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مقةمة

والمتعلقة،اللهمنبهاالموحىالإلهيةالأسفارمجموعةهوالمقدسالكتاب

شعبه،معاللهمعاملاتوتاريخ،وتقديسهوفدائهالعالمخلقةفىالإلهىبالتدبير

الأدبيةوالنصائحالدينيةوالتعاليم،المنتهىحتىسيكونعماالنبواتومجموع

وارتقائها.البشريةتهذيبإلىتهدفالتى

وأ33(،3:8،غلاطية9:17،)رومية""الكتابباسمالمقدسالكتابويدعى

9:6(.)!ومية"اللها"كلمةأو93(،ت5)يوحناالكتب""ا

الأصلية،بلغاتهالمقدسالكتابكتابةعنيديكبينالتىالدراسةهذهوتحدثك

كما.الجديدللعهدواليونانية(1بالآراميةأجزاءبعض)معالقديمللعهدالعبرانيةوهى

الجديدالعهدمخطوطاتوأهم،بالعبرانيةالقديمالعهدمخطوطاتأهمعنتحدثك

القرنخلالالمكتشفةاليونانيةبالبردياتخاصةبصفةتهتموهى.باليونانية

نساختهتقتوبعضها،الأولالقرقفىالجديدالعهدكتابةزمنإلىوترجعالعشرين

له.عيانشهودوكانوا،قيامتهبعدورأوه،خدمتهخلالىالربعايشوامنحياةفى

منها،القديمةوبخاصة،المختلفةاللغاتإلىالمقدسالكتابترجماثأما

نعرضوفيه،اللهبمشيئةقريبآيصدرالذىالقادمكتابناموضوعتكونفسوف

.الترجماتتلكمنالموجودةالمخطوطاتلأشهرأيضآ

خلاصعلىيساعدناأننسألهالدراساتهذهتقديمعلىأعانناالذىإلهنا

للدارسين.بركةيجعلهاوأنأنفسنا،

مريمالقديسةالإلهوالدةسيدتناعئآترفعهاالتىوالطلباتبالسؤالات

وصلوات،والقديسينوالشهداءوالرسلوالأنبياء،والاتجاءوالملائكةالعذراء،

والأساقفةالحطارنةوابائنا،الثالثشنودهالباباقداسةالطوباوىأنجينا

آلين.المؤلنين،وكلالشمامسةوإخوتنا،والكهنة

إسحقماهرإميلالدكتورالشماس

م7991سبتمبر:القاهرة

ش4171توت
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لىولىالتهحلى!ا

ييالمقةالكتابكتابة

كاتبيه:وتعددالمقدسالكتابوحدةأولأ:

أكثرالمقدسالكتابأسفاركتابةفىاشتركواالذينالملهمينالكتبةعدديبلغ

وجابىوالصياد،الراعى،فمنهمالبشر.طبقاتمختلفمنكاتبآأربعينمن

العبرانيين،منوكلهم...الخ..والملكوالنبى،والقائد،،الخياموصانع،الضرائب

منأمميآطبيبآالأرجحعلىكانوالذى،باسمهالمدعوالإنجيلكاتبلوقاعدافيما

يهوديآ(.يعتبرونهقليلونوهناك)،أنطاكية

فيماتمتد،ونيفقرنآعشرخمسةنحوخلالالكتابأسفاركتابةتمتوقد

الميلادى.الأولالقرنونهايةالميلادقبلعشرالخامسالقرنمنتصفنحوبين

منأساليبها،وتعددالكتابإليهاتطرقالتىالموضوعاتتنوعمنوبالرغم

،وإنذاراتونبوات،وأمثالوفلسفة،وآدابوحكم،وقصصوتاريخوشعر،نثر

أساليبهيموتنوعالكتبةتعددمنوبالرغم،وصلواتوتسابيح،وعظاتوتعاليم

خطآنجدأنناإلا،والمكانالزمانواختلاف،حياتهموظروفثقافاتهمباختلاف

وهوواحدلمؤلفالعليالليديشهدفيها،يسرىواحدآونظامآيجمعها،واحدآ

من()جزءكلاحرفيآ:"اللهمنبهموحىهوالكتابا)كلحقآلأنه.القدسالروح

.(3:16المتأنية)تيموتاوسأاللهأنفاسهوالكتاب

الأصلية:ال!عقدسالكتابلغاتثانيآ:

القديم:العهدلغةا-

وردتولكن.القديمالعهدأسفاربها"كتبتالتىاللغةهىالعبرانيةاللغة

وتوجد.الاراميةباللغةثكتوبةالقديمالعهدأسفارفىوالاتجاتالفصولبعض

والبابلية،،السومريةاللغاتمن!قترضةكلماتبعضالقديمالعهدكتبفى

والفارسية.،واليونانية،والصيدونية،والأمورية،والمصرية



ب-34،7:38:دانيال،01:11!!ميا،47ش31تكوينتشملالآراميةوالأجزاء

أيضآوكذلك.بالآراميةآجدمتأثرأيوبسفرأنكما.ا-736؟2،:8-46:18عزرا

الأناشيد،ونشيد،حزقيالأسفاروفىالمزامير،بعضفىالآراميةالقتيراتتظهر

آرامية.مفرداتعلىدانيالسفرمنالعبريةالأجزاءوتشتملوأستير.،ويونان

باعتبارهاالدينىالمستوىعلىمعروفةاستمرتالعبرانيةاللغةأنمنوبالرغم

بدأوا-الأوسطالشرقفىكغيرهم-أنفسهماليهودأنإلالليهود،المقدسةاللغة

إلىذهابهممنذاوالكتابة،اليوميةالحياةفىللتخاطبكلغةالآراميةيستخدمون

الأولالقرنحلولومع.الميلادقبلالسادسالقرنفىمنهعودتهموبعد،السبى

تختلفوأصبحتتطورتقد،السريانيةوهىالرها،منطقةآراميةكانتالميلادى

اليهود.يتكلمهاالتىفلسطينآراميةعن

العبرانىبالخطالبدايةفىمكتوبةالقديمالعهدأسفاركانتالحالوبطبيعة

إلىتدريجىتحولحدثثم(.الفينيقيةالكتابةأشكالأحدهو)الذىالقديم

المقدسةالأسفارنصوصكتابةفىالمربعةالاراميةالحروفاستخدام

التحولهذاوتم.كتابتهافىالقديمالعبرانىالخطاستخداممنبدلأ،العبرانية

فيماالفترةخلالالآراميةالحروفباستخدامالعبريةالأسفاركتابةإلىالتدريجى

الميلاد.قبلوالثالثالرابعالقرنينبين

سنةحتىخاصةأغراضلبعضالقديمالعبرانىالخطاستخداماستمروبينما

كانوحدهاالمربعةالآراميةبالحروفالمقدسةالأسفارنساخةتعميمفإنأم،35

الميلاد.قبلالأولالقرنمنذاكتملقد

وهى:الآثار،بعضفىومحفوظةالقديمالعبرانىبالخطمكتوبةأمثلةولدينا

قبلالتاسعالقرنمنالموآبىوالحجرالميلاد،قبلالعاشرالقرنمنجازرتقويم

عهدفىحفرهاعمليةتصفالتىبأورشليمسلوامقناةداخلوالكتابةالميلاد،

منالسامرةمنالخزفوقطعالميلاد،قبلالثامنالقرنإلىوترجعحزقياالملك

والموجهةالخزفعلىالمكتوبةلاخيشمنوالخطاباتالميلاد،قبلالثامنالقرن

سنةفىالبابليينالغزاةضدلاخيشمدينةعنالمدافعةاليهوديةالقواتقائدإلى

كهوففىواللاويين"وجبتالخروجسفرىمنمخطوطاتوبعض.،.مق958-588

4.و2اوأرقامتحملالتى"قمرانمنطقة
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كتدهملائحةفىفلسطينيهوديدرجهالمالتىالقديمالعهدأسفاروبعض

وصلتناالميلادى،الأولالقرنمنذتداولهاعنوامتنعوا،الرسميةالمقدسة

قبلالثانىالقرنفىاكت!لتالتىالسبعينيةالترجحةخلأإل!ناليونانيةباللغة

كهوفكشفتاوقد.الآراميةأوالعبرانيةجذورهافقدتماغالبآولكنها.دالميد1

بنيشوعوسفرطوبيا،سفرمنلأجزاءعبرانيةمخطوطاتعن!ؤخرآقحران

أ.إركياورسالة،سيراخ

الجديد:العهدلغة2-

الخاصةللهجةوفقأالآراميةباللغةوتلاميذهالشعبيكلمالمسيحالسيدكان

2(.4:16-.الوقاالعبرانيةباللغةمعرفتهعنفضلأ،الجليلبأهل

كتابةفىاليونانيةاللغةاستخلمواالجديدالعهدكتبةوسائرتلاميذهولكن

الإسكندرفتوحاتمنذالعالمأقطارفىاستخدامهاشاعالتىاللغةلأنها،أسفارهم

اليومية،لحياتهملغةالشتاتيهودواستخدمها.الرومانيةالإمبراطوريةوفىالاكبر

اللغةتمئزأنكمافيها.وتوطنواإليهاهاجرواالتىالبلادشعوبمعوللتعامل

لغاتوأن!سب،العالميةالثقافةلغةجعلهامفرداتهاوغنىتعبيراتهالدقةاليونانية

لتسجيلالوحىفاختارها.واللاهوتيةالفلسفيةالموضوعاتلمعالجةالزمانذلك

المسكونةأرجاءإلىالجديدالعهدأسفارفىمكتوبةونقلهاالمسيحيةالتعاليم

كلها.

،(!الشائعةاللهجةومعناهااأكويئنى"،الاسمالجديدالعهديونانيةعلىؤيطلق

فىاستخدامهاشاعالتى-الأدبيةالأتيكيةاللهجةمنالمبسطالشكللأنها-

عبرانية.مصطلحاتببعضوامتزجت،المتوسطالأبيضالبحرشرقمنطقة

،الأعمالوسفرإنجيلهفىاليونانيةالكؤيئىأساليبأرقىلوقااستخدموقد

وبخاصةالجديدءالعهدأسفارباقىأما.رسائلهفىالرسولبولسذلكفىيليه

فىنسبيةزيادةمعشعبيةأكثرفأسلوبهاالرؤيا،وسفرومرقسمتىإنجيلى

بنطقهاهىكماوردتواراميةعبرانية!فرداثوهناك.العبرانيةالتأثيرات

شبقتنى("،)-صبقتنىلماإلوىإلوى11مثل:،يونانيةبحروفككتوبةالأصلى

"إقثا".أثا"ااماران0كومى"،"طليثا
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عننقلأتكوتمانادرأالقديمالعهدللصوصالجديدالعهدكتبةواقتباسات

وبخاصةأليوتانية،ترجحاتهعنمنقولةعادةتكونولكنها،مباشرةالعبرانىالنص

اليونانية.السبعينيةالترجمة

!أاللقاتعددفبلغالؤمن.معازدالتكتيرةلغاتإلىبعهليهالعقدسالكتابترجمةتمتأوقد

م-(.6991!سنةنهايةحتىلهجةإولغة!216منهجزءأوالمقسىالكتابإليهاترجم2التىاللهجات

الكتابة:أدواتتالثآ:

فسجلوا*القديمالعالمفىالمعروفةالكتابةأدواتالعبرانيوناستخدحم

حطعدمق!لابمباس!خدأم(،\34:)خووجالحجومنآلواحعلىيالتعشكتاباته!

كانوأكصااأ-ة!1)إرمعاألعاسدنيوآسوالحد!دمقبعلم91:34(هـأو)ألوب

ا!صح!ور!ا!حووففىوصاصآيسكبونوأحيانأالصخور.فىالكتاباتينقرون

!1:34(.1\!وبالطريعهيهنه

علىوالحفو!3:!،1!(،)خوو!الك!،يعةالأحجاوعلىبالنقشىأيضأوكتبوأ

)خووجأيضآواالئ!بوا!تحاس!،وألي!وونزوالحديد،كاالوصاصىمعدسنيةألواح

أ.!ي!16-17حزخئال!1-3-3،)صصدالخس!بعلىوالحقو!2:36(،

ك!أحعلىي!يعهغيو!،أوأالحجوعلىبا!حفوكتبوههايكووونكائواوأحيانأ

أال!حعلىحديدهنبقالبمي!تبورتأ!االلبن!كاالطو!تلكيعدمجققوتهـاثمطيئمن

أالعفونناو!ىلحالمخلوفهاأوأالمفعصسى،قىلحجففون!اآول!جف،ودطوكوئهاالط!نمن

الأح!ر!كا!طربثباتآأ!مولتصير

ا!مكئس!ورأ!ع!!لكئأطلأوا!خؤفا!قخاركطعأيضآأسمتخلمو!كغا

عليها.

سم!يثانثقكمشنععه!!ثةأالدح!وص!ل!أختوعال!!أليو!!ؤورا!واسمتخلعبىأ

المعالم!!مضمومنيمصدرؤكأتيعامآلافخد!صصةهنأكطومنذالبودىئبا!

اقامورائصمقطعطزيقهعلىتعوفوا%قداالعبوأقييقامن!سطثولا.عكليهللكتابةالقديم

ثق!اخر!ج!نمططدإشثئخمموهألن!م!العححولوطنبم!،إماهطفمخلالالبر!ى

ال!ال!لمبا!لنص!مب!ها،لور!ق!البودىاوكأنلأأ.17:2خوووجأقافيم!باشموة

112.التئالئة)يو!حشا
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القديمة،وترجماتهاالأصليةبلغاتها،الإلهيةالأسفارمنمخطوطاتولدينا

الرقوقأو-اس!"أ!س!سأ،الجلودأوداعلا"!!،3البردىآوراقىعلىمكتوبة

رقةكثرأتجعلهاخاصةبطريقةمعالجتهابعدالجلودبشدالمصنوعة،ولص!ولث!حعكا!

