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هفدمة

منننييصرحلمو،القدسالروحبألوهيةتؤمنديانةنث!أتهامنذالبشريةتعرفلم

المسيح.بعثةبعدلماالخالصالتوحيدعلىالأمرواستمر.القدسالروحبتأليهالأنبياء

واستمرت،القدسالروحتأليهبعقيدةتومنالمسيحيةفرقمنفرقةظهرتولكن

منفريقهناكمازالهذايومناوحئ،القدسالروحعبادةعدمعلىأخرىطاثفة

الموحدينكنائسمثلالقدسالروحبألوهيةولابالثالوثيومنلاالمسيحيةالكناش

لا.ول3،؟أ+!أ"ءلا53ء"ح

الاهتمامتلقلم-وللأسف-أنهاإلاالقدسالروحتأليهمسألةخطورةمنوبالرغم

الباحثين!منالكاف

الحق.عنللباحثينزادآهذاالمتواضعبحثىيكونأنوجلعزاللةفأسأل

الريسعلي



المسيحيالئالوث

آلهة؟تصدامجامعةوحدانية

فيسقطواقدبذلكأنهميدركونلاالقدسالروحبألوهيةيعتقدونالذينأنشكلا

الآلهة.وتعدد،الوثنيةهاوية

بتحريفللقولالبعضإليهااستندالىالأسباب)عنوانتحتكتابهفيأحدهميقول

نأالبعضلدىالخاطيءوالاعتقادوالتوحيدالتثليثقضية)):(المقدساليهاب

.((ابالئةموحدينوغيرمشركونوكفرةالمسيحيين

الكنيسةآباءلتصورعامةصورةترسمأنيمكنالآباءكتاباتفيسريعةجولةولعل

آلهة.تعددإلايكنلمالكنيسةلآباءالذهىالتصورأنيتضححيثللثالوث

الشهيديوستينو!أ:الأولالشاهد.

أشتهروقدفلسطينفيم501أو015سنةتقريبآيوستينوسولدمارترريوستينهو

معأيضآحواروله،الوثنيينضدالمسيحيةعندفاعانفله،المسيحيةعنبدفاعاته

لمكثيرةأخرىكتاباتأيضآوله،اليهودضدالمسيحيةعنفيهدافعاليهوديتريفو

الكنيسة.تاريخكتابهفيالقيصرييوسابيوسذكرهاالىالعناوينغيرمنهايتبق

همالقدسوالروحوالابنالآبأنيؤمنيكنلمأنهيوستينوسكتاباتمنتتضح

المرتبةفيثمالابنذلكبعديأتيثمجميعآيفضلهمالآبأنيرىكانوإنمامتساوون

القدسالروحيأتيالثالثة

النبوية3والروحاكنيةا!لرب!فيوضعهوالذي،نفسهالحقيقىالالهابن2إنه):فيقول

(،الثالثةالمرتبةفي

38ص-خليلعزيزمرقس-المقدسالكئابتحريفاستحالة

المسيحيتصد

القدسالروحيقصد3



(5للكونالخالقاللةمنأقلوسيدإلههواللوجوساللةإن):أيضأويقول

ترت!ثوس:الثانيالشاهد.

ويوكد،ام6.-ا55حواليفيولد.ترتليانوسفلورنتوسسيبتينوسكنتينوسهو

كاهنآرسمأنهجيروم

المولفاتمنالعديدله

إلىمفتوحخطاب-دفاع-الأمم)مثلوالمسيحيينالمسيحيةعنالدفاعيةمنها

.(اليهؤد9ضد-أسكابولاالحاكم

ضد-ماركيونضد-الكتاباستعمالفيالهراطقةحق)مثلالجدليةالكتبومنها

المسيح-جسد-العقاربعن-العمادعن-الفالنتينوسيينضد-هرموجن

.(الروحعن-براكسياسضد-الأجسادقيامة

زينة-الملاهى-الشهداءإلى)مثلوالأخلاقالآدابعنكتاباتأيضاومنها

-الطهارةعلىحث-زوجتهإلىكتاب-التوبة-الصبر-الصلاة-النساء

-الاضطهادأثناءفيالهروب-التاج-العذارىوجهغطاء-واحدةبامرأةالتزوج

.(التواضع-الصوم-الأصنامعبادة

الكنيسةآباءبينمنالهئنبالشخصيكنلمترتليانوسأنيتضحسبقمما

مكانةالمحامىالكاهنهذااحتلولقد)عنه:قيلممابسيطآشيئآننقلأنويكفى

مسقطإلىعودتهعندإليهأسندقدإذوالإرشاد.والتهذيبالتعليمفيجدآعظيمة

الحقائقالمسيحيينوغيرالمسيحيينبتعليمالاهتمامأي((المسيحىالتعيم))رأسه

(6المسيحيةوالعقائد

ء،+لأ)!ول"ح"!3ص!"4،ع3-ح!ص!حأك!-س!4س!ولكه!ح؟،!3-س!*لا)75-أ31331لأ!ه)5"ولهـ

هآ)ول3أ،+وليدءلأ3ح""!أص!ع.*!.

453ص-الئقافةدار-الخضرىجرجسحناالقسالدكتور-المسيحيالفكرناريخ3

517-صالخضريجرجسحنا-المسيحيالنكرئاريخ6



ألهةبثلائةالإيمانهوالمثلثينحقيقةأنعلىقوىكدليلترتليانوسشهادةتأقيولكن

الأفريقيالمعلمأنفمع)):يقولحيثالخضرىحناالدكتورالقىالشهادةهذهينقل

للروحاكلثةوالم!نةللابنالثانيةوالم!نةللآباكلوثليالأولىالمكانةأعطىقد

واحد((7جوهرمنالثلالةهولاءأنحقيقةعلىوبشدةكثيرأكدأنهإلاالقدس

بتساوىيقولأنهواحدجوهرمنالثلاثةأنترتليانوسكلاممننفهمألاويجب

هذامنتتفرعترعةبضقوقمنايجرىنهرآأن:لوللتوضيحمثلآنضربالثلاثةالأقانيم

ولكنواحدماءفيهميجرممطالثلالةفإنالترعةهذهمنثالثمجرىبشققمناثمالتهر

يساوممطلنالثالثالمائيوالمجرىالكبير،النهرتساوممطلنالترعةفإنالأحوالبكل

وأانبئقالابنأنوبما)):بقولههذاعلىيوكدوترتليانوسمنهاتفرعالىالترعة

الابنفإنذلكعلىوبناء،الكلىأوالكاملالجوهرهوالأخيرفهذاالآبمنخرج

الجوهركلىهوالآب،الكلهذامنسيلهو

الكلهذامنجزءهوهوالابنبينما!،5+(3ول63!؟،ولكاأ31ء)

8(!+!لأا،4هوله،1،لما3،ء"5أ+5)

فيكانالآبمنالابنانبثاقأنحيثأزليآليسالابنأنأيضاترتليانوسويوكد

ويوكد،أباللةيكنلموقبلها،أبااللةأصحالعمليةوبهذهالخليقةقبلماوقت

أزليأليسالابنأنبذلكترتليانوس

،ول!ص!+كه!"ول،5كلأ!*أ!3س!؟ولس!!حث!،!3ولكا4ولل،س!!4

ولحعكلأاس!هولث!،ح!هعولول304أ+3شكاه!!وللاكاه!لة3طس!س!ولح.30340

+ححأوله4ول،5حلأكاطء؟!ححثلحثلاكام3هشحعراه53؟ثلاح3هول
ولهع!لول!4س!زرس!53هول03،أ3ول.،+س!س!33!*،طءكلاس!لالاه،ع!!ولش!

ولحط*حول4ثلح3ولأكهفيحح،43ط،زر!ولا+عهولحثل3؟ولهحثل

017.ح.!ءأس!*أ))أقأكتابعننقلأ-السابقالمرجع7

952ص-الخضريحنا-السميحىالفكرتاريخ!
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353عس!ول53طحأ"*3!كالا0،ولهح3س!،ولةس!ث!مأ434ولل،س!!4

كاول4ثلاح!ولكاءع!3ثلا!ح3!9

ترجمته:والذى

يكونأن.ممقدورهيكنلمدائما.لأنهوديائاآبايجعلهلامجرذاالدوامعلىإقاكونهلكن

هناككان.لقدالخطةتقعأنقبلحكقايكونأن.ممقدوره،ولاالابنيولدأنقبلأثا

الربجعلتابن.فالخطيةمعهكانمعه،ولاوجودللخطيةيكنلمذلك،،رغمزمان

آبا.جعله،والابندياتا

علىكبريانوسالعلامةسارلقدالخضريحناد.يقولو:!!ائوس

ترتليانوسعقيدةنفس

اوريجلألوس:الثالثالشاهد.

اللاهوتلمدرسةناظرأتعيينهتم،ام85سنةحواليفيلونيداسأوريجانوسولد

نتيجةالاسكندريةمنالاسكندرىاكلمندسالقديسهروببعدبالاسكندرية

منأعلمأوأفضليجدوافلم،سفريوسمنالكنيسةعلىوقعالذىالاضطهاد

حينهافيتعدكانتالىاللاهوتمدرسةوإدارةالتدريسمسئوليةليتولىأوريجانوس

عمروكان،أجمعالعالمفيبلمصرفيفقطليسالمسيحيةللكنيسةالفقرىالعمود

سنة.18هوالمهمههذهتولىحينأوريجانوس

لمدةفيهابالتدريسوقامبفلسطينبقيصريةاللاهوتمدرسةبتأسيسأوريجانوسقام

سنة02

،+س!لأ)!3لما"ح"ح33ء"أ!3-اك!-س!،6ل!ح+س!ح"4!3عس!5-)75ء+ول3-"3+فه!ول9

952صالمسيحيالفكرتاريخأيضاراجعس!+س!!ه+س!ول3!ء،"،طسا!*.
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المؤمنيناستضهاداتكثرةمنأهميتهاتأخذأوريجانوسشهادةأنشكلا

.االعظيملمبالعاالنورعبدمنيسالقسيصفهالمثالسبيلعلى،وبكتاباتهبهبالثالوث

بسيط"المسيحعبدالقسالأرثوذكسيةالكنيسةمنالمنوالنفسعلىويسر

لاالمسيحىالثالوثأنيزعمونللذينفاضحةأوريجانوسشهادةتأتيولكن

الذىالسيدبكلامنؤمنالذينونحن))أوريجانوس:يقولحيثالتوحيدمعيتنافى

"بالصاع"يلقببأنيسمحلاوالذى،منه((أعظمهوأرسلهالذممطالآببأن:يقول

لمحنحن،بإفراطالابنيمجدونالذينيدينهذافإنه...للآباللقبهذاناسب...

والسموالعظمةلي،المخلوقةالألثياءكليفوقانالقدسوالروحالمخلصبأننؤمن

مموهابدرجةوالسموالعظمةلييفوقو!الآبكذلك،للمقارنةوجهبلا

((12الأخرىالحلائقكلعلىوتفوقهما

الثالوثبأنيومنيكنلمبأنهأكثريتا!دأوريجانوسلكتاباتوالمتتبع

نقلهمانقلالمفيدمنأنهوأرى،القوميزعمكماجامعةوحدةأنهمأومتساوالمسيحى

أوريجانوسمفهومعلىتعليقهفيلودزويقول)))يقولحيثالخضرىحناالقس

عرففيلانويآ(أو)ثانيأإلهأإلاهوماوالناساللةبينالوسيطإنللوغوس

معمساواثهالمستحيلومن،الطبيعةفيأبيهعنمختلفولكنه،ابنهو،أوريجانوس

الابنأما،بذاتهاللةهووحده.الآب13الآبلاهوتفيبالإشتراكاللةفهو،الآب

أخرىعباراتتوجدبأنهبالقولتعليقهلودزويواصل000(14أدلأدرجةمنإلهفهو

كقولهالمعئنفسعلىتدلالاسكندرياللاهوتيكتاباتفي

الإنجبليةالدوبارةقصركنيسة-17ص-النورجمدمنبس-وهميةشبهاتأ5

السابعالفصل-بئحريفهوالقانليننقادهيتحدىالمتدسالكتاب11

056ص-الخضريحنا-المسيحيالفكرئاريخعننقلأ*15.13،!ه)12

!هأ*13822
سأ300!41.43



لانوكيهاأولانإلهأكط

(((1718أيضآالجوهرفيبلآخر

12

16كشخصتميزهفيفقطليسالآبعنيختلفبل.

هيبوليش!:الرابعالشاهد.

القديستلميذأنهيقولوكان،م175و175سنةبينولدهيبوليتسأنيحتمل

إيريناوس

ليساللوجوس)):فيقولالمسيحىالثالوثأقانيممساواةعدمعلىهيبوليشيشهد

إلاهووماالآب،صوتإلاهومالأنه.منهأقلولكنهالآبعنمتميزأأقنومآفقط

الآبعنيختلففهواللاهوتفيانقساميوجدلاأنهومع..السماوىالنورانعكاس

إلاهوماالئالوثأنمنالمثلثينعقليةفيالمنطبعةالذهنيةالصورةندركأنونستطيع

لمجر!خ!الآبالثالوثعنيرسصنهاالىالأيقوناتخلالمننحتلفةأشخاصثلاثة

بأجنخهاترفرفحمامةالقدسوالروحالشبابمرحلةفيوالابنشعرهشابقد

ح-5.حثمأم!س!3153.5

ك!21.01.!ه)ول!س!5أ1676.43

س!!أأ"175

955ص-الئقافةدار-الخضريجرجس.حناد.ق-المسيحيالفكرتاريخ18

578-صالخضريحنا-المسيحيالفكرتاريخصنقلأ11،+س!ه*91
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.-،ء-/33*،،؟*أ!+س7؟!!لأ.!ممم3،؟سلم!3/ير/لأبر
*،-*3؟--س3س+بر!3لألألم03ةلا!1لأ3؟3

!!عم.!!عهـ3ض

آلمء!-اكايم

9ءرز:.أ

-ء،ا!دش؟،؟!!ة3كابر؟،!"

س!-لأ!لأ3.؟!?!؟/-لا

زو*!!وىكا!-ك!لم،س،وكا

جصلأ-ستجبر،سصكاس!لمكا3لأى7؟لمعفيء!

بم"..-فىأ3*-2ير،ئرثر)!كم!سيؤبرر،4حم!س/*أزر+!!س3ع!م؟بر،3ء3سص3

!.ورءلم،؟برخبرصك!!سعك!لاء/،-ي!،ى6عص

.6!؟ا،!!!!؟!!!،بىكصءس3!//\/7لالا،صكبر.-+لم

،س!،سس?ص?3بر!لالم!!ص!!كا33ص*/ء!لأءكؤص-%3لأبرلم33؟بزش،!

ءلمص36*3،ص،/كاصلا!ص/في

-صءىص/!ؤعكي،!1ى.س3ك!7!+ءبزبرص!كاص،ك!ئهر؟!

ءص//(7لاء3لأءس(!و!؟!

لأ؟/3لأ3!!ث!ر،!/!7،،7

صثلم*!ءصبر،س/ئجرزسءكابنكاكالأبرئمض!فه!7لأ!

كاءلأ7!كورص!حم!/73برئر؟2ير
كو3*مم!!/لأ،!سء

كاكا/ئ!-سا!بر!،//

3!6ء/.شعصكأ،-/-/،?ك!!؟لا

ص"3كا.لم!لمكائراء،/-كايركهوءىس،ء!،!ه!+ء.7و-ء!!،؟لم:؟

7/3ءس،لم،!زر.*لاسء،7/صصء!-،?3كافتر!شء

-ء3-73-ص!يلم!3!

د،-+ء،-/!اب!اير!لالا!،33علأ:-ش!3،!بريهيم*!كالإلأ

-!فشس*!3-؟و:خبهثر*!بن3.لحيرحم!،+!+3لاس-*سبر/3

خلأ،ى-!،33ننلأس؟لاحم!:س3؟!لالا13لمكالا+خ3\لم/د؟لمصل!
319!3،/بر!لأ؟!!3كا!!،ير،ء37!ص"ل!

:.لىلأبربرو6؟/3جد؟فيلا*3ءص/!كأبزبربرس

.ة،2؟لى!9ل!الألا!!برنم،6لأ.3لأ?ض،لمكي!ض3ءم!خما*ص3صءؤ/ينئحنزضيجو؟:

."-ت:!+ءصءصكأكافيص!ترس1،!!ص--"نملم!يرءشيمنر.

9،يههـفياء/"صضيرمعشص

كاكا!!ا"3يه!3س
كاء!يج!-

ا-.شبزا-.صلا--لألأ؟لمءؤ!ء!ي!خيس.!ص!بركابرص(لم!ء!برىءصكا!أ

-.لا/برير%ض!لمكالم+??.2

ع!!ح!-"-3-.،3/سجم!،ء2ىس؟
3كا-لأ+!3لأ"ء!ء

!*س؟*/د،ءءنن3ص*1صة؟-برط!-د+ا

لا.ت6لم-!..لمحم؟تي!؟؟1فيبرسخ!ئم!أإىو*!!صيم!محم!?ير!ؤ3مكغ*لألا/!1أ

--خ.ءص-+-!ءحمدو!؟?39!ص7!كىعوكا/،!صعص-كا*؟/.لاأ

-ج-ءة-37مء*؟!ء

غ.،--كا!رءء؟إ"!ء.31،2ءص!،ولأ.!لاكا-.7ء،!!4س

س!..،-لم6!.3ىص!3ع7!؟س!نر!ء7ربرء(?،!ءيرص3قي*د/ءلاصصترءكاض

،.بر3،!،ء



!!2ث!!؟



"!ى؟

3-!،.\!!مم!7ء!غ*3

برييصلى"

.ع*قي-صبر/!ثج*-!3!،بخ

!!عء3!؟31

15

ئمث!/7+سأ
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ك!!!ل!33

اىفي!؟!ر

3!ض

3!ئ!كه!س،جميئسمهص

به!و،لاكاض7!!كا
!*حلا*حمير

ء!!هك!!،لملاو،/كا!

!*رر37!،،/يركئ

لم!حصي!الأيم!ء3!!عير

،!،!؟!6!س3،؟لمء3!ك!بولأ3سلا+س

!!بنء3كلم!،سس+3!3!حو!

لا!*،!3!/!-!يقي،!ء،7

ى!؟3ك!س!.!جممءع،3!،

أ!--!لمكازو7*.!!-كاعءأ

!ح!3ومم!سبماكأ*ثؤسك!شس9

!ص*7،ء+لم!لملمغ،3!ك!
.3!!ك!ءءث!!ه3نر!ع+-ء!"!.!6شئر

كه!3*امم!3كألمك!كي9!لا!ص

-!لم،لم!3رزط!سض!كالا/س!ء!!

!*يث!*+بئشء؟ءكا3!ي!ترلى!؟*لأبميم!!ه!هةبر!!بز؟؟.

!3!"لا-كوو!ى!تم!3!ئر!

ح!6"كا!لا!*3!!ك!ك!،-*يهر3ض"

!!؟؟يخلأء!!ءبمو*ص!ىش!ئه!ير+.؟!كا

لا3دكالم!3!3!س3"لا!*!!كا!و؟سلملاكهجممب!لم6!ءد)ء!7!ءبهير!/)لأ"لا!لا

ص3!ا،4!؟هـلآممحى"،وو،
كا؟ا.لالم!!لألا!ء!برص!"ع!؟

!ء!3

.ض،*!-!لأصحمائبم-!غء!6

،33!!3لأ!

لالأبم!لا!ب!"كأ!!"ير!كلح!و+6؟لاءلاس؟وم!3*رر3.* كأ3،!!!،!لاص؟"+(س.*ا-لا،

/**!سكاي،س،-؟7

ئم/3/صكا!طء3/،!*6!ء+*.ءلم3

!ءس،؟!طلم!7،ييصيموآالز9ث!أ؟ب!ألم،3فيبه!34،!("ءثم!كمءسو/

لا%3ةأ؟كأ4لمو،،لم،\ثهـ،!بر!9لالمي!أ!(ا!بما"!لمفي1؟ص!؟لملحع!?



17

بينذلكفيفرقلاالكناثسجميعفيمتألصةهيللثالوثالذهنيةالصورةوهذه

لهبالتقدىمقامقد.2كتابفهذابالاصلاحيةنفسهاتسمىماأوالتقليديةالبهاثس

عنيعبرالكتابوتجدالانجيليةالدوبارةقصركنيسةراعيالنورعبدمنيسالقس

الطريقةبنفسالثالوث

أ-صغ!!*+3-!*ء

-"مى

!3كالا"هرت

عحر

هرل!ا

لثااتصراكا!الابراث

..اتاصر--ت،أحناثلضسه

حص!؟فىالآ!لاالمحد

أعا.لاأ.اا

--!ى-وربس!

