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الالتا!ألقرهـلم:صا!ر9

!8!

الثة.كلمةعننتكلمفإنناالمقدسالكتابعننتكلمحينما

هذهبه.الموحىالئةلكلامالحاويالسجلهوالمقدسفالكتاب

بهموخىهوالكتاب"كل:نفسهعنالمقدسالكتابشهادةهى

3:16(قي21اكه."من

لم"لأنه:فيقولالئةمنالوحيمعنىالمقدسالكتابويشرح

مسوقينالقديسونالئهأناستكلمبل،إنسان.ممشيئةقطنبوةتأب

(21:ابط)2."القدسالروحمن

التيالئةمشيئةبلإنسانمشيئةيعلنلاالمقدسالكتابأنأي

بهاأوحىاليئالئةكلمةفهولذلكالئه.روحإلاأحديعرفهالا

القديسين.وأنبيائهلرسلهالقدوسبروحهنفسهالئة

ليعستلأنها،بشريذهنيحذهاأنيمكنلاالئةكلمةولكن

التعبير،علىوقدرتهالإنسانبإدراكمحدودةالإنسأنككلمة

"لأنه:ذاتهالئةوحضرةبلالئةوحكمةالئةقدرة!لثلالئةفكلمة

كلحامل..."وهو33:9(.أمزفصار"أمرهو.فكانقال

الحقبكلمةفولدنا"شاءا:3(.)عب"قدرتهلمج!الأشياء

أ:18()يع."خلائقهمنباكورةنكونلكي

الذيبالقدرإلاللإنسانئستعلنأن!طكنلاالئهفكلمة،لذلك

الئةإعلالناستغرقثئمفمن.تناسبهالتيوبالصورة،الإنسانلمجتمله

فيواستخدم،السنينآلافكلمتهخلالمنللإنسانث!اتهعن
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أنبياءبواسطةا:ا()عب"كثيرةوطرقا"أنواعاذلكسبيل

يكؤنأنالإنساناستطاعفبالكادهذا،كلومع.عديدينورسل

والأنبياءالمو-ساةالكلمة.!دعونةالئةعنبسيطةذهنيةصورةلنفسه

الملهمين.

يصيرأنهىالبدءمنذللإنسانبالنسبةالئهمشيئةولكن

علىاكهخلقهلذلكا:4(،بط)2"الإلهيةالطبيعة"شريك

فإنذلك،أجلهن.المثيلعلىالمثيليستريححتىومثالهصورته

الثةفيراحتهإلىالإنسانيعودأنهيللإنسانالئةكلمةغاية

الئةكلمةأخذتلذلك.عليهخيقالذيالأصلصورتهفيليطايق

هيئته،ولبسالعبدشكللنفسهالإلهواتخذ،الإنسانصورةأخيرآ

يستعيدلكىالإنسانبطبيعةالمتحدةبذاتهذاتهعنلهيعلنلكى

لناالذي"أخذ:قائلةالكنيسةتسئحكماالئهصورةالإنسان

(.السنوية)التسبحةله"الذيوأعطانا

الئهكلمةالمسيحواستعلنجسدآ((الكلمة"صاروهكذا

ومتكلمأوأشكالرموزتحتمستترأالقديميخأكانالذيالمتجسد

الئةقصدمنتهىللإنسانيعطيلكيالأنبياء،أشخاصخلالمن

للبشر.ذاتهعنإعلانهفي

زاخرةبضعءكلماتفيالكلامهذاكلالرسولبولسويلخص

وطرقبأنواعقديمابالأنبياءالآباءكلممابعد"الئة:فيقولبالمعاني

مجدهبهاءوهوالذي...ابنهفيالأخيرةالأيامهذهفيكلمنا،كثيرة

أ-3(:ا)عب..."قدرتهبكلمةالأشياءكلوحاهلجوهرهورسم

الئةلكلامالحاويمماالكتابهونفسهالمقدس!فالكتابإذن،
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فإن،كتابفيئحصرولائحذلاالئهكلمةولكنبه.الموخى

كانالبدء"في:الئةعندالأزلمنذالكائناكةابنهوالئةكلمة

(1:ا)يو."الئةالكلمةوكاناثةعندكانوالكلمةالكلمة

ذاتهعنأعلنكماالئة""كلمةلنافيقدمالمقدسالكتابأما

:عديدةوطرقبأنواع،الزمنمنمتتاليةأحقابمدىفيللبشر

الأنبياءطريقعن،المختلفةوالظهوراتوالرؤىبالمناظرأولأ

شمخصفيوأخيرأ،إسرائيلشععبتاريخخلالومن،والكهنة

وأقواله.وأعمالهالمتجسدالكلمة

المطالبةوسلطانحقيملكفقطالاعتباربهذاالمقدلروالكتاب

مشيئتهعنالئهإعلانبصفتهإليهالانتباهبضرورةإنسانلكل

المسيحيقدمفهو.الشعوبوتاريخوالأزمنةالدهورعبرللإنسان

الدهورإ!عبرمتكلمآ

تباينه:فيا!لقدسىالكتابوحدة

بواسطةوتمتالسنينآلافكتابتهاستغرقتالمقدسوالكتاب

وأزمنيةعلاقةالبعضببعضهمتربطهمتكادلا،عديدينأناس

أماكنوقطنوامتباعدةأحقابفيغالبيتهمعاشفقد.مكانية

يكتبلم-مثلأالرسولكبولس-منهمالبعضأنحتى،مختلفة

لظروفتلبيةأوواحدمكانأوواحدزمنفيالمختلفةرسائله

كتابإخراجفييشاركأنهيدريمنهمأحديكنلمكما.واحدة

فريدأواحدامستندأمنهاويجعلالملهمةكتاباتهمكليضمواحد

فيوخطتهحياتهمفيالئهإرادةمنهليعرفواالبشرإليهيرجع

خلاصهم.

كانواأنهمواحدةصفةتجمعهمجميعآكانوافقدذلكومع
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يشتركونوكانواا:21(،بط)2"القدسالروحمن"مسوقين

البشر.إلىالثهرسالةتوصيلهوواحدهدففي

الموحدللغرضأثرأيالظاهرحسحبيحمللاالمقدس!فالكتاب

،الحياةمنمبعثرةخبراتتصفالمجزأةوتواريخه؟الشاملةالخطةأو

يستعرضأوالبدو؟منرحالةقبيلةتج!لاتتصفحينكما

"ناموسمثلمتعارضةوكأنهاوهلةلأولتبدووأحكامآمبادكئى

اللذان-والجديدالقديموالعهدان"ا!المسيحو"إنجيل"موسى

التاريخمنسحيقةهوةبينهمايفصل-الكتابعليهمايشتمل

يتقررلمالكتابداخلالأسفارترتيحبحتى!قرونعدةإلىتصل

تداولها!!أتناءإلاأغلبه

الذيالواحدالهدفينقصهكأنهالكتابيبدوجهة،كلفمن

ولكن.تكوينهعلىالفعلىالمهيمييهوالئهأنباعتبارمتوقعاكان

النتيجةهذهتقلبللحقيقةوفحصا!لحغنآوالأكثرالأعمقالدراسة

عقب.علىرأسآ

طريقةمعتتناشماالصورةبهذهالعرضطريقةأننجدفإننا

ادهـبأنواعالقديميخاالآياءمعالئهأقوالكا!ماإذالأنه.الإلهام

الكتابنجدأنإذنعجيبآفليسا:ا(،أعب"كثيرةوطرق

متعددالطريقةبنفصيكونأدنالأقوالهذهلناينقلالذيالمقدس

ضعلىفرأمر.علىأمرأمر.علىأمر"لأنه:والأقسامالأشكال

1(.28:ه)إشق"قليلهتاكقليلهنافرضبى.علىفرض!فرض.

تعليمفيالثةأسلوبالإنجيلىإسرائيلنجيإشعياءيصفهكذآ

.الأسلوبهذابوضوحيعكصالقديموالعهد.شعبه

جهةمنمطردآنموآأيضمآالمقدسالكتاب!انلمسذلكمعولكننا
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الاساسيةالمبافىئعرضازفىافى،الاجيالتقد!مافكلما.للوحىإعلانه

خلالمنالروحيةالحقيقةإشعاعوازدادوضوحآ،والعقيدةللإبمان

الإنجيل،فيالناموسيتحققوهكذا،الظاهريةالأشكالحجاب

بفعلوتعاليمهمتلاميذهحياةفيجلاءبأكثرالمسيحإنجيلوئستعلن

كأنهيبدوكانوإنالذيالرؤيا،سفرإلىنصلحتىالقدولم!،روحه

يحشدأنهإلا،للإنسانالئةبهأوحىمانهايةإلىالبعيدالمستقبلغتر

الجديدةالخليقةبينويربط،المستقبلفيفعلهاليظهرالماضحيدروس

العهدورؤىمناظروبيهط،التكوينسفرفيجاءتالتيالأولىوالخليقة

الجديد.العهدغايةمنتهىمعالقديم

نأإلا،متجانسةتبدولاالمقدسالكتابوحدةكاشمافإذا

الكتابروحفهمفيتقابلناالتيفالصعوباتمتنافرآ.ليستباينها

أفكارهوئغدالثةأحكامعمقعلىدليلسوىليست،وهلةلأول

أوريجانوسالعلأمةأشارالقديموفيطرقنا.صعنوطرقهأفكارناعن

منالمقدسالكتابكان"إذاقائلأ:الأمرهذاإلمام(أ-254)85

الطبيعةإدراكفيتقابلناالتيالصعوباتأنالمتوقعمنفإنهحقأ،الئة

المقدس!."كتابهفيرؤيتهاتتكررخلقها،التي

اكةحكمةإن:فنقولالكلامهذافينستطردأنيمكنناونحن

بلاالتيالطبيعةأشكالتنوعفينفسهاعنتفصحالوجوهالمتعددة

الأمركذلكخالقها!الئةوحدةمعنىفيذلكيؤثرأندونحدود

أسفارهاتعذدمننراهمافإنبها،الموحىالئةلكلمةبالنسبة

التيالثةحكمةغنىعلىدليلليس"سوىعرضهاأسلوبوتن!ع

اكتشاففيالمدققةالمستنيرةالعينأمامعائقآيقفدرلاتحذ،لا

هذا.آخرهإلىأولهمنكلهالكتابيشملالذيالواحدالهدف
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منا*يمعنعهعاكيالخلاوهوقط،عنهيحيدلاالديالهد!

هو.منهوبمبادوةوبواسطتنا،أجلنا،

وتنوعه:الوحيطبيعة

البشرطبائعتباينمعيتناشماالوحيأشكالتعددفإنكذلل!،

الإنسانإمكانيةقدرعلىفإنه.لهوالناقلينالوحييخاطبهمالذين

يعملالقدلم!فالروحله.ئستعلنهكذاالإلهى،الوحيلاستقبال

يتجاوزها،أويتخطاهاولاللإنسانالطبيعيةالإمكانياتخلالمن

يكتبالملهمفالكاتجمالذلكالخطأ.منويعصمهابهايسموأنهإلا

الئه.منفهووالروحالمعنىأها،وكلماتهوتعبيراتهبأسلوبه

القديسينبآبائهاالأولىالكنيسةأنالتنويهيستحقلأمروإنه

الكتابفيالوحىلطبيعةبالنصبةنهائيةصيغةتضعلم،العظام

عنراضيآكانعامةبصفةالسائدالمسيحيالرأيولكن،المقدس

وبينالمقدسةالأسفارلكئابالإنسانيةالشخصيةبينالتمييز

منكلمجاللتحديدمحاولةدون،عليهمالواقعالإلهىالتأثر

والإلهي.البشريالعنصرين

هذا!ابرأيهمئعتذالذينالأولىالكنيسةشخصياتومن

فقدم(.52أ-5122الثانيالقيرنآباءمنإيرينيئوسالقديس،المجال

فئلهمهمانجيفيويسكنيأتيروحآأنليسالوحيفياعتقادهكان

الذيالواحدالروحمنهوالوحيو!!لا،جديدةحقيقةلإعلان

فإنهبالتقليد،عندهمالثابتبالحقيتمسكونالذينجميعفييصكن

الخطأ)1(.منولمجفظهمالكمالإلىبهميسمو

القديسالوحيعنتعليمهفيإيرينيئوسالقديسويشبه

كا".لمء.ع؟لمث!لم3عهل!ظءلملمهلمكالم3ع.الم".94(1)
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لخدمتهكآنيةيختارالئهأنيرىالذيأم(821الأنطاكيثاوفيلس

باستعدادهمالخدمةلهذهأهلأصارواقدنعمتهبفضلالذينأولئك

الشخصي:

قديسينفصارواالئةمنتعليمهمنالواالذيناكهليجالأفإن

ملهمينأنبياءفيصيرونالقدوسروحهفيهميحلوأبرارآ

هذهينالواأناستحقواثمفمنالئه.حكمةمنومملوئين

هناليئالحكمةتحمللئةآنيةيصيرواوأنالعظمىالعطية

0.21(عنده

فيتكلم(الثالثالقرن)مييالإسكندريكليمندسالعلامةأما

:فيقولثهولاأكثركلامآالمقدسالكتابوحيعن

الذي،صحيحتعليملكلالأساسيالمبدأالربفينجدالأننا

إليهاويقودنا،آخرهإلىالطريقأولمنالمعرفةإلىيرشدنا

والرسلوالإنجيلالأنبياءبواسطة"كثيرةوطرق"بأنواع

ماإلىمحتاجالأساسيالمبدأهذاأنأحدظنفإذا.المباركين

الذيأماأساسيآ،مبدآبذلكيكونأنينبغيفإنه،يسنده

الناطق1الربوبصوتالإلهيةبالكتبنفسهمنيؤمن

يتحركلأنمستأهلأنهإذ،الإيمانلهذامستحقفهوفيها(،

نأيمكنناتأكيد،وبكل.البشريةخيرفيهلماالئهمنتلقائيآ

فإنوهكذا،...الثابتةالحقائقإلىلوصولهمعيارآذلكنعتبر

فإنهانفسها،عنكاملأإثباتآذاتهاالمقدسةالكتبفيلنا

قوةمقداريوازيمايؤمنلامنلكلالإدانةمنتحمل

كهـ"كهـوللمه.لم09011(2)
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0()3(الإيمانإلىفيهاقادتناالتيالإقناع

دليلأكبرأنالكلامهذامننستخلصأنيمكننا،وبالنهاية

ذاتهفييحملأنهإذ،نفسهال!ضافيهوالمقدسالكتابوحيعلى

أورلمجانوس!:العلامةيقولكما؟الإلهيمصدرهعلىالكافيالبرهان

والتوقيرالشوقبكلالنبواتأقوالفيإنسانتبضرأإذا

معوأحاسيسهروحهتيتلامصأنالمؤكدفمنبها،اللائق

نأيدركوسوففيها.وتدقيقهإطلاعهخلالمنالئهروح

اللئة.لغةولكنهابشرنطقمنليستقرأهاالتيالكلمات

تصنعهالمالكتبهذهأنيقينبكليؤمنسوفوهكذا

ذاتهيوإنما،أرضيةفطنةأوذكاءأيأوإنسانمهارة

0()4(إلهيطابع

كهـلمالماء*عل!3؟*ك!ي!لمح3د.لم4؟الم؟لم07513!،".351.(3)

لمهـ.3*0751*،534.9.(14
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لئآفأإفاتخماإ

القرد!ولم:!

9أسهفارهءدعبلي!
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به!لآؤل!إلقطلي

9ؤسفارهء!معبلي!القريم:الع!در

عامة:فكرة

الذيالمقدسالكتابكوشماالتيللكتاباتالمطرفىالنموخلال

الكتبهذهتأخذأنممكنآيكنلمعام،ألفمنيقربمااستغرق

.ممهمتهميشعرونيكونوالمالمتتابعونفالكئابجامعآ.موحدآاسمآ

للبشرالئهاستعلاناتيفممنوعهمنعجيبكتابإظهارفيالخطيرة

.المديدةالأجيالهذهمدىعلى

علىأنفسهمالمقدسالكتابكاتبوأطلقهاتسميةأول!وكاشما

سفرفيجاءكما"الكتب"هيقبلهمكتبتالتيالأولىالأجزاء

كاشماالتيالسنينعددالكتبمنفهمتدانيال"أنا9:2:دانيال

خرابعلىسنةسبعينل!!الةالن!نيإرمياإلمأالربكلمةعنها

(!.أورشليم

الثانية(القانونيةالأسفارأأحدأ:29الأولالمكابيينسفروفي

بناتكنلموإن"فنحنهكذا:المقدسةالكتاباتإلىالإشارةجاءت

فيالتيالمقدسطالأسفاوفيتعزيةمنلنا.مماذلكإلىحاجة

أيدينا...".

-17-
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"بالكتسب")ا!القانونيةالعبريةالأسفارإلىأشارفقدالجديدالعهدأما

ح!حكاكط.34!ولأ،!كه!"المقدسةلكتب"اأو93!ح3!علهلا

قوةولاالكتبتعرفونلاإذتضلونلهموقاليصوع"فأجاب+

22:92(أمتالئه."

تحكئمكأدنالقادرةا!ىس!المجبتعرفالطفوليةمنذ"وأنك+

(31:هتي21."يسوعالمسميحفيالذيبالإيمانللخلاص

الرسليركتاباتالأنبياءكتاباتبينالجديدالعهدساوىوقد

ذإكليهصا،إلىمشيراالت!عبيرنفساستخدمإذوالمخفص،الربووصمية

:الرسولبطرسلمعلمناالثانيةالرسمالةفيجاء

ووصيتناالقلىيسعونالأنبياءسابقآقالهاالتيالأقوال"لتذكروا+

أخوناإليكمكتبكماوالمخلع...الربوصيةالرسلنحن

الرسائلفيكماله.المعطاةالحكمةبح!سبأ!آبولسالح!بيب

عسرةأشياءصفيهاالتيالأموو.هذهعنفيهامتكلمآأيضاك!لعها

لهلاكأيضآاتح!بجمماقيالتابتينوغ!لمرالعلماءغيريحرفهاالفهم

(16وأوه3:2بط)2."أنفسهم

كل!يمندسلل!قديسالثانيةالرسالةفيجاءالميلاثيالثانيالقرنوفي

أنهمتبينبطري!قة"والرسل"الكتعبعنمتكلمأ)2(كورنثوسإلى

ويت!ضحاليد".!ط"مستندومعناها93!حثللالاتيىأصلها3ي!ح9للاح3الإنجليزيةالكئمة)1(

أنفسهم.القديسيناللةرجالبواسطةكتبتأصليةمستنداتمجموعةلكونهالمقدصالكابعلىإطلاقهاسبب

.كله!لم!ع.+،ع2حهم41(2)
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منواحدةمرتبةفيالرسلوكتاباتالمقدسةالكتبيعتبرونكانوا

الروحي.سلطانهاحيث

القديمالعهدينوجودعلىدليلمنأكثرلنافيقدمالرابعالقرنأما

واحد.مجلدفيمنسوخئناليونانيةباللغةوالجديد

"بالمكتبةالقانونيةالمقدسةالكتبمجموعةكلىجيرومالعلأمةدعاوقد

"وقدأ:2:3الثانيالمكابيينسفرعننقلاذلككانوربما"،الإلهية

جمع!ب!أنشأوكيفلنحمياالتيوالتذاكرالسجلاتفيذلكشرح

".التقادمفيالملوكورسائلداودوكتاباتوالأنبياءالملوكأخبارفيها

القديمالعهدينعنيعترواأناليونانيينالكئاببينالمعتادوكان

أ!،61كاأ=ب"الكتب"واحدةمجموعةفيكونهماضوءعلىوالجديد

للقب.الشاملالاستعمالهذاأيضآالذوبعئموقد

للكلمةاللغويةالقاعدةفيتغييرحدثعشرالثالثالقرنوفي

وهكذا"كتاب".أ!مفرداسمتعتيفأصبحتأ!6أكاأ)3(اليونانية

وبذلك"،المقدس"الكتابإلى"المقدسةأ"الكتبمنترجمت!هااسئبدلت

للقارئيوحيالمقدسةللكتاباتلقبأوتعبيرعلىالكنيسةاس!تقرت

أجزائهاوتباينالتاريخيةأحقابه!ااختلافمنبالرغمبوحدتها،

الداخلية.

البرديورقعلىئ!طلقالذيالاسحموهو15؟أ"ثامنمضتقةيونانيةكلمةا؟أ!!أ)3(

س!ا؟أ!.المقدسللكتابالانجليزيةالتسميةجاءتومنها.بالانجليزية
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إلثآفأإلالظئلي

"الع!كرالقريم"و"الع!درالوير"

معروقئنالمقدسللكتابالرئيسيينللقسمينالمميزانالاحمانكان

كليهما.يضمالذيللمجلدالشاملاللقبقبل

أظلق،كورنثوسإلىالرسولطبولصلمعلمناالثانيةالرسالةففي

أغلظت"بل:قولهفيموساناموسعلىا!يق،،،،العهداسمبالفعل

باقالعتيقاووقراءةعندنفسهالبرقعذلكاليويمحتىلأنهأذهانهم

(3:14كو)2.(!هالمسيحفييبطلالذي،منكشفغير

اعتبرهإذ،الناموسعلىنفسهالئهأطلقهافقد"العهد"كلمةأما

خاصلاستعلانقابلين.مموجبهصاروا،إسرائيلبنيوبينبينهعهدآ

ؤضيعتالتيللإلتزاماتوأمانتهمإخلاصهمبشرطمعئنةوامتيازات

ليتكونون!ىيوحفظتملصوتيحمعتمإن"فالآن،:عليهم

علىلمجتويالذيالكتابعلىأطلقكماأ:ه(.9)خر"خاصة

مسامعفيوقرأاووكماب"وأخذالعهد":"كتاباسمالعهد

يشعملفأصبحالاسمهذااستعمالاتسعثم24:7(.)خر"الشعب

ال!ثريعةأسفاومنوجدوه"وما:الخمسةموسىأسفاربعدفيما

اتبعأواوومنسفرعندهؤجدماوكلبالناروأحرقوهمؤقوه

أ:95()امكابيين."الملكبأمرمقتولفإنهالشريعة
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إبرامالأمراقتضىلذلكللعهد،أمينآيكنلمإسرائيلشمعمبولكن

قائلا:النيإرمياذلكعنيعئركماوثبوتآ،اتساعاأكثرجديدعهد

يهوذاشماومعإسرائيلشمامعوأقطعالربيقولتأتيءأيام"ها+

حين...آبائهممحقطعتهالذيكالعهدليصجديدا،عهدآ

32(و3131:أإر.!(الربيقولفرفضتهمعهدينقضوا

بدمهالمسيحيسوعالربأسسهالذيالعهدهوالجديدالعهدهذا

الجطىيدالعهدالذيدميهوهذا"لألت:الصليبعلىسفكهالذي

26:28()!طالخطايا."لمغفرةكثيرينأجلمنئسفكالذي

المقدسةالكتبكلعلىيطلقالاسمهذاأصبحالزمنوبمرور

و"العهد"القديم"العهدالاحمانكانالغربوفيلمجتمعة.ا-لمسيحية

الاسمانهذاناستمروقد.الثانيالقرنأواخرمنذمعروفينالجديد"

ذلكفياللاتينيةال!صنيسةآباءأحدترتليانالعلامةميلمنبالرغم

"عهد".لفظةمحل"مستند"كلمةإحلالإلماالعصر،

،والآن

القديم؟العهدأسمفارخمغتكيف

السنين.منألفنحومدىعلىالقديمالعهدكتابةزمانيمتد

القد!طةإسرائيللغة،العبرانيةباللغةكتبالروحيالتراثهذاوغالبية

لهجةهيال!ما-الأراميةاللغةوأعقبتهاالسبيبعدتدريجيآاندثرتالتي

التراثهذاأجزاءمنبعضآأدتكماعائلتها،نفصومنللعبرانيةمقاربة

.متأخرةعصورفيباليونانيةتجط
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أولكتابةبدأتمتىالتحديدوجهع!لىنقررأنيمك!نولا

الشروايخاوجدتدينيةكتابةأقدمفتاريخ.القديمالعهدمستندات

نستبعدلايجعلنامماالميلاد،قبلسنة5545حواليإلمايرجعالأدنى

استقىالتيوهيالآباءرؤساءأيامدينيةنحطوطاتهناكتكونأن

مادته.القديمالعهدهنها

الكتابافعننشأقدالقديمالعهدكتابيكونأنالبديهيومن

الروحمنالمسوقينالقديسينالئهرجالوتسجيلاتمذكراتمنالمتفرقة

ظروفتحتإلهامهمودؤنوامتباعدةأجيالفيعاشواالذين،القدس

السلفعنالخلفتسلمهالذيالشفاهيالروحىالتراثبجانجما،متباينة

.الناسبينمتداولأأمراالكتابةتصبحأنقبلالمقدسبالتقليد

التيالدينيةالكتاباتكليضملاالقديمالع!دكتابولكن

يشملولكنه،الطويلاليهوديالشعبتاريخمدىعلىظهرت

الئة.منبهاالموحىالكلمةبسلطانتميزتمنهانحتارةمجموعة

اشينقانونيةالمسيحالسيدعاصرواالذينفلسطينيهوداعتمدفقد

وهى،العبريةالأبجديةحروفبعدد)1(القديمللعهدسفرأوعشرين

عددهاحسبتأنهاإلاالمسييحية،الكنيسةاعتمدتهاالتيالأسفارنفس

فلسطينيهودأنإلىالعددفيالاختلافويرجعسضأ.وثلانينتسعة

منجزءآوالمراثى،القضاةسفرمنجزءآراعوثسفريعتبرونكانوا

فيالسببويرجعسفرأ،24كانهذهـالأسفارعددبأنقديمآخرتقليديوجد)1(

إرميا.علىالمراثىولاالقضاةسفرعلىراعوثسفريضموالمأنهمالاختلاف



جعلواوالأخب!اروالملوكصموئيلوأسفارعزرا،مغونحصياإرميا،سفر

الصغارللأنبياءالتيسفرآعشرالاثناوكذلكواحدا،سفيرآمنهاكلا

واحدآ.سفرآاعتبروها

الذينالإسكندريةيهودتقسيماتبعتفقدالمسيحيةالكثيسةأما

قبلالثالثالقرنفياليونانيةاللغةإلىالقديمالعهدك!تابتر!وا

إلمماأضافتالترجضهذهأنإلا،السبعينيةاؤجمةباوغرفتالميلاد،

يتضمنهالمأخرىعبريةلكتبمترجمةأسفارآسفراوالثلاثينالتسعة

والمكابيين،ويهوفىيت،سيراخبنيشوع!مثل:العبريالمقدسالكتاب

،الأولأزدراسمثل:باليونانيةأصلاؤ!ماوكتابات،الأول

وإضافات،الثانىوالمكابيينوباروخ،سليصان،وحكمةوطوبيت،

إضافاتمثلالنمالعبريفيأصلأالموجودةالأسفارلبعضباليونانية

.دانياللسفروإضافاتأستيرلسفر

فلسطينيهودبينالأسفارترسمافياختلافأيضآيوجدأنهكما

إلىالقديمالعهديقسمونفلسطينيهودكانفقد.الإسكندريةويهود

الكتاباتأأيوا!جيوجراقوالأنبياءافما!لم!:رئيسيةأقسامثلاثة

هو"هذا:قولهفيالتقسيمهذاإلىيسوعالربأشاروقدالمقدس!ة(.

هوماجميعيتمأنلابدأنهمعكمبعدوأنابهكلمتكمالذيالكلام

24:44(،الووالمزامير"والأنبياءهودىنامودرفيعنيمكتوب

القديم.العهدمنالثالثللقسمالممثلالنموذجهىواكامير

وكيفيةالأسفاوطىهقرونيةبتاو!عهامةعلاقةلهالترتيبوهذا

واحد.كتابقي!عها
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والقضاةيشوعوطلأنبياء،الخمسةموسىأسفارطفمامولروئقصد

الأنبياءثمالأولودن(الأنبياءيسعمونهم)وهؤلاءوالملوكوصموئيل

(،المتأخرونالأنبياء)ويدعونوحزقيالوإرمياوإشعياءالصغار

الأنشادونشيدوأيوبوالأمثالالمزاميرأسفارهيوا!جيوجرافما

.الأياموأخبارنحميامعوعزراودانيالوأستيروالجامعة

فيترتيبهانفسفهوالإسكندريةيهودعندالأسفارترتيبأما

حاليآ.المسيحيةال!سنيسةتستخدمهالذيالمقدسالكتاب

القديمالعهدأسفاواليهوديةعنالمسيحيةالكنيسةورشطوقد

عنها:قالماالذيللمسيحتشهدولأنهاالجديد،للعهدتمهيدآباعتبارها

5:93()يولي."تعث!هدالتيوهي...الكتب"فتشعوا

وأضا!طقانونيتها،منالتأكدبعدالأسفارهذهالكنيسةقبلتوقد

فصار،وضوحب!سلكذلكأنهاتبرهنتالتيالرسلكتاباتإليها

المسيحي.المقدسالكتابيكؤنمعآلمجموعها

الأسفاو:قانوفية

مستقيم"قضيبومعناها!!ولهولالأصليونانية"قانودن"كلمة

بولسأعطاهاوقدقد!لآ.اليونانيينعندللقياسيستخدممدزج"

إلىنفتخرلانحن"ولكن:قولهفيذكرهاحينماجديدآمعنىالرسول

للبلوغقياسآالئهلناقسمهالذيالقانونقالرحسبءبليقاسلاما

"قىةتعنيجعلهاإذأ-16(،51:3كو21أيضا..+"إليكم

".والعقيدةللسلوك
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عنالتعبيرفيإيرينيئوسالقديساستعملهاالأوليالكنيسةوفي

الإيمان"قرونباعتبارهالجامعةالكنيسةمنالمسلمالتقليديالإيمان

،،.والسلوك

المعترفالأسفارعنأوريجابوسالعلأمةتحذثالثالثالقرنوفي

صحتهاوخققتفحصتالتياولنويخ!""الأسفاوهيأنهاعلىبها

الثابتة.وقاعدتهاالكنيسةقياس!أساسعلى

"تجطبأنهاالأسفارلهذهالنهائيالوصفأصبحالرابعالقرنو!أ

فيهيلاعتبارهاسببآ"المقدسالكتاب"قانونضمنأنهاأو"قانونية

بواسطتهئقئمووحيآوقانونآ،للإيمانومعياوآللحقيقةمقياسآذاتها

المسيحيةقبلالتيالكتبفيها.!داالمسيحيةوالكتاباتالمبادئجميع

القديصيقولهذاوفي،اليهوديالمجمعمنالكنيسةورثتهاوالتي

:الإسكندريكليمندس

يمكنلاعقيدةيدعىشيئآقطيتصوروالمالأولينالآباءإنأ

تبرهنتالتيالرسوليةالتقاليدخلاما،المقدسةالكتبمنإثباتها

الكتبعلىبواسطتهائستدلىوالتيكذلكأنهاوضوحبكل

زمنأيفيأوالآنبهنعلمأنيمكنأمريوجدفلا...المقدسة

الكتبمنعليهالحكمويكونإلاالرسوليالعهدبعدمضى

الأمرهذاكانهل:جهتهمنالمطروحالسؤالويكونالمقدسة

؟()2(والمفهومالتعليمفيالاتجاههذالهدائمآ

،ع*ول)11،75"557)2(
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العبابالمق!يمدالكتابف
فيهاجازالتيالأطوارنتل!مسأننفسهالمقدسالكتابمننستطيع

انتهىالتيالصورةإلمأوصلحتىالقديمالعهدلكتابالعبريالنص

أقسامثلاثةإلمأللأسفارالعبريالتقسيمأنفأشرناسبقوكماإليها.

