبلابدأنهغير،الأحداحنهذهقبلأنطعوخس

.11حددهالذيالزمنيللتسلسلوفقآروايعهيكئف

المدهيح!صفناثعممحمامحةخص

بعدأناأدانللماذالمجدهبكذبيازدادقداللهصدقكان)ن)فإنه

كخاطئ(

3:7رومبة

للعأثيرالسحعريوالمفعاحالسهلالملجأيعنبرالخرافيالتفكيرأنشكلا

حالةفياليهالالتجاءيكثرولذلك،العقلطرلقبفيرالبثعريالكيانفي

فتارةأيضاالعفلتجافيالتيبلمن*المنطق،تحلوالثيوالمعنقداتالأفكار

جبلنقلفلانالفدبعىأنومرةزبعحانبكيصورةهناكأنالبعضبزعم



مرلمأناخرىوتارةتعكلم،كيرلسالباباصورةانرىأخوتارةالمفطم،

الطرلقةتكونأنالمهمولكنالطرقت!تعدد،هناكاوهناظهرثالعذراء

فييكونفلعلهالأنبحمنامجالليسكلهوهذا،العقليالإقناعمنخالية

كفناكتشفوابانهمالادعا+هوهنايهمناالذكطولكنمستقلمبحث

الكتابروايةصحةعلىدليلهوالاكتشافهذاويعنبرون،المسيح

كفناكتشافيعتبرعزيزمرمسفالقس11،وموتهالمسيحلصلبالمقدس

ادريولست،المقدسالكتابصحةعلىالآثارعلممنشهادةهوتورين

مأ؟شعبهميخدعونأم؟أنفسهميخدعونالقومهؤلاءهلأقولماذا

133؟أنحنيخدعوننا

شيثايثبتلاالمزعومالكفنبهذاتمسكهمأنالقومهؤلاهيدركألم

المزعومالمسيحفكفن،المسيحلكفنالإنجيليةالروايةوصفخطاسوى

هوماولكنمئر،9501وعرضهمتر35.4طولهواحدةقطعةعنعبارة

علىلنععرفتعالوا؟الإنجيليةالروايةبحسبالمسيحلكفنالوصف

انجيله:فييوحناروايةبحسبالمسيحكفنمواصفات

شرحهأثناءالمسكينمتىالأبشهادةمنأروعأجدلموبالحقيقة

المسيجكفنهوتورلنكفنإنيفولمنزعمعلىللرديوحنالإنجيل

بالنص:لحضراتكموسائقله

آنغاذةيفيتفوبكقاا!طيابقغبأكقانؤتفاةيئوغتجتذقاخذا)

91:04يوحنائكفئوا(

للدفن،الجسد)عدادفي!!كالأةءلفاه"..كلمةيسخدميوحناق.

بالجمعالأكفانا.10كلمةيستخدمكذلك.Boundربط"11بمعنىوتأتي

.بمفردهعضولكلمقت!مالقماضأنبمعنى،1501!ه!ه

فيستخدمونلوقا،والقديسمرقىوالقديسمتىالقديسمنكلأما

بمعنىوتأنيأبضألفه.ا51بالعربيةترجمتس!ءعإقيد!5مشابهةكلمة

227



بدونبالمفردالكفن"11كلمةتأتيكما.4wrappءصحيحأ11تفة11

،داهة!إكاصإإينقي"بكئانتفة11قماشكمجرد،الدفناصطلاح

؟.-ا.-!.ب!لأ.:279)م!ى.

ونيقوديموسيوسفأنيوحنا)نجيلفيوكأنيبدوالمعنىفيوالفارق

بأشرطةساقوكلذراعكلرلطوهيالأصرلية،التكفينعمليةأجرلا

،الأخرىالأناجيلفيأما.بمفردهوالرأسكلهالجسدلقاكذلكالكقن،من

سبعلعلىالكتانمنواحدبثوبالجسدلنسمجردوكأنهاالعمليةفتبدو

السبت.انفضاءبعد،الأصولحسبتكفينهليتم،المبدئيالتكفين

يأخذونالذينلأمالمخئبأالتكفينفيق.يوحناتفليديأتيوهكذا

Turinتورلنكنصنصاكتشافبقصة shroudجسدصورةعلمهالمنطبح

مدما،4بطولالفماشمنواحدةفطعةهوالكفنيوهذا.ووجههالمسيح

سنةحدثتورينكفنلاكتشافذكروأولعرضا.أقدامأرلعةمنوأقل

بكرحدثانهولوبفرنسا.Troyesبمدينةكنمأeyليرايكنيسةفيم1353

الهمثاتبعضقامتوقدتركيا.نواحيفيسنةبمائةذلكقبلالكفنلهذا

أنهاوأثبئواالكفنعلىالمنطبغةالا"لوانبخحلعلحديثأالأمريكيةالعلمية

.ومعادنأكاسيدمنأصباغأبل،عضويأثرأيتحمللا

!ل!،ص!ثل!كا"الأطيابمع11

بعضاليهأضيفتاوفد،مسحوقهيئةعلىكاناوالعوذالمرأنيبدو

ربطه.قبلبهالجسددهنيمكنسائلمزلجفتكؤنالغطرة،القلوت

اه:يكفنواأنعادةللعهودكما11

:لعازردذنفييوحناالقديسوصفهاأنسبقهذهاليهودعادة

بمنديل،ملفوفووجههبأقمصطة،مربوطاتورجلاهولداهالميتافخرج1

:كهـ11يوحنا.ايذهبودعوهخلوهيسوعلهمففال

والذراعابفماطرلطوهمانميدا،ولمالماءعلىمارتااللنانالسافان
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معوالرأسابرباطمئطوها)مزمور77:13(اسرائيلشعبأسرفكتالتي

)كلفترتاعوجهكتحجبالذيوأنتوحجبوه،،لفوهبمنديلالوجه

.92:أمزاه(خليقة

احتفاظولكنالجسد.يحئطونكيفالمصربينمناليهودتعلملفد

Iواكاالمصرلينأنحينفيشيء،الجسدمنئفصتللاأنبتمسكهمالعهود

قواربلرفيتوضعفكانتوالأحشاء،المخمعلتحللااكثرالأعضاءينزعون

للتحنيطأأخرىأصولأعليهائجرواأنبعد،التابوتبجوارخاصة

المسيح،كفنمسرحيةتنفضحالمسكينمتىالأبمنالشهادةوبهذه

عملتممواصفاتهبنفسالكفنهذامثلكفنإنتاجإمكانيةولإثبات

الفرنسية.(والحياة)الغلمفيا.اياسيانس1مجلةلصالحتجربة

الجامعيمرسيليامستشفىمنكوستانزوديجاكالطبيبوتجح

وتلوينهبارزرسمعلىقماشمطعةبوضعكفنإنتاجفيشرق()جنوب

اربلكبولالمؤرخوصرحالوسطىالقرونفيمستخدمةتقنياتبفضل

"أنهالصحانيينأمامالتجربةهذهأعادالذيبرسفرانسلوكالةبلانرو

".المنزلفيبهالقياميمكناانهيثبتمرئياختبار

وأيركيةر)نكليزبلةسويسرلةمختبراتثلاثةاستخلصتأ889سنةوفي

القرونإلىيعود،تاريخهلتحديدتقنياختبارإجراءبعدالقماشبان

تحديدتقنيةفيالمهندسايفاجاكوأكد.]01260913عاميبينالوسطى

لاالنتائج11أنبرسفران!لوكالة،العمليةهذهفيشاركالذي،التاريخ

نسجطرلقةأنمنهاأخرىعلميةأدلةوجودورغم".للشكمجالاتنرك

آثارايعلىالععوريتملموأنهعشر،الثالثالقرنإلىتعودالكفنقماش

عن،أصوليونعلماءوبعنهمالكفنأصالةمؤيدويتراجعلمدماء،

1246-1247ص-الثانيالجزه-المسكينمتىالأب-يوحناالقديى)لمجبلسرحا
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يدمنوطلبتجديداعنصراتفدمأنالفرنسيةالمجلةوأرادت.نظرياتهم

المزوروناليهايلجأكانالتيالتقياتالىباللجو+كفنانتاجكوسمانزو

الوسطى.الفرونفي

رجلوجهيمثلبارزرسمعلىمبلولا"قماشااوضعذلكولتحقمق

انم0جفأنبعدأنهالمجلةوذكرث".عليهالينطبع1الشعرطويلملتح

الحديد.أوكسيدعلىمجئويوهو"،القماشعلىالملونالمحلولوضع

علىطبعتللوجهاسلبيةاصورة1علىالحصولئمبذلكأنهوأوضج

منجداقريبةأخرى.)يجابيةاصورة0علىالحصولئمومنهاالقماش

الكفن.

انطبعتالصورةاعلامات1أنهوالآخرالمهمالعاملانالمجلةوقالت

عندحمىبالتسخينولابالغسيليعأثرلمالذيالقماشنسيجعلى

فيالقماشنقعتمكماا.مئولةدرجة025تساويمرتفعةحرارةدرجات

.االصورةعلىذلكيؤلرأندون11حمضعةمادة

للونمثبمةمادةبفضلالنتيجةهذهالىالعوصلتمانهالعالمويقول

القرونفيشاثعااسعخدامهاكانبالكولاجينالغنيالجيلاتينمنهي

الوسطى.

تقليدعبربالأبخرةالمصوير11تسمىأخرىبتجربةكوسمانزوديوقام

الطربلقةهذهلكن"،4مصلوبجسدفيتحدثالتيالكيمعاثعةالتفاعلات

المعروضبالكفنيلفلمالمسيحجسدانيعبتماانتيجةأيالى-تؤدالم1

توريشوفي

نأعشرالرابعالقرنمناععبارابلانروارلكبولذكرالمفابلوفي

بهلفالذيالأصليالفماشولي!رمزلةصورةالا.لعستورينوكفن

دفنه.مبلالمسيججسد

مقدساليسالكفنأنالىيشيرشيهكلبأنالقولالىالمؤرخ.وخلص
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العلمبةا.،الحقيفةبهذاالجميعاقناعيستحيلالكن1

تجربةفهناكالمسيحكفنلصنعالوحيدةالوسيلةهىهذهوليست

الرسميتم7زجاجيلوحطرلقعنالمسيحكفنخدعةلإثباتأخرى

القماشمنفطعةوضعثمعليه

ثمالأكاسيدبعضعليهاتحته

لأشعةاللوحهذاتعرلض!

القماشقطعةتحتهومنالشصس

للشمستعرلضهماويعد

ثلاثيةالتاليةالنتيجةعلىحصلنا

تورين.كفنمثلالأبعاد

نأعلىبرهانخيرالصورة

مصنوعة.خدعةالمسيحكفن
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إلىوادتيتورينلكفنهياليسارإلىالصورة

بالتجربة.المصنوع

للكفنهياليمين
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ناتعلنوالئيالمتخصصةالأمربلكيةالمعاملأحدمنشهادةواليكم

لصالح1355سنةتمت(خدعةأي)يدوبةصناعةعنعبارةتورينكفن

إليها.يحجونالنإسلمجعلأنترلدكنيسة

والزاثربلن.الحجاجمنكثيرةتبرعاتمعناهالحجوطبعأ

سابن

RESEARCH AT McCRONE RESEARCH INSTITUTE

The Shroud of Turin

According to Dr. Walter McCrone and his colleagues, the +3 by

+14 foot cloth depicting Christ's crucified body is an inspired painting

produced by a Medieval artist just before its first appearance in

recorded history in .1356 The faint sepia image is made up of billions

of submicron pigment particles (red ochre and vermilion) in a collagen

tempera medium. Dr. McCrone determined this by polarized light

microscopy in .9791 This included careful inspection of thousands of

linen fibers from 32 different areas characterization of the only

colored image- forming particles by color, refractive indices, polarized

,ghtmicroscopy,size, shape, and microchemical tests for ironأا

mercury, and body fluids. The paint pigments were dispersed in a

collagen tempera (produced in medieval times, perhaps, from
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parchment). It is chemically distinctly different in composition from

blood but readily detected and identified microscopically by

ic tests for blood wereأing reactions. Forensي!ذمكmicrochemical

.uniformlynegative on fibers from the blood- image tapes

lionنياThere is no blood in any image area, only red ochre and v

in a collagen tempera medium. The red ochre is present on 02 of both

body- and blood- image tapes; the vermilion only on 11 blood- image

..tapes.Both pigments are absent on the12 non- image tape fibers

In ,0891 using electron microscopy and x-ray diffraction, McCrone

found red ochre - (iron oxide, hematite) and vermilion (mercuric

sulfide); their electron microprobe analyzer found iron, mercury, and

sulfur on a dozen of the blood- image area samples. The results fully

confirmed Dr. McCrone's results and further proved the image was

painted twice- once with red ochre, followed by vermilion to enhance

.theblood- image areas

The carbon-dating results from three different internationally

known laboratories agreed well with his date: 1355 by microscopy and

1325 by 14-C dating. The suggestion that the 1532 Chambery fire

changed the date of the cloth is ludicrous. Samples for -Cdating are

routinely and completely burned to 20C as part of a well- tested

that modem biological5كمااpurification proce 4 re. The suggesti

.contaminantswere sufficient to modernize the date are also ridiculous

A weight of 20th century carbon equaling nearly two times the. weight

of the Shroud carbon itself would be required to change a 1st century



nen cloth samples were veryأdes this, the lأBesث!دولdate to the 41th cen

,carefullycleaned before analysis, at each of the -Cdating laboratories

Experimental . details on the te ، carried out by McCrone are

available in five papers published in three different peer- reviewed

journal articles: Microscope ,0891 ,28 ,501 ;115 ,8191 ,92 ;91 Wiener

Berichte uber Naturwissenschaft in der Kunst ,8891/8791 ,5/4 05 and

83-77.23.0991,-.Ace.Chem. Res

نخث!

Shroud" is a beautiful painting created about1355 for anew"اThe

church in need of a pil !-m attracting relic

مسالمقهالصتابتحريفمحل!يدهحمهيثالحصالكلكل

فدالدفاعيواللاهوتالمفارناللاهوتدكانرةوالفساوصةأنببدو

القرآنصبقمدوالتي،المذهلةالعلميةالاكتشافاتكممنالرعبأصابهم

المسلمينلانبعنىأنفسهمفي.فقالواومذهلمحدد،بشكلاليهاوأثار

هناكأنيذعواأنأنف!همفيفقرروا(،كعابهمفيعلمياعجازعندهبم

تعرففلم،هيهاتهعهاتولكن،المقدصركتابهمفيعلميأاعجازا

عرفتمامثلالعلمومخالفة،الخرافيوالعفكيربالأساطيريغجكتابأالبشرلة

منالمفدسالكناببحتولهلمابحرمنفطرةوالبكمالمفدس،الكنابفي

والحفائق.للعلمومجافاةوأساطبرخرافات

؟؟جمنرالأرنبهل

فمهيحركفوجدهللأرنبنظرعندمااللاولينسرمؤلفأنيبدو
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جديد،منمضغهويعيدطعامهيجترالأرنبأنفتصورمشتمر،بشكل

التالية:العبارةذكعب،الجملمثلمثله

تجميعينتاكفوتقاافييافخيؤاتاثييئهذاسئراييلةيتييمفول!11

الارض!جملىالييافتقايم!

تاكفون.قائا:البفانمينوتخترطفقننيؤتستتةطففاشنققاكل

يخترلائةافخضلالطفص:ي!ثعقؤمئايختريئاتاكفوياقلاقذ؟الا

لكنم.ذفؤتجسنطففايعئقلاتيهئة

قكئم.ئجنقفؤطلفايثئقلاتيهئةيجنرلائةؤالؤير

تكئم"تحعنذفؤطففايثئقلاتيهئةيخترلائةؤالازتت

-11:26لاولين

علىتحتوكطببساطةالمجتراتلأنالمجتراتمنليسالأرنبوطبعأ

ذلكبعدثمالمعدتين)حدىفيننناولهالذيالطعامبتخزيلنفتقوممعدنين

علىيحعويلاالأرنبويالطبعمضغهفيتمللفمثانيةالطعام)تر!ع(تحتر

القديمالعهد11اليسوعيينالآبا+ترجمةواضعويجدلمولذلك،معدثين

علميخطأهوالتصنيفهذاأنيعترفواأنالاحلأالحاضرلزماننا

علمي،غيرتصنيفالمجتراتفيالأرنبتصنيف11كلامهمنصوالمكم

111الظواهربحسبمجكمونكانواذإنهم

؟الأاضفالبعهـفواءالبح!ففهالأاض

الذيالكونأن،النبيلداودوالمنسوب،24المزمورمؤلفتصورلقد

بعد،وطبعأالميا.هذهعلىفاثمة،والأرضكبيربحرعنعبارةفيهنععش

ISBN-7214-2-بيروتالمشرق-ثار.-الحفحرلزمانناالفديمالعهد-المقدننالكتبا

باسيمبول!للاتينالرصوليالنانببفنطبع-7-4844
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ودقع!لأرضعنعبارةالكونأنكلهالعالمأدركالجغرافيةالاكعشافات

نصورهماعكسأي،المختلفةوالمحيطاتالبحارمتفرفةأماكنفيمنهافوفا

.المزمورنص!اليكالمزمورمؤلف

يبفا.السئايهيبنؤكلانضئكوتةؤذرها.الآزضنيلرفي11

مزمورمر:112لئتقاالآئفارؤغقىآص!تقاائبخاركقىلأنة

ناأفتهاثيةالهـا!عمةالحمنه0علماءياا1خكلتتوق!كان

العلمي،البحثمعاملكلتتحدىمصةالمقدسالكتابلنايحكي

يعفوبأنالكتابيخبرناحيث،الوراثةمجالفيالعلماليهتوصلماوكل

فتفتق،لابانهخالقطعانعنمميزةيرعاهاكان-التيالقطعانيجعلأنأراد

الدولبمنواللوز،منقضبانيحضرأنوهوا..عبقريةحيلةإلىذهنه

البياضعنتكسمفخطوطأالقضبانهذهبفشرأخذثمالخضرا+،والحور

المياهمجاريأحواضفيالغنمتجاهالقضبانهذهواوقف،القشرةأس!ل

فتلد،القضبانعلىتتوحمالغنمفكانت،لتشربالغنمتردكانتحيث

))111)11111)مخططةخراف

؟؟؟؟سادةياوالمنطقالعلممعيتفقالكلامهذافهل

البابليةالأ!عما!ي!والعثمعس

كحفبفةوذكرهاإلاخرافةأوأسطررةالمفدسالكعابمؤلفبنركلم

:يقولحيثالمزمور91فيجاءماذلكمننذكربهايعترف

يخدر؟الخارجءينكالغرسروهيخيمةةستلل!ثئسيىئناك11

أ:5-6مزمور119غذوهافيتبتهيئوكالجئايى

الأباءنسخةواضعوفالهماننقلأنالنصعلى!هذاتعليقأولكفي
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:فالواحيثاليسوعيين

،الربخلقهاالتيالشصىعنكلامهفيالمزمور،صاحب)يستعمل

.(البابلعةالأصاطيىفيأيضأوردتعبارات

11اصبالصهيلتحمهياثانلاوالتنين

أنفيبدو،الأسطوريالحيوانهذايعرفونالمتحركةالرسوممثاهدةمحبو

اقرأواأيضاالمتحركةالرسومأفلاممشاهدةهواةمنكانأيوبسفرمؤلف

التالي:النمىمعي

فاندايكترجمة3:8أيوب(التنينلايقاظالمسععوناليوملاعنوليلعنها

3:8أيوبلاوياشان()ثافئفيالماهرونيو،كلاللآجمنونيلغئة)

المشتركةالعربيةالترجمة

القساوسةكتبهمانقرأدعونالاولاثانالتنينهومننعرفوحتى

المشنركة:العربيةالترجمةفيالنصهذاعلىتعليفأواللاهوتيون

لعتسبب)ثارتهعلىفادرونالسحرةانفيلأسطوريحعوان:لاويثان11

وينسبتمساحبشكل04:25-41:26فيالكاتبيتصوره،الشمسبكسف

".الكواكبالتهامعلىمقدرةاليه

الرصومأفلاممشاهدةهواةمنكانأشععاهسفرمؤلفأنويبدو

أيضاالعلميوالخيالالمتحركة

لوياثانالشديدالعظعمالقاسيبسيفهالربيعاقباليومذلكفي)

البحر(فيالذيالتنينوبقتلالمنحؤيةالحعةالهارلة.لوياثانالحمة

:ا27أضعياه
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الك!لى

وكم(مسلوخةرجل)ابووالنولخرافةعناحمعواناصغريمنذ

عذمىالإجابةوجدتوأخيا،الخرافاتهذهتأتيأينمننفسيسألت

11111111المفدسالكتابانهسؤالي

.وهناكبصاحبهالأشعرولصيحالوحشكلابالقفروحوش)وتلامي

34:14أشعيا+؟أمحلآلنفسهاوتجدالفولتقر

بصاجبهالآشغرويصيغالضباعالقفرؤحوبزوئلاقي)