ححا-.لو.ا!لا!!هوالأله3،

!!.ي!.أأعا+؟صات

فهاال!!-ططو!أباطلا

ا-لاص!اإالأ!،!محه-،.طايز.الأرص!ائيقا!وي!صأضعته-صلىاكمبمصحو

لا-:تأب!الآا،فص:اثألفلاهفى-الإصاكحمعصأتبحا-:أ-هـر

االأفو.فىحا-!ح؟ما-اصقهلاأثلى

*.+.ءرفمالناشر-49صفحة-النورجمدمنيسالقستقليم-جادجمال-ميلاثيةخوطر

9-6124-7779-أالدوليالترفيم-6002لسنة21924الداع
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!لا!!برهانلهاليسالثالوث!يدة

لا:عقلايئبرهانلهاليساكلوثعقيدة)):يليماال!بيةالمعارفدائرةليجاء

فيشبيهلهاليسإذ،العقلأدراكعنتسمبرلأنهابالعقلاكلوثعقيدةإثباتيمكن

فيلهمثيللافريدالأقدسفالثالوثاللة+صورةعلىالمخلوقللإنسانالروحيةالطيعة

عديدةجهودبذلتذلكومع+فهمهعلىيعينناماثمةفليسوعليهكله،الكون

جاذبيةلهماالعقليةالأدلةمناثنانوهناكالالهى+الثالوثعلىعقلانيبرهانلإيجاد

الإدراك"مضمونمنمشتقأولهما+المسيحيةالعصوركلعبرالمفكرينلدىخاصة

يتطلبانالذاتيوالإدراكالحبفكلاهما"،الحب"منوالآخر"الذاتي

فييكونأنفلابد،الادراكوذاتيمحباللةأنعلمنافإذافعلهما+إليهيتجهمنوجود

هاتينبتقدىمالمفكرينمنالعديدقامالمنطلقهذاومنالتعدد،مننوعوحدانيته

مختلفة+صورفيالحجتين

"بارثولوميوهوعضرالسابعالقرنمنكبيرلاهوقيعالمالأولالبرهانبشرحقام

ذاتيفكراللة:فقال(،م34161+!+كاحس!"35+ةها+هح"كيكرمان

معه،أزلياويكونالتفكير،فعلإليهيتجهكاملموضوعمناللةلفكربدولا،الادراك

هذايكونأنفلابدواحدا،اللةكانولمااللة،هويكونأنفلابدكاملايكونولكى

الواحد+اللةهوالموضوع

هذاشرحمنأولولعل،الحبطبيعةمنالمشتقالبرهانعلىالأمرنفسوينطق

وجودبغيرحبايكونلاالحبولكن"محبةاللة"أنقالحيثفالنتيوسهوالبرهان

انبعاثنظريةأساسعلىليس-المفهومهذاأوغسطنوسأثرىثم+محبوب
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و"المحبوب"و"المحب"منالمكونالثلائىفياللةهوالذي"المحب"هذايحللفهو

ينصبأنيمكنولاالاقانيم.المثلثلثةتشبيهاالثلاثيهذافيويرى"،ذاتهالحب"

المحبوبيكونأنلابدإذتطرفا،يعتبرهذالانكمحبوبالعالمعلىالمحباللةحب

المحالمنكانولما،وحكمتهوقوتهسرمديتهفيلثةمساوياشخصايكونوانشخصا،

مفهوميؤدىوبذلكواحدا،جوهراالاقنومانيكونأنفلابد،إلهيينجوهرينوجود

+"والمحبوبوالمحبالحب"ثالوثإلىالحب

وهوث!بيهولالهمثيللافالثةوللشطط،للجلىلعرضةالت!ثبيهاتهذهكلولكن

((25.21(:04أش)"القدوسيقولفأساويهتشبهونىفيمن11:القائل

بعاراتوليسضمنيةتلميحاتفى"الثالوث"بعلنالجديدالعهد

اضحةو

يعلنالجديدالعهدنجدلماذا،المركزيةالحقيقةتلكنفسمنفهمأنأيضأ))ونستطيع

ولادائما،يفترفهولماذاوافحة،بعباراتولي!ضمنيةتلميحاتلي"اكلوث*

لانوذلك،محددةعقائديةميغةليوليسمتفرقةعباراتفيالاشاراتيذكره

فيالمسيحيونفكان،المؤمنينكلقلوبيملاأصبحالفداء،فيواقعياتمأنبعدالاعلان

أحدهمويذكر،المشتركالحقهذاعنيتكلمونبعض،معبعضهموأحاديثهمكتابتهم

معروفااصبحمابعضابعضهميعلمواأنبدلاجميعا،لهمالئالايجابيبذخيرةالأخبار

دليلا،للثالوثالتلميحاتكلفيلنجدالجديد،العهدإلىنرجعأنوعليناجميعا+لهم

الجميع،بهايؤمنكانالىالثالوثلحقيقةالكنيسةفيالقادةالمعلمينفهمكيفيةعلى

((22الأقانيممثلثاللةبانالكنيسةإقناعمحاولتهمعلىوليس

8778/89إيداعرقم-الئقفةدار-924ص-ثالوثمادة-ثحرف-الكتابيةالمعارفدانرة21

431-صالكتابيةالمعارفدانرة22
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روحلكلمةالمنصدةالمعلألي

(الأوراقتختلطلا)حتى

الاستخداماتفهممنيبدأالقدسروحتأليهمشكلةحلمفتاحأنشكلا

كلعلىالفهمهذاتطيقذلكبعدئم،المقدسالكتابعبرالكلمةلهذهالمختلفة

.الروحكلمةفيهجاءتموضع

المعبودالالهأنوهوواحدآمعنئإلاتأخذلا(اللة)روحكلمةبأنفالتصور

يؤمنونالذينحئيقبلهالانتائجإلىإلايجرنالا)أقانيم(شخوصثلائةمنمكون

التالي:النصنقرأالفكرةولتوضيحأنفسهمبالثالوث

هيمتقدةنارمصابيحسبعةالعرشوأمام.وأصواتورعودبروقيخرجالعرلق)ومن

ه:4رؤيةاللة(أرواحسبعة

كلمةأطلقالكتابأن)طالما:يقولونالذينمنهجطبقنالوالسابقالنصفبح!سب

الربروحتكونأنفيلزمحادثةأومخلوقةاللةروحتكونأنيمكنولا،اللة()روح

وهم:فقطثلاثةوليسواأقانيم9-وتعالىسبحانه-دثةأنالنتيجةتكون.إله(

وهذه.-اللةأرواحسبعة-أقانيمسبعةإلىإضافة،الابنأقنوم،والآبأقنوم

أحد.يقبلهالاشكولاالنتيجة

مخلوقةبأنهاالكتابوقالعاموسسفرفيجاءتالروحكلمةفإنآخرمثالآنعطى

تخقلاثذييخكرةفؤتاالإئ!تانؤأخترالزيخؤخققائجتالضتغائذىفؤدا)قإئة

:413عاموساسثمة(اثخئوبإتهتفؤةالأزضيىقثتاليلتغقىؤيضثييطلآمآائقخر

مخلوقالروحأنعلىواضحةدلالةيدلالنصهذاإنبالثالوثيعتقدلمنقلنافإذا

وأالريحإماهناالمقصودوالمعئمعانيبعدةتأتيالعبريةروحكلمةإن)قائلآ:فسيرد

(الانسانروح

6يه!روحهوللكلمةالعبريالأصلأنمنبالرغمريحإلىترجمهاالمترجمونجد
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+66فى6لأز!6ط!!هلإسث!أيه*!أ+يي+!يمثي3أ66660!لا6!636

نلأ*:*يلا!حلا*65+أ*3لأ+3!لا+

وهىلم!تآءلا+4بنيوماجاءتفالكلمةالسبعينيةالترجمةفيجاءمابحسبوأيضا

روحتترجمالىالكلمةنض

لا!ياةنهةأللألأغس!!59لأفقلم9لألأ*هلأ"!لالأثلألحآ+!لاثلا"ول

"+ثلا"غ"لأللأ5أعهـلأ"9لتأ+لاه!+لأة9ء!،لأةكا"تةه،+5!كاشقهـ99لاه

*!يأةلأ،فىءدآيل!لأ!*،+غلم!هلاللألاآدا+ش!+!ه،ياقلآ+!لآلا!.نا*9هدا!هـ5س!085

+حا"ه*+كاعللأ9لألأ5لم!!كاكالبأ.

ترجمهاالمترجمأنمنفبالرغمالكلمةهذهفهمفييختلفونالمفسريننجدولذلك

روحبلالقدسالروحبهاالمقصودليسهناالروحكلمة)يقولونآخريننجد)ريح(

أيضآ(23ريحتعىكمامتعددة.ممعانروحكلمةيستخدمالكتابلأنالانسان

هيالمعرفةهذهتكونحئروحلكلمةالمختلفةالمعانينوردأنيجبكانهناومن

مكونسبحانهاللةبأنيعتقدونمنعليهايعتمدالىالمختلفةالنصوصلفهمالأساس

)شخص("2ترجتهامث!ثض!سريانيةكلمةأقنومفكلمة(.أشخاص)أقانيممن

52ص-الآباءعندالقدسالروح-4آبانيةدراساتسلسلة23

:02المعلومةهذهمنللتاكدالتاليالموقععلىالإنجليزيالسريانيالتاموسعلىالدخولللباحثيمكن

***04أ+ه!اول(5+.3ه.ح+ه
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)م!(لهمفىلوح

7:اعبرانييننار(لهيبوخدامه2رياحأهملائكتهالصانعيقولالملائكة)وعن

"س!+7:4ول4يا59+عيل!!5+لاهعثلا""5لاهعلأء"س!لا5ر+!ثلأ،5+لاهع

ثلاكا!اءلاه!لاهولكالا"*لمخث!لاه+5!الاه"!علاهع4ل!لكالا7ر509

"لأه"!

مكانه(منالربمجدمباركعظيمرعدصوتخلفىفسمعتروححملى)ثم

312:حزقيال

املوك.مماذا(الربله.وقالاغويهأناوقالالربأمامووقفالروحخرخثم)

:2221

على(شديدةكانتالربويدروحىحرارةفيمرافذهبتوأخذنيالروح)فحملئ

3:41حزقيال

روح

نبيأورسولبمفى

كذبةأنبياءلأناللةمنهيهلالأرواحامتحنوابلروحكلتصدقوالاالأحباء)أيها

ا4:يوحناا(لمالعاإلىخرجواقدكثيرين

ماديجمركائنبمفىروح

:ها4أيوب(جسديشعر.اقشعروجهىعلىروح)فمرئت

روحتترجموالئيس5كا!"لم!لهجاعتالكلمةاليونانيالأصلبحسب"
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وعظاملحملهليسالروحفانوانظرواهو.جسولمماأناأفيورجلىيدئ)انظروا

24:93لوقالي(ترونكما

4:24يوحناتصثخذوا((نتثئيىؤالخققيالروحتةتسئخذونؤاثذين.زوخ)آلفة

الحيوانروحاوالإنسانروح

إلىتزلهىهلالبهيمةوروحفوقإلىتصعدهىهلالبشربىروحيعلم)من

312:جامعة(الأرضإلىأسفل

فيقرونالفريسيونروح.وأماولاملاكولاقيامةليسأنيقولونالصدوقيينالان

23:8أعمالذلك(بكل

قيتا(اغقالييدولطاثضآالإتمانقكذاقيت،روعيدونائخ!تذانكضا)،نه

2:26يعقوب

ؤتخغلائؤخ!ضوزةتتكفتمحتىاثؤخشي،يضوزهزوحآئغطنأن)ؤأغطى

ها:13رؤية(يقتفوناثؤخثييصوزةتسئخذونلآائذينتجميغ

الروخ(ؤاسثقتمزاستةؤتكسنفيئ"."قذقال:الخلتسئوغأخذ)قققا

03:ا9يوحنا

يلحبمفىروح

فيوكذلكروح()ثهمهيريحإلىترجمتاليفالكلمةالعبريالأصلبح!سب

.العبريأصلهيعقبهالعربيبالنصنأتيآثرنا-أنولذاالتاليةالأمثلةكل

ذلككلشرقيةريحاالأرضعلىالربمصر.فجلبأرضعلىعصاهموسى)فمذ

:13ا.خروجالجراد(الشرقيةالريححملتالصباحكان.ولماالليلوكلالنهار

3!!مديللإا-6!ثلالا663أ+أ6+!!لالأيل!مأ6*7-ءدك!261

كلابم:6*+لمحلأك!!+ا-6حممأ+666!مايبم+يايلبم13ك!أ66



لدىالوقوفمنخارجةالأربعالسماء(رواحهىهذهليوقالالملاكفأجاب)

ه:6زكرياكلها(الأرضسيد

ثلا53!لإ5يهلاثمثبز"!لا!+5ول6!لا!لل!كلم+31!6!لالهلأ31

يللإ+:3لايل!م

ريحمااللة.وأجازالفلكفيمعهالئالبهائموكلالوحوشوكلنوحااللةذكرثم)

ا8:تكوين(المياهفهدأتالأرضعلى

ك!3*ول6كلأأ*5-+يللإبم!ل!+يلبم+أ*5*+-!!للإ+!31+6

6!م+!:13أفلألأيللإ*ثمثهيم!لا+ه6أحملى

مجيئه(بظهورويبطلهفمهبنفخةيبيدهالربالذىالأثيمسيستعلنوحينئذ)

2:8تيموثاوس2

كلمةنفسوهىلمماولس!لأ+()يابم4جاءت)نفخة(كلمةاليونانيالنصبحسب

روخ

2+8:2،"*5*++س!كالأ!!لا"!*هث!لا!ه5عهلل!ه!!ه!ه5لا*9عهلا

"!كاللأ"5دا+للأ!+لاه5!5+"!كاكالاهكالا،94+كالا!لاءكايا،+

س!+،!!كا5!كا،+!+94كالاهكاما+لاكارلاه

3،)ع)هإلىترجمتهاجيمسالملكترجمةأنتلاحظأنيمكنكولذلك

4،ل!6لأولح"!ث!3،!ولس!!س!)*4ص!؟ص!عس!أ!ص!43ولهث!*حثلا

ولع4"كاكهحهول3ولولعثلاشثلح3ه،+!53اث!3ولهولكالول4"!ث!3

4ح3،3لأهزرثلولح؟ول،ط!+ح3033أط3حه)ول!ول:

أينإلىولاتأتيأينمنتعلملالكنكصوتهاوتسمعتشاءحيثتهب)الريح

3:8يوحنا(الروحمنولدمنكل.هكذاتذهب
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"هل58:3+!تماء!ةءهـلاه+ه،ءسداكالا!،+لاه+لاكاي+للأ!

له*!ياس!5لمة!ه*لاه،5!!وة!ءهـه+س!،!+?9دا"*لاه+داس!لأ"+لا!للأكاه

!،!ء!"+5لاءلأيسس!!هلاءدم*س!لاه+كت

للفوةكرمزروح

ملوكوجميعغربآالأردنعبرفيالذينالأموريينملوكجمغحمع)وعندما

حئإسرائيلبىأماممنالأردنمياهيثسقدالربانالبحرعلىالذينالكنعانيين

ا5:هوشع(إسرائيلبىجراءمنبعدروحفيهمتبقلموقلوبهمذابتعبرنا

كانالىومحرقاتهوسقاتهوملابسهمخدامهوموقفعبيدهومجلسمائدته)وطعام

ا:ه.بعد(املوكروحفيهايبقلمالرببيتفييصعدها

لياخفوااسلكالىالطريق.فيمسلكيعرفتوأنتدثروحيأعيت)عندما

241:3مزمورفخا(

4:ا43مزمورقبى(داخلىفي.تحئرروحيلن)أعيت

فيالهابطينفأشبهعىوجهكتحجبلاروحي.فنيتربيااجبى)أسرع

341:7مزمور(الجب

كلفيذوبجاءلأنهالخبرعلىتقولانكتتنهدمعلىلكقالواإذاويكون)

آتيةهىهاكالماءتصيرالركبوكلروحكلوتيش!الأيديكلوترتخىقلب

2:7احزقيال(الربالسيديقولوتكون

أرسلهاالىالعجلات.وابصربهكلمهمالذىيوسفكلامبكلكلموه)ثم

:427تكوينه(أبيهميعقوبروح.فعاشتلتحملهيوسف
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روح!ورجعتفشربماءمنهافخرجلحيفيالىالكفةاللةفشق)

:91اهقضاة(اليومهذاالىلحيفيالىهفوركطعيناحمهدعا.لذلكفانتعش

نفساآدم.فصارحياةنسمةانفهفي.ونفخالأرضمنتراباأدمالإلهالرب)وجبل

2:7تكوينحئة(

فيعثريدهيمدوالربروحلاجسدوخيلهمآلهةلاأناسفهمالمصريون)وأما

33:إشعياءامعا(كلاهماويفنيانالمعانويسقطالمعين

روح

المالببمفى

المقدسالمرتفعالموضعاحمه.فيالقدوسالأبدساكنالمرتفعالعلىقالهكذاالأنه

قلبولأحيىالمتواضعينروحلأحييالروحوا!لتواضعالمنسحقومعاسكن

ها:إشعياء57المنسحقين(

جلالهعنهونزعواملكهكرسيعنانحطتجثراروحهوقستقلبهارتفع)فلما

5:02(دانيال

والاباتالمواهببمفىروح

اللةمنالممنوحه

ومخافةالمعرفةروحوالقوةالمشورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليه)ويحل

11:2إشعياء(الرب

نأيتضحا7:9-امئفيلهالموازمم!النصمعا-13اا:الوقافيجاءماوبمقابلة

اللةمنالممنوحةوالخيراتالهبات.ممعئجاءالقدسالروح
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ا-13ا:االوقا

يجذيطلثؤتنخذتا4تسئاذقنكللأن

أتبؤفؤيئكئمقمنته.يفتخيقرعؤقن

ستقكةاؤخخرأ؟اقئغطيهخئزآابنةت!ثالة

ستاتةإداأؤالسمقكة؟تذلحيةأقئغطه

ؤ(ئتئمكئتئمقإنغفربأ؟أتخيغطييماتيضة

غطاتااؤلآذكئمئغطواأنتغرفوناشئراز

ينائذيالآلبيائخركبقكثمتجيذة

يفذينائفذشالزوخئغطيال!ئقاء

يسئألوئة".

7:9-11مئ

خثزأا!بنةستأتةإدايئكثمإئستالقأممطائم

ئغطييماستقكةستاتةؤإنخخرآ؟ئغطييما

نأتغرفوناشئرازؤانتئمكنتئمقإنحية؟

ياثخركطقكثمتجيذةغطاتااؤلآذكئمئغطوا

خئزاتيقعثالسئضاؤابفيائذيابوكئم

يسئأئوتة.يفذين

ناالييذققسئ!ثالإخؤةإلقاالروجي!اثقؤاه!بحقةين)ؤأئا

ا:21كورنثوساتخقفوا(

5!4د94:2ء+لاس!ةللأ+7!،5!"5ةكاللأفىس!هـلاه!كالالا

"س50لأيا

جمعيةوتوزيعهبطباعتهقامتالذمم!الجديد(26العهد)تفسيركتابفيجاءماوإليكم

المقدسالكتاب

لبنانطرابلسالسانحمكتبةايضأبتوزيعهتقومو-المشرقفىالمقدسالكتابجمعبةإصداراتمن26
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+ء،

وبدون،الروحمنجذامختلفةأنواع:أتوجدالنصلهذادفسرآالفمذهييوحضايقول

هى؟(27مايعرفأنيقدرمنالتمييزموهبة

عثد-12الاصحاحتفسير-كورنثوسإلىالأولىالرسالة-الأولينالآباءوتأملاتتفسيرمن27
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والصلاحالإيمانلحالةكرمزروح

منالحجرقلبوانزعجديدأروحآداخلهمفيواجعلواحدآقلبأ)وأعطيهم

:91ااحزقياللحم(قلبوأعطيهملحمهم

منالحجرقلبوانزعداخلكمفيجديدةروحاواجعلجديداقلبا)وأعطيكم

36:26حزقياللحم(قلبوأعطيكملحمكم

بحدةنعبدحئفيهممصكينكناالذيماتإذالناموسمنتحررنافقدالآن)وأما

7:6رومية(الحرفبعتقلاالروح

رديئةروحهتكونالملاححالةالإنسانمنتذهبفعندما

بابيمالك(شكيمأهلفغدرشكيموأهلابيمالكبينرديأروحأالرب)أرسل

9:23قضاة

(الربقبلمنرديءروحوبغتهشاولعندمنالربروح)وذهب

16:14اصموئيل

ا:ه16اصموئيليبغتك(اللةقبلمنرديءروحهوذالهشاولعبيد)فقال

ألتعاليم"11بمفىروح

وتقتدر.فاخرجتغويهانك.فقالأنبيائهجميعأفواهفيكذبروحوأكوناخرجفقال)

هزلاءأنياثكجميعأفواهفيكذبروحالربجعلقدهوذاوالآنهكذا.وافعل

22-2223:املوكبشر(عليكتكلموالرب

تابعينالايمانعنقوميرتدالأخيرةالأزمنةفيانهصريحايقولالروح)ولكن

ا:4تيموثاوسا(شياطينوتعاليممضلةأرواحا

عليهمواضععليكالذيالروحمنوآخذهناكمعكوأتكلمأنا)أنزل

:17ااعدد(وحدكأنتتحملفلاالثمعبثقلمعكفيحملون
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فكرإلىوالعصاةالأبناءإلىالآباءقلوبليردوقوتهإييبروحأمامه)يتقدم

:17الوقامستعدآ(شعباللربيهئلكىالأبرار

يروالموروحهموراءالذاهبينالحمقىللأنبياء.ويلالربالسيدقالهكذا)

31:3حزقيالشيئأ(

"النفس!بمفىروح

تكونحينماابتكر.لأنهإليكداخلىفيبروحياليل.أيضافياشتهيتك)بنفسي

26:9إشعياء(العدلالمسكونةسكانيتعلمالأرضفيأحكامك
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الفدسروح

إلهي؟امإله

لاعندماأفعالهمنفعلأوصفاتهمنصفةوبينالإلهبينالتفريقصعوبةتكمنقد

!إ)إلهي(مصطلحوبين)إله(،مصطلحبينالفرقالمرءيدرك

أيضأعنهاونقولاللة()رحمةبأفااللةمنالصادرةالرحمةعننقولفنحن

نقولولاإلهاللةرحمةأننقولأواللةرحمةنعبدأنناأبدآنقوللاولكننا(إلهية)رحمة

شخص.اللةرحمةأنأبدأ

وألحظةتوجدلمأنه.ممعئئحذثغيرالاسموهذااسمدتةأننقولوكذلك

اللة،اسمنعبدأنناأبدآنقوللافنحنذلكومعاسموتعالىسبحانهدئةيكنلملحيظة

.المصطلحاتمنذلكغيرأوشخصأوأقنومأوأنهإلهاللةاسمأنأو

الهاربة(الحيةأبدأتاويداهمسفرةالسمواتبنفخته)يددتةأننقولوكذلك

اللةيديعبدأنهأحديقولفهل26:13أيوب

بينالواضحالفرقهذاللأسفولكنبالبداهةمعلومآشيئآآنفآذكرناهمايكونقد

شخص()أقنومأنهاللةروحعنفقالواالمثلثينهؤلاءيدركهلمماهووالالهىالإله

إله.أنهعنهوقالوا

القدسالروحألوهيةنفيأدلةبض

يكونأننفىوكذلك،القدسروحألوهيةنفىعلىالمقدسكتابهمفيالأدلةو

الحصرلاالمثالسيلعلىببعضهانأقيأنقلنا،ولكنجدأكثيرةشخصأالروحهذه

الروحوشخصيةألوهيةعدمعلىالأدلةبإحضارأساسأمطالبينغيرلأنناوذلك

ذلك.إثباتالقدسالروحوشخصيةبألوهيةالمدعىعلىبلالقدس
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الساعةوقتيطملاالفدسالروح

ال!ئظءفيائذينائقلآئكةؤلآأخذيهقايغقخقلآالحئاغةؤيفكائيؤئمذيك)ؤآئا

13:32مرقىالآلث(إلأالإثنؤلآ

سلمنافلو،الساعةقياموقتيعلمالذيهوفقطالآبأنيتضحالسابقالنصمن

يتكلمكانوهومتجسدآكانلأنهالساعةوقتيعلمأنهيذكرلاهنايسوعأنجدلآ

ألاالقدسللروحكيفوهيحلبلاثمملةهناكفتبقى،القوميزعمكمابناسوته

شخص.وأنهإلهأنهيقولونالقومأنوخاصةالحماعةموعديعلم

الابنولاالآبيصفلاالقدسالروح

يعرفاحد.ولاالآبإلاالابنيعرفاحد.وليسأبيمنإليدفعقدشيء)كل

:27اامئله(يعلنأنالابنأرادومنالابنإلاالآب

وكذلكالابنعلىالآبمعرفةحصرهوالنصفيوالاستثناءالنفىمنوواضح

.المزعومالشخصهذاالقدسالروحفأينالآبفيالابنمعرفةحصر

ايضأ؟آلهةوالدمالماءهل

ليهموالثلاثةوالدموالماءالروحثلاثةهمالارضلييشهدون)والذين

8:يوحناهاالواحد(28

وأإله،والدمإلهالماءأننقولأنيمكنفهلواحدهموالدموالماءالروحأنطالما

؟؟؟؟شخصأىأقنوممنهمكلأننقول

لاحقأبالتفصيلوسندلهاولهمحرفنصأنهإلابهالمئلثيناستشهادمنبالرغمالنصتا
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يقشم؟الشخصهل؟ينقسمالإلههل

السبعينعلىوجعلعليهالذىالروحمنوأخذمعهوتكلمسحابةفيالربفزل)