وثيقةعلاقةله،المقدسةوالكآباتوالأنبياء،،الناموس:هيرئيسية

واحد.كتابفيجمعهاومراحلالأسفارهذهقانونيةبتاريخ

مولمى:ناموسى:أولأ

العهدلكتابنواةهوالخمسةموسىأسفارأوالناموسئعتبر

اليهوديةالكتاباتسائرتجمعتالنواةهذهوحولكله،القديم

الإلهيالسفرهوأنهمعتبرآ"التوراة"أو"الناموس"كانفقد.المقدسة

النبعذاتفيلتشاركهالأسفارسائربعدهجاءتثم.الأولىبالدرجة

والمنشأه

قدسفيالعهدتابوتبجوارالرببيتفيئحفظالناموسوكان

قيادةفيالعظمىوقيمتهااكةكلمةمكانةعلىكدليل،الأقداس

وتقديسه.الشعب

كانفقد،قداستهلاعتمادسلطةأيإلىمحتاجآالناموسيكنولم

هوالذيكاتبهوصيقةعتويهماطبيعةقداستهعلىشهادةيكفيه

مكتوبةشريعةأولاكةمنتقئلالذيالئةوكليمالأنبياءرئيسموسى

أمةإسرائيلشدبمنجعلوالذيالحجر،منلوحينعلىالئهبأصبع

حكمأي"ثيئوقراطي"حكمتحتمستقل!راجتماعيدينيكيانذات

نفسه.الئة
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وأقبائلبضعةيتعدىلاإسرائيلنخمافكان،موسىقبلأما

الواحدوالإلهالمشتركالجدسوىالبعضببعضهايربطهالاأسباط

يبدأالذي،التكوينسفرفيبوضوحذلكويظهر!!يعبدونهالذي

وطبيعةالأرضعلىالحياةأصولعنكاشفأ،التاريخقبلمابتاريخ

نأإنسانأيمقدورفييكنلمأمور،سقوطهوسرومنشأهالإنسان

سردفيالسفريأخذثملإعلانها.الوحيتوسطبدونيدركها

قبلالسنينمنألفينمدىعلىئمتالبشريةتاريخفيجوهريةأحداث

تتركزأنإلى،الإنسانحياةفيجديدلتطورانطلاقآوتعتبرموسى

لبنيالأولالجدئعتبرالذيونسلهإبراهيمشخصيةحولالأحداث

جاءنسلهمنأنهإذ،الأرضقبائل!يعتباركتفيهوالذي،إسرائيل

مختلفةظهوراتفيولبنيهالثةلهتراءىوالذيالجسد،حعسبالمسيح

بالتقليدبعدهمأتوالمنسلموهاالتيلخثلهم،مشيئتهعنمعلنا

الروحبإرشادسجلهاالذيالبيموسىإلىوصلتحتىالشفاهي

وتوجيهه.القدس!

فيجرتالتيفتختمبالأحداثالأخرىموسىأسفارأربعةأها

علىالكثيرالأدلةمنيوجدفإنهلذلكشخصيأ،بهتتعلقوالتيعهده

:الربأمرحسبكاتبهاهوالنيموسىأن

هذااممشبلموسىالرب"قالأ:17:4الخروجسفرففي+

ذكرأمحوسوففإني،يشوعمسامعفيوضعهاكظب،فيكاوأظى

العسماء".تحتمنعماليق

بنينحاوجكضبموسىأنيذكر33:2العددسفروفي+
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+الربقولحعسببرحلاتهمإسرائيل

!حتحبأنالشعبيوصيموسىفنجدالتثنيةسفرفيأما+

يعبرواأنبعدالحجارةعلىبهأعلمهمالذيافمامولرطتا!مات

-8(.27:1)!ماإياهاالربأعطاهمالتيالأرضفيويستقرواالأردن

بأنيكتنيلمالبيموسىأنلنافيبينالسفرنفسفييعودولكنه

أمحلبل،الحجارةعلىيكتبوهأنويوصيهمشمفاهآالناموسيلقنهم

لاويجمما!كهنةوسلمهاجممابقياقوواةطىهكلماتكمابئ

شاهدآلتكونالتابوتلمجواريضعوهالكيالربعهدتابوتحاملى

كلنهايةفيإسرائيلكلأمامالتوراةهذهتقرأأنوأمرهم،عليهم

31:9-26(.)!ماالمظالعيد!أسنينسبع

الأنبياء::ثانيآ

ووؤثهم،النيموسىموتبعدالشعبقيادةلمجثموعتسلمولما

جمع،نصيبهمنجاءتالتيالأوض!أسبطكلواستقرالميعادأرض

الذيالربيعبدواأنوأوصاهمشكيمإلىإسرائيلأسباطكل

يبنوهالمومدنآفيهايتعبوالمأوضآوأعطاهممصرأرضمنأخرجهم

ماكللمجفظواأنعهدآمعهميشوعوقطعيغرسوها.لموكرومآ

وأقامالئة"دثريعةسفرفيالكلامهذا"وكتببه:الثهأوصاهم

24:26(.)يشعليهمشاهدآكبيرآحجرآ

منهطلبالذيالبيعموشلآخرهموكان،القضاةعصرجاءثم

الئةيملكأنبذلكرافضين،إسرائيلعلىملكآلهميقيمأنالشعب

عموئل"!خ:رغبتهمحعسبملكآمماوللهمفأقام،عليهم
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)اصم."الرب/أمامووضعهالسفرفيوكتبهالمملكةبقفماءالشعب

(2:ه51

إلىجديدةكتاباتأضافاوصموئيليشعوعأنذلكمنويتضح

المكاننمأأيضآحفظاهوأنهماأسلافهما،منتسلماهالذيالسفر

.الربأمامالمقدس

إلىاليهودأمةانقسامبعدالدينيالانحلالأيامفيحدثولكنه

أيامفيأنهإلاوأهملوها.المقدسةكتبهمنسوااليهودأن،مملكتين

بيتفيالشريعةسفرالعظيمالكاهنحلقيااكتشمفالباريوشمياالملك

إلىالملكمناكهإلىورجوععظيمةندامةإلىقراءتهفأدت،الرب

!أهآخرهإلمط:228مل)2الشعب

منذلهكانالشريعةسفرأدن،هامةبنتيجةالحادثةهذهمننخرج

الرجوعلمجبالتيالئةكلمةباعتبارهاليهودعندالعظمىالمكانةالبداية

.مموجبها.الحياةوتعديلإليها

فيالبدايةفيكتبوأغلبها،بالتدريججاءتفقدالأخرىالأسفارأما

وقدبها.الخاصةالمجلداتفيخمعتثم،مذكراتأومتفرقةأخبارشكل

.والمذكراتالأخبارهذهمثلوجودعلىيبرهنماالأسفاربعضونيجاء

سفروفي"،الربحروب"كتابذكرجاء21:14العددسفرففي

أ:41أأملوفيياشر"،"سفرإلىأشيرأ:18صم2وأ:13"يشوع

لملوكالأيامأخبار"سفرإلى31:أ5مل2وفي"،سليمانأمور"سفرإلى

يهوذا،،.
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،يومياتصورةفيكا!ماربم!االتيوالمذكراتالأخبارهذهمن

خاصة.بصفةالتاريخيةالأسف!ارخمدت

الببي،إرمياسفربال!ذات،المتأخرينالأنبياءلأسفاربالنسب!ةأنهإلا

"خذقائلأ:بهكفمهماكليكتبأنأمرهقدالربأننلاحظ

ولمابه".كلمتكالذيالكلامكلفيهواكتبسيفرذزجلنفك

فاحترتمماالنارإلىوألقاهمزقهالملكمسامعفيالذزجهذاكلامفرىء

كلامأيضآعليه"وزيدأخرىمرةبكتابتهإرمياوأمرالربفعاد.كله

36()إر."مثلهكاثير

المقاومةومقدار،سلمتهبتس!جيلالئةعنايةل!نايتضحوهكذا

الشرقوىبواسطةالدهورمرعلىالثهكلمةلهات!عر!طالتيالاثمديدة

منكلمتهتحفظأنالإلهيةالعنايةاستمطاعتوكيف،العالمفيالتي

المعارضة.الأجواءكلرغمالضياعأوالتلف

المقدسة:الك!تالبات:ثالثآ

لها-مم!ثلأالمزاميرسفرئعتبرالتي-ذاتهاالكعتاباتهذهمنيتبين

مراحلوخلالطويلةأحقابمدىع!لىبالتدريجأيضسآنشأتأنها

إسرائيل.تاريخمنمتعددة

من!،البيداودإلىالتقليدينسبهالذيمثلأالمزاميرفصف!ر

السمبيبعدكتبتالمزاميرمنكثيرآوأن،كثيرونواضعيهأنالبحث

لدأودالم!زاميرنسب!ةفيالتقليدنظرةأماالمكابيين.أياموبالأخصفي

الذي!روأنهفىاوفى،باسممعنونةمنهامزمورأ73أنإلى!مزجسع
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وقدوشاعرآ،موسميقيأكانإذف!ائقةبصورةالموهبةهذهعليهانس!كبت

اليهود.عندالجمهوريةللعبادةالترتيلجوقاتأنشأ

التيالأسفارعلىشهاداتتتضمنعمومآالمقدسةالكتاباتوهذه

وبعدهالسبيأياممتداولةكتاباتوجودعلىقويةأدلةوتحملسبقتها،

الوحى.وسلطانالإلهيةالكلمةقوةلهاكاشما

فيماص"كاشبأنهعزراعنقيلماهوذلكعلىيدلناماوأهم

صعدوأنه7:6(،)عز"إسرائيلإلهالربأعطاهاالتيموسىشريعة

منكثيرونومعهأورش!ليمإلمأوعاد،البابليالملكأمرحعسببابلمن

جديدمنفيهمتحعركوقد،السبيفيكانواالذينإسرائيلشدب

جديدةحياةلبناءكأسعاساكةوكلمةالشريد4إلىالرجوعبواعث

عزرافيهتلاوقعولياجتماعانعقدوهكذا.لأمتهمجديدومستقبل

الصباح"منأس!بوعآالقراءةواستغرالت،الشعبمسامعفيالتوراة

.ممثابةالصنيعهذاكانوقدا-18(.8:أنحالنهار"نصفإلىالباكر

التودراة.بسلطانإقرار

إلىنسبهافقدالعبريالمقدسالك!تابلتكوينالتال!يةالخ!طوةأما

سيمث،الثانيالمكابيينسفرمنمأخوذللمعسعيحية،سابقتقليدنحميا

وكتاباتوالأنبياءالمل!وكأعمالىفيهاجمعمكتبة"أسسإنهيقول

2:113.مك)2المعقدسة"بالتيق!دهاتالمخت!صةالملوكورسائلداود

المتأخ!رينوالأنبياءالأوائلالأنبياءعلىبالتقرلمجطين!طبقالوصفوهذا

.،،فاجراجييولها،،امنجزءو
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يأالعبريالقانونفيوالثانيالأولالجزئينأنيبدووهكذا

الميلافى.قبلالثالثالقرنمنذاكتملاقدوالأنبياء""الناموس

يشوعحكمةكتابمستهلفيأولأغرفتفقدالهاجيوجرافا،أما

القرنمنالأولىالسنينفيكتبقدتكونأنيحتملالذيسيراخبن

"افمامولرإلىالعبريةالمقدسةال!تجمايبؤبفهوالميلاد.قبلالثاني

فييذكر94إلى44منالأصحاحاتوفياتحب".و؟قيوالأنجياء

أوليمناليهوديةالأمةفيظهرواالذيناكهرجالمنتظمتاريختتابع

أيضآيذكركما.المتأخرينالأنبياءأسفارحتىالخمسةموسىأسفار

الأنشاد.ونشيدسليمانوأمثالداود.ممزاميرمعرفتهيبينما

إبيفاؤحسالرابعأنطيوخسأنالأولالمكابيينسفرلناويسجل

الذيسوريابلادعلىحاكمآكانالذيالملك+م(قأ-164)75

إبادة.ممحاولةقامالأكبر،الإسكندرخلفاءالسعلوقيين،سلالةمنكان

الشريعةأسفارمنوجده"وهاالنامولم!،منالموجودةالنسخجميع

كما،المكابييهوذافنهضأ:95(.أأمكبالنار..."وأحرقوهمزقوه

المبعثرةالمقدسةالكتبكلوجمعجديد،منئجثقدنحمياكانلو

منقا!ماكلهاالمكابيينحركةوكأن2:14(.مك)2عليهاللتحفظ

المحافظةسبيلفيالموتحتىوالكفاحالئه،كلمةعلىالغيرةأجل

المقدسةالكتبكل!عإلىأدتقدالحركةهذهأنويبدوعليها،

ا!ىلراتحمابأننرىو!ىا.واحدةلمجموعةفيوحفظهاالعبرية

المسيح.مجيءقبلقرنحواليمنذكاملأصاوقدالعبري
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ؤسفارالع!لرألقريمبقانرنجيةتارءكيةفع!كاوا!

المقدسة:بالأسفاريوسيفوس!المؤرغشمهادة:أولأ

فييوسيفوساليهوديالمؤرخذكرالميلاديالأولالقرنوفي

التيالقانونيةالمقدسةبالأسفاوكاملةقائمةا:8"أبيون"ضد:كتابه

بقوله:عرفهاوقدالعصر،ذلكفيمعروفةكاذت

والمتعاوضةالمتناسقةغيرالكتبمنيحصىلاعددعندناليسأ

علىتحتويفقطكتابآوعشروناثنانوإنما،البعضبعضهامع

منها.الثقةكلصحتهافييوثقواليئ،الأزمنةلكلتسجيل

الناموسأحكامعلىتشتملوالتي،النيلموسىأسفارخمسة

تقربالفترةوهذه.مموته،وتنتهي،البشريةبأصلالخاصوالتقليد

أرتحشعشاقيامحتىموسىموتومنذسنة.آلافثلاثةمن

الذينالأنبياءقام،الملككورشبعدالفرسعلىملكالذي

ثلاثةفيأيامهمفيحدشماالتيالأموربكتابةموسىبعدجاءوا

دئه،ترانيمعلىفتحتويالباقيةكتبالأربعةأماسفرآ.عشر

وقتناحتىأرتحشستاأيامومنللنالم!.مقدمةللحياةوأمثلة

مامكانةفيليعستولكنهاشيء،كلتسجيلتمالحاضر،

ذاكفيللأنبياءتسلسلهناكيكنلملأنه،الكتبمنسبقها

العصر.(

للقانونمطابقيوسيفوسذكرهالذيالقانونأنالواضحمن
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التيالأحدالتسجلتأخرىكتببوجودأقرقدكانوإن،العبري

ليستأنهاإلافيه،عاشالذيالعصرحتىأرتحشستاأيامبينوقعت

سبقتها.التيالكتبمكانةفي

المقدسعة:الأسفاوبقانونيةاليهوديةالمجا!شعهادة:ثاني!آ

.ممدينةاليهوديالمجمعأقرم()59الأولالمسيحيالقرنأواخروفي

الكتابعلي!ايشتملالتيوالعشرينالاثنينالأسفارقانونيةيمنيا

.العبريالمقدس

القديم-الع!هدقافونتكوينينس!بمتأخريهوديتقليدويوجد

السنهدريممجمعإلى-الأقلعلىوالثانيالأولللقسمينبالنسبة

مشايخكبارمنيتكونوكانالكاتجماعزراأسسهالذيالأكبر

عاش!الذيالقاضيسمعانأيامحتىقائمآالمجمعهذاظلوقد،إسرائيل

الميلاد.قبلالأولالقرنمنتصففي

الكتابقانونضمنالكتبقبولأنجملىالروايةهذهوتدلنا

علامهماالاثعخصياتمنقلةبهيضطلعفرديآعملآليسالمقلىس

منالمتعاقبةأجيالهافيممثلةكلهاالكنيسةهسعئوليةولكتهشعأن!هم،

الروحيين.ةالقافى

والفريسيونالكتبةحتىأثهنقررأنأيضآنستطيعالأساسهذاوعلى

القدسالروحإشرافبدونئتركوالمموسىكرسيعلىجلسواالذين

العهدأسفارقانونيةعلىدليلإلىيحتاجونلاالمسيحيينوأن،وتوجيهه

القديسين.ورسلهيسوعالرببواسطةلهاالفعليالقبولمنأعظمالقديم

--34



القديم:للعهداليونانيةالسبعينيةالترجمةشعهادة:ثالثآ

المسميحيةللكنيسةوالمنضمونالأمممنالآتونالمؤمنونيعرفلم

المعروفةالأسفارلهذهاليونانيةالتر!ةمنإلاالقدي!مالعهدكتب

أصلإلىبعضهايرجعمتأخرةكتبآتشملوالتي،السبعينيةبالترجمة

في!!!اوردالتيوهي-عبريأصلإلىالآخروالبعضيوناني

الفصل.هذاأوائل

الترجمةمنالجديدالعهدأسفاركتبواالذينالرسلاقتبصولقد

تكنلمالتيالثانيةالقانونيةالأسفارومن،القديمللعهدالسبعينية

أغلبأنهوذلكفيالسببولعل،العبريالقانونضمنمدزجة

الشتاتفيالذيناليهودإلىأواليونانيينإلىموجهةكا!ماكتاباتهم

بالهيلينيين.ئدغونالذين،باليونانيةالمتكلمين

ويهودشماطوبيتلكتبصدىنجدالرسولىبعدالعصروفي

و"رسالة"الرسل"تعاليممثلكتاباتهمفيسيراخبنويشوع

دانيالسفرتكملةإلىإيرينيئوسالقديسأشاروقدكليمندس".

كليمندساقتبسالتاليالجيلىوفيإرميا.اسمتحتباووخمنواقتبس

مقدسة.أسفاراباعتبارهاالأسفارهذهمنالإسكندري

ماعلىمتفوقةالعبريالقانونكتبكاشماالمن!اطقبعضقيأنهإلا

(أم107ساردسمدينةأسقفميليتوذكرفقد،البدايةمنذسواها

بحثهثمرةذلكأنيؤكدءوالذيالقديمللعهدالقانونيةبالكتبقائمة

حيثمنإلاالعبريالقانونمع!دامامتفقةوهي،الشرقفيالشخصي

التر!ةفيأضيفتالتيالكتبتمامآتجاهلولكنهأستير.لسفرحذفه
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وبالترتيمباليونانيةالكتبهذهأسماءميليتوذكروقد.اليونانية

الفلسطينيةالنسخمنبياناتهاستخرجأنهعلىيدلنامما،اليوناني

الإسكندرانية.النسخمنوليسالمقدسللكتاب

بوضوحم(193242-5جيرومالعلأمةأنكراللاتينيةالكني!عةوفي

أضيفتالتيالكتبقانونية!هلمهكا!يلم!كلالم!لمءعلمءك!الشهيركتابهفي

باسمدعاهامنأولوهو،اليونانيةالتر!ةفيالعبريالقانونعلى

بهاويقصد"،سرية"كتبمعناها:يونانيةكلمةوهي"أبوكريفا"،

اللاتينيةالكنيسةأنإلابأصلها.لمجيطالذيالغموضعنالتعبيرعادة

الأفريقيةالكنيسةقبلتم793سنةقرطاجنةلمجمعففي،برأيهتأخذلم

العصورفيالكتبهذهحازتوقدالأبوكريفا.كتبمينكبيزآجزءآ

الشمجي.والتقديرالانتشارمنكثيرآالوسطى

ايرسوليأثناسيوسالقديصفيعلنهالأمرلهذاالأرثوذكسيالرأيأما

كتبمعتبرآ،الميلاديالرابعالقرنفيالعشرونالإسكندريالبابا

.بالقراءةوالجديرةالنافعةالثانيةالقانونيةالكتبمرتبةفيالأبوكريفا
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إلئآلجتإلققحلئ

الع!كراقريملمننلماأستعلدلمالله

العهدأهميةإلىالئهوجهطاليوكلالخذامأنظارهنانوجهإننا

كلعليهاتقومالتيالعامةفالمبادئوخدمتنا.حياتناياالقديم

العهدفيالأولىأصولهاأرشماقدبالئهالإنسانتربطالتيالعلاقات

يستمتعأنالجديدالعهدإنسانعلىالمستحيلمنفأصبح.القديم

الأولىأصولهاتعمقإذاإلاالمسيحأساسعلىبالئهتربطهمتينةبعلائق

فيوالمتجذرةالقديمالعهدأسفارمنسفركلفيجذورهاالضاربة

المورود!.اللاهوقيومزاجناروحناأعماق

اسئعلنكمالئهمبسئطةصورةيقذمالكتابمنالفصلوهذا

يستطيعجيدآالقارئتمغنهاإنوالتي،القديمالعهدفيوقديسيهلأنبيائه

القدير.الئهتجاهوسلوكهومبادئهأفكارهمنكثيرآيعذلأن

:كقانونالفه

ممتدةلانهائيةقدرةخمماءكلعلىقادرآالئهئعلنكلهالقديمالدهد

تقيسهاأوتضبطهاولاالإنعمبانفكرلمجذهالا/والزمنالمدىطولعلى

هذهلهلتصيرمطلقآأخذآ"القادر"صفةيأخذفالئة،أخرىقوةأية

"القدير".فهواسمآ،الصفة
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دائمآالتنبؤيمكنكيفالقديمالعهديوضحالوقتنفسفيولكن

ومنطقيةمعقولةفهىفائقةأنهامنبالرغماكةفقدرةاكه،سيعمله.مما

"الرب:رحمتهتتجاوزأومحبتهتخالفأوأمانتهمعأبدآتتعارضلا

الربهوصالح.البتةيبرئلاولكنهالقدرةوعظيمالغضببطىء

عابربطوفانولك!.عليهالمتوكلينيعرفوهوالضيقيويمفيحصن

8(.و7وأ:3)ناحوم"ظلاميتبعهموأعداؤههلاكآ..+يصنع

منبالرغمولكن،الإنسانيتصورهماكلعلىفائقةكلهاالثةفأعمال

يعتمدأنو!لحكنبلمنهايخافولافيهايثقأنالإنسانيستطيعذلك

فتبدوليدقتها،صدقهامنفيتحققمعهاويتعاملوينتظرهاعليها

الضيقاففيعونا،وقوةملجأ"الئة:نحيفةهيطقدوعليممبد!

الئةيديفيالوقوعهو"مخيف:ولكنا(.46:أمزشديدا"ؤجد

ا:31(.)عب."الحي

كلوفي،يعملماكلوفييقولماكلفيقطيتغيرلاالثةأنكما

وأخيرآالشرعندهيصبحأنفيستحيلهو،كماهودائمآيبقىتصرفاته

تغئرهنكرفىاء،تبلىكثوبوكلها،تبقىوأشطتبيد"هيشرآ:الخير

فهوكك27(.و:20126)مز"تنتهيلنوسنوكهووأشطفتتغئر،

وألثمعبأوإنسانمنهيفلتأنيمكييلاالذيالنتائجلقانونضابط

الزوبعة:يحصدالريحيزرعوالذيشرايحصدالشريزوعفالذي:دولى

"حرثتم8:7(،إهوشع"الزوبعةويحصدونالريحيزرعون"إنهم

(:0113)هوشع."الكذبثمرأكلتم،الإثمحصدتم،النفاق

لأننبواتهمفيقطيخطئونولاالأنبياءيتنبأكانالأسسهذهعلى
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"دورانظلولاتغييرعنده"ليص:قرونثههاءكلقبلنظرهمفيالئه

يتتبعونهاوالنتائجالحوادثعليهيقيسواأنيستطيعونأ:17(،)يع

الرب"فأجابني:واحدةكلمةتسقطأندونويعللونهاويفسرونها

لأنقارئها،يركضلكيالألواحعلىوانقشهاالرؤيااكتب:وقال

توا!طإن.تكذبولاتتكلمالنهايةو!!الميعاد.إلىبعدالرؤيا

"إن3(،و2:2أحبقوواتتأخر"ولاإتيانآستأتيلأنهافانتظرها

)عاموس!الأنبياء"لعبيدهسرهيعلنوهوإلاأمرآيصنعلاالربالسيد

ماالإنسانوأخبرالريحوخلقالجبالصنعالذيهوذا"فإنه3:7(.

حينهافيتمتالتيبنبواتهمأثبتواوقد4:13(،)عاموس"فكرههو

لاأمينثابتكقانونفعلااسئعلنقدالئةأنحذافيرهابكلو!طت

نأقبلالآنلكم"أقول:المسيحعنهعئرماوهذايحيد.ولايختل

الإنسانتحفقوهكذاأ:91(.3)يو"تؤمنونكانمتىحتىيكون

داريأبالئة،عالمآوصاراكةسرعلىفعلآاستؤمنأنهذلكمن

بيقينأعمالهعنيتنبأأنقادرآ،وأعماقهصفاتهكاشفآبأح!سامه،

.كقانونوصفاتهالثهمعاملاتحقيقةلثبوتنتيجةوذلك

الإندمعان:لتهذيبالطبيعيالناموس!يدممضرالنه

كليضبطوالذينحلوقاتهبكافةالكونكخالقالئهاسئعلنلقد

والبراكين،والزلازلوالمطروالرياحوالبردالحرفييتحكم،قوانينه

معكشريكيدخلفالإنسانمنفرد.مطلقتحكميبقانونليسولكن

البئالمخلوقاتكلوعلىالعالمفيالقوانينهذهتطبيقمسئوليةفياثة

الإنسانوصلاحقفرأ،المتمرةالخضراءالأرضيجعلالإنسانفشر.فيه
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المياهومجاريقفارآالأنهار"يجعلجنة:إلىالقفاريحوللثهومخافته

القفريجعلفيها،الساكنينشرمنستيخةالمثمرةوالأرضمعطشة

ولمجعلالذلمنالمسكينويعلي...مياهينابيعيبسآوأوضآ،مياهغدير

إثموكلفيفرحونالمستقيمونذلكيرى،الغنمقطعانمثلالقبائل

)مز."الربمراحمويتعقلهذايحفظحكيمآكانمنفاه.يسد

41-س!4!أأ:70،35-33

لنضجالطبيعةقوىلهتسخرالئهلوصاياوخضوعهالإنسانوطاعة

يمسهاأندونيكونماكأفضلالمحاصيلوتو!رالحيوانوتكاثرالثمار

الربلصوتحمعآسمعت"وإن:المفسدةالحشراتأووباءأومرض

المدينةفيتكونمبازكآ...وصاياهلمجميعتعملأنلتحرصإلهك

وثمرةأرضكوثمرةبطنكثمرةتكونومباركةالحقلفيتكونومبالتكآ

دخولكفيتكونمبازكآومعجنك،سلتكتكونمبازكةبهائمك...

(1أ-284:)!ط..."خروجكفيتكونومباركآ

دثة،الطاعةعنحادهوإنالإنسانوجهفيفشهرةالعقوبةولكن

الوحوش!وتقفلمجصد،ولايزرعله:عدوةكلهاتنقلبفالطبيعة

الربلصوتتصمعلمإن"ولكنبالمرصاد:لهوالأمراضوالحشرات

جميععليكتأتي-وفرائضهوصاياهبجميعتعملأنلتحرصإلهك

فيتكونوملعونآالمدينةفيتكونملعونآوتدركك،اللعناتهذه

تمتدماكل!اوالزجروالاضطيراباللعنعليكالربيرسل...الحقل

ذإأفعالكسوءأجلمنسريعآوتفنىتهلكحتىلتعملهيدكإليه

أ-68(28:ه)!ما..."تركتني
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مرتبطالطبيعيالقانونأنقاطعةبصورةالأنبياءاستخلصوقد

خاص،بنوعإسرائيلمم!!والني،عامةالئهحكمفيالأخلاقيبالقانون

.ممعيارالعالميضبطوالئهالآخر،عنكلي.ممعزلأحدهمايقفولا

الو!طنفسوفيالشخصيالئهصلاحمعيتناشمافائقوروحيمادي

والتأديبالتهذيمبهذاكانوقد.ونموهالإنسانتأدلمجمامعيتوافق

.ممثابةالإنسانحياةعلىالماديةالطبيعةنواميستطبيقبواسطةالإلهيين

إسرائيلشمعبفيالممئلالطفلالإنسانتلقاهالذيالأولالدرسيى

الكنيسة!ماالممثلالناضجالإنسانعلىالروحنواميسلتطبيقتمهيدآ

حسبحياةمنللإنسانالمطلوبالتطورمعيتمشىمما،الروحانية

!!الروححسبلحياةالجسد

التاريخ:يصنعالله

وأبشمرهايتأثرأندونومصائرهمالشعوبعلائق!أيتحكمالثه

تصنعبقوتهاوأنحرةأنهاتظنفالأممعراكها،مسمتوىإلىينزل

تأدلمجماعصاالأممجعلاكهأنهيالحقيقةولكنوتاريخها،نجاحاتها

معشيئتهتأديباتيهالمظهرحركاتهايستخدموهو،لبعضبعضها

أشرارهاشرعنمسئولآيكونأندونعملهمراحمبهاويتمم

على.سخطيهييدهمفيوالعصا.غضبيقضيب"أشموروقبائحهم:

عليها(المغضوبأإسرائيلسخطيشعبوعلىأرسيفهمنافقةأمة

مدوسين(إسرائيل)بنيويجعلهمنهبآوينهحبغنيمةليغتنمأوصيه

صهيونبجبلعملهكلالسيدأكملمتىفيكون...!!الأزقةكطين

عينيه.رفعةوفخرأشمورملكقلبعظمةثمرأعاقبأنيوبأورشليم
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تخومونقلت.فهيملأنيوبحكمتي،صنعمثيديبقدرةقاللأنه

هل)ولكن(005كتطلالملوكوحططثذخائرهمونهبتشعوب

كأنمرذده؟صعلىالمنشاريتكبرأوبهاالقاطععلىالفأستفتخر

دئةالشعوبتخضعمافبقدر-15(.:هأ")إش"رافعهيحركالقضيب

انكسرتبنفسهااعترتهيفإن،مشيئتهمراحممنتستفيدمابقدر

أوهوانتمزواإلىولمجدهاعزهاوانقلب

وفقلتسميرالئةيضبطهاالأجناسوهجرةالشعوبتحركاتحتى

منالئةأخرجهاالتيهيوحدهاإسرائيلفليمستالعليا،مقاصده

والسوريينالأولىمواطنهممنالفلسطينيينأيضآأخرجفهومصر،

يقولإسرائيلبنيياالكوشيينكبتيلي"ألستمقير:من)الأراميين(

كفتورمنوالفلسطينيينمصرأرضمنإسرائيلأصمعدألم+الرب

9:7()عاقير."منوالأراميين

مضبوطآيصدرهولكنه،مطلقوحكمهالشعوبعلىيحكمالثه

.المدىطولعلىإدراكه!طكنقيالم!وعلىثابتة!لحبادئ

كماليتصرفواالشعوبورؤساءللملوكالكاملةالحريةأطلقالئة

ثمشر،أوظلممنيقترفونهماكلعلىيحاكمهمولكنه،يشاءون

أمةكلأنيبدوولقدتهذلمجط،إلىوشرهمتأدلمجطإلىظلمهميحول

لاأنهالحقيقةولكن،الخاصتاريخهالتصنعتتحركذاتهافيحرة

غيرهاعلىتأتيرذاتحركهايكونأندونتتحركأنأمةتستطيع

غايةنحوالأممتحركاتجميعيوجهوالثهكله،التاريخحركةوعلى

.وبإحكامصاغرآالتاويخلهايتجه
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الدولمصائرعلىتتسلطالكبرىالدولبعضأنيبدوقد

ولكن،وتصنعهالعامالتاريختحركالبشريةأطماعوكأنماالصغرى

شعب،أوإنسانفيهيتحكمأن!دكنلاالعالمتاريخأنالحقيقة

.واحدةغايةنحوويتجهواحدمصدرمنالئهإرادةمنينبثقفالتاريخ

إلا،والشريرةالطيبةالتحركاتبكافةيتأثرمسيرهفيكانوإنوهو

الطئبتستخدمجبارةكيدالئةإرادةفيهتظهرالطويلالمدىعلىأنه

الجميعمنلتصنعوالحكوماتوالأشمخاصيىالحوادثمنوالشمرير

فيوينطقالئةإرادةمعينسجمطرآالأرضلشعوبموحدأمصيرآ

صانعهولأنه،التاريخصانعهو،وحدهوالئةالئة،بأنالنهاية

عقلي،إلىفرجعالسماءإلىعيئئرفعتنبوخذنصئر"أنا!!الإنسان

سلطانسلطانهالذيالأبدإلىالحىوحمدفوسئصصاالعليوبارك!ث

كلاالأرضسكان!يعوخسيتثفدور.دورإلىوملكوتهأبدي

يوجدولا.الأرضوسكانالسماءجندفييشاءكمايفعلوهوشيء

3(وه4:34أدا؟"تفعلماذالهيقولأويده!لنعمن

شيء،كلىونهايةبدايةالنه

روحية:والنهايةؤمنيةالبدايةولكن

كائنةشيءكلفبداية،الخليقةوصللكونالخالقهوالئةأن.!دا

ومنتهيةكائنةأيضآهيشيءكلنهايةصارتبالضرورةكذلكبه،

لذلك،ا(.ا:ا)رؤوالآخر"الأولوالياء،الألفهو"أنا!!إليه

نهاية،شيءلكلسيكونحتمآكذلك،بدايةشىءلكلكاشطكما

الخليقةأنفكما،لذلكمعآ.والنهايةالبدايةهوأنهاثهأعلنوقد
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فإنكذلك،لاهوتهوأعلنتالئهلناأظهرتالمصنوعاتوكافةوالكون

ولييأنعلمتفقدأنا"أفا:وتظهرهالئهإعلانلناستكملالآخرة

وبدونهذاجلديئفنىأنوبعد.يقومالأرضعلىوالآخرحي

(26و2:ه91)أيوب."الئهأرىجسدي

:مظهرانلهاوالحوادثالأمورنهاية

الزمني،والمستقبلالزمنيبالحاضريتعلقؤمانيم!