34:14اشعياءئريحا(2ئكانآينفستسهاوتحذليليت،تمسروفناك

التالي:التعليقاليسوعيونالآبا+لناوضعليليتهيمننعرفوحعى

15الأخربةيسكنأنعىشيطانهوليليت11

الجباا!عثمعثون

الذيالرجل!هذاالجباؤكشونبفصةوزملائيانانتندركناماكثيرأ

يمكنأحداأنأبدآنتصورلمولكننا،شعرهخصلاتفيقوتهسرتكمن

لهمكانالمقدسالكتابمؤلفيأنيبدوولكن،الخرافةهذهيصدقأن

الكتابقصصضمنتأتيودليلةثهشونقصةتأتيحعثآخررأي

.3حقيقيةقصةباعتبارها،المقدس

عنهتذهبلاثهشونقوةأنالتوراتمةسمشونقصةفيكرابةامكمرو

يزفي.عندما

بيروتمطرانزيالة(غسطيوسطبعهعلىوالق-اليسوعيينالآباءنرجمةمنفقولالنصا

الرصوليالناتباصيم!بولىالطبعموافقة-اليسوعيينالآبدنسخةالمقدسالك!ت!عننقلا2

للاجمة

ره
16امححوجتى13أصحعمنبلهأالقضةصفرفيودليلةعثونقصةتأتي
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اليها.فدخلزانيةامرأةهناكورأىغرةالىثهشونذهبثم

نأنجعدئوتهأعنهتذهبو)نما،ا:أ6قضاةوالأخلاقالمقدسالكتاب

يخبرناأنيرلدالتيالنربولةالفيمةهيفما،شعرهوقصئتدليلةخدعته

أ؟3الكناببها

ورأسرأسهفوقالمعبديهدملمهذاثهثونأنأيضأغرلبمنوالأكثر

بينالخلافأصلولكن،الإلهالىالدعوةسبيلفيأواللاسبيلفي،أعدائه

زوجتهلأهلثهشونقالهافرورةنعم)فزورة(هووالفلسطينعينثهثون

كشونأحرجواوبالفعلالفزورة،هذاحللمعرفةامرأتهعلىفتحايلوا

بينهالعداهبدأاللحظةهذهومنذثهشون،أغضبمماالفزورةبحلهم

111لعبفيلعبكلهفالموضوع.وبينهم

بالرغمالإيمانأبطالمنكشونالجديدالعهداعتبارهبرحقاوالغرلب

الفزورة.شهيدأومنتحراماتنهأمن

الملماءتحوفالصنيدمة

الكنيسةسطرةبسببالاالاسمهذاالمظلمةالعصورعلىئطلقلم

العلماء،واضطهدالخرافاتفانعشرت،الحياةمقاليدعلىالمحرفبكتابها

العلماهأنالقارئيوهمانأرادعزيزمرقسالفمصانالعجيبولكن

1111المقدس.الكتابعلىاعتمادهمبسببالاكتشافاتلأحدثتوصلوا

جاليليو.العالمذلكعلىمثالأوذكر

الحقائقذكرسوىالقسكلامعلىبهأعلقماأجدلاأننيوالحقيفة

حكمتالتيهيالكنيسةأنتجاهلأوجهلقدالقسأنذيبدو،وحسب

هيالأرضوأنثابثةالشمى)نقاللأنهجاليليوالعالمعلىبالزندقة

سفركاتبتوليخالفكلامهانرلاهحرقهمسببوكانحولها،تدورالتي

منهالذيموضعهااليمسرعةنفرب،ثمتشرقال!ث!مس11الجامعة
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011:5طلعت

ن)ماكلأنهقعلهوحاولواوعذبوهبالزندقةعليهحكمواإنهمنعم

هذابسببالشمسحولتلفالتيهيالأرضوإنثابتةالشصى

...النص

تهـاب!ه؟افيمفهـيهسالمقصالصتابهلى

فيفول:ترابطهفيفرلدالمقدسالكتابأنعزلزمرقىالفسزعم

(1.كاملبانسجامالجدليةالمواضيعمئاتالمقدسالكتابيتناول)

لهذه)باأقولأنإلاالادعاءهذاعلىللتعلبقأملكلاالوافعفي

الأمر،حقيفةيعلمفلا،المفدسالكابيدرسلمالقسأنفإما(.الجرأة

أنناأوالحقمقة.معيتفقلاكلامهأنهـلعلمالمقدسالكتابدرسأنهأو

tinالمقدسالكتابغيرآخركتابعنننكلم

بل،وتضطربالمختلفةأسفارهتتناقضفقطليسالمقدسالكتابفإن

لنجريعشراثيةعينةنأخذفقراتهتترابطولايضطربالواحدالسفرإن

همبينناالحكموليكنالأولالأيامأخبارسفرمثلارلتكنالتجربةعليه

الكعابيةالمعارفدائرةوضعواالذينالنصارىوالدكاترةالقساوسةمجموعة

.الأيامأخبارسفرعنيفولونماذاولنر

وأمشوهة)ماكانتالكتابيةغيىالمصادربعضأنإلى)شاراتهناك11

والفقراتالجملمنالكعيرفهناك.المؤرخاستخدمهاعندماممزقة

عندكبيرحدإليمعظمهااختفىعيوبوهي،المبتورةاللغولةوالتركيبات

أقلوهيالتخمين،طرنلقعنالمعنىالمئرجموناستكملحيثترجمتها،

الوصفية.والفقراتالأنسابصلاسلفيعنهاالطودلة،القصصفيظهورأ

74صفحة-المقلسالكتبلمحريفاصنحالةا
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العبريةاللغةخصائصمنكانتلوكماأحيانأالعيوبهذهإلىيشاروقد

غير-مثلأ-الأنسابسلاسلفمعظم.معقولكيرهذاأنالاالمتاخرة

فيبعقالمبرزينأحما.تذكرلا،الكهنةأنسابسلاسلأنكما.كاملة

2t-خ11:49مل)2عزرياباسموكاهنين،الكاهنيهولاداعمعلالعاريخ

.1(ه3:،،،26:7

بنفسولكن،مختلفةوبصيغ،الأنسابسلاسلمنالعديدتكرروقد

أحماءنقرأفبينماالقرائم،فيفجواتأوثغراتعدةفهناك،الواضحالنقص

،أخرىمجموعةمنأحماءأمامأننافجاةنكتشفبنااذ،المجموعاتاحدى

منالأقسامفيالظواهرهذهنفسوتجد.الانتقالهذاإليتنبيهأدنىدون

نظامفيمتعابعةبياناتتحويفهي23:2-22:34.الأولالأيامأخبار

هذاعلىالمترتبةالبياناتمنالكثيرولكن،وفروعأقساممنمنسق

اننراضهوالظواهرلهذهتفسيروأقرب.تفهمتكادلاحتىمبتورةالنحو،

فخاريةألواحعلىربما،المكتويةالجذاذاتمنالكثيرلديهكانالكاتبأن

هي،كماقنقلهامبتورةالكتابةوكانتغيرهما،أوالبرديورقعلىأو

العمل،هذابمثلقامحديثأكاتبأأنولو.إمكاناتهلهحمحتمابقدر

الناسخأنالا،الفجواتمكانأشراطاونقطبوضعالثغراتالىلأثار

اسعخدامدونالأخرىتلوالواحدةالجذاذاتبنقلبساطةبكلقامالقديم

منالعديدبخصوصبينهمفعماالعلماءيختلفوفد.العلاماتهذهمثل

ولومنها.الكثيرعلىيتففونأنهمإلا"،الأيام"اخبارفيالمفترضةالفجوات

الثغراتهذهإلىالإشارةمعالأياماخبارسفريبطبعماشخصقام

أالبسامنالسفردنهذينفيماإزالةفيقعالةمساهمةلأسهم،والفجوات

السفرفيالموجودوالتشتتالاضطرابمدىعنأكثرنععرفولكي

صفحة-الكتابيةغيرالمصالر-الفر،الأياماخبارملنالحاءحرت-الكتابيةالمعلىتلائرةا

الثقافة.ثار-226-227
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لىكانسشانأنمعلرمةيذكرالكاتبلنجدالنصوصمنأكثرفلنقترب

يكنلمأنهيذكرأكثرولشسأعداد،بملاثةبعدهاأنهالااحلاكط،احمهابن

ا)))ابنونلثثان

2:31:أخبارا!ر:2:،أخبار

يشعيوابنيشعيائايموابنبلبنرنلثيشانيكنولم

احلايثيثانوابنشيشانمصريعبدلشيشان.وكانبنات

يراعه

هوزرلابلأنيذكرحيثنحبطهفيالأيامأخبارسفرمؤلفوبستمر

ابنهوزرلابلأنالكتابأسفارسائرفيالحقيقبينمافدايا،ابن

أ:احجىو3:2عزرافيكماشألعيععل

أ:3:2.4عزرا3:91أخبار1

العاذية.السنةفيبنيشوعوقامزريابلفداياوابنا

فيالملكلداريوسواخوتهيوصاداقزرلابلوبنووثهعي

أولفيالسادسالشهربنوزربابلالكهنةوحننياهثلام

جمانتالشهرمنيرموبنوواخوتهثالتئيلاختهموشلومية

يدعنالربكلمةاسرائيلالهمذبح

الىالنبيحجيمحرماتعليهليصعدوا

ثألتيئيلبنزرلابلفيمكعوبهركما

!الىيهوذا!اليرجلموصىضرلعة

يهوصادقبنيهوصعالله

قائلا.االكاهن

المننيينأنفيدكراضطرابهفيالأيامأخبارسفرمؤلفيمضيوهكذا

243



-)فيهاتالثلاثاللاودةالسلالاتمنهموأيتانوآسافوهيمان

":فيقول(مراري-جرشوم

والشكرالتذكيرولأجلخدامأاللاوبينمنالربنابوتأمام)وجعل

وفياموثوبعيثيلثانيهوزكرلاالرأسآساف)سراثيل.هالهالربونسبيح

رلاببآلاتهـلعيثيلادوموعوبيدوبناياوالعآبومتثاياومجعثيل

ا:4-5أخبار6ا(بالصنوجيصزتآساف.وكانوعيدان

ويدوثونوهيمانآسافبنيللخدمةالجيشورؤساهداودوافرز)

حسبالعملرجالمنعددهم:الصنوج.وكانوالرباببالعيدانالمتنبئين

:ا25أخبار1(خدمتهم

أزراحيلىشانأنالأخبارسفرمؤلفيدركهلمالذيولكن

iرفدلدورالدهر.الىأغنيالربالأزراحي.بمراحملإيثن)قصيدة

مزمور98:ل(بفميحفلشعنأخبر

وكلكولوهعمانالأزراحيلىشانمنالناسجميعمنأحكم)كان

4:31لملوك(حواليهالأممجميعفيصيتهوكانماحول.بنيودردع

اخعلطأنهمرجعهالأخبارسفرلمؤلفالحاصلالاضطرابسببوطبعأ

.زارح.اا.واسم11أزراحيااايعمبينعليه

عنه.ينقلكانالذيالمرجعمنأزراحياسمةفراهفيأخطأفقد

خمسة(ودارع.الجميعوكلكولوهيمانوايثانزمريزارحوبشو)

.أخبار2:6ا

زارح.أنهفظن

زارح(.اعهفدعيالفرمز.يدهعلىالذيأخوهخرجذلك)وبعد

.38:03تكوين

علىوننجنىالمفدص،الكتابعلىنمجنىأننااحديتصورلاوحعى
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وعلما+اللاهوتيينمجموعةشهادةلحضراتكمسنسوقالأخبارسفرمؤلف

افامشفوضعتاليسوعيينالأباءنسخةأخرجواالذينالمقدسالكتاب

أخبار6:18.اعلىكعليقالتالي

و2513:)يدوتونوأيتانوآصاففبماالثلانة،داودمرئموهنائنستب

وهراري.وجرثموملقهاتالملاثاللاهـدةالسلالاتالى(،16الفصلراجع

هـللفبحكيمانوأيمانهيمانأن5:11املوكفيئذكر،الواقعفي،ولكن

أورشليمهيكلأنيبدو.مز98عنوانوفينفسهاالآيةفيبالأزراحيأيتان

الىوأيعانفيماننسبةأنشكلا.كنعانيينبخبراهالأمرأولفياست!عان

زازح"51والإرزاحيا.51بينوقعالتباسعنناجمة6(:)2يهوذاسلالة

.46:12(و3ر:ه8تكولن)رتجعيهوذاابن

الأي!مأخبارسفرلمؤلفالأخرىالأعاجيبلذكرناالاطالةخشيةولولا

سائرتناقضذكرلنايتثنىحتىللاختصارمضطرونولكننا،الأول

البعض.بعضهامعالكتابأسفار

أبيه؟بنيةناثاني!نحيكلهلى

صموثيلسفرمؤلفأصابتقدوالتناقضالاضطرابعدوىأنيبدو

قتلمنأبوهينتولهبماداودأخبرقدشاولابنيوناتانأنيذكرفهو3الأول

داود:

داود.يقعلواأنعبيدهوجميعابنهيوناثانشاولوكلما.

قاثلاداودفاخبر.يوناثانجدا.بداودفسرضاولبنيوناثانوأما2

فيوأقمالصباحالىنفسكعلىفاحتفظوالآنقتلكملتسىأبيشاول

واختبئ.خفية

أبيوأكلمفيهأنتالذيالحفلفيأبيبجانبواففأخرجوأنا3

.وأخبركيصيىماذاوأرىعنك
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يخطئلالهومالأبيهشاولمعحسناداودعنيوناثانوتكلم4

جدا"لكحسثهأعمالهولأنإليكنحطئلملأنهداودعبده.إلىالملك

91:1-4أصموئيل

الأصحاحفيفزعم،الذاكرةفقدأنهيبدو،صموئيلسفرمؤلفأنإلا

داود.تجاهشرأبنعوممطأبيهأنيعلميكنلمعيوناتانأنعيليهالذي

ما!ايو!اثانفداموقالوجاءالرامةفيئايوتمنداودفهرب)1.

نفسي.يطلبحتىأبيكآأماخطيتيهيوما)فيهووماعملت

أمراولاكبيراأمرايعمللاابيهوذا.تموتلاخاشا.لهفقال2

كذا(ليسالأمر.هذاأبيعنييخفيولماذابه.ويخبرنيإلاصغيرا

02:1-2أصموئيل

فيالتاليالهامشفوضعوااليسوعيونالأباءأيضألاحظهالتناقضوهذا

91:اأصموئيلعلىتعليقأالمقدسللكتابنسختهم

2()الأيةيوناتانحيثالعشرلنالفصلروايةمعالحادثةهذهتمقلاا.

يوناتانتدخلفيتقليدينأمامنحنالشرلرة.أبيهنياتمنشيأيعلملا

.اداودلخير

الأ؟لعهنيهالقانهميالفان!القانهـنيةاالأ!عمفاافتما

الملكبلاطفيكانمردكايأنلسفرءأستيراليونانيالجزهلنايذكر

.مكرممعزز

11فغقهيمافداياتهوؤذبئالبلاطفييعتلآنئردكافياتيلثاظا.وآنر

اليسوععون.الآبا+أ:اظأستير

الحقيقة.هذهيعلملمالسفرمنالعبريالجز+مؤلفأنيبدولكن

فقالهذا.لأجللمردخايعملتوعظمةكرامةأئةالملكفقالا.
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دايك.قان6:3أستيرشيها.معهيعمللميخدمونهالذينالملككلمان

ملص؟حينأخؤيامحمرصانصكل

826:ملوك22أخبار22:2

سنةوعشرلناثنتينابنأخزياكانسنةوأربعيناثنئينابنأخزلاكان

فيواحدةسنةوملكملكحينفيواحدةسنةوملكملكحين

بنتعثلماأمهواسمأورشلمم.بنتعثلياأمهواسمأورشليم

اسرائململكعمريعمري

يصنيا؟ةأخو

ذكرفقدالجديدمغالفديمالعهدترابطعدمعلىبدليلنأتيأنأردنا

."بالجمع01إخوةلهكانيكنياأنلمتىالمنسوبالإتجعلمؤلف

اممىا:ا(بابلسبيعندرإخوتهيكنياولد)ويوشيا

أخالالهيكنلميكنياأننجدالأيامأخبارسفرالىبالرجوعولكن

أكثرأي)بالجمعأخوتهبكلمةمتىأتىأينفمنصدقياوهوفقطواحد

الإخرة()11مناثنينالأقلعلىأخهن

شفوم.الرابعصدفياالثالثيهولافيمالثانييوحانانالبكريوشياوبنو11

3:15-16أخبارا"ابنهوصدقياابنهيكنيايهولاقيموابنا

محاولةقرأتعندماالضحكمنالأرضعلىأسقظأنكدتولقد

وردبماينعلقبهفإذاالتنافض،هذالحلالنورعبدمنيسالقسالدكتور

نهردإليكمبقشةيتعلقالذيالغرلقمثلفكانالمخطوطات)حدىفي

بخطكميرةئسخفيؤجدتالنيبالقرا+ةالمثاكلهذهكلتزول):كلامه

(.يواقيم)أويهولافيمولدوبوشيا11نفولاليونانيةباللغةفراءةوهياليد،
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(1كريسباخاتقراه)انظريكنياولدولواقعم

تحرلفعلىوبؤكد،يثبتبذلكهذاهبردنه.أالمسكينهذايدركولم

المفدسللكتابالفيديمةالمخطوطاتإنحيثالمفدس،الكتابمخطوطات

هيالفسيذكرهاالتيالمخطوطاتوكلالزلادة،هذهبهايوجدلا

فيالموجودالتخبطهذاأدركواالئسئاخأنيعنيممامتأخرةمخطوطات

المخطوطاتأحماءيوضحالتاليوالجدوليصححوهأنفأرادوامتىإنجيل

المخطوطة..وتاردةالزoهذهبهاجاهتالتى

المخطوطة.نارالمخطوطة

التاالقرنثيتا5

السادسالفرنص!

عشرالراالفرن38

الناالفرن33

عمثرالخامسالقرن502

عشرالحاديالفرن6008

عشرالراأوعشرالثالثالقرن8342

عشرالثائىالفرن5015

أحماءوإلمكالزلادة،هذهبهايوجدلاكلهاالقديمةالمخطوطاتبينما

بابومنمخطوطةكلوتاريجىالزيادةهذهبهايوجدلمالتيالمخطوطات

العاردخ.جهةمنأيضاالمتأخرةالمخطوطاتسنذكرالعلميةالأمانة

652ص-وهميةثبهكا

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ا!لمخطوطةا

ث!سيناثية

!هالفاتيكانية

الأفرامعةح

*

ه

28

157

د08

565

957

795

007

298

0101

7101

1241

اتلمخطوطة

لرالمرن!باا

الرا.القرن

الخامسالقرن

الفرن!النا

الخامسالراباوالقرن

القرن!التأ

الخامىأوعشرالحاديالقرن

عشر

عشرالحاديالفرن

1122سنةحوالى

عشرالثانىالقرن

الفرنصالنا

عشرالثالثالقرن

عشرالثالثالقرن

عشرالحاديالقرن

القرن!التا

عشرالثانىالقرن

عشرالثانىالقرن

ععمرالثانىالفرن
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لمخطوطةا0تاربلمخطوطةا

عشرالحادبنالفرن1243

عشرالثالثالقرن2912

العاشرأوالتاالقرن1424

الثانيةالألفيةد!كاتقردبأ2

Copتقرلبأالئالثالقرنمصروصعيديةقبطية

فيوميةووبحيربةالوسطى

الخاصالقرنأرمينية،،أكل!