2هةااعدديزيدوا(لمولكنهمتنبأواالروحعيهمحفت.فلماالشيوخرجلا

إل!شعمنك.فقالأوخذأنقبللكافعلماذااطلبلاليشعإيلياقالعبرا)ولما

2:9ملوك2علي(روحكمناثنيننصيبليكن

علىإيلياروحاستقرتقدقالواقبالتهأريحافيالذينالأنبياءبنورآه)ولما

ها:2ملوك(2الأرضإلىلهوسجدواللقائهإليشح.فجاءوا

ويحلموبناتكمبنوكمفيتنبأبشركلعلىروحياسكبأدماذلكبعد)ويكون

:228يوئيلرؤى(شبابكمويرىأحلامأشيوخكم

فيتنبأبشركلعلىروحيمناسكبأنيالأخيرةالأيامفيويكوناللة)يقول

2:17أعمالأحلاما(شيوخكمويحلمرؤىشبابكمويرىوبناتكمبنوكم

4:13يوحنا(اروحهمنأعطاناقدانهفيناوهوفيهنئبتأننانعرف)بهذا

ينطفيء؟الشخصهلينطفيء؟الإلههل

91:هتيموثاوسا(حالروتطفئوا)لا

يسمعه؟ماإلايقولولانالسهمنيتكلملاالإلههل

نفسهمنيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمئ)وأما

:13ا6يوحنا(آتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبل
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؟يشربانيمكنألاثمخصهل

مأعبيدايونانيينأمكنايهوداواحدحسدإلىاعتمدناأيضاواحدبروحجميعنالأنناا

:2113كورنثوساواحدا(روحاسقيناوجيعناأحرارا

كالدهن؟بهيمسحأنيمكنالإلهالشخصهل

يصغجالالذيوالقوةالقدسبالروحافةمسحهكيفالناصرةمنالذييسوع)

:38ا.أعمالمعه(كاناللةلانإبلشىعليهمالمتسلطجميعويشفىخيرا

؟فذابشمعمثلبهيختمالشخصهل

آمنتمإذأيضافيهالذيخلاصكمانجيلالحقكلمةحمعتمإذأنتمأيضافيه)الذى

:13اأفسس(القدوسالموعدبروحختمتم

ا!االروحروح

دعى:ولذلكبروحهحىهويزعمونكمااللةكانإذا

02:ا.مئ(فيكميتكلمالذىأبيكمروحبلالمتكلمينانتملستمالان:الآبروح

ياصارخاقلوبكمإلىابخ!روحاللةأرسلأبناءأنكم.مما)ثم:الابنروحأ!آودعي

4:6غلاطيةالآب(أبا

كانان.ولكنفيكمساكنااللةروحكانانالروحفيبلالجسدفيفلستمانتم)واما

8:9له(روميةليسفذلكالمسيحروحلهليساحد

المسيح(يسوعروحوموازرةبطلبتكمخلاصإلىلييأولهذاأناعلمالأني

:91افيليى
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ذإفيهمالذمم!المسيحروحعليهيدلكانالذكطالوقتماأووقتأىباحثين)

11:ابطرسابعدها(الىوالأمجادللمسيحالىبالآلامفشهدسبق

ا؟؟إالروحروحعليهنطلقأنيمكنفهل

الآبروخ

الابنروخ

11أالروحروح

أزلي؟جمرالإلههل

ل!غالفذسنالروخيانيفتفوةأنئريجينييمااثمؤيئونكانائذيالروحغنقذا)قال

7:93يوحناتغذ(ئحذقذتكنلأت!وغيانتغذاغطيقذيكن

فكيف،إليهمويوحيالأنبياءفييعملشخصعنعبارةالقدسالروحأنفلو

أعطىقدالقدسالروحيكنلموإن؟!بعديكنلمالقدسالروحأنالكتابيقول

يخرجونكانواوكيف؟الناسويعمدونالتلاميذيبشئركانفكيفبعدللتلاميذ

الروحاختصاصمنالمثلثينرأممطبحسبالأعمالهذهكلأنحيث،الشياطين

؟القدس

ؤإتىتضضوالآاقيمطريتي"إتىقائلآ:ؤاؤضافئميسئوبخأزستقفثمغ!ثترالإثتا)قؤلآء

ؤيخيضا.الضاثةإشرائيلتث!تيخرالتإتىيائخر!ماادهبواتلتذخفوا.لآيلسمايريينتديتبما

طفروا.قرضتىاشقوا.ال!ئضاؤابققكوتافترقيقدإئة:قائييناكرزواداهنونأثتنم

-8:ه01مئاغطوا(قحانأاخذئئمقحانأ.شتتاطيناخرخوا.قوتىآييفوائرصأ.

،القدسالروحعملبدوناممانهمثبتوكيفالايمانالتلاميذعرفوكيف

فيهم؟عملقدالقدسالروحيكنلمإنبالمسيحالناسمنكثيرآمنوكيف
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يعىهناالقدسالروحأنفهمناإذاإلاالعبارةهذهنفهمأننستطعلاحقيقة

المسيح.رفعبعدإليهالدعوةببدءلهماللةوتيسيرللتلاميذ،الممنوحةاللةهبات

كلمةفأضافواالفقرةهذهمخطوطاتفيتلاعبواالنساخأنننوهأنيجبوهنا

اغطىقذيكنلأائفذسنالروخ)قاثلآ:المسكينمئالأبذلكعلىيشهد)أعطى(.

المخطوطاتمعظمفياليونافيالأصلفيلأنه،محيرأيضأذاتهحدفيالقولوهذا:تغد

(92مضافةفهى"أعطى"كلمةتوجدلا

ألوهيةعدموهىالمثلثينلمتؤالىالحقيقةلتفاديخطيرةإضافةهىالاضافةوهذه

!القدسالروخ

الصلاةأوالقدسالروحلعادةواحدطلبكلهالمفدسالكتابفيبوجدلا

وحدهللآبإلاتكونلاالصلاةأنالمسيحوفعلك!منويفهمله!

ييأتاشفك.ييتقذسيالسئظؤاتفيالذىقيدا"داقكذا:أثتنم)"قضفوا

اغطتاكقاقتاخئرتاالآزضيى.غقىكذلكالحئقاءفيكضاق!ثييثتكلتكنققكوتك.

تخرتبمايخيئذيخفتاؤلآإتسا.يفمذييينأئضآتخنتغمركضاذنوتتاتتاؤاغمر.ائتؤتم

6:9-مئآيين(الأتد.إتىؤاثقخذؤائفؤةالمفكلكلآنال!ثمرير.ينتحناليهن

13

قفتفبرأئكنإنأشماة"يماقائلآ:ئضفىؤكانؤخههكقىؤخرقييلأتقذتم)ثئم

26:93مئآئت(ئرياكقاتلآنااليياكضالينؤليهنائكاينقذهغنى

105-صالأولالجزء-السمكينمتىالأب-يوحناالقديسإنجيلشرح92
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ؤليهنالسماغة.قذ؟ينتجيىالآبئا!يقا4؟(فوؤتادا.اضطرتتقدتفسيي)آلآن

:2127يوحناال!ماغة(قذ؟إتىآلئتقذالأخل

السماغة.آتح!قذالآبئ"إلقا:ؤقالالسمضاءتخؤغئئئيماؤزقغيقذايصئوغ)تكفتم

ابديةخياةلئغطىتجتدكلغقىسمفطانآأغطثتة.إدائضاابنكييضحذكاثئكقجد

ؤخذكالخقيقيالإلةأئتيغرفوكان:الأتديةائخياةهىؤقذه.أغطثتةتنلكل

لأغقلآغطتيىائذممطالغضلالأزقي.غقىتختمالكأنا.آزستفتةائذىانت!ييخؤتسنوغ

قئلجمثذكلىكاناثذييائضخددايكجمئذالآبئايقاائتتحذننؤالآن.أكضفئةقذ

ؤاغطتفثملككائواائغاتيم.يناغطئئيىائذينيلناساسئضك(طقرث"اناائغاليم.كؤلط

اثكلآتملآنجمئدكينفؤأغطثتيىتاكلأنغلمواؤالآنكلآتك.خمطواؤقذلى

أنكؤآمنواجمتدكينخرنجتانىتمينآؤغيمواقيفواؤفنمأغطثفنمقذأغطنتيىائذي

ائذينآخلينتلاثغاليماخلينأسئاذتسئمثأسئاذ.انااخيهئمين.ازستفتيىاثت

يخيهنم.مضخدؤانالىقفؤلكفؤؤقالكقهؤلىهؤتاؤكللك.،نفنماغطثئيى

اثقاومىالآلبا!يقاإلئك.آيىؤاناائغاليميخيقفئمقؤلآءؤاماائغاليميخيتغااناؤت!ث

فيتغفئمكثثحينتخن.كضاؤاحدأييكوئوااغطثتيىائذين.اشمكفياخقطفئم

ائنإلأاخديئفئمتفيكؤلأخفطئفئماغطئيىائذيناسئمك.فياخقطفئمكئصثائغاليم

قريمتهثمييكونائغاتيمفييقذاؤآلكقم.إلئكآيىقإنيالآنائا.ائيهتالبيييمائهلآك

أنيكقاانغاليمينتنسنوالآتفنمأنغضفنمؤانغالأكلآقكأغطثتفنمقذآنايخيهنم.كايلأ

الث!رير.ينتخقطفئمانتلائغاليمينتاخذفثمانآسئأذت!ثثائغاليمينت!ثانا

خق.هؤكلآمكخقك.فيتدشهثمائغاتيم.ينت!تاناانىكضاائغاتيمينتئ!موا

فئميتكوئوادايىانااقامنؤلأخيهئمائغاتيمإتىاناازستفئفثمائغاليمإتىازستفتيىكضا

الذينأخلينائضآتلققطقؤلآء(خليناسئآل"ؤتحثتالخق.فيمقدشيينائضآ

يخيكؤانايىالآلبإلقاائت!نككضاؤاحدأائخميغييكونبكلآجمهئميىئؤينون

اثذىائضخذأغطثتفئمقذؤانا.أزستفتيىانلثائغاتئميئؤينيخيتاؤاحدآآئضأفئميتكوئوا
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إتىئكملينييكوئوايخىؤاثتيخيهثمأناؤاحد.تخنآنناكضاؤاحدآيتكوئوا(غطتيي

قؤ!ء(نأيىيذا!بئايقا.أخئئئييكقاؤأخثثئفثمازستفتيىلآنكاثغالأؤلتغقتمؤاحد

،نكأغطثثنىائذكطقخديلتئطرواأناكونخيمثقيىتكوئون(غطثثيىائذين

ؤقؤلآيمقغرفتكأتاأئاتغرفكتثمائغاتتمإناثتارالآبئايقا.ائغاتيمإئثتاءقئلحببتيى6

ائذىائخبيخيهئميتكونؤستاغرففئماشضكؤكرفئفئم.ازستفتييائتانكغرفوا

ايماتديةلفختاةائتاقىللطغامتلائتائدللطغاملآاغضلوا.فيهثماناؤأكونبهحتني صصصصصصء"صء"?كلى""صءءمصص6

ا-17:27يوحناختقة".(قذالآدباللهقذالأنالإئ!تالطائنيغطكئمالذى

؟القدسالروحعرشاين

ؤالختي(اللهغرشيىينخايىجأكتلوليلآيعأختاةقاءينضايخيأتفرآ)ؤازانن

ا:22رؤية

لهوين!سبيوحنايذكرهافلماذاالثالوثفيوشخصإلهفعلأالقدسالروحكانإذا

أيضآ؟.هوعرشآ

أهمبة؟بلاشىءالإلهإنكارهل

الذيائقسييح،جمافؤقذاائقسييح؟هؤت!ئوغانئئيهرالذىإلأاثكذافي،فؤ)تن

222:يوحنااؤالإئن(الآقيئئيهر

الروحهنائذكرلمفلماذاوالابنالآبسينكرالمسيحضدفإنالصهذابحسب

إنكارأنأم؟؟إ!الآبوينكرالقدسالروحبألوهيةسيؤمنالمسيحضدفهل،القدس

؟؟الابنإنكارمنوقيمةأهميةأقلالقدسالروح

القلىس؟؟؟؟الروحأين

الروحألوهيةعلىمكثفةصريحةبأدلةالجديدالعهديأتيأنالطيعىمنكان

المسيح-مجىءوحئوحواءآدمخلقمنذ-الطويلةالصمتفترةبعد،القدس
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النصوصبعضوإليكم،القدسالروحيتجاهلونالجديدالعهدكتابأنثفاجاولكننا

في(أقنوم)شخصأحقأكانأنهلوالقدسالروحفيهائذكرأنيجبكانالى

:المزعومالثالوث

ؤقخديضخدهتجاءقتىالإئستالطائني!ثتجىقيقذاؤيكلآيىيىاسثئخىقنالأن

9:26لوقاائقدي!يين(ؤائضلآئكةالآلب

ولكنوالقديسينالملاثكةمجدوحئ،الابنومجدالآب،مجديذكرهنالوقانجد

اإ؟؟؟؟؟؟االقدسالروحمجدأين

،نكؤالأزضيالسصقاءزب!الآستإلقا"أختذكي!نوغ:قاذانؤقتدلك)في

قكذالأنالآفيايقاتغئم.يلأطقالؤاغقثئقاؤاثفقضاءائخكضاءغنقذ؟اخقثت

إلاالإئنتغردتاخاؤلئ!نأييينإلىذيغقذشتىءكل.اتاتكائض!ترةضازت

2-27ه:11مئتة(يغلنانالإثنازاذؤتنالإئنإلاالآقييغرلثأخاؤلآالآلب

الآبمنلهدفعشىءكلأنالمسيحيذكرأنللمثلئينبالنسبةالعجيبمنأليس

الشياطينئخرجكانالمسيحأنمنبالرغمعليهالقدسالروحفضليذكرأندون

3ذكرهتغافليمكنكانشخص()أقنومالقدسالروحكانلوفهل،اللةبروح

الفيما!(ققكوثغقثكثمافتلققذالثمياطيناخربخالفهيزوحاناكئثإن)ؤليهن

:1228مئ

أيضأالمسيحلسانعلىوجاء

يائخرممطقكئمتجئذةغطاتاأؤلآذكئمئغطواأنتغرفونأشئرازؤأنتئمكثتئم)قإن

711:مئيسئا!لوتة(يفذينخئرابتقثالس!قاؤاتفيالذىاىبوكئم

قإنةيطلتاييمالثتىءاممطفيالأزضيىغقىيئكئماثتال!ائققإدطائضآ:لكئم)ؤافول

:1891مئالسمتاؤاب(فيالذىأييقتلينتهضايكون



ينطقبثئمقاكلإنلكئم:4أفوالخقآلخقشتئئأ.تسئالوتيىلآائيؤيمدلك)ؤفي

:6123يوحنائغطيكغ(ياسنيىالآلب

يفغلائذىتل.الصئتاؤاتققكوتتذخلزب4تازبلىتالى:تفولقنكلالثن

712:مئالشظؤالت(فيائديأييإزاذة

فأينللآبإلايدعوايكنلمالموتىلاحياءوالصلاةبالدعاءالمسيحقياموعند

هوللمثلثينالإيمانقانونبحسبالقدسالروحأن،حقآ.والعجيبالقدسالروح

فه:جاءحيثالاحياءعنالمسئول

والابنالآبمعلهالمسجودالآبمنالمنبثقالمحيالربالقدسبالروحنؤمن)

وبكنيسة(الأنبياءفيالناطق

ؤقاذ:قؤنإتىغينئ!يسئوغؤزقغتؤضوعآائضئصثكانخئثائخخر)قرقغوا

4ا:اايوحنالي(ستمغآ،نك(شثكركالآبئ"ايقا

ففثائؤالمجبائخفعقذالأخلؤليهن.ليشضغجقكليخيانكغلضث)ؤأئا

11:24يوحنا(آزستفتيىانكييؤجمنوا

شتئئآتفييماينتغضلالطالإئنيفدزلآ:لكئمافوذالخق"الخقلفئم:تسئوغ)ققاذ

5:91يوحنا(كذلكالإئنيغتفةققذاداكغيئقفضايمانتغضل.الآبئيئطرقاإلأ

قذهيناغطتماغضالأؤسميرييماتغضفهفؤتاتجميغو!يرييماالإئنيجمبالآبئالأن

5:02يوحناأنثنم(يتتغحبوا

ي!ثتاء(قنئخيىأئضاالإئنكذلكويخيسالأثؤاتئميئمالآقيأنكضا)،نه

5:21يوحنا

يوحناأيي(ينئغطتئمإنإلىيا4يىاناخاتفدزلآإئهلكئمففصت"يقذا)ققاذ:

6:56

6:37يوحناجأ(خالياخرخةلآإلىئقيلؤقنئفيلقإلىالآبئئغطيييقا)كل
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يوحناأزستقيى(ائذيق!ثييئةتلقشييئيىلأغضللث!نالسمضاءينترئثقذالأنى

6:38

أييمةتلشتثثأيئةأئلص!أغطافيقاكلأن:ازستقيىائذيا!سبقشييئة)ؤقذه

6:93يوحناا!يخير(ائتؤيمفي

خق.فؤازستقييائذىليهنتخوكئمينيقاؤاخكئمأتكفئمكييرةاشثئاءلى)إن

8:26يوحنايفغاتيمأأفونةققذايتةستيفتةتاؤأنا

8:27يوحناالآلب(غنلهئم4يقوكانانهتفقموا)ؤلأ

افولتاداؤجمية:اغطانيفؤازستقيىائذىالآبئليهنتفيىينآلكفئملأالأصنى

21:94يوحناآلكفئم(ؤيقادا

صء?كلص4صءممصء!*كلص،4صصء،صءيمر

قكذاالآدبلىقالفكضاييماانااتكلمفقا.ابديةختاةهىوجميتهاناغلم)وانا

21:05يوحنااتكفئم(

بالأنبياءالمتكلمهوالقدسالروحفإنللمثلثينالإيمانقانونبحمسبأنهوالعجيب

الآب!وليس

ؤأتاأييئج!ةئج!ييؤائذىئج!يىاثذىقفؤؤتخقطقاؤضاتائجمئذة)الذى

ء""صلم،"،

41:21يوحناذايى(لةواظهراحبه

قومواافغل.قكذاالآدباؤضافيؤكضاالآقياجباانىائغالمليفقتم)ؤليهن

41:31يوحناقهتا(ينتئطيق

ائضاهثميتكونوايخيكؤانايخيالآفيا!يقاائصتانككقاؤاحدأاثخميعيتكون

ازستفتيى.انكائغالأييؤينيخيتاؤاحدا

"ء5صول،صجمص

ؤاحد(تخن!نناكتاؤاحدايتكونوااغطئئييالذيالضخذاغطتهمقذ)وانا

17:22يوحنا

أزستفتيىانلثائغالمؤلتغقتمؤاحدإتىمكميينيتكونوايخىؤائصتيخيهئم)انا

:1723يوحنااحببتيي(كقاحببتفئمؤ
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يتثطرواأتااكونخحثاقيىتكونون(غطثئييالذينقو!ءأنأيىيدا!لب)ا!يقا

17:24يوحناائغاتيم(إئضتاءقئلأختئئيى،نكاغطئىائذيقخدى

أثصتا!نكغرفواؤقؤلآءقغرفئكآنااماتغرفكتثماثغالأإنائتارالآسث)إلقا

71:52يوحنا(زستفتى(

اناؤأكونييماأخئئئيىائذممطائحمبيخيهمييكونؤستاغرفهئماسثقك)ؤغرفئهم

:1726يوحنايخيهثم(

ألآالآبئاغطافياليىائكأشائعضد.فيستئقك"اخغل:لئطرمنتسئوغققال

18:11يوحناأشئربقا(

؟القدسالروحشركةأبن

الأولى:يوحنارسالةفيوجاء

ؤائاشغتا.ثتركةائضألكئمتكونلكىييما،ئخبركثمؤستمعاةزايتاة)ائذى

3:ايوحناااثقسييح(تسئوغائيهؤقغالآلبتغقهىتخنثتركتتا

؟؟؟الشركةهذهفيالقدسالروحفأين

فؤقذاائضييح؟هؤتسموغانيئيهرالذ!ماإلاائكذافي،هؤ)تنأيضآ:فيهاوجاء

2:22يوحنااؤالإثبن(الآبئئئيهرالذممطاثضسييح،جما

الله.تهققئساثقسييحتغيييمفيتثئثؤتثمتغاىقن)كلالثانيةيوحنارسالةفيوجاء

9:ايوحنا2تجميعا(ؤالائنالآلثتةققذاائضييحتغيييمفييثئمثؤقن

الفدس؟الروحذكرالجديدالعهدكنابنسيهل

فيذ!هغابفلماذاششصأنهأوالقدسالروحبألوهيةيؤمنبولسكانإن

؟؟الملائكةيذكربينماالتاليةالهامةالمواضع

بدونهذاتحفظأنالمختارينوالملاثكةالمسيحيسوعوالرباللةأمام)أناشدك

12:هتيموثاوسا.ممحاباة(شيئاتعملولاغرض
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:يقولعندمالوقاعنديتكررالأمرونفس

ؤقخديتخد؟تجاءقتىالإئم!تالطائنتسثتجىقيقذاؤيكلآيىيىاشتخىقنالأن

9:26لوقاائمذييين(ؤائقلآئكةالآلب

فيذكرهغابفلماذاالقدسالروحبألوهيةيؤمناللاهوتييوحنارؤيامؤلفكانوإذا

سفرمناحمهأمحوولنبيضآثيابآسيلبسفذلكيغلب)من:التاليةالخطيرةالمواضع

3:هرؤية(ملائكتهوأممامأبأمامباسمهوسأعترفالحياة

هيكلهاوالخروفهوشىءكلعلىالقادراللةالربلأنهيكلأفيهاأرلم)و

21:22(رؤيا

شخصانهطالماالناليةالنصوصصالقدسلروحذكرغابولماذا

الآب؟؟؟؟صمتميزالإلهفى

لأنكوالأرضالسماءربالآبأيهاأحمدكوقاليسوعأجابالوقتذلك.في

2:ه11مئ(للأطفالوأعلنتهاوالفهماءالحكماءعنهذهأخفيت

الآبيعرفاحد.ولاالآبالاالابنيعرفاحد.وليسابيمنالمندفعقدشيء)كل

:27اامئله(يعلنانالابنارادومنالابنالا

مالاليكن.ولكنالكاسهذهعئلك.فاجزمستطاعشيءكلالآباباياوقال)

:36ا4مرضانت(تريدمابلانااريد

الآبومجد.ممجدهجاءمئالانسانابنيستحيفبهذاوبكلامىبياستحىمنلانا

9:26لوقا(القديسينوالملائكة

والارضالسماءربالآبايهااحمدكوقالبالروحيسوعتهللالساعةتلك)وفي

هكذالانالآبايها.نعمللاطفالواعلنتهاوالفهماءالحكماءعنهذهاخفيتلانك

21:ا.لوقا(امامكالمسرةصارت



الابنهومنيعرفاحد.ولي!ابىمنالمندفعقدشيءكلوقالتلاميذهالى)والتفت

:0122لوقاله(يعلنانالابنارادومنالابنالاالآبهومنولاالآبالا

3:35يوحنايده(فيشىءكلدفعوقدالابنيحبالآب)

بالروحللآبيسجدونالحقيقيونالساجدونحينالآنوهىساعةتأتي)ولكن

:423يوحناله(الساجدينهولاءمثلطالبالآب.لانوالحق

اطلبلالانيعادلةودينونىاديناسمعشيثا.كمانفسىمنافعلانأقدرلا)انا

553:يوحناارسلى(الذيالآبمشيئةبلمضيئى

هذهلأكملهاالآبأعطانيالىالأعماليوحنا.لانمناعظمشهادةفليانا)واما

5:36يوحناارسلى(قدالآبانليتشهدهىاعملهاأناالىبعينهاالاعمال

الاخير(اليومفياقيمهواناارسلىالذيالآبيجتذبهلمإنإلمنيقبلاناحديقدرالا

6:44يوحنا

يوحناارسلى(الذيوالآبانابلوحديلستلانيحقفدينونىاديناناكنت)وان

8:16

8:18يوحناارسلى(الذيالآبليويشهدلنفسىالشاهدهو)انا

يرضيه(ماافعلحينكلفيلانيوحديالآبيتركىولممعىهوارسلى)والذى

8:92يوحنا

01:03يوحناواحد(والآب)انا

الآبانوتؤمنواتعرفوالكىبالاعمالفآمنوابيتومنوالمفاناعملكنتان)ولكن

:38ا.-44-يوحنافيه(وانالن

الآبايهاوقالفوقالىعينيهيسوعورفعموضوعاالميتكانحيثالحجر)فرفعوا

4اا:ايوحنالي(حمعتلانكاشكرك

هذالاجل.ولكنالساعةهذهمننجىالآب.ايهااقول.وماذااضطربتقدنفسي)الآن

:27ا2يوحنا(الساعةهذهالىأتيت
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وبماذااقولماذاوصيةاعطانيهوارسلىالذىالآبلكننفسىمناتكلملمالافي