العالم.بنهايةيتعلقزطنيغيروم!

الناموسطريقعنسيادتهويعلنالئهيتحكماكمانيا!لظ!روفي

الأموركافةنهايةإدراكالإنسانعلىالسهلمنصارلذلك.الطبيعي

يتبعالطبيعيالناموسطريقعنالثهفيهيتحكمماكللأنوالحوادل!،

الإنسإ.نفهممقدورضمنفيدخل،والمعقولالحقمنطقحتمآ

فإذاغتر،ناضرةشجرةمثلواوفآعاتيآالشريررأي!"قد:وتقديره

36(و37:35)مزيوجد!!ثه(فلموالتمسته.مموجود،ليسهو

لمالعافيالتيوالأشياءوالأهورللحوادثالزمافيصرا!أما

نفسهاكهباستعلانمباشرةتتعلقالتيالأخروياتقانونتتبعفهي

الحقوفوقبلالمعقولالمنطقفووافهيلذلكشيء.كلكنهاية

بأيمعقولأإدراكآيدركهاأنالإنسانيستطيعولا،عليهالمتفق

"أراه:مبهمةكرؤيايحسهاأنفقطيستطيعإ!لحا.الأحوالمنحال

وغالبآ24:17(.أعددقريبآ((ليسولكنأبصره،الآنليسولكن

أساسعلىإطلاقآمصآقةوغيرأبدآمعقولةغيرالرؤيةتكونما

البي:عامولم!يقولفمثلأ.الحاضرةالأمورولمجرياتالمنطققياس!
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لاظلامهو؟الربيوملكملماذا.الربيوميشتهونللذين"ويل

(5:18أعاموسنور."

،،:الرب،،يوممفهوم

يوملحقيقةالشجيالمفهومفيالحاصلالالتباسالبييوضخهنا

كما،زمانيمستوىعلىكنهايةترخوهفقدالئه.ملكوتأي،الرب

الماديةالأشياءطبيعةبينفخلطواوالأمور.الحوادثبقيةئهايةيترجون

مستوىعلىاكهملكوتاستعلانانتظروالذلك.نفسهالئهوطبيعة

في.أطماعهمتشبعأيضآوعنصريةبل،وطنيةسياسيةؤمانيةمملكة

صرفروحيأساسعلىسيكونالئهملكوتاستعلانأنحين

إذا"كماهكذا:البينفسشبههلذلك.وفاضحضبكتوأخلاقي

يدهووضعالبيتدخلأو،الدبفصادفهالأسدأماممنإنسمانهرب

ولاوقتامانورآ،لاظلامآالربيومأليس،الحيةفلدغتهالحائطعنى

يطلبونللذينبالنسبةطبعآذلك2(.أوه5:9)عامولم!له؟"نور

زمنية.وملذاتشهواتأساس!علىملكوتهولمجيءالربمجيء

كنهايةزمنيأسالم!علىالربيوممجيءأنإسرائيلشدبظنلقد

الذينأعدائهملكافةتحطيمفيهيكونحيثآخر،لزمنوبدايةلزمن

مملكةسلطانتحتالكليخضعحيثالأممتجبركلونهايةضايقوهم

لهمسيخضعنفسهالعالمنظامحتى،والمذلةالعبوديةبعنقإسرائيل

نهايةنحوالمزيفةالخطرةالنظرةهذهوبسببلهم.مجدهالئهيعلنحينما

بعنفالنظرةهذهلتخطئةالأنبياءانبرى،والعالموالحوادثالأمور

الثهاستعلانبعينهاهيالزمانيةالأمورنهايةأنلهموأكدواوشدة



واستعلانالكاملالأخلاقيالئةاستعلانمعناهالئهواستعلان.نفسه

الذيأعداءها،وليسنفسهاإسرائيلبهسيدينالذيالروحيالحق

والقبائحالشرووكلعلىإسرائيلستحاكمنورهوعلى.ممقتضاه

لاسرائيلخرابيومالربيومفيصيراقترفتها،التيالنجسةوالعبادات

لها.خلاصيوموليس

الحاضرالزمانمستوىعلىالروحيالأخلاقيقانونهأعلنفاكه

وجعلفيومآ،يومأالزمنمسيروعلىالتاريخليبدايةالأموربدايةعند

الطبيعةقوانينمنلهو%قاميخالفهمنلكلجزئيآوقصاصآعقوبةله

الأخلاقىالقانونهذامرعبايكونوكمفكمومنتقمآ،حارسآ

بالتأديبافأي،والطبيعةالزمنمستوىعلىلائستعلنعندماالروحى

أعماللكلكنهايةنفسهالئةظهورمستوىعلىبل،والماديةالجسدية

ممادية؟غيرروحيةبتأديباتوسلوكهمالناس

الأدبي:الناموسوبالنه

اختصنالئةكانفإن،وطبيعتهاكةإرادةعنيعترالأدبيالنامولم!

ناموسهأنإلا،والمفصلالدقيقالأدبىناموسهبإعلانإسرائيلشعب

تنتهكهأنلدولةولالإنسانعذروليس،وشائعمعروفالعامالأدبي

أصولهعنتخرجدولةلكلصارمةعقوبةالئهجعلوقد،تتحداهأو

رحمة،بدونمنهاتنتقمكأن،أخرىدولةتجاهأدبيةأخطاءوتقترف

:الناموسهذاتعدتهىإننفسمهاإسرائيليعفيلاوهو

لأنهمعنهأرجعلا...دمشقذنوبأجلمن:الربقال"هكذا

فتأكلحزائيلبيتعلىنارأفالمرسيلحديد،منبنوارججلعادداسوا
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...دمشقمغلاقوأكسربنهددقصور

كاملأسبيآستتوالأنهمعنه،%رجعلا...غزةذنوبأجلهن

...غزةسورعلىنارآفأرسل،أدومإلىيسلموهلكي

كاملأسبيآسلموالأنهمعنه،أرجعلا...صورذنوبأجلمن

صور.سورعلىنارآفأرسل،الإخوةعهديذكروالموأدومإلى

أإسرائيلأخاهبالسيفتبعلأنهأرجعلا...أدومذنوبأجلمن

...تيمانعلىنارآفأرسل...مصر(منخروجهمأثناء

أبهطون!شتقوالأنهمعنهأرجعلا...عمونبنيذنوبأجلمن

...ربةسورعلىنارآفأصرمجلعاد...حوامل

ملكعظامأحرقوالأنهمعنهأرجعلا...موآبذنوبأجلمن

...هوآبعلىنارافالمرسيلكلسآ(صارت)حتىأدوم

ولمالئهناموسرفضوالأنهمعنهمأرجعلايهوذاذنوبأجلمن

يهوذا.علىنارآفأرسيلفرائضهلمجفظوا

بالفضةالبازباعوالأنهمعنهأرجعلا...إسرائيلذنوبأجلمن

(2وأأعاهوس!..."نعلينلأجلوالبائس

يتعدىالواقعفيهوالعامالأدبيالناموسييينتهكمنفكل،لذلك

لمجردلأنمناسبأ،عقابآيواجهحتمافهولذلكالئة.إرادةعلى

بوجههاالحياةناموسعلىخروجذاتهبحدهوالئةبإرادةالاصطدام

الطبيعي.
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وأالقسوةإلىالدولةتنحرفأوالإنسانينحرفماحالففي

تقاومأنهاالدولةئحعسبأوالإنصانئحمسبفإنهمثلأالظلمأوالتجبر

بدقةالعقوبةتتوقعالزمنمدىوعلى!وطبيعتهإرادتهوتتحدىالئه

وزرمنالصارمبالتأديبالدولةئطهرأوالإنسانيتطهرحتىوصرامة

نفسوفي،الحتميالقانونلهذاانتهاكهاعنئكفروبانكصارها،الإثم

.لومكلمنطبيعتهوتتبرأالثهإرادةلتتزكىالوقت

ثمنحتمآهيالعقوبةبأنمطلقآاممانآيؤمنكانإسرائيليكلإن

منحياتهأيامكلإسرائيلاختبرهماواقعمنوذلك،أدبيةنحالفةلكل

كاملأدبيناموس.ممثابةالقديمالعهدفيعرفناهذاتهلمجدفالئهالئة.

ا!فغالكيانذوفهوويتغلغلها،الخليقةكافةعلىيسودوفائق

مناشمابحكمانحرافكلليصححفائقةبقوةيعملكلهالوجود

الأدبيناموسهلإقراريتخذهاالتيوتأديباتهالئهأحكاموحتىوتأدلمجما.

سواء،لذاتهالئهإعلانبنسبةوشدتهاقسوتهافيتتدرجوسيادته

وبتحذيروالأحكامبالوصاياللشعبأوالضمير،فيالفردللإنسان

الأنبياء:

إسرائيلبنيياعليكمالرببهتكلمالذيالقولهذا"اسمعوا+

فقطإياكمقائلأ:مصرأرضهنأصعدتهاالتيالقبيلةكلعلى

جميععلىأعاقبكملذلك،الأرضقبائلجميعمنعرفمث

أ-2(3:أعا."ذنوبكم

كلفيالإنسانضميريخاطبواحدأدبيناموسغيريوجدلا

هكذاالئه.هوواحدإلهإلايوجدلالأنهالشعوبكافةوفيالعالم
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ثمينكميراثآدم،منذ،الخليقةبدءمنذدئهحيةصورةالتوراةتقدم

شياطينفهيآلهةتدعىهاكلوأما.والأجناسالشعوبكلورثته

.الإطلاقعلىطاأدبيآكيانولا

بضميرالكيانيةوصيلتهالعامالأدبيالناموسهذا.ممقتضى،لذلك

متفا،تة،مستوياتعلىإنماآدم،منذالإنسانورثهالذيإنسانكل

الئهاستعلانبقدرالآنالئه،أمامالمسئولموقففيإنسانكلسيقف

حينماالنهايةوفيالضمير،بحكمأوالكتابيبالناموشسواءللإنسان

شاملأ.عامآالئهاستعلانيصير

إسرائيل:إلهالنه

إسرائيللشعبإلهآئستعلنلمالئهأننجدالقديمالعهدتتبعناإذا

وإعلانحقيقيبظهورولكن،كلاميعهدأوشفاهيوعد.!طقتضى

الشخصيبنزولهسواءلهمنفسهوإعلانلإسرائيلاكهفظهوو.ذاتي

طبيعتهبكشفأو،معهموحديثهحورلمجما(جبل)أوسيناءجبلعلى

محبتهعنبإعلانهأو،الأدبيوالناموسالأخلاقيةالوصايابواسطةلهم

كانالئهأنيقررالذيهوهذاوالمخاطر،الضيقاتفيلهمومساعدته

نأدونلشعبإلهآيكونأنيمكنلاالئهولكن.بالفعلإسرائيلإله

لئه.شععبآالشعبيكون

أصبحمابقدر،لإسرائيلوناموسهوطبيعتهلنفسهالئهإعلالنفبقدر

الئهمحبةوبقدر.والأدبيةوالأخلاقيةالروحيةبالاستجابةمطالبآإسرائيل

مااسمعالئه!أماممستمرةمسئوليةفيالشعبأدخلمابقدرلإسرائيل

قبائلجميعمنعرفتفقط"إياكمالصدد:هذافيلإسرائيلالئةيقوله
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لموفعلأ3:2(.أعا"ذنوبكمجميععلىأعاقبكملذلك،الأرض

أظهرأنالأرضشعوبكافةوبينالعالمكلفييحدثلموقطئسمع

وقوتهورحمتهوحبهوصفاتهذاتهوأعلنطبيعتهعنوكشمفنفسهاثة

الأدبيالناموس!ممقتضىالئةأمامالأرضلشعبصاركماوحقه

وأمانةلئهأمانةالشعوبأكثريكونلكيلهاسئعلنالذيوالأخلاقي

.للسلوكوأمانةللحق

أخرىآلهةوعبدتالثةرفضتاثهعرفتأنبعدإسرائيلولكن

صنمية.

الأخلاقي،وناموسهالأدبيةالثةصفاتلهااسئعلنتأنوبعد

شرورآوعملتوالأخلاقيالأدبيالناموسكلبسلوكهاهتكت

رجل"يذهب:الطبيعةتقبلهاولاالعقليصدقهالاوفظائعوقبائح

2:7()عا."قدسياسميدئسواحتىواحدةصتيئةإلىوأبوه

رفضتلأنهاالقدوساكهرحمةهنإسرائيلئحرمأنتحتملذلك

الأدبي.الناموسقاو!طلأنهاتؤذبأنوتحئم،القداسة

رذلتلأنهاالأرضشمعوببينوئفضحئرذلأنتحتمكما

الآدمية.الطبيعةوفضحتالأخلاق

ماوكللهاكانماكلخسرتلإلههاخيانتهافيإسرائيلولكن

المحبوبةلإسرائيلرفضهفيأعلنإنماشيئآ،يخسرفلماثةأما.بهؤجمدت

والتأدلمجما.النقمةنامولم!صرامة

وملكوتهذاتهاستعلانالزمانيةإسرائيلمملكةمنيترجىكانالئه



معآ،ولاهوتيآأدبيآالئةعليهايملكأنرفضتإسرائيلولكن،الأبدي

والحمارقانيهيعرف"الثور:الحيوانمنأقلمستوىإلىإسرائيلوانحدرت

:3(أأإش."يفهملاشجي،يعرففلاإسرائيلأما،صاحبهجمغقف

ليس"من:للأممويعطيهلإسرائيلماكليأخذأنلئةحقآفصار

(:12أ3)!ط."منهسيؤخذعندهفالذي"الئه"له

والفداء:العقوبةوناموسالنه

صميميآمتعلقهو،ذاتهبحدمنفردآالعقوبةناموسيقفلا

،وبرهالئةطبيعةمنأيضآالمنبعثينوالأخلاقيالأدبيبالناموسين

لنفسه.يصنعهاالذيهوبل،عقوبةمنبهيحلعمامسئولفالإنسان

بالتوبةإلغائهافيالإنسانينجححتىالعقوبةيؤجلأنيستطيعاكه

الأ!لاقي.أوالأدبىالنامولميىكانسواء،المجروحالناموسمعوالمصالحة

شرط،ولاقيدبدونسهلآإلغاغالعقوبةيلغيأنيستطيعلاالئةولكن

.الأخرىنواميسهكافةوإلىبرهإلىويسيءطبيعتهمعيتعارضذلكلأن

عدمأوتوبةبدونالشعبأوالإنسانيقترفهاخطيئةعنالعفوأنأي

وئحسعببلالبر،ناموسضدخطيرآإجراغيعتبرالمستحقةالعقوبةتواليح

يتعارضأيالئة،طبيعةيخالفعملوهووالأخلاقيالأدبيللناهوسهدما

.وبرهصلاحهمع

نامولم!إلىأوالأدبيالناموسإلىأساءإذاالشعبأوفالإنسان

حيةمعآ:ومميتةحيةشريرةطاقةالعالمقييخلقأوينشمىءفإنهالأخلاق

!!الأبديةالحياةمصدراكةعنتفصلهلأنهاومميتة،وفيهالانسانبواسطة
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يعودأنلابدشعب،أيأوإنسانأيمنينطلقالذيوالثر

الث!عب،ذلكأوالإنسانذلكعنقحولويلتفالمطافنهايةبعد

مصدوها.فيلتسكنتعودالثريرةالطاقةلأن

وضعفالروحيافظروقصروالنسيانالزمنعاملبسببولكن

عليهالمترتبةوالعقوبةالشرأنالإنسانيعتقدالإلهيوالتمييزالإحسالع!

،يلتحمانلاوقديلتحمانقدمنفصلانحادثانأوفعلانهما

ولاتباعدا،مهماواحدلاثيءوجهانهماالحقيقةفيولكنهط

الئةأأناةطولأوالإنسانجهالةإل!شيءيفصلهما

ولكن.لشعبأولإنسانالإساءةأوالعقوبةيصطنعأنيستحيلالئه

يجلبالذيهوفيهويفكريعملهالذيالشعبشرأوالإنسانشر

أفعالهم،ثمريأكلونلأنهمخير،للصديق"قولواتمامآ:لهالموازيةالعقوبة

(1أوأ.3:)إش."بهئعمليديهمجازاةلأنشصر،للشريرويل

!دندهاأنيستطيعفقطولكنه،إنسانعلىالعقوبةيوفعلاوالئه

علىتكلمو!وهيمأفديهم"أنا:الإنسانعنهويقدمهالبذلمنبشيء

علىشمعباأوإنسانآيعاقبأنالئهأرادفإذا7:13(.)هوشع"بكذب

اثهمنعإذاأما.لنفسهخلقهالذيالشرلناموسيتركهفإنهشره،

يتحملهاأنلابداثهولكنمجانآ،ذلكيكونفلاإنسانعنالعقوبة

الشعب"أوالإنسانفىالئه"إندائمآ:ئقالوحينئذالإنسمانعن

يفدموالئه.الإنسانلتبرئةالمعمولالشرعنالمناسبةالفديةقذمأي

عنابنهبذلفيرأيناهالذيالمستوىعلىالشخصيبرهمنالفدية

به!!يؤمنهنكليهلكلاحتىالعالمحياة



وإخراجهاطاقتهوتكميلالشرصنعفيومراحلدرجاتوهناك

الشرعنالرجوعقدرةللإنسانؤهبقدولكنالوجود،لحيز

بالخطأ.والاعترافوالندامةبالتوبةإلغائهتمومقاومته

مراحله.وسطفيالشرطريقعلىتوففهيالتوبةأنوواضح

فيهايسيرأنمزمعاكانالتيالدرجاتكلالحال!اتلغيفهيلذلك

والعقوبةالآلامكلحتمآتلغيكماالشر،فيمتورطوهوالإنسان

فيها+يسيرأنعنالإنسانتوقفالتيالدرجاتعنالمستحقة

الإنسانفيهاسارقديكونالتيالدرجاتبخصوصولكن

اكةيتدخلوهنا.العقوبةفيوحقهاسيرهاتأخذأنفلابدوكملها،

الشرعنقاطعآتوقفآالإنسانتوقف!ماإذاحتىالفرصةلإطالة

نتائجالإنسانعنبنفسهيتحملفاكهبه،بدأأوفيهتمكرالذي

صنع.ماكلمننهائيآالإنسانويتبرأالمفروضةالعقوبة

لنايقدموالاتضاعبالتوبةالشرعنالتوقففيالناموسلهذاوتطبيقآ

نفسهباعالذيأخآبوهوالأمثلةأعجبمنمثلأالقديمالعهد

جعلالذي،امرأتهإيزابلأغوتهالذيالربعينيفيالشرلعمل

البيإيليافمعلىالئهيقولهمايوماسمعلماالملكفهذايخطىء.الشعب

سمع"ولما:الكتابيقولي،بيتهوعلىعليهشرآسيجلبأنهكيف

وصامجسدهعلىفسئحآوجعلثيابهشقالكلامهذاأخآب

التشبيإيلياإلىالربكلامفكان.بسكوتومشىبالمسحواضطجع

اتضعقدأنهأجلفمن؟أماميأخآباتضعكيفرأ!طهلقائلأ:

21:27-28()أمل..."أيامهفيالشرأجلبلاأماجمما



الئهومعاندةالشرفيالسيرمراحلمنمرحلةأودرجةوتوجد

وأيتوبأنعليهالعسيرمنأصبحالإنسانتعذاهاإذامشيئتهومقاومة

يبلغأنيمكنلاولكنالشر.تكميليقاومأنعليهويستحيلبليندم

بشدةبالتحذيرصوتهأرسلقداكةيكونأندونالدوجةهذهالإنسان

ذإوالأنبياء،اكةأولادهنالمنذرينبواسطةأوالضميرفيإما،وعنف

يكونلذلك.الأبديالموتدرجةهيالحقيقةفيالدوجةهذهتكون

وإما،فالصفحالتوبةإما:قاطعبشرطومشروطآمرعبآهناالتحذير

وإنالأرضخيرتأكلونوععتمشئتم"إنر!ة:بلافالعقوبةالمعاندة

2(،و.أ:91أإش"تكلمالربفملأنبالسيفتؤكلودتوتمردتمآتيتئم

،والموتالحياةقدامكجعلتقدهوالأرضالسماءاليومعليكم"أشهد

(35:91أ!ماتحيا."لكيالحياةفاختروال!لعنة،البركة

المرحلةهذهفيالئهتحذيرالشعبرفضأوالإنسانرفضفإذا

بدونليسولكن،الكارثةووقوعالعقوبةمنفلابد،والخطرةالحرجة

مجراهالعقوبةناموس!يأخذبأنيسمحكانوإنفالثهالئة.قلبإحزان

1(.331:)حزبتوبتهبلالخاطئ.مموتئسرلاأنهبذاتهأقسمأنهإلا

والطقوسى:بالذبائحالتكفيروناموس!النه

بكلعنهاالإلهيالوحينصقدالقديمالعهدقيوالطقوسالذبائحكل

ارتكابأماالمتعمد.غيروالشرالسهوخطيئةعنإلاتكفرلاأنهاوضوح

بذبيحةلاالتكفير،فيهاينفعفلاالتعمدمعوالشرالإصرارسب!معالخطيئة

بذنبه"يموتواحد"كل:الحتمىالموتهىوعقوبتها،طقسيةبمملاةولا

2(!!وه18:4)حز"تموتهيتخطئالى"النفس31:35(،)إر
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والتساهلبالرضاوالشرللخطيئةالإنسانإرادةخضعتفإذا

الذبائحإلىالالتجاءالعبثمنأصبحالضمير،فيالحرةوالموافقة

الطقسية.والصلواتوالقرابين

الذبائحتقديمبخصوصونواميسهووصاياهالئهأوامركافةلأن

بالنسمبةلهاقيمةولالاغيةتعتبروالتطهيراتوالصلواتوالقرابين

وإصراربتعمدوالشرورالخطايايمارسالذيللشعبأوللإنسان

واستمرار.

متعمدآانتهاكآأصلأئحعسبفلاوالسهوالنسيانخطاياأما

وأالئهلمشيئةمقاومةأنهائحعسبولا.الأخلاقيأوالأدبىالئهلناموس

بوسائطيكونأنيمكنعنهافالتكفيرلذلك.وبرهطبيعتهإلىإساءة

سبقمعالعمدخطاياولكنكالذبائح:والئهالإنسانطبيعةعنتخرج

طبيعةتحركهابدوافعمعمولةأعمالآتعتبرفهيالإرادةوحريةالإصرار

لابدعنهافالتكفيرلذلك.الروحيةونواميسهالئهطبيعةضدالإنسان

الذيالأمرالئة،طبيعةنحوموجهآالإنسانطبيعةيمسعملأيشملأن

المسيح.مجيءإلىمعلقآبقي

عنللتكفيربخورأوقرابينأوحيوانيةذبائحلتقديممحاولةأيأما

ئجتبرفهذا،النفس!!لسرةالحرةوبالإرادةعمداالمصنوعالشرأوالخطيئة

يعادلبخوركميةأوفضيةقطعةأومذبوحخروف!لحنيجعللأنهكهإهانة

التيالأعمالطنضعأنناهذاومعنىوالأخلاقى،الأدبيالروحيالثهناموس

!!وبرهاكهطبيعةمعمساواةفيالإنسانطبيعةدونهي

-55-



بهذهالعمدخطاياعنللتكفيرالذبائحإلماالالتجاءفإن،كذلك

خطورةنحومنالضميرحساسيةيطمسأنكفيلالتافهةالصورة

الئهبرسموإدراكنحومنالضميرنوريطفئكما،والخطيئةالشرطبيعة

والأخلاقية.الأدبيةلنواميسعهالروحيةالقيممنويحططبيعتهوقداسة

ضدسهوآالحادثالحطعنللتكفيرالذبائحطقسوضعفالئه

ليسولكن،موسىناموسحددهاالتيالجسديةوالنواميسالفرائض

الروحيةالئهنواميسوتعديالأخلاقيةالخطاياعنللتكفيرالطقس

تعديسهوعنيكفرأن!لحكنوالعجولالتيوسفدم.الأدبية

قستمأو!مالمسأوالسبتحفظلناموس!الشعبأوالإنسالن

وأ،آخرهإلىولادةأومرضمنلتطهيرأونذرفيحنثأوخاطئ

ثيران"دم:والفرائضالطقولم!لناموسالرسولبولستفسيرحعسب

!وةإلمايقذسالمنخسينعلىمرشوشعجلةورمادوتيوس

يكفروعجولتيوسدمأدطيستحيلولكن9:13(.)عبالجسد"

وأكذبأوعمدزناأوعمدقتلأواكةعلىالتجديفخطيئةعن

معأوثانعبادةأوسحرأوالمالصطأوطمعأوظلمأوقسوة

الروحيالناموسضدالضميرفيالإنسالطيقترفهاالتيالخطاياكافة

بالثه!الإنسانيربطالذيالأخلاقيأووالأدبي

ممارساتأي،القديمالعهد!ا،يقبللاالثهأننجدذلكومن

وذلك،والأخلاقيةالأدبيةالخطيةعوضفرائضأيتأديةأوطقسية

البشريةالطبيعةعلىالخطيرالروحيوأثرهاالخطيئةطبيعةلأن

الثهلناموسوإساءتهابالثهالإنسانتربطالتيوالصلةللعلاقةوإفسادها
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والفرائضوالشكلياتبالطقوسإطلاقآلهعلاقةلاذلككل،الروحي

المادية.والوسائطالجسمدية

المسمتمر،الفغالأثرهاصأومنطبيعتها!يثمنفالخطيئة،لذلك

وأطقعم!يلغيهاأوعليهايقوىأن-لحكنلا،الحتميةعقوبتهاصماومن

نفسمه:الإنسان.مموتولاالعالمفييخماءأيأوبذبيحةأو.ممالتعويض

وشحمكباش!محرقاتمناتخصت.الربيقولذبائحكمكثوةلي"لماذأ

لتظهرواتأتونحينما8أشرماوتيوسوخرفانعجولوبدممسمنات.

تأتونتعودوالا؟دوريتدوسواأنأيديكمهنهذاطلبقن،أمامي

المحفل+وندأءوالسبتالشهررأس.ليم!ضهةهوالبخور.باطلةبتقدمة

نفسي.بغضتهاوأعيادكمشمهوركمرؤوس.وألاعتكافالإثيأطيقلست

عنكم.عينيأسترأيديكمتبسطونفحينحملها،مللتثقلا.علىصارت

(1أ-هأ:أأإلقدمآ+!!ملآثةأيديكمأحمع.لاالصلاةكثرتموإن

محاولةوكلعبادتهفيتقدموكلالئه،معرفةفيتقدمكلظلوقد

فيأوالبدايةفيسواء-يوأجهلهالنفسوتقدي!ساكةإلىللتقرب

عنالتكفيرمشكلة-كلهالقديمالعهدأسفارمدىعلىالنهاية

العمديةالخطيئةعنالتكفيرمشكلةظلتوهكذأأ!الإراديةالخطيئة

إسرأئيلتاريخمدىعلىلهجوابلاحؤينآمحثرآسؤالأالإراديةأي

الروحيوقصورهاوالفرأئضيةالطقسيةالعبادةعجزإلىمشيرآكله،

لها.الوحيدالحلكصا!ماالقادمالمسياشخصيةإلىمتطلعآ

المسكينمتىالأب
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إالر%فيإلقائلئى

ؤسفاره!يببالع!كرألريرلي!

النه:كعلمةنفسهالمثعميحب!ثعخعىمرتبطةالجديدالطهدرسمالة

العهدرسالةعنأصلهافيالقديمالعهدأسفاررسالةتختلف

الئهبإصبعالمدؤنةأكهكلمةعلىتأسستالقديمالعهدفرسالةالجدي!د.

تح!عننيابةالئهمنموسماتسلمهمااللذينالعهدلوحيفي

خالفوهاوإذاحفظوها،إذأبهالمجيونأبديةفريضةلهملتكونإسرائيل

العهدلوحيفيالعشرالوصاياوحول.وموتلعنةسبعبكا!ا

أنبياءمنوغيرهموسىالئهأمرالتيالمقدسةالكتاباتسائرتحمعت

لمجوألرولمجفظوهاالشعبمسامعفيويقرأوهايكتبوهاأنالقديمالعهد

نقضوها.همإذاعليهمشاهدالتكونالتابوت

المسيحيقمفلمتماهآ.ذلكبخلاففهيالجديدالعهدشريعةأها

هدفههذايكنلمبلىدروصاياه؟لأحكامهمكتوبةشريعةللعالميتركأن

المباركفعخصهعلىالمسيحتركيزكلىكانوإنماالإطلا!ا،على

معأعطىالذي،الحياةناموسوواهبألاثريعةمصدوهوباعتباوه

وحياةروحآويجعلهاتلاميذهقلوبفيليثبتهاالقدولرووحهالكلمة

والفامحلية.بالقوةوكلدها

اكه""كلمةهوالمسيحأدققطبالناعنيغيبأنينبغيلاأنهعلى
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كاناكةلأدن1(.:4أ)يو"لمجدهورأينابينناوحلجسدآ"صارالذي

بأنواعقديمآبالأنبياءالآباءو"كلم"مموسى"الناموس"أعطىقد

هوفالمسيح".ابنهثماالأخيرةالأيامهذهفيكفمنافإنه،كثيرةوطروا

به.نحياالذيإنجيلنافهو،الحيةالكلمةهو

ألواحفيمكتولآكلاهآيسوعالربلأيثزكلمذلكأجلهن

أيديعلىلناوسلمهاعاشهاإلهيةحياةبل!وووقبحبرأو،حجرية

"إنجيلفصاوتوكتبوهاوصفوهاالتيه!هذه،وتلاميذهوسله

.والقولبالفعلالرسلبهكرؤالذي"المسيحيسوع

يقولتأتيأيام"هاالجديد:العهدعنالنبيإرميافبوة!توهكذا

لهموأكونقلوبهمعلىوأكتبهاداخلهمل!شريعتيأجعل...الرب

وكلصاحبهواحدكلبعديعلمونولاشعبآ.لييكونونوهمإلهآ

صغيرهممنسيعرفوننيكلهملأنهمالرباعرفواقائلينأخاهواحد

31-34(31:)إر."الربيقولكبيرهمإلى

بالتسليمبالمسيحللمؤمنينصارتالتيالحيةالشريعةهيهذه

القدسالروحبشهادةالمؤمنينقلوبفيتنغرس،لحياةحياةكرائحة

أسقفإيرينيئوسالقديسعنهاقالالتيوهي.يزوللامسفمكتقليد

الفرنسييهئ:اممانواصفآالميلاديالثانىالقرنلننليون

خلاصهمولهميؤمنون(الفرنسيون)الآنالغاليونأهؤلاء

شديدوباعتناء-وورقحبربدونبالروحقلوبهمفيمكتوبآ

وثائقأيةعندهموليسأمنواوقد...القديمالتقليدلمجفظون
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مكتوبة.ا)1(

القرونفيعاشالذيالكنسيالتاريخأبويوسابيوسوالأسقف

قائلأ:الرسلكرازةيصفم(،34.)264-للمسيحيةالأولمأ

رسلأقصدحقآ،اللاهوتيينالعظماءالرجالأولئكأفإن

نفوسهم،فيفضيلةبكلوتزينواحياتهمتطهرتالمسميح،

الثقةكلواثقينكانواولقد،اللسانفصيحييكونوالمولكنهم

المخفص،منحهالذيالعجالمجماالصانعالإلهيالسلطانمن

يذيعونكيف-يعرفواألطلمجاولواولم-يعرفوالمولكنهم

روحإعلاناتفقطاستخدموابلفصحىبلغةمعلمهمتعاليم

كانالذيالعجالمجطالصانعالمسيحوسلطان،معهمالعاملالثه

كلفيالسمواتملكوتمعرفةأذاعواوبذلك،فيهميظهر

0(21(الكتبتأليففيكثيرآمفكرينغيرالعالم

القديم:العهدوكتبالملمعيحيةالكنيسة

مقدسةكتبالبدايةفيلهايكنلمووانتشرتالمسيحيةنعشأتوهكذا

المجمععنالكنيسمةورثتهاالتيالقديمالعهدكتبسوىبهاخاصة

الربنظرةعلىمبنيةالكتب8هذإلىالكنيسةنظرةوكاشط.اليهودي

ويبنيليكملهجاءكأساسدائمآيتخذهاكانالذينفسهالمسيحيسوع

ورموزونبواتوعودمنفيهاوردماكليحققولكيلينقضه،لاعليه

4-7.:5:52ليوسابيوسالكنيسةتاريخ11(

.3:24:3لضحه21(
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ذلكفيوتبعهفيه.إلاتتمأنممكنآيكنولمشخصهفيكلها!طت

تكنولم4(،24:هألو"الكتبليفهمواذهنهم"فتحالذينتلاميذه

من!اابتدأالتيوالمزامير"والأنبياءموسى)ثهـناموم!سوىالكتبهذه

هوفيما-أوصاهمثم24:27(.ألوبه".المختصةلهم:الأمور"يفسمر

وعلموهم...الأممجميعوتلمذوا"اذهبواأدن-السماءإلىعنهمموتفج

(2أ-.28:9أ!مابه."أوصيتكمما!يعيحفظواأن

القديسينرسلهومننف!سهيسموعالربمنالكنيسةاسنتلمتوهكذا

القديمالعهدأسفارقدسية-العالمكلفيلهشهودأصارواالذين-

نصفؤهاءالكنيسةوظلتبها.الموحىالئهكلمةباعتبارهاوسلطانها

بالمسيجالبعظوةفيالاث!فاهيتقليدهاعلىكليةتعتمدالزمانمنقرن

شعخصعاينواالذينوالتلاميذالرسليدعلىوتعاليمهبأعمالهوالمناداة

القديمالعهدأسفارعلىيعتمدونوكانوا!.منكلامآوممعوااوب

العالم،خلاصأجلمنيسوعالربأكملهاالتيالأموركلسلبرهان

اعتبرهاالرسول!بطرسمعلمناأنحتىعظمىقيمةذاتالنبؤأ"تفكاشما

مقبلأالصوتهذاسمعنا"ونحنوسمعوا:رأواالذينشهادةمن"أثمحت"

وهيالنبويةالكلمةوعندناالمقدلر.الجبلفيمعهكئاإذال!سماءمن

موضعفيمنيرسراجإلىكماإلي!انتبهتمإنحسنآتفعلونالتيأثب!ت

بط)2."قلوبكمفيالصبحكولمجطويطلعالنهارينفجرأدنإلى،مظلم

(91أوا:8
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الجديد:العهدأسفاركتابةتاويخ

الرسائلهوعامةبصفةالجديدالعهدأسفارمنكتبماأولكان

نأسبقمالتثبيتحديثآالمؤسئسةالكنائسإلىالرسلبهاتجطالبئ

جهةمنسواءإليهمتسرتج!التيالأخطاءولتصحيحشفاهآ،تلقنوه

المشورةطالبينبهابعثواالتيأسئلتهمعلىوللرد،العقيدةأوالسلوك

والتوجيهه

الثانى،ومجيئهالربعودةانتظاوفيوهيالأولىالكنيسةوكاشما

الآتىاكةلملكوتإلالشيءحصابآتعمللاحارةملتهبةحياةتعيشيي

فقطآنئذ،الانقراضعلىالأولالمسيحىالجيلأشرففلماسريعا.