005سنةحوالىأثيوبية"،ح

الخاصالقرنتقريبأجيورجية5ءح

Slavتقريبآالتاالقرنمنسلافية

السينائيةمئلالأقدمالمخطوطاتأنالسابقالجدولمنيتضح

هذهتظهروفجاةالزلادة،هذهبهاتوجدلمواشنطنومخطوطةوالفاتيكانية

ن1يدلمماسبقها،عماتشذمخطوطةفيالسادسالقرنمنبدءآالزلادة

ممى،إتجيلفيالمشكلةهذهليعالجالزيادةهذهأضافالذيهوالناسخ

،الزيادةبهذهيعتبروالمأغلبهمبعدهجاءواالذينفالنساخذلكلرمع

سواةكلهالعالممستوىعلىواحدةترجمةتوجدلاهذايومناوحتى

اعتمدتقدتموتعقلهابتشاورالتيأوالميتةاللغاتاوالحيةباللغات

منيسالقسالدكتورليتفياالزلادة،بهذهترجمتهاووضعت،القراءةهذه

الق!سوهوالمقدسالكتابعنالدفاعفيشرلكهكتبهمايقرأالنورعبد

الأصح،هيالأقدمالمخطوطة)نيقولحيثالخيرأبوبسيطالمسيحعبد

:يكونأنإماالنصوهذاواحدانصأكتبمتىأنفمعلوم
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يواقيمولد)ويوشياأو(بابلسبيعندو)خوتهيكنياولد)ويوشيا

يكونأنالمعقولغيرومن،(بابلسبيعندواخوتهيكنعاولدولوافعم

بابل(سبيعندوإخوتهيكنماولدويواميميواقيمولد)وبرصياكئبقد

الناسخيأتيحتىالزيلادةهذهيكتبونولاضدهالنساخكليعآمرثم

النسخكلأغفلتهاالتيالزلادةليضعالسادسالقرنمنبد+االعبقري

1111سبقتهالتي

الفشةهيكانتلتنجيهالفسبهانعلقالتيالفشةأنينبينهذاومن

111)البعبىظهرفسمتالني

الأخلاف"ةالكقيهصل!؟تاثيهـهسالمقهالصتابتع!يف

التالية:القصةعزلزمرقسالقسكتبتأثيىه"فيافرلد1عنوانتحت

الوحيدالمععلموكانالمتطرفةالجماعاتمنلجماعةأميرأاحدهماكان1

المفدصبىالكتابأخطا.عنالبحثمنهطلب(،هندسة)ثانيةالمجموعةفي

كتابايمكسككيفالأميروهولأنهشديدرفضوبعد.أصحابهلمهاجمة

بدأأنوبمجرد.الإلحاحونتيجةمضضعلىقبل؟طهارتهقينجسمحرفأ

أصبوعينفاستمر،الكتابتركأوالمفاومةيستطيعلانفسهوجدالفرا+ةفي

الإلهواكتشفكلها،العوراةقرأحتىفقطالحاجةلقضاءإلايتحركلا

فقررالأوزاؤمنالخلاصوطربدقعقلكليفوقالذيوالسلامالحقيفي،

الخلاصلحنقلبهأوتارعلىعزنسالذيالكتابهذاصاحبيتبعأن

وجسدكطفكريميدمنحرأفأصبحمضتأأعوامأثقالكاهلهعنورفع

2(.العظيمالمخلصباتباعمناديأ

كمسلممضاهاالتىآالأعوايقصدا

15صالمقلسالكل!لمحريفاستحالة2
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ضاعتولكنهاكتبهالعلهأوالفصةيكملاننسيالقسأنولبدو

أتخيلانعليلزامأانهوجدتولذامرقس)تجيلنهايةضاعتكما

لعلاجمرفس)تجيلنهايةتأليفثمكماابقصة،/:إلهذهالمف!ترضةالنهاية

.المبتورةالنهايةلهذهالواضحالنقص

صمتيخترقالمسجلصوتعلىالنوممناستيقظتثم:القصةتتمة

نأيعلنوهوالمقدسالمجمعسكرتيربيشويالأنبابصوتمدويأحجرتي

ثمشخص،0008هوالنصارىمنسنولأالإسلامفييدخلونالذينعدد

بمومعلأفاجاالإنترنت"11الدوليةالمعلوماتشبكةعلىلأجلسقمت

الإسلامإلىالنصارىمنالمجتمعصفوةدخولأنتعلنالتأكاهشبكة

الكهنةالأباءواحدأناجلستثم،)نجلزافيظاهرةيشكلأصبح

الأنبااختإسلاموكذلك،شنودةالبابااختبنتإسلامعنفتحدثنا

الحلممنأيقظعنيالمفعولقويةصفعةبمثابةالحقائقهذهفكانت،بيشوي

النهايةافيه.غارقأكنتالذي

لمفلماذا،القديمالعهدالايقرألمالجماعةهذةاميرأنوالعجيب

اعجبهاالتوراة11الفدبمالعهدأنطالماالمسبحبةبدلالبهودبةإلىبتحول

الدرجة.لهذه

التالية:النقاطهورسالةأيفينتناولهانيمكنشي+أهمانشكولا

.الكتاباواالرسالةقدسية-والنبوةالنبيقدسية-الإلهمدسية

.المقدساتهذهمنالمقدسالكتابموقفعلىنتعرفبنافتعالوا

هذهنشرفيالقسخراةمعتتناسبالجرأةمنبشيءنعكلمولسوف

.الحدوتة"11
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؟العثي!انهوهلىسالعقصالقابفيالحقيم!الإله

لعلهأيأدريفلست(الحقيقيالإله)واكتشفالقمعفولعنأما

أن.فماع./أعرفهأ1الشعطان؟يقصدقل.الشاباكتشفهالذيهذاحقيفي

لهالقرابينبتقديمالمؤممعينوععطالبلعلهاالشيطانيعمبرالمفدمعالكتاب

16:5-01,لينyفيجاءماانظروا

ؤسعنشاحطعهاعععععيخةامعتعغزتنمنننءععنياخعنعاسنراثيلتععيتجتعاغة)ؤععن

دعئخرنة.ؤاععدا

نجثتعه.ؤغنتععمععهغنؤئستعععرمعةالععيامعخطئةئؤعؤعغعازونعؤئقرعفي

الاخيعتاغحعثمعةتاعتعععدعععالرععثامعاتمؤئويععمتعتاالئئمتثنيؤيتاخمنع

معياعأالأ.تعلرب2ععرغععالئثععثن،معرغتثنغععىغعازونعؤئفمي

معمعبخععؤيغسعلةععلرلثامعفرغععغلعنهخرنجمعالذيالئبنرعغعازونعؤئععرفي

خطئة.

الضصثانانمخ!افبوقصيغزاريلانفرغةغقنيماخرنجعثالذيالئن!نؤإئا

امعبوبعععة(الىغوعاريلالىععئرمعععقمعغثععاعئستعفر

نأ)سراثيلشعبمنالربيطلبالذيهذاعزازللهومنوالسؤال

3كععربانمعبمععلهيفدم

نسخةمترجمووضعهاالتيبالشواهدنستشهدانمجبانهأرىوهنا

يلي:ماالسفليةبالععواهدكتبواحيععالفديمللعهداليسوعيينالأبا+

لهيقربونكانواأنهمالراحعحمنالبراريم.يسكنكانشيطان:عرعاععيل)

العادةععلكحؤعلاليهودياللاهوثلكن.الجماعةعنلئبعدرعمععبيحة

الاععفادأنغير،إسرائيلخطايايمحوالذيهوالرب،اليومفسعنذ.الشعبية

جميعرمزيبرجهحاملأا!لمحرقة،تيسئرصلفإليه:يزللمبعزاقلل
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(1الشعبخطايا

دائرةفيجاهالأبوكرلفاأسفارفيأيضأمرجودبعزازيلالشيطانوتسمية

يلي:ماالأبوكرلفياخنوخسفرعنالحديثمعرضفيالكتابيةالمعارف

المختلفة،ومهاراتهاالحضارةفنونالناسعلموابدورهمالملائكة)وأن

البشركطالجنسعلىالدينونةحكمايثهفاصدر،البشريالجنسففسد

(2.أضلهمالذيعزازيلوعلى

بامرهو)سرائيلشعبفييزللمالذيالاعمقادهذاأنهوالعجيب

.الدهر"هذهاسم"الهوبعطيهالجديدالعهديأتىأنإذنعجبفلاالرب

الذيناثفساليهين،صسيتصنئوئمفبرقإئماتكئوماإثحيفتاكصان)نالكن

اصساؤةلضسئمئصيةيئلآالمؤمصصنرنصيرآدتانقذءآغضىالذغرقدصاإلصةيخيهيئ

4:3-4كورنعوس2اللإ.(ضوؤةئؤائذيااسيعيح؟تخدإتحصيلص

الىينوسلأشعباءكاننهلالدهرهذاالههوالشيطانأنوطالما

.يعبدهكانالذيالإلهوهوالشيطان

ييهللآالآزضءآقىافيخايقالرلثالدفرإتةءت!نفني3تنمآنمغرف!ت)تا

04:28اشعياءفخصن(ففمهغنليديغيا.ؤلآ

مننكانالمقدسالكتابفيالدهرهذاالههرالسطانانوطالما

البريةفيللتجربةأخذهعندماالعالمممالكيسوععلىيعرضانالطبيعي

يوما.04

يياثضئكوتةتتايلثتجييغوتمزاةغالتجتلإلىإثيي!عنآضغذةثتم

ؤتخذئنكفةالسئفطانهذاأغطي)ئلثنيين:تةؤقاذالرتان.ينتخطة

تلثبكونآناييععخذتقإنأريذ.أغطبه-لضنوتمتاذمم!صقذالىيةنة

المئرقدا-للاتبنالرصوليالناثباسيمبول!بفنطبع-القديمالعهد-المقدسالكتبا

أصفارهأخنوخ-أحرف-الكتابيةالمعارفئرةثا2
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تممثخرإتهيثيلرلثتكمئوفي:)ئةشنطان!يا)اذقمتيسئوغ:قأتجائةاثخميغ(.

4:5-8لوفانتئمئ""ؤخذةؤإئاة

كفةالسئفطانقذاا.أفطياتلث1لمسوعقالالشيطانأنهناوالمئأمل

لميسوعأنوالنيلب11أيىلدلمقأغطيهوتمتاذئفرإلىلأنةؤتخذئن

يشاهلمنيعطيهاللشيطانملكالدنياهدمئلكأنالشيطانفالهماينكر

ملائكة.لهيكونانفطييعيالههوالشيطانانوطالما

الئارالىتلآجمينياكثياذقئواالبسئارغنيقذينآثضأيفوذ)لتم

25:41ممى(وتلآيكيهيايام!المعمةالآتدئة

كانتالتيالمقدسللكتابامعدتالتيالوثنيةروا!سبمنهداولعل

الخيرالهبينمعركةسعقومثمالشرالهمنهامععددةآلهةالكونفيأنترى

الشر.الهعلىالخيرالهفيهاينتصرالشروإله

ؤخازقيالثثين.خازثواوتلآئينمتهمييخاييلالئتذا؟:ييخرفي8لشم)ؤخذ

:127رزيلةؤقلآيكتة(الئثين

مع!العق!الصتابفيالحقيق!الإله

.....أب!عثا4صرة"أ!عمنانوةمكهلهإندهانه!هلى

الفعلوه!ابالاله،وألصفهامالاصفةللانسانالمفدسالكمابيتركلم

ترفحأنهوبايثهالشركلأنبالثهالشركمنأبشعوهو،الأفعالأبشعمن

بمنزلةنزولهوللإلهالبشردةالصفاتامعطاءأماالإلوهيةمستوىالىآخر

ولهويشربيأكلالإلهفنجدالمخلوقاتمستوىمالىشأنهمنوالحطالإله

الهظهرعندماالتاليالنصذلكعلىمثالأنأخذوأسنانوعينانمقلة

18:1-8تكولنلإبراهممالمفدسالكتاب

ؤقعتانخنمةنابيخينجالنؤهؤتنرانجفوطابجمئذالررئتهم)ؤطفر
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ركفىنظرفلمالذثه.ؤالفونرتجاليئلائةؤاذاؤتظرغنتثهفرفبئابئهارخر

مدكئثانشتذ)يا.ؤقاؤ:آلارضيىالىؤستخدانخثقةتابيبئياسثيقتالهبم

ؤاكسيفواغا؟قييليئؤخذغثذكتتخاؤزقلاغثتيلثننيعتةؤتجثر

ئتمهلوتكنمخئزخمتع!ئيدونيهنرننقاخر،العثئجؤتخعتؤائكئواازخقكنم

كغاتفغلغكرا5ققالوا:غثلإكم،.غقىغرزئنمقذلائكنمتغتازون

بثلاث)اسئرجميؤقاذ:صيازةالىائخيضةالىائبراهيئمقاصثرغتكفضت".

الىانراييئمزكف!ئتمففة،.خثزؤاضتجياكجييسنييذا.ذييقاكئلاب

اخذلئمييغغقة.قاسئريخيفنسلالمؤاغطاةؤنجئداؤخصاجمخلاؤاخذاثبقر

لذئهيمؤايفاغركانؤاذقراغفم.ؤؤضتغقاغمقةالذيؤالعحلؤقبنازثدا

18:1-8تكولناكفوا(المعئخؤتذت

صفاتالالهأعطىذدالمفدسالكعابأنمجدالنصهذافيالمعأمل

ثلاثةأنهمظن)براهعمأنلدرجةآخر)نسانأيعنتختلفلابشرلة

رأىبحسبأو-معهاللذينوالملاكينالإلهأننجدوهنا،عاديينرجال

كانفعلآالإلهأنذداحةالأمرولزيد-الثالوثكانواالثلاثةأنآخر

لاالتيرجليهيغسلأنمحعاجأوكانق!ليسندالخبزلكسرةمحتاجأ

الالهاتكأوكيرهوكعبأصابعخمسةيعنيأخرىرجلأيعنتختلف

جفزهالذيالطعاممنالإلهاكلثمالسفر،4عنامنلمسعريحالشجرةتحت

فألأمرالطعأم،تمضغ)براهيمأمامظاهرةأسنانللالهكانوبالطبعلىلراهعم

.جداطببعيكان

الإلهوصفأنادعىالذيعزلزمرف!الفسعلىردالفصةهذهوفي

الفس:قالحعثالمجازشيلعلىجاءالبشرلةبالصفات

خافبة.علبهبخفىولاوالصلواتالهمساتحماعبعني:الربعبنا51

خافية.عليهيخفىولاوالصلواتالهمساتحماعتعني:أذناه

وامتداره.مونهيعني:وجهه
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وفعله.وتدبيرهحكمه:تعنييداه

6اإلخاالنافذ.وأمرهوفضاءهكلمتهيعني:فمه

المقدس/اذكتابوأسلوبالقرآنيالأسلرببينالاخثلاتياتيوهنا

يذالفةئبابغون)ئقائئابغوتلظائذين)ن..يقولعندماالقرآن)نحعث

غاهذتماآؤقىؤمرتفعييماغقىيخنكثقإئقائكثقمنآندبهنمقؤقيالفه

1511(:)الفتحغطيمأآخرأقستئرتتيهالفةغقثة

إبراهيمرآهاوأظافرأصابعخمسةبهايدادثهأنابدأالمسلمونيقللم

تعالىفوله)طارفينكونالألهصفاتفهمولكنالطعاممنلثأكلنمتد

ائاثغا،ؤينآزؤاجأآنفسيكثمئنقكبمؤالمازض،تجغلالئتفاقياستاقاطر1

11(11:)الشورىالتصيرالئتمعغؤغؤصتيةكمن!لثسىيخيهيذؤؤكثمآزؤاجا

الذيأنلىلراهيممعرفةفعدممثيلااوشبيهايثهمجعللاالقرآنيفالمنظور

خلفهمنملايينبل،شبيهلهالمفدسالكتابإلهأندلعلالربهوزاره

33؟إبراهيميعرفهلمفلماذاوإلايشبهونه

مع!المقهالصابف!المقيمطالإله

والبحمانيالنلدماء114!فالىبح!يامهـبض!الههوهلى

الابتدائيةالبفربحرمدرسةفياليهودفعلهاالتيالمذبحةتذكرتكلما

اقشعركلماوهناكهناأشلاؤهموتناثرتالأطفالدماءسالتحيث

وأنالبشرجراثممنأنهالكلامهذاأفهمكنتالنهايةفيولكن،بدني

واحد"ولالعسصلاحايعملمنليسفعا.وفسدوازاغواالجميع11

أنسلعمضميريتقبلهولاأبدامقبولأيكونلاالامرولكن،3:12رومية

ولكن،ضد.الأطفالالوحشيةالمذأبحبهذهيأمرالذيهوالالهيكون

095ص-المقلصالكت!لمحريفاستحالةا
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الوحشية.المجازربهذهيأمرالمقدسالكتاباملهفإنللأسف

البقرحتىوشيخطفلمنوامرأةرجلمنالمدينةفيماكل)وحرموا

6.21:يشوعالسيفط(بحدوالحميروالغنم

المقصسالصتابم!الحقيقافىالإله

انية؟أمنبالؤ؟ا!يام!فىالضهههلى

أمربأنهزور%لهفينسبالقدوسالإلهصورةتشويهفيالكنابيستمر

المواصفاثوهوعه،خاصةبمواصفاثزوجةعنلهيفتشأنهوشعنبيه

علىبل،والخلقوالدينالعفةليسثالمقدسالكتاببحسبالخاصة

النبيليتزوجها،زانيةامرأةعنيفتشأنالربيأمره.ذلكمنالنفيضن

منأولاللنبيلتنجبفحشهافيتسعمربلالحدهذاعندالأمرينتهيولا

ا)11الزنا

امسرتمةينسميعلمطخرمااعمقمثاعمعوشتغ:الرهمثتاذئوشمعالرلثكلمتمقاآرملم11

وتمخذفمذهعتا".الرثتارمسةمزتيمزتحتفومالآزمض!لآنمرتىوتمؤلآذرتى

:2-13هوضع11اثناتةؤؤتذشمققيدعتببئيعتمبثعتخوقر

اليهاسيهتديفكمفوالابفحشها،مشهورةكانتهذهجومرأنويبدو

3الحالمستورةكانتمانالنبي

الخروفله19

فدالأمرأنطالماالصفاتأشنعبالإلهالقومهؤلاءيلصقأنعجبلا

(1الخروفلقبعلمهيطلفواأنحدإلىبهموصل

وملكالأرلابربلأنهيغلبهموالخروفالخروفسيحاربون)هؤلاء

17:14رؤلة(ومؤمنونونحتارونمدعوونمعهواللىينالملوك
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العايانأحافيأالناسأماالهعث!4ملابعمهبخلينبيهيام!الهـب

منثمامأعايىبرجلفوجثتمثمالطرلقفيتس!رونأنكمقصوروا

مقاورسولآنهوأخبركماليكمابخرجلاقئربثمأمه،ولدئهكماملابسه

نأيخبركمهكذاعردانآسيرهسببعنتسألهوعندما،القدوسالإلهعند

عديمل!نسانعمليآمعالأيكونحتى،بذلكأمرهقدالقدوسالإله

.والأخرةالدنيافيمسترركيىيكونفهوالإيمان

يصدقهأأوالرجلهذاكلاميقبلعاقليوجدفهل

.الهذيانهذاالفدوسالإلهالىينسبالمفدسالكتابأنالحققة

اذهبقائلااموصبنأشععا+يدعنالربتكلمالوقتذلكافي1

ومشىهك!اففعلرجلعك.عنحلا+كواخلعحقويكعنالمسحوحل

ثلاثوحاقيامعرىأشعياءعبديمشىكماالربفقال،وحافيامعرى

سبيأشورملكيسوقهكذا.كوشوعلىمصرعلىوأعجودةآيةسنين

خزطالاستاهومكعثرفيوحفاةعراةوالشيوخالفتيانكوشوجلاءمصر

02:2-4أشعياهلمصر.ه

أنيجبالنبيعليهايمشيكانالتيالتعريمنالصورةنعرفوحتى

ومكشوفيوحفاة)عراةوالشيوخالفتيانسيساقكيفنعرف

تعليقلا...........(الاستاه

الأنبياء"ةالنبهصهـاةتح!في

11عراةولكنأنبياء

كيفلنافيرويوالوحيالأنبياءعنبتصورهالمفدسالكعابيعحفنا

بشكلعراةالأرضعلىوس!علفون،ملابسهممنالأنبياههؤلا+يتجرد

علعهم:الوحيلنزولالوصيلةهيالطردفةهذهفتكونجماعي
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يتنبأونالأنبيا+جماعةرأواولماداودلأخذرسلاشاولفأرسل02

همفتنبأواشاولرسلعلىاللهروحكانعليهمرئعساواقفاوصموئيل

أيضا:

شاولعادثمأيضا.همفتنبأواآخرلنرسلافأرسلشاولواخبروا21

أيضا.همفمنبأواثالثةرسلافأرسل

سيخوعندالتيالعظيمةالبئرإلىوجاءالرامةإلىأيضاهوذذهب22

الرامة.فينايوتفيهماهافقعلوداوك.صموئهلأينوقالوسأل

اللهروحأيضاعليهفكانالرامةفينايوتإلىهناكإلىعفذهب23

الرامة.فينايوتإلىجاءحتىوشنبأيذهبفكان

عرلاناوانطرحصموئيلأمامايضاهووتنبأثيابهأيضاهوفخلع24

11الأنبياهبينأيضاأشاوليفولونلذلك.الليلوكلكلهالنهارذلك

91:02-24اصموئيل

يخلعواأنأنبعائهعلىيشنرطالذيهداالهوأيهؤلاء،أنبيا+فأي

1111أ؟اأ؟3الوحيعليهملينزلجماعيبشكلملابسهم

11ايضألمهـ!يق!باج!4

الاينزللاالوحيأن(ذأعجبفلابالتعريالاينزللاالوحيكاناذا

وإليكمأليشاع.وهوالتوراةأنبماءأحدمعحدثكماالموسعقىأنغامعلى

النص:

(الربيدعليهكانتبالعودالعوادضربولمابعزاد.فأتوني)والآن

3:15ملوك2

الحالة:هذهعنالكتابيةالمعارفدائرةونفول

بينمماأكثرانثشا+حالاتبعضالتلامعدأولئكبينلمحدثوكانث55
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حالةإلىلعصلواالموسيقىطردقعنمشاعرهميشحذونوكانوا،معلميهم

منوشعرونويعنبأون،،حذوهمفيحدونالآخرلن،فيتؤثرالنشوةمن

تكنلمولكن(.2ةو-91:237صم)1الأرضعلىوشطرحونثعابهم،

611عامةحالةهذه

IIاللهصلمبيصهالني!

نجفيالأنبعا.،محصمةمسألةفيوالنصارىاليهودمعالمسلمونيخنلف

الأنبياءأنالنصارىيرىالأنبيا+،بعصمةالمسلمونفيهيؤمنالذيالوقت

عاقليوجدفلاهذاكلمنولالرغمولكنكفار،،زناةيكونواأنيمكن

أنمعلأيصحفلاالإلهعنالعبليغفيمعصومينغيىالأنبياهإنيفول

ولكن،بذلكليأوحىقدالإلهأنويقولالزنايبيحالإلهأننبييذعي

نأيمكنالنبيأنفيزعممعفولكليخالفالمقدسالكعابأنيبدو

.13أصحاحاملوكفيجاءتكماالفصة!إلبكماللهعلىيكذب

ولرببامآيلبيتإلىالرببكلاميهوذامنأتىمدادثهبرجلوإذاأ.