21:94يوحنا(اتكلم

إلىلمالعاهذامنلينتقلجاءتقدساعتهأنلمعاوهوالفصحعيدقبليسوع)اما

ا:13يوحنا(المنتهىإلىأحبهملمالعافيالذينخاصتهأحبقدكانإذالآب

اللةوالىخرجاللةعندمنوانهيديهإلىشىءكلدفعقدالآبأنلمعاوهو)يسوع

13:3يوحنا(يمضى

يوحنابي(الاالآبالىيأتياحد.ليسوالحياةوالحقالطريقهوانايسوعله)قال

6:ا4

منبهاتكلمل!ستبهاكلمكمالذي.الكلاملنوالآبالآبفياناانيتومن)ألست

01:ا4يوحنا(الاعماليعملهولبالحالالآبلكننفسي

11:ا4يوحنانفسها(الاعماللسببفصدقونيل!.وإلاوالآبالآبفياني)صدقوني

:13ا4يوحنا(بالابنالآبليتمجدافعلهفذلكباسمىسألتم)ومهما

قلتلانيتفرحونلكنتمتحبونىكنتم.لواليكمآتيثماذهبانالكمقلتاني)ععتم

:1428يوحنامئ(اعظمابي.لانالآبالىامضى

منننطلق.قومواافعلهكذاالآباوصانيوكماالآباجاانيالعالمليفهم)ولكن

31:ا4يوحناههنا(

9:ا5يوحنا(محبىفيانا.اثبتوااحببتكمكذلكالآباحبىكما)

لركم.لكىويدومبثمروتأتوالتذهبواواقمتكماخترتكمانابلاخترتمونيانتمليسا

ا:516يوحناباحمى(طلبتمماكلالآبيعطيكم

:16ا6يوحناالآب(الىذاهبلانيترونىايضاقليلبعدتبصرونى.ثملاقيل)بعد

الآبمنطلبتمماكلانلكماقولالحقشيئا.الحقتسألونىلااليومذلك)وفي

:1623يوحنا(يعطيكمباحمي
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عناخبركمبلبامثالايضااكلمكملاحينساعةتأقيولكنبامثالبهذاكلمتكم)قد

2:ه16يوحنا(علانيةالآب

يوحنااجلكم(منالآباسألاناافيلكماقول.ولستباحمىتطلبوناليومذلك)في

:26ا6

يوحنا(خرجتاللةعندمنانيوآمنتماحببتمونيقدلانكميحبكمنفسهالآبالان

:27ا6

يوحناالآب(الىواذهبلمالعااتركوايضالمالعاالىأتيتوقدالآبعندمن)خرجت

:28ا6

وتتركونىخاصتهالىواحدكلفيهاتتفرقونالآنأتتوقدساعةتأقي)هوذا

:1632يوحنامعى(الآبلانوحدكطلستوحدممط.وانا

ابنك.مجدالساعةأتتقدالآبايهاوقالالسماءنحوعينيهورفعبهذايسوع)تكلم

ا:17يوحناايضا(ابنكليمجدك

لم(العاكونقبلعندكليكانالذيبالمجدذاتكعندالآبايهاانتمجددما)والآن

ه:17يوحنا

القدوسالآب.ايهااليكآتيوانالمالعافيفهمهؤلاءوامالمالعافيبعدانا)ولست

17:11يوحنانحن(كماواحداليكونوااعطيتىالذيناسمكفياحفظهم

واحداايضاهمليكونوافيكواناثنالآبايهاانتانككماواحداالجميعاليكون

17:21يوحناارسلتئ(انكلمالعاليومنفينا

مجديلينظرواانااكونحيثمعىيكونوناعطيتىالذينهولاءاناريدالآب)ايها

:1724يوحنا(لمالعاانضاءقبلاحببتىلانكاعطيتىالذممط

ارسلتى(انتانكعرفواوهؤلاءفعرفتكانا.امايعرفكلمالعالمانالبارالآب)ايها

2:ه17يوحنا
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يوحنااشربها(ألاالآباعطافيالىالغمد.الكاسفيسيفكاجعللبطرسيسوع)فقال

اا:18

0:221يوحناانا(ارسلكمالآبارسلىلكم.كماسلامايضايسوعلهم)فقال
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بانالقانلينشبهات

)أكلوم(شخصالقدسالروح

هذهعلىالردفيالبدءقبلنوضحهاأنيجبالىالهامةالمقدماتمن

جاءماوإليكم،(أقنوم)شخصالقدسروحأنيذكرلمالقدمالعهدأنالشبهات

اللةروحأنالقدمالعهديعلن:والثالوثالقدسالروح)):الكتابيةالمعارفبدائرة

أحد*أنهيذكرلاولكنه،(11و63:15إش51:11مز)"قدوس"

((03الكنيسةتاريخفيهامدورلهتعبيروهو،"الثلا4الأقانيم

معلنةغيرالئالوث))عقيدةيلى:ماالكتابيةالمعارفدائرةفيأيضأجاء

لأممطجوهرممطأمرالثالوثمفهومبانعريضةدوائر:تحسالقدىمالعهدفيبوضوح

نأدونذاتهعنائةيعلنأنفكرةبشدةلرفضونحئاللة،عنصحيحةنكرة

القديمالعهديذكرإلاالمعقولمنليسانهيرونالمنطلقهذاومنلالوله،عنيعلن

العهدفيالثالوثعقيدةإعلانعنبتوسعنتكلمأننستطيعولااكلوث+عنفميئا

الاعلانعلىاعتمادا-أحديستطعلمانهالواضحةالحقائقهنولكنالقدىم،

منولكن+الثالوثعقيدةإلىيصلأن-فحسبالقديمالعهدليالموجود

شخصيستيمأحداثأوتعبيراتالقدمالعهدأسفارفيتوجدإلاالآخر،الجانب

معقولةتلميحات،والأحداثالتعبيراتهذهفييجدأنتماما،الثالوثعقيدةعرفقد

؟((31العقيدةهذهعنتنم

ليسالقدسالروحأنوهواليقينئزيلأنيمكنلاالتأويلتحتملشبهةفأممطوبالتالي

اللةتركهموقد،القدمالعهدمناليهودورثهاالىالعمدةوهيالثالوثفيأقنومآ

السنين.منلآلافمخطئونأنهملهميبينأندون

اثتانةدار-الللسالروحمادةر-حرف-الك!اب!هالمعارفدانرة03

924-صالسابقالمرجع31
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لشبهاتا

هيئةعلىنزلأنهوالدليلشخصهووإنماقوةمجردليسالقدسالروح:شبهة

سئررت"بك،الحبيبابي"أنتقائلآالسماءمنصوتوكان،حمامةمئلجسمية

.22(3:لو

ولكنهاالقوة.ممعئفقطالمقدسالكتابفيتأتيلاروحكلمةأننعلمأن:يجبإجابة

ملاك.ممعئأيضآتأتي

7:اعبرانييننار(لهيبوخدامهرياحأملائكتهالصانعيقولالملائكة)وعن

مكانه(منالربمجدمباركعظيمرعدصوتخلفيفسمعتروححملئثم)

312:حزقيال

ملوكا.مماذا(الربله.وقالاغويهأناوقالالربأمامووقفالروحخرجثم)

22:21

علىشديدةكانخاالربويدروحيحرارةفيمرافذهبتوأخذفيالروحفحملى)

3:14حزقيال(

دعوتهبدءعنوليعلنليقويهملاكهوالأردننهرفيالمشحعلىحلالذىفالروح

..)كرازته(

ذواتبأنهاالملائكةبوصفيذكرناحمامةكهيثةنزولهأثناء)الملاك(الروحووصف

أجنحة،

لعطىؤياثتئنؤخقةيغطىياثتئنأخيخإ.سيتةؤاحل!لكلقؤقةؤاقفون)السمرايخيئم

2:إشعياء6تطير(ؤتاثتئنيىخقثيما
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ينئغطيال!اثتالطؤاحدلكل(يخييما.تخؤائؤاحذئئئميتةأخيخئقاائمقبمب)ؤتذت

:23احزقيالأخ!تاققا(فتاكينئغطالطاثتالنؤاحدؤلكلفتا،

لملاكرسميوجدفلاالملاثكة"أيقونات"صوربرسمالمتعلقالمسيحيالتراثفيوحئ

أجنحتهماوتظهرميخائيلالملاكومعهجبريلللملاكأيقونةوإليكم،أجنحةولهإلا

اللةهوالأردننهرفيالمسيحمعموديةأثناءالسماءمننزلالذك!بأنالزعمأنوالحقيقة

قصةمؤلفنفسه،فيوحنابالمقدسالمسمىالكتابنصمعيتناقضادعاء،نفسه

قما(اخدترةلئم)آللهإنجيلهمنالأولالاصحاحفيالقاثلنفسههوهذهالمعمودية

وأالأولالقرننهايةهويوحناإنجيللكتابةالمقترحالوقتأنعلمنافإذا،:18ايوحنا

قصةبعدكانقطأحديرهلماللةأنيوحناقولأنفسندرك،الثانيالقرنبداية
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القدس-الروحرأىالمعمدانيوحنابأنالزعمكانفإذاسنة06منجمثرالمعمودية

.(قما(خديرةلأ)آللاالعبارةهذهيكتبكانفهل-اللةزعمهمفيوهو

فيمختفيآكانلاهوتهوأن،حمامةصورةفيتجسدالربأنيعتبرالبعضكانإذاإلا

وهىأخرىإشكاليةأماميضعناهذا،ولكنالحمامةهذه

؟؟؟بزعمهمالخسدحدثمرةكم

؟؟المسيحفيواحدةمرةبزعمهمتجسدهل

؟؟؟؟الحمامةفيومرةالمسيحفيمرةمرتينتجسدأم

؟الربتجسدولماذا

؟للطورالموروثةالخطةليخلصهل

لفداءككفارةالحمامةهذهتقذملمفلماذاحمامةصورةفيتجسدالالهأنقلناولو

الئالدمويةالبشاعةهذهبهايوجدلاباللاهوتالمتحدةالحمامةذبحفإن؟؟؟الانسان

نجعلأنيمكنالحالةهذهوفي-،بزعمهمالمسيحوهو-برىءرجلذبحفيتكون

!!!بالحمامةاللاهوتلاتحادرمزبالفريكمحشىختامعنعبارةالافخارستياسر

هوالانسانلأنالانسانجنسمنتكونأنيجبالكفارةأنقائلاالبعضيعترضوقد

أخطأ.الذممما

علمهعدمعلىيدلهذاوكلامه،تخبطأيمايتخبطالاعتراضهذايقولالذممطوطبعأ

فهلا!االانسانوليسالشيطانهوالخطيةفيسقطمنفأول،المقدسبكتأبهحئ

؟شيطانصورةفيالتجسدعليهيجبالإلهأنذلكيعى

الملائكة!المقدسكتابهمبحمسبأخطأواالذينمنوأيضآ

ائيؤيمذثنوتيماإتىخمطفئمت!ئكتفئمتركواتليىتاستتفئم،يخقطواتئمائذين)ؤائضلآثكة

6:ايهوذاالطلآيم(تخمتآبديهيفئودالغظييم

طرخهئمالظلآيمستلآسيلفيتلاخطاوا،قذقلآثكبماغقىئ!ثئمقلأالفةكانإن)،نة

2:4بطرسيفقضاء(2قخروسيينؤستفضفثمتجهنتم،في
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؟أخرىمرةويموتويصلبملاكصورةفيالإلهيتجسدأنأيضأذلكمنيلزمفهل

هيثةتشبهبصورةالمسيحعلىحلالذىبأنالزعمأنعليهخلافلاالذمميماوالواقع

المسكينمئالأبذلكأدركولقدلاهوتيخطأيعتبرنفسهالقديرالالههوحمامة

قدكانوإنالقدسالروحهوليسحمامةهيثةعلىالمسيحعلىحلالذىبأنفصرح

هذهولكن،القدسالروحهوهذالي!:افقالالظاهرةهذهتفسيرفيالصوابجانبه

للتا!يدمنظورحقيقىكفعلالقدسالروحنزلكيفللرائينحفقتالجسميةالهيثة

ترىلاالىالكليةالبشريةالعينيخصللإلهياتبالنسبةالخارجىفالمظهر.والشهادة

قدولكنقط!البشريةبالحواسئرىفلاالالهياتجوهرأما،والهيئاتالأجسامإلا

ألسنةكعلامة،يأتيهالذىبالفعلعلاقةذاتالمنظورةالجسميةالظاهرةالهيثةتكون

فيالقدسالروحفعللمعئتعميقاالخمسينيومالتلاميذرؤوسعلىحلتالىالنار

تعميقأنهافواضحجسميةكهيئةهناالحمامةأماالنارى.التطهيروفيالالهيالنطق

الفادممط(32المخلصكمسياوحلمهالمسيحوداعةلاستعلان

اللهبألسنةأوالحمامةتشبهالىللظاهرةالمسكينمئالأبتفسرعنالنصروبغض

يكونقدمعنوىلأمرظاهرةعلامةلتكوناللةصنعمنهماالظاهرتينهاتينأنفالمهم

المسيكين،مئالأبقولحدعلىالمسيحوداعة

مقدسة33)روحملاكهوالمعموديةفيالمسيحعلىحلالذيأنأقولأنئمنوبالرغم

سقطناإلاوواللاهوتالمنطقمعيتفقماوهذاالمسيحلتأييدظاهرةكعلامة(طاهرة

آخروجوهر،حمامةصورةفيللعيانظاهرجوهرفهناك.الإلهجواهرتعددمشكلةفي

السماءمنينادىئالثوجوهر،المسيحوهوالثانيعنومنفصلأيضأللعيانظاهر

3:22لو(سررتبكالحبيبابى)أنت

172ص-مرقسمجلةدار-المسكينمتىالأب-لوقاالقديسبحسبالإئجبلر2

253البقرةسورةالقشيى(بيروعؤائدتاةانبئناتتزيتمابقجمشى)ؤآتيتا33



53

يصليكانإذ)ولئةيصلي!نقبلهافالمسيح،الحدثسياقمعيتفقوثفسرنا

ملاكفكون(حمامةمثلجسميةهيئةالقدسالروحعليهنزلوالسماء.انفتحت

حلىثكططبيعيأمرفهوالملاةهذهبعلىالمسيحليؤيلىاللةبأمرالسطءمنيرل

جثسيمافيحديقةليأيضأالمسيحمع

نأشئتإنأبتاهياقاثلاصلى.وركبتيهعلىجثاوحجررميةنحوعنهمانفصل)و

السطءمنملاكلهظهر.وإرادتكبلإرادتيلالتكنلكنوالكأسهذهعىتجيز

-22:1443لوقا(يقويه

9:92لوقالآجمعآ(ئثيضآؤيتاس!همتغيرةؤخهيماقثئةضازثئضلىهؤؤيخيضا)

9:35لوقااشضغوا(تة.اثخييصثاثيىفؤ"قذاقائلأ:السمخاتةينضؤث)ؤضاز

يوحناائضآ(ؤاقحذ"قحذثالسحضاء:ينضؤثقخاخاسئضك".قحدالآفي)ايقا

ا:228

هذهأننقولولكننااللةصنعهامرئيةظاهرةهذهأنيقولونالذينسنسايرذلكومع

اللهبألسنةوكذلك.وتأييدهالمسيحنصرةعلىماديةعلامةهىالمرئيةالظاهرة

كيللتلاميذبدءوك!شارةالتلاميذتأييدعنللإعلاناللةصنعهابصريةعلامةكانت

يهودوهمالمسيحدعوةتبلغهملمالذيناليهودلدعوةأورشليمخارجيتحركوا

الأبيضالبحرحوضفطقةفيالمنتضرينواليهودالأسكندريةيهودمثلالشتات

المسيحلوصيةتنفيذآالمتوسط

شخصهوبلقوةمجردليسالقدسالروحأنعلىأخردليلهناكولكن:شبهة

علىحلتمنقسمةاللهبمنألسنةشكلعلىالخمسينيومظهرفقدرؤيتهيمكن

.التلاميذ.
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ؤائتلأيئفثم.ؤاحدكلغقىؤاسثتقرثتاليينكا!نقائئق!يتةأئستةلفئم)ؤطقرث

ناالروخآغطافئمكضاأخرىيأئ!يتيماتتكففونؤاثتتمااواائفذصيىالروحينائخميغ

3:4-2أعمالتثطغوا(

نفسهعنيعلنقدبالمقدس!المسمىالكتاببحسبالإلهأننعرفأنيجب:إجابة

معيتهعناللةإعلانيصاحبقدفمثلآ.المرئيةالظواهرببعضوذلكلقوممعينهبطرق

السحاببظهور

بيتملأالربمجدلانالسحاببسببللخدمةيقفواأنالكهنةيستطحلم)و

.811:املوك(الرب

.ويتكلمالخيمةبابعندويقفيزلالخيمةموسىدخلإذاالسحابعمود)وكان

كل.ويقومالخيمةبابعندواقفاالسحابعمودالشعبجميع.فيرىموسىمعالرب

ا33:9-.خروج(خيمتهبابفيواحدكلويسجدونالشعب

.؟اللةهوالسحابهذاكانفهل

وغطاهسيناءجبلعلىالربمجد)وحل:مشتعلةبنارمعيتهعنالربيعلنقدو

مجدمنظر.وكانالسحابوسطمنموسىدعىالسابعاليوم.وفيأيامستةالسحاب

إسرائيلبيعيونأمامالجبلرأسعلىاحملةكنار(الرب-17ا42:6خروج

؟المعبودالإلههيالنارهذهفهل

الماسعنالناتجةالشرارةوبينالكهربائىالتياربينالفارق)ذلكعلىمثالانضرب

لاولكننابالموجبالسالبالقطبتلامسنتيجةوشررأضوغترىفقد(الكهربائي

نقولوإنما،نفسهالكهربائىالتيارهىالشرارةهذهأوالضوءهذاأننقولأنيمكن

الكهربائى.التيارآثارمنأثرانأفما

ينعماليالنعمةعنللعينالظاهرةالعلامةكانتالنارأننقولالمثاللهذاوتطبيقأ

.والنصرةالتأييدمنالخمسينيومالتلاميذعلىبهاالإله
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استخدامهاالمقدسالكتابفي""روحكلمةاستخداماتبينمنأنانعلمأنويجب

فيجاءفقدالكنيسةآباءبشهادةوذلك،للناساللةيمنحهاالىوالهباتالمواهب.ممعئ

يلى:ماالقبطيالخادمموسوعةكتاب

مواهبمسألةفيوخصوصا.ممؤثرهالشيءآثاريدعوأنعلىاصطلحالكتابإن))

القدسالروح

والقوةالمشورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليهويحل11البى:عنهاقالالى

2:ااإشعياءااالربومخافةالمعرفةروح

بالروحللبشراللةمنالمعطاهالمواهبيسمونالذينالمفسرينأقطابرأىهووهذا

الروحثدعىومواهبهالقدسالروحنعمة)قالالذىامبروسيوسومنهمالقدس

هوواحد)مونطانوسهرطقةعلىردهفيقبرصأسقفابيفانيوسوقال(القدس

روحلهويقالالعبادهروحلهيقالالذىيشاءكماأحدلكلالمقسمالقدسالروح

التاسعوالجوابالسوالفيالكبيرأثاناسيوسوقالالآب(منالمنبثقوالروحالمسيح

الخطاياليتركوابالنفخةوموهبةسلطاناأعطاهمفإنهالقدسالروح)خذواوالعشرين

مماهانهالآياتوفعلالمعموديةمنحهمالمقدسالعنصرهيومالقدسالروحويحاول

الحالةالقدسالروحنعمةبلدائماكانالذمميالقدسالروحاقنومليسقدسروح

قيامته(منالخمسينفيأيامبعثمرةصعودهبعدمنالتلاميذعلى

الآبمنالقدسالروحان)يوحناانجيلتفسيرمن72المقالهفيالذهبفموقال

يومعليهمحلوالذىفيهمنفخعندماللرسلالمسيحاعطهالذىوالروحمنبثق

فميوحناكلامأنوأظن((34مواهبهبلالضومهولاالروحجوهريكنلمالعنصرة

التلاميذعلىحلالذىأنعلىالتأويليحتمللاوامبروسيوس،وأثناسيوس،الذهب

!إالقدسبالروحوالمسماهللمومنينالممنوحةالمواهبسوىيكنلمالعنصرةيوم

43الطبعةبالمطريةمارجرجسكنيسةمقارنلاهوت-(()الثانىالجزء-القبطىالخالمموسوعة

9351/89هالايداعرقم0002سبتمبرالئانية
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؟؟؟بألسنةتكلمواحقأهل

نأونقولنعودبهااستدلالأىدابريقطع.مماالشبهةهذهعلىردنامنبالرغم

التلاميذأنفلو،متخصصباحثأييصدقهالامختلفةبلغاتالتلاميذتكلم"حدوتة"

التاريخ،شهادةمعهذايتوافقفكيفمختلفة"بلغات"بألسنةيتكلمونكانواحقآ

اللغةهذهأنمنبالرغماليونانيةاللغةيجهلكانبطرسأنالقساوسةشهادةوكذلك

والثانيةالأولىبطرسرسالىأنذلكعلىوالدليلالكرازةلغةكانتأفاالمفترضمن

بالألسنةالتكلمحدوتةلتكذبالتاريخيةالشهادةتأتيولكن،اليونانيةباللغةمكتوبة

الثانيةبطرسلرسالةتفسيرهمقدمةفيملطىيعقوبتادرسالقسلنافينقل،هذه

الأولىبطرسرسالةاختلافسببويعللبطرسالرسولإلىالرسالةنسبةعنمدافعا

يجهل))فيقولاليونافيالأصلجهةمنالأدبيةالصياغةجهةمنالثانيةرسالتهعن

اكنية((35ثرجممنخلافالأولىلهثرجمفمن،اليونانيةبطرسالرسول

تردد))وسببالكتابيةالمعارفدائرةفيجاءفقدجيرومالقديسبهقالالتبريرونض

رسالةأسلوبعنأسلوبهاأختلاف"-يقولكما-وهو،الرسالةجهةمنجيروم

نحتلفين((36مترجميناستخدم+الرسولبأنالاختلافهذاويعلل"،الأولىبطرس

الشرقفى:)جيروم:أيضآتقولحيثالمعارفدائرةتكررهاالحقيقةونفس

علىبناءكت-ومترجمهبطرستلميذ-مرقسأناا:(م035)حوالىوالغرب

بلغوعندما.يرويهبطرسحمعقدكانلماطبقامختصرأإنجيلأروميةفىالاخوةطلب

الكناش".فىيقرأأنوأمرعليهوافق،ذلكبطرس

كنيسةملطييعقوبئالرسالقمص-الثانيةبطرسرسالة-الأولينالآباءوتاملاتتفسيرمن35

المتلامة-باسبورل!ججرجسمارالشهيد

الئتافةدار161ص-الرسولبطرس-بحرف-الكتابيةالمعارفدائرةر6
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المباركبطرسأنكطتمامأمترجآ،تيطىعندهكانفقدا...اأيضآ:ذكركما