الرقوقأنواعأرقىهوأس!7اولولالمسمىوالنوع.عليهاللكتابةوصلاحيةونعومة

.جودةوأكثرهاالعجولجلودمنائممتثعة

القصبثنآقاإمباستخدامتتموالرقوقوالجلودالبردىعلىالكتابةوكانت

36:23(!)!!مياالغايةلهذهيصنعونهامبراةبواسطةالحاجةعنديهذبونها

المنطقة.تحت3(ت9)حزقيالدواةفىعادةيكونالذىالحبرفىويغمسونها

سفرفىوردتالكتابةفىالحبراستخدامإلىالإلهيةالأسفارفىإشارةوأقدم

نباتيآقمرانمخطوطاتنساخةفىالمستخدمالحبروكان)36:18(.!رميا

حسبماالقدور،أسفلأوالزيتمصابيحاشتعالعنالناتجالكربونمنمصنوعآ

استخدمولقدوالماء.الصمغمنبمحلولبخلطهيصنعونهالمصريينقدماءكان

التلمودولكن.للتلوينخصوصةبعد،فيماالمعدنيةالأحبارالمصريينقدماء

المعدنية.الأحباراستخدامعننهىاليهودى

ائمجتذ:الكتابإلىوالذزجاللفافةمنالتطوررابعآ:

فتتكو!جنبإلىجنبةأطرافهاتثبتالرقوقأوالجلودأوالبردىقطعكانت

تكفىمترآ(،12ر)-91قدمآ04إلىطولهايصلقد،طويلة3()"هلفاقةمنها

باليونانية.الأعمالسفرأو،بالعبرانيةإشعياءسفرلنساخة

كما-عليهؤتقصخشبمنبقضيبطرفيهامنكلفىاللفافةما"تتتتوكثيرآ

كليلقونوكانوا3(.ح351)االذزجباسمفتعرف-اليومالجغرافيةالخارطاتتلص4

القطعةكلايلقونكانواأو،الكتابوسطفىالنصفانيلتقىحتىقضيبعلىطرف

ذلكإلىالنبىإشعياءويشير.الذرجمنواحدبطرفموصولواحدقضيبعلى

اللفتينأواللقةيضعونوكانوا34:4(.)إشعياءكذرج"السموات"وتلتص:بقوله

.متجاورةصفحاتإلىالذرجأواللفةويقسمونخشب.أوجلدمنغلاففى

روياقارن،201:)حزقيالمعآالوجهينعلىأوالوجهينأحدعلىتكونوالكتابة

5:1).
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بينها،فواصلوبلا،ببعضبعضهاكلماتهاموصولةالكتاباتأكثروكانت

إلىمتراصةحروفةالسطرفيكون.الكلماتبينيفصلونالذينالعربلعادةخلافآ

تكتبفيهالأخيرةالكلمةحروفتكملأندونالسطرانتهىوإذابعضها،جوار

اليسارإلىاليمينمنالعبرانيةالكتابةوتكون.يليهالذىالسطرفىالباقيةحروفها

والقبطيةاليونانيةاللغاتبخلافوذلك.والأتيوبيةوالسريانيةالعربيةاللغاتفىكما

اليمين.إلىاليسارمنتكتبالتىالأوربيةاللغاتوسائرواللاتينية

نارفىيهوياقيمالملكوأحرقهباروخعلىإرمياأملاهالذيالسفرذرجأما

احتاجلأنهالجلد،منرقوقعلىمكتوبآكانأنهالبعضفيرى36()إرمياالكانوني

لأنه،البردىورقمنكانبأنهالآخرالبعضيجادلبينما،الكاتببمبراةيشقهأن

وهوالمحترقةالجلودرائحةالملكيتحملأنالصعبمنلكانالجلودمنكانلو

بحرقه.يأمرأنأوالشتوى،بيتهمخدعفىجالس

تكونبأن)*ء40ء(المجلداختراعتمالميلادىالأولالقرنمنتصفونحو

ومع.الحديثالكتاببهيئةمعآبخياطتهاومجقدةمطويةالرقوقأوالبردىأوراق

همالمسيحيينأنإلاالمجلد،الكتابنظاماخترعواالذينهمالمسيحيينعيرأن

والثالث،الثانىالقرنينوفى،!ل()137."الأولالقرنفىالبدايةمنذتبئوهالدين

وسهولةاستخدامهفىالراحةبسبب،وبواسطتهمبينهمسرعةبأقصىفانتشر

فضلأ،للذزجبالنسبةذلكصعوبةمعبالمقارنة،المطلوبةالصفحاتإلىالتوصل

لليهودالتىتلكعنالمسيحيةللكتاباتمميزكشكلوفائدته،تكلفتهرخصعن

الأسفارلنساخةالذرجاستخداميفضتلوناستمروااليهودلأبئ.والوثنيين

02(.4:لموقا)قارنالمجامعقىتقرأالتىالمقدسة

للكتابةأحيانآتستخدمالقديمةالرقوقكانتالرقوقأسعارارتفاعوبسبب

النوعهذامنوالمخطوط.عليها!نالقديمةالكتابةمحوبعدأخرىمرةعليها

الكتابةآثارفيهتظهرماوغالبآا،،".،5ء5"*أيسمنىمرةمنلاكثرالمستخدم

كاملة.القديمةالكتابةاستعادةالحديثةالتقنياتباستخدامويمكن.باهتةالقديمة

)رقمالسريانىالأفرايمىالمجلدهوالنوعهذامنالكتابيةالمخطوطاتوأشهر

القديمة،الكتابةمحوبعدالسريانىأفراممارعظاتعليهكتبتالذى40(

النطرونبوادىالسريانبديرالمكتشف270()رقمالنطرونىوالمخطوط

تممابعدالنحوىيوحناضدالأنطاكىساويرسمارمقالمنجزءعليهوالمكتوب
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صفحة)فىالمجلدينهذينعنتفصيلاتلذكرعودةولنا.القديمةالكتابةمحو

44(.وصقحة43،

العبرانية:الكتابةعلىالتشكيلإدخالخامسآ:

بحروفهاأو،الفينيقيةعنالمأخوذالقديمبخطهاسواء،العبرانيةالكتابة

حروفبهاليسإذ،وحدهاالساكنةالحرو!تسجل،الآراميةعنالمأخوذةالمربعة

الساكنةبحروفهاالكلماتقراعةوعند.العربيةاللغةنتمأننلكفىشأنها،متحركة

المعنىمعيتفقبمابالكلماتفينطق،المتحركةالحروفذاكرتهمنالقارئيضيف

للغة.الشائعالاستخدامفىالكلماتنطقوبحسب،النصلسياقوفقآالمقصود،

وأ،مبهمةالعبارةفتصبح،المعنىيختلقدالصحيحنطقهابغيرالكلمةقرأفإذا

وسيلةلاختراعماسةحاجةهناككانتولنلكالمقصود.معناهاغيرعلى"تفهم

ومثلحا.السليمةالقراعةعلىالقارئلمسأعدةكتابةالمتحركةالحروفلتسجيل

اخترعواأنأيضآاليهودسبق،الغرضلهذاالعربيةاللغةفىالتشكيلاختراعتم

وأالئقطاستخدامطريقعن،الغرضنفسيؤدىالتنتمكيلصنوعآلكتابتهم

نطقها.كيفيةلإظهارالساكنةالحروفأسفلأوفوقالشئرط

المسيحهعصرقبلالعبرانيةالكتابةلتشكيلالأولىالمحاولاتبدأتوقد

الفترةفىءالوسطىالعصوربداياتصعمستقرةبصورةالنهايةفىانتظمتولكنها

ميلادية-059وسنةم005سنةبينفيما

والإنشاد،الصحيحةالقراعةلضمانأخرىتشكيليةعلاماتأضيفتكما

الطباعة.اختراعوقتحتىتفاصيلهاتكتملولمالتفسير.وصحةءالسليم

الكتبة:أوالشفريمسادسآ:

هذهعادتوقد،الحكحاء".باسمعزرا"يلقبونزمانقبلا!نتمريعةمعلموكان

د)رجالعلىفأظلقت،الميلادبعدالثانىالقرنفىأخرىمرةالاستخدام!!ىالكلمة

.الاستخدامقىصحلهافحل،رتى"هلقبشاعا!نهايةوقىالصعرفه"-

يعملونالئممتاخكانالسبىمنالعودةوقتوحتىا!مملكةعصروفى

التآنى)الملوكالهيكلوادارةوالحكوصاتءل!لملولا،وكتبةومسجلينكسكرتاريين
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.(36:18إرميا،1،34:813لثانىالائامأخبار:4،8عزرا،12:01،91:3

عصروانتهاءالسبىمناليهودعودةبعدذروتهفبلغ،الكتبةنتمأنوارتفع

)نحمياالشريعةيفسرمنإلىالشعببحاجةبالوفاء"الكتبة*قامحينذاكالأنبياء.

اللاهوتعلماءهم(اللاويينسبطمن)أىك!نوتىأصلمنالكتبةفكانإ.8:8

فىمتآخرةحلقةيمثلونكانوافقدثمومن.الوقتنفسفىالنتمريعةوئستاخ

إلىوالحكماءالأنبياءعبرأصولهاتعتدالتىوسلطتهالعبرانىالتقليدسلسلة

والفريسيونالكتبةنتمغلهالذىحوسى""كرسىبالعبارةإليهافيشار،نفسهكوسى

بسببهاالاضطهادوتحملوابأمانةالمسئوليةهذهحملواالنمينوعن33:3(-)متى

تقتلونفمنهم،وكتلةوحكماءألبياءإليكمأرسلأنا"هاتيسوعالربقالى

)متى،مدينةإلىمدينةمنوتطردونمجامعكمفىتجلدونومنهموتصلبون

.)33:34

،الإيمانعنالدفاعسبيلفىاستشهد!واالنينالكعبةأنقياءأشهرمنواحدآألعازركانأرلقد

قبلكشهيدالكنيسةآياءعليهأتنىرقد)6-18-31(1لتآنىالممكابيينسفرفىاستشهادهخبروورد

مسرىهـا.8يومالقبطيةا!كنيسةسنكساوقىوتذكارهاالتقليديةالكنانسلهوتعيدالعسيحية،

الفعلمنصثشقةعبرانيةكلمةوهى)"سفويم،،الاسمالكتبةعلىؤيطلتي

.التوراةحروفكليحسبواأناعتادوالأنهم،،!يحسببمعنى"سفو"العبرالى

يضيفواأناعتالواوقد.النصوصإلىأخطاءتسربمنعذلكمنهدفهموكان

السفر،فى(ساكنة)وكلهاالحروفوعددالآياتبعددمذكرةسفركلآخرفى

فرغفإذاالمتوسطوالحرف،المتوسطةوالكلمة،المتوسطةالآيةعنومذكرة

الإحصائياتهذهمعيتفقلاحسابهأنووجدمخطوطتهنساخةمناالكاتب

داصلاحه.اكتشافهعليهينبغىخطأ،نسخهالذىالسفرفىأنأيقنوالمذكرات

!طية.نسخهالذىالسفرأن"يبطلفعليهذلكيستطعلموإن

بطنهتعنىالقىتجحونالعبرلحةالكلمةفى)6(الواوحرفإنا!تلعودفىقولهمالإحصاثياتتلكأومن

تعنياناللتينالعبرانيتينالكلمتينوأنالقوراة،حروفجميعبينالمتوسطالحرفهو11:43(الا!يين

هى1:33(كاالا!يينالآيةوأن،التوراةفىالعتوسطتانالكلمتانهحا1016(-الاويينباهتمامطلب

،هـ!"(.7ه01ول.30)مهالعبرانيةالتوراةفىالمترسطةالآية
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القرنينفىومفسريهاالشريعةنستاخالكتبةنشاطازدهاربدايةوكانت

12،.7011)عزرا"الكاتب")الكاهنعزرانسقعلىالميلادقبلوالرابعالخامس

وما8:1نحميا7:6،11،13،)عزرا(،"الكاتببأنهاشتهرالذى12:36(،نحميا

صادوقىويليه،الأولالكاتبأنهعلىالتاليةالأجيالإليهونظرت36(،؟12،26،بعده

.(13ت13نحميا)قارنالثانىالكاتب

فظهر،الكتبةالكهنةيزاحمونالفريسيونبدأالميلادقبلالثانىالقرنوفى

الكهنة،غيرمنالكتبةكانالجديدالعهدزمنوفى.الكهنةغيرمنكتبةبينهممن

أعطلإ،32:6لوقا21،36:3،:16)متىالسنهدريممجمعفىكراسىلهموكانت

ضد؟،قامواأكثرهمأنإلا(،8:91)متىالمسيحتعاليمقبلبعضهمأنومع(.ه:4

33(،)متىمراؤونبأنهموصفهموقد(.1ه21:)متىتلاميذهوعلىعليهوتذمروا

واضطهاد66(،،36:357،)متىالمسيحصلبمسئوليةمنكبيرجزءيقعوعليهم

6:13(.)أعمالاستفانوسوقتل(،4:ه)أعمالويوحنابطرس

الهيكلتطهيربعدالنساخةفىالكتبةنشاطازدادالحكابيينعصروفى

وأحرقهامرقهاأنسبقالتىالإلهيةالأسفارعنللتعويضم(ق164)ديسمبر

ضدالاضطهادأثارعندماسنواتبثلاثذلكقبلأبيفانسأنطيوخسالملكجنود

أسفارمنوجدوه"ماالوقتذلكفيفالجند.والمذبحالهيكلودئميىاليهود

اتبعأوالعهدمنسفرعندهوجدمنوكلبالنار.وأحرقوهمرقوهالشريعة

الهيكلتطهيرفبعد1:56-57(.الاؤل)الممكابيينالملنا"بأمركان"يقتلالشريعة

3:14(،المتأنى)\لممكابيينالحربفىالأسفارمنما"بعتنركلالمكابىيهوذاجمع

مصادروتتحدث.عما"فقبللتعويضمنهاالنساخةنهضةاليهودحكاموشجع

النسخلمطابقةمصححينوتخصيص،الهيكلفىمكتبةتأسيسعناليهودربابنة

المكتوبإلىوبالإضافة.هناكمحفوظةكانتثلاثةرسميةأدراجعلىالمنسوخة

حاشيةمع،متحركةحروفأحيانةتضافكانتالساكنةبالحروفوهوالنصفى

"يقرأ.عماللتعبير"قرى"بعنوانجانبية

الماسوريودتتسفمالميلادىالثانىالقرنفىذروتهالنشاطهذابلغوبعدما

ىأ"الماسورى"باسمال!عروفالنصفىبالتشكيلالقراءةوثبتواالمهحة،هذه

.اليوملديناالموجود"التقليدى"
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الكتابية:الحسخطوطاتفىالقراءاتتنوعأسبابسابعآ:

ىأكاتبيدبخطالتىالنسخةأى،الأصليةالمخطوطةالآنأيدينابينليس

قدتكونربماالمجطوطاتفهذه.القديمالعهدأوالجديدالعهدأسفارمنسفر

الإخفاءأوللإتلافتعرخ!قدبعضهايكونربماأو،الاستعمالكثرةمناشتهلكت

وهو،البردىورقعلىمكتوبآكانبعضهاوأنخصوصآالإضطهاد،أزمنةفى

نسخعنها"نقلتالأصليةالمخطوطاتهذهتختفىأنقبلولكن.التلفسريع

المقدسةالأشفارلنساخةماسةحاجةهناككانتالبدايةمنذلأنه.كثيرة

البلاد.مختلففىالعبادةاجتماعاتفىلاستخدامها

وهىبالاحملاف،"تغذفصارت،السنينمرعلىالكتابيةالمخطوطاتتكاثرتوقد

والباحثين.العلماءمتناولفىوالمكتباتالمتاحففىمحفوظة

القديمةترجماتهأوالأصليةبلغاتهالمقدسالكتابمخطوطاتيدرسمنولكن

فروقوهى.القديمةالمخطوطاتبينالقراءاتفىالفروقبعضوجوديلاحظ

.والعبادةالمسيحيةالحياةممارساتولاشئ،فىالإيمانجوهرتمسلاطفيفة

حدثتتغييراتإلىإرجاعهايمكنالمخطوطاتبينالقراءاتفروقومعظم

النساخة.عمليةخلالمنهقصدأوالناسخمندرايةغيرعن

قراعةفىالناسخيخطئكأن،العينأخطاءبسببالفروقتحدثفأحيانآ

بعضها،نساخةيكررأو،عباراتأوكلماتبعضمنهفتسقطعنهينقلالذىالنص

وأ،المعنىتغييرإلىيؤدىمماالكلماتفىالحروفمواقعفىتبادليحدثأو

فىصعوبةبسببالخلطيحدثوقدالسطور.أوالكلماتمواقعفىتبادليحدث

وكذلك،الشكلفىمتشابهةالعبرانيةالحروفوأنخصوصآ،الحروفبعضقراعة

لمإذاالحروفبينالتمييزيصعبقدفأحيانآ.الكبيرةاليونانيةالحروفأيضآ

ينقلالذىالمخطوطكانإذاأو،العنايةمنكافوبقدرواضحبخطمكتوبةتكن

.الحروفبعضأوالمواضعبعضفىعليهالكتابةبهتتأوتهرأقدالناسخعنه

حالةفىالسماعفىالاذنأخطاءعنأيضآينتجقدالقراءاتفروقوبعض

"ليكنالنسخبعضفىوردت"،سلام"لنا5:1روميةفىالعبارةفمثلأالإملاء.

فىأما.الأولالقرنيونانيةفىالسماعفىمتشابهتانوالعبارتان".سلاملنا
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كتاباتفىتوجدلالأنه.ضعيفأومنعدمالأنمنأخطاءوقوعاحتمالفإنالعبرانية

لهصبالقراعةللناسخالإملاءبطريقةالنساخةممارسةإلىإنتمارةأيةالربابنة

الانتاجطرلقةاستخدمواالذينهموحدهمفالمسيحيونعنها.المنقولالنسخة

واحد.وقتقىالكتبهمنلمجموعةالإملاءطريوعنبالجمله

تفسيرفىالناسخيفشلكأنالنمن،أخطاءعنببتجقدالقراءاتفروقوبعض

خصوصأ،المخطوطاتفىكثيرأتستخدمكانتالتىالاختصاراتبعض

منتظمة-بصفةمختصرةبصورةتكتبكانتالتىالمسيحؤاللهمثلمصطلحات

نلك.علىمتالهىالله-ؤالذى-،ؤ-قن-،بين3:16لاؤلمى1نيموتاوسفىوالفروق

أخركا:قراعةفىمكتوبةالجسد،فىظهراللهالتقوىسرهو"عظيم:الآيةوردتفقد

.ول!ولول!ول(..0.الخ.12261".الجسدفىظهرقن()أؤالذىالتقوىهوسر"عظيم

النصوصمدارنهقىأوريجانوسطريعهعندمراسالهقىطء!!ياكأظهرومد

هى:،أربعةأسبابإلىالقراءاتفىالفروقأوريجانوس"يرجعأنالكتابية

الناسخعندالتركلزدرجهأتخفاضتت!جهبالتساخهالنعلعملمهأتتاءأخطاءأ-

.الأحيانبعضفى

النساخة.أثناءفيهاأفكارهمببثعحدأالهر)طقة"يتلفهاالتىالنسخ2-

بهدفالاندفاعمنوبشئوعىعنالنستآخبعضئجريهاالتىالتعحيلات3-

التىالقرأعةعناختلافأوسابقينئسثاخمنوقعتأخطاءأنهيرونماتصحيح

سماعها.اعتالوا

.العبارةفىالمقصودالمعنىتوضيحبهدفتعدديلات4-

رأىفىأنهيبلوالصحيحةللقراءاتالصحيحالاختيارإلىوالتوصل

الاتى.علىحؤسسي!وريجانوس

الإيمانية-العقائدمعالتوافق1-

الجغرافية.المعلوماتصحة3-

-النصوصمنغيرهمعوالانسجامالتناسق3-



اللغوية.الاشتقاقيةالأصول4-

لديه.المعروفةالمخطوطاتغالبيةإجماع5-

سياقيقتضيهالذىالمعنىهى:أساسيةضواب!رتحكمهالاختياروهذا

الكنيسة.وتقليد،والتناغمويرخحه،النص

اعتقاداتثةثد1عدىكؤسسالمقدسةدد!سفارأوريجانوسكفهوملأنذلك

أن:هى،كبرىإيمانية

.ونشاطوعقيدةتعليمكلبداخلهيتمأنيلزمالذىالإطارهوالكنيسةتقليد1-

العهدينكلافىبالتساوىاللهنورلهاواحدةوحدةهىالمقدسةالأسفار3-

والجديد-القديم

وأللقارئهامآيبدومنهاجزءأىذلكفىسواء،بهاموحىالكتابأسفاركل3-

الإلهية.كرامتهامعتتنافىلابصورةأن"تفسئرويلزمهامةفكلها.كذلكيبدولا

ا!!+أ13أ+كاها1306.071.107.

=93عظةإرميا،)علىأوربجانوسيقولالأخيرةالعبارةمعنىنفسوفى

مفاعيله.لهاللهآقوالفىمكتوبعجيبحرفكلبآن"آتصمئك(:101لفيلوكالميا

كيفيعرفونالذينأولئكعندالكتابفىمكتوبةنقطةأوواحديوضهحرفيوجدلا

واحدكل،الأعشابحالةمثلإنها.المناسبعملهاتصنعلاالكتبقوةيستخدمون

منهوالقديسالإنسا!فإنآخر....مالغرضأوالجسدلصحةسواء،قوتهله

اتفاقوكليوضةكلالحقدسةالأسفارثنينتقىالروحىالأعشابخبيرقبيل

نثثىلاوأنثستعحل،هوأجلهكنالذىوالغرضالحرفقوةثكتشفآحرف،

...".الحعنىكنخاليآيكونمكتوبآ

+++
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لثائملف!لى!اا

بالعبرأنيةألقةيم!الع!ةمفطوطات

الميت:البحرمخطوطاتأولأ:

فشادا:وقلعةال!رتعات،ووادى"قمران،منطقةمكتشفاتا-

فىالكتابيةالمخطوطاتاكتشافاتأعظمالميتالبحرمخطوطات!تعتبر

مخطوطاتمنكثيرمنأقدملكونهافقطليسأهميتهاوترجع.الحديثةالعصور

المقدسللكتابشهادةقدمتهاالتىالمعلوماتغزارةإلىوإنما،القديمةالعصور

والمسيحى.اليهودىوالتراث

:الاكتشافاتبداية5

متضمنةعبرانيةمؤلفاتسبعةهىالمخطوطاتهذهمنظهرتمجموعةأول

م4791سنةأواخرفىأورشليمفىالعلماءانتباهلفتتوقد.لفافةعشرةإحدىفى

مارمرقسديرمنورهبانالعادياتتجارعليهمعرضهاعندمام4891سنةوأوائل

عندمااكتشفهاالجداءيرعىبدويآأنبعدفيماوقد!عرفالأرتودكس.للسريان

خيربةمنمقربةعلىالميتالبحرغربشمالالتلالأحدسفحفىكهفإلىدخل

الجرار.بعضداخلوجدهاإذ،قمران

المؤلفاتوالثلاثة،المؤلفاتهذهمنأربعةللسريانمرقسمارديرواشترى

السرياناشتراهاالتىالأربعةالمؤلفاتأما.العبريةالجامعةاشترتهاالأخرى

إسرائيلدولةإلىبيعتالنهايةوفى.المتحدةالولاإ،تإلىسرآحملهاتمفقد

الجامعةفىالمؤلفاتهذهوتوجد.أمريكىدولارألفوخمسينمائتينبمبلغ

الجرارإحدىهيئةعلىخصيصآبناؤهتتممعرضفىمحفوظةبأورشليمالعبرية

.المخطوطاتعلىتحتوىكانتالتى

"قمران:كهوف5

هذهمنهأتتالذىالكهفبفحصالآثارعلماءقامم9491سنةوفى
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بقمران.الأولالكهفأى")،بالرمزحاليآالمعروفوهو،بعنايةالمخطوطات

منقطععلىعلاوة،مئاتبضعإلىتصلمخطوطاتمنأجزاءمنهفأخرجوا

المهشمة.الفخاريةالجرارقطعمنوكثير،للأدراجكتانيةلفائف

تزيدالتىالمنطقةكهوفتحديدتئمم5691سنةإلى5191سنةمنالفترةوفى

بقايامنصغيرةأجزاءالأقلعلىأومخطوطاتفؤجدتكهف،ماثتىعن

منها.كهفآعشرأحدفىمخطوطات

مزد:ونجزنجةائمزنجغات،وادى6

بقمرانالأولالكهفغربجنوبميلأعشرأحدبعدعلىالمرلعاتوادىوفى

لهاعلاقةلاالمخطوطاتمنمجموعةعلىيحتويانكبيرينكهفينالبدواكتشف

بعدعلىمبندخبننجةفىأخرىمخطوطاتوجدواكما.قمرانمنطقةبمخطوطات

.قمرانبمخطوطاتلهاعلاقةلاأيضآوهذه،أورشليمشرقجنوبأميالتسعة

:لمقمرانخبزنجة6

بها"وجدتالتىللكهوفالمجاورةذاتها،"قمرانخزبةوباستكنتماف

قبلالثامنالقرنمبئالفترةفىعامرةكانتديريةبناياتأنهااتضح،المخطوطات

،عملاتبهاوجدتوقد.الرومانحطمهاعندماالميلادبعد68سنةحتىالميلاد

،المستعمرةتاريختحديدعلىساعدتمختلفةمعماريةوطرزالفخار،منوأنواع

.مخطوطاتأيةبهاتوجدلمولكن

بالمبنىوتوجد.طوابقثلاثةمنحصنيحميهدورينمنالرئيسىوالمبنى

ومحبرتانللكتابةمكل!ةموائدوبها،الأدراجكتابةتتمكانتحيثللكتابةقاعة

ومطبخ،،الجماعةسجلاتلحفظربماأوللدراسةحجراتتوجدكما.كبيرتان

وحوش،للصباغةومحل،بالاغتسالالخاصةومستلزماتهاوأحواض،ومخازن

لرئيسالصدارةفىومكانللاجتماعاتقاعةتوجدمجاورمبنىوفىكبير.

الأطباقمن0011بهامجاورةوححرة،المقدسةالأسفارولقارئالجماعة

كما.الفخاريةالطعاممستلزماتوسائرالخمر،وقواريروالا!كواب،والصحون

ومجارى،والصهاريج،والإسطبلات،والمحلاتاللمخازنإضافيةبناياتتوجد
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كانواالمستعمرةسكانأنويبدو.موجودةغيرأوقليلةالنوموأماكن.المياه

بهامقبرةالمستعمرةسورخارجوتوجد.قريبةأكواخفىأوالكهوففيينامون

شخص.0011رفات

)قصتذه(:ضشاداقلعة6

فشادا،فىالكبرىالصخريةالقلعةالأثريوناستكشفام639سنةوفى

إحدىفىفوجدوا.الميتللبحرالغربىالشاطئعليالكبيرهيرودسبناهاالتى

كانواالذيناليهودتخصأنهاالمعتقدومن.قمرانفىالتىتشبهوثائقحجراتها

م.73سنةفىالرومانحاصرهاوقتماالقلعةعنيدافعون

تقويموتستخدمالسبتذبائحبليتورجيةالمخطوطةالقطعمنواحدةوتتعلق

مزامير:تتضمنكتابيةمخطوطاتمنأجزاءالأخرىوالقطع.الشمسى"قمران

غيرأبوكريفونمنوأجزاء46:7،1-اتكوين4:3-9،لاويين81:3-85:.1،

.البردىعلىمكتوبةخطاباتمنأجزاءوعدة،معروف

هذهإلىهربواالذينالأسينيينبواسطةالقلعةإلىالوثائقهذهوصلتوربما

الاكتشافوهذا.الرومانضدأخيردفاعىكخطالغيورينمعالكبرىالصخرة

لمقمرانأدراجنوعنفسمنمخطوطاتفيها"وجدتالتىالأولىالمرةلأنهاهام،

كهف.فىتوجدولم"قمران،محيطخارج

:لمقمرانكهوفمنالمكتبةمحتويالث2-

،قمرانخيربةمبانىفىتوجدلم"قمرانمنطقةفىاكتشفتالتىالمخطوطات

شبهأوالكاملةالمؤلفاتمنعشراثنىمنوتتكون.الكهوففى"وجدتوإنما

القطعمنالآلافعشراتعنفضلأ11.وارقمالكهفينمنومعظمها،الكاملة

منها.مخطوط006علىالتعرفأمكنالمخطوطاتمنالصغربالغةأوالصغيرة

فمن.المكتبةهذهمخطوطاتربعالعبرانيةباللغةالكتابيةالنصوصوتمثل

"ا،،15بالرمزتعرفالأولىإشعياء.سفرثننسختانتوجدالأولالكهفأدراج

31وأمتارسبعة)=قدمآ24طولها،الحفظمنممتازةحالةوفىكاملةوهى

45فىبكاملهإشعياءسفروتتضمنسم(،ر.53نحو)=قدموعرضهاسنتيمتر(
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وترجعكربونى،بحبرمكتوبةوهىالواحد.العمودفىسطرآ03بمتوسطعمودآ