عيانآشهدوامنذكرياتوبم،وأعمالهالربأقوالبتسجيلاهتموا

إلىوصعودهوقيامتهوموتهالأرضعلىيسوعالربكرازة

الأناجيل.كاشطوهكذا،السموات

لنموالتاريخيالتطورلتسجيلالرسوللوقاالروحاستححشاثم

كرازةبواسطةالأوضكلفيالمسيحملكوتوانتشارالئةكلم!

الرسل.أعمالسفربذلكفصارلإنجيله،كتكملة،الرسل

العهدفيدانيالسفريقابلنبويسفروهوالرؤياسفروأخيرآ

آسيا..+"فيالتيالكنائسالسبعإلى"يوحناكاتبهويوجهه،القديم

.الأبديملكوتهفيالثانىالمسيحمجيءتسبقالتيالأخيرةالأزمنةعن

:فئاتثلاثإلىالجديدالعهدأسفاوتقسيميمكنوهكذا

الكرازةأساسكاشطالتيالتاويخيةبالوقائعنحتصةأسفاوأولأ:

--62



أواخرقيوكتبت+الرسلوأعمالطالأناجيلالأربعةوهيالرسولية

المسيحي.الأولالجيل

وهي؟المسيحىوالسلوكالعقيدةأمورفيتعليميةولم!ا"ظيآ:

بصفةكيبماأولوهي.الجامعةوالرسائلالرسولبولسرسائل

عامة.

وكتب،اللاهوتييوحنارؤياسفروهووؤروينجويسفرظفآ:

.الأولالقرنأواخرقي

كماليعستفهيالأسفاوتحمابئاومنياؤشباناحيةمنأما

المكتوبةالنصوصأقدمفإنأيدينا،بينالذيالمقدسالكتابفيتوجد

تحديدالصعبمنأنهشكولا.الرسولبولسرسائلهيلديناالتي

لكتابتها،تاريخآتحمللاأنهاحيثالأسفارهذهلكتابةالفعليالزمن

التيالإشاراتمنالتقرلمجطوجهعلىذلكنستنتجأننستطيعولكننا

والفصولاو*قتباساتمنأوغيرها،عنالأسفارهذهبعضفيوردت

الأحداثبينالتاريخيةالعلاقاتمنأووبعضها،الأسفاربينالمشتركة

الأسفار.هذهفيالمذكورةالدينيةوالوقائعالزمنية

الثانيةالرسولبطرسرسالةفيجاءتالتيالإشارة،لذلكومثال

بولسيىالحبيبأخوناإليكمكتمت"كما:الرسولبولصرسائلعن

متكلمآأيضآكلهاالرشائلفيكماله.المعطاةالحكمةبحسبأيضآ

نأنعرفأن!طكنناومنها16(.وأ3:هبط)2الأموو(!هذهعنفيها

الرسولبولسرسائلأصبحتأنبعدرسائلهكتبالرسولبطرس
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.م67سنةأيامهأواخرفيوذلك،الكنائسبينومتداولةشائعة

مع.ممطابقتهاالرسلأعمالسفرفيالمذكورةالأحداثمنكذلك

زمانالتقرلمجماوجهعلىنحددأن!طكننا،المعروفةالتاريخيةالأحداث

الفكريالتقاربلاحظناإذاخصوصآ،الرسولبولسرسائلكتابة

الزمنيترتيبهايكونأنوئحتملبعضها.بينالظاهرالتعبيرأسلوبفي

الآتي:النحوعلى

الثانية.رحلتهخلالكتبتاوقدم(،521-53تسالونيكيإلىالرسالتان

م(،)58غلاطيةإلىوالرسالةم(،)57كورنثولم!إلىالرسالتانثم

الثلاثوهذه.الثالثةرحلتهخلالكتبتوقدم()58روميةإلىوالرسالة

إلىوالرسائلم()61فيليإلىالرسالةثم.الكبرىالرسائلتسمىرسائل

روما.فيسجنهأثناءكتبهاالتيوهيم()63وفليمونوكولوسيأفسس

وتشملالرعويةالرسائلوتسمىالرسائلمنالأخيرةالمجموعةثم

التيم(،661تيطسإلىوالرسالةم()66-67تيموثاوس!إلىالرسالتين

السجن.منخروجهبعدكتبها

رسائلأنأي.م67سنةكتبتأنهافئظنالعبرانيينإلىالرسالةأما

م.67وسنة52سنةبينكتبتالرسولبولس

الثلاتةالأناجيلبينالقويالتطابقمنصاسئيتجفقدالأناجيلأما

الرسولمتىمنكلمنهاستقىواحدآمصدرآهناكأن،الأولى

عليهاالمتفقالأمورومن.شهادتهمالإنجيليولوقاالإنجيليومرقس

وأن،كتبتالتيالأناجيلأولهومرقسإنجيلأنالآنعامةبصورة
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نفسمتتبعين،قليلةسنينببضعبعدهكتباقدولوقامتىإنجيلي

إليهاأضافاأنبعد،مرقسإنجيلفيجاءتكماالحوادثتسلسل

د"أ!المجموعةاستخدماأنهماوئرخح.الثابتةالأخرىالحقائق

فقدذلك،إلماوبالإضافةما.زمنمنذالكنائستتناقلهاكاشما"ي!وع

كتابية.أوشفويةأوعيانية:بهخاصةأخرىمصادرمنهمالكلكان

اختلافآالأناجيلهذهكتابةزمنتحديدقيالباحثوناختلفقدأنهإلا

سنةإلى45سنةبينبأنهالتاريخهذاحولآراؤهمفتراوحتكبيرآ،

قليلة.بسنواتم75سنةقبلماهوأخيرآالمرجحولكنم،07

فيهويتحدث،الأولالقرنأواخرفيكتبفقديوحناإنجيلأما

قلبهإلىالمقربينومنالربرافقواالذينمنكانلأنهعيانكشاهد

السابقةالمصادرعنكبيراستقلالإنجيلهنسقفيويظهر3:23(.)يو

الأعمالدؤنواالثلاثةالإنجيليينلأدطتكميلها.ابتغىأنهوواضحله،

فيهذاوبئنوا،بسنةالمعمدانيوحناسجنبعدالمخلصأكملهاالتي

الآياتبداية"هذه:إنجيلهبدايةفيفيذكريوحناأما.رواياتهمبداية

يكنلم"لأنهأيضآ:ويقولا(.أ2:)يو"الجليلقانافييسوعفعلها

كتابةمنالغرضأما3:24(.)يوالسعجن"يأبعدألقيقديوحنا

ذإالمتجسد،الئهابنبصفتهالمسعيحبلاهوتالإيمانلتثبيتفهوإنجيله

والتعاليمالبدعمنكثيرآأيامهأواخرفيعاصرالرسوليوحناأن

ائضنةه

ذإ،الزمانمنالفترةهذهحدودفيالثلاثرسائلهأيضآكتبوقد

وإنماوالتعابيرالأفكار!أفقطليص،الإنجيلوبينبينهاالتشابهيصل
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عاتقهاعلىأخذتوكأنهاالرئيسمية،الموضوعاتمنالعديدفيأيضآ

لها.التاريخيالوعاءالإنجيلئعتبرالتيالكبرىالحقائقأيضآ

أيضآ،الرسوليوحناإلىالرؤياسفرالشهاداتأقدمنسبتوقد

السمفرهذاكتابةتاريخ-الثانيالقرنمن-إيرينيئوسالقديسويحدد

يوحناكانعندمادوميتيانحكمأواخر!اأيم،59عامغضونفي

بطمس.جزيرةفيمنفيآالرسول

إنجيلكاتجماأنصالرسلأعمالسفرمقدمةمن!لحامآالواضحومن

لإنجيله،مكملأعملابصفتهالأعمالسفرتجطالذينفسههولوقا

كماالتوالي!("علىكتبهماجزئيهطمنواحدآكتابآكاناأنهماويبدو

الرسل.أعمالسفرمقدمةفيذكر

يأم،06سنةحواليكتبهاأنهفئظنالرسوليعقوبرسالةأما

رسالتهمنيظهرإذ،روميةإلىالرسولبولسرسالةعلىإطلاعهبعد

لاحتىبالإيمانالتبريرمنبولسالرسولقصديوضحأنيحاولكأنه

لأنالحقيقيللإيمانثمرةهيالتيالأعمالأهميةينفيأنهئفهم

(252:)يع."ميتأعمالبدون"ال!!لان

الرسولبطرسرسالةوبينبينهافيوجدالرسوليهوذارسالةأما

الآخر.عنأخذقدأحدهماأنعلىيدلمما،مشتركةفقراتالثانية

الثانيةالرسولبطرسرسالةبعدرسالتهكتبقدالرسوليهوذافلعل

قبلها.ولت!دا
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!آحممالسدجمليإ

الينا9أسفارألع!درالريروصلبلي!

الأولى:ال!جموعات-أ

العهدأسفارمختلفلكتابةتحققناهاالتيالتواريخأنمنالرغمعلى

نأالواقعلتقريركافيةأنهاإلا،تقريبيةتواريخسوىليمستالجديد

يأيبدأأنقبلانقضتقدالاثعاقالرسوليالعصلمنعديدةسنين

تأسمساالسنينهذهخلالوفي.أسظوهمنسفرأولقيبئوسول

نأيتفحو!داوغربآ.شرقآالعالمبلداننحتلففيكثيرةكنائس

نأأكفاءيكونونثهـ)أمناءوقسوسأساقفةوإقامةالكظئصتأسيص

للرسل.الرئيسيالعملهوكان2(2:تي)2أيضا"آخرينيعفموا

شهدواالذينأولئكمناممانهميتقبلونالأوائلالمسيحيونوكان

كلمةجهةمنأيديناولمستهشاهدناهالذيبعيوننا،رأيناه"الذيلهم:

إلىحاجةفييكونوافلملذلك3(+أوا:أأيوبه"نخبركم+..الحياة

الكتاباتأما.أيديهمبينكانتالحيةالشهادةلأنمكتوبةشهادة

فكاشما،محددةبكنائسحفتطارئةظروفلمعالجةفكانتالرسولية

والمكانبالزمانيتعلقالذيالمؤقتالطابعتحملخاصةبصفةالرسائل

بقيمتهامحتفظةظلتالكتاباتهذهأنإلا،أجلهمنكتبتالذي
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لأنكتبوهيا،الذينالرسلإلىبانتسعابهااكتسبتهاالتيالعظمى

لكيالماضي!براتإلىتحتاجمكانكلوفيجيلكليأالكنيسة

جميعاأنهاإلاالتاويخيشمكلهااختلفوإنحاضرها،فيتستوعبها

منحآأننلاحظفإننالذلكالواحد.هدفهاوفيحاجتهافيتتفق

بولسوئعتبر.للمنفعةالكنائصبينتتداولكاذتالرسلكتابات

فيقالحينماالكنائسبينرسائلهتبادلعلىشمجعمنأولالرسول

فاجعلوهاالرسالةهذهعندكمفرئت"ومتى:كولوسيإليرسالته

أنتمتقرأونهالاودكيةمنوالتياللاودكيقئكنيسةفيأيضائقرأ

4:16()كوأيضآ."

لمجموعةأنعلىدليلأنستشفأنيمكنلبطرسالثانيةالرسالةوفي

عامةبصفةالمسيحيينلدىمعروفةكا!ماالرسولبولسرسائل

م:67سنةحواليأيحينذاك

الحكمةبحسبأيضآبولصالحبيبأخوناإليكمكتب"كما

الأموو.هذهعنفيهامتكلمآأيضآكلهاالرسائلفيكماله.المعطاة

كباقىالثابتينوغيرالعلماءغيريحرفهاالفهممحسرةأشياءفيهاالتي

!أأ-36:هبط)2."أنفسهملهلاكأيضآالكتب

الرسولبولسوسائللقانونيةش!هادةأيضآهذهوئعتبر

القديم.العهدأسفاوأيالمقدلممة"الكتب"بباقيومساواتها

علىحرصبكلبالتحفظالأيامتلكفيالمسيحيينعادةلناويتبين

قادتهممنصادوةكا!طوبالأخصإذابعقائدهمالخاصةالكتابات
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بوليكاربوسللقديسرسالةفيجاءما،للمنفعةلهاوتبادلهم،الروحيين

فيها:قالالثانيالقرنفيحميرناأسقف

أوسيقتالتيالشهيد(أنطاكية)أسقفإغناطوسوسمائلإد!أ

إليكمبهابعثناقدلدينا،مماكثيرأي!آومخيرهاإليثا،منه

ستحصلونمنهاالتي،الرسالةبهذهوأرفقناها،طلبكمحسب

.()1!أجؤيلةمنفعةمحلى

القديسلدى!انأنهغريغوريوس!القديسيشهدوكذلك

الرسولبطرلم!ووسالة،الرسولبولصرسائلجميعبوليكاربوم!

الأناجيلبقيةوربمامتىوإئحيلالأولما،الرسوليوحناورسالةالأولما،

أيضآ.الأوبعة

ال!صرنثيينإلىالرومانيكليمندسالقديسرسالة!أيوجدكما

درايتهمعلىبوضوحيدلمام،59سنةحواليفيكتبتالتي

.الرسولبولسرسائل.ممجموعة

فقدولوقا،ومرقسمتىالإزائية(:)أوالمتوازيةالثلاثةالأناجيلأما

الأولالقرنأواخرمنذالشهاداتأقدمحسبمعروفةكا!ما

ضئضتأنتلبثولمم.59سنةيوحناإنجيلعليهاوأضيفالميلافىي،

منجليمفيىولم.أم02سنةحواليواحدمجلدفيالأربعةالأناجيل

أوقاتفيئقرأصاوتحتى-أم05سنةحواليفيأي-الزمان

.13فيبيإلىبوليكاربوسرسالة)1(
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أسفاومعجنبإلىجنبآووما،فيالجمهوويةالعبادةأثناءالخدمة

القديم.العهدمنالأنبياء

فيالمسيحيةالمقدسةالكتبهذهوجودعلىالهامةالشهاداتومن

الرسولي،العصرأثناءمصربلادوبالأخصالشرقبلدانمنكثير

منالكنسيالمؤربخالقيصرييوسابيوسالأسقفذكرهاالتيتلك

الذيالإسكندرياليهوديالمؤرخفيلولسانعلى،الثالثالقرن

عنمصرصحاوىفيرآهمايثرحكتبإذ،الرسلعاصر

مؤسمسيمنالقدماءكتاباتفييقرأونكانواأنهموكيفنساكها،

وكتاباتالأناجيلهيإثهاقائلأ:يوسابيولرذلكويفسر.جماعتهم

إلىالرسالةتتضمنهكماالقديمةبعفالنمؤاتتفسيروربماالرسل

.21(بولسوسائلمنوالكثيرالعبرانيين

أهاليمنماركيون،اسمهمبتدعرجلظهرام،54سنةحواليوفي

توحيدعلى-الأمربدايةفي-غيرتهدفعته،الصغرىبآسيابنطسبلاد

الأسفاربإحلاليناديأن،اليهوديةمنوالتخلصالمتفرقةالكنائس

لاوكان+الدينيةالخدماتممارسةأثناءاليهوديةالأسفارمحلالمسيحية

هذهدعوتهأنإلا.الرسوللبولسرسائلوعشرةلوقابإنجيلإلايعترف

بجانجماالرسولبولسورسائلالأوبعةالأناجيلتثبيتعنأسفرت

المعروفينالآباءمنالأثينيأثيناغوراسبذلكيشهدكماالأنبياءأسفار

كانتالوقتذلكحتىأنهنلاحظولكنناأم(.771المدافعينبالآباء

.2:17:12الكحسياقارفييوسابيوس،)2(
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ثمالأناجيلوتليهاالكنائسبعضفيالأولىالمكانةتحتلالأنعبياءأسفار

عنالأنطاكيثاوفيلسالقديسذلكيبينكما،الرسولبولسرسائل

أم(.9.-أ58)أنطاكيةمدينةفيأيامهعلىالقائمالوضع

بكلخاصةوسائلباعتباوهاالجديدالعهدألمعفاوبدأتفقدإذن،

غيرمجموعاتمنهافتكونتبينهافيماالكنائستناقلتهاثم،كنيسة

المجمومحةكنيسةكللدىالنهايةفيتتجمعأنقبلوذلك،كاملة

استغرقالنهائيالوضعهذاأنإذبها،المعترفالأدفاولكلال!ملة

الثالثالقرنأواخرفيإلايتملمأنهحتى،إليهللوصولطويلآؤمانآ

.يلميلافىا

الجديد:العهدقانونتكوينبداية-2

بغيومتتلبدالكنيسةسماءبدأتحتىالمسيحيالثانيالقرنينصرملم

والمونتانية؟والغنوسية،والماوكيونية،الدوسيتية،مثل:والهرطقاتالبدع

وتوضيحه.الإيمانلتثبيتجهدهمقصارىبذلإلىالكنيسةآباءدعامما

الكتاباتلتقييمالعالمكنائسسائربينالتعاونمنعامةحركةفقا!ما

الكتاطتلجىأتالحينذكومنذقانونيتها+وتحديدالدينيةوالمعتقدات

كتمآباعتباوهاكنيسةكلفيالقانونبىوضعهاعلىتستقرالرسولية

القديم.العهدكتبمعجنبإلىجنبآتمرأبهاموحىمقدسة

التيالمجموعاتأولىهيالرسولبولصووسائلالأناجيلوكاش!

سفرإلىبالإضافةالجمهووية،العبادةفيالتقديسمنمكانهااحتلت

إلىالمنسوبةالرسائلمنأربعةأوثلاثةأوووسالتينالرسلأعمال

الرؤيا.سفروكذلك،الرسوليهوذاأويوحناأوبطرس
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قانونتطورمنالمرحلةتلكأخبارمنهانستقيالتيا!مادوأما

وا!طوطةترتليان،والعلامةإيرينيئوس،القديسفهم:الجديدالعهد

الجديدالعهدبأسفارقائمةوتضمالثانيالقرنإلماترجعالتيالموراتورية

+حينذاكالمعروفة

الغنوسية"ضد"!دفاعهلونأفإيرلمجولرالقد!سكتبفقد

ويوحناالأولىبطرس:رسائلبوجودفيهوأقرأم،أ-8598عامبين

وكتابيوحنارؤياسفربقانونيةاعترفكما،والثالثةوالثانيةالأولى

لهرمالر.،،الراعي،،

ألفهاالتيكتابات!فيذكرفقدقرطجنةألم!قفترلجمانالعلأمةأما

باعتبارهأويهوذاالأولماويوحناالأولىبطرلم!رسائلم-223أ79سنة

فيماأنكرأنهإلالهرماس،والراعيالرؤياسفروكذلك،مقدسةأسفارآ

طرماس.الراعيكتاببقانونيةاعترافهبعد

نألمجتملأنهإلاكاتبها،ئعرففلاالموواوويئ)3(،ا!!أما

القانونفيهائبئنالذيم،502سنةروماأسقففيكتولربيدتكودط

لمجانجماتضملوهي،الزمانذاكفيالجديدالعهدلأسفارالروماني

لبطرسورسالةليوحناوسالتينالرسولا،بولسورسائلالأناجيل

بقراءةتسمحلمولكنها.لبطرسوآخرليوحناالرؤياوسفر،الرسول

قانونيتها.ثبوتعدمعلىيدلمماالكنيسمةفيبطرسرؤيا

عثرقد!لةمخطوطةعنطبعهاالذيالإيطاليمكتضفهاإلىنسبةالاسمبهذاسئضيتوقد31(

.11745مشةميلانومدينةفيعليها
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أفريقيابشمالوقرطاجنةبفرنسعاليونكنائسأنذلكمنيتضح

للعهدالقانونيةالأسفارجهةمنتاماتفاقعلىيكونوالمبإيطالياوروما

علىسوىيكنلمالاختلافأنإلا،الثانيالقرنأواخرحتىالجديد

.حينذاكمتداولةكا!ماقانونيةغيرأسفاروعدة،الجامعةالرسائلبعض

الدراساتلتبادلالمباشرالاتصالصعوبةبسببكانذلكأنشكولا

فعالة.بصورةالكنائسمختلفبينوالخبرات

المجديد:للعهدالإسمكندريالقانون-3

الثالثالقرنبدايةحتىالثانيالقرنمنالأخيرةالسنينشهدت

يرأسهاكانالتيالشهيرةالإسكندريةمدرسةقيكبيرآنشاطآالميلادي

كانأنهكتاباتهمنويتبينالإتوي.كليمندلرالعلأمةحينذاك

بهتعترفكا!مامماأكثرالجديدالعهدأسفارمنكبيربعدديعترف

الأربعالرسولبولسورسائلالأربعةالأناجيلذكرفقدروما.كنيسة

الأولىويوحناالأوليبطرس:ورسائلالرسلأعمالوسفرعشرة

كليمندسرسائلأيضآإليهاأضافولكنهالرؤيا.وسفرويهوذا،والثانية

رسولي.سلطانذاتكتاباتباعتبارهاالرسولوبرناباالروماني

الإسكندريةمدرسةعلىرئيسآأوويجانولرالعلأمةقامكليمندسوبعد

فيويعلميكتبسنةخمسينوظل،عمرهمنعشرةالثامنة!أبعدوهو

أمبروسيوسيدعىغنيصديقآزرهوقد.قيصريةفيتمأولأالإسكندرية

،الحالفيئنسخكانكثبهماكلأنحتىوالنساخالكتبةمنلمجماعة

لأولتحققولقد.التأليففيإنتاجآالمسيحيةعلماءأكثرأوويجانوسفصار

للعهدالقانونيةالأسفاربخصوصلم!العاكنائستعانيهاالتيالمشكلةمنوهلة
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قسئمبأنأولأتحليلهافيأخذ،للمشكلةحلأيجدأدطبدلولكنهالجديد.

".البحثتخطو"أسفاوآ"معتمدة"أسفارآ:قسمينإلىالأسفار

الكنائس-جميعمنبهاالمعترفأي-المعتمدةالأسفاليحصروقد

الرسولبوفسورسائل،الأربعةالأناجيل:وهيسفراوعشريناثنينفي

لبطرسواحدةجامعتانورسالتان،الرسلوأعمالعشر،الأربعة

الرؤيا.وسفرليوحنا،والأخرى

الثانيةوالرسالةيعقوبرسالةفهي:البحثتخطالتيالأسفارأما

كمابرنابا.ورسالةالثانيةبطرسورسالةيهوذاورسالةليوحناوالثالثة

لهرماس.الراعيكتابإليهاأضاف

"المخطوطةتتضمنهالمجموعهافيالأسفارهذهنفصأنويلاحظ

عليهاغثركله،المقدسللكتابباليونانيةنحطوطةأقدموهي"،السينائية

أوريجانوسانتقالبعدأي)-(،الرابعالقرنإلىتاريخهاويرجعسيناءفي

لهرمالم!.الراعيوكتاببرنابابرسالةتنتهيوهي،الزمانمنبقرن

سنةديويخممميوسالقديسالإسكندريةمدرسةرأسأوريجانولم!وبعد

لهذاكانوقد.الإسكندريةبابااختيرعندمام237سنةحتىم231

إنجيلح،تجماالرسولليوحنالياي!بأنهالرؤياسفرفيرأيالقديس

أفسس.مدونةفيإقامتهأياملهمعاصرآكانآخرليوحناوإنمايوحنا،

الشخصيرأيهأعطىأنهإلاالسفر،لهذاالعظيمتقديرهمنالرغموعلى

الصور.ملزمةفيلهاصورةانظرأ*(
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بنفسالاعثزافإلىالأمربهفانتهى،البحثتحتالتيالأسفاربعضفي

.الآنلديناالتيالأسفار

الجديدالعهدلأسفارالإسكندريالقانونبخصوصالأمريحسيمولم

فقدالصشرون،الإسكندريةبابااوسوليأقمالايولرا!ييسسوى

كرسيهبلادسائرإلمأبهابعثالتيالسنويةالفصحيةرسالتهفيأورد

العهدأسفارفشملتبها.المعترفالإلهيةبالأسفارقائمةم،367سنة

والسبعة،الرسلأعمالسفرالأوبعة،الأناجيلذكرها:التيالجديد

الرؤيا.وسفر،الرسوللبولسرسالةعشروالأربعة،الجامعةالرسائل

العالمأنحاءجميعفيالكنيسعةعليهااستقرتالتيالأسفارنفسوهي

أخريقائمةأثناسيوسالقديسأضافوقدهذا.يومناحتىبعدفيما

حديثآئقيلونالذينلأولئكتصلح"إنهاعنها:قالالأسفارمن

أسفارخمسةالقائمةهذهوتضم".الشفاهيالدينيالتعليمليتلقنوا

لهرماس.الراعيوكتابالرسلوتعاليمالأبوكريفا،القديمالعهد

الجديد:للعهدالرومانيالقانون-4

تلميذهيؤالضاسمهرجلرومافيلأوريجانوسمعاصراكان

للعهدفقطسفرآوعشريناثنينمعلمهمثلقيلالذيإيرينيئوس،

غيركاتبهالأنالعبرانييهفإلمابالرسالةيعترفلمأنهإذالجديد،

الأولىبطرسوهي:جامعةرسائلثلاثسوىيقبلولم،معروف

أخرىمصيحيةلكتاباتباستخدامهأقرأنهإلا.والثانيةالأولىويوحنا

ورسائلالعبرانيينإلىالرسالةمنها،قانونيةالآخرالبعضيعتبرهاكان

لهرماس."الراعي"وكتابويهوذاويعقوبالثانيةبطرس
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إلىالر!الةقانونيةحولدائرآالغربفيالنقالث!كانوقد

منتصفففيالاثرق.فيكانك!االرؤيادمعفروليصالعبرانيين

إلمأالرسالةبقانونيةتعترفلاالغربفيالمسيحيةكا!ماالثالثالقرن

بدأولقد.المذكورةالجامعةالرسائلالثلاثسوىتعتمدولاالعبرانيين

اللاتينية،أفريقياثهالكنيسةعلىأولأالإس!سندويالقانونتأفي

بفرنساتريف!انفيهأثناءالرسوليأثناسيوسالقديسشمخصيةوأثرت

أسقفأمبروسيوساستطاعتم.العبرانيينإلىالرسالةقبولعلى

والمؤرخالناسائاوحيرومالكنسيالمؤوخوروفينودرميلانو

الأترلهميكودتأن-الغربآباءمن-هيبوأسقفوأغسطمنوس

الرابع.القرنأواحرفيعليهاالمختلفالأسفاربقيةقبولفياليفعا!

المقدسللكتابالمشهورةاللاتينيةترجمتهفي!يرومضمنهافلقد

يقنعأن3!أغسطينواستطاعكمام،382سنةب"الفولجاتا"المعروفة

هذهقبولعلىم()793-941وقرطاجنةم(3193هيبومجامع

الجديد.للعهداللاتينيالقانونفيالرسائل

الجديد:للعهداللم!وريالقانون-5

الترحمةهيالجديدالعهدلأسفارظهرتالتيالترحماتأقدممن

الكنيسةآباءأحدنتاتيبهاقامالتي،الأربعةللأناجيلالسريانية

حماهواحدآكتابآالبشائرالأربعمنصاغأنهإذأم،75سنةالسورية

الرباعي.أيأ!،،،ح،فيخأ!!3وله،،الدياتيساوون

الأربعةالأناجيلاستعما!إلىحاهدةسعتهناكالكنيسةأنومع

حتىالزمانمنقرنينمنيقربماالكتابهذاظلأنهإلا،المنفصلة
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لدىالإنجيلفيالكنسيةللقراءاتالمفضلالكتابهوم043سنة

بالسريانية.الناطقين

عنمتخففةكاشماالسوريةالكنيسةأنتاريخيآالواضحومن

العهدبأسفارمعرفتهافيواللاتينيةباليونانيةالناطقةالأخر!الكنائس

آباءأحا-أفراطتيقبللمالرابعالقرنمنتصففحتىالجديد.