ومرقع!يروىبطرسكانفقد،إنجيلهكتبوالذىمترجمأ،مرقسدكمان

.اايسجل

وأولبطرسالرسولمترجمهرقس،هووالثافي11مئ:لانجيلتفسيرهمقدمةوفى

دقةبكلسجلولكنه،بنفسهيسوعالربيرلمالذى،الاسكندريةلكنيسةأسقف

بها(37يكرزمعلمهحمعالئأعماله-يترتبمماأكثر-

نأبعد)القيصرييوسابيوسعنهنقلحيثإرينيئوسالعلامةمنالشهادةونفس

إلىأنطلقوا،لمالعالكلالكرازةلخدمةتماماوأعدوا،القدسالروحقوةالرسلألبس

وبشرهمعبراقأصلمنهممنإلىشرقامئفذهب،بالإنجيليبشرونالأرضأقاصى

غرباوبول!بطرسذهببينما،إنجيلهبهاكنبقدكانالئاللغة،لغتهمبنفس

بطرستلميذمرقسلناسفمهولاءرحيلبعدولكن،روميةفىالكنيسةوأسساوكرزا

(38مكتوبة،بطرسبهاكرزالئالأموروثرجمه،

وترجمهاالنصترجةبتغييرفقامداودمرقسالقمصبالأقلقتالحقيقةهذهأنويبدو

تلككتابة-حالهو!نبطرستلميذ-مرقسإلينانقلارتحالهماوبعد)هكذا

.(93بطرسبهاكرزالىالأمور

تلاعبههوالقطةبهذهالتلاعبهذاتعمدداودمرقسالقمسأنأقوليجعلىوالذممما

المعارفدائرةفيجاءحيحشالبطرسمترجمأكانمرقسأنبابياسشهادةفيأيضآ

يوساييوس(:ذلكيقتبس)كما-ام25حوالىفىالصغرىأسيافى:)بايياسالكتابية

462ص-مرفىإنجيل-احرت-الكتابيةالمعارفدانرة37

مرفس-إنجيل-أحرف-الكتابيةالمعارفدانرة38

المحبةمكئبة-421ص-داودمرقسترجمة-القيصرييوسابيوس-الكنيسةتاريخ93
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ماكلبتدقيقكتب،لبطرسمترجمأمرقسأصبحإذأيضآ:الشيخقالهما"وهذا

(04المسيحعملهماأوقالهماعن(سجلهو)1تذكره

)هكذافترجمهاهواهلتوافقالترجمةوتغيرالنصوصعنقليإلىاضطرالقمصولكن

بدقةكتبلبطرسالناطقاللطنهوكانإذمرقسأن:أيضآالقسيقولهماهذا

2"ترتليانالعلامةمنلطرسمترجآكانمرقسأنعلىمؤكدةتأقيشهادةوهنالك

رسولان،كتبهمامنهااثنينأن:)فيقولالأربعةالأناجيلسلطانعنيتحدثحيث

نأيمكنلأنه،مرقسنشرهمافيهما"مما،للرسلرفيقانكبهماالآخرينوالأئنين

له(43مترجمأمرقسكانالذىلبطرسيعزى

هذهتنقضألا؟المزعومةبالألسنةالتكلموأينالقدسالروحذهبأيننسألوالآن

والتكلمالخمسينيومالقدسالروححلولعن"المفبركة"الحدوتهالتاريخيةالحقيقة

!؟(الألسنة)باللغات

للروحاليونانيالأصلفيالعاقلةبالذواتالمختصةالضمانرالكتاباستعمل:شيهة

فيلهاستعمللماذات،اسمالانجيلفي"القدس"الروحكلمةتكنلمفلو،القدس

فجاء.عليهالغيركلاموفي،نفسهعنكلامهفيالعاقلالمذكرضصراليونانيةاللغة

وشاولبرناباليافرزوا:القدسالروحقال،ويصومونالربيخدمونهم،)وبينما

2(.:13)أع"إليهدعوتهماالذممطللعمل

461ص-مرفسإنجيل-احرف-الكتابيةالمعارفدلرةا.مهـ

المحبةمكتبة-461ص-داودمرقسترجمة-القيصرييوساببوس-الكتيسةتاريخ41

م(702)حوالىافريقياشمالىمن:42

مرقسإنجيل-أحرف-الكتابيةالمحارفدانرة43
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تناسبمراعاةويجبأخرىإلىلغةمنتختلفالضمائرأننعلمأنإبيئ:يجب

بينمامزنثةالعربيةاللغةفيمنضدةكلمةفمثلآأخرىإلىلغةمنالترجةعندالضماثر

!أ5!حمةحمذكرةالأسبانيةفيسيارةكلمةوكذلك.محايدةفهىالإنجليزيةاللغةفي

فى!أكافنقولمحايدةالانجليزيةفيتأتيولكنها،مؤنثةالسيارةتأقيالعربيةفيبينما

ء"33؟ونقولالإنجليزيةإلىالعربيةمننترجمأنالأحوالمنبحاليصحولاح،4

ف!نذلكومعءطأ3!كلهحونقولالانجليزيةإلىالأسبانيةمننترجمكااوولح

ليستأنهايعلمالجديدالعهدفيالروحكلمةفيهاوردالىالنصوصلمعظمالمتتبع

الحديثعندوهوفقطواحدموضعفيسوىمونث(ولامذكرلاامحايدةبلمذكرة

+5"الروح"كلمةفحصنافإذا):المسكينمئالأبيقول.44الباركليتعن

النحوجهةومنلغويأ،الأصليةاليونانيةاللغةفي،الانجيلفيتأتينجدها"لل!لاس!لأ+

ولامذكرالاالجنسومحايد،العامالمعئيفيدمعنوىاسمأى،مجردكإسم-

عءأولءول(45مونث(

النحو.جهةمنمؤنثةالعبريةفيتأتي)روح(كلمةفإنالقدمللعهدبالنسبةأما

كلمةأخذتوقدالانجليزيةالترجماتمنالعديدفيالتاليالنصننقلنقولهماولتاكيد

1(المحايدالضميرالروح

ولكنينبغىكمالأجلهنصفىمانعلملسناضعفاتنا.لأننايعينأيضاالروح)وكذلك

8:26روميةبها(ينطقلاباناتفينايشفعنفسهالروح

35،!الاح!4أولاأءمم!طةولءولع4ءط3ذأ"4ذاهول3لة03أ4فى"اس!ط15علماهح*ء،ل!لةفى3ة

!هآح*04ول،5سط*ه،،"*ء*3اولهط4لا،!"!همثمةأك!!14ولأ،!6أولح"34أهأق

"لاءكمأةث!ص!؟لةولا33?عس!،ولأهولث!،أ"ه!أ،لهةول3!*ظحط+حول51ع!.4ء!ح"ول

الكتابكلفيالعامالأصلانضايعنيناالذيولكنلاحتأالتفصيلمنبشيءالموضعهذاكهـسن!اول

البعضيزعمكمامنكرةليستالربروحأن

مرقىمجلةدار-72،ص-المسكينمنى-يوحناإنجيللشرحالمدخل؟4
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)حم!(أ*ءطأصأس!3س!ط(أقأ"3لة03"(ح"اح"كللاهفىحا(ن!+ا!ولا:*هآء*رزه،لماول،5

أ!؟*!*اوله"43لا،3"عهآثمه!*:أط!وله6أولءول(كة"3أ!لاءكمأ4ء؟لةولط

حأولأ03313ءحولعهآول3"،أ*ه!أ،له3!ولث!حن!ا*ول*ح54محطول.4ءعء،4

محأك!هء*()3أصأا*ءطس!3ث!،س!3أهق4لة03ط،ء"اح"-للاها!ولنأن!+ح3:هآ6ء*،لهما*ه

ول4451"*ص!*الاه"فى344"لاهآ3ثعةء*ط!لاه:64أولس!ط،3أ+أه!لاءكمأة"4ء؟لةول

33ءح!ء،+أأولهعهمول3ث!،أ*3!ولأ!ةه!"حد؟ل!حح!لة،0س!46(ولحمح.4

ول()ول!"3ءط،5،طحث!أاحث!ح+،3آلأ،*ول،عء!هس!53ول!!حء،لأ93،(كأولء"اس!ط

س!طأح!هأ3ولأوله3!*حح!لة،عهآ-،33*،!طء"3ولهط14لا34"عهآثمةح"وله،،ط!ح*

حما)ه*ول51،لأولأ،"4ح3اه+أأك!أ،!لاعول"4ء؟لةأول4س!حعس!33أهول*أ،ن3أ!فا)ول!ث!

لاوللا،أس!6!عاس!،

)+**(ثطا!؟أ+ررةولح3أفىح(+أ"3*03ؤأهول3اولأ*اء"54هآعلاهعس!6ل!ل!ء*53ة

153ءطأ3"(ولحالأه،445"للاحل!اوله"43لأ!3"عهآكمةح*4ءحول0،ح*04ول،5

،لماهرز،(لما"حط،03أ+أأكمأ+لاحاهح43!هآعول3*أ"أه!6لهأ!ول3ولول!"ول4ءع.

الأل!)ط!(!ث!ا*حطألأحط،أ+أ"3لة03ط،صاولكللاه!ولأس!نأف!:3عهمس!**ه!ما

ول51أء"*ح*؟3الاه4لاء3"عهمك!هء*:أ"!وله6،ولءث!،3،+لأهأ"لاءكمأطأح؟لةول

حأولأحء333أولههم3ول3ث!،أ*!ولأ،لةه!فى*طءف!حول،لة،5عمح!ح،،ول.4

)حم!)ول(أصأأ"ءط3حص!ط(3أقأهلة30105ءث!علماهن!ا!ولأ4س!ا3:عهآء**هحطول51

4،"*ء*الماهث!43لأ،30هآ3كمةء*:أط!لماهألا!ح!لأأ+لأ"63لاءكهـأة3ء؟لةول

س!أولا353ءحأولهعهآلما3"(أ*ه!أ،لة3!ولث!حأث!ل!ول،لةح54س!هولح!ء4.44

ول(ء3)،ول114مم!حكاأ3ءلة03،"ء3"ش،"ح0301كللال!ء،؟لةء3ث!حث!،ه33كا!ول5لا

ول51،!؟**س!*اوله4لأ!30هآعثمةء*هول،،"!ه،ولءطأ3،+اهأ!لاءكمأأول4حعحح3ء4

هآحلا3"أ"،أولح*"!33ألأاس!ه!حةأول!ث!.

عولءح()*3أ*ح،أصأس!3س!ط(ا"3أقلة05ط،ء"اح"،لماهولأ!ف!+4حأ:3عهآص!**هحما

ول51أ،ث!*ح*اولهث!43لا،!"!هآوو3ء*:(ط!ولهوللأ4س!طأأ"3أق!لاءكحأةث!4ء،لةول

3ء"ولأ33ءحأهولهآ3لا3ل!أث"35!ا،له3!ول*!3"حس!ولحه51ء؟ول44ء3ءأ.

؟ا"ةاله"ئقالالعاقل،الشخص،الإلههلالقومنسألوهنا

ناطقشخصعلىإلاتنطبقلاصفاتالقدسالروحأعطىالكتابولكنشبهلأ:

:فقالالكلامصفةمثلآأعطاهفقدعاقل
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يجلدونكم.مجامعهموفيمجالسإلىسيسلمونكم.لأنهمالناسمناحذرواولكن)

تهتموافلاأسلموكمفمئ.وللأمملهمشهادةاجليمنوملوكولاةأمامتساقون

انتملستملأنبه.تتكلمونماالساعةتلكفيتعطون.لأنكمتتكلمون.مماأوكيف

2.ا-:7امئه(ليكميتكلمالذيأبيكمروحبلالمتكلمين

أيضا:جاء

ؤشتاؤلترناتالى"افرزواائفذسن:الروخقالؤتضوئونالرئثتخدئونفئمأؤتئئضا

13:2إتئيما(.أعمالذغؤتفقاائذيلفغتي

كانعندماالمومنينأنيتوهمونالنصوصهذهعلىيستندونالذينأنيبدو:ابيه

يسمعهالسماءمنيزلصوتهناككانللمحاكمةويقدمونعليهمالقبضيتم

ىأمنأوالسماءمنالنازلسواءالصوتهذاويقوم،يضطهدونهمالذينالوثنيون

صوتآحمعواالتلاميذأنأيضآيظونأنهمويبدوا،المسيحيالمومنعنبالدفاعمكان

!!!!!!نابابرليافرزوالهميقولالسماءمننازلآ

رفعمنذالتاريخمدارعلىيحدثفلمالحقيقةمنلهأساسلاالتوهمهذاأنشكلا

ليدافعالناسيسمعهالسماءمنيأقيالنصارىحمعهصوتآأنهذايومناوحئالمسيح

!!!القبيلهذامنشثآالمسيحىالتاريخكتبلناتذكرلمومسيحىأيعن

الأنكمنفسهالنصخلالمنالمؤمنينفياللةروحتكلممسألةنفهمأنيجبولكن

بالكلامسيقومالذىأنالنصمنالواضحفمنبه(تتكلمونماالساعةتلكفيتعطون

ائضطهدالمومنصوتسوىصوتأتسمعتكنلمالناسوأنالمضطهد،المؤمنهونعلآ

نفسه.عنبهيدافعماإلىويوفقئلهمأكطبه،يتكلممايغطىولكنه

ثكلمالرب)روحقالحيثالثافيصموئيلسفرمولفلسانعدىجاءماهذاوشبيه

232:صموئيل2(لسانيعلىوكلمتهبي

فلماليهودفهمهماهووهذايقولهماألهمهاللةأنيقصدالسفرمؤلفأنشكفلا

صموئيلسفرمؤلفخارجمنجاءصوتآهناكأنيقولاللحظةهذهحئيهودكطنر
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لاأنهمنبالرغمصوتداخلهمنيصدركانالسفرمولفأنأوبالوحىينطقالثالما

الأقنوموأنالأقانيممثكاللةأنإسرائيلبىأنبياءولااليهوديفهملمو،لسانهيحرك

جهلهمفيالسنينهذهكلاللةيتركهمأنيعقلفه!،يتكلمالذممطهوالثالث

الأمر؟؟؟؟حقيقةلهميوضحأندونبالثالوث

6"بولسإلىالمنسوبالكلاممولفلسانعلىجاءماأيضأذلكوشبيه

فقالىالقدسالروحسبقالذيالمكتوبهذايتمأنينبغيكانالاخوةالرجال)أيها

:16اأعمال(يسوععلىقبضواللذيندليلاصارالذكطيهوذاعنداودبفم

47بيهوذاالخاصةالنبوءةأنعاقليقولفهل

4:9مزمورا(!غمتةغقىزقغخئزىايهلي!ؤثفصثائذىستلآقيىزخل)أئضآ

!؟إرادتهأوسلطانهدونالمزمورمولفجوفمنتخرجكأصواتالناسحمعهاقد

المقدسالمسمىللكتابمفسرأولاهوتيأوعاقليخرأوعاقليوجدلاأنهالحقيقة

الهراء.هذايقول

.كذافعلأوكذابقولللمؤمناللةإلهامأنهاللة(روح)تكلممعئنفهموبذلك

اسطرإلايكتبلمفهوإليهالمنسوبةسشرالأربمةالرسانلهذهيكتبلمبولسانالمرجحمن46

أنيمكنولا،القيصر!ييوسابيوسالكنسيالتاريخابوعل!لسانجدأخطيرةعبارةجاعتضدقليلة

فاقمالذيمثلأفبولس):بولسشمتحدثأاكلمندسعننقلأيقولفهوالكراممرورالعبارةهذهئمر

لاغامضة(سرارلديهكانتأنهرغمالرسانلأ!صرإلايكتبلم.التفكيروصارةالتعببرقوةفي

124ص-42*؟:-التيصرىيوسابيوس-الكنيسةتاريخ(للكنيسة،نقلهايريدتحصى

بلالحرفلاجديدعهدخالميكونلأنكفئأجحلالذىذاكاما)أوريجانوسبهايشهدالشهادةونفس

إلىيكئبلمفإنهالليريكونإلىحولهاوماأورشليممنبالانجيلالئبشيرأكملالذي،بولساىالروح

الكنيسة-تاربخ(إلبهاكتبالتيلنلكفليلةأسطرسوىيرسلولم،علمهاالنيالكنانسكل

274ص-62:7:هالقيصرىيوسابيوس

هيالنبوءاتمسالةفليستتصورهمفيالقومنجاريولكننايهوذاصنبوءةليستهذهالحقيقةفي47

بالمقدسالمسمىالكتابفيالوهمبةالنبوءاتكلن!اولآخرمؤلففيولعلنا،كتابناموضوع

ونفندها.
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قولتفسيرعندقالحيثذلكفهمفيبعدناكلاركآدمتفسرفيجاءماولعل

:13:2إتييما(.أعمالذغؤتفقاائذىلفغقلؤشتاؤلترناتالى)"(فرزوا:الكتاب

ح،+لااهول5ط3310فة4طهـ-أ!اء!ء!ولهامهح"أا!3ءولأأ*11كمةل!ء4،ول15ث!حوله

ء"ع3هولث!،حولح!هس!3(ولة"6،؟ه!الا15أح!س!طأ3أحولوله،53سأأحوللما30.3ول!ةولمحة،

ءولولأ(هولح4ءههآح!.

ربما.تقديمهاتمثممالشخصكانتالالهيةبالمشيئةالوحى(قالالقدس)الروح

.(48ذلكقبلذكرالذيقتاينأولوكيوسأولسمعان

إشكاليةفييقعونيتكلمالقدسالروحأنبقولهمأنهميدركونلاالقومأنالحقيقةو

ويناقضونيتخبطونبهمإذاالتئليثتثبتشبهةأىعلىتهافتهمأثناءفهم،لاهوتية

94بروحهوحى،بكلمتهناطقاللةأنيزعمونأنهمحيثأنفسهم

يكونأنلابدون!هاللةحياةأنعليهغبارلاومما):الثالوثعنالمدافعينأحديقول

بأزليتهأزليينونطقهاللةحياةتكونأنولابد.سواهأحدوليسمصدرهاذاتههواللة

حىبكلمتهناطقبذاتهموجودفالثة.محالوهذا-الخالقوهو-مخلوقآلكانوإلا

يطلقوالىوالتوحيدبالتثليثعنهايعبروالىاللةفيالمسيحيةالعقيدةهي.وهذهبروحه

وأالكلمةهووالابن.الالهيةالذاتهوفالآب.القدسوالروحوالابنالآبعليها

5اللة(روحهوالقدسوالروحالنطق

الربفمأقنومهومفقودأآخرأقنومآهناكأنلقلنااستدلالهممنهجنضاتبعناولو

:يقولحيثالناهىالآمرشخصيةيعطيهالكتابلأن

ئذغىائل!يؤسيضقانتجزناتجا:ؤئعئئونانبياءضاكانكنيشةفيانطاكلةفي!ثانالدأليالنصلعصد48

ا:ا3اعمالؤشاومل(الزنجعزنجمسطزودئم!قغلزئىائد!يؤتنا-جمقأنقنزؤايخيوئموكيوس!نيجز

واناالحيالآبارسلني!مافقالالحياةمصلرهوالآبأنيقولونمايكنبالكتابأنالعجيب94

6:56يوحنابي(يحيافهوياكلنيفمنبالآبحن

482ص-عزيزمرقس-المقدسالكتابتحريفاستحالة03
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لأنضاحتةشتىءئغادزلآئفقذ.لآقذ؟ينؤاحذةؤاثرآوا.الرلبسفريخى)فتشئوا

34:16اشعياءتجتغقا(فؤؤزوخةأتزقذفؤققة

ناقضوابذلكيكونونيتكلمالقدسالروحأنبقولهمالقومأنيلاحظءوالقاري

.شئونخلقهفيودئة.....إ!إاإبكلمتهوليسبروحهناطقأاللةجعلواحيثأنفسهم

شخصإلاهايتصفأنيمكنلاصفاتالقدسللروحأعطىالكتابإنشيهه:

فهو:(أقنوم)

قضاةدان(محلةفييحركهالربروحوابتدأ)كشونعنالكتاب:فقالئحرك

.2:ه13

.431:51مزمور(يهدمحطالصالحروحك)ئهدى:

21:11اكورونثوس(الواحدالروحيعملهاكلهاهذهولكن):يعمل

كما.كلفردهواحدلكلقاحمأبعينهالواحدالروحيعملهاكلهاهذهولكن):يشاء

21:11اكورونثوسيشاء(

.841:رومية(اللةأبناءهمفأولثكاللةبروحينقادونالذينكلالأن:يقود

....(أنالروحوبمحبةالمسيحيسوعبربناالأخوةأيهاإليكمفأطلب:ئحب

.03:اهرومية

.6341:أشعياء(أراحهمالربروح):ئريح

ينبغىمالأجلهنصلىمانعلملسنالأنناضعفاتنايعينأيضآالروحوكذلك:فينايشفع

8:26روميةبها(ينطقلابأناتفينايشفعنفسهالروحولكن

4:03أف!سمى(القدوساللةروحتحزنوا:)ولايحزن

:4816إشعياءؤزوخة(أرسلىالربالسيدوالآنهناكأناوجوده)منذ:ئرسيل

13:2أعمالوشلول(برناباليأفرزواالقدسالروح)قال:والخدامالرعاةيقيم
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نأالقدسالروحمنعهمغلاطيةوكورةفريجيةفياجتازوا)وبعدما:الخداميوجه

يدعهمفلنمبثينةإلىيذهبواأنحاولاميسياإلىأتوافلما.أسيافيبالكلمةيتكلموا

.6-61:7أعمال(الروح

عنقوميرتدالأخرةالأزمنةفيأنهصريحأيقولالروحولكن)الهراطقةمنيحذر

.ا:4تيموثاوسا(شيطانيةوتعاليممضلةأرواحأتابعينالإيمان

.28:2-9اهأعمال(ونحنالقدسالروحرأىالأنه:الهرطقاتيواجه

روحوشخصيةأقنوميةتثبتالسابقةالنصوصأنيتوهمونالذينأنشكلا:ابيلأ

منورثوهمالتأييدثبهةأىعلىتكالبهمعنناتجهذاوتخبطهمواهمونهمالقدس

هذاوتكالبهمورغبتهم،النصوصفيبحياديةالبحثمنبدلأالناسوصاياهىتقاليد

يخلعواأنبعدبتأنيكتابهمقرأواأنهمفلوكتابهمنصوصبقيةقراءةعنأذهانهمأعمى

كتابهمفيالسماثعةالتعبيرطرقمنأنلعلمواعقولهمعلىيضعونهاالىالتبريرنظارة

وحئ.التعبيرتكثيفإلىيهدفإنئ!ائىأسلوبوهو،(الحطابتجسيم)هوالمقدس

التالي:بالنصناتينقولمايتضح

لأخلأختذةتغذلأنىافةارتجي؟لمحنئئينؤيقادائفديييافتخييةاتصت)يقادا

ه:24مزمورؤخهيما(خلآصي

حيشخصوكانهانفصهمعيتحدثالمزمورهذامؤلفأنالسابقالنصفينجد

تسمعوكأنهامستفسرآويسألهادتةينحىأنالشخصهذامنويطلبعنهخارج

اللة!!!رجاءتطلبأنذلكبعدينصحهاثم،تئنأجلهمنالذيالسببعنوتفهم

هيونفسهالمرنمروحأنيقولأنيمكنوإدراكعقلمنلمسةلديهأحديوجدفهل

؟؟؟؟وينحىويئنيسمعشخصعنعبارة

المقدسكنابهمفيأيضأوجاء
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ؤكيمإسثتريجي.كرةيييينتؤضوغةكيزةخيزاثتلثئف!نتايتفسيي:)ؤأقوذ