أسفارمنسفركلمنأجزاءؤجدتكماالميلاد.قبلالثانىالقرنأواخرإلى

سفرمنأجزاءأيضآؤجدتكماأستير-سفرعدافيماالعبرىالحقدسالكتاب

بالعبرانية.وكلهاإرميا،ورسالة،سيراخبنيشوعوسفرطوبيا،

،حبقوقمتلالعقدسة،الأسفاربعضلتفاسيركخطوطاتأيضآوتوجد

تقتبسوهىالحزامير-وبعضوصفونيا،وحيخا،وهوشع،وإشعياء،،وناحوم

فىتقتالقديمالعهدنبواتأنإظهاربهدفتشرحهاثمالأسفار،منفقراتبعض

إلهى.بإعلانأيضآتفسيرهأنيفترضالذى،للنصالشارحعصرأحداث

وممارسات،اللاهوتيةبالمفاهيمخاصةشروحات"تبرزمخطوطاتوتوجد

لخدمةبتطويعهاالكتايية،النصوصفيها،!تستخدمالقانونيةوالتنظيمات،العبادة

الكهف)منالتكوينأبوكريفونالأنواعهذهومن.الجماعةحياةوتنظيماتمفاهيم

العبرانى،أيوبلسمرآراكىوتوجومقبلأ(،)معروم!اليوبي!إتوكتاب(،الأول

علىالتاكيدبهدفالتثنيةسفرمنلأجزاءصياغةإعادةالمتضمن!وسىوأقوال

للشريعة.مفسرينتعيينأهمية

منوأجزاءدانيالسفرمنأجزاءمثلالرؤيوىالأدبمنكتاباتتوجدكذلك

الآسرار،وكتابونقتالى،لاوىوعهد،الأولأخنوخمثل.قانونيةغيركتابات

أبناءحروبيتضمنالأولا(الكهف)منالحربوكتاب،الجديدةأورنتمديمووصف

الظلمة.أبناءمعالنور

معبهمالخاصذالشكريعزاح!يرخاصذزجالأولالكهفأدراجومن

63منهامزثورآ،44يتضمنعشرالحادىالكهفمنآخروذزج.التسابيح

الكتابيةالمزاميرمثالعلىمؤلفاتوالباقىالعبرى،المقدسالكتابمنمزمورآ

عبادةغنىعنتكشفوهذه.الكلخالقوتستحوصهيونوالحكمةداودتمخد

وكأساس،الاجتماعاتفىالجماعىأوالفردى،المستوىعلى،والتسبيحالترنيم

للتأمل.

كلماتكتابمنها،للصلواتالليتورجيةالكتبمنحجحعوعةتوجدكما

وفيهاالحلائكيةوالليتورجيذ،الأسبوعلأيامصلواتيتضمنالسحسائيةالأنوار

بركاتوحجعوعة،السبعةالملائكةرؤساءبواسطةللصديقالبركاتكلماتسبع
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صادوقوأبناءالكهنةورئيسالصديقبالتتابعمبايىكآالجماعةناظرفيهايمتل

تذكرالأسابيعدعيدةوصد6(،السياسى)المسياالجماعةوأمير(قمران)كهنة

.أخرىليتورجيةوموادالعهد،تجديد

وممارساتمعتقداتيشرح"النظاماكتاب0أهمهابالجماعةخاصةوكتابات

(.كهوفثلاثةمن)أجزاءدثشقووثيقة(،الأولالكهف)منالجماعة

كنوزعلىتحتوىمكانآبستينقائمةيتضمنالثالثالكهفمننحاسىوذزج

هذهتكنلمفإنإليها.الوصولأوعليهاالتعرفأحديستطعلمولكن.مخفية

المواضعتسجلفهى،حقيقيةالكنوزوكانتكنوز،عنقديمفولكلورمجردالقائمة

يمكنحتىم(68سنة)ربماالأزمةوقتفىكنوزهاالجماعةفيهاأخفتالتى

الخطر.زوالبعداسترجاعها

أطولوقوععن6791سنةفىوالعربإسرائيلبينالحرب%سفرتكذلك

ونصف(أمتار)ثمانيةقدمآ28طولهيبلغإذ،الإسرائيليينيدفىقمرانمخطوطات

وكانالميلاد.قبلالأولالقرنإلىالأرجحعلىويرجععمودآ66علىويحتوى

وإجراءاتالهيكلمبانىبوصفتتعلقوثائقهنصفنحولأنا"الهيكل"ذزجيسمى

الموضوعاتمختلففتعالجالمحتوياتباقىأمافيه.الاحتفالاتمختلفتنظيم

المختلفة،للأعيادوالتقدماتالذبائحبعددوإحصائيات،الطقسيةكالطهارة

"ا.الأمميدا.فىالوقوعمنإسرائيلوأرضالملكلحمايةوتوجيهات

الحمقدس:الكتابلدراسةلمقمرانأدراجأهحية3-

القديمالعهدلأسفارالأصلىالنصعنهامةمعلومات"قمرانمخطوطاتلمتقدم

يتضحفبدراستها.المسيحيةظهورعلىالسابقينالقرنينفىنساختهاوقتفى

،الفترةتلكفىموجودةكانتالتىالتقاليدتمثلالقراءاتفىالفروقبعضأن

الأماكنوهى،فلسطينموطنهوالثالثمصر،موطنهوالثانى،بابلموطنهكانوأولها

.الكبرىاليهوديةللتجمعاتالثاوثة

البابلىالسبىمنالعائدونحملهاالتىالمخطوطاتتمثلهالبابلىفالتقليد

نصوصويشملالميلاد،قبلوالخامسالسادسالقرنينفىفلسطينإلى

قبلالخامسالقرنمنذفلسطينفىالمستخدمةالقديحعةالفلسطينيةالقراءات
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التى،بقمرانالأولالكهفمنالأولىإشعياءمخطوطةالخلفيةهذهوتمتل.الميلاد

الميلاد.قبلالأولأوالثانىالقرنينإلىترجع

اليهودمعموجودآكانأنهيبدوالذىالعبرانىالنصهوالمصرىوالتقليد

الميلاد،قبلالرابعأوالخامسالقرنإلىربماويرجعمصر،إلىهاجرواالذين

وهو.الميلادقبلوالثانىالثالثالقرنينفىالسبعينيةالترجمةتمتمنهالذىوهو

الخامسالقرنفىالأخبارسفركاتبإليهرجعالذىالفلسطينىالتقليدمعيتفق

مخطوطاتبعضالسبعينيةالترجمةفىالمسجلالتقليدلهذاوتشهد.الميلادقبل

المخطوطاتهذهقدمتوقد.والملوكصموئيلأسفارخصوصآالعبرانيةقمران

عنيقولونالعلماءيعدفلم،اليونانيةالسبعينيةالترجمةلدقةشهادةالعبرانية

التقديربمنتهىمعهايتعاملونالآنوهم.بتصرفترجمةإنهاالسبعينيةالترجمة

نأيستبعدونولا،الأصليةالعبرانيةالقراءاتإلىللتوصلهامكمرجعوالجدية

فلسطينمنخصيصآاستحضرتعبرانيةمخطوطاتمنمصرفىتقتالترجمة

الترجمة.عملوقتفى

إلىوصلتقراءاتبعضعنهنتحتبابلفىالنساخةاستمرارفإنوأخيرآ

تبئاهوقدخر.المقالفلسطينىالنصباسموتعرفاالهلينىالعصرفىفلسطين

اسمعليهالعلماءيطلقولذلك.بالتشكيلللقراءةتثبيتهمفىالماسوريونبعدفيما

المخطوطةفىالأوليةالماسوريةالقراءاتهذهوتوجد.الأؤلبئالحاسورىا"النص

الزمانمنقرنبنحومتأخرةوهىبقمران،الأولالكهفمنإشعياءلسفرالثانية

الأولى.إشعياءمخطوطةعن

هى"قمرانفىالمنسوخةالعبرانيةالكتابيةالنصوصتقاليدأنيعنىوهذا

والتقليد(،السبعينيةللترجمة)المماثلالمصرىوالتقليد،القديمالفلسطينىالتقليد

الماسورىالنصيشبهوهوالسالرى"ا"النصذلكإلىويضاف.الأ!لىالماسورى

اليونانية.السبعينيةالقراعةمعالمواضعبعضفىأيضآيتفقولكنهالأ!لى،

يعتقدونكانواالذينالكتابناقدىبعضآرا"ق!ران2!خطوطاتدحضتكثا

وقتفىإضافاتبعضإلبها"أدخلتوالمنطخرينالقداكىالأنبياءآسفاربأن

تتضمنالأسفارلهذهقمرانمخطوطاتولكن.الميلادقبلالأولالقرقحتىمتأخر

رأيهم،بطلانفثبت،متأخرةإضافاتأنهايفترضونالكتابناقدوكانالتىالأجزاء
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وهى،الميلادقبلالثانىالقرنإلىترجعفمرانفىالمنسوخةالمخطوطاتتلكلأن

منها.أقلممنسخعنمنسوخة

القرنفىمتأخرأ"كتبالجامعةسفربأنالقائلينادعاءبطلانثبتأيضأكنلك

مخطوطاتضمنوموجودمعروفالسفرلأنوذلكالميلاد.قبلالأولأوالثانى

الميلاد،قبلالثانىالقرنإلىترجعهذهفمرانونسخةبقمران.الرابعالكهف

غيرها.عنمنقولةنسخةهىوإنماالسفر،كاتببخطالأصليةالنسخةليستوهى

الميلاد،قبلالثانىالقرنإلىترجعالتىإلحزاميرسفرمنفمرانونسخة

ادعاءينفىدليلأتقدمأنهاإلاصغيرةقطعإلىوتمرفتتهرأتكونهامنبالرغم

الربعين)فىالمكابيينعصرفىتأليقهاتمالقانونيةالمزاميربعضبأنالقائلين

القانونيةالمزاميرأحدثأنؤيثبتالميلاد(،قبلالثانىالقرنمنوالثالثالثانى

القانونيةالمزاميرلأنم(.ق331-)538الفارسىالعصرعنمتأخرأليس

التىالحديثةالمزاميرعناللاهوتيةوالخصاثصوالمفرداتالأسلوبفىتختلف

القانونية.المزاميرجوارإلىعبادتهمفىبهاللترنمالقمرانيونأفقها

اا!قدس:الكتاب!راسةوغيرهاالمرئعاتوادىأدراجأهح!ية4-

الشهيركسيبه،بنسيموتنورةفترةإلىالمرثعاتوادىمخطوطاتترجع

أجزاء!حنالعبرانيةالكتابيةنصوصهاوتتكونم(.135-)132باركوخباباسم

الحاسورى.النصمعتتفقوكلهاإلشعياء.وسفرالخمسةكوسىأسفارمن

المقبولالعبرانىالنصتثبيتفىدورهوكذلكالثورةبتلكأكيباالرباىوعلاقة

شائعةالنصوصهذهكونولكن.المعروفةالأمورمنهىالعبرىالمقدسللكتاب

وإنما،صنعهمنيكنلموخلفاؤهأكيباتبناهالذىالنصأنعلىيدلأكيبازمانفى

الكتابيةالمرئعاتوإدىمخطوطاتفإنحالأىوعلى.بواسطتهبعنايةفقط"نقل

لجميعبالنسبةتعتبرالأرتودكسيةاليهوديةقطاعإلىتنتسبالتىالعبرية

الماسورى-النصمعالتطابقإلىالأقربأنهاالكتابيةالميتالبحرمخطوطات

المرثعاتوادىكهوفمخطوطاتبينالاكبرالاهتماميلقىالذىوالمخطوط

أسفارتمثلالصغار،الأنبياءمنلقطعباليونانيةالجلدىا!تزجهوالكئابية

الأولالقرنأواخرإلىوترجعوزكريا،وصفنياوحبقوقوناحوموميخايونان

-28-



الميلادقبلالأول،لقرنمنتصفبينماالفترةإلىئرجعهاس!الالة،ولكنللميلاد.

للترجمةالمسيحىالعصرقبلمراجعةتمثلوهى.الميلادىالأولالقونومنتصف

وسيماخوساكويلاترجماتمعمتناثرةمواضعفىوتتفق،القديمةالسبعينية

فىالماسورىالنصعنوتفترقللميلاد،الثانىالقونفىتمتالتىوتاودوتيون

حوارهفىالشهيديوستينوحممامنهاقتبسالذىالنصإلىوتقتربالموأضع،بعض

إلىترجعالصغارالأنبياءمنيوستينوساقتباساتأنس!لملة،ويرىتريفو.مع

رقمرايلاندزجونمكتبةبر!يةفىأيضأممثلةوهىلوكيانوس،نسخةتماثلنسخة

.8!".107لا!الميلاد)583.0قبلالثانىالقرنإلىترجعالتى458،

الماسورى:ونشاطهمالماسوريونتانيأ:

هو!التقليد:فتقولالماسورىالنشاطتلخصعبارةأكيباإلىالمشثناتنسب

والتلمود!ماسوراا،.هىالعبرانيةفى"تقليد"وكلمة-التوراة".حولسياج

8:8-!حميافىوردلماوفقأ،التوراةبتفسيرالماسورايربطالأورشليمى

أورشليمسقوطبعدالأؤلىالماسورىالنصالفرشميونالكتبةاستخدموقد

فصارالتاليةالقرونفىتفصيلاتهوتثبتتالمثالى،النصباعتبارهم07سنةفى

واختفت.الأخرىالقراءاتؤأهملت"،"التقليدىأى"الماسورى"النصيسمى

إلىأدىم135سنةفىومقتلهكوخبابارثورةفشلبعدأليهودتشتتولكن

بابلفىالشرقفىالماسوريينبينالتقليدأىالماسوراتطورفىطفيفةاختلافات

فلسطين.فىالغربفىوالماسوريين

منالفترةخلالجحصنيا()=يابنهفىالفلسطينىالماسورىالمركزوكان

أوشاإلىانتقلثم.م135سنةباركوخباثورةانتهاءإلىم07سنةأورشليمسقوط

التالثالقرنأواخروفىفيها.عاشقدأكيباكانالذىالمدينهوهىمالجليل،

التلمودوأنتجتالسنهدرين،مجلسلتخلفالجليلفىطبريةبرزتللميلاد

الفلسطينى.