يوفد.لكيالمذبحلدىوافف

قإلهكدامدبحيامذبحياوقالالرببكلامالمذبحنحوفنادى2

المئرفعاتكهنةعليكولذبحيوشيااحمهابنداودلبيتسيولدهوذاالرب

.الناسعظامعليكوتحرقعليكيوقدونالذين

بهاتكلمالتيالعلامةهيهلهقاثلاعلامةالمومذلكفيوأعطى3

علعه.الذيالرمادويذرىينثقالمذبحهوذاالرب

ايلبيتفيالمذبحنحونادىالذكطايثهرجلمكلاالملكحمعنلما4

ولمئحوهمذهاالتييده.فيبستامسكوهفاثلاالمذبحعنيدهيربعاممذ

الا
نبوة-نحرفالكتابيةالمعارفئرة
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اليه.يرذهاأنيستطع

التيالعلامةحسبالمذبحعلىمنالرمادوذريالمذبحوانشق5

الرببكلامايثهرجلأعطاها

وصلإلهكالربوجهإلىتضرعادلهلرجلسوسدالالملكفأجاب6

يدفرجعتالربوجهإلىايثهرجلفتضرعإلي.يديفترجعأجليمن

.الأولفيكماوكانتإليهالملك

فأعطيكوتفؤتالبيتالىمعيادخلاينهلرجلالملكقالثم7

.أجرة

ولامعكأدخللابمتكنصفأعطيتنىلوللملكاللهرجلفقال8

الموضع.هذافيماءأشربولاخبزاآكل

نشربولاخبزاتأكللاقائلاالرببكلامأوصيتهكذالأني9

فيه.ذهبتالذيالطردقفيقرجعولاماء

بيتإلىفيهجاءالذيالطريقفييرجعولمآخرطريقفيفذهب15

كلعليهوقصوابنوهفأتىايل.بيتفيساكناشيخنبيوكان.11

أبيهمعلىوفصواايلبيتفياليومذلكادلهرجلعملهالذيالعمل

الملك.إلىبهتكلمالذيالكلام

الطرلقرأواقدبنوهوكانذهب.طرلقأيمنأبوهملهمفقال12

يهوذا.منجاءالذيادلارجلفيهسارالذي

فىكبالحمارعلىلهفشدواالحمار.علىليشدوالبنيهفقال13

عليه.

أنثلهفقالالبلوطةتحت.جالسافوجدهادلهرجلوراهوسار14

هو.أنايهوذا.فقالمنجأهالدياللهرجل



خبزا.وكلالبيتالىمعيسرلهذفال15

ولاخبزاآكلولامعكأدخلولامعكارجعأنافدرلاففال16

الموضع.هذافيما.معكاصمرب

ولاما؟هناكتشربولاخبزاتأكللاالرببكلامليقيللأنه17

فيه.ذهبتالذيالطريقفيصائراترجع

قائلاالرببكلامملاككلمنيوقدثلكنبيأيضاانالهفقال18

عليه.كذبما+.ويشربخبزافياكلبمتكالىمعكبهارجع

ماه.وشرببيعهفيخبزاواكلمعهفرجع91

الذكطالنبيالىالربكلامكانالمائدةعلىجالسانهماوبينما02

أرجعه.

.الربقالهكذاقاثلايهوذامنجا.الذيايلهرجلالىفصاح21

الرببهاأوصاكالتيالو!يةتحفظولمالربفولخالفتأنكأجلمن

الهك.

لالكمالالذيالموضعفيماءوصربتخبزاوأكلتفرجعت22

آباثك.مبرجعتكندخللاماهتشربولاخبزانيهتأكل

للنبيأيالحمارعلىلهشرصشربأنويعدخبزاأكلبعدماثم23.

أرجعه.الذى

فيمطروحةجثعهوكانتوفتلهالطريقفيأسدفصادفه.وانطلق24

الجئة.بجانبواقفوالأسدبجانبهاواقفوالحمارالطردق

واففوالأسدالطريقفيمطروحةالجثةفرأوايعبرونبقومداذا25

بها.صاكناالشيخالنبيكانالتيالمدينةفيواخبروافأتواالجئة.بجانب

الذيايلهرجلهوقالالطريقعنأرجعهالذيالنبيحمعولما26

الربكلامحسبوقتلهفافعرسهللأسدالربفدذعهالربقولخالف
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به.كلمهالذي

فق!(االلصحبا....لصن؟سمقصصتاب

فيالإنشادنشيدسفرمفدمةيفرأعندمابالدهشةالإنسانيسعابقد

حيث-زيادةاغناطيوس-اليسوعيينللآبا.المفدسالكتابنسسعة

يلائمهملايانهالمؤمنينمنالقليلالاالإنشادنشيديقراالا:تقول

الدينرجالمنهمالشهادةبهذهيشهدونالذينأنفالعجب(.سميرأ

نشيدسفرقراءةعنيحجمونالذينوأنقمدس(،روحلديهم)الذين

روحلديهم)الذيننفسهالمفدسبالكتابالممسمنينمنهمالإنشاد

.قدس(

نفرأبنافتعالواالإنشادنشيدسفرقراءةبمجرديزولالعجبهذاولكني

منه:ضئيلاجزءاولو

بثلقخذنلثذؤايرانكيلم!بئمتيابالئغقننييىخقنلثآختلقا)

متممزوح.شمرابةئغوزفا!مسلتتسزةكامشيئرئلثعمتئاغيمتفيسمثغةافخلسى

طبية.توتممتيئكجسشعسنثنسئعثيافيبالمعثمسستن:ممعتئجةحسثطةسعثرةمتطئلث

سمبمتم.تثتجامسجمثعمتخمثثبزنيسعكاثعرفيعمينافيعاسن.مسنكمرجم!غئعملث

ؤمعمتغراثكرقيمسثلعتقنلثر،سئلثدمسثنق.ئخاتالئاطرلنناسعكتبرنج!آتفلث

أيئمتاآخلآفيؤفاآنجفقلثفابالخعسنل.أسسمرقإمفلسلثكأرخؤان.ر،صسملث

)ادسيقمفمس:باثغناييلإ.ؤ8لسميافيبالئسمقيماشتبيمتةهذ؟مساتئلعسبالفدعاعسأاثخبيتهم

ؤزائخةالكرلمكغتاييل!ئإميافيؤتكوسمبتممتويخمتا،.ئسعلثمو2إلئخقهإلىآسعغذم

العمئايخهماثتمرقرقة"السئايغهملخسيمبياثخمركآنجؤدسؤخنسملثكالئفاحءآئمعلث

إلىيتخرخخبيعيياتغاذاشنبياقة.والىلخبيبيآتاالئاسإشسمقا؟عقسم

7:1-11الإنشادنشيدانفرى(ييؤنتبتالخقل



8:3الإنشادنثيد(ئغايةبيؤذيبئةرنمصييتخ!تثسغائهم)

اليسرىالرجليد.فيهتكونالذكطالوضعهومايخبرنيأحدهمليمت

تعانقها3اليمنىيد.بينماالمرأةرأصرمثحت

.خطيرألاهوتيأسؤالأيطرحالسفرمؤلفأنولبدو

يرملمفيمصامخيتاتصمستغقغاذائذيان.لمدالنمىضب:أختم)تئا

8:8الإنشادنشيد3(ئخطعث

القساوصةاضطربقرا+تها،منالمؤمنونيستحيالتيالألفاظهذهوأمام

الكلامهذاأنيزعمواأنالاحلأمجدوافلمالكتابعنوالمدافعون

والمرأةالرجلهوفالإله،والكنيسةالإلهبينالعلافةعنتعبيرهرالاباحي

هؤلاهمنطقمننتعجبوهنا.،(يصفونعفاالله)سبحانالكنيسةهي

رجلعلاقةتصفالإباحيةالألفاظهذاتكونأنعنيثرفعونفإنهم

الجنسيةالألفاظبهذهبالإلهعلاقت!همتوصفأنيترفعونلاولكنهم،بامرأة

بربهأالإنسانعلاقةمنقدسيةأكثربالمرأةالرجلعلاقةفهل.الجارحة

بينرمزلةعلاقةهوالسفرهذاأنللادعاءالقساوسةمحاولاتوكل

هناكانيعلنفالكمابالكتابنصمعيصطدموهمهووالك!نيسةالاله

ثمولميث.هواسملهاالمرأةوهذهحفيفيةامرأةيعشقحفيقيأرجلآ

ترزنفاذاالنلث.منتتطرازبميازججيثمرذست.ياازجييإزجيي)

6:13الإنشادنشيد(صتفين؟زممييثل!يي

ااا؟؟؟3؟اثولممثاحمهاالكنمسةفهل

الاالإنشادنشيدسفرعننحدثهمأنبمجردالقومهؤلا+أنوالعجيب

الروحيالمعنىنفهملاوأنناجسديونماديونأناسبأنناويتهصوننا

التفسيرهذاوكأن.قدس()روحلديناليسلأنناوذلكللسفر،والرمزي

هذاأنالقوموتناسىللسفر،والبديهيالمنطقيالتفسيرهوالرمزي

كعابنسخةالمفدس.الكتابمترجميدفعماوهذاعاقلا،يقنعلاالعفسير
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الىللسفروضعوهاالنيمفدمنهمفي(فدسروحلدبهم)الذبنالحباة

أوحبقصةعلىالكمابهذا)يشتمل:الإنشادنشيدسفربأنالاعتراف

.(شولميثاحمهاوامراةسليمانبينصافحبلعلاقةرائعتصولرعلى

قدص(روحلديهم)الذينالكتابيةالمعارفداثرةمصنفيدفعماوهذا

:يفولونحيثالحقيقةبنفسللاعترافأيضأهم

واحمه،المقدسالكتابفيالشعرنلةالاسفاراحدوهو:الإنشادنشيد)

اجمل11بمعنى11الترانيمترنيمة11أي11هشيريمشيرا.العبرلةفي

قصائد.ونصف(.أصحاحات)ثمانيةصغيرشعريسفروهوالعرانيم".

إلاصراحةبالديانةيرتبطولا،البشريالحبأبعادمنالكثيرالجميلة

منها(1الفلبل

مثلمثلها-لذلك،غامضةأجزاءنهايتهوفيالسفرأولفيانجيرومودقول

العمر.منالثلائينبلغلمنإلاتهابقراهمسموحأيكنلم-التكولنسفربداية

الائعالأسفارمع-حزقيالسفراعمبروثهعي،هليلمدرستيازدهارفترةوفي

عنبإخفائهاالبعضطالبالتيالكتبمن-الأنشادونشيدوأسنيروالجامعة

كانتقانونيتهانحيث-السفرقانونيةفيشكأيأساسعلىلنر،العامة

ذلكيكنلم)ذالقائونية،الأسفارمناستبعادهلمحاولةولا-بهمقطوعاأمرأ

سفروبخاصةالأسفاؤهذهبهحظيتالذيالرفيعالتقديرمعمطلقأيتفق

فيلهاالعامةقزاءةمنالأسفارهذهاستبعادهيالقضيةكانتبلأسمير

،الرأيهذافيالسببيكنولمذلك،فيينجحوالمولكنهم.العبادةخدماث

زونزأنكما.تضمنتهلمابالنسبةبلالأسفارهذهوأصالةصدقفيالشكهو

بدايةفيالمفدسةالرؤلةتدنيسنجنبفيالرغبةهوآخرسببأيضيف2()ك!يا

عنالسفرهذاأسلوباختلافمنراوهماأنفيشكثمةوليسالسفؤ

اثا
الانشدنثيد-نحرف-الكتابيةالمعلرتئرة

266



العامة.اماممرا+نهاسنحسانعدمالىالداقعهوكانالنوراة،

)باحعةكزلتصيدةهوالسفره!ايكونأنيستبعدونلماذا:سؤالولنا

أنهسليمانالىينسبنفسهالكعابعشيفعه،"لااليسوسلعمانأبين

شعخوخةزمانفي)وكان:للنساءعشفهبسببوكفرالإيمانعناتحرف

الربمعكاملاقلبهيكنولمأخرىآلهةوراءق!أملننساءهأنسليمان

.أ:4أأملوك(أبيهداودكقلبإلهه

قم!ان!اتمغ!ه

المنضرين!خبصننحمأ4

نأليفذكرالإسلامإلىادلههداهأنبعدالمنصرلنأحدمعمرةتقابلت

سرةمنأكثرالمعلومةتكرارو،المرتفعالصوتعلىيعتمدونالمنصرلن

مثلاليوضردب،صحيحةمعلومةأنهاويتصورونالناسعليهايعتادحتى

ثلاثةاتفقللبمتعودتهطرلقفيوهوثمءخروفااشترىرجلاأنوهو

فيالأولاللصفقابلهبخسبثمنالخروفهذامنهيأخذواأنلصوص

هذا:الرجالعليهفرد؟الكلبهذاجدأجميل:لهوقألالطريقأول

له:وقالالثانياللصوفابلهطرلفهفيمضىثم.خروفإنهبكلبلعس

فتعجب.مثلهكلبأليليتاهذاكلبكجمالبمثلكلبأحعاتيفيأرلم

الثالثاللصقابلهثمطرلفه،فيمضىثم،الشكبعضوأصابهالرجل

تشككاللحظةهذهوعند3ليتبيعهلالماذاجميلهذا:كلبكلهفقال

بخس.بعمنالكلبوياعالأمرفيالرجل

ممرانخربةمكتشفاتتوظعففيتمجلىهذهالمرتفعالصوتونظرلة

ولكننا-وسلاآصلاةافضلنيناوعلىعلبه-كفرقدطيمكيكونانالكريمالقرأنينفيا

كتابهم.فهمفياضطرابهم)ثبكب!منفولهمذكرنا
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عدمعلىيعتمدونوهم،المقدسكتابهمتحرلفعدمفيوهمهملدعم

الصخبلهداأتعجبوانا،المكتشفاتهذهبحفائقالناسمنكعيرمعرفة

وهي:أسثلةعدةيطرحذكلامهم/إهذاالمخطوطاتفذهجول

بينالموجودالنصتمامأيطابقالمكتشفالنصأنyجدسلمنالو

النص3هذاتحريفعدمذلكيعنيفهلالآنأيدينا

فمران،مخطوطاتكتابةزمنبعدإلايتملمالتحريفأنيفترضونوهم

مبلوانمابعدفقطليسنمالتحريفأننعتفدفنحنبه،نقللمماوهذا

نسخهوزمنسفرأينزولبينالزمنيةفالفترةأيضأقمرانمخطوطاتكتابة

لكتابةأيضأكافيةوهيالنص!،هذالعحريفتمامآكافيةقمرانخربةفي

معلاأشعياءسفرتدولنزمنبينمافالقرةزور%للأنبياءونسبتهاأسفار

المعارفدائرةتقولسنة!006حواليهوقمرانواديفينسخهوزمن

الأنموجودةمخطوطةاقدمفإنأشعياه،سفرحالةفيإفمثلا:الكمابية

بعدايق.م.001إلي11باروز11بهاوبرجع،الأولالكهفمنجاهت

:8)اشلعلاميذه)شعياءعهااستودالذيالوفثمنسنةستماثةنحو

صحةعلىدليلهوق.م.155زمنمنمخطوطاتظهورأناعتبرنافلو

،سليمانمزاهيرالمسمىالسفربصحةنعنرتلافلماذا،النصوصهذه

دائرةفيجاء،الزمنيةالفثرةلنفسترجعلهمخطوطاتاكتشافتمفلقد

أنهاعلييحهمعونالعلما+بكاد:والكاتبكتابتها)تاريخالكتابعةالمعارف

.2له(السابقالقرنأوالميلادقبلالأخيرالقرنفيكتبت

وجودهوقمرانمخطوطاتتدولنقبلتمالتحرلفانعلىوالدليل

الميتالبحرلفائف-الميتالبحر-بحرت-الكتاببةالمعارتثالرةا

سليمكمزامير-محرف-السابقالمرجع2
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داثرةتقولكماالمكعثفاتهذهبينبهامعئرفكيىأبوكريفيةأسفار

الكتابمة:المعارف

5291فيالفصاصاتمنكببرعدداستخرج:المخطوطاتافصاصات

فيمخزونأكانأنهويحت!مل.قمرانخربةمنبالقربالرابعالكهفمن

الأسفارمنثلعهانحوكانكعاب،ثلثمائةمنأكثرأصلآالكهفذلك

سفرعدا)فيماالقديمالعهدأسفاركلمنقصاصاتفيهافكان،الكتابية

ددئعق،ووثيقةأخنوخسفرمعلالأبوكرلفعةالأسفار.بعضمع،أستير

لغتهتدلالعددسفرمنجزءبيهاوجدكماوكيرها--لاويوعهد

وهنأكوالسامويلة.السبعينيةعنهترجمتمابينوسطأنهعليالعبربلة

عنهترجمتالذيالنصمنمريبأحدهماصموئيلمنجزءان

(2.والماسوريةالسبعينيةيفوقوالأخرأ،السبعينية

هوالمرنفعالصوتأصحابالعفلا+الفومهؤلاهبفعلهماإنالحفبفة

شبمءأيأضيفأنأردتفلويفعلهأنإنسانأييستطيعيسيرسهلأمر

وأرفععفليأقفلأنسوىيعوزنيفلاطرلفتهمبنفسالمفدسلكتابهم

بعملوأقومدمائقلبضعةالقناعهذاأرتديأنليفاحمحوا،صوتي

هذهفيوسنفوميوميابؤدونهاالتيالكثيرةالمسرحماتمثلمسرحية

بهاالمعئرفالمزاميرعددأنالعلممعأ51المزمورصحةبإثباتالمسرحية

المسرحية.فإلىافقط....00مزمورأ015هي

المعم!حيه

فإنإليهيلتفتلاباطلادعاههو151المزموربعحريفادعاهكل)ن

السبعينيةالزجمةمنصموئيلصفرمنمحنوفةنصوصمنذكرنل!مامراجعةبرجاء

الميتالبحرلفالف-الميتالبحر-بحرف-الكتاببةالمعارفلانرة
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:المزمورنصواليكداوداللهلنبيأنهكاتبهيصرحالمزمورهذا

فيقاتلعندماقيلوالذيزائد،ذلكمعوهولداودأصيلالمزمورهذا

:جبيادمعادوحيدةأ/إالمعركة

خرافرعيت،أبيبيتفيوأصغر،أخوتيبينصغيرأكنتلقدا

أبي.

ألحانأ.عزفتوأصابعي،موسيقيةآلةشكلتايداي2

يسمع.نفسههو،نفسهالرب3رليسيخبرالذيقن3

الدهن.بزيتومسحنيأبي،خرافمنوأخذنيملاكهأرسل4

بهم.ئسرلمالربولكنالقامةوطوالالمنظرحسنيكانوا)خوتي5

بأصنامه.لعننيوهو،الفلسطينيلمقابلةصعدت6

.أإسرائيلأبناءمنالعارونزعت،رأسهوقطعتهو،سيفهسحبت7

أ15االمزمهلصحةقمهـان!اتمخ!و!عثحما-ة

أنمنيترددماينفيمماقمرانمخطوطاتفيالمزمورهذااكتشافتم

الذممطالناسختعليقبدونقمرانمخطوطاتفيجاءققدزائد،المزمورهذا

إلىيلعفتولازائدعبارةيرىالمع!ترضأنوالعجيبزائد،)نهفيهيفول

لداود.المزمورنسبةيؤكدممالداودأصيلالمزمورأنعبارة

السبعينيةللترجمةالإلمجليزيالنصعنمترجمالنصا

The Septuagint LXX in English

by Sir Lancelot .C .L Brenton

1851,Publishedby Samuel Bagster & Sons, Ltd., London
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151امزموبصةتعثحمصالصقابتراجى

السبعمنيةبالزجمةوحمعتق.م.025سنةالقديمالعهداليهودترجم

اسكتتالترجمةوهذهالنرجمةهذهنصوصضمن151مزموروكان

انفسهم.الوثنينبشهادةإلهيبوحيوكعبتالنفاد،

تكاليمهفافىفهيص151المؤمهـا

فيهويظهرالئكففوعدمالوحيمسحةالمزمورهذاعباراتفيتظهر

.الشر،قوىعلىالخيىانتصاركذلكولوضحداود،اتضاع

للكا-ةافخابعفصلى151بمزمهـاءاتالنب!تحقف

الشرلرعلىانتصرالذيليسوعرمزهوالمزمورهذافيداودشخصعة

انتصرفداودالبشر،بنيمنالمفديرنهم)سراثيلوشعب،الشيطانوهو

)مجانأالكتابليصدقشيمأإسراثيلشعبيبذلاندونجليادعلى

اعطوا(مجانأاخذتم،

)وظهرجسثيمانيفيليسوعالملاكلظهوررمزهولداودالملاكوظهور

22:43لوقا(يقويهالسماهمنملاكله

التيالحطيةعارلنزعرمزفهوإسرانيلبنيمنالعارنزعتعبارةاما

.الشجرةمنآدمفيهاأكلالتياللحظةمنذالبشرنفوسفيدبت

!ع!المقصالصتابميتراب!هف!فريه151امزمو

الفصةانبلالمقدسالكئابمعيتعارضلاالمزمورهذافيجا+ما

.17أصحاحالأولصموئيلسفرفيمذكورهبتمامها
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151امزم!بصحةالقرأن!عثحما-ة

ية.لنهاا

Itصاحبلحماليساأحعمفا

لأصحابحماليدلمتا؟أ!عمفا

فيأو،كنائسهمفيومحاضراتعظاتإلىالمواطنةاخوةيستمعماكثرأ

.جدآمؤلرةلهمبالنسبةالعظاتهذهوتكون،اجتماعاتهم

علىالناسفيهايحثونالكنعسةآباءكتبهاوالعظاتالجكممنوكم

.المفدسالكتابمعنتعارضلاوأخلافباتفبم

الكتابفيونضعها،العظاتهذهاحدنأخذانيمكنيهل...ولكن

؟المفدسالكتابأسفاركباقيسفراباعتبارهاالمفدس

بعدالمفدسالكتابفي(الكلمة)تجسدكتابنضعأنمئلأبمكنهل

الإنجيل؟محتوىيعارضلاالكلمةتجسدكتابأنبحجة-يوحناانجيل

بذلكايقبلانيمكنعاقليوجدلاانهالحقعقة

:قاعدة..أن..هنا.و

كاتبهان.تأكدناإذاإلاالمفدالكتا!فىنصأ..أن.لا

كعبتقدالكتاباتهذهبأنسولاهذائصرأنجبو.،رسول

غجىموصالاله

كلامكلفليس،المسلماتهذهحولمعنايختلفعاقلاأنأظنولا

كتابفييوضعأنيمكنوفضائلفيمعلىاحتوبنمهماومؤدرجمعل

.المعبودالإله

منسفركلينسبانأهميةادركالنورعبدمنيصىالقسانولبدو

التالي:الخطيرالتصريحيصرحنجدهولذلكرسولإلىالمفدسةالأسفار
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هنلاوكطسبطوخصص،موسىلكليمهبالتوراةايثهاوحى-1)

عليها.للمحافظةسبطآعشرالائنى

ئسبتهاصحةعلىعظيمةأدلةوتدإولهاوالأنبياءموسىكتبانتشار2-

اليهم.المنسويةالأنبياءالى

الذينالأنبياهبأحماءمقترنة)سرائيلبنيبينالمقدسةالكتبظهرت3-

يذكركاتبهاهوأنبنسبتهايخلأنيمكنالذيالوحيدوالشيءكتبوها.