21:91لوقاؤانزجي(ؤاشنزيي

هىهنالوقابحسبالنفسأنلقلناوالمنطقالعقليخالفالذكطمنطقهمنفسطبقنالو

فيكون،أقنومأوأيضآشخصفهىوبالتاليوتستريحوتفرحوتشربتكلشخص

شخصين!أممطالنفس،وأقنومجسدمنمركبالإنسان

منلجعلناعليهامنهجهمنفسطبقنالوالىالتاليةالنصوصسنوردالاطالةوخشية

نفسه:الانسانخلافعاقلشخصالانسانروح

يضرستخرةتجييغؤذغافأرسلائزغخ!تئفستةأنالصباحفيؤكان):تزعج

تكوين(يمرغونئغمرةتنتكنققئمحفقه.يخرغؤنغقثهئمؤقم!حكضائقاؤتجييغ

41:8

فضعيف(الجسدوأمافنشيطالروح.أماتجربةفيتدخلوالثلاوصفوااسهروا):نشيطة

2614:مئ

تيطسفرحبصببجدأأكثرفرحنابتعزيتكم.ولكنتعزيناقدهذااجل)من:تستريح

7:13كورنثوس2جميعا(بكماستراحتقدروحهلأن

الربنئهإرميابفمالربكلامتمامعندفارسملكلكورشالأولىالسنة)وفي:تنتبه

ا:احزقيال(قائلاايضاوبالكتابةمملكتهكلفينداءفاطلقفارسملككورشروح

قشىالهكالرببه.لاننمريدعناانحشبونملكسيحونيشألمالكنتقسوا:

203:تئنية(اليومهذافيكمايدكالىيدفعهلكىقلبهوقؤىروحه

(الروحتكبرمنضرالروح.طولبدايتهمنخيرأمرنهاية:)تتكبروطوللها

7:8حزقيال
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:1618أمثال(الروحثشامخالحمقوطوقبلالكبرياءالكسر)قبل:تتضامخ

المتكبرين(معالغنيمةقسممنضرالودعاءمعالروحأتواضع:تتواضع

61:91أمثال

الوديعالروحزينةالفسادالعديمةفيالخفىالقلبإنسان)بلوالهدوء:بالوداعةتتصف

3:4بطرسا(الثمنكثيراللةقدامهوالذيالهادى

لياخفوااسلكالىالطريق.فيمسلكيعرفتوأنتلنروحيأعيت)عندما:تيا

241:3مزمورفخا(

4:ا43مزمورقلى(داخلىفي.تحئرروحيفي)أعيت

مشاعرولهاأيضآشخصآتكون-المعنوىالشىءوهي-المحبةمنطقهمبنفسهلو

و....و.......و.....أيضآنضولها

تنكخولاثفاخرلاتحسد.المحبةلا.المحبةوترفقثتألىالمحبة)

13:4اكورنثوسالسوء(ثظنولاتحتدولالنفس!ماثطلبولاثقبح.ولا

:الآبوهمثلانةمنبدلأأقانيمأربعةالالهفيصيرشخصأيضآهواللةاسموهل

ولسانشفتانولهيغضباللةاسملأنوذلك؟اللةواسمالقدسوالروحوالابن

وينفخ

ممتلئتانعطم.يففتاهوالحريقمشتعلغضبهبعيدمنيأقيالرباسمهوذا)

بغربالالأمم.لغربلةالرقبةإلىيبلغغامركنهراحملة.ونفختهكظرو!نهسخط

.3:27-28إشعياءمضل(رسنالشعوبفكوكوعلىالسوء

ا؟الاستدلالفيالعبقريةطريقتهمبحمسبوذلكأقنومأيضآاللةمجدوهل

كثرةمياهكصوتوصوتهالشرقطريقمنجاءإسرائيلإلهبمجد)وإذا

43:2حزقيال(مجدهمنأضاءتوالأرض
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فيقولكضخصيصورهاحيثبلاغيبأسلوبالحكمةعنيتكلمالكتابنجدوأيضآ

خثرقا.قرتج!ثدئخقا.دتذث.ال!مئغةأغيذتقاتخت!ثتثتقا.تتث)آئجكضة

تجاهلفؤ"تناثضديتيما:أغاليطفوليغقىئتابممطتجؤاليتقاأزستقصثتائذتقا.ر!لبت(ئضآ

ائخمرينؤاشئربواطغاييينكفوا"قفموا:تةقاتثالقفيمؤالنايمنفتا".إتىقفتيل

ا9:أمثالقرخنقا(اليى

يقولعندمافمثلآكلامنافيالبلاغيةالتصوراتهذهنستخدمجميعآأنناوالعجيب

نجاحسرهىالروحهذه،بلدناوتهضةلبناءواحدةبروعنعملجميعآإننا:)القائل

فيتساعدالئالوسائلجميعلاستخدامثدفعناالتىهيالروحفهذه،بلدناوتفوق

شعبنا(وسعادةلبلدناالرخاءتحقيق

الناستدفعالروحاحمهشخصهناكأنالكلامهذامنعاقليفهمأنيمكنفهل

روحبهيقصدمجازيتعبيرهذاالمقصودأليسالبلد؟لنهضةالحقيقةعلىوتكلمهم

الإيمانحالةيصفنفسهالكتابإن؟إغ......العطاءروح،الوطنيةروح،الأخوه

ذلكةعلىتدلالىالنصوصوإليكمبالروحهذه

منالحجرقلبوانزعجديداووحاداخلهمفيواجعلواحداقلبا)وأعطيهم

:91ااحزقياللحم(قلبوأعطيهملحمهم

منالحجرقلبوانزعداخلكمفيجديدةروحاواجعلحديداقلبا)وأعطيكم

36:26حزقياللحم(قلبوأعطيكملحمكم

المثلئون،لنراستخدمهاالىالنصوصهذهبعضعلىقلناهمانطقبناتعالواوالآن

الروحألوهيةلاثباتالترجمةويحرفون،سياقهمنالنصالمثلثونيقتطعمدىأىإلى

القلس.

الروحيفوةالرتجاءفييترذاذواالإتمال!فيؤستلآيمسئروليكلالرتجاءإتة)ؤنتضقاكنم

:1513روميةاثفذس(
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تجينخاهذواأنالروحؤيضحبةانت!ييحتسنوغير"بتاالإخؤةأيقاإتنكنم)قأطف!ت

03:أ5روميةالثإ(إتىاخيىينالصقؤابفي

عنيتكلملاروميةرسالةمنعضرالخاسالإصحاحأنيلاحظفالقارىء

الواحدةالروحعنيتكلمكلهالاصحاحأنالحقيقةولكن،القدسالروحاحمهشخص

والعطاء.،والمحبة،والتواضع،الايمانروح،وهيألا.المومنينتربطالى

ؤاحدآافتقامآتفئمواانؤاثغزتةالضئرإتة)ؤلئغطكئمبالوحدةلهميدعوافتراه

ت!وغائض!ييحيخ!بتثئكثميخيضا

روميةؤاحلإ(ؤقيمؤاحذهيتفبماثضييحت!صئوغز"بئاابااللهئضحذوالكى

-6:ها5

ينتفخوألااليهود(غير)الأمملقبولفيدعوهمالفرقةأسبابلجاربيستمرثم

الطهارةروحبواسطةوالسلامبالسرورالمؤمنرنينعمحئوذلك،الأمميينعلىاليهود

والقداسة.

يفؤةالرخاءيخىيترداذواالإتمالطيخىؤستلآيمسئرويىكلالرخاءإتة)ؤلتضقئهئم

:13اهروميةانفذسيىالزوع

)روحبكلمةأتىاليونافيفالأصلللنصالمترجمتحريفإلىننوهأنيجبوهنا

بالمثلئينخاصلاهوقيلغرضالتعريفأدواتلهاوضعالمترجمولكننكرة(مقدسة

بهالالتزامبهمحريوكانعنهيترجمونالذىاليونانيالنصوإليكم

ولهول083:85ةس!هـس!عه،+!!هة،كةس!9،ذد!رلا"كاللأ!"لم!لا!"+!

كالا!كاع"*،9،5!يهي5لأس!للأ++!،علاءلأ،ء،ع5++95كا!،لاححلأدالاكال!!س!7

+،س!لكاداةداءلألاةلأ4لماس!،لمخئثت
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أداةوضعواعندماأمانةكثركانوااهالإنجليزيةالترجماتبعضتجدولذلك

فىاربترجةذلكعلىمثالآإضافةأنهادليلقوسينبينءط،التعريف

+"ء!،3لأه!3+ول19؟،أهول

لثاهيمح"4س!40مهمحمهطامااراهلاولأ*ا*زلاه4+ءمح!عمولأامحم،!ولأ!ءا403ءول

لاحث!"هلاا64!،4لاه4أ!طهمحم6لا(ءولأ"5*!ء53!ولءأث!لااه3ته(

سننقلقلنامانكررلاوحئأيضآ16العددفييتكررالتحريفنضوللأسف

فليسمع.للسمعآذانلهومن،النصوصفقط

يتكونككاهنالئ!لإئجيلئتاشيرآتيم19ياخلائضسييحيتسئوغخابمآأكون)حتى

51:16روميةالفديي(يالروعئقاسآقفئولآاياقيمفربان

هولول60:45ءعدا5+ء،كاي،لم!س!علألاه+دا9لالأهلاهكالأ،طلا9لاه!داعع،

كا!ءيهلاء،9لاه9لألاه"ول5+ثلأكالاءءلأه،"+لاههـ5لاهكا!لالأ+حكا!يا،

"95!كا!9+لألئأ+لأللأ!"ع95+لا!ه+*5ةكايسءلم!كا!،لأ،لأس!!ث

صؤ

+"!5،لأهمهـ3++615،أه+

هم3ح*ه،ء؟3!أث!اولندأآهك!اح،3حأ3ول045حط،أ!ولولهأ،3!ولاحمةحولهثمه،

+ح،3أءاملة3ص!ءا+حء"(احولس!!!5،33ا!4!أولنها3!مهك!،40ولأعهعء4،!ث!أءط،

قح"ه!وللا5مهحطأول4نأوله3ط!ق4ء66!54ءحء!،ءا3ح،لة4أ!ح64لااأع"4لااه+

3"أق01

لصالحتبرعواأخائيةومكدونيةأهلأنهذهالمؤمنةالجماعةروحممارمنوكان

أورشليم)أهلشاركواقدالأممينهؤلاءلأنوذلكأورشليمفيالمومنينأخوانهم

حاجاتهمفييشاركونهمفكذلك،(والقداسةالايمانروح)واحدةروحفي(اليهود

المادية

الئاليالموقعالمثالسبيلعلىالإئترنتعلىمتوفرةالإئجلبزبةالترجماتمحظم31

هأ0915حم350كا!لااكا.س!+ه
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ننائذيناثمذيسيينيفقراءتؤفييعآتضئنغوااناشئخس!نواؤ(خائيةقكذوييةأفلالأن

يخىاثئتركواقداياقئمكانإن،نة!قدثوئونلفئمؤإئفئمدلكاسئتخس!نوااوزشتليتم.

26-51:27روميةاثضآ(ائخستديابفيتخلإئوفئمانغقيهئمتجحثزوجيآيهئم

الاشتقاقنفسمناليونانيالأصلفيجاءتروحانياقمأوروحياتهموكلمة

كم"لم!قس!روحلكلمةاللغوى

ولهول2785:لاءلأ!هكا!*هةلأ9!هدا"*"ياءهـهدا!+س!لأللأكا!هس!لأ،كاهـاس!دا9"لأ

ع،5+لأللأ-كاكاث!لأكا!ثيللألألاه*ءكا!يلاس!لأ،كالاه"ياء!هلا"!لا

لأء+5ياع!كا9*دا*5،!"ء7،لاه9لا،كا!+لاكاما5،!

52الفمذهىيوحنايقولالتبرعهذاعلىوتعليقا

فحمل،ووحدةداخليحبعلامة"شركط"،عطاءهمالكناثسحسبتالقد

المملوءقلوبهمحمل،أعظمهوماإنما،فحسبالماديةتقدماتهمولاأموالهملاالرسول

أنهالرسولحسبالسببولهذاالأعضاء.بقيةمعفيهمالذممطالوحدةوروححئا

نحاطر.بهتحيقأولصيسلبهأنيستطيعلاملكيبختممحفوطاملوكئاكرايحمل

لأن"عطاء"لا"ثمزا"يحملهماالرسولايدعوأيضآالفمالدهييوحنماالقذيسيقول

الروحي.وثمرهم،مقدميهلنفعهوإنمايحملهما

المترجينوأنوالايمانالأخوةروحعنيتكلمللكلامالعامالسياقأنلاحظتمهل

دليلآلديهمأنفلوواحد،نصيويدهالاالىعقيدتهملإثباتالصوصعنقبلىقاموا

ذلك؟لاثباتالنصوصتحريفعلىدأبواإذآفلمافاالقدسالروحألوهيةعلىواحدآ

ملطىيعقوبتالرس-رومية-الأولينالآباءوتاملاتنفسيرمنر2



72

بدءمنذموجودآكانأنهوأعلن،اللةبروحالقدسالروحالكتابدعى:شبهة

تردتافةؤزوخطفضةائغمرؤخهؤغقىؤخاييةخرتةالازضنؤكاتت!)فقالالخليقة

ا:2تكوين(ائيتا؟ؤخيماغقى

لمالمسيحيينالمفسرينأنلعلمالمسيحيةالتفاسيرمنأيآراجعالمدعىأنلو:الإبول

هناالمقصودأنقالمنفمنهم.الموضعهذافياللةروحلكلمةواحدآمعئعلىيتفقوا

هووهذا-"ريح"تعى"روح"العبريأصلهافيالكلمةأصلأنحيث"الريح"هو

سفرفيفالنص.للكلامالعامالسياقمعيتفقأنهحيث-شخصيأأناأرجحهما

خلقفيصفالماديةالناحيةمنتكوينهمرحلةفيالعالمويصفويشرحيهتمالتكوين

فالسياق،الماديةالأمورمنذلكوغيروالنهاروالليلوالانسانواليابسةوالنورالبحار

المادية،الناحيةمنلمالعاعنيتكلم

نأوالغرساريح.ممعئالعبرية"روح"كلمةمرةمناكثرذكرالكتابأنوخاصة

كلفيريحإلىروحكلمةترجةفيغضاضةيجدوالمالأمناءالمقدسالكتابمترجو

التالية:المواضع

لدىالوقوفمنخارجةالأربعالسماءأرواحهىهذهليوقالالملاكفاجاب)

6:هحزقيالكلها(الأرضسيد

كلشرقيةريحأالأرضعلىالربمصر.فجلبأرضعلىعصاهموسى)فمذ

:13أ.خروجالجراد(الشرقيةالريححملتالصباحكان.ولماالليلوكلالنهارذلك

ريحمااللة.وأجازالفلكفيمعهالىالبهائموكلالوحوشوكلنوحااللةذكرئم)

ا8:تكوين(المياهفهدأتالأرضعلى

أينإلىولاتأقيأينمنتعلملالكنكصوتهاوتسمعتضاءحيثتهب)الريح

3:8يوحنا(الروحمنولدمنكل.هكذاتذهب
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ىأعلىيحتوممطالذممطالمقدسكتاهمنسخمننسخةأىفيالنظرالقومأمعنولو

العبرية"روح"كلمةأنتوضحتعليقاتيضعونالمفسرينأنلوجدوهواسىتعليقات

"ريح"إلىتترجمأنيمكن

الترجةاسم

المشتركةالعربية

اليسوعيينالآباء

باسيم()بول!

التعليق

عاصفهواءأواللةنسمةأواللةروح

الانسانحياةيجعلماهو"اللة"روح

ممكنةالكائناتجميعوحياة

بعضهمفئمروقد.(.3:ا40)مزمور

القدسالروحأوبالعاصفة"الروح"هذا

الكئابمنغيرهمالكثيرونوعزراابنوأونكلوشإليهذهبماهوالرأىونفس

كانالكونأنأىالرحمةقوةهوبالريحهناالمقصودأناليهودبعضقالولقداليهود.

ولكن53أورشليمترجوموكذلكيوناثانترجومفيجاءكماوهذااللةرحمةيلفه

أنناإلاالقدسالروحوشخصيةبأقنوميةالقائلينضدالأخيرالتفسيرهذاأنمنبالركم

ذكرناكماالكلامسياقأنحيثالكلاملسياقمناسبةا!ثرالتفسيرأنهنرىلا

.الكونلخلقالمادىالوصفعنيتكلم

شىءوالروحاللةأنعلىيدلمماالروحهواللةبأنالمقدسالكتابصرخلقد:شبهة

نأتثئجىؤالخققيالروعتةت!ئخذونؤائذين.زوح)آلفةالكتابفقالواحد

4:42يوحنات!ئخذوا(

"هلولالملأح303!ع!ولهةأآهس!،لس!-لهقولولحا"ا!33
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ولي!الأقانيممخمىالالهأنلقلناهذاالاستدلال.ممنهججدلأسلمنالو:إبول

:الكتابقالحيثأقنوموالمحبةأقنومالنورويكونفقطمئلث

ائبتة(طلمهيخييماؤلئندورالهإنييما:ونخيركثميثةستمغتاةائذممطائخترفؤ)ؤقذا

ه:ايوحناا

4:8يوحناقخب!ة(اافهلأن،اللهتغرلتلأيجصبلآ)ؤقن

الامادىغيرأنهالالهصفاتمنصفةعنهنايتكلمالنصأننعلمأنيجبولكن

المستدليزعمكما(أقنومشخصآ)ليستفهىبنفسهاتقوملاصفةفهىله(جسم

النص.بهذا

القسفهمذلكعلىمثالانأخذوالقساوسةاللاهوتيونفهـدء"مانفسههوالفهموهذا

النظامى"اللاهوت"علموالمسمىالإنجيليةللكنيسةاللاهوتيالمرجعمؤلفأيسجم!

:يقولاللةصفاتعنيتكلمعندمافهوالنورعبدمني!القسوراجعهنقحهوالذى

روح)اللة

معناهاأصلهووما"روح"كلمةواليونانيونالعبرانيوناستعملمعئبأممط8-

عندهم؟

المعنىنسبة،مقدسةغروأوكانتمقدسة،الكتبثفسرليالأصليةابدىمن

قولمعثىفلنعرفالكلطت.منفيهاماإلىمؤلفي!عصرفيالمفهومالبسيط

واليونانيين،العبرانيينعندروحكلمةمعنىنعرفأنيجبروح"اللة"إنالمسيح

.الانساننفسثم،منظورةغرقوةثم،الحياةنسمةخاصةالهائة،الريحأصلآوهي

بالشعورنعرفهمماللروحجوهرىهوماكلأنروح"اللة"إنالقولويستلزم

اللة.إلىنسبتهيجوز

أنفسنا؟أيأرواحناجهةمنالشعورإياهايعلمناالىالقضاياهىما9-

يأتي:ماوقواهاأنفسناحقيقةمنالشعورعننتعلم



75

وميولهاالنضوإدراك.وقدرةوثبوتحقيقىوجودذوجوهرالنفسإن)1(

أصلبلاكهذهأفعالحدوثبإمكانوالقولويريد.يفتكرجوهروحودعلىأدلة

خطأ.وهومتحركبلاحركةبإمكانكالقولئحدثها

.الموجوداتسائرعنمتميزأمستقلأوجودآللنفسبأنالشعوريشهد)2(

فكما،والمشيئةوالح!التأملقوةمثلقوىللنضأنأيضآالشعوريشهد)3(

هىالقوىهذهأنأيضآنتقن،كهذهقوىلناوأنونشاء،ونحسنفتكرأننانتيقن

روح.لكلجوهريةصفات

مختلفة،أجزاءمنمركبةلي!ستفهي،النفستكوينبساطةلناالشعوريحقق)4(

يتجزأ.لابسيطجوهرهىبل

هوويقصدويشعريفتكرالذىالشىءلأنذات،النفسأنالضمعوريشهد)5(

.ذات

الأخلاقية.للشريعةالنفسبنسبةأيضأيشهد)6(

بذاتها.الشعورقوةللروحبأنيشهد)7(

؟تقدمماكلمنيتبينماذاا-.