نطقلتثبيتالتنت!كيلمنأنظمةإدخالعلىوغربآشرقأالماسوريونعملوقد

قدرالتقليدلتثبيتأخرىوعلامات،الساكنةبالحروفالمكتوبةالعبرانيةالنصوص

.الإمكان
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ليمثلياءحرفبإضافةالساكنةالحروفلتحريكالأولىالمحاولاتأنومع

نأإلاالميلاد،علىالسابقةالقرونإلىترجعالضتقةليمثلواووحرفالكسرة

قامواالذين،وحدهمالماسوريينإلىيرجعللتشكيلكاملنظامإيجادفىالفضل

يكنولم.لجميعهاموحدةقراعةتثبيتبهدفالكتابيةالنصوصجميععلىبتطبيقه

ذلكعلىمثالوأشهر.الكلماتبعضتشكيلبشأنجدلقامإذسهلأالأمرذلك

إذا!قرئتيختلفسوفالمعنىأنحيث25:911نتتيةفى"ذكر"كلمةتشكيلهو

.والكافالذالبفتحإذا"قرئتعنهالذالبكسر

الحروففوقؤشرط"نقطبكتابةوالفلسطينىالبابلىالتشكيلنظاموكان

الحروفتحتوالشرطبالنقطالتشكيلجعلفقدطبريةنظامأما.الساكنة

حدثولكن.م039إلى078منالسنواتفترةفىطبريةنطامواكتمل.الساكنة

نفتالى.وبنأشيربنعائلتىبينطبريةفىالكلماتبعضتشكيلحولنزاع

منلقيهالذىالتأييدبسببخصوصآأشيربنشكلهالذىالنصوانتصر

نفتالىبنلهسخةقراءاتبعضولكن.م(4013سنةالمتوفى)ميمونبنالفيلسوف

أشير.بنمخطوطاتمعظمإلىأيضةتسربت

:الانإلىالمتبقيةالعبرانيةالحخطوطاثثالثآ:

بينماالآنإلىوالمتبقيةالمعروفةالعبرانيةالكتابيةالمخطوطاتعدديتراوح

تاريخيرجعومعظمهاالموخد،الماسورىالنصمنغالبيتهانسخة0025و0002

إلىترجعذلكمنأقدمقليلةمخطوطاتوهناك.م0001سنةبعدماإلىنساخته

نمتالىبننسخةتمثلالتىالقليلةالمخطوطاتومن.الماسوريةأشيربننسخة

الموجودالأنبياء،لأسفارس!ط،ا،اس!ا،س!ولولاح40ح8باسمالمعروفالمجلدنذكر

.م5011سنةإلىويرجعاثه،،س!"ا،عكهافىحاليآ

الحاسورية:آشيربننسخةمخطوطاتأقدما-

،التوراةأسفارتتضمنشرقياث:4445رقمالبريطانىالحتحف!خطوطةآ-

فقدوبالتالىأشير،بناسمعليهاويوجدم.085-082سنةنحوإلىوترجع

به.التقليدربطها

والمقخرين،القدامىالأنبياءأسفارتتضمننبباء.دد1القاهرةكخطوطةب-



اليهودمجمعويمتلكهاأشير.بنموسىهووناسخهام.598سنةإلىوترجع

.بالقاهرةالقراجمن

القدامىالأنبياءأسفارتتضمنللأنبياء:بطرسبرجمخطوطة-ج

لننجراد(.)=بطرسبرجبمكتبةمحفوظةوهىم،169سنةإلىوترجعوالمآخرين،

.أقدمبابلىتنقيطبهاأنإلاأشير،بنإلىترجعكانتولئن

النصفإلىوترجع،بكاملهالقديمالعهدعلىتحتوىحلب:مخطوطة-د

بحلبالسفرديماليهودمجمعفىبعنايةمحفوظةوكانتالعاشر.القرنمنالأول

تلفأنبعدإنقاذهاأمكنفقد،0591-9491سنةحربفىتدميرهمنوبالرغم

قامقدأشيربنموسىبنهرونوكان.إسرائيلإلىنقلهاوتمالنار،منربعها

العلماءاستخدمهاالتىوهىبالماسورا،وتزويدهاوتنقيطهابنساختها

.الجديدةلطبعتهمأساسآالإسرائيليون

وتاريخ،بكاملهالقديمالعهدعلىتحتوى:!(و،)4لننجراد!خطوطةهـ-

أشير،بنهرونكتبهامخطوطاتمنمنسوخةوهى80.ام.سنةنساختها

منالثالثةللطبعةأساسآوكالاكيتلاستخدمهاوقد.لننجرادمكتبةفىومحفوظة

.م3791سنةفىالعبرىالمقدسالكتاب

الجنيزة:مخطوطات2-

بمعنىا"جنيز"اوالآرامىالعبرانىالفعلمنللتخزينغرفةتعنىوالجنيزة

فيهايخفىالمجمعفىمستعملةغيرغرفةأومكانهىوالجنيزة..ايخزن-ا.يخفى

تتضمنكتاباتأيةأو،للاستخدامتصلحتعدلمالتىالمقدسةالنصوصاليهود

التدنيس.منعليهخوفآالجاولةاسم

هدمعنداكتشفتالتى"القاهرة"جنيزةهىشهرةالجنيزاتجميعوأكثر

وكان.م0918سنةفىبنائهلإعادةالقديمةبمصرعزرابنلمجمعالقديمالمبنى

منقطعةمليونربعنحوعنالاكتشافوأسفرم883سنةإلىيرجعالقديمالمبنى

بالعبرانية،ومعظمها.ذلكوغير،وتفسيرية،وربانيةوليتورجية،،كتابيةمخطوطات

المكتباتاقتنتهاوقد.واليونانية،والسامرية،العربيةأيضآوكذلك،والآرامية

البريطانى،والمتحف،كامبردججامعةفىبريطانياإلىوصلمعظمهاولكن.العالمية

علىالترتيبلهذاوفقةبمانشسشر،رايلاندزجونومكتبة،بأكسفوردالبودليانومكتبة
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قطعة.ا1.ر..علىرايلاندزجونمكتبةحصلتحيث،الأرجح

يرجعبعضهاولكنبعدهوماالثامنالقرنإلىالمخطوطاتهذهتاريخويرحع

وأالتاسعالقرنمنكتابةعليهاواحدةمخطوطةوتوجد.السادسالقرنإلى

أكويلاترجمةمنلجزءأنهاواتضحاسترجاعها،أمكنأقدمأخرىوكتابةالعاشر

فىالكتابيةالمخطوطاتومعظم.الخامسأوالرابعالقرنإلىوترجع،اليونانية

حيث،المجمعداخلللعبادةالرشمىللاستخداممعدةتكنلمأنهاأى.مجلدهيئة

الشعبلتعليمكانتولكنهاالذرج.هيئةفىالمقدسةالأسفارتكونأن"يشترط

لعمليةيشهدالنصوصمنوالكثير.الخصوصوجهعلىوالأطفالوالمرتلين

منلكثيرالمصاحبةالترجوميةوالقراءاتبالتنقيطالماسورىالتشكيلتطور

الآرامية.الترجماتلتاريخبالنسبةكبرىأهميةلهاالنصوص

تائت!:يردله3-

عيراكتشافهاومكان.م2091سنةفىلمصرعادياتتاجرمنناشاشتراها

جامعةمىالتاريخذلكمتذمحفوظةوهىهالفيوممنأنهاويفترض،معروف

0302-)خووجالعشرالوصاياعلىتشتملواحدةورقهمنمكونةوهىءكامبردج

عصرإلىترجعأنهاالبعض(.وبيرى6:4-ه)نتتيةو"شما"3(،5:6-انتتيةأو17

والفصالميلاد.قبل37وسنة168سنهبينقيماالفترةإلىأىالمكابيين،

الأسكندرى.المجلدفىاليونانيالنصإلىأقربالعبرانى

العيت.اللحرآدراح4-

وادىمنفلدينا-بإسهابقبلمنعنهاتحدثناوقد.الأهميةغايةفىوهى

أشيربننسخةقبلمكتوبةالأسفارمختلفمنوأجزاءكاملةمخطوطات"قمران

موسىأسفارمنأجزاءالمربعاتوادىمنولديتاسنة.ألفبنحوالماسورية

تكونوتكادم،135-132السنواتبينفيماهناكأودعتوإشعياء،الخمسة

الماسورى.النصمعمتطابقة

السامرية:التوراةرابعآ:

الخمسةموسىأسفارسوىالعبرىالمقدسالكتابمنالسامريونيقبللم

فالتوراذ.القديمالعبرانىبالخطمكتوبةمنهابنسخاحتفظواوقدوحدها.
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بعينهاالعبرانيةالتوراةهىوإنحا،سامريةلهجةإلىترجمةليستالساكرية

معشىاستخدامهفىالسامريوناستمرالذىالقديمالعبرانىبالخطمكتوبة

مهاالتوراةلنساخةالمربعةالآراميةالحروفاستخداماليهودفضتلأبيفماالبطئ،التطويرمن

معاكتملأنإلىتدرلجيآالآرامىالخطإلىالانتقالوتم،القديمالخطمنبدلأالسبىمنعودتهمسعد

س!ةحتىخاصةأغراضلبعضإلاالقديمالخطيستخدمونيعورواولمالميلاد.قبلالثانىالقوننهاية

.ام!35

الوسطي.العصورإلىالسامريةالتوراةمخطوطاتمعظمتاريخويرجع

"ذرجباسموالمعروفنابلسفىالمحفوظهوالسأمريةالتوراةمخطوطاتوأنتمهر

الائام)اثخبرهرونحفيدفينحاسبنأبيشوعإلىينسبونهالسامريينلأن،،أبيشا

النسخةهذهأنالعلماءبعضظنوقد.فيهامبالغالنسبةوهذه603-4(.الاظ

ليقوياءا"!،كالاجاءثمعشر.الرابعأوعشرالثالثالقرنإلىترجعمتأخرة

الآخروالبعضعشرالرابعالقرنإلىيرجعأجزائهابعضمخعلطةنسخةإن!ا

.القدمبالغةالنسخةهذهأنالحديئةالدراساتأثبتتولكن.ضيم

القونمنأقدموهىحدجثآ،الدارسينمتناولفىأصبحتأخرىنسخوهناك

!ءا(.7-اه*?91أهللميلادعشرالثانى

انفصالمرحلةإلىيرجعالسامريةالتوراةتحتويهالذىالنصأنؤيعتقد

يرجعونالدارسينبعضولكنالميلاد،قبلالرابعالقرنفىاليهودعنالسامريين

الميلاد.قبلالتانىالقونفىالمكابيينعصربدايهإلىلالنص

الساكريتللتوراةنتمهادةيفحرالتالرابعالكه!حعكتشفاتقدحعتوقد

تشبهالتىء4(،)!!ر!3الكهفنلككنالخروجلسفرالأولىالمخطوطةباكتشاف

وقدمه.أصالتهوتتبتالسامرىالنص

تنبعالتىهىالعيرانىالحاسورىالنصعنالساكريةالتوراةفروقوآهم

)قارنجرفلمجبلهوالسامريينعندالمقدسفالجلل.الساكريةالعقيددكن

وعيدالفصحعيدفى،السنةفىمراتثلاثإليهيصعدونالذى03-21(،40يوحنا

!نحدرصخركاجبلوهو-الدمويةذبائحهمعليهويذبحونالمظالوعيدالأسابيع

يواجهوهو.حاليآنابلسهىالتىشكيمفيهتقعالذىللوادىالجنوبىالحديكوق

عتدالسامريةالتوراةفإنولنلكالوادى-منالشمالىالجانبفىعيبالجبل
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فتجعلهالمكانتستبدل27:4-8()تتتيةالرببهأمرالذىالمذبحبناءعنالكلام

.عيبالجبلمنبدلأجرزيمجبلفى

تتعلقنصوصبإضافةالسامريةالتوراةمنالمواضعبعضفىتطويلوهناك

فىالإضافةفمثلأ.التوراةمنأخرىمواضعمنمأخوذةالموضوعبنفس

2-3،ت27المنتنيةسفرنصوصعلىمؤسسة02:17خروجبعدالعشرالوصايا

ا:4-71.03،

والتىالعبرانىالماسورىوالنصالسامريةالتوراةبينالفروقغالبيةولكن

يحافظفبينما.العبريةالكلماتهجاءةفىفروقهىموقعآلافستةفىتقع

الساكنةبالحروفالمكتوبةالنصوصخارجالتشكيلوضععلىالماسورىالنص

كحروفأحيانآوالياءوالواوالاعيفحروفتستخدمالسامريةالتوراةفإن،وحدها

ضمنالنصداخلإلىوتدخلها،الساكنةبالحروفللنطقفتضيفها،متحركة

أسفلأوفوقبوضعهاللتشكيلاستخدامهامن)بدلأللكلماتالمكؤئةالحروف

لها.المكونةالحروفأعدادفتزدادالكلماتهجاع!تتغيرثمومن(،الكلمات

الآيةفمثلأ:.كثيرةمواضعفىالسبعينيةالترجمةمعالسامريةالتوراةوتتفق

البيروتية(العربية)والترجمةالعبرانىالماسورىالنصفىالواردة4:8تكوين

إلى"لنخرجوهو:،قايينقالهالذىالكلامينقصها"أخاههابيلقايين"وكتم:هكذا

والترجمةالسامريةالتوراةمنكلفىموجودةنجدهاالتكملةوهذه".الحقل

اللاتينية.والفولجاتاوالسريانيةالقبطيةوالترجمات،اليونانيةالسبعينية

:للتوراةالسامرىالترجوم5

عنتختلفالسامريةالتوراةأننعرفأنبدفلاالأمر،علينايختلطألايجب

المكتوبةالعبرانيةباللغةهىالسامريةفالتوراة.للتوراةالسامرىالترجوم

تفسيريةترجمةهوللتوراةالسامرىالترجومبينما،القديمةالعبرانيةبالحروف

العصرأوائلفىوضعتوقدبالسامريين،الخاصةالآراميةباللهجةللتوراة

الميلادى.الرابعالقرنفىواكتملتالمسيحى
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لثلفحلى!الفاا