الرسول!بولسووسائلالدياتيسارونكتابسوىهناكالكنيسة

ذكرالرابعالقرنأواخروفيالرسك.أعمالوسفرعشرالأربعة

السعورية-الكنيسةفيالشهيرةالشخصياتأحد-أ!آمالقديص

لبولسجديدةرسالةعليهاوأضافالسابقةالجديدالعهدأسفارنفس

بتنأفرآمالقديسأنإلالكورنثوس.الثالثةالرسالة!طاهاالرسول

ضمنهامنذكرأخرئكنائسلدىمعتمدغأخرىبأسفارمعرفته

الأربعة.الأناجيل

المعترفالقانونيةالأسفاوقائمةمنئسمتدلفإنهحال،أيوعلى

أنهمم،004سنةإلىتاريخعهايوجعالتيالسوويةالكنيسةلدىبها

بولسورسائلالأعمالوسفرالأربعةبالأناجيليعترفونكانوا

هو"وهذا:الكلماتبهذهالقائمةتلكوتنتهي،عشرةالأربعالرسول

إلىالثالثةوالرسالةالدياتيسارودىأنذلكمنويتضح".الكل

الا!تفاء.فيحينذاكأخذاقدكورنثوس

قامم،411-435سنةإديسماعلىأسقفآوابولاصاروعندما

التيوهي"بيمث!يتا"،حماهاالسوويالجديدللعهدجديدةترجمةبعمل

البلدانجميعفيفصاعدآالو!طذلكمنذالمعتمدةالترجمةأصبحت
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تاريخهايرجعالتيالمخطوطاتمنكثيرفيعليهاغثروقد.السورية

وسفرالأربعةالأناجيل:وتتضمنوالسادسالخامسالقرنينإلى

ورسائلويوحنا،وبطرسليعقوبجامعةرسائلوثلاثةالأعمال

.عشرةالأربعالرسولبولس

للعهدالسوويالقانونعلىآخرتعديلأجريم805سنةوفي

أسقف!كسينولرويدعىالسوويينالأساقفةأحدبواسطةالجديد

بترجمةبوليكاربوسمساعده.ممعاونةقامالذيالفراتنهرعلىمنبج

السبعالرسائلترجمتهفتضمنت،اليونانيةعنبعهديهالمقدسالكتاب

قانوننافيالمعتمدةالأخرىالأسفاربقيةمعالرؤياوسفرالجامعة

الحالي.

نهائي:رأيعلىوالاستقرارالمجا!ىقرارات

القانونلحدودبالنسبةنهائيرأيعلىالاستقرارأنمنالرغمعلى

منلديناأنإلاطويلأ،زمانآاستغرققدالجديدالعهدلأسفارالمعتمد

كاذتحتىالميلاديالثانيالقرنينقفيىأأنهشماماالكافيةالأدلة

ممت:سبعةعدافيماعالمآ،!وقحمالآالمعتمدةالكتب!ى

الكاثوليكون()أوالجامعةبالرسائلالمعروفةالمجموعةمنمنهاخمسة

-ويهوذاويعقوبوالثالثةالثانيةويوحناالثانيةبطرسرسالةوهى

وسفر-اللاتينيالقانونفيتنقصكا!طالتيالعبرانيينإلمماوالرسالة

.السوريالقانونفيينقصكانالذيالرؤيا

قانونلتثبيتعامةسلطةبعدقا!طقدتكنلمالتاريخذلكوحتى

الدراسةمنبعدنالتقدتكنلمأنهاإذ،المسيحيةالمقدسةالكتب
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نلمسأننستطيعولكنناعليها.الصا!ماللحكمالكفايةفيهماالدقيقة

فيمكانكلفيالمسيحيينجماعةترشدكاشماالتياكهيدبوضوح

الأسفار.هذهعلىحكمهم

الجديد.العهدقانونيكتنفالإجماععدممنخيطظلوهكذا

الجامعتينوالرسالتينبولسورسائلالأناجيلوجمحكانفبينما

تنتظرالأسفارباقيقانونيةظلت،الثانيالقرنمنذمستقرآالكبيرتين

اوؤاول،منتجيراتياوطىا!ووف.الجامعةالكنيسةحكم

أخرىلائحةأيمنثبوتاأكثرصاوقبولهاأنذلكعلىوترتب

مدوسةبهاقامتالتيالرصينةالدواساتعننتجفقد.نهائية

فيجيروموترجمةالسريانيةأنطاكيةومدوسةاللاهوتيةالإسمكندوية

العهدلأسفاوالنهائيالقانونبوضعالمتعاقبةالمجامعقامتأدنالغرب

أيامالإدكندويةكنيسةعليهاستقرتقدكانتمثلماالجديد

م393سنةهيبومجمعوألث!هرها،الرسوليأثناسيوسالقديس

.!م91سنةوالثانيم793سنةالأولقرطاجنةومجمع

القانونية:غيرالأسعفار

المسيح،قبلالأخيرةالثلاثةالقرونفيالإسكندريةفيحدثوكما

المترجمالقديمالعهدكتابإلىالأبوكريفاكتببعضألجقتأن

ماحدثفقد،المخطوطاتإلىالنهايةفيطريقهاوجدتثم،لليونانية

تكوينفترةأثناءفإنهالجديد.العهدلأسفاوبالنسبةأيضآذلكيشبه

لهرماس،الراعيمثل:الكتببعضهناككاشماالجديد،العهدقانون

لوقتأخذتقدوغيرها،برناباورسالة،الرومانيكليمندلرورسائل
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بها.المعترفللكتببالنسبةالإضافيةالحاشيةأوالملحقوضعما

أسفارعلىتحتويوالتيالرابعالقردطمنالمتبقيةالوحيدةفالمخطوطة

لهرماس!.الراعيوكتاببرنابارسالةأيضآتشمل،كاملةالجديدالعهد

المتحففيحالياالموجودةالإسكندريةالكبرىالمخطوطةأنكما

علىتحتويأ*(الخامسالقرنإلىتاريخهايرجعوالتي،بلندنالبريطاني

الروماني.كليمندسللقديصرسالتين

المسميحيةالعصورمنالمتخلفةالكتاباتهذهأنبالذكروجدير

التوقيرمنبكثيرإليهاوئرجع،الكنائسبعضفيئقرأكاشطالأولما

التيالكتاباتمعواحدةمرتبةفيقطتوضعلمأنهاإلاوالتقدير،

رسولي.سلطانذاتباعتبارهاتسلمناها

كا!االتيالرسوليالعصركتاباتبينأيضآالتفريقيجبأنهإلا

الكتاباتمنكبيرةأخرىمجموعةوبينالجديدللعهدكملحقئعتبر

غرارعلىمؤلفهومامنهاكانوالتيتمامآ،عنهاالمختلفةالمزيفة

منقليلوجدوقد.الرؤىأوالرسائلأوالأعمالسفرأوالأناجيل

إنجيلمثلما،لوقتالكنائسبعضفيالرواجمنشيئآالمؤلفاتهذه

بطرسورؤيا،الوعظوكتاب،الرسولبولسوأعمال،العبرانيين

ئنمسماالتيوالرؤيابطرلم!إنجيلمنقصاصاتاكئشفتوقد.الرسول

التيالقطعوكا!ماأم.886سنةمصربصعيدأخميممدينةفيإليه

تحريففيهابداوقد،المسيحآلامحوادثهيالإنجيلمنتبقت

الصور.ملزمةفيالصورةانظر)*(
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أفكارمعيتفقمما،القانونيةالأناجيلفيالموجوفىالتناسقعنغرلمجما

الهراطقة.حماعاتوميول

القرنفيمؤلفةروايةكا!ماوسيلا"بولس"أعمالطأنيبدوكما

ذكرالذينيقود!طوس""إنجيلأمالها.سابقةأسطورةعلىالثانى

،الغربلغاتإلىئرجمفقد،الجحيمإلىيسوعالربنزولحادثة

إلمأالرسالةوكذلك،الوسطىالعصورفكرعلىكثيرآوأتر

أهلإلىالرسولبولسرسالةفيذكرهاوردالتياللاودكيين

نسعخوبعضاللاتينيةالفولجاتاإلىطريقهاوجدتفقد،كولوسي

الإنجليزية.المقدلسالكتاب

بقيتالجديدالعهدأبوكريفاكتبمنكثيرآفإنحالأيوعلى

المقدسةأسفارهاقانونضمنتقبلهالمواحدةكنيسةولكنوعاشما،

المقدسالكتابترجماتعددووصولالمذاهبتعددمنالرغمعلى

علىبالنفععادالكتبهذهبقاءأدنإلالغة.ألفهنأكثرإلى

الروحيةالحقيقةعنالأصيلةالكتبمعبالمقارنةتكشفلكيالكنيسة

ثمرةأنهاالأجيالمدىعلىتبرهنتالتيالكتبلتلكوالتاريخية

لكتابتها.الرسلالآباءألهمالذيالقدسالروحلوحيحقيقية

-81-

6م-المقدسالكتابعنعامةفكرة



لئآلختإفاجمشاإ

النص!ععلمليناوصلم!لي!

ألقرسرلم!الأصلية
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لالأ!رلئئإلقضلئ

ؤسفارالع!كرالقريمإليناوصلبلي!

مخطوطمات:أقدمعلىالعثوو

ؤجدتالتيالمخطوطاتكثرةمنالرغموعلىأم،479عامقبل

يمكنلمفإنه،القانونيةالقديمالعهدلأسفارالعبريةالمقدسةللكتب

نجيدمدونآللسفرالنصالأصليتحملواحدةنحطوطةعلىالعثور

آخرهوالذيملاخيفسفرالمذم،فيالنصوصهذهلاستغراق،كاتبه

سنة504عنيقللاماإلماكتابتهتاريخيربمالقديمالعهدأسفار

الميلاد.قبل

نحطوطاتمنالعالملدىيكنلمأم،479سنةربيعوحتى

ولكنم+169سنةمنأقدمهوماالعبريةباللغةالقديمللعهد

أم479سنةربيعفيالقمرانوادينحطوطاتاكتشافبعد

القرنحواليإلىتاريخهايرجعاللغةبهذهمخطوطاتلديناصار

لديناكاشمامخطوطةأقدمقبلقرودنعشرةأيالميلاد،قب!!الثاني

سابقا)1(.

.123صفحةعليها"،العثوروقصةالقمرانوادي"نحطوطات:بابإلىارجع)1(
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القديم:للعهدالأصليالنمى

بها:كتبالدياللغة-ا

عدافيما،العبرانيةباللغةأصلأكتبتالقديبمالعهدأسفاركل

سفرمنواحدةوآيةودانيالعزواسيفرفيمنصغيرةأجزاءبعض

منأيفيالعبرانيةللغةذكرأييردفلمذلكومعأ(..أ:)1إرميا

اللغةدعيتفقد.أخرىبأسماءاللغةهذهسميتوإنماالأسفار،هذه

الآتية:النصوصفيجاءكماالكنعانيةأواليهودية

في؟لهوديتكلمناولانفهمهلأننابالأراميعبيدككفم"...+

:26(أ8مل)2السور."علىالذينالشعبمسامع

بلسانبلاالهوفىي؟!طنالتكلميحسنونيكونوالمو"...+

أ:24(3وشمع!.")ن!شعب

بلغةتتكلممدنخمحسمصرأرض!ايكوناليومذلك"في+

الشممس."مدينةلإحداهائقالالجنود،لربوتحلفنحطن

(:18أ9)إلق

بهاالمقصودكانالجديد،العهدفيالعبرانيةاللغةذكرجاءولما

وليسالأراميةاللغةوهيفلسطينفيحينذاكالسائد!الوطنيةاللغة

القديم:العهدبهاكتبالتيالعبرانية

سكوتآأعطواالعبرايخ!ب!لهميناديأنهحمعوا"فلما+

(22:2)أع".أحرى
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"اليهودي"الاسمهذااستعملفإنه،اليهوديالمؤرخيوسيفولم!أما

مؤلفوعليهاأطلقوالتي،القديمالعهدبهاكتبالتياللغةإلىمشيرآ

."المقدس"اللساناسمالترجوم

فيسائدةكا!ماال!محماالساميةاللغاتإحدىهيالعبرانيةواللغة

!بماحتىغربآالمتوسطالأبيضالبحرمنالمنطقةفيأيآسياغرب

جنوبآ.العربيالخليجحتىكالأأرمينياجبالومنشرقآ،النهرين

والعربيةالأراميةأي-عائلتهانفصمنالتياللغاتبقيةمعتتفقوهي

.الكلاموتركيبالنحوقواعدفيوذلك-والإثيوبية

العصور،مدىعلىالتغييراتمنكثيرالعبرانيةاللغةاعثزىوقد

تحديدأمكنبواسطتهاالتيالمخطوطاتأسلوبمنذلكيتضحكما

هيوداودموسىبينالفترةكا!ماالعموموعلى.اللغةتطورتاريخ

داودزمنبعدمنالتدهورفيأخذتثم.العبرانيةللغةالذهيالعصر

غريبةكلماتدخولبسبحبوذلكمنسئى،أوحزقياضلكحتىالملك

فيوالبابليينللأشوريينوالإسرائيلييناليهودنحالطةجراءمنإليها

صفاءتكدربابلوشيحزقياففكبينثم.والتجارةالسياسةأمور

الشيمدةفيأما.كثيرةغريبةكلماتدخلتهاصما!لحامآ،اللغةتلك

وذلكحجمآ،أكبرتغيراتعليهاطرأفقدسنة،سبعونومقدارها

فعندإليها+ئقلواالتيالبلادلغاتلاستخداماليهوداضطراربسبب

ماتقريبآ،الكلدانيينبلغةيتكلمونالعبرانيونكانالسبيمنرجوعهم

الأسفارقراءةعندالأمراقتضىلذلك.قليلةعبرانيةكلماتبعضعدا

ماالشعبيفهمحتىالكلدانيةإلىالعبريةمنبالترجمةالقيام،المقدسة
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شريعةسفرأحضرلماالكاتجماعزرافعلهماوهذا.عليهئتلىكان

للشعب:الشريعةيفسرواأناللاويينأمرإذ،الشعبقدامموسى

وأفهموهمالمعنىوفسرواببيانالئهشريعةفيالسفرفي"وقرأوا

8:8()نح+(!القراءة

طويدة،لمدةالسبيمناليهودرجوعبعدحتىالحالاهذهوظلت

الكهنةطبقةأنغيرمطلقآ،العبرانيةباللغةيتخاطبالشعبيكنفلم

مقدسةلغةباعتبارهابهاويتكلمونيدرسونهااستمرواواللاويين

للشعب.والأنبياءالناموسكتبيفسئرواأنيستطيعواحتىوأيضا

كلغةالمكابيينزمنفيمانوعآحيةكاشماالعبريةاللغةأنئظنولكن

عصرمنأثريةمسكوكاتبعضؤجدتفقد،الأقلعلىكتابة

بالعبرانية.كتاباتعليهاالمكابيين

الشعبلغةظلتوالتياليهودبينأخيرآاستقرتالتياللغةأما

سورياأقاليمفيسادتالتياللغةهيفكا!ما،المسيحمجيءزمانحتى

بالأرامية.وسئميتالكلدانوبلادوبابلالنهرينبينوما

علماءظلفقدالحد،هذاإلىالعبرانيةاللغةتقلصمنبالرغمولكن

رعيةمدارسأجلهامنوأقاموا،بالغباهتماميدوسونهااليهود

وكاي،هاليلمدرستيالمدارس!هذهأشهروكان،للمختصينلتعليمها

مداوس!أنششتفقدأورشليمخراببعدأما.المسيحأيامفيوذل!ك

التيطبريةمدرسةأشهرهامنوكاننحتلفة،أماكنفيالغرضلنفس

م،235سنةبالبارالملقبيهوذاالحاخامزمانحتىمزدهرةبقيت

-88-



عدةأقامواناشطةجماعةتلاميذهبينمنوكان"الميشعنا")2(،جمعالذي

حتىناميةبقيتوقد،فلسطينمداوسنجاحهافيفاقتبابلفيمدارس

المسيح.بعدالعاشرالقرن

تكتبوكاشماحرفآ.وعشريناثنينالعبرانيةاللغةحروفعددويبلغ

مربعةلمجروفبعدفيماتكتبصارتثمالسعومرية،بالحروفأصلآ

وتآليفيوسابيوستاريخفيوودوقد.الكلدانيةالحروفمثلالشكل

هيئةغئرالذيهوالسبيمناليهوفىوجوعبعدالكاتجطعزراأنجيروم

اليهودلمنفعةوذلك،المربعةهيئتهاعلىوجعلهاالقديمةالعبرانيةالحروف

حروفقراءةعلىاعتادواالذينبابلأرض!أالسبيأثناءؤلدواالذين

العثمكل.المربعةالكلدانيةاللغة

وهي،الآنحتىأيديناإلىوصلتالتيالعبريةالمخطوطاتوأقدم

مكتوبةأي،تشكيلأوحبركاتبدونوإنما،المربعةبالحروفمكتوبة

المسيحبعدالكتابةعلىأدخلتفقدالحركاتأمافقط.ساكنةلمجروف

كما،للفظالصحيحالنطقضبطبقصدوذلكسنةخمسمائةبنحو

والحضل.العباراتبينتربطالتيالعلاماتوهيأيضآ"اوريم"ادخلت

والماسورا)5(والتلمود)4(الترجوم)3(كتبوبمتأليفوئعزى

معآ.وبابلطبريةمدرستيإلى،العبرانيةاللغةفيوالطعاميمالحركاتوإضافة

.""المعلم!تلجماعةاليهوديالمقدسالكتابتفاسيرهيالميشنا:)2(

بابل.منالعودةبعدالأراميةإلىالعبريةمنالمترجمينتفاسيرهو:الزجوم)3(

القرائين.تدعىأخرىفئةتعاليمهيوالأخيرةوالجيمارا،الميشنالمجموعهوالتلمود:)4(

.الشيوختقاليدهيالماسورا:)5(
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الأعلية:النصوعىمصيو-2

هيكلبناءقبلحمماكا!ماأنهاالتوراةأسفارعننعرفهالذي

)تثنيةفيمكتوبهوكماالعهدتابوتبجوارمحفوظة،سليمان

المخصصةالخزانةفيؤضعتفقدالهيكلبناءبعدأما31:24-26(.

.التوراةبعدكتبتالتيالمقدسةالكتببقيةمعللأسفار

كلبابلإلممامعهأخذ،بابلملكنبوخذنصربيدالهيكلفدمولما

ذهب،ومنفضةومننحاسمنالتيالمذ2بحوأوانيالثمينةالأشياء

الأصليةالنصوصبهاالتيالمخطوطاتأيفمامعهأخذأنهويظن

منلأنهمنها+نسخآربماأو،الخزانةفيوجدهاالتيالمقدسةللأسفار

نأإذ،الناموسمننسخبابلفيكانأنه-حالأيعلى-الواضح

بطريقةموسىشريعةإلىأشار-السبيفيتنبأالذي-البيدانيال

...شريعتكعلىتعدىقدإسرائيل"وكلعليها:اطلعأنهعلىتدل

)دانيال..."موسىشريعةفيا!ضوبوالحلفاللعنةعلينافسمكبحت

سمعنا"وماالأنبياء:بهاتنبأالتيالنبؤاتذكرأنهكماأ-113،أ9:

عبيدهيدعنأمامناجعلهاالتيشرائعهفيلنسعلكإلهناالربصوت

منفهمثدانيال"أناأيضآ:يقولكماأ(،ه9:)دانيالالأنبياء"

لكمالالبيإرمياإلماالربكلمةعنهاكاشماالتيالسنينعدداتحب

9:2()دانيال."أورشليمخرابعلىسنةسبعين

الشيمنعودتهمبعداليهودأنعزراسفرمنأيضآيتضحكما

داريولم!،حكممنالسادسةالسنةفيالهيكللبناءوإعادتهم

سفرفيمكتوبهوكماأورشليمفيالتيالئهخدمة"أقاموا..+



لديهمكانأنهعلىقاطعةدلالةيدلوما6:18(+)عزرا"موسى

منطلبواأنهمهو-وبعدهالسبيقبل-المقدسةالأسفارمننسخ

الرببهاأمرالتيموسىشريعةبسفريأتي"أنالكاتجماعزرا

كشعببهادرايتهمبذلكمبينين8(،أنحمياعليهمليقرأهاإلصراشل"

ولاويين.كهنةأي،كقادةفقطوليس

أهلعندللتوراةأخرىنسخوجوديثبتماالأدلةمنأيضآوهناك

توراةباسمللمسيحيةالأولماالقرونفيمعروفةكا!ما،السامرة

ذكرهاوقداليهود.عندالمعروفةالنسخبخلافوهيالصامريين،

والعلأمةالإسكندريكيرلسوالقديسالكنسيالمؤرخيوسابيولس

وتوراة.الأولينالكنيسةوكثابآباءمنوغيرهموجيرومأوريجانس

عنتختلفكاشماكمافقط،الخمسةموسىأسفارتشملالسامري!،

الاختلافاتهذهمنكثيرآأنإلا،المواضعبعضفياليهودتوراة

بعضإدخالأو-النحويةأوالإملائيةالنواحيعلىتقتصركاشما

تحويربقصدكا!طالإضافاتبعضأنكما،التصحيحأوالشرح

نصآلناتقدمحالأيعلىولكنها.السامرييناعتقاداتلملاءمةالمعني

السامرية.بالحروفمكتوبآإنماالعبريةللتوواةاجآعاليةقيمةذاقديما

(ثهالكهنةمن"واحدبهاأتىنسخةعنأخذتأنهاويقال

!ا.م678سنة"أسرحدون"أشمورملكسباهمالذين)الإسرائيليين(

أ:28(.7مل)2"الربيئقون"كيفالسامريينأجدادليعلموأرسله

معجاءتنسخةعنأخذتإثه!يقولآخررأيهناكأنهعلى

قد"،الكهنةرئيس"لألياشماحفيدآكانقنسئىاسمهمزيفكاهن

-19-



)نحميا.مق432سنةالأمميالحووونيسنبلطصاهرلأنهنحمياطرده

أ:28(.3

:وجدتالديالمخطوطاتأقدم-3

فئتين:إلىالقديمةالعبريةالمقدسةالمخطوطاتتقسيميمكن

المجامع.!أللاستعمالكتبتدروج-أ

.الخاصللاستعمالكتب-ب

وأالأنبياءأوالناموس!علىإماتحتويالمجامعدروجوكا!ما

وأنقطبدونالمربعةبالحروفم!ستوبةوهي.المقدسةالكتابات

فاكتشاف.الفائقةالعنايةومراجعتهاإعدادها!أئراغيوكان.تشكيل

كلهالذزجيجعلبأنكفيلأكانالواحدالعمودفيفقطأخطاءأربعة

بلالحبر،وتر!ط،الأعمدةوطول!الجلوفى،أنواعوكا!مامرفوضآ.

صارمة.شروطذات،الكتابةأثناءالكاتجطملابسوحتى

و!صاشط،والتشكيلبالحركاتئكتبفكاشماالخاصةالكتبأما

وكاشما:النصوصوتفسيرالتقاليد()أيبالماسورائملأهوامشها

فياسئعملتثم،والألوانبالذهبئزئنالكلامبهايبدأالتيالحروف

يأ-الربيةالحروفالورقعلىكتبتالتيالمخطوطاتبعض

الرقعة.حرو!ت

نحطوطاتهيالآنحتىؤجدتالتيالعبريةالمخطوطاتوأقد!

ويرجعأم.479سنةربيعفيوجدتال!جمما،بفلسطينالقمرانوادي

واديومخطوطاتالميلاد،قبلوالثانيالأولالقرنينإلماتاريخها
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أنهحينفيالميلاد+بعدالثانيالقرنإلىتاريخهايرجعالتيالمربعات

منأسبقإلىترجعلاالمخطوطاتأقدمكا!ماالاكتشافهذاقبل

نحطوطاتمعالقمرانوادينحطوطاتوجملة.الميلاديالعاشرالقرن

!!القديمالعهدأسفاركلتشملتكادالمربعاتوادي

ومقارنتهاالمخطوطاتهذهبفحصالعلماءمنلفيفقاموقد

منالنقلعنناتجبينهاالاختلافاتأغلبأنفوجدواالبعضببعضها

النساخةأنالمخطوطاتهذهجملةمنيتبينكما.لأخرىنسخة

وأ-الكتبةصئنعمنقط،يتغيرلاواحدلتقليدتخضعكاشما

فيالأكبر""الكاتجماعزراأقامهمالذين-بالعبرانية"السيفوريم"

الدينيالتراثعلىخقظةليكونواالميلادقبلالخامسالقرداأواخر

بارعوحمالسشديدةبغيرةالنصوصيراجعونكانواوالذين،اليهودي

يتفاخرأنيوسيفولراستطاعالميلاديالأولالقرننهايةفيأنهحتي

المقدسةالأسفاوكتابةعلىطويلزمنانقضاءمن"بالرغمقائلا:

لث!يءأيتغييرأوحذفأوإضافةعلىأحديجرؤلمأنهإلا

فيها.(!أ6!

الماسمووي:النص-4

مؤلفوأي،التلموديونتابعم،07سنةالمقدسةالمدينةسقوطوبعد

حتىالأولالقرنمنذذلكفيواستمرواالسيفوريم،عملتابعواالتلمود،

الدينيةوطقوسهملهيكلهماليهودفقدانأثروقد.الميلاديالخا!م!

حيلمىلمولمكهـكاممنأها3لمأ+8(6)
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اهتمامهميركزونجعلهم،منهمالأتقياءعلىبالغآتأثيرآوالقومية

وفيلهم.تبقىالذيالوحيدالكنز،المقدسةالأسفارعلىوتقديسهم

الرغموعلى،بابلوفيطبريةفيوالجيماراالميشناتكوشماالفترةتلك

وتفسيربتقديمأساسآيختصكانالكبيرالأدبيالعملهذاأنمن

فحكمةوسيلةأعظمذاتهبحدكانأنهإلا،القديمالعهدأسفار

وتسليمه.لنقلهطريقةأسلمقذملأنه،التقليديالنصعلىللمحافظة

هذهعبءحملواالذينالماسوريتيين،!اعةالتلموديينأعقبوقد

يعنيالذينهؤلاءعشر،الحاديالقرنحتىالسادلم!القرنمنذالرسالة

النصطبعمهمةورثواالذينوهمالتقليد"،"أساتذةأنهماعهم

وإضافة،والحروفالكلماتبترقيمالعملوتمموا،صفحاتفيالعبري

الحركاتونبرات،الصحيحالنطقعلىتساعدالتيالشكلعلامات

قامواوكذلك.للكلامالموسيقيوالتوقيعالمنطقيالتتابعتبينالتي

المقبولالنطقأوالقراءةفذكروا،معنيينتحتملالتيالكلماتبتوضيح

.المكتوبالنصعنمختلفآيكونحينماللكلام

وكتابالكبير،"الماسورا"كتابالماسوريتيينأعمالكؤشماوقد

الغامضةالكلماتعلىملاحظاتهميشملالذيالصغير"الماسورا"

صفحاتأسفلفيئكتبالتيالملاحظاتحاليآيمثلوالذيفقط،"

المطبوعة.المقدسةالكتبأغلبفيالنمالعبري

بنصوصالمتعلقالتقليدكانعشرالحاديالقرننهايةقبلوهكذا

المعتمدالنصعلىالاستقراروصارتمامأ،تثئتقدالقديمالعهد

منه.مفروغآأمرآالقديمالعهدلأسفار
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هذهالقمرانواديلمخطوطاتالأخيرالاكتشافأكدوقد

الأنواعمتعددةلمجموعة!طثلؤجدتالتيالمخطوطاتأنإذ،النتيجة

الآخرالبعضبينماالماسوري،للنصمطابقفبعضهاالنص.حيثمن

كما،السبعينيةالترجمةعنهأخذتالتيبالنعالعبريالشبهشديد

منخليطوغيرها،للنصالسامريقرباأكثرأخرىنصوصتوجد

منمعيننوعتحديدنحوسائداتجاهوجودلوحظأنهإلا.مختلفةأنواع

يرجعوالتيالمربعاتواديفيؤجدتالتيفالمخطوطات،النصوص

للنممطابقةكلهاؤجدتالميلادبعدالثانيالقرنإلىتاريخها

.الزمانذلكفيمداهوصلالتطورأنإلمايشيروهذا.الماسووي
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إلئآفأإلمظئلي

الع!كرألقريمأش!لرترجما!

!3!+1-الئرجوم:ثه!ول

وصلتالتيالقديمالعهدترجماتأقدمأنالتأكيدمعالقوليمكن

عزراأسفارمنالأجزاءتلكهي،الآنضىالإطلاقعلىأيديناإلما

نأوالمعروفالأرامية.باللغةالعبريالأصلفيالمكتوبةودانيال

الأرامية،للغةالقديمالعهدأسفارترجمةإلىدعتالتيهيالضرورة

بعداليهوديالشعبلسانهياللغةهذهأصبحتأنبعدوذلك

لغةلتكونالناموس!بهاكتبالتيالعبريةاللغةتقلصتحيثالممبي،

ماسةالحاجةآفعمتتلذلكحتميةوكنتيجة.وحعسبالمقدسةالكتب

المقدسةالكتبئقرأحينمامفسرأومترجمإلىوالمدارس!المجامعفي

8:8نحمياسفريخاذكرهجاءممابوضوحذلكويظهر.الشعبعلى

ا!ىوفسرواببيانالئهشريعةسفرفي"وقرأوا:يقول!ط

ك!كهـ.القراءةوأفهموهم

-الشرقفيالاسمبهذائعرفكما-"الترجمان"وظيفةوكان!