يعلمنا:لأنهمفيدأمعنىروح""اللةإنالقوليتضمن"

المادةصفاتمن،يثيءإليهئنسبأنيجوزولا،مادةليساللةأنسلبيآ:)1(

وألمسهأواللةرؤيةاستحالةوكذلك.والهيئةوالثقلوالتركيبوالتجزئةكالتحيز

المواد.بوجودالمختصةالشروطتحتيقعلاوأنه.الجسديةالحواس!احدىمعركط

ف!نماالوحيإليهنسبهاف!ذا.شهواتأوجسديةأعضاءإليهننسبأنيجوزلاوأنه

للبشر.معئنمعنئلتقريبإليهينسبها
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كللهوأنشيئة،ذوأيمريد،مختارأخلاقىعاقلكاثناللةأنإيجابيأ:)2(

.(54الذاتيةالصفات

ؤخالتةخرتةالازضن)ؤكاتمتاللةبروحالقدسالروحالمقدسالكتابدعى:شيهه

اتا)،2:ا.تكوينائميا؟.(ؤخيماغقىتردتاللةؤزوخطفقةائغمرؤخيماؤغقى

بروحودعى،3:16اكورنثوس(يخيكئمت!ئكناللهؤزوخاللةقئكلانكئمتغقفون

.الناستجميعينؤقفروغةقغروقةففويتا،يخيقكئوتةيىستاصلتتا،أنتثم)الحىاللة

لآالخى،اللةيروعتليجثرلآقكئوتةجمنا،قخذوقةائض!ييح،ليستاتةانكئمطاهرين

ؤاخزنواتترذوا)ؤليهنفثمقدسهروحأيضآودعى،2-33:كورنثوس2(أثؤاعفي

.01إشعياء63:(خازتفئمؤفؤغذؤألفئمقتخؤلفذسييمازوخ

حى؟غيرخلقهاقبلاللةكانفهلمخلوقةكانتوإذا،؟مخلوقهاللةروحفهل

نألقلناإلاوألوهيتهعلىدليلشىءعلىاللةروحلفظةإطلاقمعئليس:ابول

قةبأنالرؤياسفرمؤلفصرخحيث.المزعومةالثلالةهذهمنبكثيركثرالأقانيم

مصابيحشعةالعرشوأمام.وأصواتورعودبروقيخرجالعرش)ومنأرواحسبعة

لمقولفهوبروحهحىاللةبأنالقولأما.4:هرؤيةاطة(أرواحسبعةهىمئقدةنار

الإلهبينالأمرعليهاختلطذلكيقولفالذكط،بالمقدسالمسمىاليهاببهيقل

المئلئينعلىفيجب.بهاليحيالروحيحتاجفلااللةأمابروحهحيفالإنسان.والانسان

النصوصاصطادعنويبتعدواأسلوبهمنويتضبعوابالمقدسالمسمىكتاهميقرأواأن

الكتابيقرأالذيالمنصف،فالباحثيسمعونهماليثبتواالطبيعىسياقهاعنبعيدا

لتقريبالبلاغيةالتعبيراتيستخدمونماكثيرآكانواالكتابلأسفارالمؤلفينأنيدرك

138ص-النورجمدمنيسالقس-ئتقيحأنسجيمستأليف-النظامياللاهوتعلم34
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ؤتختئطللكيخؤايخييما)أجنحةلهبأناللةيصفونفمثلأالقاركطءلذهنالمعئ

9:4مزموراخقه(ؤيخنترس.تخئيىأخيخته

ؤالغخاثتؤالا-يابكيتاكأئضرئقااليىالغطيضة)الئخاليقي:وعينوذراعيدأيضآوله

إفكالرب!تفغلقكذاإفك.الرب!اخرتجكيقااليىالرنهيغةؤالذزاغال!ثمديذةؤاليذ

7:91تثنيةؤخهقا(ينخاثفائصتالييالشتعولبيخميع

لغيتيؤقك!ثئوفثغريانشتيءكلتلاقة،فاطاهرةغئرخييقةص)ؤتيستمث:عينلهوأن

:413عبرانيينائرتا(قغةالذىدلك

وأصبع:ويدوذراعأجنحةلهبأناللةوصفالقساوسةيفسركيفنربنافتعالوا

ينقرايخيماجمثذئوستىاغطىثم)التاليالنصعلىردأالنورعبدميسالقسيقول

خروجاللة(ياصثيعقكتوتئنخخرتؤخي:الش!قاذةتؤخيسييتاغتجتلفيقغةائكلايم

:فيقول؟أصابعدتةهل.وهوالتساؤلعلىويجيب31:18

عملههاعلىيدلبشريتعبرهذامنظور.لكنغيرروحفهو،أصابعلتةليى)ا

وغزو،بشرىبأسلوباللةعنحديثوهو،العضرالوصاياالبشرليعطيالله

.ممعئاللة"،و"أجنحةالفاعلةقوته.ممعئاللة""ذراعكقولنا،اللةإلىالبشريةالصفات

((55الكاملةمعرفته.ممعئاللة"،"وعيىالحاميةقوته

فيعقولهميعملونالقومأنكيفاللةسبحاننفسىفيقلتالقسردقرأتوعندما

إذآفلماذانفسيفيوقلت،آبائهمعنورثوهماتمسلاأنهاطالماالنصوصفهم

ليصفبشرىتعبيرأنهاعلىيفهموهالمولماذااللة(روح)عبارةأمامعقولهمتوقفت

معهتضامنهعنليعبرلأخيهالرجليقولكما،ونصرتهاللةمعيةأوالخليقةفياللةعمل

!ربياسبحانك.......(معاكأرواحنا)إحنا

ال!عافةدار-49صالنور-جمدمنيس-وهميهتوش!ها-3
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ؤنجهكفذايمينتطرخيىالآ:فقالبالقداسةالروحالكتابوصف:شبهة

ائقاوعنالت!روختخزنوا)ؤلآ،511:مزموراينى(تئزغةلآاثفاوشؤروخك

زوححقةينيفؤةاللهانن)ؤتعين،4:03إفسسانمذاء(يتؤيمخيتمثنمي!ائذى

4:اروميةزوئنا(ائقسييحت!ئوغ:الأثؤابينيائمياتيمااثقذاستة

اللة.إلاقدوسلالأنهالقداسةكلياللةهوإذآفالروح

ولأشياءكثيرينلأناسالقداسةصفةأعطىالكتابأننعلمأنيجبأولأ:الإبول

محيمة

قدوسآيكونبكرمولودلكل

(للربقدوسآيدعىرحمفاتحذكركلإنالربناموسفيمكتوبهوكما)

2:23لوقا

قدوسآهارونوكان.

:60116مزمورالرلب(قاو!نؤقازوناثتخفيمافيموستى)ؤخ!تدوا

قدوسينالمؤمنينوكل.

لكيالمنفعةفلأجلهذا.وأمااستحسانهمح!سبقليلةأيامآأدبوناأولئكالان

:12ا.عبرانيين(قداستهفينشترك

قدوس!آكانالمعمدانويوحنا.

ؤإد.تخقطةصكأنؤقدتارزخلانةغايمآئوحنايقافيكانهيروذش)يان

602:مرقسي!روبى(ؤستيغةكثيرأقغلستمغة

هكا!99+!،ةلتأ!،غ!هس!5+ئألأة+،لأيهيكاللأ).إء!لقةكا!ةلأكالاكاكا

"دلالأةلأهدادلا4دا،ث"دلادألأل!لأ+ء9س!يكاكاياة7،!لادلاكاهاكاكا!ف!كأكاحقآه

ةلمةهد!لمه+غءيادالأ"*لأللأءة!نقكا"لألاه*ء.
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يوحنابهاؤصفالىللكلمةاليونالممافالأصلالمترجمتلاعبإلىننوهأنيجبوهنا

القدسالروحكلمةفيالمستخدمةالكلمةنفىوهي(لأه،لأكاقدوسهجيون)هى

تعودناكماالمترجمولكنهجيون(توبنيوماتو)5!+ة+كام!تةة+!!ول

منبالرغمقدوسيترجمها،وتارةبقديسالكلمةنفسيترجمفتارةالترجةفييتلاعب

وإليكم،قديسآوليسقدوسترجمهاللمسيحبالنسبةالكلمةنفسجاءتعندمأأنه

اليوناني:النصيليهاالعربيةالترجمة

ائقاوم!أئضأقيذلكتطلللثالغييؤقوةغقئلثتجلائفذس!"آلروخ:ائقلآك)قاتجاقي

:35الوقاالئإ(ائنيذغىيئلثائقؤلود

لأ!ه*هـ،9*هك!5علألأكاه!ه"5كعأءلأس!.آآن!ه!هلم!ل!ءلأ+لأهيالأول!

+غس!دا!+ءكالةس!"،غكاالكح!ول4لألأللاعدا"4ل!لألاه!يأءكايه،*دا+غ.ياهكاماة،ة

لأ"دلاة+لأهلأءلم!للأ*ءلاثكالاهـ،"*،"+5ع!الا50.لق

(!ترجمتهفيفريدالمقدسالكتاب)بقولهمالقوميعىماذاعرفتفالآن

أفعالبهالنبيننستخدمهافقرةلكلاليونانيالنصأمامكموسنضعوضعناولذلك

!الأمناءالمترجمين

قدوسأالهيكلوممي.

اثخميغيغلمائذيالرجلهؤقذاأجمينوا!الإسثرائييمون4الرتجاإلقا"يا:)ضالييخ!ن

إتىائضآئوتايييناذخلختىاثضؤفيؤقذاؤالئائوسيل!ثمذبجمذآتكالطكلفي

:228اأعمالالفقذسن(ائضؤجمغقذانح!نؤالهكل

49*س!*هلح.!ء9ةلاةع،،4+آ"،كاعكاا.لمهـ،5.55+تآ!ه+لأهلأيا!غ5

هـلا!ة9+للأهع5!!*"نق+"نق!ه*لا!ه+ت!لأ5لاهيل!لأ"*نق++لاه+ه

+لق+لاه!كاحاكاع!!كاكاءئقة،!كا*للألأ.+2دا+ءلأكالا+،لما!كا!

!ماءلاكالالاس!س!،!8+!دا*9لأكالا*5*س!*للألأأس!ك!+ث+ولةلأه++ل!.لأه
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فيبىقيى(ائذينالإخؤةغقثكئمئحتفئمت!ئوغ.ائش!ييحفيكلغقى)ستلموا

4:21

هـكا!كا!+كاطهـ"س!كايكادألملمحمى*9*قبأ!دا.ققكا!).داكايهلح"+كا!!كاب!لة

ه،!لقغلم!5كاهأةء!"5أ.

ا9:عبرانييناثغاليى،ؤالفلم!نيخذت!قرائفن(ثضآتةكانالأولاثغفذ)ئم

س!ءلأس!!س!لأ!ئاهلأكا!لأل!لم9،ل!ئأش،*4+كال!ثقإكا!لاة!"لأء9+كااة+ء+

!ئث.**لا"كا!*

بطرساسييرة(كلفيقذيسيينأنضأأثتنمكوتواذغاكنم،ائذىائفذويميتطزأبل

كالة4كا!كالا!ة+غ"كالاكاث!كا!عكال!نثياه+نكااكالاياه،لأ"ولي!"ول

كالا4ثي9ه!لاءهـثي+،ء

دتانخيتفلبيمفقذسآ،كهنوتأزوحئآ،تنتآحييما،كجخاز؟قننئينأنضآأثتنم)كوتوا

2:هبطرساائض!ييح(يت!وغالئ!جمئذققئوتبمازوحييما

4*لألأه+ن"!لئأياههـيأفىءكقلح5هةه*ياهس!لم!هـكاآ5ه*(ه!ل!لا!،عة*،+!هدل!

عا9+"ءلاكالا!لأكاءلألأغكالاىاسءول!ل!7كاداكاثم5كالاكاهـأ!

س!ةكا!9+ن7*س!لاه!نبأ+5ءفبأةداة.نقكالأ)9*ل!!يا.
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ئخيروالكىافيتاء،ثتضثئقذستة،أئةئفويهى،ؤكهنوثئختاز،قجئ!نأثتئم)ؤ(ئا

2:9بطرساائغجي!ب(ئوليهإتىالظفضيماينذغاكئمالذييقضاثل

لألماس!-عة!لأ!غ5!*4!ة5+*!ه،!كا!أ!اعدا!هسكا9جم!لاس!كاهل!،لح!ه5!ك!

عة!ه"س!دا!95+كاه!يألأياكا،هللأد!لم!+!ة!94+س!!ةعلأ!!4ع+،"أس!ل!+*غ

د!*لاهعنكال!!"يم*"كا!هعء!!8+لاكاو!كال!ل!+نكاهه!فقع.

؟؟؟نتكلممماذا:عنوهيهامةنقطةنوضحأنيجبوهنا

علمنافماذاالالهفيمتميزإلهوأنهشخصالقدسالروحبأنالزعمعننتكلمنحن

إلامنهيصدرولاقدوسطيبطاهراللةأنشكفلاونصرتهمعيةتعىالقدسالروح

جسمذىغيرأنه.ممعئروحاللةأنقلناوإذا،طاهرةصفاتهوكلالطاهرةالأفعال

بالقداسة.توصفالروحأنشكفلامادي

ولاسبحانهأفعالهأوللإلهصفاتإماكونهاعنتخرجلاالتعبيراتهذهوكل

هذاولكنالقدوسةبالطاهرةالصفاتهذهوصففيالمعترضمعنختلفلاأنناشك

بذاته.قائمإلههىوالصفاتالأفعالهذهأنيعىلا

للتوضيح:مثالآنأخذ

طاهرقدوسأنهشكلاالاسموهذااسملهسبحانهاللة

94:الوقا(فاودواسثفةغطائتمييضتغائقديرالأن

111:9مزموراشفة(ؤقفوبئفاويعن.غفذةالأئدإتىاقاتميشتغييما.يخذاخ)ازستل

الآبهمأقانيمأربعةمنمكوناللةأننقولأنيمكنأنناأنهذايعىفهل

والاسم؟القدسوالروخوالابن

بالقداسةااللةاسموصفمنبالرغموذلك،بذلكأحديقولأنيمكنلابالطع
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الجسدهيأالذىفهوالتحسدعمليةفيعطمعمللهكانالقدسالروحشبهلأ:

"كئ!:قائلةالعذراءتساءلتعندماولذلك،مريمالعذراءأحشاءمنللمسيحالمقدس

غقئلثتجلاففئمن"آلروخائضلآد:قأتجاقيزخلآ؟"(غرلثتسثثؤأناقذاتكون

34:3-هالوقااللة((اثنئذغىجمئلثاثتؤئوذائفاوش(يضآقيذلكئطلللثالغيىؤفوة

منلهوالقدسالروحوشخصيةألوهيةعلىالنصبهذاالاستدلالإن:الإبول

نأأردناإذا،فنحنتمامآذلكمنالعكسعلىإلايدللافالنص،العجائبأعجب

نفهمأنكذلكويجب،والسامعالمتحدثثقافةإطارفينفهمهأنيجبنصنفهم

به.النطقتاريخفياستخداماتهخلالمنالنص

؟؟الملاككلامالعذراءمرمفهمتكيفنسألوهنا

اليهودىالمعبدخلالمنتعليمهاوتلقت،يهوديةثقافةفينشأتالىالمرأةهذه

نأ(عليكيحلالقدس)الروحعبارةمنفهمتهلالهيكلومعلميالكهنةبواسطة

؟؟؟الثالوثهذافيالثالثالأقنومهوهناالقدسالروحوأنالأقانيممثلثاللة

ذلككانشكولا،المسيحإلايظهرهلمالمثلثينيزعمكماالثالوثسركانإذا

مريمعنمخفيأكانالثالوثسرأنيعئوهذا،عمرهمنالثلاثينالمسيحبلغأنبعد

.)كرازته(دعوتهالمسيحفيهابدأالىالسنوهىالثلالينسنالمسيحيبلغأنقبل

؟؟؟؟؟(عليكيحلالقدسالروح)العبارةهذهمرمفهمتفكيف

كماتمامأالعبارةهذهستفهمأنهاإلايقولفلنعقلهيحترمعاقلإنسانأىإن

بدينه.درايةعنده-قومهابئمن-آخريهودممطأممطيفهمه

(؟عليكيحلالقدسالروح)عبارةاليهودييفهمأنيمكنكيفإذآ
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عقيدةعلىبحديدةليمستالالهروحأوالقدوسروحهأوالربروحعبارةإن

:الكتابفييقرأونفهمهذايومناوحئ،لمريمالمعاصريناليهودوثقافة

41:38تكويناللة؟(زوخيخييمازخلاقذايثلتجذ"قليغيد؟:يخرغؤن)ققال

الأنبياء؟جهلهابينماالأقانيممثلثاللةأنيعلمفرعونكانفهل

علىوجعلعليهالذىالروحمنواخذمعهوتكلمسحابةفيالرب)فترل

عدد(يزيدوالمولكنهمتنبأواالروحعليهمحفت.فلماالشيوخرجلاالسبعين

اا25:

يجعلبليبرئلالكنهوالسيئةالذنبيغفرالاحسانكثيرالروحطويل)الرب

:4118عددوالرابعالئالثالجيلالىالابناءعلىالاباءذنب

634:قضاة(وراءهابيعزرفاجتمعبالبوقفضربجدعونالربروح)ولبس

وامهاباهيخبرلمشيء.ويدهفيولشالجدىكشقفشقهالربروحعليه)فحل

ا:46قضاةفعل(.مما

داودعلىالربروح.وحلاخوتهوسطفيومسحهالدهنقرنصموثيل)فاخذ

:1613اصموئيل(الرامةالىوذهبصموئيلقامفصاعدا.ثماليومذلكمن

(.الربقبلمنرديءروحوبغتهشاولعندمنالربروح)وذهب

16:14صموئيلا

913:7مزمور(أهربأينوجهكومنروحكمناذهب)أين

23:2صموثيل2لسافي(علىوكلمتهبيتكلمالرب)روح

نأأوالأقانيممثلثاللةأنيهوديكاهنأوفيأممطيقللمللعجبياولكن

شخص!أوإلهالقدسالروح

مايعلمونيكونوالمالقدمالعهدكتابةفياشتركواالذينجميعأالأنبياءكانفهل

الأقانيم!مثلثاللةأنيدركونلاوهم(الربروح)يكتبونفهم،يكتبون
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الأقانيممثلثاللةأنيعلمونكانواجميعأالأنبياءهولاءأنهوالثافيوالافتراض

إسرائيل!شعبعنالحقيقةهذهإخفاءعلىجيعآتأمرواولكنهم

سيعلم(عليكيحلالقدسالروح)عبارةسيسمعيهودممطأممطأننقولوأضرآ

وبقدرته.اللةبقوةسيكونبالمسيحالعذراءمريمحبلأنبهيقصدالتعبيرهذاأنفورأ

كماالنصوفهموابذلكيقولونأنفسهمالمسيحيينوالمفسريناللاهوتيينإن

العشراتبغيرهملأتيناالاطالة،ولولاالشهاداتهذهبعضوإليكنفهمه

(56العلىقوةيدعىالقدس)الروح:هنرىمئ

،+ح+اهل!340"ل!31ءالةح4ث!،ح"هلالاح3آهءولاول!طح،3

ل!!13الدوليةالقياسيةالنسخةالمقدسالكتابموسوعة

الشيءنفسيعنيانمتوازيانتعبيرانها(العلىو)قوة(القدس)الروحهنا

11س!ول!113لأاها)11(+ا"43،لةا*ه"اعح51حث!أ"ث!هول11"!أولحكلةهاءالمةكلة
!*"3حكاك!أهول3ءول!ولاول!ط،س!3*حث!،أول!...اا

ال!(لثااحأا3ك!!ول!7أس!أحا!ا!أ(حوله)+ةنجيلىلاالإلوقاموس

بنيوماتوالسبعينيةالترجمةبح!سبأويهوهروح)الربروحالقدمالعهدفي))

قوتهأفعاليظهربهوالذىلهإمتدادهو(الالهقوةعنتعبيرهوعامةبصفةكيريو(

أك!يحوممطلاالقدىمالعهد0000(6:ااصموئيلا:416قضاة821:)املوك

عنخاصتعبيرهوبالاحرىالقدسالروح.المستقلةشبهالإلهيةالكينونةعنفكرة

((الإنسانخلالمنأوبواسطةاللةنشاط

"ولاط،ح+ه؟،س!أ"3أقآهحث!"سأ340لم!ا(طة"*طلأ،،كلامأه(ول!ول"!ول

)لماهقلأطث!ااءعحول!!لااحةس!ع"*ح3ولهأثاعه3ك!3194130ء*هس!ث!،

ولهاث!ولء،*!آهأءكهولأث!آ6ءعح"كالاحث!س!شح3،ولهلأ!ةولآهاط3

حه+س!ول!ء54+،"ص!،*اهء!أ؟)س!36
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لا"!ن!ا434ءح،.!.ء(أ5!ولف!:128زولأ.!4،+316:14."كلةأأ)6؟

....ح++ه3ء04ول،5ولنه،ولهححة4ء14آهء3ولأ-ف!أحولء"ء44،ولح

4ألأاولححول4ألا(!ثلحث!51لا3أه+،.ول،!حط3!*ءا!ول4ثا"ءحاكاأ

ح*هءح33أهول3مه1405حكاك!171،+*ا"4،لة4ههـ4ول!طحولول.اا

منبطرسامتلأحينثذ)للمسيحالشهادةفيجدآكبيردورلهالقدسالروحشيهه:

الناصرىالمسيحيسوع،إسرائيلوشيوخالشعبرؤساءيالهموقالالقدسالروح

لأن..الخلاصغيرهبأحدوليس...اليمامواتمناللةأقامهالذممطأنتمصلبتموهالذي

.4:8-12(أعمالنخلصأنينبغيبهالناسبينأعطيقدالسماءتحتآخراسمليس

به(يتكلمكانالذىوالروحالحكمةيقاومواأنيقدروالمامحاكمتهفيواسطفانوس

كانواالذىالمكانتزعزعوصلواولما)الأولىالكنيسةكانتوهكذا.ا.6:أعمال

(مجاهرةاللةبكلاميتكلمونوكانواالقدسالروحمنالجميعوامتلأ،فيهمجتمعين

والمعجزاتالقواتخلالمنالكنيسةفييشهدزالماالقدسوالروح،431:أعمال

إرادته(حسبالقدسالروحومواهبمتنوعةوقواتبآياتمعهماللةشاهدآ)

.2:4عبرانيين

الذىوالموضوعالنصوصهذهبينالعلاقةماأدرممطلاأنىمنبالرغم:الإبفي

أرىذلكومع!(المقدسالكتابفيوأقنوميتهالقدسالروحألوهيةوهو)ألانبحثه

للأصلرجعنافإذاالمقدسللكتابوالمترجميناللاهوتيينهؤلاءنفضحلكيفرصةأنها

نأيجبأنها.ممعئنكرةجاءتالقدسالروحكلمةلوجدناعنهيترجونالذممطاليونافي

هكذا)جاءتفالكلمة،(القدسالروح)وليسقدس(روح)هكذاتترجم

منكلآيسبقأنئفترضكانو(هجيوسبنيوماتوسلأ+5!ه+كايل!لا"لاهيالأول

+ةلمماقءلا+4ة+لأهلالأولاهكذافتكونتعريفأداةقدسكلمةوروحكلمة

بينالفارقأنشكولا،(القدسالروح)إلىتترجمحئ(هجيونتوبنيوماتو
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نأمعناهاقدسروحالعبارةورودفمعئانكرةيكونكيففالالهكبرالتعبيرين

سبقوقد،اللةمنالممنوحةالهباتوإنمايزعمونكماإلهأوشخصأليسهناالمقصود

.هذاقولنايويدالذى57الفمذهىيوحناكلاموأوضحنا

اليوناني:النصيعقبهاالترجةوإليكم

ائفذكيالرلمعينائخمغؤاثثلأيخييمائخئيعينكائوااثذىائضكانترغرغضفؤا)ؤتما

4:13أعماليمخاقرة(اللةيكلآيمتتتكلمونؤكانوا

لأ"*ةس!هـ،+ءلألئأ+نا"كنأذ"كاس!5،هـلاه+ه+5!لأغلئألأ!هكالأ

،لأل!لالم!لأغ5دا،دا"*!"دالمغ،هـكالأكا!ولكاح!س!!!2ثياكالا

لألاهذ"غلأة+ث!"لاهته+هعنقكا!ءلما99"+كاماكالأع.

ؤشئئوخالش!ذبزؤستاغ"تا:لفثمؤقالاففلإسالرلمعينئطرشاثتلأ)حيتئذ

4:8أعمال(إسثرائيل

ءثغ++كغ509ل!ءهـكا!!ة+5ئخثك!5ثأ895+.!لق+نكا

لأ9*هدلأس!!قق+قق"دادا!ي!ولدكألمكا!9+095داقق+كاأ،لأ"9،دة

خستصتالفذسيى،الروعؤقؤاهبفتئوغ!ؤفوابؤغخائتيأتابقغفئمالله)ضتاهدأ

2:4عبرانيين(إزا!يإ؟

لأل!+5للا!عكا!ل!لا9هد!ققع+ل!50لقييءدل!أ!داهء+دا!يهدلا+غ9لاكاي!!ديهدلا

+هإكاا،!لا!!لما"لألاةياكاس!"!لايأ!ثثت"ع9"كاياهعآكا!"!لا!ثلأ+

كا"تقهـغ!"لاياكا.