غلبإنهفالفموسىذلك،عنمنزهةالمقدسةوالكعب.تحدثلمحوافىث

.والسلوىالمنانزلاللهوانالأحمر،البحروشقالمصردينسخرة

الىالكتبهذهنسبةعلىالوثنيينعلماءمنأحداعتراضعدم4-

صحعها.يبرهنأصحابها

موسىاسلوبفمثلأنبي،كلاسلوب:نسبتهاصحةعلىيدلمما5-

1(الأنبياءمنغيرهاسلوبغير

أكثريقنربعندمائنصفباحثأيتصدمالتيالمفاجأةولكن

فيالموجوفىةالأسفارهذهكتبواالذينوالأنبيا+الرسلهؤلاءعلىللععرف

:انيجدحعثالمقدسالكعاب

انهممنبالرغملأنبياءزورآمنسوبةاسفارآإماالمقدسالكتابأسفار

إلعهأالإضافةتمفدأسفارآأو،كاتبهائعرفلاأسفارآأويكتبوها،لم

1111إضافتهتمتوماالنبيكتبهمائعرفيعدلمبحيث

التالية:الأمثلةنعطيالحقيقةهذهمننتبينوحتى

22-23-صفحةوهميةشبهكا
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أصحابهالغيرزورألة.أسفار:أولأ

امخمرس

التكوين-:وهيالفديمالعهدمن"الأولىالمحمسةالأسفارهيأالتوراة

التعنية.-العدد-اللاويين-الخروج

هذهبينيخلطونوكذلككعبها،الذيهوموسىاللهنبيأنولزعمون

نبمهإلىبهاالهاوحىوالتيالقرآنعنهاتكلمالتيالئوراةوبينالأسفار

.السلامعليهموسى

تسمىوالتياليهالمنسوبةالأسفارهذهموسىكثبحقأهل....ولكن

النوراة؟

النبي،موسىأسلوبفيهايظهراسلوبيةوحدةالأسفاربهذهيوجدهل

آخرأكاتبوجودعلىيدلمماغيىهأسلوببهايوجدولا

القساوسةشهادةنستدعيأنفيكفيالأسلوبيةالوحدةناحيةمنوأما

فييفولونحيثاليسوعيينالآباءنسخةالفديمالعهدمفدماتواضعي

رواياتفيتظهرالتقدمعلاماتمن)كثيرأالخمسةالثريعةأسفارمدخل

علىوغيرهمكاثوليكمنالمفسرينحملمماوشراثعهالكتابهذا

الخمسة.الأسفارأصلعنالت!نقيب

قدذاتهموسىأنيعتقدعصرنافيكاثوليكيعالممنفما.الأدب

نأيكفيلاأنهكما.موتهقصةالىالخلققصةمنذ2البانتانيككلكتب

فيعديدونكعبةدونهالذيالملهمالنصوضععلىأشرفموسىأنيقال

كما(.12:2كل)2يرئدأويعلمبمعنى"يرى"العبريالفعلمنئشقة"توراة"كلمةا

03،و5:92علد25،و14و6:9لا:12.94خرنظر)ا"ناموس"أو"وصية+تعني

.(اع5..:انث21،و6:13

التوراةتسمىوال!القديمالعهدمنالأولىالخمسةللاسفارليونانياالاسمهوبانتاتيك2
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البابولةالمقدسالكتابلجنةمعالفوليجببلسنة.أرلعينغضون

مناسباتسببتهالموسولةالشرائعفيتدريجيازدياد11يوجدانه()4891

الرواياتفيأيضأيظهرنقدم،والدينيةالاجتماعيةالتاليةالعصور

الحيالمختارالث!عبتقليدمنالبانتاتيكمجملإذنينبجعىا.التاريخية

العصورتواليعلىالحيالتقليدهذاحفظوقدمستمر.إلهيعونبفضل

الكتابي.النقدطريقعنالمقدسالكتابفيآثارهاتبرزعدة،تياراتفي

بينالطفيفةوالاختلافاتوالمراجعاتالمتواترللازدواجشرحفأفضل

الأولىايأرلعةفللأسفارتقاليد.عدةبتمازجالقولهوالبانتاتيكنصوص

الاعتقاد،يسودكما،ومصدرهاليهوي"11التفليدأولأ.رئيسيةمصادرثلائة

.يهوىاسمالبد+منذقيهيحملاللهلأنكذلكحميوقدالجنوبأسباط

الإلهيمي"11التفليدثم

حتىالهيم"11اسمفيهاللهويحملالشمالأسباطمصدرهأنيظنالذي

الماريلخيتناولالذي11الكهنوتي10التقليدوأخيرأسيناء،فيالصحي

يشكلبينما.والكهنوتالعبادةناحعةمنالتشرلعيةوالنصوصالمقدس

وهو11الإشتراعي11العقليدهورابعأنفليدأالبانتاتيكمنالأخيرالسفر

كنعانأرضفيحصلتالتيالشرلعةتعديلإتبموسىويرلطيوجزالذي

نتبينولكي.الأخيرينإسرائيلملوكأيامحتىنونبنيشوععهدمنذ

بالفصولونقارنهالأحبارسفرمعلافلنقرأالحيالتقليدمراحلبوضوح

نرفقأننقدربينماونحميا.عزرابكتابيأوحزقيالالنبيمنالأخيرة

(1.وروحأزمأنأمنهالأقربوهوأرميابقراءةالتعنيةسفرقرا+ة

للنسضالقديمالعهدمقدماتواضعيمنفتأتيالثانيةالشهادةوأما

أصلفيبأن،عادةيسفم،الأدبيةالناحيةأمن:يقولونحيثالكاثوليكية

ق.م.،الرابعالقرنحواليفيالمحررلنأحددمجهاوثائقأريعالأسفار،هذه

صفحة4-بيروت-المثرقدار-قلالةاكناطوس-المقدسالبهت!ا
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الثامن()القرنوالإيلوهي(والتاسعالعاشر)الفرناليهوي:وهي

1((الخامس)القرنوالكهنوتي(السابع)الفرنالعانيوالإشتراعي

بمظهرالسفرهذا)يطهر:فيفولونعوحأالتثنيةسفرمدخلولزيدنا

موسى،تشريعمنجدأقرلبةشرائعمجموعاتالأصلفي.متشعبةوحدة

خطبفيلاحقومتفيودمجت،كبرىبعنايةعليهااللاويينحافظ

(2موسىغلىئسبت

واحدأدبيأسلوبعلىتحتويلاالخمسةالأسفارأنسبقمماالشاهد

كماأنهمعلىعلاوةالمقدسبالكتابمؤمنينأناسبشهادةوذلك

.قدس"روح..لديهميزعمون

موسىيكونأنيمكنلاالأسفارهذهكاتبأنعلىمعالولإعطاء

ودفنهموب!ىوفاةقصةيذكرالتثنيةسفرأننجد

فزل،الردث.خعتتآرض،ئوآيئفيالرصثغئعئنوضفتاكفقات)

إئ!متانيغرثؤلثمقغوز.تجئبئقا،للآزض،ئوآقيييالجؤا+ييؤذقنة

البزلمغذاإلىقنرة

ذغنعثؤلاغيئةتيهلؤلئمقاتجينستتهعؤجمثنيلنيئةابنئوستىؤطن

تضازئة.

؟ئائمقكئلعتيؤمأ.ئلاثينئوآقيغرتابييئوصتىاينراييلنجئوقبكى

ئوسعى.فتاخةئكا؟

يذنهغلنهئوشىؤضغإذجدغةزوجم!ائتلأقدصكانئونئنؤتشئوغ

ئوصتى.الردثآوضىدغاؤغيلوااينراثعلنجئولةقستمغ

يؤنجهؤنجهأالرلثغرقةاللإيئوسنىيثل)ينراييلييتبيئتجغذيعهنمؤلم

51صفحة-بيروتالمثرقدار-الثريعةاسفارالىمدخل-الحف!رلزمانناالقديمالعهد

291صفحة-الابقالمرجع
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آزضءمضرمييبغغلفاالرلثآزسنلةالييؤالغخايبتنجيبع،الأيابيخي

آزصهؤكلغببلإ؟نرلجيبعبمرغؤن

آقاتمئوسنىضئغقاالييالغ!طيئةاتخاوفيؤكلالثئديذةاليدكلنزفي

34:5-12نثنبة)ينراييل(آكئنءتجييع

كاتبهو.موسىبأنالمدعينأصابتالمثنيةلسفرالنهايةهذهأنوببدو

تفسيرفييتخبطونفأخدوابالدعر،بالتوراةالمسماةالخمسةالأسفارهذه

فمارة،وكيره....عليه)سراثيلبنيوبكاهودفنهموسىوفاةذكر

مستفبلية-كنبوءةكتبها-موسىكتابةمنهيالنهايةهذهأنيزعمون

أيعنفضلأصغيراطفلاتفنعلاالحيلةهذهأنوجدواعندماولكن

تاريخيأيسردفالكلامالنبوءةرائحةمنهيشتملاالكلامصيغةيأن،باحث

فاضطروا،مستقبليةنبو،اتوليستحدئتكحقائقالماضيبصيغةوفائع

التثنية.لسفرالنهايةهذهكتبالذيهويشوعأنيزعمواان

أحدهمردنقرأأنيكفيالقوممنهيعانيالذيالتخبطمدىولنرى

لسفرالتاليالسفرليكتبيشوعالقدسالروحألهم):يفولوهو

تثنيةفيكون،التثنيةسفرختامبدزنأنوألهمه،يشوعسفروهو،المثنية

يشوعسفرمنئفلولكنه،يشوعسفرمنالأولالأصحاحهو34

عرفنااذاطبيعيالرأيوهذا.الإتمامسبيلعلىالتثنيةسفرآخرفيوخعل

بمدةالكتبهذهتدوينبعدجاءتوالأصحاحاتوالفراصلالتفاسيمأن

فيببعضهاتتصلكعبعدةكانتالفديمةالأزمنةتلكفيفإنه،طويلة

السابق،الكتابآخرالىكتابأؤلنفليمكنفكان،فواصلبدونالكعابة

يشوعأنلابد11:المحففينأحدوفال..لهخاتمةالزمننماديمعفئععبر

ريتكلمان،يسيرانكاناوأليشعلىللياأنفكما،الجبلالىموسىمعتوخه

العاصضفيرللعافصعدبينهما،فصلتنارمنوخيلنارمنمركبةو)ذا

كانفإنهوبشوع،موسىمعالحالكانكذلكا(2:املوك)2السماءالى
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.11موسىموتقصةيشوعفسجلمنه،اللأأخذهانإلىلموسىملازمأ

العمنيةمنالأخيىالأصحاحكتبالذيإناليهودمفسريأكلبوقال

السبعين)نهالأخراإالبعضىإوقالعزرا،انهالآخرالبعضوألال،يشوعهو

1(مو"صوفاةبعددونوهشيخأ

فيبدأآخرهينافضكلامهفاوليتخبطانهيجدالقسكلامالىوالمتطلع

سفرمنالأخيرالأصحاحكتابةليشوعأوحىايلأأنبالادعاهكلامه

فأين،بدليلعلمهايأتلمالتيالمسلمةبهذهنفلأنيطالبناوهوالتثنية

لمأنفسهماليهودأنطالماالمسلمةبهذهنفبلبأنيطالبناولماذاالدلعلأ

البعض)وقالمقترحةأخرىاحتمالاتهناكانتولهنجحسب3،يقبلوها

لاولماذانفولجانبنامنوتحن(،شيخأالسبعين)إنهعزرا(،إنهالآخر

حمحقدالبعضأنوطالما3الزيادةهذهأضافواالذينهمغيرهميكون

كلاممنليسالكلامهذاأنإلىينوهأندونالسفرالىيضعفبأنلنفسه

إضافتها؟تمتأخرىنصوصهناليتكونلافلماذا،موسى

معانيهبكلوحدهوالحسمالحسمنفتضيمسألةفيمتعددهاحتمالات

هذاأضافالذيذامن.سبحانهايهإلىمنسوببكلاممتعلفةإنهاحعث

مأعزراأأم3يشوعهوهلالتحديدأوجهعلىإليهأشرناالذيالكلام

واحداقترحههلأالسبعونالشبوخأضافهوكيفشيخأأالسبعونهم

هداإضافةاذتراحهاعلىبالمواففةوالستونالنسعةالشيوخوصؤتمنهم

الكلام

الىموسىمعتوخهيشوعأنالابد:الفسبىقولالمضحكمناليس

جهلفلماذاموتهوشهدموسىمعنحقاصعديشوعأنفلو(الجبل

34:6تعنيةاليؤلم(هذاإلىقئرةإئممنانيغرث)ؤلمفبرهمكانيشوع

125و124-صفحةالنورعبد-منبىوهمهةسبهكا
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التثنيةسفرمنالأخيرالأصحاحبدايةفيأنهأيضآالمضحكمناليس

تجتلاليئوآقيغربابينئوسنى)ؤصعذ3بعدماتمدبوسىيكقلم

الآزضءيرئما،حلغاذتجييغالردثقا"ؤاةآيىتحاقتالةالذيالمسخةر،سإلىئئو

:ا34تئنيةذان(إلى

اقراوا،يشوعالىالتثنيةسفرنهايةكعابةتنسبونالذينالعقلاءأيها

كلامبدايةهييشوعسفربدايةأنتستشعرواحتىيثوعسفربداية

)11ذلكقبلولي!يشوعمعالرب

خافىلمئبرنئنبي!ثئوبخقاذالرلثآنالرلنغئدئوصتىقؤبتغذؤكان)

سذاؤكلأنمتالأرذرذدااغئرقغقالآنتات.فدغثديئوسىئوسى:

1:1-2يشوعابثراييل(لبنيئغطيقاآتاالآزضءالييإلىالتئغب

عنشيثأيوضحلعلهالكتابيةالمعارفدائرةمنشيئأننقلبناوتعالوا

العناوينبعض)وياستثناءالتثنيةسفرفيالمزعومةالأسلوبوحدة

و،:33أ":492.ومه:54،-أ:)1بالتحريرالخاصةوالإضافات

-02و:0112:)2التاريخيةالمعليفاتوبعض،(34و22و9و7

الأخيرالأصحاحباستثنا.وأيضأ(،9-14،0:6.و،1و233:9.

.واحدةوحدةالسفربأنالفولنستطيع،موسىوفاةفصةلنايفدمالذي

هذهمثللهاالتيالكتاباتمنالقليلالا،الأدبمجالفييوجدولا

)(المنتظمالخطابيالأسلوبهذامثللهاأو،الهدففيالواضحةالوحدة

موسىشوراةهيليستالخمسةالأسفارهذهأناعلمواالعقلاءايها

شئنم.انواقرأوا

كملفعندما..لاويبنيللكهنةوسلمهاالعوارةهذهموسىوكتب11

اللاويينموسىامرتمامها،إلىكتابفيالتوراةهذهالعوراةهذهموسى

الا
تثنية-تحرف-الكتتابيةالمعلرفنرة
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بجانبوضعوههذاالتوارةكمابخذوا:قائلاالربعهدتابوتحاملي

و31:924)تث"علمكمشاهداهناكليكونالهكم،الربعهدتابوت

يكنلمالتثنيةسفرأنطالماللكهنةموسىسلمهاالتيهذهتوراةفأي

13بعدأكملمد

!سشوع

حقأهل...ولكننفسهيشوعهوالسفرهذاكاتبأنالفوميزعم

العابعين؟عبثمنالسفرهذاخلاهلالسفر؟هذايشوعكتب

موتخبريشوعسفرنهايةففيالتساؤلهذاعلىمجيبالواقع

أالكلامهذايشوعكتبفهلا(يشوع

يتةاننالرلثجمنذئونننيشئوغناتأكانةانكلآلمقذاتغذ)ؤكان

آفرانمتمتجتليي!"الييصتازيئنةييئليههئخلتميقذفنوةصنمنؤغممتر

؟ئا"ؤكل؟دا،،يعثئوغ،كلالردثايثراييلؤغبذتجاذث!.جتلمثيتاليئ

ائذكطالرلثغتلكلغرفواؤائذينيشئوغتئذأكالائهمئمطاتمتائذينالمثئئوغل

3م!:92-أيشوعلإينرائيل(غساة

اسفوتلفضا

علىئعلملاالكعابة:وتارلخ)الكاتب:الكتابيةالمعارفدائرةتقول

كتبأنهعلىتدلالداخلمةالدلاثيولكنالسفر،هذاكاتباليقينوجه

،9111::أ،17،618:قضملكا.شاولتتويجوبعدصبشمونموتبعد

الفضةسفرقضلأ-ق-حرفالكتابيةالمعلرتثانزا
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سنرثسل
كتبهلاحمه؟يحملالذيالسفرفذاصموئيلكتبحقأهل

إسئراييلتجميغ-قاجثحضغضئوثيل)ؤقات؟التاليالخبرهو.إي!ضأصموئيل

ء-ء.تص""?.?ءصء.?
.(فارانبزقيإلىؤترذداؤذؤقاتمالرائة.ييبيييماييودفنوهوندبوه

25:أأصموئيل

بقيةأكملالذيفمن25الأصحاحفيماتصموئيلأنطالما

العبريالأصلفيوالثانيالأولصموثيلسفرىفإنوللعلمالأصحاحات،

سفرين.إلىقسمتهالتيهيالسبعينيةالترجمةولكنواحدسفرهما

سنرعوباث

اسمالسفريذكرلا:والهدف)الكاتب:الكتابيةالمعارفاثرةدتقول

السفر(1كتابةتاريخعلىواضحدليليوجدولاالكاتب

خسهودناك

وينسبه.كاتبهاسمالسفرفييذكر)ولا:الكتابيةالمعارفدائرةتفول

(2النبيأرمياإلىباترا()باباالبابليالتلمود

هنهوأرمياإلىالسفرنسبةأنيتضحالنصوصبتحقيقولكن

يفولحيثأنفسهمالمقدسالكتابعلماءبشهادةوذلكالمستحبلات

)كيف:-باسعمبولس-العسوعي!منالآباءنسخةفيالملوكسفرمدخل

أعومرمنمشكلةهذه؟واحدةمجموعةفيالمختلفةالعناصرهذهجمعت

تكلموالذي25:27-03ملوك2كتبالذيأنالواضحمن.المؤلفمشاكل

السفرراعوثر--حرفالكتابيةالمعارفدائرةا

والثانيالأولالملوكصفراملرك-محرتالمعارفدائرة2

281



أملوكفيالعهدتابوتفوصفيرولهاالتيالأحداثعلىالمعاصركلام

منلهلابدلكاندالاواحدأكاتبآليس91:21املوكوقائعروىأو9:13

سنةاارلعماثةمناكثبريعيشأن

الألانحصاررحصتكبمأخبار

بأنالعادة)جرت:اليسوعيينالأباءلنسخةأخبارسفرمدخليقول

احمهئعرفلاواحدكاتبإلىوتحمياوعزراالأخبارأسفارمجموعةتنسب

(االأخبارامحرر11لهودقال

أسنبر

الحقيقةفي3السفرهذاكاتبهو)من:الكعابيةالمعارفدائرةتقول

منولاالسفرمحتولاتمنلا،السؤالهذاعلىقاطعةإجابةتجدلاتحن

مردخاىبانالقائلالرأييؤيدونالكثيرلنأنورغمبه.موثوقتقليدأي

:01)أستيىالسفرنهايةفيالحتاميةالكلماثأنإلاالسفر،هذاكاتبهو

،الرأيهذامننضفنالها،التيوالبركاتحياتهأعمالتلخصوالتي(3

)تمامقبلانتهثقدالمرموقالبطلذلكحياةبأنتوحىالكلماتفهذه

6(السفرهذاكتابة

!ير!

هذاكعبالذيالنبيهومنندريالا:النورعبدمنيسالقسيقول

وأأشعياء،أوسلممان،أو،موسىأو،أيوبأوأليهو،)نهالبعضقالالسفر.