كانمعينزمنوإلىالأسفار.قراءةأثناءبتصرفالشفويةالترجمةهي

أصبحتالوقت.ممرورولكن،تفسيراتهأوترجمتهئكتبأنممنوعآ

لها،خاصنظاموضعإلىالأمراحتاجحتىالأهميةمنالوظيفةهذه
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الآية،آيةالناموس!لأسفارترجمتهتيهونأنالمترجمعلىيتحتمفكان

هذه!عذلكأعقبثمفصلأ.فصلآفتكونالأنبياءأسفارأما

لمجهودثمرةكا!ماأنهاشمكولابالترجومات،حميتكتبفيالتراجم

المتر!ين.منللعديدطويل

فلسطيني.أصعلمنهيعصرناحتىبقيتالتيالترجوماتو!يع

موسىلأسفار"أحكل!وله30"أونكيلوسجومتروأفضلهاأقدمهاومن

ترجمتهتكونوتكاد،الصرفةالأراميةباللغةمكتوبوهو،الخمسة

أمينةترجمةالترجومهذااعتباريمكنلذلك.العبريللأصلمطابقة

نسخةفظهرتبابلفيذلكبعدصياغتهأعيدتأنهويبدوما.نوعآ

البابلية.بالنسخةوتسمىله،جديدة

وكذلكمحزئيل،بنيوناثانكتبهللأنبياءترجومأيضآوهناك

التآليفهذهوكل"الهاجيوجرافا".الأخرىالمقدسةللكتاباتترجوم

الراهن.بوضعهاهيكماحالهاعلىبقيت

اليونانيةاكجمات-2

**نا:الدمعبعينيةالترجمة-أ

العصرإلىتاريخهايرجعالقديمللعهداليونانيةالترجماتأنمع

نأإلا،المسيحيةالكنيصةفياستعمالهابسبحبوذلك،المسيحي

كا!طالذينالشتاتفيالذيناليهودلخدمةكا!تالأولىالمحاولات

اليونانية.هيلغتهم
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فمنالأرامية،الترجوماتعلىللإقبالبالنسبةالحالكانوكما

يطلبواأنباليونانيةالمتكلميناضطرتذاتهاالضرورةأنأيضآالمحتمل

منعليهمئتلىكانمايفهمواحتي،المقدسةلأسفارهميونانيةترجمة

آيةالترجمةيواليمترجمبواسطةطبعآبدأفوالتيالمجامغ،فيالقراءات

الترجومات+بدأتكمافصلافصلأأوفآية

فيالسائدةالرسميةاللغةصارتاليونانيةاللغةأنالمعروفومن

الشعوبكافةأخضعالذيالأكبرالإسكندرحكمأنحاءشتى

للأسفاريونانيةترجمةإلىبالحاجةأحصمنأولأنعلى.لسلطانه

القرنمنتصففيوذلك،المستوطنونالإسكندريةيهودهمالعبرية

لجميعمعتمدةترجمةأولقصةإليناانحدرتوقدالميلاد.قبلالثالث

.مق115سنةإلىتاريخهايرجعقديمةوثيقةمنالقديمالعهدأسفار

علىبناءإنهالوثيقةهذهتقولول.3أ33!حأ"أريستياس"رسالةتدعى

أوسلق.م(،247-)285فيلادلفيوسبطليموسالحاكمطلب

معالناموسمننسخةالإسكندريةإلىبفلسطيناليهودكهنةرئيس

منسبطكلمنستة:المختارينالمترجمينمنشعيخآوسبعيناثنيهط

أيامخلالالضخمةالمهمةبهذهالشيوخهؤلاءقامحيث،إسرائيل

كانالإسكندريةيهودأن:القصةهذهمننستنتجأنويمكننا.طويلة

بالخرض،وافيةئعتبرلمولكنهاللناموسمعينةترجماتبعضلديهم

متضامن.!طجهودقا!ما"،للمراجعة"لجنةبالإسكندريةاجتمعقدوأنه

هذهلجعلغملتقدجادةمحاولاتوأنءاستيفاغ؟أكثرترجمةلإخراج

عموما.مقبولةالثزجمة
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الاثنينقصةمنبالسبعينيةالترجمةهذهتسميةجاءتوقد

المؤرخثن-ويوسيفوسفيلومنكلعنهاوتحدثشيخآ.والسبعين

والتعظيم،التقريظبكلمات-الميلاديالأولالقرنمناليهوديين

نإعنهافيلوقالفقد.والسريةالإعجازمنبهالةالترجمةفأحاطوا

وقدأنبياء.بحقيدغؤاأنيمكنبلمترجمينلمجرديكونوالممؤلفيها

السبعينية.للترحمةبالنسبةالنبويةالسماتبهذهالكنيسةأخذت

يلعنوناليهودالحاخاماتقامفقد-ذلكمنبالرغم-ولكن

مشورة.ممقتضىاليونانيةإلىالأسفارفيهئرجمتالذياليومذلك

وذلك،إسرائيلمستقبلعلىحفتمصيبةذلكمعتبرين،بطليموس

شع!بأخصأسرارمنمعتبرةكا!ماالتيالشريعةتسرببسبب

لهاالمسيحيةالكنيسةوباحتضان.الإسرائيليالمجتمعخارجإلىإسرائيل

إسرائيل+حوزةمننهائياالميراثذلكانتقل

اليهودتوارثهاكما،السبعينيةالترجمةهذهالكنيسةاستقبلتوقد

عددأنقيلوقد.واحتراموقاربكل،أجدادهمعنبالمسيحالمؤمنون

يعملونكانواوأنهمشيخآ،سبعينبالترجمةاضطلعواالذينالشيوخ

الأصل.فييحرفواأنمنخشيةذلكولعلبطليموس!.بأمرمنفردين

ذلكفكانجهة.كلمنمتطابقةترجماتهمؤجدتعملهمنهايةوفي

وقد.أخرىجهةمنلهماكهوإلهامجهةمنالترجمةصدواعلىبرهانآ

.واحدةدفعةالقديمالعهدأسفارجميعترجمةأتموا

بواسطةتمتالترجمةأنالعلماءبعضيظنمتأخرةأبحاثوفي

فتراتعلىالعملأكملواوأنهم،مهارتهمفيمتفاوتينمتر!ين



وأنالميلافى.قبلوالثانيالثالثالقرنينخلالطويلأزمانآاستغرقت

الخمسة.الأسفارهوغملماوأفضلأول

أخرىترحمةتوجدفلاانتقاد،منالعلماءقدمهممابالرغمولكن

علىالكبيرالتأثيرهذامثلأئرتأوالعامةالثقةهذهمثلحازت

أنحاءكافةفيالعظيماكهمعرفةانتشارأمكنبواسطتهاإذكله،العالم

الأسفار.جميعفيجاءتالتيالثهومعاملاتوآدابثقافاتهعالعالم

الأربعةالإنجيليينجميعاعتمدهاالتيهيالترجمةهذهأنوالمعروف

المسيحيةآباءغالبيةإليهانظروقد.الأولينوالبطاركةالرسلوكافة

المسيحيةالترجماتلكلالأساسفصارتملهمآ،عملآباعتبارها

فيالقديمللعهدبهالمعترفالنصهيزالتوماتقريبآ،الأولى

.الآنحتىالأرثوذكسيةالكنيسة

النسخةبترحمةالمسيحيينعلماءولااليهودعلماءيكتؤلمولكن

والتدقيق،للتصحيحكبيرةمحاولاتقا!طفقدوحدها،السبعينية

الذينأبرزومن.جديدةوتر!اتنسخبعضذلكعنفنشأت

الترجماتوبعضالصبعينيةالنسخةومقابلةتصحيحفياشتغلوا

وجيرومأوريجانوس!،المسيحيالعلأمةالعبرانيةالأصولعلىالأخرى

المشهورةالتر!اتالثلاثمنقليلةأجزاءإليناانحدرتوقد.بعدهمن

أفىقعلىللحصولئذتتالتيالجبارةالمجهوداتهذهعنتكشفالتي

القديم:للعهدتر!ة
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ول4!أةولأصيلاترجمة-ب

أ"+40ولهأ"هتيودوتيونوترجمة

3:ولح!كل!كللألملهك!وللمعيماخوسوترجمة

الترحمةبعدجاءتالقديمللعهدأخرىيونانيةترجماتهذه

العبريوالنصالصبعينيةبالترجمةأورلمجانوسقارنهاالتيوهي،السبعينية

الشهيركتابهفيوذلك،للنمالعبريحرفيةيونانيةترجمةمع

أعمدةستةفيترجماتالعستوضعفقد9!كهـحث!.كاا"الهكسابلا"

هذامثلكبيرآعملأأنشكولا.مملاحظاته،عليهامعلقآ،متوازية

ضاعأنفبعدلذلك"كاملة".نسخمنهتعملأنالمتعذرمنكان

نسخفيؤجدتصغيرةأجزاءسوىالترجمةهذهمنيتبقلمالأصل

منهاتبقىماإلاالثلاثالترجماتهذهمنلدينافليسوهكذا.أخرى

الهكسابلا+كتاببقايافي

الميلاديالثانيالقرنمنتصفحواليفيأكويلاترجمةأنجزتوقد

بوجودتتميزوهيأكويلا.احمهبنطسمنيهوديمهتديبواسطة

الاصطلاحاتقيمةمنئضعفالتيالحرفيةالتعبيراتمنكبيرةنسبة

اليونانية+اللغوية

بينوسطآطريقآاتخذفقدأفسسمنالذيثيودوتيونأما

فيالتيوالركاكةالسبعينيةالترحمةفيالمتبعبالترجومالشبيهالأسلوب

الكنيسة،فيمستخدمةدانياللسفرترجمتهظلتوقدأكويلا.ترجمة

المقدسللكتابالمعروفةالمخطوطاتجميعفيموجودةزالتوما

.واحدةنحطوطةعدافيمااليوناني
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بدعةمنبالمسيحآمنيهوديآكانأنهيبدوالذيسيماخوس،أما

منتصرفبأكثروترجمالثالثالقرنفيعاشفقدالإبيونيين،

والتفسير.الشرحطريقةأسلوبهقاربوهكذا،تيودوتيون

ئعتترالثلاثالترجماتهذهمنالمتبقيةالأجزاءفإنحال،أيوعلى

وقد+المقدسللكتابالمقارنةالدراسةخدمةفيكبيرةقيمةذات

توضيح!اوأفادت،السبعينيةوالترجمةالعبريبالنصوقورنتخمغت

الغامضة.النصوصبعض
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إلئآلجثإلدظئلي

الريرالع!درأسفاراليناوصلبلي!

الجديد:العهدكتاببهاكتبالتياللغة-ا

بينالطر!امفتروا!اواقعةيسوعالربأيامفيفلسطينكا!ما

.الأجناسجميعملتقىكا!مالذلك،الرومانيةالإمبراطوريةفىول

شيوعآأكثرلغاتثلاثنجد،واللغاتالألسنةمختلفبينجمنولكن

وضعهالذيالعنوانالبنطيبيلاطسبهاكتبالتيوهيوانتشارآ،

إنهالكتابيقولإذاليهود"،ملكالناصري"يسوع:الصليبعلى

(91:02)يو."واللاتينيةواليونانيةبالعبرانيةمكتوبآ"كان

التيالعبرانيةتكنلمأنهاإلا،فلسطينلغةهيالعبرأنيةوكا!ما

صارتالتيالأراميةاللغةكاشماوإنما،القديمالعهدأسفاربهاكتبت

السابق.الفصلفيأوضحناكما-السبيمنعودتهبعدالشعبلسان

يعترفواأنعليهمأبىفلسطينليهودالقوميالتعصبأنويبدو

الدينيالاستعمالإطارفيوانحصارهاالأصليةلغتهمبانقراض

كانواالتيالأراميةاللغةعلىفأطلقوافقط،المقدسةلأسفارهم

".العبرانية"اللغةاسمحينذاكبهايتكلمون

-153-



كانتأنهاأي،للإمبراطوريةالرسميةاللغةهىفكاشمااللالينيةأما

إلافلسطينيهودمنهايعرفيكنولم.الرسميةوالمكاتباتالحكاملغة

المستعمرينمعالعامةالمعاملاتفيالاستعمالالدارجةالكلماتتلك

يأاهح"ل!ث!هو"الكيولونى،المئةقائدأيولأول!ح"3ولهأ"السنتوريونمثل

إغ....القلعةأوالمستعمرة

فيانتشارآاللغاتأكثرفكاشطالوظيخ!،وهيالثالثةاللغةأما

سكانهاأغلبكانسط"،الأممثهـ)جليلفيوبالأخصفلسطين

لازمةاقتصاديةكضرورةواليونانيةالأراميةاللغتينيتقنوناليهود

التجارية.لمعاملاتهم

قبلالرابعالقرنإلىفلسطينفياليونانيةاللغةانتشارويرجع

استيلاءبعداليونانيةالمدنيةلتأثيراتكلهالشرواتعرضحينما،المسيح

المستعمرونبدأالحينذلكومنذوا.م(.3231عليهالأكبرالإسكندر

الشعب"قفتتة"فيخطتهمينفذون-الإسكندرخلفاء-السلوقيون

الحركةأنمنالرغموعلى.اليونانيةالثقافةبطابعطبعهأي،اليهودي

اللغةأنإلاء،الشيبعضالخطةهذهتنفيذمنعطلتقدالمكابية

مصلحةتحتمهكوضع،فلسطينتجتاحأخذتوثقافتهااليونانية

سقوطبعدحتى،الجغرافيموقعهبحكمالتجاريةومكاسبهالشمعب

هذاوكانمكانها.الرومانيةالإمبراطوريةوقياماليونانيةالإمبراطورية

حتى،الأبيفالمتوسطالبحرعلىالمطلةالدولكلفيالحالهو

فيالشتاتيهودلمنفعةاليونانيةإلىالقديمالعهدترجمةالأمراقتضى

الإمبراطورية.دولكلوفيالإسكندرية
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الكتبوترجمة،الشاملةالصورةبهذهاليونانيةاللغةانتشاروئعتبر

بواسطةكلهاالأرضلدولالإقليميوالترابطإليها،العبريةالمقدسة

منالإلهيةالعنايةدبرتهالذيالتمهيدهو،الرومانيةالإمبراطوريةقيام

أجلمن.لممخلصالعا"المسيا!"يأتيفيهالذيالزمانملءحلولأجل

اليونانية،باللغةالجديدالعهدأسفارئكتبأنالطبيعيمنكانذلك

.الأرضشعوبكلإلىموجهةكا!طلأنها

اليونانية.باللغةمكتوبأييونانيكتابهوإذن،الجديد،فالعهد

هيالرسلبهاكتبالتياليونانيةأنئمهمأنيجبفلاذلكومع

أمثال،القدامىالإغريقالكلاسيكيونالكئاببهاكتبالتينفسها

عنهاتختلفكاشمالكنهاوأرسطو.وأفلاطونوسقراطهوميروس

اليونانيينالمؤلفينلغةعنأيضاتختلفأنهاكماكبيرآ،اختلافا

نحتلفحصيلةهيالواقعفيالجديدالعهدفلغة.للرسلالمعاصرين

بها،خاصةلهجةولايةلكلكانفقدالقد!لة.اليونانيةاللغةلهجات

أثينا""لهجةهيالشعبعامةب!ايتكلمالتيالدارجةاللهجةوكانت

ولاياتمختلفلهجاتمنمزلمجآتمثلكا!طالتي،الإمبراطوريةعاصمة

والسريانيةالفارسيةالمصطلحاتمنلكثيركبيرتداخلمع،اليونان

فكانت.للإمبراطوريةالخاضعةالبلادمنالمستعارةوغيرها،والعبرية

هياللهجةوهذهحولأه!".الشائعة"اللهجةباسمئعرفلغةالحصيلة

اليونانيةاللغةأدبعليهئنىالذيالأساسالزمن.ممرورصارتالتي

اليونانية.الإمبراطوريةفيالأجانجمابينوالتأليفللكتابة

كواسطة"الشائعة"اللهجةتلكالقديمالعهدمترجمواستعملولما
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بتعبيراتصبغهاإلىاضطروا،اليونانيةإلىاليهوديالدينيالفكرلنقل

الشعبحياةمنمأخوذةوأمثلةوباستعارات،العبريةاللغةمنمشتقة

العقليةتصوراتعنالغرابةكلغرلمجمادينيطابعذات،العبراني

لليونانية،المترجمالقديمالعهدمنالمواضعبعضفيأنهحتى؟اليونانية

باللغةالعبريةللكلماتنقلأوإنماالمفهومبالمعنىترجمةالناتجيكنلم

.ث!!3+(3اح،أأ!3أهول)نيةناليوا

كان،اليونانيةباللغةأصلأكتبتفلكونهاالجديد،العهدأسفارأما

وخاصةالدخيلةالتعبيراتمناليسيرالنذرعلىتحتويأنالطبيعيمن

مثل،اليونانيةاللغةئتقنونكئاببواسطةكتبتالتيالأسفارفي

.الرسولوبولسالإنجيليلوقاالقديس

الكلماتمنكبيرةنسبةكتاباتهم!انجدفإنناذلك،منوأكثربل

المستنبطةالجديدةالمعانيمنوكثيرآ،الحديثةاليونانيةوالتعبيرات

التعليمحاجةمقتضىحمسبالاستعمالدارجةيونانيةلكلمات

لمالدهور،أوائلمنذمكتومةأسرارعنالستارأزاحالذيالجديد

تعبيراتأوألفاظتحتإخضاعهاأوقبلمنعنهاالكلاميسبق

!!معروفة

قائمةلغةالمقدسالكتابيونانيةاعتباريمكنكله،هذاأجلمن

بقواعدتتميزالتيالجديدالعهديونانيةوبالأخصما،بصورةبذاتها

لها.متقنةدراسةأجلمنخاصقاموسإلىوتحتاجللنحوخاصة

أصيلةدوالمعةالمقدسالكآبلدواد4وامخبكلعلىوينبغي

اللغةبهمزتالذيالطويلبالتاويخدوايةعلىيكونأن،واعية
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،الرسولبولسالقديسعصرحمتىأفلاطونعصرمناليونانية

لنقلهاسئخلىمتالتيوالاصطلاحاتالعبرانيالفكربينوبالعلاقة

الحياةبإلهاموأخيرآ،اليونانيةإلىالقديمالعهدمثزجميبواسطة

الجديدةالمسيحيةبروحالهيللينيةاليونانيةاللغةصبخالذيالجديدة

وعقيدتها.

الأعلية:النصو!ىمصير-2

كاتبيهابيدذؤ!ماالجديدللعهدالأصليةالنصوصأنالمعروفمن

الرسائلكتابةفيحينذاكالمستعملالرقيقالبرديورقعلى

كنائسا!اإكتابتهاعندموجهةكاشماوأنها،المتداولةوالكتابات

ولالهاكتبتالتيالجهةإلىئرسلأنالمحتممنكانلذلكفعئنة.

فيخفظتفقدالقديمالعهدأسفارأما.معلومخاصمكانفيتحفظ

هذهبقاءنتوقعلاأنإذنالبديهيفمن.الهيكلفيمكانأقدس

الذيالورواطبيعةبسببللمسيحيةالأولمماالقرونمنذتمامآالأصول

نحصلأنأيضآالبديهيومنلتداولها.اثبعتالتيوالطريقةعليهكتبت

علىالمؤمنينشمغفبسببللأصلمطابقةمنهاعديدةصورعلى

الكنائس.سائربينتداولهاوبغرضاقتنائها

نأ(الثالثالقرن)منترتليانالعلامةقولمنالبعضويستنتج

أيامه.حتىمحفوظةزالتماكا!طالجديدللعهدالأصليةالنصوص

منعلىكلامهمئملونكانواالجديدالعهدكاتيأنعلمناإذاولكن

فإنه،عادةبأيديهميكتبونيكونواولمأ:22(،6)رولهميكتب

نحصلأنأمكنناطالما،المنقولةالصورمعالأصليةالنسخلديناتتساوى
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التيالمنقولةالنسخبينبالمقارنة،للنصالأصليمطابقنصأدواعلى

إلينا.وصلتوالتيعدفىهالمجصىلا

الجديدالعهدلأسفارالأصلىالنصعلىحصولناوسيلةأنوالواقع

ذلك،القديمالعهدلأسفاربالنسبةحدثعماكبيرآاختلافآتختلف

لثلاثةالموحدةالشهادةعلىإثباتهافيتسمتندالجديدالعهدنصوصلأن

وهي:وجدتالتيالمستنداتلتحقيقمصادو

أصلأ.النصبهاكتبالتياليونانيةباللغةالمخطوطاتأقلىمأولأ:

الثزجمات.أقدمثانيآ:

الأصلي+النصمنالآبائيةالإقتباساتثالثآ:

الأوائلالكنيسةآباءكتبهامقالاتفيجاءتالاقتباساتوهذه

بعدالانشقاوا،عصرقبلأي،الخامسصالقرنحتىالرسوليالعصرمنذ

للعهدالقانونيةالأسفارعلىالعالمكلفيتماماالكنيسةاستقرتأن

الجديد.

المخطوطاتأولأ

سنةللمسيحيةالمجنوناضطهادهفيدقلديانوسالإمبراطورحاول

ذلكفيمقتديآ،المسيحيةالمقدسةالكتبجميعيبيدأنم،303

الكتبيبيدأنقرونببضعةقبلهأيىادالذيإبيفانصبأنطيوخوس

الكتابأسفارلكلالنسخمنكافيآعدداولكن.اليهوديةالمقدسة

كاملأ.النصلناليوصئلعاشالقانونيةالمقدس

يوسابيوسالأسقفإلمماقسطنطينالإمبراطورأسندم335سنةوفي
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أسفارلجميعالإتقانتامةكبيرةنسخةخمسينإعدادمهمةالقيصري

نأئستبعدولا.القسطنطينيةكنائسفيلاستخدامهاالمقدلم!الكتاب

هذهمنلناتبقىوقدبالإمبراطور.اقتدواقدالبلادأثرياءمنكثيرين

نسخأربع،الميلاديوالخامسالرابعللقرنينالمميزالخطذاتالنسخ

بالنسخ:تعرفكلهالمقدلم!للكتابكبرى

طهـ،بالحرفلهاوئرمز،الإسكندرية10

،!بالحرفلهاوئرمز،والفاتيكانية.2

،3بالحرفلهاوئرمز،والسينائية.3

.حبالحرفلهاوئرمزوالإفرايمية54

الصور(.ملزمةفيصورآلها)انظر

يوجدعشرالخامسالقرنمنتصفالرابعءحتىالقرنمنتصفومن

العهدلأسفاراليونانيةالمخطوطاتمنتاريخيامسلسلةمجموعةلدينا

نسخةمائةمنأكثرمنهانحطوطة،5025علىعددهايزيدالجديد،

حتىالرابعالقرنإلىتاريخهاويرجع،الكبيرةبالحروفمكتوبة

العاديبالخط،المتصلةالصغيرةبالحروفمكتوبةوالبقيةالعاشر،

جميعه!ليسولكن.التاسعالقرنمنالغالبفيتاريخهاويبدأ،الدارج

آنفآكرت3التيالنسخالأربعسوىبأكملهالجديدالعهدعلىتشتمل

بالحروفالمكتوبةمننسخةوثلاثيهئ،الكبيرةبالحروفالمكتوبةوهي

الأناجيلعلىإمافتحتويالمعتادةالنسخأما.العاديبالخطالمتصلة

رسائلعلىأوالجامعةوالرسائلالرسلأعمالسفرعلىأوالأربعة
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.وحدهالرؤياسفرعلىأوالرسولبولس

قراءاتعلىتشتملالتيالمخطوطاتمنأخرىلمجموعةوتوجد

أعمالأوالأناجيلمنفصولمنتتكونوهي،الشرقيةالكنيسة

والرسائل.الرسل

وممزقة،مشؤهةالمخطوطاتهذهمنكبيرةنسبةوجدتوقد

منجعلممافيهكاشماالتيالأصليةالكتابةفوقمكتوبآبعضهاووجد

ولكن.أ!حثأ9حثا3،3باسمالمعروفةالمخطوطاتوهيقراءتها،المتعذر

فيالمخطوطاتهذهأعطتنافقد،الصعوباتهذهكلمييالرغمعلى

عددهالكثرةنظرآالجلىيلى،العهلىلأسفاوللغايةوافيانصامجموعها

لأيعليهالحصولأمكنآخرمستندأيمنأكترعهدهاوقدم

قديم.آخررونافيكتاب

اؤجماتا-نيآثا

المخطوطاتعنأهميتها،في،الأخرىالقد!طةالتر!اتتقللا

لنائقذملأنها،الأصليالنصر،بهاكتبالتياليونانيةباللغةالمكتوبة

ؤجدتيونانيةمخطوطةأيمنأقدمالأصليالنصصخةعلىشهادة

يرجعالقديمةواللاتينيةوالقبطيةالسريانيةفالترجمات.الآنحتى

الرسوليينالآباءأيامإلىبناوتعود،الميلاديالثانيالقرنإلىتاريخ!ا

واجتهادهضةعلىتشهدوهي،مباشرةالرسلبعدجاءواالذين

الرسولي.العصرأعقبالذيالقرنفيالمسيحيينالمترجمين

وأهمها::السريانيةالترجمات(أأ

-011-



لفيلوكسينيةا،حول،!3هولكاأولنيةيتولكورا،!ح3أ"!،،لبيشيتاا

.أث!159*حث!أث!!

فمن.السريانيةإلىترجمتههيالمقدسالكتابترجماتأقدمولعتبر

الأولىالسمنينفيترجمواقدالنهرينبينفيماإديسئامسيحييأنالمعتقد

وكذلك،العبرانيةمنالقديمالعهدكتبالميلاديالثانيالقرنمن

بكثير.الزمنهذابعدليس،اليونانيةمنالجديدالعهدكتب

"الكوريتونية".باسمالمقدسللكتابسريانيةترجمةأقدموئعرف

!طم!غيرنسخةئرجمتوقدالبشائر.سوىمنهايتبقلمولكن

النطرونبواديأح!")1(!3!9ديباوا"مريمالقديسةديرفيمنها

ومنهأم.858سنةكوريتونالدكتوروطبعها،الغربيةمصربصحراء

فيأخرىنسخةاكئشيقتثمبالكوريتونية.الترجمةتصميةجاءت

تقريبآ.البشائركلعلىتحتوي2918سنةسيناء

"البيشيتا"باسمالمعروفةفهيالقديمةالسريانيةالترجماتأشهرأما

القديمالعهدأسفاربأنالبيشيتاوتتميز"الحرفي".أو"البسيط"ومعناها

اليونانية،الأبوكريفاأسفارتشمللافهيلذلك.العبرانيةعنمترجمة

رسائلأربعتنقصهااليونانيةعنالمترجمةالجديدالعهدأسفارأنكما

فيتمتقدالترجضهذهأنوئظنالرؤيا.وسفرالجامعةالرسائلمن

بعملها.قامواالذينالتحديدوجهعلىئعرفولاالرابعالقرنأوائل

أنهاأيمع؟=3339الئة،-أح!:شقينمنالأصللاتينيةكلمةاء!:!3!9ديبارامريم)1(

الثة"."معمريمالقديسةتعني

-111-



منبجأسقففيلوكسينوسالقديسعهدالسادسالقرنأوائلوفي

ترجمةبعملبوليكاوبوس!الخوريبسكوبوسصديقهإلىسوريابشرق

النسخةإلامنهاتصلنالمولكن.السريانيةإلىالمقدسللكتابجديدة

سنةفيلوكسمينوسالقديسخليفةالهرقليتوماأعدهاالتيالمنقحة

بنيتوقد.إليهنسبةالهرقليةالسريانيةبالتر!ةسميتولذلكم،616

فيهجديدبأسلوبصياغتهاأعادت!طالبيشيتاعلىالترجمةهذه

الجديدالعهدأسفارتهلتأنهاكما،اليونانيبالنصالالتزاممنمزيد

بكاملها.

وأهمها::المصريةالثزجمات)ب(

أأوالفيومية-الطيبية(أأوالصعيدية-الممفيسية()أوالبحيرية

كا!ماالتيوهي،القبطيةاللغةهيالقد!طةالمصريةاللغةالبشمورية(.

وأالهيروجمليفيةبالحروفئكتبوكا!ما،الفرعونيةمصربهاتتكلم

مصرفيتمامااللغةهذهاستعمالتو!تفوقد.الديموطيقيةأوالهيراطيقية

لغةالعربيةاللغةوأصبحتالميلاديعشرالسابعالقرنمنتصفمنذ

فيالكتابيةوالقراءاتالصلواتزالتماولكن.الدارجةالشعب

اللهجةوهيالقبطيةاللغةلهجاتبإحدىئتلىالإلهيالقداسخدمة

البحيرية.

اللغةكتابةفيكبيرتطورحدثمصرالمسيحيةدخولوعند

حرفآوعشرينبأربعةاللغةلهذهالأبجديةالحروفاسئبدتتإذ،القبطية

الأصل،مصريةأخرىحروفستةإليهامضافآاليونانيةالأبجديةمن
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فيحدثمثلمااليونانيةوالكلماتالتعابيرمنكثيرإليهاتسرتتكما

السريانية.اللغة

البحيريةاللهجةأهمهامختلفةلهجاتبعدةالقبطيةاللغيةوتتميز

منلهجةكلإلىالمقدسالكتابئرجموقدوالفيومية.والصعيدية

الكتبمنأجزاءتشملنحطوطاتوؤجدتالثلاثاللهجاتهذه

البحيريةال!ؤجمةوكاشط.اللهجاتهذهمنواحدةلكلالمقدسة

فيالصعيديةوالترجمة،البحريالوجهأيالسفلىمصرفيمنتشرة

ولكن.الوسطىمصرفيالفيوميةوالتر!ةالصعيد،أيالعليامصر

باقيعلىسادتالتيالبحيريةاللهجةهياللهجاتهذهأهم

إلىالإسكندريةمنالبابويالكرسيانتقالبعدخصوصآاللهجات

البحيريةاللهجةمعهفانتقلتعشير،الحاديالقرنخلالالقاهرة

أيضآ.والصعيدالوسطىمصرفعفت

نأينبغيالمقدسللكتابالقبطيةالترجماتهذهأصلنعرفولكي

الرسولمرقسالقديستشئرهاأنمنذمصرفيالمسيحيةتاريخنتتبع

آهنمنأولأنعامةالمعتقدفمن.الميلاديالأولالقرنمنتصففي

ماثم،باليونانيةالمتكلمونالإسكندريةيهودهممصرفيبالمسيح

فيأنهحتى،فائقةبسرعةالبلادمواطنيبينانتشرتأنالمسيحيةلبثت

الرسولمرقساستشهادعند-م68سنةالأكثرعلىأو-م62سنة

المؤمنين.منكثيرمصرفيكان

لاهوتيةمدرسةأنشأالإنجيليمرقسالقديسأنالمعروفومن

.المقدسالكتابأسفاركاشطموادهاأهمأنبدولابالإسكندرية
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هيكا!ما-المقدسةالأسفارلغة-اليونانيةاللغةأنفيهش!كلاومما

أيضاوالمستخدمةوالأساقفةوالمعلمينالمبشرينبواسطةالمسعتعملةاللغة

الكنيسة+فيالليتورجيةالخدماتفي

منقرننصف.ممدةالرسولمرقساستشهادبعدالمسيحيةولكن

الثالثالقرنينتيماولممصر،أنحاءفيبقوةجذورهاثبتت،الزمان

وصارمصر،أنحاءكلفيانتشرتقدالمسيحيةكا!طحتىالميلادي

أنطونيوسالقديسأسئسهاالتيالرهبنةوأضحتأسقفها،مدينةلكل

نأفيهشكلاومماالبلاد.أرجاءفيأطرافهيبسطناميآغرسآالكبير

تكونأنالمتوقعفمنلذلك،باليونانيةعارفينيكونوالمالشعبعامة

ذلكعلىويبرهن،القبطيةوهيلغتهمإلمائرجمتقدالكتابأسفار

ترجمةعلىمشتملةؤجدتالتيالقد!لحةاليونانيةالمخطوطاتبعض

قبطيةترجمةأولأننستنتجأنيمكنوهكذامقابلها.للنصقبطية

.الميلاديالثانيالقرنفيكاشماالمقدلع!للكتاب

لاكانأنهنفهمم()251-356أنطونيوسأنباحياةقصةومن

العالملتركنازعداخلهفيتحركوأنه،بلادهلغةالقبطيةسوىيعرف

"اذهب:يسوعالربلهقالالذيالغنيالشابإنجيلفصلسماعهبسبب

كماأ:16(.9)!ما"اتبعنيوتعالللفقراءوأعطهلكماكلوبع

عارفآكانأنهأنطونيولم!القديس!عنالرسوليأثناسيوس!البابايشعهد

أيامهفيمترجمةكاشماالمقدسةالكتبأنعلىيدلنامما،المقدسةبالكتب

إليناوصلتالتيالكتاباتفيأنهأيضآبالملاحظةوجدير.القبطيةاللغةإلى
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كلامنالاقتباساتمنكثيروجودنلاحظأنطونيوسللقديسمنسوبة

العهدين.

ورهبانالأساقفةمنكبيرآعددآأنعلىكثيرةأدلةالتاريخويحمل

باليونانية.جهلهممعالمقدسةالكتبلمجفظونكانواالعصرذلك

القديسيتعلمولم.القبطيةهيمصرأديرةفيالدارجةاللغةوكاشط

وفيأ2(.متأخرةسنفيإلااليونانيةم(348-)292باخوميوس

31(.المقدسةالكتبدراسةالراهبعلىلمجتمكانالديريةقوانينه

الثزجمةتاويخنحددأننستطيعوغيرهاالاعتباواتهذهمن

.الميلاديالأنيالقرنأواخرفيالمقدلم!للكتابالقبطية

السبعينية،الترجمةعلىاستندتقدالقبطيةالترجمةأنالواضحومن

أن!ويالأحظثيودوتيون.ترجمةمنلقلالذيدانيالسفرعدافيما

يختلفيونانينصعنأخذتاقدوالصعيديةالبحيريةالترجمةمنكلأ

أما،الصعيديةمنوأنقىأدواالبحيريةالترجمةولكنالآخر،عن

الصعيدية.علىئيتتفقدالفيوميةالترجمة

المقاونةالدواسةفيكبرىقيمةذاتالقبطيةالترجماتوئعتبر

تطرأأنقبلاليونانيللنصمستخرجآتمئللأنهاالكآبية،للنصوص

التقابليةأوويجاثوسلدواسةكنتيجةنشأتالتيالتطوواتعليه

"الهكسابلا".الثمهيركتابهفيالسبعينيةالثزجمةلنص

ول.لأءدث!30!4العلأمةتحقيقحسب21(

أي".!ولح،33،ث!0،!صأ.32(13
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اللاتينية:الثزجمةأج(

والجديدالقديمالعهدينمنكلأتقرآنومصرسورياكا!مابينما

باليونانية،المقدسالكتابتقرأتزاللاروماكانت،الوطنيةبلغتهما

أما.اليونانيةتتكلمغالبيتهافيكا!ماالمبتدئةالرومانيةالكنيسةلأن

بشمالقرطاجنةمدينةفيتمتفقدالمقدسللكتابلاتينيةترجمةأقدم

الحصولأمكنوقد.اللاتينيةللمسيحيةالفعليةالأمئعتبرالتيأفريقيا

وكبريانترتليانكتاباتمنالترجمةهذهمنكبيرةأجزاءعلى

تحتويقديمةمخطوطاتومن،الأفريقيةالكنيسةكئابمنوآخرين

باللاتينية.المقدلم!الكتابمنأجزاءعلى

منوالجديدالقديمالعهدانئرجمالقديمةاللاتينيةالترجمةهذهفي

العهدأما،اليونانيةالأبوكريفاكتبالقديمالعهدويشمل.اليونانية

يكنلمأنهحيثالثانيالقرنفيالغربيالقانونيتبعفإنهالجديد

الثانية.بطرس!ورسالةيهوذاورسالةالعبرانيينإلماالرسالةيشمل

إلىالرابعالقرنقبلاللاتينيالمقدسالكتابانتشرأفريقياومن

صيغةأحسنعلى"إيتالا"اسمأغسطينوسالقديسأطلقوقدأوروبا.