باليونانيةالهةيةألعةمخطوطات

العهدأسفارعلىتشتملالتى،باليونانيةالجديدالعهدمخطوطاتعدديصل

يضاف.مخطوطالآلافالخمسةعنيزيدماإلىمنه،جزءعلىأوبكاملهالجديد

اللغاتإلىالجديدالعهدلترجماتقديممخطوطآلافعشرةمنأكثرذلكإلى

الجديدالعهدكتبةاستخدمهاالتىالأصليةاللغةوهىاليونانيةصنقلأ،القديمة

أسفارهم.كتابةفى

الخط،ونوع،عليهاللكتابةالمستخدمةالمادةنوعبحسبالمخطوطاتوتنقسم

التالية:الأقسامإلىالمقصود،والاستخدام

ةعكا!،301:ول!4ا!،اولكا!513والطلاسمالخزفقطعولأ:أ

منصغيرةأجزاءعلىتحتوىطلاسموتسعة،الخزفمنقطعة35توجد

الكتابية.والمقارناتللدراساتبالنسبةالأهميةقليلةفإنهاوبالتالى.الجديدالعهد

أكلأ!كا!ا:البردياتثانيا:

فىعالمىبترقيموالمسجلةالجديدالعهدلأسفارالمعروفةالبرديات

منهاواحدةمخطوطةهناكتكنولم.برديةمئةنحوإلىعددهايصلكتالوجات

منهاواحدةكلإلىؤيرمزعشر.التاسعالقرنمنالأخيرةالعشراتحتىمعروفة

برقمهامتبوعآويكون(برديةأى9!علالما33كلمةمنالأولالحرف)وهوعبحرف

،اع(."2!3!)مثلأ:مرتفعصغيرببنطالمكتوب

وترجع.الجديدالعهدأسفارمن4%0علىيزيدماالمكتشفةالبردياتؤتغطى

عددهانصبفمنأكثرويعود،الثامنالقرنإلىالأولالقرنمنالفترةإلىتواريخها

فىوجدت-لمقمرانبردياتباستثناء-جميعهاوهى.والرابعالثالثالقرنينيإلى

كا!"..)1775."5-595و)6شكبدونفيهانساختهاوتمتمصر،

الدولى،بترقيمهافنذكرها،البردياتتلكأهممنعئنهإلىيلىفيماونشير

بها.مبسئطتعريفمعفيه،وترقيمهاحفظهابمكانمتبوعآ
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:الأولالقرنمنالجديدالعهدبردياتا-

وهى17أ.رقميونانيةبرديةباكسفورد،المجدليةكليةأمكتبةمم)644برديةأ-

السالسىالأصحاحمنفقراتتتضمن!تىإنجيلمجلدبقايامنصغيرةقطعثلاث

عنيا،بيتفىالأبرصسمعانبيتفىالمسيحرأسالمرأةبدهنتتعقق،والعشرين

صعيدفىاكتشفتوقد.لهميسوعبتسليمقيامهعلىالكهنةرؤساءمعيهوذاواتفاق

.ام109سنةباكسفوردالمجدليةكليةإلىالآقصرمنهولياتشارلزوأرسلهامصر،

خدعمومع.الثانىالقونأواخرإلىترجعبأنها5391سنةفىروبرتزكولينوقتمها

القديمة(الكتابةأشكالت!ربمقارنة)الخاصةالباليوغرافيةواللراساتالبردياتعلم

منتصفنحوإلىترجعبأنهاتاريخهايحددأنثيدابيتركارستنالألمانىاستطاع

.6338.00أ!ل()144م66سنةعنمتأخرةليستوأنهاالميلادى،الأولالقرن

بالظكيدوهى.نفسهمتىالإنجيلىحياةأثناءتفتقدنساختهاتكونأتويحتمل

فيالمسجلةالأحدأثعاينواالذينالكديرينالشهودحياةأثناءمستخدمةكانت

عددفىالنبأهذأالتايمزجريد!نشرتوقد15:6(.الأولمىكورنتقس)قارنالإنجيل

والثالثةالأولىالصفحتينالمقالغالىحيثم،4991سيسمبر34الكريسماسليلة

كما.أعاتوإنولكفزيونجراثدمنالعالميةالإعلاموساثلالتبأوتتاقلت.بكاملهما

بعنوانو7991!6991سنتىفىالموضوعتفاصيلعنكتابصدر

!توجد!أ!لتحت:المراجعقائمةأطلب)"يسوع"برديةأى،ء+داكع!له5دلء!!يد!

يلى!قيصاهناونذكرها"برشلونةفىالمحفوظة67البرديةهىتكملةالبرديةلهن!

هنق!عتان!هى\(،رقميوئانيةبرلية!برشلونة:أمكتيةأ7!67برديهيه-

!طيةفىال!حفوظة)م!أ6عارقمالبرديةمجلدنفسهنمتىإنجيلمنورقتيق

وأالثانية،ا!ثالثالإصحا!مقجزءعليأيأولىالقطعةوتحتو!بكسفورد*الصجدلية

الثانى*الق!نأ!أخوإلىترجعأن!اوكان"يطقالخاهسى.الأصحاحمنجوءآتتضمق

نغ!ىلهامأنأ!الإول،ا!قونهانتمفنحوإلىترجعا!بودية!ن!أنالآنتاع!دولكن

صتىلإئجيلوأحدهجلدم!نكانتاأليرليتين!تالأن64،رقمالبوليةتاهـلخ

،!و""2!ل!أ.2!ه،2!،1564،)!أ

وهىبقموأئ!أ!السابعالك!فطنالرأيعةالبوديةأ!!-!7(4وق7قموانيوديةيم

الوسالةمنجؤحآتتض!ممنان؟البردىمنلوجبغايامنصغيوتينقطعتينهقتتكوق

إلىالعبولجةتاويخ/ويوجغاليوئائية*باللغة16-4:13ش31تيموتاوسأثىاي!!دى
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منغيرهامعفيها"أودعتالتىالسنةوهىم،68سنةيتجاوزولام،67سنةنحو

لهجومالمستعمرةتعرضتحين،الكهوففىقمرانمستعمرةمخطوطات

ا!لهإ..!ء)-63،،4ةمر-صهـمر)3الرومانيةالجيوش

بقمراركأ*السابعالكهفمنالخامسةالبرديةأ:كا!()5قه7قمرانبرديةد-

)6:52-مرقسإنجيلمنأيتينتتضمنالبردىمندرجمنصغيرةقطعةوهى

إيداعهاوقتتسبقسنواتإلىشكبدونتاريخهاويرجع.اليونانيةباللغة53(

تعرضتعندماونلك،الكهوففىقمرانمخطوطاتمنغيرهامعم68سنةفى

فى!ل(.*هه007!أكا8ملامسنةفىعليهاالرومانيةالجيوشلهجومالمستعمرة

تكملةولها3،رقمبردية،دبلنفىبيتىهـثسشرأمكتية46)46!:برديةهـ.-

و-3،دبلنفىورقة46البرديةهذهمنيوجد333(.رقميردية،متشجانبجامعة

مجلدمنأجزاءوهى.أفراديدفىأوراقويعض،متشجانجامعةفىأخرىورقة

.الرسولبولسرسائلعلىويشتمل،ورقات401نحومنيتكوقكانأنه"يفترض

كورنتوسرسائلوبعدهما،روميةرسالةبعدالعبرانيينإلىالرسالةفيهوتأتى

والثانية"الأولىوتسالوتلكىوكولوسى،،وفيلبىوغلاط!ة،وافسس،والنانية،الأولى

أطف!حمنالبردلههذ!جاع!ومدرسانل.عشرعلىلح!وىالموجودالجؤأنأى

.م03!1سنةفى)افروديتويوليس(

الدراساتولكئميلالية.035سنةنحوإلىترجعأنهاتعتبروكانت

إلىترجعأنهاثبتت2ممه91سنةكيمكيويونجنشرهاالتىالأحدثالباليوغرافية

،!لأ.*،!.118)232ميلال!ية85سنةنحوإلىى2،الأولالقرنأواخر

المومعلشغليحيتال!د!مهأليردعههذهفىالعبرأنم!نإلىالرسالهولرليب

آصالةيدعملأته،كبرىأهح!ةلهمباشرةروميةإلىالرسالةيعدالرسائلبينالتانى

العبرانيببئ/!إلىالرسا!ةكاتبهوالرسولبولسبأنالأسكندرىالمصرىالتقليد

و!ى.1113*إضافةيونانيةيول!يةببارش،الوطنيةالمكتبةأ:41لم4برديةو-

لوقا-أتجيلهقالأولىا!ستةالأصحاحاتمتققراتتتضمنبرد!ورقاتأربع

ا!غونأ!اتلىإلىترجعأت!اواتضع،الثالثالقرتمنأنهاعلىتؤرخوكانت

!وقالإنجيلح!عووف!يود!ةأقدموهىال!يلاد!.الأولالقرنأواخرأوالتاتى

،!له(..،"1إ-4).17)147
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يليه:وماالثانىالقرنمنالجديدالعهدبرديات2-

برقميونانيةبرديةمانشسشر،فىرايلاندزجونأمكتبة:)52!(20برديةأ-

6ر35!رمر98-بوصة2ر5*3ر5)مقاسهاالصغيرةالقطعةهذه457(.

الجديد،العهدمنجزءلأىمخطوطأقدمأنهاقريبوقتإلىتعتبركانتسنتيمتر(

الدراساتأثبتت-أعلاهذكرناها-أخرىلبردياتالمكانةهذهعنتخفتولكنها

إنجيلمنجزءعلى52البرديةوتحتوى.الأولالقرنإلىترجعأنهاالحديثة

ىأ،ميلادية125سنةنحوإلىتاريخهاويرجع37-38(.)18:31-34،يوحنا

عامآ.ثلاثينبنحويوحناإنجيللكتابةبالتقليدالمفترضالتاريخبعد

2(.بودمربرديةبسويسرا،كولونيافىبودمرامكتبة:ع()6666بردية-ب

منوأجزاء،فراغاتبعضمع1-14)الأصحاحاتيوحتإنجيلعلىتحتوى

.أخرىأماكنفىقليلةأوراقمع،ورقة001منهاوالموجود-21(،15الأصحاحات

نحوإلىتاريخهاويرجع.ورقة146منأصلأيتكوقكانمجقدأنهاوالمفروض

التىدراساتهفىهنجرهربرتتوصلوقد.ذلكقبلوربما،ميلادية002سنة

ميلادية125سنةنحوإلىترجعأنهاإلىأم069سنةالبرديةهذهعننشرها

،!لا(.."ه)1181232

فىبقيةولها\،رقمبردية،دبلنفىبيتىشسترأمكتبة:)45!(04برديهبم

هذهمنورقة03منأجزاءتوجد74931(.يونانيةبرديةبفيثآ،الوطنيةالمكتبة

والقطعةالأعمالوسفرالأناجيلالأربعةمنأجزاءعلىوتشتمل،باليةوكلها،البردية

011منأصلأتتكوقكانتوالبردية41-35.36:93:متىعلىتشتملفينافىالتى

إلىترجعأنهايظنوكانم،0391سنةفىأطفيحمنالبرديةهذهجاءتوقد.ورقات

نحوإلىترجعأنهاالحديثةالدراساتأثبتتوقدالميلادى،الثالثالقرنمنتصف

القيصرى.النصعلىسابقآنصآتمثلوهى!ل(."ه)118ميلادية015سنة

علىتحتوى13.رقمبردية،دبلنفىبيتىشسشرأمكتبة:ع()4747بردي!د-

يتكونكانمجلدمنوهى.ورقاتعشرفى2(تا-17.)9:الرؤبسفومنجزء

والمرجحم،0391سنةفىأطفيحمنالبرديةهذهجاءتوقد.ورقة32منأصلأ

الميلادى.الثالثالقرنمنالأخيرالثلثإلىترجعأنها

،7برقمىالبرديتان،بسويسراكولونيافىبودمرامكتبة:كم()722بردية،-ه

-38-



إلىتاريجهاويرجع.والثانيةالأولىبطرسورسالتىيهوذا،رسالةتتضمن8!

الميلادى.الرابعأوالثالثالقرن

،14برقمىالبرديتان،بسويسراكولونيافىبودمرأمكتبة:كم)075بردية-و

القرنبدايةإلىترجعوهى،ويوحنالوقاإنجيلىمنكبيرةأجزاءعلىتحتوى(15

فىالمحفوظةالنصوصلنوعتشهدكونهافىالكبرىأهميتهاوتكمن.الثالث

فإنهاوبالتالى.تمامآتشبههلأنها،الرابعالقرنإلييرجعالذىالفاتيكانىالمجلد

فهذه.الرابعالقرنفىالجديدللعهدمراجعةتمتقدبأنهالقائلينمزاعمتدحض

تمامآ.المزاعمتلكعلىقضتقدالثالثالقرنبدايةإلىترجعالتىالبردية

رقمأوكسيرنخوسبرديةبأكسفورد،الأشمولىالمتحفا:الم()595بردية-ز

نحوإلىترجعوهى)18:36-91:7(،يوحتإنجيلمنجزءعلىتحتوىأ3523

!ل(.0")147الثانىالقرنمنتصف

أ:اكاأء+لأ3االكبيرةبالحروفالمكتوبةالرقوقثالثا:

كبيربخطالرقوقعلىالمكتوبةهى3)*أحوللمابالاسمإليهاالمشارالمخطوطات

فىالمستخدمالخطعنمباشرةمأخوذالخطوهذا.مستديرةأومربعةبحروف

فىالمستخدمةأ"!ح)كاأس!،،س!اث!3الكبيرةالحروفمنوصشتق،الأدبيةالبرديات

علىوهى،"حولأ"؟ابوصةوتعنى،لاتينيةا*أحوللماوالتسمية.الأحجارعلىالنحت

يكتبهاالتىالحروفحجمكبرعلىالتهكمىجيرومالقديستعليقبسببيبدوما

العهدمخطوطاتلكتابةالخطمنالنوعهذااستخدموقد.زمانهفىالنسئاغ

متأخروقتإلىذلكبعدواستمرالتحديد،وجهعلىالتاسعالقرنحتىالجديد

الكنسية.القراءاتفصولمخطوطاتبعضفىنسبيآ

الرقوقعلىالكبيرةبالحروفالمكتوبةالجديدالعهدمخطوطاتعددويصل

!26العشرينالقرنمنالسبعينياتحتىعالميآوالمسجلةااليونانيةباللغة

.20!51(.30)مثلا:بصفرمسبوقآخاصآرقمآتحملمنهاواحدةوكل.مخطوطة

الحروفأحدباستخدامالشهيرةالمخطوطاتلبعضالمستخدمالقديمالرمزولكن

بعدنوردهوسوفشيوعآ،الأكثرهويزاللااليونانيةأواللاتينيةأوالعبرانية

مجلدكتابهيئةفىتكونالتىالمخطوطةحفظبمكانؤنتبعه.العالمىالترقيم

بها:مختصرآتعريفآنقدمثم،حئم!س!40
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:(*=15)صا*ءك!كهزث!أا،8حول9تىالسينالمجلدا-؟

فىتكملةوله.43725إضافةبرقمبلندنالبريطانىالمتحفبمكتبةأمحفوظ

مكتوببعهديهالمقدسللكتابمخطوطوهوجرادإ.لنةفىصغيرةوقطعةهليبزج

مكتبةفىمنهويوجد.الميلادىالرابعالقرنإلىتجعويرالرقوق،علىباليونانية

العهدمنونصفورقةو147،القديمالعهدصمنورقة991البريطانىالمتحف

)تعرفالقديمالعهدمنورقة43منتتكوقلهبقيةعلىالتعرفوأمكنالجديد.