اشير-أ-حرتالكتابيةالمعلرتئرةاثا
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1(عزراأوحزميالأو،منسيالملكعصرمننبي

اميرمواو

لداود،"مزمورأوسبعونثلاثة)وينسب:الكتابيةالمعارفداثرةتقول

88(،)مزالأزراحيلهيمانواحدومزمور127x(،)72لسليمانومزموران

واحدومزمور،31(4:ملأانظر،98)مزالازراحيلايثانواحدومرمور

44،94-،43ويضم)42قورحلبنيمزموراعشروأحد59(،)مزلموسي

05،)مزلآسافمزمورآعشروائنا(،الأزراحيهيمانمع84،85،87،88

مزمورعنوانفيهيمانباسمفورحبنيارتباطأنولبدو83(.73-مز

والأرلعونالتصعةأما.كاتبمنأكثربينجمعأنهإلي)شارةأنه88،

2(معينلاسمتن!سبفلاالباقيةعزمورأ

الأمعال

العددعقمأخوذالسفرهذااسم)الكاتب:الكتابعة:المعارفدائرةتقول

فيوالكلمةأ(.ا:)أم)سرائيل"ملكداودبنسليمانأمثالاامنه:!لأول

فيفالمثل.تعميمأوئمعيلأوتشبيهأومقارنةومعناها:امثل"1هيالعبربلة

عنيعبرالهدفمحددبالمعافي،زاخربليغموجزقولعنعبارةالكتاب

"أمثالانهايقررالأولالعددأنرغم:أقسامهثانيأ-.مأثورةحكمة

يبدوأفسامسبعةبهنفسهالسفر-أنالواضحمنأنهإلاداود"بنسلعمان

(3كتبةأومصادرسبعةمنأنها

186-سممسنسبهكأ-.

ثا2
المزاميرسفرمزامير-زحرف-الكتابيةالمحلرفئرة

ثا؟
ا،مثلىسفرمثلأ--حرفاليهابةالمعلرتنرة
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يصحلالسلعمانالسفرهذانسبةانينأكدالأمثاللسفلروالقارئ

ليسالأقلعلىأومجهولونأناسصدعبهاالئيالمقاطعمنالكثيرفنجد

مثل:إسليمان

ضايخة(تنتالخكملييانؤخؤئخاناةينخكنا+:آنضأ)في؟

23:)24أمثا

لثيصعيلإلىلثيصعبل.الىالرخلصقذاؤخيقعمئا.اثنءئئميةآخوز)كلآئم

-JO3:1أمثاوئمكاذ(

31:1أمثالأئة(إثاةغصعتةق!ئتا.قصللثتئرصلبل)كلآئم

الجامعة

ول!أنه.يجدللسفرالقالريءولكنالنبيسلعمانالىالسفرهذاينسب

ائخامصغة:)آتاالنصوصأحديقولفبينما،صداتبمناصثرهناكأنشك

.ا:12جامعةأوؤعشئعصيتم(يياصعئراييلغلصىقلكآدصثث

دعر:شخصبإعتبارهالجامعةعنيتكغنجده

تايئ،.)الكلائخايغةتالالآتاطيل،تاطل)1

ؤنجخعشؤوزنجمفمأالعئتئعبئغفنموتمنضأخكيمأكانائخامغةصآنتمبئ

كثيرةآمثالأوتمتعصن

كذصناب.بالإسنصععصاقةقكئونةئععصعرةكصععصاببجصذآنطعصعتآئخامصغة

12:8-01جامعةخق(

امدنشاد

باسعم:بولعر-اليسوعيينالآباءنسخةفيالإنشادنشيدمدخليقول

أوسليمانزمنالىعهدهيرقىالعأليفأنفيهافيلمحاولاتعدةجرت

281



ايامفيمعأخر%جاهأنهعلىيدلانواللفةالانشاهلكنبفليل،بعدهماالى

)القرنالهلينيالعصرفيحعىأوق.م.(الخامس)الفرنمثلاالفرس

.ق.م.(الثالث

عندفدبمنفلعدهناك:)الكانب:الكتاببةالمعارفدائرةونفول

الملكهوالسفرهذاكاتبأن-أيضأالمسعحيينعندكما-اليهود

جاءماإلىيستندالرأيوهذاق.م.(039-079)تحوداودبنسليمان

(.1:أ)دهى"لسلعمانالذيالإنشادنشيد..:منهالأولالعددفى

العبارةفهذهبه،الجزميمكنلاولكنصحيحاالرأيهذايكونأنويمكن

الذي51فعبارة،مختلفةبمفاهيمتثرجمأنيمكن-الأصليةاللغةفى-

كتبالنثعيدأنأو،الكاتبهوسليمانبأنئفسرأنيمكنا.لسليمان

-(عنهكتبأنهأوصليمان،أجلمنخصيصأ

أشعياه

المعأنيةالدراسةأنإلاالنبيأشعياهاسميحملالسفرهذاأنمنبالرغم

ا)1ذلكتنفي

باسيم:بولس-اليسوعيينالآباءنسخةفيأشعياهسفرمدخلفيجاه

حيثالأرلعين،الفصلمطلعفييظهرالمؤلفينتعددعلىدليلوأوضح11

أنفسنانرىتمهيدأيفبدون.العانيأثمعياءسفرلهiيفامؤلفيبدأ

يلىكبريعدولم(.السادس)الفرنالجلاءحفبةالىالمامنالقرنمنمنفولين

كثيرا،يردبابلاسموأخذمحلهابابلحلتففدأشوروأماأشعياء،اسم

11قورشأي،والفرسالمعديينملكاسمالىبالإضافة

وميا

سلمناإذا-أنيفاجأالمتطلعولكنالنبي)رمياإلىالسفرهذائنسب
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بهذهانعهىقد5ا!االأصحاحنهاية-السفركاتبهوأرمياانجدلأ

الأصحاحعندانتهى)رمماكلامكانفإذاإزييا(.كلآئمفنا)إلىالعبارة

؟؟؟3؟3السفرهذااكملقدئرىيافمنوالخمسينالواحد

افارمعا

رأيعلىنتعرفتعالواولكنالنبيإرمياإلىالسفرهذائنسب

اليسوعيين-الآباءبنسخةإرميامراثيسفرمدخلواضعيالقساوسة

ولربماإرميا،إلىالكتابهذاالسبعينيةالترجمةنشت51:-باسيمبولس

يوشيا.رثىإرمياأنيذكرالذي235:25أخبارإلىإستشادأذلكفعلت

:23.6وراجح:248رميا)1صدقئافيإرميارأيتوافقلا402:الآيةولكن

أرميايفاومه5:7فيعنهالمعبرالمكافأةمعتقدفإن،أخرىجهةومن

أرمعايقاومه4:17فيذكرهالواردمصرمعالتحالفانكما31:92-03,

نأالمعناقضةالأمورومن(،5:6ومراثي2:18أرميابين)قارن37:5-7

فيكعبتالمراثيأنعلىدليلالنصوفي2:9.بفاهفدارميايكون

)إرميامصرإلىمنهكرهعلىهربهمنذعنهاكائبأإرمياكانفقد،فلسطين

)راجعمسموعةحزقيالكلمةكانتحيثبابلفيئكعبولم،43:6(

المبنىفيالفروقتدلوقدهكذا.مجهولاإرمياأمريبقىفلا8:1(حزقيال

لعستفالمراثي.مختلفةمصادرمنفصاثدخمسأمامأنناعلىوالمعنى

11لإرميا

حبخرسر

:-باسيمبولس-اليسوعيينالأباءنسخةفيالسفرهذامدخلفيجاء

يبالوالمهذه.العرضطريفةفيكبرىمسثوليةحزقيالنلامعذ)يتحمل

24:15-17و4:8-4و3:22-27تكونفد:أقوالهفجزأوابالمنطق
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أموالبينقربواأنهمأو.متواصلةلروايةمفككةأقسامأ]33:21-22

.مصطنعآ(رلطآلىلاهارابطينمسنفلة.

3تلاميذهأمحزقيالهلحزفعال؟سفركتبالذيمننسألوهنا

نيالدا

لزمانناالقديم)العهدالكاثوليكنسخةفيدانيالسفرمدخلفيجاء

:الحاضر(

أنوهي،حتميةتبدوخاتمةنسعخلصالخليظهذامن:التأليف11

اضاف-الرواقيالمفطع-وضعهاسبقمفاطعمنانطلاقأتألبفهتمالكتاب

وطرلفاذكماكانالمجهولالكاتبهداأنشكلا.الرؤىالكاتبالعها

هامةمكانةيحعلبمؤلفاتحافناوهيالمجموعةمفاطعتوحيدفينجحفلقد

15الوحيسبرفي

محض

ما-باسيمبولس-اليسوعيينالأباهبنسخةالسفرهدامدخلفيجا+

:أضأفوامااليهفأضافواالعبثمنيفلتلمالسفرأنيدل

الىأكيدةتلمعحات،السابعالفصلفيسيماولا،هوشعكثابفي)فإن

منتخللهاماوالىالثانييازلعامعهدتبعتالتيالمضطرلةالحفبة

الكتابرأسفيالمذكورةالزمنيةفالمعلومات.الملكيالبلاطفيانفلابات

دليلهناكليس.الشمالبمملكةألمتالتيالمرؤعةللنهاية)ذألاحقةهي

تلكأنوالراجح،السامرةسقرطعلىاطلعنفسههوشعأنعلى

هوشعأفوالخمعتيرمأضافهايهوذامنمحررقلممنهيالمعلومات

(كتابلتألعف
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غسل

السفريفعتح:)الكاتبالسفرهلىاعنالكتابيةالمعارفدائرةتفول

ىافىيردولافعوئعل".بن!يوئيلالىصارال!ىالربفولبالقرلفي

ولكنلفثوثيل.أوهدا،ليوئيلذكر،القديمالعهدأسفارمنآخرموضع

بهلىاذكرواشخصآعشرأرلعةوثمة.الشعببينشاثعأاحمأكانيوئيلادم

فىجاءمماولبدو(السابقالبندفىمبينهوالماالفديمالعهدفىالاسم

والأرجحالهيكل.بكهنةالصلةوفيقكانولكنهكاهنا،يكنلمأنهنبوته

هذا(1.منأكثرعنهثعلمولاأورشليم،فىيقممكانأنه

:-باسيمبولس-اليسوعيينالآباء.بنسخةيوئيلسفرمدخلفيوجاه

فتوثيل"ابن10أنهعلىا:افيالينائفدم:معروفةكيرالنبي)شخصبة

(بفائدةتأتينالاالمعلوماتهذهولكن

ث

الكتابية:المعارفدائرةفيجاء

الصغاؤالأنبياءأسفارمنالرابعالسفرهيعوبديانبوة:الكاتب55

الكاتب،شخصيةمجددماالسفرفيولعىالفديم،العهدأسفارأقصروهي

فيهالمشكوكومنيهوذا.مملكةرعاياأحدكانأنهنبوتهمنيبدوكانران

أخزلاالملكأرسلهالذيالثالثالخمسينوئيسهويكونأنخدأ

الىأUJ3المنسوب11الأنبياءحياة51كتابفيجأء،كماالنبيلىللعالعستدعي

العلمودكتبأحدفيجاءماالمرجحكيرمنأنه.كما""أبيفانيوس

بالرأيالشكوكلمحيطكماأدومي.أصلمندخيلأكانأنهمنالىهودي

31البندالى)ارجعالملكأخآببيتعلىكانالذيعوبدياأنهالقائل

يوديلضريؤوئيل-ى-حرفالكتابيةالمعارتثائرةا

ه!2
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111.عوبدياعنالسابقالمبحثمن

:-باسيمبولس-العسوعمينالأبا.بنسخةعوبدياسفرمدخلفيوجاء

عنوانيسبفهااب-15()الأباترؤلابمظهر،بنعتهجهةمن)يظهر

مناخر.عررقلمهن16-18()الأباتخانمنهفياعلانوللبهاآ(أ)الأبة

مجهولين.كئابالىئنسب()91-21نعريةلاحفةضروحذلكالى+أضيفت

محبونان

لزمانناالفديم)العهدالكاثوليكيعمالنسخةفيالسفرهذامفدمةفيجا+

:الحاضر(

الثانييارلعامعهدعلىيعيث!كاننبيأالثانيالملوكسفريذكر11

وبالرغمذلكومع)سراعميل.ملكبفتوحاتأنبأقدوكان(السابع)الفرن

مؤنفه.يونانبكونأنعدعمنلأ،صددهفيتحنالذيالكنابعنوانمن

الفرنالىعهدهيرتىمؤلفالىتصمبربكثير،أحدثوهيفاللفة،

.اامىلحاا

دخا

ما-باسبمبولمى-البسوعمبنالأباءبنسخةميخاسفرمدخلفيجاء

بلي:

نصوصفيمعروفتقليديتصميمبحسبالكعابموادئزع11

أو-6:17:6وجهة،من2:12-13ماعدا،1-3-)ميخاادانةأحكامالأنبياه.

4:7-5)ممخاخلاصومواعد(أخرىجهةمن7 7jتتعافب(802-أو

محررينعملمنهوالترنيبه!الأنالراضحمنفئظم.نناوببحسب

(bعوبدبانبوةعوبلبا-عحر!-اليهابهةالمعارفثز
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11.النبويةالأقوالتأليفبعدعاشوا

فط-

ما-باسيمبولس-اليسوعيينالأبا.بنسخةزكرلاسفرمدنجلفيجا+

واحد.نبيإلىئنسبأنيمكنلاأشعيا،سفرشأنزكرلا،سفر))ن:يلي

كتابأوتكؤن9-14الفصولعنالاختلافكلتخعلف18-فالفصول

منالعود!زمنفيلحخاي،المعاصرزكرلا،النبيإلىئنسبالحدودواضح

ويسمىزكرلا،بعدجاءكاتبعملمنفإنهالثانيالقسموأماا!لاء.

(منفردةالمؤلفينميزاتدرسمنفلابد.الثانيزكرياعادة

ملارخى

لزمانناالقديم)العهدالكاثوليكنسخةفيالسفرهذامدخلفيجاء

11جنساسمأمعلماسمملاخيكلمةهلنعرفلا:المؤلف11(:الحاضز

عنه.شيهأينعرفولا".رسولي

11معناهاعبريةكلمة11املاخي11:الكتابيةالمعارفداثرةفيوجا+

منعددأولفي11ملاكي11إلىفعلأترجمتوفد11،ملاكيأورسولي

والنبي(.27:في11.رسولكلمةأيضأ)انظرسفرهمنالعالثالأصحاح

الفنرةفيوعاثر.القديمالعهدأسفارمنسفرآخرصاحبهوملاخي

أيفياحمهيذكرلم)ذكعيرأشيعأعنهنعرفولا.م.j640-500حوالى

وهناكاحمه.يحملالذيالسفرخارجالمقدسالكتابمنآخرموضوع

السفرلكاتبوصفابلعلم،اسمليس11ملاخي11الاسمأنيرىمن

النرجمةأنالىذلكفيوس!تندون11،الجنودربرسولباععباره"

ترجومأنكما".رسولي11إلىترجمتهبلعلم،اسمثعتبرهلمالسبعينية

ال!ي11،(-عبارةأ:)ملا"املاخي1كلمةإلىيضيفعزيثيل،بنيوناثان
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نأحيث،للنبيعلماسمأنهالكثيىونيرىولكن".الكانبعزرايدعى

(1الكاتبباسممعنونةوالصغارالكبارالأنبياهأسفاركل

ملاخي3أمعزراهوالكاتبهل

)لجكجلهتى

هانيابنهسعر)واحدأنوهينكعةبذكرمتىاتجيلعنحديعنانبدأ

الجدلسمأنهوالنكعةهذهفيالسخريةووجه..(مجديجدهاسمعلى

الاحمانيكونأنيمكنفلاالحفيد31مواصفاثعننحعلفمواصفاثله

لاوطبعأشعئين.صفاتبينالمفارمةحوليدورال!نكعةفمحورواحدا،

نكمة.يكونأنيعدولافا!همرذلكيفعلأنيمكنعاقليوجد

نكعة،أنفسهممنيجعلرنالكعاب-المفدستحرلفبعدمالقائلينولكن

ايدينابينالذيمتى)فجيلأنيزعمونعندما،الاخرينلسخريةومحلأ

يزعمونوعندمامتى،المسعحتلميذكتبهالذيمعى)تجيلنفسههوالأن

والتقليدالكنيسةفآباهالكنعسة،آباءاليهأشارماهوالإتجيلهزاأنأيضأ

بينالذيالإتجعلعنتمامأتختلفبمواصفاتمتى)تجيلعنيتكلم

.الأنأيدينا

متى)تجبلمواصفات

أنههوالكنيسةآبا+عنهتكلمالذيممىاتجيلأوصافمنوصفأهم

)نجيلالأنأيدينابينيوجدلاأنهالمفارقةالعبرانمة،.ولكنباللغةكتب

كلولكنمنه(قصاصةحتى)ولاالعبرانمةباللغةمكتوبمتىللقديس

شهاداث!اليكمالعونانية،باللغةمكتوبةمنهاالقديمةوحعىالمخطوطات

ملاخي-محرت-الكنايةالمعارتلالرةا
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والتقليد:الكنيسةآباء

كلوفسرها،العبرانيةباللغةالإلهيةالأقوالمتىكتب)وهكذابابياس:

(1استطاعتهقدرعلىواحد

بشأنهانزاعلاالتيالوحيدةوهيالأرلعة،الأناجيل)بين:أوريحانوس

الذيمعى،كتبهاولهاأنالتقليدمنعرفتالسما+،تحتادهكنيسةفي

اعدوقد،المسيحليسوعرسولاصاربعدفيماولكنهعمثار%كان

2(العبرانيةباللغةونشراليهود،منللمتنصرلن

كتب،للعبرانيينأولأكرزالذيمتىالأن:الفعصرييوسابموس

(3أخرىشعوبالىالذهابوشكعلىكاناذالوطنيةبلغته)نجيله

هوبالعبرية)نجيلهكعبالذيمتىالفديس))ن:الأورشليميكيىلس

4(هذاقالالذي

سخلالذيالجديدالعهدكعاببينالوحيدهومتى)ان:ابيفانيوس

5(العبرلةوبالحروفالعبرانيينبينبهوكرزالإنجعل

منأساسأالع!برلةباللغةانجيلهكتباليهوديةفيمعى)ان:جيروم

.6(بالمسيحيؤمنونالذينالعهودمنفعةأجل

الحبةمكتة-146صفحة--3:93القيصرييوسابيوس-الكنبسةت!يخ

274صفحة-6:25السابقالمرجع

125صفحة-324:الابقالمرجع3

414.،l of Jerusalem, catechetالمسكينمتى-الأبمتى)!يلضرحايضأوأنظرك!ح

26صعفحة

,Epiphanius,Haer,3ر XXXصفحةالمسكينمتىالأب-متى)لمجيلثرحكتل!عننقلأ

6.in MattبمJerome,prae62صفحةالمسكبنمتىالأب-قىالمجيلثرحكت!عننفلأ
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الأباء،ولقية،أغسطينوس،الفمذهبييوحناالنزنيزي،)غرغورلوس

.لاالسمعاني(1العالمبجمعهافامالتيالسريانيةالكنعسةآباهوشهادة

العبراني؟والأصلأيدينابينالدياليونانيالنصبينالعلاقةما

أيدينابينالموجوداليونانيالنمىبينعلاقةايجمدانالبعضأراد

هوالآنأيدينابينالموجودالنصأنفزعموا،الأصليالعبرانيوالنص

شهادةعلىذلكفياعممدواولعلهماليونائي،الأصلعنحرفيةترجمة

لامتىانجيلأنيفينبكليدركمعىلانجيلالدارسولكن،جيروم

أنهللنصالمععمقةالدراسةخلالمنيستشعربلمترجمايكونأنيمكن

ماوهلاالنرجمة،مسحةعلعهيبدوفلا،اليونانيةباللغةأصلامكتوب

فنجدهم!بهالإقرارالىالكعابيالمعارفدائرةمصنفيالقساوسةاضطر

بفولون:

الأرامى:والإنجيلاليونانىالإتجيلبينالعلامة11

يكنلمفهو)الأرامى(،العبرىالإنجيلهذاكانمهماأنههووالمؤكد

سوا+أيدينا،بينالدىاليونانىالإنجملعنهاترجمالتىالأصلمةالصورة

وتريلبنجليفولكماآخرأحدبواسطةأونفسهالرسولبواسطة

باهنهالانطباعيعطى-الحفيفةفى-متىفإنجيلالعلما..منوغيرهما

الصياغةفى-عبرشهفىأقلفهوالعونانية،فىأصلأكتببلمترجمغير

مثلاالرؤلاكسفرالجديد،العهدفىالأخرىالأسفاربعضمنوالفكر-

العصرذلكمناليونانيةفىكتابأأناكتشاف-عادة-الصعبمنفليس

قدمعى)نجيلأنوواضح.مترجمغيرأوالأرامية،أوالجرلةعنمترجم

للعهداستخدامهكيفيةمنها،كثيرةأشياهمناليوناينة،فىأصلاكتب

وأحعانأالسبععنبة،الترجمةبستخدمأحيانأفهوالفدبم،

مرقىمجلة27-ثارو26صفحةالمسكينمتىا،ب-متى)لمجيلثرحكت!عننقلاا
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13:،18-4221:الأجزاهفىبوضوحذلكويظهر،العبريةالىيرجعأخرى

كرضلمحقيقتكفىكانتالسبعينيةالترجمةأنتجدحيث15و14

يستخدمأنهمعالعبريةفىالنصالىيرجع-ذلكمع-لكنهالبشير،

.أاابالغرضوافيةمجدهاأينماالسبعينعةالعزجمة

الآباءلنسخةمتىانجيلمدخلواضعوعليهايشهدالحفيفةونفس

فلعساخرىجهةومن11:يفولونحيث-باسيمبولس-اليسوعيين

أنهعلىيدلماهناكبل،الآراميالأصلعنترجمةمجرديبدو،فمماهو،

.اباليونانعةدؤن

المعارفدائرةفيوالباحثينوالدكاترةالفساوسةاضطرالنهايةوفي

اليونانيوالنص،العبرانيالإتجملبينالعلافةأنيعنرفواأنالكتابية

111)جابةلهيوجدلالغزأستبفىالأنأيدينابينالموجود

بايياساليهأشارالذىالعبرىممىاتجيليظلوهكذا01:فيفولون

،الآنلناالمعاحةبالوسائليحللملغزأ(،حقيقةوجدأنهفرض)على

11والمونانىالعبرىالنصينبينالعلامةمسألة,بنذلك

3هاذنالمؤلفئن

والإتجيل،اليونانيالإنجيلبينعلاقةوجودعدمأثبتناأنوبعد

TTTTT؟اليونانيالنصهذامؤلفهومن:الأصليالسؤاليبقىالعبراني

ضمبرترضيمقنعة(جابةلهانجدلنهذهالاستفهامعلاماتأنببدو

واضعوبهاعترفهاوهذا11مجهولفالكاتب،المنصفالباحثوعقل

المؤلفأما11:قالواحيثاليسوععينالأباءنسخةفيمعى)نجيلمفدمة

أسفف)بابياسكنسيتقليدوأقدمثيثاعنهيذكرلافالإتجيل

متى-الرسولالىينسبه(الثانيالقرن"منالأولالنصففيهيىابوليس،

متىالمحيل-احرت-الكتابيةالمعلرتلائرةا
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ذلكيرونوأبيفاتوس(وهيىونعمسوربجانوس)1الآبا+منوكعيرلاوي.