كثيرفيهامختلفةتر!اتهناككاشطأنهإذ،الأوروبيةاللاتينيةللترجمة

النسمخعدديصاويالنصأشكالعددأنحتى،المفارقاتمن

هالموجودة

جيرومالعلأمةقامموخدة،تر!ةإيجادبضرورةالالتزامهذاوأمام

داماسوسالبابامنبتكليفم،383سنةلحمببيتمغارةفيالمتوخد

مراجعتهابغرضالقديمةاللاتينيةللترجمةدقيقبفحصروما،أسقف
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اليونانية،بالمخطوطاتمستعينآاد"إيتالا"!بتصحيحبدأوقدوتنقيحها.

أتبعهماثم،سطحيةأكثربدرجةو!!لحاالرسائلتمأولأالبشائرفراجع

بالرجوعالثانيةالمراجعةصئخختوقدالمزامير،لسفرمراجعتينبعمل

قدالقديمالعهدبقيةأنويبدوأجزائها.بعضفيالعبرانيةالترجمةإلى

التيهيالعملهذامنبسيطةنسبةولكن،الطريقةبنفسعولجت

أمامقيمتهاتتضاءلالترجمةهذهفإنحال،أيةوعلى.الآنحتىبقيت

المقدلم!الكتابلترجمةم093سنةأيضآجيرومبدأهاجرأةأكثرخطة

41زهاءالمهمةهذهمنهاستغرقتولقد.مباشرةالعبريةاللغةمن

عادية.غيربسرعةترجمتالأسفاربعضأنمنبالرغمسنة،

للكتابالجديدةاللاتينيةترجمتهتحوزلكيطويلوقتمرولقد

قبولأ-الشعبيةأوالشائعةومعناها-"الفولجاتا"سئمتتالتيالمقدس

الباباأيامفي،الزمانمنقرنينفبعد.الدينيةالأوساطبينعامآ

تيرجمةضوء!أو!!طاالفولجاتااستعمالبدأالكبيرغريغوريوسالروماني

بهاحاليآالمستخدمةالفولجاتاأجزاءبعضأنكمالها.مقابلةأخرى

ترحمةاللاتينيةالكنيسةتعتمدولم.القديمةاللاتينيةالترجمةمنأجزاء

زالماانهعلىأم،546سنة3+،ولحترنتمجمع!نيإلاالفولجاتا

منقحة.أخرىترجمةصدووإلىبالحاجةقائمآالإحساس

وهي:خاصةأهميةذاتقديمةأخرىترجماتوتوجد
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سباهالذيالكبادوكيألفيلاسعملهاالتيافوط!:اؤجمةا)د(

سيمولقد،الصغرىلآسيالهمغزوةفيأبويهمع)الألمان(الغوطيون

يرعاهموظلالأريوسي،المذهبعلىم341سنةعليهمأسقفآ

عدافيمااليونانيةمنكلهالمقدسالكتابلهموترجمسنة.أربعين

منأنهرأىالتي،والثانيالأولوالملوكوالثانيالأولصموئيلأسفار

ترجمةانتشرتولقد.للحربدائمآمتهيئينقومعنمنعهاالحكمة

أعد!ماالهرطوقيأصلهابسببولكنما،زمن!اأوووبافيألفيلاس

قليلة.أجزاءإلامنهاينبئولمالنسخأغلب

مماالرغموعلى.الرابعالقرنإلىوترجع:الأثيوبيةالثزجمةأهـ(

الكنسيوالتقليد،الأثيوبيالوزيرإيمانمنالأعمالسفرفيجاء

أنهإلا،الحبشةإلىالبشارةحملقدالرسلأحدبأنيشهدالذيالقديم

فيقول.الرابعالقرنقبلالأثيوبيةالكنيسةتاريخمتابعةيمكنلا

كاناأثيوبياكنيسةمؤسئستيئبأنم()335-415المؤرخروفينولم!

فرومنتيوسأحدهمااسمبفلسطينصورمدينةمنشابينأخوين

لاكتشافبلدهمافلاسفةأحدمعرحلةفيذهباأديسيوس،والآخر

أفرادكلالبلادأهلقتل،الساحلإلىنزولهم!ممجردالبلاد.تلك

للملك+هديةقدموهمااللذينالشابينهذينسوىيستبقوالموالرحلة

نأويحتمل.المسيحبإنجيلبتبشيرهممعتقليهمكافآفقدهماأما

الباباأقايمأنبعدوبالأخصبشارتهما،ثمرةكالنالأثيوبيالإنجيل

علىأسقفافرومنتيوسبرسامةالإسكندريةباباالرسوليأثناسيوس

حدل!..!لحامنهعلمتضاالحبشة
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المقدسللكتابالأتيوبيةللترجمةعليهاغثرالتيالمخطوطاتأها

أماعام.بو%ضهاليونانيةعنمأخوذأنهالنصمنويظهر،حديثةفهي

القبطية.للترجماتمطابقفهوالجديدالعهد

حينماالخامسالقرنإلىتاريخهاويرجعالأومنية:الترجم!(و)

حواليمروربعامرة،لأولالأرمنيةالأبجديةميزروبالقديسوضع

غريغوريوسالقديسيدعلىبالمسيحالأرهنإيمانعلىالزمانمنقرن

وقد.المقدسللكتابالسريانيةالترحمحةيستعملونوكانوا،الأرمني

بتكليفقامثمحرفآ،36منالأرمنيةالألمجديةميزروبالقديسألف

اللغةإلىبعهديهكلهالمقدس!الكتاببترحمحةإسحقالبطريركمن

علىاليونانيبالنصذلكبعدقورنتم،السريانيالنصمنالأرمنية

القسطنطينيةمنكلفياليونانيةتلقنواالذينتلاميذهميد

معهما.سةالمقدللأسفارمعتمدةنسخآوأحضروا،والإسكندرية

اللذينوميثوديوسكيرلسوضعمنوهي:اورلمح!الترجمد(در)

نهرحولالساكنينللسلافيينبالإنجيلوحصزا،السلافيالجنسبشرا

هماألفاوميزروب،ألفيلالرفعلوكما.م087سنةحواليالدانوب

منأجزاءوترحماأيديهما،علىآمنواللذينجديدةألمجديةحروفآأيضآ

،م889سنةفلاديميرالأميراهتدىولما.الوطنيةللغتهمالمقدسالكتاب

قيالآنحتىمستعملةنحللتحيم!اروسياإلىالتربكمةهذهنقل

الكبير.بطرسالقيصرأيامروتجماأنبعدالروسيةالكنيسمة
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قبلالمقدس!للكتابعربيةترجمةعننسمعفلاالىيه،الترصأما

عييم755سنةأسبانياأعمالمنأشبيليةأسقفيوحناعملهاالتي

فصاعدا.السابعالقرنمنأسبانيافيشاعتالتياللاتينيةجيرومترجمة

.ممدرسةالشهيرالمعلمجدعونسعدياالحاخامترجمالتاسعالقرنوفي

يتكلمونكانواالذيناليهودلمنفعةالعبرانيةمنالقديمالعهد،بابل

العربية.

إلىالجديدالعهدفيهئرجمالذيالزماننتحققأنيمكننالاولكن

ئرجمتالأربعةالأناجيلولعلأشمبيلية،أسقفتر!ةبخلاف-العربية

وكا!ما.التاسعأوالثامنالقرنقيالأسفاروبقية،السابعالقرنمنذ

منوغيرهاالسريانيةمنوالأخرىاليونانيةمنالترجماتبعض

سنة5115حواليمنذنحطوطةأقدمالصورملزمةفي)انظر+القبطية

(.المقدسللكتابالعربيةباللغة

القرنأوائلمنفهيقرلمجط،عهدمنشماعتالتيالتر!ةأفا

بابامنبإذن"الرزي"سركيسحلبمطرانبهاوقامعشر،السابع

وقابلوهاعربيةنسخعدةجمعفيالعلماءمنجملةمعشرعإذروما،

الفولجاتا.وبالأخصواللاتينيواليونانيبالنصالعبري

بيروتمدينة!ابهاقامفقدأيدينابينالتيجذةالأكثرالتر!ةأفا

بطرسالمعلم.ممساعدة1848سنةسميثعاليالأمريكيالمرسل

الجديدوالعهدالعبرانيةهنالقديمالعهدترجماوقد،اللبنانيالبستاني

الكتابدارأصدرتهافقدللعربيةترجمةأحدثأما.اليونانيةمن

مناليونانيةالكتبتتضمن3991سنةالأوسطالشر!افيالمقدس
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مؤلفةلجنةالتر!ةبهذهقاموقدالأبوكريفا.المسضاةالسبعينيةالتر!ة

المسيحية.الطوائفمختلفإلىينتمونعلماءمن

الآباءاقتباسات-ثالثآ

وأقباطيونانيينمنالأوائلالكنيسةآباءاقتبسهاالتيالنصوصإن

للمسيحية،الأولمماقرونالخمسةفيوالقديمالجديدالعهدينمنولاتين

المقدسالكتابنصوصكلاستخلاصيمكنبحيثالكثرةمنلعذ

المخطوطاتجميعضياعفرضناإذاحتى،وحدهالمصدرهذامنتقريبآ

القانونية.الأسفارعلىتشتملالتيالقديمة

:أمرانينقصهاللنعالأصليالآباءشهادةفإنذلكومع

والتفسير.الشرحبغرضأومتفرقةجاءتاقتباساتهمأن-أ

فياكتراثبغيرللتنقيحتعر!ماقدكتاباتهممنكثيرآأن-2

.الأحيانمنكثير

الاعتبار،!بالأمورلهذهوضعناومعذلك،منالرغمعلىولكن

فيحطسمآرأيآالحالاتمنكثيرفيئقذمالآباءشهادةزالتمافإنه

الأولمما.الكنيسةمنالنمالمقبولفيهالئعطيعليهافتنازعقراءة

وتحقيقالمقدلم!الكتابدراسةفيكتاباتهمتصلحالذينالآباءوأهم

هم:نصوصه

الرومايخا.كليمندس:الأولاقىنمن
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هرماسر-بارنابا-بوليكاربوس-إغناطيوس:افمانياقىنمن

-تاتيان-إيرينيئوس-الشهيديوستين-"الراعي"كتابصاصما

الأنطاكي.ثيئوفيلوس!

أوريجانوس-الإسكندريكليمندل!-ترتليان:افمالثاقىنمن

كبريانوس!.-هيبوليتوس-

الأورشليمي-كيرلس-القيصرييوسابيولم!:الالمجحاقىنمن

غريغوريوس-السريانيأفرآم-باصيليوس-الرسوليأثناسيوس

لوسيفورس!--إيلاريون-النيسيغريغوريوس-النزيانزي

أمبروزياستر.-أمبروسيولس

-ثيئودوويتو!-تيؤدور-الفمذه!محايوحنا:اصلىمساقىنمن

.أغسطينوس-أجيروم(إيرونيموس!-الإسكندويكيرلص

أسفارهفيالمدونةالئهل!طمةالكنيسةآباءتقديرمقدارنبينولكي

فيه:يقولالشهيديوستينوسللقديسقولأنورد،المقدسة

ومحبتهاكةعنايةعنالكتابيةوسالتهاقيهوالمسيحيةقلبإنأ

يسوعشخصوفيالمقدسةالكتبفيؤجدتكماللإنسان

.ا)4(المسيح

!ءلابرهـلم7لمح3أفرلمأ؟،ىء3الملمى3يم.0751!:232.(4)
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أ،لرأخ!فأتخماإ

القصراظواويمزلىطا!

محلي!ياالعثربىوقصة

الحدشطالعصرفيفىليلأعظم

المقدسالكتابنصوص!صحةعلى
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به!ؤلنإلمضئن

الفطرطا!ا!مطماقتارلغ

اكتشاففيتسبعاعابرحادثوقع4791،سنةمارسشهرفي

ألفيحواليإلىتاريخهايرجعالمقآسالكتابلأسفارأثريةمخطوطات

العلميةالبحوثفيالنظرإعادةفيالأثرأكبرلهاكانسنة،

مختلففيوالمسيحيةاليهوديةالمقدسةللأسفارالنقديةوالدراسات

وظلت.متعددةبلغاتالكتبمنكثيرحولهاتألفوقد.لمالعاأنحاء

حتىالماضيةالسنينطوالالمتمدينالعالمبالتشغلالاكتشافاتهذه

فيهاوجدالتيالمنطقةتلكفيالبحثاستمرحيثهذا،وقتنا

مئاتوجودعنالبحثوأسفر،متتاليةسنواتعدةالأولالاكتشاف

البالغةوالأدبيةوالتاريخيةالدينيةالقيمةذاتالهامةالمخطوطاتمن

الأهمية.

لأيمخطوطةأقدمأنالمخطوطاتهذهأهميةعلىللتدليلويكفي

علىالعثورقبل-العبريةباللغةالقديمالعهدأسفارمنسفر

أما.م169سنةإلىتاريخهايرجعكان-القمرانواديمخطوطات

الثانيالقرنإلمماتاريخهيرجعماففيهاهنا،المكتشفةالمخطوطات

أمكنقدالقديمالعهدأسفارلنصوصالتقابليةدراستناأنأي.!ا.م

الكشف.هذابواسطةسنةألفمنأكثرالوواءإلىبهاالرجوع
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فروقآتجدلمالتقابليةالدواساتهذهأنهذامنالأهمولكن

أيدينا.بينالتيالنصوصوبينعليهاالعثورتماليئالنصوصبينلدكر

أثبتتولكنهاامماننا،علىجديدآئضي!لمالكشوفهذهأنيبينمما

جدآالعريقالتراثبعينههومقدسةأسفارمنبالتقليدتسلمناهماأن

السنين.آلافمنذآباؤنابهآمنالذيالعذمفي

هكذا:فكانتالمخطوطاتهذهعلىالعثووقصةأما

يعذ-فلسطينببلادالتعامرةقبيلةمن-البدوالرعاةأحدوقف

فترك!قدت،قدعنزاتهإحدىأنفاكتشفالنهار،آخرفيغنماته

احمهوهذا-الدلمجما"عبده"محمدالفتىومضى،رفاقهأحدمعالقطيع

غنمتهعنيبحثوالجحورالأوديةوفيالتلالبينوجههعلىيهيم-

الساحلعلىالواقعةالتلالا!أمغارةدخل،بحثهفيهووبينما.الضالة

"أرلمجا"،مدينةمنونصفأميالثمانيةبعدعليالميتللبحرالغربي

لاوه65بينارتفاعهايتراوحفخاريةقدوراهناكيجدبهفإذا

منقطعاداخلهافيووجدسنتيمترآ.2هحواليوقطرهاسنتيمترآ

منبأقمشةومغطاة)دروج(اسطوانيشكلعلىملفوفةالجلد

منو!!لابالفعلكنزوهو-كنزآوجدأنهالفتىهذاظنوإذ.الكتان

لحم،بيتقريةإلىبهومضىأخذه-يشتهيهالذيغيرآخرنوع

ذلكولكنجنيهآعشرينمقابلالآثاوتجارأحدعلىعرضهوهناك

الثمن!هذافيهايدفعأنرفضالتاجر

مرقصالقديسديررئيسالمخطوطاتهذهعنسمعأياموبعد
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أثناسيوس!"مارالمتروبوليتبأووشليمالأرثوذكسالسريانلطائفة

ابتاعبينما،دروجخمسةعلىمنهايتحصئلأنفاستطاع"،صموئيل

بأورشليم.اليعبريةالجامعةأساتذةأحدسوكينيك""أ.الأخرالثلاثة

دروجالخمسة"يادين."يسوكينيكابناشترى5491سنةوفي

وهكذا.استرلينيجنيه000.025.ممبلغالأساقفةرئيصمنالأخرى

المعهدحوزةفيالبدويذلكوجدهاالتيالدروججميعأصبحت

ال!!رائيلي.

لهذهالعظيمةالأثريةالقيمةغرفت4891سنةأوائلوفي

ولكن.القدمفيجدآسحيقؤمنإلىتاريخهايرجعالتيالمخطوطات

استكشافيةألمجاثإجراءفىونحالتوإسرائيلالعرببينالحربقيام

الكهف.ذلكمحتوياتعلىأخرى

منالتنقيبأمكن9491سنةمارلم!5حتىفبراير15ومن

معالأردنيةالآثاربدائرة"هاردنج"لانكسترالأستاذبواسطةجديد

أجزاءمنمئاتفوجدوافو".دي"الأبالإنجيليةالمدرسةرجالأحد

معروفة.غيرأخرىوكتاباتالأبوكريفا،وكتبالمقذس،الكتاب

كانالكهفذلكأنعلىؤجدتالتيالقدوركميةدلتوقد

مائتيمنيقربماعلىتحتويكاملةمكتبةلإخفاءقد!لحآمستخدمآ

فقدذلك،قبلاكتشيقتقدالمكتبةهذهتكونأنالمحتملومندرج.

(م25-4أ)85أوريجانوسالعلامةأنالمؤرخيوسابيوسالأسقفذكر

منبالقربقدرفيؤجذتالمزاميرلسفريونانيةترجمةفييقرأكان
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الأولتيموثاوسالنسطوريالبطريرككتبم008سنةوفيأريحاأأ(.

لمجوار"للكتبصغيرة"دارأوجدالبددرالرعاةأحدأنله،رسالةفي

أريحا.

:المخطوطاتفحص

أثناسيوسالمتروبوليتحمل4891سنةفلسطينحربوبسبب

المتحدةالولاياتإلىبهاوسافراشتراهاالتيالدروجالخمسة

الأولالكتابوصدلي،المخطوطاتهذهديىستتوهناك.الأمريكية

لمحتوياتخطيةونسخآفوتوغرافيةصورآشاملأأم559سنةعنها

تفسيرآوالثانيبأكملهإشعياسفريضمأحدهماالدروج،مناثنين

سنةالثانيالكتابصدرثم.حبقوقسفرمنالأولىللأصحاحات

مايكؤنانصغيرانآخرانذزجانعليهيشتملماحاويآأم519

لتنظيمسلوكيةوأحكامتعاليملمجموعةوهو"السلوك"دليليسمى

المنطقة.تلكتسكنكانتالتيالجماعةحياة

أصدرفقدأورشليمفيالعبريةالجامعةحوزةفيالتيالدروجأما

أعقبهثم4891،سنةسبتمبرفيعنهاالأولكتابهسوكينيك

عنإلايكشفالمحالأيعلىولكنهما0591،سنةالثانيبالكتاب

العملأكملثم.بسهولةقراءتهاأهكنالتيالدروجأجزاءمنبعض

عنوانتحت5491سنةكتابهفأصدر،يادينابنهسوكينيكوفاةبعد

نحطوطةعنعبارةالدروجأحدأنوظهر".المخفيةالدروج"كنز

نهايةفيستقومالتيالحربيصفالثانيوالدرجإشعياء،لسفرأخرى

.6:61يوسابيوستاريخ(1)
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متىإنجيلمنآياتتحوينحطوطةقطعةلأقدماكتشافأحدث

م65سنةبعدالأولالقرنإلىترجع

.ممصر،بالأقصرالقديمةالكنائسإحدىفي،191عامعليهاالعثورجرىوقد

المتخصصالألمانالعلماءأحداهتمحينما4991عامحتىبهااهتمامبلاوخللت

عليهاالمعمليةالفحوصوإجراءبدراستهاأكسفوردبجامعةالمصريةالبردياتفي

لزهوراللقاححبيباتبعضآثارعليهاووجدالأولالقرنإلىترجعأنهاووجد

هذهبقاياعلاجمنالألمانيالعالموتمكن.الأولالقرنفيفلسطينفيمنتشرةكانت

القديمة.اليونانيةباللغةومكتوبةصغيرةأجزاءثلاثةإلىممزقةوجدهاالتيالبردية
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نحطوطةوأثمنأحسنئعتبروهى.الميلاديالرابحالقرن

.للآنمحفوظةاليونانيةباللغةللإنجيل



؟!ف!6ثئي!

!خجم!3
اإصإ7أصبر

هـايمم

ح40!رع3ةولولحأ،ةول3:ئيةلسيناالنسخةا

لأنهاهكذاوسئميت.لندن،البريطانيبالمتحفمحفوظة

فيكتبتوقلىسيناء.بجبلكاترينسانتديرفيؤجدت

وبعفالجديدالعهدأسفاوكلوتحويالميلاديالرابعالقرن

:تحويانلصفحتينالمنشورةوالصووة.القديمالعهدأسفاو

يوحناإنجيلوبداية،(اليسرى)الصفحةلوقاإنجيلنهاية

(.اليمنىأالصفحة



عاممصرمناقتناهاالذيالشخصبسببهكذاومميت"،بيتي"تاثحسترمخطوطة

أعدادبهاصفحةتمثلالصووةوهذهالجديد.العهدأسفاوبعضوتحويأم359

القرنإلىالمخطوطةهذهكتابةتاويخويرجعأ.أ:3-2أووميةرسالةمن

دبلنفيمحفوظةالآنوهى.السينائيةالنسخةتاريخمنأقدمأي،الميلاديالألث

أيرلندا.-
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القبطيةالنسخة

إليهائرجمالتيالقبطيةباللغةوهي

الثانيالقردطقبلالمقدسالكتاب

المخطوطة.منصفحةوهذفىالميلادي



المسيح.حياةبعفأحداثوتحوي،الأولالقرنإلىترجعاتجآقديمةنحطوطة

"إذ:بقولهللإنجيلمتعددةمصادوإلىإنجيلهبدايةفيلوقاالقديسأشاووقد

أ:أ(؟الوقاعندنا"المتيقنةالأمووعنقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكان

العالمأنأظنفلستواحلىةواحلىةكتبتإن"...:بقولهيوحناالقديسوكذلك

2(21:ه)يو."المكتوبةالكتبيسعنفسه



المسيحفتحهالذيالذؤجمثلوهىإشعياء،نبوةيحويالذيالذؤجمنصفحة

:26(.4الوفيهوقرأكفرناحوممجمعفي



العربيةباللفةالمقدسللكظبطةنحمواأقدم

0011إلىنساختهاتاريخويرجععشر.الظسعالقرنفيكماترينسانتديرفياكتشفت

مععربيةترجمةأقدموتحوي867.عامعربيةترجمةلأقدمالأصلطبقصورةوهي،مضتسنة

هذهتشرتوقد.بعفالكلطتومعاني،النصعلىوملاحظات،المترجممنهامشيةتعليتات

الجديد.العهدلدراساتالأوسطالشرقمعهدبواسطةواحد،مجلدفيالمخطوطة



أربعةفيشملالأخيرالدرجأما،الظلمةوأبناءالنورأبناءبينالأيام

للشكر،مزاميرمجموعةمنأجزاء

الدرجعنآخركتابآ"أفيجاد"مع"يادين"أصدر5691سنةوفي

منأنههمفأظهروه"لامك"سفرأ.نهأمريكافيظنوهالذيالخامس

التكوين،سفرمنأصحاحاتبعضتفسيرفي"المدراش!!")2(كتاب

أماحول!س!"3أ3ول9حه3لاوله"9التكوينيفابوكر"أاسمعليهوأطلقوا

5591سنةعنهاكتابأولصدرفقدكلهاالأولالكهفمحتويات

الإنجليزية.باللغةأ"رقمقمران"كهف:بعنوان

:أخرىاكتعثعافات

علىالتعامرةقبيلةرجالبعضعثر5191سنةصيفأواخروفي

"واديفيأخريينمغاوتينفيوجدوهاالتيالأثريةالقطعمنقليل

الأولى،الشهيرةالفمرانمغارةمنميلأعشرأحدئعدعلى"المربعات

غربآ.الميتالبحرمنميلينئعدوعلى

محتوياتفيللتنقيبعاجلةحملةقام!5291سنةأوائلوفي

فيالاختباءلأغراضأيضآئستعملانكانااللذينالكهفينهذين

المقدسالكتابلأسفارنحطوطاتفيهماؤجدوقد.المختلفةالعصور

الأنبياءأسفاريشملدرجضمنهامنالماسورية)3(النسخةمنوكلها

تاريخيتراوحالقديمالعهدمنأجزاءبعضعناليهوديةالشروحاتمننوعهوالمدراش!21(

المسيح.بعدعشروالثالثالثانيالقرنبينكتابتها

الأصولحمسبالمترجمةأيالماسوريةالنسخة،تقليديةتعنيالأصلعبريةكلمة:ماسورية)3(

التقليدية.
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التيالأصليةكتابتهافووامكتوبةبرديةونحطوطةعشر،الاثنيالصغار

:المخطوطاتمنالنوعهذاعلىويطلقالميلاد،قبلالثامنالقرنمن

البردىعلىالمكتوبةالرسائلبعضؤجدتكماأ!ح)4(.ثأ39ح،3

بثويىةأحاطتالتيالظروفعنغالبيتهافيتكشفالعبريةباللغة

تقريبآ،سنة.ممائةالمسيحبعدأيامأ-3235سنةروماعلىاليهود

"سمعاناسمهلليهودزعيمبتوقيعكاناالرسائلهذهمنواثنان

كتبتأنهافيهكر3الآخروالبعض،الثورةهذهقائدباوكوكبا"إه(

".إسرائيلأميرباركوكباحمعانحكمبواسطةإسرائيل"تحريرأيامفي

"يخربةتسمىمنطقةعندأخرىمخطوطاتأيضآاكئشفتوقد

الشهير،سابامارديرشرقيكالونصفميلينئعدعلىميرد"

الكتابعنأيضآالمخطوطةوهذهمتأخر.تاريخإلىترجعولكنها

القرنمنصالفلسطينيةوالأراميةاليونانيةباللغتينمكتوبةوهيالمقدس

وفيحاليآ،معروفغيرآخرمكانوفي.الميلاديالثامنإلىالخامس

اليهوديةالبرديةالمخطوطاتبعضعلىالكشفتم5291سنةيوليو

الصغاو.الأنبياءلأسفاراليونانيالنصمنوجزء)6(،والنبطية

صلةلهاليسميردوخربةالمربعاتوادينحطوطاتكاشماوإن

،أخرىمرة=اكامولأمقطعينمنتتكونالأصليونانيةكلمةاث!9:ثا(3ء39)4(

.أخرىمرةالمخطوطةليستعملالكتابةيكشطأي،النعومةلدرجةيكشط=5!39

ذلكفيالربيينرئيساحمهغيروقد.الكذابحمعانأيباركوزيبا:سمعاناحمهأصل51(

يعفوب"منيبرزالذي"الكوكبأنهاعتبارعلىالكوكبابنأيكوكبا"بالي"حمعانوسماهالوقت

!!لمحتلولكنه17(،24:أعدبعوربنبلعاملنبوةتحقيقاالمنتظر""المسئاأي

أدومية.حكمواالذينالعربسلالةمنهمالنبطيون)6(
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لإعادةالاهتمامأثارتأنهاإلا،القمرانوادي.!طخطوطاتمباشرة

مارسفيأخرىمغاوة37عنالكشففتمالقمرانواديفيالبحث

.بالمخطوطاتملآنةقدورأيضآبعضهافيوجدت5291،سنة

الكهفمنصغيرةمسافةئعدعلىالواقع2رقمالكهفففي

منالأبوكريفا،وكتبالمقدسالكتابمنأجزاءوجدت،الأول

.الجديدةأورشليمتصفبالأراميةونحطوطةاليوبيلكتاببينهم

وجدتأ،رقمالكهفكالميلئعدعلى3،رقمالكهفوفي

درجانومعها.والعبريةبالأراميةالمكتوبةالمخطوطاتمنقطعة274

النحالر.من

"القمران"خربةغربالمقابلةالجهةفيالواقع4،رقيمالكهفأما

أغنىيعتبرفإنه،المنطقةتلكفيالبدوالعربأولآاكتشمفهالذي

فقد:الهامةالمخطوطاتمنللعالمقذمهماحيثمنجميعهاالكهوف

منوكثيرأستير،سفرعدافيماالمقدسالكتابأسفارجميعفيهؤجد

الشمروحات،منوكثير،المعروفةوغيرالمعروفةالأبوكريفاكتب

.)7(الأسينيينبشميعةخاصةأخرىوكتابات،الصلواتوكتب

علىفيهايعثرفلم،قمرانمنبالقرب6و5أرقامالكهوفأما

فيمااكتشفتالتي51إلى7أرقامالكهوفوكذلكيذكر،شيء

.5591سنةبعد

ا!تقريبآالكاملةالدروجبعضوجودعنبعدفيماالكشمفتمثم

.3رقممنبالقربالذي11رقمالكهف

اليهود.طوائف!!دى:الأسينيينشيعة)7(
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الفلسطينيالمتحففيوخفظتالمخطوطاتهذهكلجمعتوقد

الباحثينمننخبةبواسطةوطبعتوئطمت،ئظفت،حيثبأورشليم

العالميين.

النحاسيانالدرجانهذانالاكتشمافاتتلك!اماأعجبولكن

ثلاثةجمنعبارةالأصلفيوهما3،رقمالكهففيؤجدااللذان

حواليمعآطولهاويبلغببعضهاملتحمةالنحاسمنألواحأوشرائح

بسطها.!لحكنلمأنهبدوجةالنحاسمادةتأكسدتوقدسم،235

هذه!توقد،صغيرةشققإلمأتقطيعهاإلىالأمراضطرلذلك

إلي5691سنةبينماالتكنولوجيةللأبحاثمانشستركليةفيالعملية

عمودآعشراثنيمعآيحويانالدرجينيهلاأنؤجدوقد.أ579سنة

للحروففحصهبعدكان(ج..)كالعلماءأحدويعتقد.الكتابةمن

الهائلةالكنوزمنمجموعةإلىتشيرأنهاالدرجين،ظهرعلىالبارزة

عنالإشاواتهذهذكرتهماوبسبعافيها.أخفيتالتيوالأماكن

كنوزهيأنهائلنفإنهوالثمينةالكر!طةالمعادنمنالضخمةالكميات

.سليمانهيكل

-132-



إلثآفأإلدضئن

القصراظسنطقةلم!والتنقيبالفرؤممال

القمرانوادينحطوطاتكتابةزمنتحديدالسهلبالأمرليس

المنطقةفيتوجدقدالتيالأخرىالحفرياتعنالتنقيببدون

ودراستها.

خطأاعتقدقدجانو"مو!ما"كليرويدعىالعلماءأحدوكان

عمورةمدينةمكانأنهاأم،873سنةالناحيةتلكفينقبعندما

بأإبراهيمأيامخطاياهابسببوأحرقتهاالسماءمننارنزلتالتي

آثارعليهاتبدوالتيالخرا!ماتلكأنالآخرالبعضوظنالآباء.