وقطعة،ليبزججامعةمكتبةفىحاليآمحفوظةأوغسطانوس(فردريكومجلدباسم

يبلغوبذلكلننجراد.فىالقديمةالآدابجمعيةبمكتبةمحفوظةورقةمنصغيرة

منوجزءبرنابارسالةعلىيحتوىوهو.ورقة093منهالموجودةالرقوقمجموع

منواحدهوالمجلدوهذا.القانونيةالأسفارإلىبالإضافةلهرماسالراعىكتاب

علىصفحةكلفىوالكتابةالجديد.وللعهد،السبعينيةللتيرجمةالشهاداتأقوى

)المزامير،الشعريةالأسفارأما.سطرآ48منعمودكلويتكوقءأعمدةأريعة

(وأيوب،سيراخبنويشوع،سليمانوحكمةالأنشاد،ونشيد،والجامعة،والأمثال

-الواحدةللصفحةعمودينعلىمكتوبةفهى

ثلاثةالمجلدنساخةفىاشتركقدأنهاتضحالصفحاتفىالخطوطوبمقارنة

الفترةخلالالمقارناتوعملبالمراجعةقامواالنينالمصححونوأن،الكتبةمن

تسعة.إلىعددهميصلعنتمرالثانىإلىالرابعالقرنمن

كاترلنسانتلديرزيارةفىكانتشندورفالعلأمةأنهى،مؤثرةقصةالمجلدمذاأو!تشاف

لهوقال،القديمةالرقوقمنصملوعةكبيرةسلةالديرصكتيةفىفوجد844؟م.سنةمايوقىبسيناء

تنتشلدرففمتبز.حرقهاتخ!قدالزمنمعوت!كلتبليتالتىالآوراقهنهمع!منكومتينإنالمكنبةأصين

أهميتها،إلىالرهباننتةحماسآفائدى.باليونانيةالمقدسللكتابقديممخطوطمنرقوقآالسلةراخل

إلىأخرىمرةونمب-ليبزجفىحاليأالمحفوظةهىءورقة3،سوىمعهيئخذأنلهيسصحوافلم

تحتوىقصاصةسوىيجدلمولكنهالأوراقا.باقىبنساحةلهيسمحواأنأملعلى3،18سقةفىالدببر

التكومن.سفرمنسطرأ11على

نألهالمرافقينالبدومنقبراير4يومفطلب!شبئآ،يجدلمام985سنةفىللديرثا!تةزيارةوفى

الخارجفىيتمنتمىكانممراير4يومعصروقىفدراير-7يومالقاهرةإلىلاصطحامهأنفسهميجهزوا

داخلالمنتمروياتمنشئلتناولالديرأميندكاهالشمسغروبمعالديرإلمىرجعاولماالدير.أمينمع

قامولوققه.السبعينيةالترجمةأقرأأيضأوألاالدير-أمينفقالحدبقهما،وكملامعه،فدخلقلايته،

المنفت!ودة.ضالقهوجدأتهتشندورفتمكدحتىاللفافةفتحأنوماأحمر.بقما!ثىملقوفأمجلدأفأحضر

غرفتهإلىالمجلدبئخدالإننالاهتعامعدمصنتصئفىوطلبعنه.فرحتهئخفىلكىمنت!اعرهمقمالك

ش!رلعدهاستمرتتأحيراتوبعدالوحود-فىكتابىكعرأثصيديهمببىأنعرفوه!اكليتصقحه



وفى.هتاكمنهنسخةلتجهيزروسياإلىمعهالمجلدبأخدالإننعلىمنهميحصلأنتش!دورفاستطاع

الشيوعيةالحركةقامتأنإلىالننحراد(بطرسبرجفىوبقى،روسياقيصرإلىالمحطوطإهداءتتمالنهاية

م+91سنةفىالسوفيتحكومةمنالبرسطانىالمتحفمكعبةفاشترته،كثيرةدينيةمخطوطاتوبيعت

استرلين!ثا-جنيهألفمائةبمبلغ

النصالفاتيكانى(المجلد)وفىالسينائىالمجلدفىالجديدالعهدويمثل

البالغة.بدقتهيشتهرالذىالأسكندرى""النصأو"المتعادلالنص"باسمالمعروف

ول(ت-)20*ء!صأول!*ص!اوللماولأ43كهلأسكندرىالمجلدا-2

المقدسللكتابمخطوطوهوبللدرهـا.البريطانىالمتحفبمكتبةأمحفوظ

ويتضمن.الميلادىالخامسالقرنأوائلإلىويرجعالرقوق،علىمكتوببعهديه

اكليمنضسىرسالتىآيخرهاإلىمضافأاليونانىالمقدسالكتابأسفارجميع

الرقوقمنورقهع!منيتكوقوالمجلد.سليمانومزامير،والثانيةالأولىالرومانى

وعدد،للصفحةعمودينفىوالكتابة.الجدميد(للعهدو143القديمللعهد063)منها

الحاضروضعهفىوالمجلدالعمود.فىسطرآ53إلى46بينيتراوحالسطور

كذلك.كورنتوسإلىالأولىوالرسالةويوحنامتىإنجيلىمنلأجزاءأوراقتنقصه

"ألحقتلأنهكاملأالرؤيابسفرباحتفاظهالمجلدويمتاز.سليمانمزاميرمنهضاعت

اثنيناشتراكاحتمالالصفحاتخطوطمقارنةؤتظهراكليمنضسى.رسالتابنهايته

الجديد.العهدنساخةفىوثلاثة،القديمالعهدنساخةفىالكتبةمن

الرومبطريركلوكاريوسكيرلسفأخذه،الأسكندريةفىمحفوظآالمجلدوكان

وأعطاه.م0162سنةفىالقسطنطينيةلكرسىبطريركأانتقالهعندالأسكندريةفى

بريطانياملكالأولجيمسإلىلإهدائهبتركياالبريطانىللسفيرم1624سنةفى

سنةفىالأولشارلالملكإليإهداؤهفتم،المخطوطوصولقبلماتالذى

مكتبةإلىم1757سنةفىنقلأنإلىالملكيةالمكتبةفىمحفوظآوبقىم،1637

معآ.المكتبتينإدماجعندالبريطانىالمتحف

:!(-30)شأص!40*لأا"!!كاولول3نىتيكالفاالمجلدا-3

مخطوطوهو9013(.رقميونانىمجلدتحت،الفاتيكانبمكتبةامحفوظ

الظباء،جلودمنربماالمصنوعةالرقوقأنواعأفضلعلىمكتوبالمقدسللكتاب

المقدسالكتابأسفارجميعويتضمنالميلادى،الرابعالقرنأوائلإلىويرجع
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للتلفالمجلدتعرضوقدالمكابيين.وأسقارمنسىصلاةعدافيمااليونانى

1لتكويىسفرتتضمنبدايتهمنأوراقتنقصهالحالىوضعهفىوهووالتاكل.

كذلكوتنقصهوالمزأمير،الثانىصموئيلسفرىمنكلمنوأجزاء،:1:1-4638

1لمعيرانيينإلىالرسالهمنالأخيرةالأوراقوهى،الجل!يدالعهدمنالأخيرهالأجزاء

ورقة975منحاليأويتكوقالرؤيا.وسفرالرعويةالرسائلوكل2،هخ9:14-13

الأصلىالعددإجمالىمنالجدميد(للعهد142والقديمللعهد617)منهاالرقوقمن

منتتكوقالتىالشعريةالأسفارعداوفيما.ورقة82-بنحو"يقذروالذىللرقوق،

ويتراوح.صفحةلكلأعمدةثلاثةيتضمنالمجلدباقىفإنالصفحةفىعمودين

.كاتباننساختهفىانتشركوقد.عمودكلفىسطرأ44و04بينماالسطورعدد

يرجعالذىفهارسهاأقدمفىومدكور،الفاتيكانمكتبةفىمحفوظوالمجلد

.الفاتيكانإلىوصلكيفأومتىأحديعرفولا.1475سنةإلى

وتعتبر.الأسكندهـلةفىمكتوبالمجلدبأنالقاثلالرأىإلىاليومعلماءويميل

للنصشهادةأهمالجديدالعهدفىالسينائىوالمجلدالفاتيكانىالمجلدقراعة

كه+!*ءاول،4ولأ*ص!+الأسكندرىبالنصأيضأالمسمىاث!لاس!*،،*ء+المتعادل

وتشهد.النصوصمنغيرهعلىبالدقةوتميزه،الأسكندريةفىنساختهبسبب

أجزاءوتتضمنالثالثالقونأوائلإلىترجعالتى75البرديةالنصهذالأصالة

93(.صفحة)راجعويوحنالوقاإنجيلىمنكبيرة

يمثلالمتعادلالنصهذافىالقديمالعهدأنإلىالعلماءبعضيذهبكنلك

الأسقف)ربماالأسكندرىهيزيكيوسحققهاالتىالمراجعةالسبعينيةالنسخة

هيزيكيوس".!نسخةباسموالمعروفهالميلادى،الثالثالقرنأواخرفىالشهيد(

للعهدالمتعادلالأسكندرىالنصعلىتجاوزأأيضأهيزيكيوساسمويطلق

75.البرديةبشهادةهيزلكيوسمنأقدمهوالذىالجديد

(:ق=)4ه*ص!!حن!س!!كلااهص!الأفرايمىالحجلد4-

مخطوطوهو91.رقميونانىمجلدتحت:بباربش،الوطنيةبالمكتبةامحفوظ

الميلادى.الخامسالقرنأوائلإلىيرجعاليونانىالمقدسللكتابا!هولا،كهس!30

!ن!قدكا!االرقوقعلىالتىالكتابةأنهوالأفرايمىبالمجلدتسميتهوسبب

فىالنساخأحدقامالأيامتلكفىالرقوقولندرةعشر.الثانىالقرنفىومحيت
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لنساخةاستخدامهاوأعادإستطاعتهقدرعلىالقديمةالكتابةبمحوالقرنذلك

العلماءاستطاعوقد.اليونانيةإلىالمترجمةالسريانىأفرايمماركتاباتبعض

فرتبوها.مرتبةغيرالرقوقوكانت.سطرآسطرأوقراعتهاالقديمةالكتابةإظهار

علىيحتوىكانالذىالأصلىالمجلدمنفقطأجزاءأتمثلالرقوقأنواتضح

منأجزاءتمثلالقديمالعهدمنحاليأالباقيهوالرقوق.بعهديهالمقدسالكتاب

ونشيدسيراخبنينتموعوحكمةسليمانوحكمةوالجامعةوالأمثالأيوبأسفار

رسالةعدافيماالجديدالعهدأسفاركلمنمتبقيةأجزاءوتوجدالأنشاد.

الصفحةفىواحدعمودعلىوالكتابة.الثانيةيوحناورسالةالثانيةتسالونيكى

الصفحة.فىسطرأو0446بينمايتضمن

تأثيراتبعضمع،أساسآ"الأسكندرىالنص"تمثلالمجلدهذافىوالأناجيل

".الغربى"النصمن

!(:-)850خ!عحح!س!!2البيزىالحجلد5-

قامالذىبيزاتيودورإلىنسبةوالتسمية.كامبردجفىالجامعةبمكتبةأمحفوظ

وسفرالأناجيليتضمنوهو.ما1581سنةفىكامبردججامعةإلىالمجلدبإهداء

اليونانىالنصيوجدحيث،متقابلةصفحاتفىواللاتينيةاليونانيةباللغتينالأعمال

اليمين.إلىالتىالصفحاتفىاللاتينىوالمقابلاليسار!إلىالتىالصفحاتفى

السادسأوالخامسالقرنإلىيرجعالبيزىالمجلدأنالمعتقدوكان

الرابعالقرنإلىيرجعربماأنهالحاضرالوقتفىالعلماءيرجحولكنالميلادى،

.اكا!"5دا.1100.)80.07)كهالميلادىالخامسالقرنأوائلأو

ثملوقاثميوحناثممتى:الغربىبالترتيبموضوعةالمجلدفىالأناجيل

رسالةنهايةلوجودالجامعةالرسائلعلىيحتوىكانالمجلدأنويبدو.مرقس

.الأعمالسفربدايةقبلفيهمحفوظةالثالثةيوحنا

بخطمكتوبةأخرىرقوق)وتسعةالرقوقمن604منحاليآالمجلدويتكوق

كلوتحتوىأكثر.أوالرقوقمنورقات051منأصلأيتكونكانوربمامتأخر(.