نايمكنأنهذلكمنيستخلصونالذينالمؤلفينبعضوهناك،الرأي

لكن.اليونانيمتىلإنجيلعبردةأوآراميةأولىصي!غةالرسولالىئنسب

وجهعلىذلكمعيبطلهاأندونالارا+،هذهيثتلاالإنجيلفيالبحث

نكعفيانبنايحسن،دقيقةمعرفةالمؤلفاسمنعرفلاكئافلماحاسم.

01.نفسهالإنجيلفيالمرسومةالملامحببعض

البهلوانئةاوالنظريةوهمعةشبهات

)شبهاثكعابفيوجدتمامثلفارثهبعفليةي!تخفكعابأأجدلم

معيتعاملالكتابمؤلففالفسالمفدس(،الكتابحولوهمية

طرلفةعنكعيرأتختلفلابهلوانيةبطرلقةالكتابفيالصارخةالتناقضات

علىايردأنحاولعندماالبهلوانيةالنظرلةقمةظهرتولقد،الحواة

اعتبارايهذهردودهنعيرلنونحنمتى،)نجعلاصلضياعاشكالية

عننتعرفحتىفقطوذلكنفسهيرد.علىنفسههوسنجعلهولكننا

1111البهلوانيةالنظريةوأسسذرضيتاتعلىأكثرقرب

ئرجمثمبالعبرلةأولأكتبأنهلومتىانجيليعيبماهناكالي!

ولامعانعهاتضمعلا-ايهمنبهاالموحىالمقدسةفالكتبللمونانية،

1(الاخرىاللغاثالىترجمثاذاطلاوتها

.2العبريالأصلهوداثمأعليهالمعول-ا

.3العبريالأصلهوعليهالمعولأنثم2-

53حا-وهميةشبهات

74-صوهمبةضبهك2

401-مرومميةرضبهك
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الترجمةفيموجودةغيرإنهاالمععرضيقولالتيالآياتهذه3-

......الترجماتباقيمنهأخذتالتيالعبريةالنسخةفيموجودةاليونانية

المترجمظنربما:قلنالها؟اليونانيالمنرجمحذفسببهوماقيلو)ذا

01الأياتهذهفيإشكالوجود

عليهيعؤلأنيجبالذيالعبريالأصلفيموجودةالآياتهذه4-

وحيأ.2ليستفالترجمة،الترجمةإصلاحدائمآويمكن،إليهوئرجئع

الئرجمة3ولعس،العبريالأصلهوداثمأعلبهالمعول5-

المعئرض،اليهاأشارالتيالأجزاءعلىللنوراةالعبريالأصليحعولم6-

يجبوماالكلدية.أوالعبرلةباللغةكمبتأنهعلىدليلأدنىيوجدولا

التيالأصليةالعبرلةالتوراةعلىبل،الترجماتعلىيعؤلالمع!ترضأن

.4الفصلالحكمفهيعليها،إصرائيلبنوحافظ

ن)لقلناالعبريةباللغةكتبالإنجيلهذاإنجدلأسلمناولو)

أيضآ(اليونانيةباللغةكتبهالرسول

فرضعلى-بايياساليهأشارالذىالعبرىمتى)نجيليظل)وهكذا

مسألةوكذلك،الأنلناالمتاحةبالوساثليحللملغزا-،حقيقةوجدأنه

5واليونانى(العبرىالنصينبينالعلاقة

واتبتععقلهأعمل-لوفإنههذاموقفهفيالفسنعذرتحنالنهايةوفي

بلآلافيفقدفقدالكتابتحريفبحقيقةوصرخمنصفأبحثيأمنهجأ

46.1-صوهميةضبهكا

018-صوهميةشبهك2

218-مروهميةضبهك

231ص-وهمبةضبهلت4

)لمجيلش-ا-حرتالكتابيةالمعارتثرةثاو
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ماةبقراهالقسننصحونكننا،رزقهمصدرئشكلالتيالدولاراتملايين

:يفولالذينفسهاليونانيمتىانجيلفيجاء

نفسه(وخسركلهالعالمردحلوالانسانينتفعماذانهالأ

16:26معى

نخكنركلض

ماتخبطاالباحثويجدالاهرثسيانجيلكاتبعنالحديثيبدأأنما

يدعيمنهاكلمعنافضةأخبارامجدو،الكنيسةآباءأقوالفيتخبطبعده

السلطانمرقس)تجيللاعطاءمحاولةفيوذلك،السلمالتقلمدهوأنه

الأباء.كتاباتفيالتوثيقيالعخبطمننماذجالمكم،الرسولي

-اذمرفسأن11:النفلعدمنبنفلهاإنهبفولوالنيم(06-013)بابباس

ماكلترنيب،كيرمنولو،بدقةكتبلطرسالناطقاللسانهوكان

فيماولكنهلبعه،ولااءلرنره!،فعلهأوالمسيحمالهعماتذكره

لاحمياجاثمطابقةنعاليمهجعلالديبطرساتبع-فلتكما-بعد

لمولذلكببعضها.مرتبطةالربأحاديثيجعلبأنيقصدأندون،سامعيه

111.تذكرهها-الوجههذاعلى-كعب)ذخطأأىيرتكب

لهوالمنرجمبطرستلميذذام2،كلاهمااستشهدأن)وبعد:لىلرشيعوس

3(بطرسبهابممئرالتيالأموركتابةلنالينقل

علىأسقفوأولالرسولبطرسمترجممرفص)والعاني:جيروم

عمعلمهالتيالأمورفصولكنهالمخلصيرلمنفسهال!يالإسكندرلة

146مفحة-3:93-القبصر!يوصابيوس-الكنيسةتاريخا

وبول!بطرساسئشهل!بفصدفهوهناننقلهلمالنيالكلامصي!محسب2

.2.1Iren؟ .A.h iii.33-!فحةالمسكينمتىالأب-مرنى)!بلثرحعننقلأ
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بها(1.يعظ

الآبا+بعضأقلفتمسألةمرفسكمبهمايرلمبطرسكونولكن

مرقسلإتجيلالرسوليالسلطانلتأكيدجديدةقصةيؤلفونفأخذوا

المقدسة.للكتبالأباثيالتوثيقمسلسلفيالتاليالمشهدواليكم

وأعلنروما،فيجهارأبالكلمةبطرسكرزالما:الرومانيكليمندس

أقواله،يدونأنمرقسالىالحاضريلنمنكثيرونطلب،بالروحالإنجيل

الإنجيلكعبأنوبعديتذكرها.يزاللاوكانطويلأوقتالازمهلأنه

2(سجعهولاالكتابةمنيمنعهلمبهذابطرصعلمولما.طلبوهلمنسلمه

أقوىبصورةببطرسالإنجيلالصاقفيجبينتهلمالمسلسلولكن

خلالمنذلككانلووحتى،يشجعهوش"مابطرسيعني)زاي"

منالتالعةالحلقةنشاهدفتعالوا،أنفسهمالأباءوشهاداتأقوالتحرلف

المسلسل:

منبوحيعلم،عندمابطرسانويفولون):القيصرييوسابيوس

لاسععمالهمواففتهالسفرونال،الناسهؤلاءغيرةسرتهحدث،بماالروح

مؤلفهمنالثامنالكتابفيأكلمندسالروايةهذهأئدوقدالكناثس،في

(3.بابعاسالمسمىهبرابوليسأسففأيضأمعهواتفقالمناظر"وصف11

حرجموقففي4داودمرقسالقمصجعلوالتخردفالتحرلفوهذا

آراثه-نتيجةالانتقامأيديتنالهفلربما،رأيهيعطيأنخشيولكنهجدأ

,Jeromeا Comm. in Matt., Prooemiumالأب-مرقس)لمجيلثرحكتابعننثلأ

43ص-المسكينمتى

262صفحة-6:14-القيصرييوصابيوس-الكني!ةتارلخ2

صفحة2-2:15-السابقالمرجع

72صفيهناوتعليقه،العربيةالىالكنييةتاريخكت!مترجمهوداودمرقصالقمص4
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مرذ!)تجيلنهايةبتحرلفتصريحهنتعجةالمسكينمتىالأبنالتكما

:يفولحيثالإنجلعزيةالترجمةناشررأيبنفلاكتفىفقدول!لك-

روايةمع!تفقلامرقى)نجيلبصددومرافقتهبطرسسرور)ذكر

14فصل6كعابففي.كحجةهنايوسابيوسإليهايلجاالذيأكلمندس

ولاعليهبعترضلمبطرسبهعلملماالذيالأمر11العبارةمنهبفنبس

.(51شجعه

وحقائقوثائقعنينكلمونلاالكنيسةآباهكلأنالحفيقة:ملت

تاريخفإنعادتهمهيكمابالغيبرجمأيكوونأنيعدولاالأمرلانما

)فييوصابعوسيذكرهماوهذانيرونلحكمالثامنةالسنةفيهومرقسوذاة

ابروشعة)دارةأنيانوسالىسلمتنيرونملكمنالعامنةالسنة

(1.الإتجيليلمرقسخلفأالأسكندرية

في)ننبحالرجالمشاهيركنابهفيأيضآجيروميدكرهمانفسوهو

إنيانوس(2.وخلفهبالإسكندريةوذفن،نيرونلحكمالثامنةالسنة

3.الرسوليةالمراسيمذكرتهولىليفانيوسأيضاذكرهماوهذا

أههزوجموتبعدم54سنةحكمهبدءفدنيرونأنومعلوم

رعندما11الكتابيةالمعارفدائرةبهتشهدماوهذاكلوديوسالإمبراطور

نجحتمنها(بمدبيرمسمومأماتأنه)والأرجحم.54فيكلوديوسمات

خليفةإمبراطورأ.بابنهاتناديأنفي-الحلفاءنفسبمساعدة-أكريبينا

زمنأننعلموبهذا4ااروماقياصرةخامسنيىونفكانفيصر،لكلودبوس

98صفحة-2:24القبصركلييوسابيوس-الكنبسةتاريخا

28.DeII1.riV.53ص-المكينمتىالأب-مرقى)لمجبلثرحكت!عننقلأ

السابقالمرجع3

نيرون-نحرف-الكنابيةالمعارفلالرة
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11)1"سنواتبخمسبطرسوفاةقبلايم62سنةهومرقسوناة

انهالتقليد)وبقول67Xسنةماتقدبطرسأننعلمعندماالمفاجأة

منوالسبعينالخامسةتحوفيوهوم67حواليروممةفيشهعدأمات

يتجرعهسوفالذيالعنيفبالموتأنبأهأنسبققدالربوكان.عمره

،نيرونحكمفيبالصلبذعلااستشهدانهويقال،91(و21:18)يو

غيرنفسهحسباذطلبهعلىبناءالرأسمنكسصلبقد)نهيقالكما

(1موتهفيسيدهيشبهأنمستحق

بطرسموتبعدمرقسأنالكنعسةآباءادعاءكذبيتضحشعبقمما

بخمسبطرسموتقبلماتمرقسفإن)تجيله،كتابةمنهطلبوا

1111)111)سنوات

الرسولببطرسعلافته)أمامرفسعنيوحنامنسيالفسقالولذا

2(الأولىرسالتهفيالرسولهذاكتبهماالاصحيحخبرعنهايروفلم

حلأالقبطيةالكنيسةتجدلمالأبا+أقوالفيالرهيبالتخبطهذاوأمام

مرقسموتأنلتعلنالحاثطعرضوالتقليدالآباهبأذوالتضربأنالا

م683سنةكان

رسوليةوسلطةشرعيةمرقس)نجيللإعطاءالمحاولاتكل)ن:الخلاصة

.افثراهمحضهي

اا!بثدلمحطهعمادفا

الأبذكرهاعبارةفيالكبرىلوقااتجيلمشكلةنلخصأنيمكن

بطرس-بحر!-الكتابيةالمعارفنرةالا.

الحبةمكتبة13ص-الفبطيةالكنيسةت!يخ2

61ص-السايقالمرجع3



اعتبرفلكونهمانوعأطقسيأمماخرأللكنيسةوصوله)أقالوقاانجيلعن

أصلأمدونأوليسلعاوفيلسمرسلةخاصةرسالةانهالبدايةمن

1(لليه!ة

نفسه.لوقابهصر5ماوهو،العقلعينهوالكنيسةفهمتهوما

.كماجمثذتاائضتيفتةالأئبرريييضةبتالي!آخذواقذكثيرونكاناذ)

آثضأآتا.رتمثيلدمةجئامآثعابيينائبذ؟ئثذكائواالذينإلثتاصئذفا

ايفاإتيلثالئؤاليغلىآكئعتآنبتذييقالآؤلينسى؟كلتتئغثقذإذ

أ:ا-3لوقا(ئاؤيخيلسلاأعزير

لو!ماينقلانكاتبهايحاولخاصةرصالةيكونأنيعدولافالأمر

تقديراحسنفعلى.صحيحةيعتبرهاظنهفيوالتيمعلوماتمنإليه

صحةجدلاسلمنالووحتى،رسولوليسمؤرخلوقااعتباريمكن

مفدسكتابفينضعهاأننستطيعفلاالرسالةبهذهالموجودةالمعلومات

لمالإنجيلهذاكاتبأنوخاصة،الإلهمنبهاموحىكلامبإعتبارها

إلهي.بوحييكتبأنهآخرمكانأيفييصرخ

المشكلةهذهأنولبدوالمسيحتلاميذمنيكنلملوفاأنمفم!طو

تلاميذمنهولوقاأندليلبغيريزعمأنالكنيسةآباهبعضدفعت

القدسروحعليهمحلالذينالسبعينمنلوقاأنزعمواوآخرون،المسيح

محاولةالاهيماوالإفترا،اتالإدعاءاتهذهوكلكلولكنالخمسينيوم

هذهينكرونالمحققينالعلماهولكنرسوليةسلطةلوقاإنجيللإعطاه

رسولأالسبعينمنق.لوقاواحتساب:"المسكينمتىالأبفيقولالمزاعم

)نجيلمطلعولكن2ق.إبيفانيوسايامفيالاالكنسيالتاريخيدخللم

27ص-المسكينمتىالأبا-لوقامميلسرحا

2.21.Epiphan.,Haer., II
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إتجيله،مدوناتمنلايعيانشاهديكنلمأنهيعضح)ا:ا(ق.لرقا

المعارفدائرةفيوجاء01رسولأالسبعينمنيكونأناستحالةوبالتالي

.ا:الكتابية

تي142.:4)كورسائلهفيمراتثلا:الوفا"1بولسالرصولولذكر

الإنجيلفيولامطلقااحمهيذكرلانفسهلوقاولكن(.24فل11،:4

نأمن(Epiphaius)11)بيفانيوس"يذكرهوماالرصل.أعمالسفرفيولا

(01:1الوللكرازةيسوعالربأرسلهمالذينالسبعينأحدكانلوقا

الذينالعونانيينأحدكانبأنهالزعموكذللس،عليهدليللازعممجردهو

،(21و12:02)يويسوعيرواأنمنهملتمسينفيلب!إلىتقدموا

اللذينالتلميذينأحدكانأنهأيكلموباص،رفمقكانبأنهوالزعم

24:31الوعمواسالىالطرلقفيوهما،قيامتهبعديسوعالربقابلهما

الإنجيلقصةكتبأنهمننفسهلوقاذكرهلماالواضحالمضمونفإن(،

:أالواللكلمةوخدامصامعاينين،البدءمنذكافواالذينلناسلمهااكما1

2اايسوعالربلخدمةالعيانشهودأحديكنلمنفسههوأنههو2(

فهوالرسلأعمالسفرعلىينسحبلوقاإنجملعلىقلناهماونفس

شخصيةرسالةمجرد

يقغفةيئوغانجتايمفانجميعصغنئاؤبيفعىياآتعنائةالآؤز)%نك!ئم

إ:أأعمالبصه(زصئعلئم

بأنيصرحلمالرسلأعمالسفرأولوقا)نجيلكانبسواهالنهايةوفي

كتبهما،الذيهوالطبيبلوقابأنللزعممتصلسنديوجدولالوقااحمه

بوحيكتبهماأنهعلىدليليوجدفلاكاتبهماهولوقاكانو)نوحتى

18-المسكينمنىالأبلوقا-)لمجيلثرحا

لوفا-لحرف-الكناببةالمعلرفثانرة2
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هذينكاتبفيهيصرحواحدبنصياتيناأنالمعترضوعلى،الهي

حذفيجبالنصبهذاياتونناأنوالى.الالهمنوحيأتلقىبانهالسفرلن

111.آخر)شعارحمىالمقدسالكتابمنالسفرلنهذين

)خكحلرححنا

باسيم-بولس-اليسوعيينالآباءنسخةفييوحناانجيلمدخلفيجا.

بأنالفاثلالافتراضمطلقأاستبعادأنستبعدأنلنااليس:التاليةالعبارة

الاحتمالهذايتبنونلاالنقادمعظمولكن.أنشأهالذيهوالرسوليوحنا

فيباليونانعةكتبمسيحيبأنهفيصفونهالمؤلفنسميةيعزكونفبعضهم

.(آسيةكناضمنكنيسةفيالأولالقرنأواخر

يشهدالذيهوالعلميذ)وهذاالإتجعلقولعلىتعليقأأيضأفمهوجاء

21:24يوحنا(صادقةشهادتهأننعلمونحنكتبها،الذيوهوالأموربهذه

شهادةفبهترىالإنجيلهذادونتالثيالجماعة))ن:التاليالتعليق

الحبعب(.التلميذبهاأتىللحاضروموافقةدائمة

لاالإتجيلكاتبأنيتبينالإنجيللنصالداخليةالأدلةمنقلت:

الغائببصمغةعنهيتكلمفالإتحيلالمسيحتلميذيوحنايكونأنيمكن

لنمؤل!نيفوث.لآالئفميذذللثانالإخؤةنجئنانقؤذهذاقذاغ)

قتاذاآجيةخئىيئقىأسنةآشتاةكئثإإنتل.يفيرثلآإئةيسئوغ!طئث

آد!لعتفادقهذا.ؤكتعتبفذايشقذائذيا!ضثالئفميذلك

2:23-24يوأجر(

حتىيوحنا،الىالإنجيلهذاينسبالإنجيلداخلنصأييوجدولا

واالالنفاتبابمنالغائببصيغةنفسهعنتكلمالكاتبأننفول

كان)ذاإلاظاهرهعلىالكلاميحملأن)فالأصل،الذات!ائكارالتواضع

الفهمفواعدأبسظمنالقاعدةوهذه(نؤولهتجعلناقرشهاودليلهناك
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السليم.

هيزلديبنليوحناالإنجيلهذاتنسبشهادةأقدمأنوالغرلب

العقةجهةمنأالرجلهذاعلىملإحظاتنامنويالرغماربشيئوس،شهادة

مبىأخذهاقدهذهمعلوماتهأنيصرخلمالرجلأننقولأنناالاكلاههفي

)ذافالسنديوحناذابلأحدمنأخذهاأنهكذلكيصرحولميوحنا،

المعلومة.بهذهرلرلناوسجاءأينفمنولوحنا،لىلرشينوصبينمنقطع

رسئربهذى

يوسابيوسالكنسيالتارنحأبولسانعلىجدأخطيرةعبارةجاءت

عننفلايفولفهوالكراممروبىالعبارةهذهنمرأنيمكنولا،القيصري

التعبيرفوةفيفاقهمالذيمثلا)فبولس:بولىعنمتحدثأأكلمندس

أسرارلديهكانتأنهرغمالرصائلأذصرالايكتبلمالتفكير.وغزارة

2(للكنيسةنقلها،يرلدتحصىلاغامضة

لأنكفنأجعلالذيذاك)أماأوريجانوسبهايشهدالشهادةونفس

أكملالذي،بولسأيالروحبلالحرفلاجديدعهدخادميكون

الىيكتبلمفإنهالليربكونالىحولهاوماأورشليممنبالإتجيلالتبشير

كتبالنيلتلكملنبلةأسطرسوىبرسلولمعلمها،النيالكنائسكل

3(اليها

بينالموجودةالرسائلعلىينطبقبولسلرسائلالوصفهذافهل

لبولس3تنسبوالتيالآنأيدينا

الكنيسةأباءسهالاتفصلراجعا

124ص-324:-القيصرييوصابيوس-الكنيةت!يخ2

274ص-6:25:7السابقالمرجع3
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الثانية.أوالأولىبطرسبرسالةرميةاهلإلىبولسرسالةمثلأمارنوا

يوحنا.رسائلمعكورنثوسأهلإلىبولسرصالةمثلاتارنوا

بولسإلىتمنسبالثيالرسائلمنعينةنأخذفتعالواذلكوهغ

انيينلملىذرصلسرادىاسالةا

الرسالة3هذهبولسكتبحقأهل

3المفدسالكنابالىالرسالةهذهدخلتكبف

بولسرسائلكلأنيجدبولسلرسائلالقارئانتباهيسثرعيماأول

ممل:بولمىباسممعنونة

أهلالىالرسولبرلسرسالة-روميةأهلإلىالرسولبولمىرسالة

الرسولبولسرسالة-كلاطيةأهلإلىالرسولبولسرسالة-كورنموس

بولسرسالة!كولوسياهلالىالرسولبولسرسالة-اذسساهلالى

رسالة-تيموثاوسالىالرسولبولسرسالة-تسالونيكيأهلالىالرسول

.فلعمونإلىالرسولبولسرسالة-تيطمىإلىالرسولبولس

فيأتيفجاءالعبرانيينإلىالرصالةعنوانمنيخعفيبولساسمولكن

11((العبرانينإلى)الرسالة:هكذاالرسالةعنوان

الكتابمة:المعارفدائرةتقولالرسالةهذهمؤلفوعن

فقد،الرسالةهذهكاتب-اليقينوجهعلى-ئعلملا:الكاتب

تء3المانرمي،الفرنمنتصفمنذبولسالرسولإلىالإسكندريةفينمسبت

فقدذلك،علىالاعتراضاتمبعضبوجودوأوريجانوسأكليمندساعتراف

فيجاه)كماا.الأمرهذاحفعفةيعلموحدهالله10بأنأوريجانوسصرغ!