محتوياتولكن.الرومانيللجيشحربيةمراقبةنقطةكاشماالحرائق

ذإهذه،غيرأخرىاحتمالاتإلىالنظروجهتالقمرانواديمغاير

قداكتشفتالتيالعديدةالمخطوطاتتلكتكونأنالمعقولمنليص

يعقللاكمافيها،ؤجدتالتيالمظلمةالضيقةالكهوففيكتبت

،العمرانعنبعيدةكهوففيلتخزنالمجاورةالمددنهنجلبتقدأنها

الذي-ء:لمكاهلمي:لم+وللمءولكا:لملمء3كتابه!مابلينيالرومانيالمؤرخوأنخاصة

شاطئمنقريبآالأسينيينلجماعةديرآرأىأنهذكرم07عامكتبه

الغربي+الميتالبحر

-133-



حملتالتيهيالاعتباراتمنوغيرهاالاستنتاجاتوهذه

المنطقة.تلكفيوالحفرالتنقيببأعماليقوموابأنالمسؤولين

حتىأم519عامبينمحددةفتراتفيالحفرعملياتجرتوقد

مرفم،ضخمديرحطامعنالكشفعنالبحثأسفروقد+أم569

المنطقة.تلكتسمكنكاشماالتيللجماعةكمركزيستخدمكان

البناء:هذابهامرالتيوالظروفالأحقابتمييزأيضآوأمكن

وأالثامنالقرنمنكبيرةمدينةمكانأنهعلىالموقعدلفقدأولأ:

الملح""مدينةأنهاعلىالعلماءمنهاتحققوقدالميلاد،قبلالسابع

منيهوذاسبطنصيبمنوكا!ماأ:5،62يشوعسفرفيالمذكورة

البرية.فيالواقعةالمدن

عندماالميلادقبلالسادسالقرنأواخرفيالمدينةهذهفجرتظيخآ:

منيهوذاوسبىبابلملكنبوخذنصريدفييهوذامملكةسقطت

القاسيةالظروفنتيجةمهجورةالمدينةتلكوظلت2(،مله21أوضه

مرةبالسكانعمرتفقدالمكابيين.قيامحتىاليهودبهاجازالتي

وقدالميلاد.قبلالثافيالقرنمنالأخيرالنصففيمافترةفيأخرى

فضيةعملاتتلاثعلىالعثورمنهاكثيرةأدلةهنذلكعلىاستدلآ

أ-36912عاميبينلفلسطينالسلوقيينحكمأيامإلمأتاريخهايرجع

رئيسهيركانعس)1(يوحناأياممنبرونزيةعملةعشرةاثنتيوكذلكوا.م،

وال!!نوتالحكمبينجمعهيخأهيركانسيوحناوضع،بالناموسالمتمسكوناليهوداعتبر)1(

بالناموسالمتمسكينالفريسيينشيعةبدأتهناومن،بشدةوعارنححوهللشريعةمخالفةبدعة

.الكهنوتورئاسةالحاكمةالهيئةيمثلونالذينوالحمدوقيين
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أ-34401عامييينوالكهنوتالملكيينجامعآاليهودحكمالذيالكهنة

.الأيامتلكفيالشعبمنقليلإلايسكنهلمالمكانأنويظهرق.م،

ألكسندرأياموتوسيعهاالمدينةبناءأعيدقدأنهيبدوولكنظفآ:

ؤجدتإذق.م(،أ-76)53أيضآالكهنةورئيسالملكيوحنان

الجديدالبناءذلككان!!لحا.عهدهإلىترجععملةوثمانونست

يأإلىمنهضخمديرمبانيإلماأقربدينيةمؤسسةهيئةعلىمصضمآ

شك+بلاالذهيعصرهاهوذلكوكانآخر.شيء

عامالمنطقةفيزلزالوقعفقدطويلأ،يذملمذلكولكن:واول

لرسلالمعاصراليهوديالمؤرخيوسيفوسذكرحسبماق.م31

هدمإلىالزلزالأدىوقد،اليهوديةالحروبعنكتابهفيالمسيح

العملاتعددمنذلكعلىيستدلكماالدير،وهجرألمدينةغالبية

عهدإلىتاريخهايرجعوالتيؤجدقأالتي-فقطخمسة-القليلة

يسوعوفادينامخلصناجاءالذيق.م()37-4الكبيرهيرودس

.)2(أيامهأواخرفيالمسميح

الملكأرشيلاولسعهدفيثانيةالديربناءالجماعةأعادتخامسآ:

منالثالثةالسنةحتىبالسكانعامرآالمكانوظلم(،ق.م-416

حاصرتهمحيث.م66سنةالرومانمعاندلعتالتياليهوديةالحرب

بقايامنويتضحم،68سنةأريحاغزتالتيالعاشرةالرومانيةالفرقة

جمماالتاري!منحقبةعنلناتكشفأنهاالحفرياتتلكأهميةمنتزيدالتيالأمورومن)2(

اليهودلتاريخبالنسبةوخاصةكافيةتاريخيةمراجععنهالدينايتوفرلاوالجديد،القديمالعهدين

بكرازته.يسوعالربفيهانادقاالتيالمقدسةوالأرض
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نأبعدالأعداءأحرقهقدالديرأنالمبنىمنالمتفحمةوالأجزاءالرماد

.يوسيفوسذكركماببسالةالجماعةعنهدافعت

الأحداثلتلكالتاليةسنةالعشرينأوالثلاثينفيلم!افىسآ:

استخدمهثم.الرومانيةللجيوشكم!صكرالقمرانمنطقةاستخد!ط

بثوراتهممنهللقيامكؤكرالميلاديالثانيالقرنفيكوكبابارأتباع

عشرةثلاثآقامتهمعلىدليلأخلفهمتركواوقد،المستعمرينضد

+أمأ-3235سنةاليهودثورةإلىتاريخهايرجعغمقة

المبنى:وصف

تصميممعرفةالآثارلرجالأمكنأيامنا،حتىالمتبقيةالآثارومن

طريقعنالمقفرةالمنطقةتلكإلىتصلكاشطالمياهأنتبينفقد+المبنى

فيالمتساقطةالأمطارمياهتنقلالتيالحجريةالقنواتمنمائيةشبكة

المستودعاتإلىالمبانيتلكغربالواقعةالمنحدراتمنالشمتاءفصل

هذهمنبعضوفيالماء.لجمعخصيصآغمقتالتيالضخمة

أفرادعليهاينزللكيأسفلهاإلىهابطةدرجاتؤجذتالمستودعات

بالماء)3(.التطهيرطقسلممارسةدرجاتهماختلافعلىالجماعة

يبلغالشكلمستطيلةضخمةقاعةؤجدتالمبنيمنالجنوبوفي

تستعملكا!ماأمتار،5حواليوعرضهامترا5.22حواليطولها

منمئاتبضعتحويغرفةبهاملحقآؤجدصماللأكلكقاعة

والقدور.والكؤوسوالأطباقالأقداح

الطائفة.لهذهالدينيةالمعتقداتعنالحديثعندالطقسهذاممارسةتفاصيلذكريردسوف31(
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ذلكأسوارداخلمايومآالحياةوجودعلىالقويةالأدلةومن

مثل:الحرفوذويالصناعفىكاكينحطاممنالبقاياتلكالبناء،

والمغاسل.الخبز،وأفران،الغلالوطحن،والحدادة،الخزفصناعة

يقعقويوبرجعاليةبأسوارمحصنالمدينةيشبهالذيكلهوالمبنى

للنساخةخاصةقاعةتوجدالبرجمنالجنوبوفي.الغربيكالهفي

"مصطبة"مقابلهائيتت،ضيقةطويلةمنضدةوجودمنعليهااسئدفئ

للحبر+كبيرانمستودعانوأمامهاللجلولم!،

عنلناتكشفالجماعةهذهآثارمنالمتخلفةالبقاياأنشمكولا

بينهم،سائدةكا!طالتيوالنشاطالحيويةروحوعن،حياتهمطبيعة

فإنها،ومعتقداتهممبادئهمتشرحؤجدتالتيالدووجبجانبهذا

مناضلين،رجالأوكانوااكه،لعبادةذواتهممكرسينكانواأنهمتبين

كا!طوبالإجمالط.مدققينوئسئاخآ،مهرةوصئاعآأشداء،ومحاربين

.المواصفاتهذهلهامشتركةجماعةفيالمعيشةتلائمهاحياتهم

علىفيهاغثرحيمثمقبرتهمؤجدتالمؤسسةهذهجنوبوفي

للزينةأدواتأيمعهاليسالموتىتخطأنلوحظوقدالقبور.آلاف

علىيدلمما،نسائيةعظامبعفهياكلوجودلوحظكما؟الترفأو

يعيشكانأنهأو،متزوجينكانواالطائفةهذهرجالبعضأن

عائلاتبوجودوتسمحالزواجتمارسأخرى!اعاتمنهمبالقرب

بينها.

الزهدحياةعاشواأناسالقبورتلكفيرقدفقدحال،أيوعلى
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مجالأتكونأنيمكنالتيالكمالياتمهملين،والشركةوالتقشف

منالمبادئهذهاستقواوقد.وأخيهالإنسانبينوالتمييزللتفرقة

كه.الصادقإخلاصهمومنالمقدسةالكتب

هذهمقرفيؤجدتالتيالفخاريةالأوانيأنيالذكرجديرهوومما

المجاورةالقمرانواديمغايرفيؤجدتالتيتلكتماماتشبهالمؤسسة

له.

كتابتها:وزمنالمخطوط!اتدراسمة

.المخطوطاتهذهبهاكيتحثالتياللغةبدواسةالعلماءبدأوقد

بهاكتبتالتيالقديمةالعبريةباللغةكتبتقدغالبيتهاأنفوجدوا

باللغةمكتوبآؤجدفقدمنهاالقليلالباقيأما،القديمالعهدأسفار

الميشنا.بهاكتبتالتيالعبرية

اللغةبينالتفريقإلىيتوصلواأنالعلماءاستطاعكيفنفهمولكي

مرتالتيالتطوراتعلىقليلآنعرجأنيلزمنا،والحديثةالقديمةالعبرية

المختلفة.عصورهافيالعبريةاللغةبها

التغيراتمنكثيراعثزاهاقدالأصيلةالعبريةاللغةأنالمعروففمن

النيموسىبينالفترةفيفكانالذهيعصرهاأما.السنينمدىعلى

ضفكحتىالوقتذلكمنالانحطاطفيأ!ذتثم.الملكوداود

مخالطةبسببعليهاغريبةكلماتبدخولوذلكمنسئىأوحزقيا

بينماتمامآاللغةتلكصفاءتكدرتم.والبابليينللأشورييناليهود

بابل.وشيحزقيا
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السبيمنالرجوعوعند.عظيمتغئرعليهاطرأالسبيمدةوفي

لدرجق،عبريةبكلماتممزوجةالكلدانيينبلغةيتكلموناليهودكان

قراءتهابعدللشعبالمقدسةالأسفارتر!ةالضروريمنكانأنه

ظلواواللاويينالكهنةأنغير.المجامعفيالعبريةباللغةعليهم

تفسيرمنيتمكنواولكيالمقآسة،اللغةبصفتهاويمارسونهايدرسونها

للشعب.الناموس

مدرستيأشهرهاكانلتعليمها،ناجحةمدارسلذلكأنشأواوقد

مدارسأنششتأورشليمخرابوبعد.المسيحأيامفيوكعيهليل

التيطبريةمدرسةأشعهرها،متعددةأماكنفيالغرضلنفسجديدة

سنةحتىأيبالبار،الملقبيهوذاالحاخامموتإلىمزدهرةبقيت

لأسفارشروحاتلمجموعة)وهيالميضنامؤلفيأحدوهوم،023

بعضوأقامللتلمود(.أساسآبعدفيماصارتوقدالقديمالعهد

القرنإلىناميةوبقيتفلسمطينمدارسفاقتبابلفيمدارستلاميذه

المؤلفاتمنشأطبريةومدارلم!هيوصارت،المسيحبعدالعاشر

والتلمودالترجوممثلالمقدسةالأسفارتفسرالتيالهامةاليهودية

مثلالضياعمنلحفظهاالعبريةللغةقواعدوضعواكماوالماسورا،

للفظ.السليمالنطقتحددالتيوالطعاميمالحركات

كا!مافقد.الكتابةطريقةفيأيضآتغييرالعبريةاللغةاعثزىوقد

الشيبعدكيتحثثم،السامريةبالحروفمسماةقديمةلمجروفئكتب

تاريخفيوردوقد.الكلدانيةالحروفمثلالشعكلمربعةبحروف

هيئةغئرالذيهوالكاتبعزراأنإيرونيموسوتآليفيوسابيوس
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لفائدةوذلك،الحاليةهيئتهاعلىوجعلهاالقد-لحةالعبرانيةالحروف

الأصلية.بلغتهمجاهلينوكانواالعمبيأثناءؤلدواالذيناليهود

-القمراننحطوطاتكضفقبل-المخطوطاتأقدمكا!طوقد

بدونوإنماالمربعةبالحروفأي،الحديثةالعبريةباللغةمكتوبة

ضبطبقصدطبريةمدوسةمعلموبعدفيماأدخلهاالتيالحركات

(.العربيةلغتنافيمستعملهوما)مثلللفظالصحيحالنطق

القد!لحة.العبريةباللغةمكتوبةفهيالقمرانوادينحطوطاتأها

بنساختهاقامواالذينأنبهذو!ماالذيالجميلالخطمنويظهر

وهيالغرضلذلكالرقوقاستعملواوقد،المهرةالنساخمن!اعة

وتسطيرهاالشعر،فيهاالتيالناحيةمنتنظيفهابعدالحيواناتجلود

وطريقة،الهوامشلتحديدرأسيةوخطوطعليها،للكتابةأفقيةبخطوط

المشهورةالمخطوطةبهاكتبتالتيتلكبعيدحدإلىتشبهالكتابة

منمعينةفترةفيالسائدالكتابةنوعتمثلالتيناش!""برديةباسم

وقدالها!ونية.الفترةوتسمىالميلاد(قبل3وه155)بينالزمان

بهاالملفوففحمالأقمشةفيالعلميةالطرقأحدثالعلماءاستخدم

الراديوكربونية،الإشعاعاتبواسطةزمنهالتحديدالدروجهذه

الميلاد.قبلوالأولالثانىالقرنبينالفترةإلىترجعأنهافوجدوا
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أ"لثآلئهتإلقضلي

ماؤامحلاب!!زهالفطرطا!

لمقدسة:ارلأسمفاا:أولأ

القمرانواديلمخطوطاتوالعظمىالأولىالأهميةأنلاشك

عدافيماالقديمالعهدأسفارجميعتشملفيماكلتأنهاإلىترجع

قيقهاالتيالأسفارآخرهوالسفرهذاأنبالذكروجديرأستير.سفر

منتمامآيخلوأنهويلاحظ.القانونيةالقديمالعهدأسفارضمناليهود

الأمورإلممامباشرةإشارةيشيرلاأنهكماالئه،:الجلالةاسمذكر

جليةتخلهرللأحداثوتدبيرهاكهعنايةأنإلا،الصومعدافيماالدينية

التيالقوميةالناحيةفيفتتركزالسفرقيمةأماكله.السفرخلالمن

فيدائمآيتلونهأنهمحتىاليهودعندتقليديةأهميةبعدفيماأعطته

.)1(البوريمأعيادمنعيدكل

البيإشعياءسفرمننسختانؤجدت،التيالمخطوطاتوأكبر

تشملالنسختينوإحدى.كشفهتمكهفأولجمأؤجدتااللتانوهما

احتفاظآوأكثرهاالدروجأكبرلعدوهي،العبريةباللغةبأكملهالسفر

فقط.السفرثلثعلىفتحتويالثانيةالنسخةأمابحالتها،

لعيدأساسأججقتاليهوديالشعببخلاصالخاصةأستيرسفرفيالمذكورةالحادثة)1(

.النجاةأيالبوريم
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العبريةباللغةاللاويينسفرفهيوجدتالتيالمخطوطاتأقدمأما

تاريخهايربمالنيصموئيلسفرمنأجزاءالمذم!أويليها،القديمة

الميلاد.قبلالثالثالقرنإلمأ

أنحاءعلىالمخطوطاتتوؤيعنسبةمنالباحثوناستنتجوقد

أسفاوكا!الطائفةتلكلدىالمفضلةالأسفاوأنالمكتاثعفةالمنطقة

الأسفاوهذهأنوئلاحظ.والتكوينفإشعياء،فالمزامير،،التثنية

واضحةووعودنبوءاتعلىتشمتملالتيالأسفاوأكثرهيبالذات

الكفاوي.وعملهالمخفصالمسيحمجىءعن

تلكلدىالمعتمدالتقليديالنصنوعمعرفةيم!شلمولكن

منالأنواعمتعددةمجموعةتمثلؤجدتالتيالمخطوطاتلأن،الطائفة

الآخرالبعضبينماالماسورية،للنسخةمطابقفبعضهاالنصم!)2(،تحط

للترجمةالعبريبالأصلالشبهشمديد(والثانيالأولاصموئيلسفر)مثل

وأخرىالماسوري،للنصقربآأكثرأخرىنصوصوتوجد،السبعينية

نحتلفة.أنواعمنخليط

منمعيننوعتحديدنحوسائداتجاهوجوديلاحظولكن

يرجعوالتيالمربعاتواديفيؤجدتالتيفالمخطوطات،النصوص

للنصمطابقةكلهاؤجدتالميلادبعدالثانيالقرنإلىتاريخها

منتش!جلهاسمامنالنصوصفيالاختلافبهايقصدالنصوصمنالمتعددةالأنواع)2(

أنواعاجرلمجاوقدإغ+وقصرا...طولأتختلفوفقراتوآياتأصحاحاتاهـاإوتقسيمهاعدمه

حرففقرةكلوأماموآياتفقراتإلىمقسئممثلأالماسوريفالنص،التقسيماتهذهمنكثيرة

بالزشا.العبريةالأبجديةالحروفمن
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ذاكفيمداهأقمىإلىوصلقدالتطورأنعلىيدلمماالماسوري،

كلها.النصوصهذهأحدثهوالماسوريالنصأنصماالوقت

الأبوكريفا:كتب:ثانيآ

العبريةباللغتين.!لحخطوطاتأيضآالكهوفهذهزودتناوقد

)-بسودإبيجرافاوالمنحولةول،9د!ححه9كاالأبوكريفالكتبوالأوامية

"نحفي"،معناهايونانيةكلمةفهيالأبوكريفاأما3!(.لمطح4ح9ثع"9!3!أ

الكتبمنمعينةلمجموعةعنللتعبيرعليهاالمصطلحالتسميةوهي

لمجانجما،القديمالعهدلكتابالسبعينيةالترحمةتشتملهاالتيالدينية

للكتابالقديمةالبيروتيةالطبعةفيالآنلديناالمعروفةالقانونيةالأسفار

يهودعندمعروفغيرالكتبهذهأغلبأدنئطنكانوقد،المقدس

ترجمةلديهمتمتالذينالإسكندريةيهودهممنشأهاوأنفلسطين

خليفةبطليموسلطلباستجابة"السبعينية"اليونانيةاللغةإلىالتوراة

الأكبر.الإسكندر

هذهالأولمأ،العصوومنذ،الجامعةالمسيحيةالكنيسةقبلتوقد

علمآ،ثانويةقانونيةأسفارآباعتبارهاالمقدسالكتابضمنالأسفار

وهي:الكتبهذهمناقتباساتالجديدالعهدأسفارفييوجدبأنه

المكابيين،الأولالمكابيين،سيراخبنيشوع،الحكمةيهوفىشما،طوبيا،

أستير.وسفردانياللسمفروإضافات،الثاني

واحدةنسخةالقمراننحطوطاتفيالكتبهذهمنؤجدوقد

فيؤجدالذيللنصالعبريممامطابقةسيراخبنيشوعسفرمنفقط

كنيسمةلمجوار)القائمالقد!لة.!لحصراليهودمجمعفيالعشرينالقرنبداية
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البيإرميافيهاسئشهدالذيالمكانوهو،البيإرميابكنيمستالمعلقة

الكاتجما(عزرابخطسفرأيضآؤجدأنهوئقالنبوخذنصر،شيأثناء

والأرامية.العبريةباللغتينطوسماسفرأيضآؤجدكما

بعضعنعبارةفهيأ=بسودابيجرافا(المنحولةالكتبأما

للعهدالقانونيةالأسفارضمنقطلمتللمالتياليهوديةالكتابات

وئرجم،القديمالعهدأنبياءلبعضؤورآئسبتقدكا!ماوإدن،القديم

واليونانيةاللاتينيةباللغاتالمقدلم!الكتابترجماتمعبعضها

الأسفارمعالأياممنيومفيئضتملمولكنها،والإثيوبيةوالسريانية

فإنهاذلكومع.المسيحيةالكنيسةأواليهودلدىبهاالمعترفالقانونية

بينالتيالفترةفياليهودتفكيرعلىالأضواءإلقاءفيهامآدورآتلعب

الجديد،العهدوتأسيسالمسئامجيءجهةمنوالجديدالقديمالعهدين

الذيالرؤيويالفكرمندقيقآخيطآفيهانتحسسأن!طكنحيث

للحركةالأدبية"الكتاباتنسميهاأنيمكنناإنهحتىأغلبها.يتخلل

كانواالتيوصفاتهالمسئامجيءإلىتتطلعالتي"!،اليهوديةالرؤيوية

يتخيلونها.

اليوبيلسفر:القمراننحطوطاتفيالكتبهذهمنؤجدوقد

،لاويوعهد،أخنوخسفروكذلك،متعددةنسخمنهؤجدتالذي

لدينا.معروفةغيرأخرىوكتب،دمشقلأرضالجديدوالميثاق

يأتي:ماذلكمننستنتجأنويمكن

الآنحتىأصلهالدينائعرفلمالتيالأبوكريفاكتببعض-أ
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.القمرانوافىيتقطنكاشماالتيالطائفةتلكمصدرهايكونأنيمكن

وأكليةالطائفةتلكعندمعروفآيكنلمالكتبهذهبعفيى-2

أثرأيممايوجدلمأجزاءعدةمنالمكونأخنوخسفرفمثلآجزئيآ،

.الإنسانابنرؤىيشملالذيوهومنهالثانيللجزء

الاثثيالأسباطبقيةأمالاويعهدسفرإلالديهميوجدلمكما

كتبضمنمعروفةأنهاأمععهودلهايوجدفلمعشر

البسودابيجرافا(.

تدورالبسودابيجرافامنأخرىكتبعلىالعثورالمحتملمن-3

.المقدسالكتابشخصياتحول

موضوعاتأوأسفاوعلىالمؤلفةوالمقالاتالعثروحاتبعضثالثآ:

المقدسى:الكتاب

الضروحاتمنعددآوراءهاأيضآالطائفةهذهخلفتوقد

ومن،المقدسالكتابموضوعاتأوأسفارعلىألفوهاالتيوالمقالات

الإحماليشرحهفياليوبيلسفريشبهالذيا!ليدواشمكتابضمنها

هذهبهتتميزالذيالتفسيرمننوعوهو3البيعث!اووكتاب،للنص

شرحهايوردونآيةكلوعقبآيةآيةالسفريكتبونتحط،الطائفة

وناحوموميخاإشعياءأسفارؤجدتوقد.تاريخهمعلىتطبيقهاثم

الطريقة.بهذهمشروحةوصفنياوحبقووا

،""ايىوالث!يملكتابمثاليآجآنموذ"التكوينيفابوكر"أكتابولعتبر

لامكأباهأنوكيفلنوحالمعجزيالميلادعنيتكلمنصوصهبعضوفي
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الذيناكة""أولادالملائكةبأحدتزوتجطقدزوجتهأنفيالشكساوره

-4(+أ6:تكأقارنالناسببناتواقترنواالسماءمننزلوا

حبقووا"،نبوة"تفسيرفهوالبيشاريملكتاباتالمثاليالنموذجأما

نصوصه:وإليك

أ-2:الآية

لاوأ!ماأدعوربيامتىحتي-النيحبقووارآهالذي"الوحي

؟"تخلصلاوأ!طالظلممنإليكأصرختسحمع؟

الأخير...الجيلببدايةيختصذلكأنتفسيرها:

:3الآية

ويحدثوظلماغتصابوقداميجورآ.وتبصرإثمآتريني"يتم

نفسها؟"المخاصمةوترفعخصام

:4يةاةا

بتة".الحكميخرجولاالشريعةتجضذت"لذلك

...اثهبناموساستخفواالذينأولئكبذلكيعني

".بالصديقيحيطالشرير"لأن

...!الصلاحفعلمهووالصديقالشريرالكاهنهوالشرير

:5الآية

فيعملأعامللأني.حيرةوتحيرواوأبصرواالأممبين"انظروا

به".أخبرإنبهتصدقونلاأيامكم

في،المنافقمعمتفقينمؤمنينغيركانواالذينأولئكبهذايعني
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.الصلاحمعلمبواسطةالثهفممنالمرسلةللكلمةيسمعوالمكونهم

الئهعهديصدقوالمكونهمفيالجديد،بالعهدالإيمانبعدميتعلقوهذا

لنالذينأولئكبهئقصدالقولوهذا.القدوساسمهقدسيةفانتهكوا

يصدقوالنالعهد،ناقضوالقساةالرجالهؤلاء،الأيامنهايةفييؤمنوا

الكاهنمنالأجيالنهايةفيسيحدثماكلعنسيسمعونهما

كلماتكليفسرلكيوالمعرفةالفهمقلبهفيالئهوضعالذيالعظيم

نأعتيدهوماكلعناكهفأنبأسبققدبواسطتهمالذينالأنبياء

.ولبلادهلشعبهلمجدث

"معلمالمعلمذلكمجيءبضرورةاممانهمهذاتفسيرهم!اوئلاحظ

هوماكلعنالأنبياءأقواليفسئرالذيالعظيموالكاهن"،الصلاح

!!الأيامنهايةفييحصلأنعتيد

بعضعنعبارة،المؤلفاتمنجديدنوعأيضآوجدكما

وتسمىواحدكتابفيالمجضعةالمختارةالكتابيةالنصوص

.3153أأحأء!"يليجيالفلورا"

يشمملصط،موضوعيةبطريقةالنصوصتجميعاتمنآخرونوع

تخدمأومعينةفكرةعلىتبرهنالتيالنصوصمنمجموعةالكتاب

محددآ.موضوعآ

ح+.ثي!1،3!أوله:نيا""التستيموالنوعهذاويسمى

الثانيوصموئيلالخروجمنأجزاءمجموعة:الأولللنوعومثال

كنيستنا.فيالقراءاتتشبهوهيوعاموس،وإشمعياء
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!مامنمجضعةالمسئالمجيءعننصوصمجموعة:الثانيللنوعومثال

.أ33:8-ا!طأ؟أ-247:هوعدفى91و18!ط92؟و5:28

عبادتهم:وطرقالطائفةحياةنظامعنكتب:رابعآ

الطائفةهذهحياةنظاميممفماؤجدتالتيالكتببينومن

يأتي:ماإلىتقسيمهاويمكن،وصلواتهمعبادتهموطرق

يدعىكتابومنهاثأط!ع!3()سيراكيمالأحكمام:كب-أ

".الحرب"ذؤجوكتاب"،السلوك"دليل

نوعيوضحكمثال"السلوك"دليلفيجاءمابعضوإليكم

حياتهم:وأسلوبأحكامهم

الآخرين،ضدووشماياتمذمةحديثفيممخصانغمسإذاأ

كلوكذلكالمقرر...طعامهبتنقيصأشهربثلاثةئجازىفإنه

نأالجميعوعلىيومآ.بثلاثينيجازىالعامالاجتماعفييناممن

بأموريتعلقماكلفيمرتبةمنهمأعلىكانوامنيطيعوا

حقوقفللجميعوالاستشارةوالعبادةالأكلعندوأما،العمل

يةهمتساو

كلوفييويمكلالئهإرادةيتممأنعضوكلمنوئطلب

لأنهبهامستنيراويكونالحكمةكتبيدرسأدنوعليهوقت.

ئدان(.سوفروحانيتهبحعسب

الثزانيم:كتب-2

"أهلا!40+(،:أهودايوثالشمكرمزاميروأهمهاجميلةمعانيذاتوهي
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الحمد:بترنيمةلديهمالمعروفةالترنيمةنقذملهاوكنموذج

يبدأعندماالسحرفيأحمدهونهارآ.ليلأحمديدئةأقذمأ

نحوالشمستميلعندماالغروببتسبيحةوأختمهالنهار،

،الرزقأبوابالئهيفتحعندماالصبحفيأحمدهمسكنها...

عندماأحمدهالنور...علىالظلاميطغىعندماتسبيحيوأختم

فأقولبتسبيحهأيضآوأختمها،والأعواموالفصيولالأسابيعتبدأ

خيراتي(.كلمصدردائمآ،حقيأ!مالئه:

الجطعية:والعبادةالصلواتكتب-3

الجماعة،رئيسيتلوهاالصلواتوهذه،البركاتصلواتمثل

سرفيئتلىالتيالكنيسةفيالإلهيالقدالم!بصلواتشبيهةوهي

لمجيئه.وانتظارالمسثاإلىمعظمهاوترمز،الشركة

رئيسكيباليثمأولأالشعبوأفرادالجماعةرئيسيباركوفيها

صادوقأولاالكهنةيباركثم،هارونيىتبةعلىالممسوحالكهنة

"مسياالمعتبرجماعتهملأميرالبركةيوجهوأخيرآ،العظيمالكاهن

قدالمخطوطةبقيةلأنذلكبعديفعلماذانعرفولا".إسرائيل

منها:بسيطآجزءآفنوردالبركاتهذهنصأما.فقدت

الذين،إرادتهويصنعونيخافونهالذينأولئكالإلهالسيديباركأ

باستقامةويسيرونالمقدلم!،بعهدهويتمسكونوصاياهيحفظون

إلم!يبقىدائملميثاقاختارهمالذينأولئكحقه،طرقكلفي

الأبد.
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ينبوعآسمائهمنلكميفتح،قدسهموضعمنالربيبارككم

أبدآ.ينضبلادائمآ

التيالمعرفةوليعلمكمسمائية،بركةبكلالئهليشملكم

ولاالأبد،إلىالمتدفقينبوعهعليكمقفئمض.القديسينلخواصه

(.إليهالعطاشعنالحياةمياه!لحنع

الأسراو:تعليموكتبالحكمةكتابات-4

الأنواعمنءهذهبعضآأوكلأواحدكتابيشملأنالممكنومن

عنعقيديآقسمايشملفهو"،السلوك"دليللذلكومثال.مجتمعة

طويلة.بترنيمةينتهيثم،الجماعةقانون
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أ،لزإئخ!إلالظئلي

الفطرطا!!زهوراسةما!لماستفرنجاهالزيما

دليلعلىنحصلأنالمخطوطاتهذهبواسطةاستطعناأولأ:

مئتيبحوالىلديناالموجودةالماديةالأدلةكلمنقذمآأكثرمادي

بينالموجودةللأسفاوومطابقتهاالمقدسةالأسفاوصحةعنعام،

أيدينا.

الأسفارهذهنصوصعلىتقابليةدراساتإجراءأمكنناظيخآ:

منأكثرتحتملالتيالألفاظواستيضاح،الغامضةالمعانيلاستجلاء

العبريةباللغةمكتوبةالمخطوطاتهذهأغلبوأنخاصةواحد،معنى

الأصل.فيالقديمالعهدأسفاربهاكتبتالتيالقد!طة

والمنحولةالأبوكريفاكتبعنوضوحآأكثرفكرةأعطتناظفآ:

أوساطفيمنهاكلشيوعونسبةومصدرهابسودابيجرافا()أي

المتدينين.اليهود

التيالجماعةتلكومبافىئتعاليممنالكثيرمعرفةأمكن:واول

القومهؤلاءيعيشهاكالنالتيالحياةوطرازالقمرانناحيةفيعاشت

.يسوعوللربالمعمدانليوحناالمعاصرين

الماسيانيالفكرعلىشديدآضوءآالمخطوطاتهذهألقتخطمسآ:
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بينماحقبةفيالأتقياءاليهودعندوانتظاوه(المسئا.!طجيءالمتعلق)أي

مباشرةالمسيحلمجيءسبقتالتيالفترةفيأيوالجديد،القديمالعهدين

.يسوعللربمنهابعضقيوالمعاصرةبلالتحديد،وجهعلى

هيأوللمسيحيةمفدتقدالجماعةهذهمبادئأنالقولويمكن

بصورةالمسيحمجيءاحتمالالأذهانإلىقرتجماقدتقديرأقلعلى

الكهنةبعضمنمقبولوغيرالأشرارمنضضطقدآ،للصلاحمعلم

فيهظهرتالذيالجوحقيقةشكبلانفهموجعلتنا،المنافقين

الأولى.انطلاقتهازمانوفيالتكوينيعهدهاوفيفجرهاإئانالمسيحية

بهذهأحاطتالتيالضخمةالمظاهرةهذهأنعلىسمافىدمتآ:

والرقوقالبردياتمئاتمنبالرغم-تستطعلمالأثريةالكشوف

كما،واحدةحقيقةولاالإنجيلحقائقعلىتزيدأنمن-والمؤلفات

تزحزحأنمنالناقدينالعلماءمئاتتحمسمنبالرغمتستطعلم

المسعيحيالإيمانعلىماظلأتلقيأوالإنجيلحقائقمنواحدةحقيقة

الثمين.

الكبيرةالأبحاثهذهمننرجوهنزاللاماوكل

الأسفاوبأصالةليقتنعواللمتثعككينجديدةفرصإعطاءهو

الإنجيلحقيقةيقبلواحتىتحريفهاوعدموصحتهاودقتهاالمقدسة

.الكتابهذامنالقصدهووهذا.شعككلفوق
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