المعنى.لاكتمالوفقآ،الأطوالبمختلفسطرآ33منيتكوقواحدعمودعلىصفحة

مصر،فىينسخلمأنهالعلماءويرجح.المجلدهذانساخةمكانأحديعرفولا

اليونانيةالنسخةالمجلدويتضمنبه.اللاتينىالنصلوجود،الغربفىوإنما

-43-



سودنفونويرى.والأعمالللأناجيل"الغربىالنص"تمثلالتىالمعروفةالوحيدة

الأفريقى.اللاتينىوالنصالقديمالسريانىبالنصمتأثرةكثيرةقراءاتبهاأن

:("!=)60ح*ص!40كااح3هثهكاأولولول5نوسزومونتاكللأمجلد6-

وهو7011.رقميونانىمجلدتحت:ببارشى،الوطنيةالمكتبةفىأمحفوظ

حيث،متقابلةصفحاتفىواللاتينيةاليونانيةباللغتينالرسولبولسلرسائلمجلد

فىاللاتينىوالمقابلاليسار،إلىالتىالصفحاتفىاليونانىالنصيوجد

اليمين.إلىالتىالصفحات

تيودوراقتناهحيثبفرنساكلارومونتفىبديراكتشافهإلىنسبةوالتسمية

وصلالأيدىمنمجموعةتداولتهوبعدمام،1582و1565السنواتبينفيمابيزا

ببارش!.الوطنيةالمكتبةإلى

العلماءيؤكدولكن،السادسالقرنإلىيرجعالمجلدهذاأنالمعتقدوكان

81!"3.)"ول)884.01.)07الخامسالقرنإلىيرجعأنهحاليآ

سبقو163163والورقتانالرقوق.منورقة533منيتكوقوالمجلد

صفحةكلوتحتوى.لأوريبيدس(الفيثونمنلأجزاءالقديمة)والكتابةاستخدامهما

كلالمجلدويتضمن.الأطوالبمختاتسطرآ31منيتكونواحدعمودعلى

بعدالعبرانيينإلىالرسالةوتأتى،الرسولبولسإلىالتقليدينسبهاالتىالرسائل

فليمون.إلىالرسالة

نساختهاللاتينىالنصوجودويؤكد.معروفغيرالمجلدهذانساخهومكان

".الغربى"النصيمثلفيهاليونانىوالنص،الغربفى

:(ول-270)صا40*حأع(أ*؟أس!313لنطرونىالمجلدا7-

نسبةوالتسمية117211.إضافةبرقمالبريطانىالمتحفبمكتبةامحفوظ

النطرونوادىفىبالسريانالشهيرالإلهوالدةديرفىالمجلداكتشافمكانإلى

مخطوطوالمجلدم.1847سنةنحوالبريطانىالمتحفإلىنقلحيثبمصر،

ورقة53هوحاليآمندوالموجود.الميلادىالسادسالقرنإلىيرجعللأناجيل

منأكثرعليهاللكتابةاستخدمتوالرقوق.لوقاإنجيلمنجزءعليهاالرقوقمن

بهتت،قدعليهاالتىالكتابةكانتالتاسعالقرنبدايةمعلأنهاولأ)40(،س!30)،3مرة
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يوحناضدالأنطاكىساويرسللقديسمقالبنساخةالوقتذلكفىكاتبفقام

عليها.السريانيةباللغةالغراماطيقى

الواحدةللصفحةعمودينفىمكتوبةباليونانيةللأناجيلالقديمةوالكتابة

سطرآ.25منمنهماكليتكوق

ت!ثا(=230)ح!رء340!!ث!أط،!وله!أولولول3شنجطناوك!جلد8-

باليونانيةاللأناجيلمخطوطوهو.واشنجطن(فىللفنونفريربقاعةامحفوظ

واحدعمودفىمكتوبةورقة187منويتكوق.الميلادىالخامسالقرنإلىيرجع

يوحناثممتى.الغربىبالترتيبموضوعةوالأناجيل.سطرآ03منيتكو!للصفحة

ثانىوهو.م6.!1سنةفىمصرمنفريرشارلزاقتناهوقد.مرقسثملوقاثم

المحفوظ46،البرديةبعدالجديد،العهدمخطوطاتمنالأمريكيةالمقتنياتأهم

علىوتحتوىالم5سنةنحوإلىترجعوالتى،متشجانجامعةفىورقه03منها

الرسول.بولسرسائل

:هـ(-830)ح40*س!!هاع،!4!أطولول3يتىلكوريدالحجلدا-9

وهو3991.يونانىمجلدتحت:تفليسفىالجيورجيانىبالمتحفأمحفوظ

ويتكون.الميلادىالتاسعأوالثامنالقرنإلىيرجعباليونانيةللأناجيلمخطوط

سطرآ32إلى91بمجموعالواحدةللصفحةعمودينفىمكتوبةورقة934من

وكان.ضئيلةباليونانيةمعرفتهكانتالناسخأنوواضح.الواحدةللصفحة

الأسود.للبحرالشرقىالحدبقربكوريديتىفىلأحدالأديرةملكآالمجلد

واختفىالقوقازإلىأعيدثمبطرسبرجإلىونقل.م1853سنةمرةلأولواكئشف

تفليس.إلىؤنقل،1091سنةفىاكتشافهأن"أعيدإلىسنة،ثلاثينلمدة

أخرىمخطوطاتمعيمثلأنهاتضحالمجلدهذافىمرقسإنجيلوبدراسة

استخدمهالذىالقيصرى""النصباسمتعرفالقراءاتمننوعة45والبردية

"النصعنيتمئروهو،قيصريةكنيسةإلىوينسبويوسابيوسأوريجانوس

الفائقة.الأسكندرى""النصدقةإلىيصللاولكنه،دقتهفىعليهويتفوق"الغربى
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المتصلةالجزارةبالحروفالمكتوبةالمخطوطاترابعآ:

:أولأوللا3حلماا!ثااببعضها

بهويقصدحدءما((،إلى"صغيريعنىالخطوطمنالنوعلهذااللاتينىوالاسم

بينفيماالفترةإلىترجعكتابيةمخطوطاتبهوتوجدببعضها،المتصلةالحروف

عشر.الثامنأوعشرالسابعوالقرنالتاسعالقرن

الصغيرةبالحروفباليونانيةالمكتوبةالجديدالعهدمخطوطاتعددويبلغ

مخطوطة.5937العشرينالقرنامنالسبعينياتحتىعالميآوالمسجلة،المتصلة

.1(..32)مثلأتعربيآرقمآتحملمنهاواحدةوكل

نذكر:النوعهذاثخطوطاتآنتمهرعلىو!مثلة

يونانيةتحت:بباريسالوطنيةالمكتبةفىأمحفوظة)33.133المخطوطة-أ

"النصأو".المتعادل"النصباسمالمعروفالنوعمنوقراءاتها114،

".المتصلةبالحروفالمكتوبةالمخطوطات"ملكةبأنهاتشتهروهى".الأسكندرى

يونانيةتحتبباريسالوطنيةالمكتبةفىأمحفوظة)957(:970المخطوطةب-

.المتعادلالأسكندرىللنصتشهدوهى791،

برقمالبريطانىالمتحفمكتبةفىأمحفوظة)298(:298الحخطوطة-ج

.المتعادلالأسكندرىللنصتشهدوهى133377،إضافة

برقمبسيناءكاترينسانتبديرأمحفوظة)1241(:1241المخطوطة-د

.المتعادلالأسكندرىللنصتشهدوهى036(،

المخطوطاتنذكرالقيصرى""النصتتضمنالتىالمخطوطاتمنوكأمثلة

.28(..565)7007.و.65وه38بأرقام

باليونانيذ:الكنسيةالقراءاتفصولىمخطوطاتخامسآ:

!لأ(ز،س!هولأ-ا!ص!15

التىالكتابيةالفصولتتضمنالتىالكنسيةالخدمةكتبهىالمخطوطاتهذه

)بحمسبالإنجيلمنفصلأوتتضمن،الكنسيةالسنةلتقويموفقآيومكلفىتقرأ

رسائل)وهىالرسلأىالأبسطلسمنوفصلأيوحنا(،أولوقاأومرقسأومتى

(.الأعمالوسفرالجامعةوالرسائلالرسولبولس
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الكنسيةالمخطوطاتمنالنوعهذامنعالميأالمسجلةالمخطوطاتعددويبلغ

منهاوكثير.مخطوطة7033العشرينالقرنمنالسبعينياتحتىباليونانية

ترقيمأتحملوهى.المتصلةالصغيرةبالحروفالغالبيةولكنالكبيرةبالحروف

فيماالغترةإلىتاريخهاويرجعاأ)(.لم21)مثلأ:3)مائلصغيرابحرفمسبوقآ

عشر.السابعالقرقإلىوتمتدالرابعأوالثالثالقونبين

منذإلاتفصيليةدراسةالمخطوطاتمنالنوعهذابدراسةيهتمأحديكنولم

هذهزالتولا.المقارنةالكتابيةللدراساتبأهميتهاالعلماءشعرعندماقريبوقت

بدايتها.فىالدراسات

كشهادةالقدي!ةاللغاتإلىالترجماتمخطوطاتسادسآ:

باليونانية:الأصلىللنص

اليونانيةعنتقلأتقتالتىهىالجديدالعهدلنصوصالقديمةالترجماتهذه

وأهمها:الميلاد.بعدالأولىالا!لفالسنواتخلالمباشوة

والقولجاتا(.،القديمة)ال!إتينية-أ

.(والفلسطينية،والهرقلية،والفيلوكسينية،والبشيطة،القديمة)السريانية-ب

والبحيربة(.الوسطى!لمصرلهجاتوعدة،)الصعيديةالقدطية--ح

الأرمنية.-د

القديمة.الجيورجيالهية-ور

القديحة.فونيةالسلى6-و

القوطية.-ز

والنويية،والأتيوبية،،العربيةهى:أهميةأقلترجماتوهناك

والفارسية.وا؟تجلوسكسونية،

كتابفىالقديعةالترجماتلأهمتفصيليةدراسةاللهبمشيئةنقدموسوف

القديمة.مخطوطاتها1نتمهووالمحعقدسالكظبتوجحات:بعنوان

الكتابية:!لنصوصالكنيشمةآباءأقتباساتسالعآ:

لهاكتايات!مفىالواردةالمقد!سالكتابلنصوصالكنيسةآباءاقتباسات

الئصوصنوحتحديدلهادراستناخلالمننستطيعد!نناوذلك.خاصةأهمية
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عاشالذىوالمكانبالزمانمعرفتناعنفضلآ،ومزاياهامنهايقتبسونكانواالتى

تتعددالتىالكتابيةالنصوصمقارنةعندفإنناكذلكالآباء.أولئكمنواحدكلفيه

القراءاتإلىنتوصلأنالآباء،قدامىاقتباساتمنبمساعدة،نستطيعقراءاتها،

أصالتها.جهةمنترجيحآالاكثر

المنشورةكتاباتهمنصوصمنالآباءاقتباساتنستخرجأنيلزمناولكن

نأالاعتبارفىاخذينجيدآ،فحصآالاقتباساتنفحصوأن.دقيقآعلميآنشرآ

أيديهم،بينالتىالمقدسهالكتبمنمباشرآنقلأتكونلاقدالاقتباساتبعض

للسهوتعرضهميكونثمومن،القلبظهرعنمنهاحفظوهلمانتمفويةتلاوةوإنما

علىوحدهااقتباساتهمبشهاداتالأخذيمكنفلاولذلكمستبعد.غيرأمرآ

.الشهاداتمنغيرهامعوانسجامهابتضامنهاتكونفائدتهالأنانفراد،

لم"ينشر،*ء4+اداحأ،3!!ع3آبائيآفهرسآل!.*.!وله!عولبورجنوضعوقد

اقتباسآ98648ويتضمن،البريطانىالمتحففىمحفوظوهولم"يستكمل،لأنه

.!ء"لأ)75!")995الآباءنصوصمنكتابيآ

منكلاقتبسهاحسبمايوحناإنجيلنصوصعندراسةصدرتوقد

)انظر.الإنجيللذلكتفسيريهمافىالأسكندرىكيرلسوالقديسأوريجانوس

س!س!3(.تحتالمراجع

+++

الربأ!انناهناإكأ

:ام799سنةخلالالتاليةالكتبالمؤلفلنفسحديثآظهرت

+ء+)أكاكه34ثر+هلمهء"،كاها)ء3كاضول3ء1-3

القويم.الاباءلفكروفقآالسليمتفسيره6سلوب،المقدسالكتاب2-

الأصلية.بلغاتهالمقدسالمكتابمخطوطات:الكتابهذا3-

-48-


	مقدمة
	المحتويات
	المراجع والمختصرات
	الفصل الأول: كتابة الكتاب المقدس
	أولاً: وحدة الكتاب المقدس وتعدد كاتبيه
	ثانياً: لغات الكتاب المقدس الأصلية
	١. لغة العهد القديم
	٢. لغة العهد الجديد

	ثالثاً: أدوات الكتابة
	رابعاً: التطور من اللفافة والدرج إلى الكتاب المجلد
	خامساً: إدخال التشكيل على الكتابة العبرانية
	سادساً: السفريم أو الكتبة

	الفصل الثاني: مخطوطات العهد القديم بالعبرانية
	أولاً: مخطوطات البحر الميت
	١. مكتشفات منطقة قمراني ووادي المربعات
	٢. محتويات المكتبة من كهوف قمران
	٣. أهمية أدراج قمران لدراسة الكتاب المقدس
	٤. أهمية أدراج وادي المربعات وغيرها لدراسة الكتاب المقدس

	ثانياً: الماسوريون ونشاطهم الماسوري
	ثالثاً: المخطوطات العبرانية المتبقية إلى الآن
	رابعاً: التوراة السامرية

	الفصل الثالث: مخطوطات العهد الجديد اليونانية
	أولاً: قطع الخزف والطلاسم
	ثانياً: البرديات
	ثالثاً: الرقوق المكتوبة بالحروف الكبيرة
	١. السينائية
	٢. السكندرية
	٣. الفاتيكانية
	٤. الأفرايمية
	٥. البيزية
	٦. كلارومونتانوس
	٧. النطرونية
	٨. واشنجطون
	٩. الكوريديتية

	رابعاً: المخطوطات المكتوبة بالحروف الجرارة المتصلة ببعضها
	خامساً: مخطوطات فصول القراءات الكنسية باليونانية
	سادساً: مخطوطات الترجمات إلى اللغات القديمة كشهادة للنص الأصلي باليونانية
	سابعاً: اقتباسات آباء الكنيسة للنصوص الكتابية