وكثيرونلوثرونسبهابرنابا.املىترتلمانوسونسبها(.يوسابيوستا!لخ

ولكنبرسعكلا.كتابهمنأنها01هارناك11زعمكماأبلوس.إلىبعده
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أيضأأقولوماذا11:قولهفي(اليونانيةاللغةفي)المذكرصيغةذلكينفي

فضمير،:1132)عب"جدعونعنأخبرت)نالوقتيعوزنيلأنه

الجيلمنكانالكاتبأنالكثيرونويرى(.المذكرضميرهوالمتكلم

ينطبقةممااليونانيةاللغةفيضليعأ(،و2:34)بالثانيالمسي!حي

اسكندرية.يهوديةخلفيةلهكانتوربما،بولسعلىمماأكثرأبلوسعلى

فيدرسهاالتيو28(18:24اع)انظرالكتبفيمقتدرأكانكما

(01السبعينيةالعرجمة

ققدولذلكمستجلاامرأباثالرسالةهذهكاتبمعرفةأنوببدو

باركليوليمفنجدالكاتبهذامعرفةفيالأملالمقدسالكتاب8علما

هذهكتب)من:قائلايصرخكلاكسوبجامعةالجديدالعهدأسماذوهو

.(2حلألهانجدولنالمشاكلأصعبمنمثمكلةهذه3الرسالة

الكنيسةجهلمعذةالكنيسةتاريخفيئطلقصرخةأولليستوهذه

نفسأوريجانوسالعلامةأطلقفقد،الرسالةهذهمؤلفوحالباسم

بعضيقول.يعلمفالثهيقينأالرسالةكتبمن)أما:فقالفبلمنالصرخة

هوكاتبهاإنوالآخرونالرصالة،كتبرومااكلمنضسإنسبقونامن

3(الأعمالوسفرالإتحيلمؤلفلوقا،

طياتإلىالرسالةهذهبهادخلتالتيالبهلوانيةالطرلقةعنوأما

يقرأونها.كانوا11التاليةالعبارةفيباركليوليمفيوجزهاالمقدسالكتاب

واحد.أمرإلاالكنيسةأماميكنلملذلكإليهابالحاجةويحسونويحبونها

سبيلالاأمامهميكنولمالجديدالعهدأسفارالىضمهامنلابدكان

بكتابةاشتهروقدبولسرسائلمعجنبإلىجنبأوضعهاهوواحد

العبرانيينالىالرسالةعبرانيون-ع-حرفالكتابيةالمعلرفثائرةا

16صفحة-الئقافةدار-بالاكليوليم-انيين0العرالىالرسالة-الجديدالعهدتفسير

الحبةمكتبة-276صفحة625:-الفضرييوساببوس-الكنيسةت!يخ؟
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علىالجديدالعهدإلىطرعلقهاالعبرانيينرسالةكصتوهكذا.رسائل

1(العظمىمكانعهاأصاس

لمحةبعةرعث

التالية:بالعبارةكلماتهاأولىالرصالةتبتدئ

الإئتبئالىال!ئلآتمئفديانضعييح؟ي!مرغؤالرلثالفهغثذ)يغفوبئ،

ا:لعيعال!ثئتابع(يخيالذينصيبطآغثتر

الأحماهمنهويعقوبفاسم؟الرسالةهذهكاتبهذايعقوبهوفمن

الجديدالعهدالكتابفيذلكعلىمثالأولنأخذاليهوديةالبيثةفيالشاثعة

الواحد.الإيمانيالوسطنفسوفيالعصرنفسوفيفقط

2(:01)متزلديبنيعقوبا-

أ:3(5)متحلفىبن2-يعقوب

91(لع:)نعلالمسيحأخويعقوب3-

بربطالتكهناتكلإن،يعقوباسميحملونالناسمنآلافوهناك

دليللاظنآيكونأنيعدولاتبعوهممنأوالرسلبأحدالرسالةهذه

المعبود.الإلهإلىالمنسوبالكلامقدسيةمعيتعارضماوهذا،عليه

باسيم-بولس-المسوعيينالأباهبنسخةيعقوبرسالةمدخلفيجاء

فييوحناورسالةالأولىبطرسرصعالةالمسيحيينجميع)وأحصي:يليما

تحظلميعفوبرسالةأنحينفي،العانيالقرنمنذالمقدسةايأسفارعداد

الثالث.القرنبدءفيانطلقجد%بطيءبتدرجالاالجديدالعهدفيبمكان

علىع،البعربفيطوللةمناقشاتوبعد،الرابعالقرنآخرفيإلاتحصلولم

اجماعي.نحوعلىلهابهااعترفقدالشرقكانالتيالقانونيةالصفة

الئقافةدارا-7ص-بلركليوليم-العبرانيينالىالرصالة-الجديدالعهدنفسيرا
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تعليمهالهبداوقد،الرسالةهذهأمرفيالجدلبعثلوثرانالمعروفومن

)نهااحيانأالفولإلىيدهبكانانهحتىجد%قليلنحوعلى11ا.رسوليآ

.(المفدسالكتابقانونمنازالتهتجبيهوديمؤلف

بكثيرأقدمهوبللوثرعصروليدليسالرسالةهذهبشانالشكوهذا

يعقربعندؤنما)هذاالرسالةهذهفيالكنيسةشكيوسابيوسوينقل

الرسالةهذهأنملاحظعهتحدرومما.الجامعةالرسائلفيرسالةأولكاتب

فييذكروهالمالأقدمينمنالكثيرينأنالأقلعلىأوعليها،متنازع

1(كعاباتهم

لىلأوبطرهـا

اللغةبراعةهوالأولىبطرسرسالةدراسةعندالباحثيفاجئماأول

القسلناوينقل،اليونانيةاللغةناصيةمنوالتمكنبهاكتبتالتيالأدبية

الرسالةهذهنسبةضدالموجهةالاعتراضاتأحدملطييعقوبتادرس

نف!سنلومتفيلكنهأمئا،رجلأبطرسالفديسيكنالم1فيفوللبطرس

،3(21:يو،2-53:لو16(1:)مرصياداكانفقد،عالمةثقافةذاليى

مجمعأمامولوحناهوعنهقيل44x(أ:)يوبالجليلصيدابيتمنجا+

فإنهذامع(.4:13)أعوعاميان"العلمعديما)نسانان")نهماالسنهد!لن

اللغةجهةمنالجديدالعهدفيكتبماوأروعأجملتضمالرسالة

فنئةعبارأتتستخدم،وجذابةسهلةوالعباراتمتقدمفالفكر،اليونانية

06بها)ذ،المفرداتفيعظيمغنىعنتكشف،21(:)3فيكمارائعة

فإنهأخرىجهةومنالجديد،العهدأسفاربقيةفيتوجدلميونانئةكلمة

فلسطينلشعباليومئةاللغةبالآرامعة،أولأكتبتقدتكونأنيمكنلا

88عى-2:23:25-الفبصري-بوسابيوسالكنبسةنلرلخا
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مناقتباساتتحويلأنهااليونانئة،الىترجمتثم،المسيحالسيدأيامفي

السبعينئة.النرجمةمنمباشرةمفتطفةالفدبمالعهد

يمكنوحدهماالعبرانئينالىالرسالةوكانبلوقاأن،ول"88د!أيرى

اليوناني.الطابعجهةمنالرسالةهذهبكاتبمقارنتهما

نأمنوأعلىبولسالفديسأسلوبمنصلاسةأكثرالمونانيأسلوبها

ا!ابطرسللقديىتكون

هذهعلىالردتادرسالقسحاولولفدللاععراضبالنسبةهذا

ففال:المعضلة

مقدهةفيقلتانسبقفكمااليونانئة،والثقافةاللغةجهةامن1

بلغتمهما،حرفةلهمتكونأناعنادوااليهودانيوحنابحسبالاتجعل

مكانتةولهالمعرفةفيضليغاالطرسوسيشاولفكان،غناهمأوثقافعهم

أبضاهكذاالخعام،حرفةبمارسالونتنفسوفيوالدبنئةالاجنماعئة

ثقافةبذيلعسأنهيعنيلافهذاحمك،صيادكان!انبطرسحمعان

الشرقيالجانبعلىقريةصيدا،بيتهوموطنهوأنخاصة،عاليةيونانئة

تحمللكنهايهودئةالمنطفةجنيسارت،بحبرةعنببعيدةليستالأردنمن

:ا)يوصعدابيتمنفيلبسوأيضاأندراوسأخاهتجدلهذاعالمتا.طابغا

يفهممسيدا،بيتفينشامنكليرنانيين.احمينيحملان21(12:،44

الهيلينئةابالمقافةمعرذةولهاليونانئة

يغنيلاالذيالظنعلىيعتمدالفسأنيدركالفسردفيوالمدقق

باللغةولامعاليةثقافةذاكانبطرسأنيفترضفهوشمئأالحقمن

ونضربمقبولغيرافنراضوهذاصيدا،بيتفينثأأنهلمجرداليونانمة

الشهيدكنبسة-ملطييعقوبتالرس-الأولىبطرسرسالة-الأولبنالآباهنفيماتمن

ا!ندريةبمبورننيملرجرجرص
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الأفرادبعضالأثريةالمناطقفييوجدمئلامصرففي،الواقعمنحيأمثالأ

يتكلمونتجدهمالاحتكاكهذاونتيجة،الأجانبمعيتعاملونالذين

فييعيشونالذينكليكونأنيشترطهللكن،اللغاتمنالعديد

عدةيتكلمالذيالرجللهذاوهلألغاتعدةيجيدونمثلأالهرممنطقة

)نه3أنفسهماللغةهذهأهلبهاينبهرأجنبيةبلغةفصيدةيكعبأنلغات

بلالعاريخمعيمعارضالافتراضفهذاذلكومعجدأبعمدافنراض

111نفسهالمقدسالكعابمعيتعارض

اليونانيةيعرفيكنلمبطرسأنالماريخفيشهدالتاريخجهةمنأما

له.ليعزجممرفساحتاجفقدولذلك

ولو،بدقةكمبلبطرسالناطقاللسانهوكانإذمرقسأن11بابعاس:

الربحمعلالأنه،فعلهاوالمسيحقالهعماتذكرهماكل،ترتيبغيىمن

تعاليمهجعلاللىيبطرساتبع-قلتكما-بعدفيماولكنه،تبعهولا

الربأحاديثيجعلبأنيفصدأندون،سامعيهلإحتماجاتمطابقة

الوجه-هذاعلى-كتبإذخطأأييرتكبلمولذلكببعضها.مرتبطة

101.تذكرهما

لهوالمعرجمبطرستلميدفام2،كلاهمااسنشهدأن)وبعد:لىسلنيئوس

(3.بطرسبهاب!عئرالتيالأموركتابةلنالينقل

علىأسقفوأولالرسرلبطرسمترجممرقى)والثاني:جروم

معلمهحمعالتيالأمورقصولكنهالمخلصيرلمنفسهالذيالإسكندرية

146صفحة-393:-القيصرييوسابيوس-الكنيسةتاريخا

وبولسبطرمىاسنئهدبقصدفهوهناننقلهلمالذيالكلامسي!عسب2

.2,1Iren؟ .A .h iii.33صفحة-المسكبنمتىالأب-مرن!)!يلضرحعننقلا
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بها(1يعظ

فيفبرل:ثفافتهوعدمبجهلهيعترففالكتابالكتابجهةمنوأما

اليللغدتمامانمستاتانأنهممساوؤنجرمواؤئوخئائطرسمطئخافرةرتمؤا)ققئا

413:أغبعمئوغ(قغكاتاابملفتاقغرفوفقاتغخئوا.ؤكائئالط

mat،!ي! twavvov+!99!ء+!!،كا،!!toy+5ءحم!للأءهـعةلا

لم!ملأكا!كالا5لما5لا51هـ!كاماث!519+ثلأ*!إكااءإكالاإة!إكاحلأ

5ta!vaOcvء+ءلأ،7للأ!!+ء!5!كالا5+ه،!،ثلأ!كالأهول،!!كا

أجراماتويكلمةاستخدمالمؤلفأنيجداليونانيللأصلوالمدفق

فبطرس،يكمبأيجرامالأ9!هلم!لم!!ةالجذرمنوهي51،كام!لم!كا!لأكاه

ئبةيؤلفاأنيعقلفكعف)أمئان(اصلاالكتابةيعرفانلاولوحنا

اليونانية3اللغةجهةمنالراقالمستوىبهذاأسفارأ

فينفسهفهونفسهينافضملطييعقوبتادرسالقمىأنوالغريب

نفسيرمحاولأالواحدبالحرفيقوللبطرسالعانيةالرسالةتفسيرمقدمة

الثانية:ورسالتهبطرسرسالةكتابةبينالأسلوبامختلات

منخلافالأولىلهترجمفمن،اليونانيةبطرسالرسوليجهلا.

الثانيةاترجم

شيئأتركبطرسبأنادعاءكلتنسفبوليكالابوسمنشهادةوهناك

رسلكلفمنهذا)ومع:يقولحيثبوليكارلوسشهادةوهيمكتوبام

2(ويوحنامتىسوىمكتوبأشيثأأحدلنايتركلمالرب

inا Matt., Prooemium!ح،.Jerome, Coالأب-مرقى)لمجيلضرحكتلبعننقلأ

34ص-المسكبنمتمط

124ص-3:24:5القيمرىيو!ابيوص-الكنيسةتاريخ2
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بمبطهـهـالثانية

11ذفطعنهاكتبمابنفلالرسالةهذهنفدفيسنكتفي

باسيم-بولس-البسوعيبنالأباءبنسخةالعانبةبطرسرسالةمدحل

الذكطالسفرالجديدالعهدفيكانالرؤياوسفرالرسالةهذهمنكلا)ن..

كمسةمنالرسالةهذهدخلتففدبه،لئعترفالمصاعبأكثرلفى

موراتوريفانونفيأغفلت.الكناثسمجملالىبطيثأدخولأالإسكندرية

السنة)ولدأوريجانوسمرةمنأولبهافاستثعهد2(ههالسنة)فبعل

وأحصاهانفاش،موضوعأمرهاأنوذكر254(السنةوتوفى185/186

يقرفولمعليها.المتنازعالمؤلفاتعدادفي034(السنة)توفىأويعابيوس

القرنفيسورلةفيبهاواعترف.الخاصالقرنفيإلاالكناثسمعظمبها

للعهدمصريةترجمةفي002السنةنحوفيوردتأنها.غيرالسادس

7211رقمالبرديفيالثالثالقرننحوفيووردتالجديد

الكتابية:المعارفداثرهفيعنهاوجا+

منالجديدالعهدأسفارأقلهيالثانيةالرسولسبطررسالةلعلا

فييشكونأوالبعضيرفضلذلكصحتهاعلىالعاريخيةالأدلةجهة

الرسوليالعصرإلىنسبتهايؤكدمنهناكالقانونمة.الأسفارمنموضعها

بعدماعصراليينسبهامنايضأوهناكبالدات،بطرسالرسول!الى

(1.بطرسالرسرلإلىنسبتهاوينكرالرسل

بينالموجودةالعانيةرسالعهبأنعلمناأننا)على:القبصرييوسابيوس

اتضحتإذذلكمعولكنهاالفانونيةالأسفارضمنليستالآنأيدينا

الأسفار(2.باقيمعاستعملتفقدللكعيربننافعة

بطرس-ب-حرتالكتابيةالمعلرفثائرةا

69صفحه-أ3:ر:القبصر!يوسابيوس-الكنيسةترلغ2
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هوانأعرفهفالذيبطرساسمتحملالتيلأسفار)أما:أيضأهـلقول

1(الأقدمينالشعوخمنبهاومع!ترفقانونيةفقطواحدةرسالة

تقوىلاالتيالمسعحكنيسةعليهبنمتالذي)وبطرس:اوريحانوس

ثانيةرسالةنركولعلهبها،معنرفواحدةرسالةنركالجحيمابوابعليها

2(فيهمشكوكالأمرهذاولكنأيضا

سئيهت

يوحناأنهكاتبهايصرحلاالثلاثةيوحنارسائلأنللنظراللافت

.الفومبزعمكماالرسول

لمنمحبطةالثالثةوالثانعةيوحنارسالةعنأوريجانوسشهادةتأتي

يفول:حمثالكتابتحرلفبعدميؤمن

ولكنهما،وثالثةثانيةرسالةأيضأوربماجدأقصيرةرسالةايضآ)وترك

3(سطرهائةعلىتحترلانلامعأوهما،الجميحمنبصحتهمامعترفأليسا

كتبيوحناأنيعترفلاانهكلامهمنيفهمايضأديونسوسوالقديس

دانيوحنا،ئدعىانهأنكرلاهذاالأجل:فيقولوالعالثةالثانيةالرسالة

تصنيفمنأنهأيضأوأوافقيوحنأ.ئدعىشخصكتابةمنالسفرهذا

ابنالرسولهوبأنهأصدقلاولكننيالفدس.بالروحملهمقديسرجل

5(الجامعة4والرسالةيوحناانجيلكاتبيعقوبأخزلدي،

69ص-3:3:4السابقالمرجعا

275ص-6:25:8السابقالمرجع2

275ص-6:25:01-القيصرييوصابيوس-الكنيسةتاريخ3

رسائلوليىلبوحنافقطواحدةرصالةعنبتكلمأنهلاحظ4

033ص-:725:7-السابقالمرجع
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و)ذا،والثالثةالثانيةللرسالةالكنيسةرفضينفلأوريجانوسكانفإذا

نايعنيقدمماالأسلوبفيالرصالعينمعتتفقالأولىالرسالةأنعلمنا

فيبالخظادخلوارسائلالثلاصتأننفولأنحفنامنأليعىواحد،الكاتب

الأسفار.قبولفيالتساهلنعيجةالمفدسالكتاب

الرصاثلهذهمنأىفياحمهيذكرلاالعلاثةالرساثلهذهفمؤلف

الذيهويوحناأنئثبتالرسوليرحناالىممصلسنديوجدولاالثلاث

بالعونانيةالكتابةيعرفلاأئيا!لاالرسولولوحنا11الرسائلهذهكتب

ااغيرهاأو

شرصاا

ومما.الجامعةالرسائلفيرصالةأولكاتببعفوبعندرصنماهذا)

الكعيرينأنالأقلعلىأوعليها،متنازعالرسالةهذهانملاحظتهيعدر

الرصالةأمرفيأيضأالحالهوكماكتاباتهمفييذكروهالمالأقدمينمن

.(1يهوذااسملمحملالبعي

شؤياكصرعب

لاالناسأععلبيةآراهفأنالرؤباصعفرعنا)وأم:الإسكندريأكلمندس

(2.منفسمةنزال

يرفضمعاالتيمناسباذلككانإنيوحنا)رؤلا:القيصرييوصابيوس

3(المفبولةالأسفارضمنيضعونهاالأخرلنولكن،قدمتكماالبعض

!8ص-2:23:25-القيصرييوصابيوص-الكنيسةتلريخا

127ص-3:25:4الابقالمرجع2

4فنرة-السابقالمرجع3
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يمكنلايوحنارؤلاكاتبأنديونسيوصالقديسيصرح:ديونسيوس

ئدعىأنهأنكرلاهذاالأجل:فيقولالمسعحتلمعليوحناهويكونأن

منأنهأيضأوأوافقيوحنا.ئدمكىضخصكتابةمنالسفرهذاوانيوحنا،

هوبانهأ!دقلاولكننيالفدس.بالروحملهمفدبسرجلتصنعف

1(الجامعةوالرسالةيوحنا)تجملكانبيعقوبأخقلدكط،ابنالرسول

علمأونالرؤبا،رأىالأخرالكاتبأنأنكرلا)وأناديونسيوس

اليونانيةاللغةمعتعففانلاولغعهلهجتهأنأععفدذلكمعولكنعى.ونبوة

أغلاطأالمواضعبعضوفي،بربريةاصطلاحاتيستعملهوبل،الفصحى

(2نحولة

033ص-7:25:7-الابقالمرجعا

ينسبلكيفدالاالهيأ،وحيأييستالكتبهنهأنعلىدليلأالنحويةالأغلاطوجوديعتبرالا2

الحطأ.هناالقديرالالهالى
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