الطبعةبالمطريةمارجرجسكنيسةمقارنلاهوت-(1)الثانيالجزء-القبطيالخالمموسوعة37

9351/89هالايداعرقم0002سبتمبرالثانية
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ومننفحمهالكتابخلالمنئفهمأنيجبجميعهآالنصوصهذهأننقولوأخيرآ

نأيوضحفالكتاب،الكلماتهذهيسمعيهودىمتلقلأىالطبيعىالفهمخلال

اللة،إرادةيوافق.مماويتكلمالصالحةالأعماليفعلالايمانبروحيتحلىالذىالانسان

.الشروريفعلالسمربروحامتلأوإذا،والكراماتالمواهبببعضاللةيكرمهوقد

قلبوانزعجديدأروحاداخلهمفيواجعلواحداقلبا)وأعطيهمالكتابيقولفمثلأ

:91ااحزقياللحم(قلبوأعطيهملحمهممنالحجر

رديئةروحهثكونالملاححالةالإنسانمنتذهبفعندما

بابيمالك(شكيمأهلفغدرشكيموأهلأبيمالكبينرديأروحأالرب)أرسل

9:23قضاة

(الربقبلمنرديءروحوبغتهشاولعندمنالربروح)وذهب

61:14صموئيلا

:هاا6اصموثيليبغتك(اللةقبلمنرديءروحهوذالهشاولعبيد)فقال

المقابلوفي،القداسةروحوالايمانوروحالحبروحأنكلامنافينقولونحن

النجاسةوروح،المعصيةوروح،والحقدالكراهيةروحنقول

بأننفهمهاأنيجبنفسهاالمثلثونيستخدمهاالىالنصوصفهذهذلكوعلى

فانعك!المؤمنينمنوغيرهبطرسوكذلكوالطهارةالقداسةبروحامتلأواالجميع

ببعضعليهماللةمنوبعضهموالايمانالخيربكلاميتكلمونفكانواأفعالهمعلىذلك

.والمعجزاتالكرامات
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المفدسالكنالطضدمؤامرة

أدواتبإضافةاليونانيالنصمنالترجةفيالتلاعبمنالمزيدإلىننوهأنيجبوهنا

اكلية:ايأمثلةليالتعريف

ناقئلييوس!فتقخطوتةامهتريئمكاتثتماقكذا:قكاشأاثض!ييحتسئوغليلآذة)اما

:18امئالفذس(الروحينخئقىؤحذثتخئمغا

،!يلاد:88لاه+ءةلاهكاالا9!لألاه!لا،علاكاا*س!لا!للأ-+لاهلأ،

!،ءهـلاء!،لأ"!كا!9+!!59+،لألاه+لا"9"لم!!كاهـاللأ+!!للأداد!رلأ،9،

!ل!5هـ"س!!كاكايهلاعس!لا9هـ5،5!!كا!9داءهدلألا!كاس!*كت

!ؤ

يخىتةطقرقذالرلبتلآكإداايائويىقذهيخىئتقكرفؤيخيضا،كاطؤليهن02:8

ييماحيلالذمممالأنائرآلكقريتمتآخذانتخصلآذاؤذاثنيوسئف"تاقائلآ:خفبم

الفلأس!الرو!ينهؤيخيقا

يلا!،02:4!!كاكاكاة+لاكاس!هلاس!هـلألاهـ،"ءول5!داةهلالأ"لأء"50لا*9،هلا

+كالاكالاه9ء!،لأكا+لا"للأ"5لألأللأ،ثلأ!!لا،هع!كا!لاة،لل!!5لم،هـ،5

+"!كااكالمءلأياكام!9كامالما،+لالالأ!كا*دا!لاهكا5+لا94ء!،د!لاكالأس!هـ،*س!لأ

س!*لأ+5لا+كالا50س!!!،لأكادالاه

الصادرة(عربية-قبطة)الترجماتإحدىفإليكمالحقيقةهذهيعلمونأنهموالعجيب

فيوضعواقدوتجدهمام359عامصدرتالئالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةمن

وليسقدس(روح)هوالقبطىوكذلكاليونافيالنصأنتوضحعبارةالسفليالهامش

(القدسالروح)



!9
لا3ج!بر!"3!أيهضأ!7؟!!ح!؟يهئرضلابخعسءقيعبر؟*ثبرجم!نرش-ئمصلا!!في!كثي"آ!حم!؟ني3*لا*نري!حي!لاكهـ؟بم7!!ي3!!.

!ه؟:ءحلا*ت!بم!ت!/3؟ص+ء*."سلألا!،لأ-+!د3!*!/حمي؟لأ؟!!؟كأيزممحهيك!،صت؟بر!تنيمء؟سبى؟*6ضلأ+د-عقي+لا!3وو*لافيبرلإ*!3سلم؟!"!ا!أ!حمرقيح!!ررغ،يخي!ئ!بر*بن؟!*

يهيك31في*ير!ءلا؟،-.7لا!لا?دلاص)!؟ت!!9ث؟كا-+؟!؟تر؟؟3لا73!3كا

به!"!:ع3خ73!ى.*.لأكا*!.؟لالا-!،:3ى!.3لا3(كا3دء3

33---ءكل!ى-صص؟لا*لأ033،ين!!بز3س333!لأ!كاعص

!+.-"13ول..*"اوو+1،5،ء"(1)ء+31؟أ،!ولفكلةبرشءولص!3-ة+سءابخ،توعؤلادةاة(3،!!س8*"أكازر**ع

3!ولا،،*لمولح)3(:لل!7ء!غول1ذء!ء-9+ءوو!!*امءلاة3بمصمرخطهتلما!كبئأتف3

-لآ!ددا!898!ولح+هع!،5+"+تول+هكاه*لمغبر!!حلمر6)ا"يتارفاليبر-ف!أمه!انأمه

3ءس!امم!ه!نهغ68!يم"هولاول،5ا،.8ء+ه؟?-ءنالىوءح)3،ال!!س.دجدت-:لى

!فياة.ا8*،للأء،8ءع!?ولءوللمه،ء+ه)ولءول:.آةارجلهارثو-فد؟ن.61

!،9!ه،95ءول!لك!ه+ء31،ءهـ?ص!فيلا9ءلم0ه؟لإ،ا،ص!1!3؟كأفازتأىإصوه،3أنيردفلم

!!!!،س!"!عغ!فىه.ولللمامكل+ر03س7ع.آءسنخاءضهاء3ولأ

!!.ممزاءلأء،*هول،ء-لمه"حمغثدمه/++*93!ولاء.ذيثفيءة؟رو5وةيما.2.

!؟!!535كا!ولء،عولء7ولء99+ه+هنا?8*ء!ءاغ"ءكسفيألىبملاكيو-فىفىإاذ

لحس!أ،5،ءلم،5لل!!9?هلمرف!شهس!ء:ولءلل!اء8ولا؟*ز3+-لاداودابئبا.بوسف..اكلأنحةلم!رإلخه
؟،ا+ء*وللد5!لملم9+ه+!سهح!"المءلاإده،ا!،كرى+!لأامرأظثتمربم)"(خدناان

"ه!غكا:!8لمء95،6ءده"*مم!6-)4(+ه،ء3"ههعوحالىءنءربلد..الذى

بر!،5*ولء8"+ه؟ح!حول..)3(

!".ء3كاحالمد51ء،،53*ا!وللمحده+هم!)6،0ءمماثا-طوةدءرابناف:لد.013

!-

كال!!ءله+،5اشأ5ح،7؟لم،ء111ء:هـ!5،!لمء،-5"ء"هـح-5يخاصالذي.ولاءة"ء،وعب

لا!9لحدجفروله"؟6ح"غ3"هولح!هول،5+301س".-طابامءنضحبه

-:لإ3".اةكاء،3-؟ماوللد!د،ء3"ولام!9ء-ادكا"لا!كألي:مءلىا"-توكان2203

نر!غ!زة!اةذ8ولة!عول!،95ء9+ه-5ء"ه!ء-فهباك-جم!اربستالاما

أول*مولء"-830كالل!*،ح!لمهئهم!.كابم36ئر-?-لار.النا:لكا

!عءء**9ولءول)ءع!مءول+هولج63ءجغا"!!مغفي-لاهالمذرءإنءا،23

+!بر)0،م!ه،6،5المرغ54ول53ا!األمحكس53ه9ول/ء،ء+53ا--"وثدءىابرت-اونلد

ءغ+حامآء!أ?غئهلرء1115،ا!ز:احهي؟شءل!ء+35"ص!لرح)،قةا.بر-ةبممطلذا0ءص!طأومما

نكاء+م!!ءول"له..?ةط

،لأممر.!"*للأ!ءخعءء،6*قىااحئا،آ8سور"ه"غولس!!نلأهـو-فض/3ةا.ا.24-

ول333-5"*ءأول4ءلإ"-ام8/"?"+*مءثغعه"ح؟*؟،اول?كا--!دأءر

-*!+"-ا،ع!اس+9??+ه؟ءاء:ه9!يلإ*سةاش!!19.ريم-

كألأتء+،ومربمه!م!)3(تاعس،9)1(به!لأ)2(كقةمرفااه!ثباأ،)1(ص

لأ!!"لأءولء،ح!..فر!+وهـءو*(؟)!فهولح،."ق!."أ)3فيصهفةةئاوروأوس)3(ندروح

ءكا-ت9،وء-ءرم،و83)0(.4.الهوفيلأو)5(نة.لأو)((
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حه!9!ء*ا!ع6،1!هول+لملره81،فهلهءع!،قتلا!فهورم--،ث!كا!ه!!

-كاف!،!اء!هـ!ء+ا!ا!رو،م!*ءهـ3.3اثلا85!صهة91-نه41"ل!له،ففى5"

."ول!+*+خ،ولء!ك!)مياول-.ةكل!+فلمر+"،ء9هـول6ء!،كا؟*ء..4-ثي*هلمه:5**!5م!

اصر"ه+"ا!لمه++!لم!"!ولء7،*ه*+!"8هلأ.

9ء+ه.!م!وللم!ذ،!خءول"هدكأ-!ء3!ةأ،!ل!هـءلم!وروله!لا*9،ول+هلمه(ا*ول.

+ا!ا+ه7!لا،ت-+ة+ه+ه!وللهء7يم5ولءولاه!+ء"ئر"7اك!9:!غحم!058

ح،8"!+8زوا!7ول!ءه1اء8"ه!اا!!له!2ءاس!ل!كاه،0+"ء4.ف!ا+ط!"*لإ*!6ء6-5"ه

!،هع!،!!م8اههـأاول!لم5ول+،!هم!"،+ءله،ع!ف!*5لأول/هـ؟"ت!له+ه،ه!ا9له"ول!لمه

ء!"-.ولس+4،1+ءس!!!ة71ءا،"لا*،5-3)+!ء"كا!لمء!!-59!رايم.هكاء+الم09

للا!لااأول!ا،111لاا!ي!اإحهيالماه!+ا63

مأعء:.؟ولا،3لماةهـنة،لم50:،لمحل!+!ول8ء،"ه.فأءل!ة:أء!ع"أكاول،اة

*؟ءعثي-يه!

اللجنةكلية

11كااء!

سعء"71اة

أطهرفقد-بمدأما،اةويمابقالعلرإلىانجيلبنمالءوهدانا.الكربمابنهبدمفداناشحمدم

ترجهةجمتهلم،ال!طيةإنمةالمفدس!ادكئاب.اطصرلفيا،"تجاط1جمالارغبةالكنيرون

الانيالفرنفياليوفافيةءن!فدنقا!وفبطهبدقتهعرفالذي،ا!مبعلىالن!معتتفقصحيحةعرية

في-ا3لأهلينبمظماضكلم!بهااأتفنوكد.البافىشهفيوالقبطيةاليونانيةالفتينازدعارإئانافيص

انكحتىالههـجمين-،أف!رفي؟ئتتبهيرمءاملآبحدفمااليكات،الذبةا!را.منا!جوءخا

رألهبززفأخذالذهبيةلإشاهنأئرإذ،صرجمامنهكزأبفرمى؟نب!دالزجمبن!!")شى

،:الحلا./المحققينمنإممنيريناممدورفيتجينألتيأ!ماذعمققعليناءأنكام!رأيئلذك.اظ!اصط

الىثيذ.النبفيةالمفةاررحببمنتمئىصحيحةعربيةبنرجمةوأردفناما،ادفينةاادممنوذت+إخراج

وقيمناالفضعلبص!!ففمبطنا.م2399ق1638صنةنيالجليلمذا-اتررعثرسبدأناوتد

أسحاحمابنوعبراثنبنزهاءننذآأعدرناوقد.تطبوعةخطيةنخبمدةزك.علىشتينينشواردما

متى.القديقلارةمن

أحدضليدبهماشازمسسانالاهالمرحومإتتالأعمبناثممؤقتآالمملقفاءأوملحةماليةوتل!لىونعلرآ

القبطيةالمدار-!مديىبك!اوميالمزة-احب+!ببراالا"تذاشحومأبضماكقل.؟اجنةا%عفحاء

\-!!الرييةالنهنوصمراجنةفيايجنةياعدكاناكيالا"%ق

19
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الأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةمننخبةهمالترجمةهذهبعملقامالذى

عير.فىعاا:سدا5لننةيدإصاعدةلإفاامدو"ذبنحغ-النيرر!الاكرمعأنأ!ذكرننايفو،لا

3؟!.الجزمذاطعفىالجهودمنجمصرالقبطيةقالنوني3لمطبمةممافاصبن

!.؟ء-كا:فسالكنابمبزاتأما

يربموغرما.وعريةقبطيةومطبوءةخطيةعذ-ننغر!مىبفااشميهالنئغلفراجكلأويبمالمت!ليثرة

+ءسيفينأببريهة.ردبرالبطرلإلدارالنفبسةانصادرهذ.وجلتوقد059!شإدس!بثفنقاتاو،بخ

الترجماتشىفيالقرا.اتفبينصاشذكزكافأ-خ

الا"قدمبنترجاتيلىارجوخمعتمامماأقهطيةااالفةكاوروعبتةقبمااالبريةاءببزبمة-\ضبطثاالأ؟-)/

.3لاولأولادا!ناضلراخةالاال!كنيشة!لا/ش!إءامغ

الفدينمان"الفافلانالأبراقأوضمماكاوس!فيرةفمولبه!ةإلىالا.فاجيلتق!يهبةرابق!!-%؟ط،-

نءعبارةالكبيرةسولفالة.ا!طنيةاوأقرغااديحيافاثالفرذفيواوسانيوسامونيوس

إبخا:قوانجممهاعئرة(النيرفىا-قاق)انجيابةصراهدءنعباشةوالضنيرةأص!حاحات

ريوحناور؟ومرف!مقف،اتنقءلاول.-ابعانون؟

"/ء،لر؟ومرقىمنئ"""في،7!!حمالثاني-لاةض.،بر،--

إوحناو3رلىمنى"""حءالناك*"

"لأح.ص1حنا-و-""!ه7ال!ا؟،3"

ءلى،وبرمرصس؟/بم؟؟.لإخ-!زرد،3س"!ى

لا.ء3؟،3،كاورقاش"كا".اا/قيأص!!،بربئء!خأنجالأيخىلا!هـ؟:ج

ؤ?*!.دلا،3س،سىومرقىش"-ة7؟%ئنآقيك!!ولبر،-صؤ3ص-ؤحتب؟

-*-3*.36!ط3دظ3إ-!بز3،-إ؟؟!حلأ*إ

كاس.ص-3؟لرلرحنام!ىثش"ءكاكا*"3ي!نئاكه؟ااأيرنمح!و؟ت:4جمنرير?آ!ةلمكل!

(/"بوحناور،،--"33ألتإنمةء-!يخ05ء-لأ.؟كا

لأ،لالأبثيربهص،مإصائفردال!؟ش،النائؤ؟يم7ضفي:ك!كبمز؟!

كليماركأنقدرتهجلتصائينه.ونمبعونمنأولاناصاعلىوثمكر.افدجكمدلانختم!طتنا-وإئا"أ7لم

سأأجمعاسا!افياظلحىترممةعلىيسما!سثروعصوالمحروعمذا

--لآ-----.-------ايت-ا.عضاهاالحنة
رليبي!.

علبى-اغب"لبرعبرارهخو-صرناعيكأبرضىسيب

الدبنمدرسالفبطبةاللنةسدرسا!عبطبةالضمدرسالا!يبربم:"مدهـالمصرصة

جةالاكليريم4لألمدالمدد-

م3591صنةدبسبر-ش1653صنةهانررقالطمرة



لكتابايبهـالة!ا،هـجوفىاللأختصاراتبيات

رءوكةاةاةا-خ6431"\ا"!*"شاه!كلةمنمهماوع!أ."،لالساولاين!خة.ءسكا!لا"!

لا3ولهذ.لاثلأا.009مصفىخهافبخ!ا،.تهجيالا"بواثناسبرىيروررةحغة.ب!3

بزمداا*اصخاأزرط!قوخلرهماورتنمالمنازركاء!أصىالشم!،أ!يةلندن.أسخة.لند

يزإتبطب"اا!تفى%ليمأعالمأ!نأننلمعل!يدلاليسوعيينأسخة.اس

ك!3شفيخهاتارح.النا-غا"م5ءولفى)جكةمنمقاوعةد!هروميةبىمة.رر!.

فبطيةكااتورردويه!ضصةصيزةولهايشهدا.4301صنةالئسديافى،رسطبه،.ف3/لاء!

!،3!سناس!مأأنىيدلالنخممابمفى،تفيورناةيةير!اتمنبدلااللائينيةافسخة.لا

:س؟)افصا-ةاللغةفىمتبحرمكانليكال!ئرااغبع!اأ-خة.كا

ا)تا-خا"مص!ء)أ؟8(1بمكأمنمةطوءكأ+8"-عاصية.ح

لاس1نا-خماسممورر-فغيرثلةخ+*+53كةمنعةمقطرظ3!"مريافي..س

!2ش--.!-صاكاسخا-3"*"؟ةغ!كلة.نمكلطرعة،لمقبر.ق

إهـ-وماطتةما،رسظكام،كرة+ء(اكةمنمقطرعة*خالبمض.ب

لبيببكاقلاديرسجمواني.ع

لىاءثو!كانهخةعلهكأالفعا581!ء"ئ!*منكةمقماوعةء3ناثيو.ي

وه!ي،دا!دطتجاردر4ءول"لمرز،ءه-!ءلأمنكلةمقطرعة"!اقرئت.قز

لأ!بلنحن(بي!رءريبطمما)"طبوعةاشخةايمتز.

وممي*وا!حماوليملمه"ا")"80+ء؟منعةمفطرعة88*3،3!3/لىنركت.ت3!

؟"ءبلندن(وغربيماقبطيما)معابرغةنسخةع*ضط!بعلى.فن333

لأ،/وسهرر،جوإجلم"لم?لمة*منصةىز!ىطبع9الففياغلبفيتركت.ختكا

77:لمندن.ملبرعةنسخة،اصلىلاالقرصينبين)..،(!ا

ذاسخءاقها-مفضلجمرجىا،!ه،حميمنعةمقطوعة38ءالفبملىالنعىفي3س.:3*بخ63

الممدتديمةأصخة

قبطيماولانينب!صسمابوعةلسخةوس31ء*!،سكةمقطوعةء،؟؟و*لأ-3لأ3؟سس

يرقديطنسخهمر.ماسم9،(ئألمههمنكلمهمهطوعه*3،6

لمباداروجدتلنهدا.ا700سنهإلىقا،جم!كايرجعالمهد3+!سودو3

بركيةالبطر!

ناصخيهاجأساءغير/معررتخطيةاخرىنسخعذبونفهذألم3!3؟/333"لم؟ع/3

قي؟!ليحر،1،.سحت"إتجرواكلة4-.:2برصرفيرردلا-(ءملاحظة)
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معئأنإلىأيضأويشير،القبطىالأصليعىاق"حرفكلمةأنإلىيضررالسهم

القبطىالنصبح!سب(القدسالروح)عبارةأنأى.اليونانيالنصأممطى""حرف

قدس""روحهىاليونالماوكذلك

فؤانيهتا!بكلبول!)لسانعلىاللةمنبهموحىالكابأنجاءلقد:شيهة

ائير(ييائذيؤالتا؟يم!ايلتفويمؤالتؤييخ،للتغيييمؤتايخع،اللهينييمائوحى

الروحهوبالكتابأوحىالذيأنيثبتالوقتنفسوفي،3:16تيموثاوس2

ينقسئوقينائمديسئونالفيمااناشتكفتمتل،إئستالطيضثييئةقطئئوةتأتلأ)،نةالقدس

اللة.هوالقدسالروحأنعلىدليلفهذا.2ا:ابطرس2اثفذس(الروح

رسالةمنالمقتب!النصترجمةليأمينآيكنلمالمترجمأننعلمأنأولا"يجب:إجايه

يلي:كماللنصاليونافيلالأصلالثانيةبطرس

!2س!42:8نهلأ9"هـء،"ل!"يل!هـلأكايا9+للألاهلألأ،هـطلأء*+ء9+ه+،!ءكاما،

لأ"!ة"8+ن!كنث!س!59لمالأس!،5لأ"كالألمه"ش!لأءلاهماهس!قه

هـلألآ59+للأ،0

أدواتبدونجاءتأءلأ+!ه+دهد!ولقدساداهلالأطهـ"روحكلمةأنوالملاحظ

السلبمةالترجمةتكونوبالتالىقدسكلمةقبلوكذلكروحكلمةقبلالتعريف

،القدسالروحولشقدسروحهي

القدسالروحكلمةقبل*من"الجرحرفوفععندماالمترجمتحيزظهروأيضأ

الأداةوهذهقبووتنطق(ل!لىدة)5هياليونافيالأكلليجاءتاقىابرفأداة

ءالفريويستطيع)بواسطة(أو(خلال)منأوأو)ب()تحت(ثترجمأنيمكن

لكمأنقلهناوأناالمقدسلل!بيونافيقامولرأيإلىبالرجوعذلكمنالتاكد

قاموسوهوالقواميسهذهأحدمن

!حمغ!لرحم!ءك!س!هولء5كاي?حم!

ح!9525
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ة+لأول"59ءه5-كله1

ول+!ثه!+هح*هث!!300وله.رأعء+3،كالأ3ثلزر(عثلةأولح!7)ع

35ح!51ح(؟+!كاع)"لم!هعثلشحلأ3"عثل(ح!!ح+ول53ولول!ح3!

3"لمرأه9.)ثمثلش،حثلولحح!ة!3)ء533حح!اه3ءثلأط*(
4+ولاع+3كاقأءلمهعط*ح3حلمء؟اهالط)53حول!ولحط*(!األم):-

كاوله!ول،،،5+هول،ت،،أ5ء!حملأا3،ثم-.أولحههولهولول43،أ

8!أس!عول3حثلاص!ول!3س!3ث!أولس!!اهه!وله!!س!ا،3لاالةأس!س!ه!رس!51

30+جلم+أ300هةأولهعهحولهة)4ولولكاو4"55)ءس!لأالةح3ءلاهح!إلم53

+40جكا!جلمفىلم.

اللةأناستكلم)هكذاتكونأنيجبللنصالترجمةأنيتضحذلكعلىوبناغ

مقدسة(بروحمسوقينالقديسون

بالمثالنكتفىكثيرةمواضعفي)ب(إلىهذاالجرحرفترجمقدالمترجمأنوالغريب

الاطالة:خشيةالتالي

ائتفوبأئةكلينتةؤت!ثئفودأالتيماؤخائصتازآزخ!يئيماقائذكرييلئوسن"إن)ققائوا:

01:22أعمالكلآمأ"(يئكؤيحئقغتئييماإتىلسمدجميكمقلأسيىنيم!إتئيمااوقي

؟حولفى022:5لاةلحثأس!لأه.!5+9"،هعس!*+"هكاي9،طلا!!ثيكا9

عه،!ه*،ةلأ!ه*عهلاء"له!ه!لأة+،كغءهلا!كاهل!!هلاس!لم!ل!9س!87+ن

لاكللأتهل!لاه!وس!5+لأفق،لأللأيا"ةلاها"طلاس!يهكايا+"،9!+لةلاه"ء!+كا

لاه،لأ!ة+ءلم!كهيالم!س!هـكاهس!كاهـا!ه5دأ5له+لأه*أهنقكا4يا"*،"كافق*"

لأ9كا!كاماكا!+9.ل!كاه

نأمنبالرغم.مملاك()إلىأنجيلو()قبو!+دةلألأكاوله"ص!عبارةترجموافقد

قبو5+ننفسههوالجرحرف

يتنبوونكانواالقديسيناللةأناسأنإلىيشيرالنصأننفهمأنيجبهذاوعلى

وأز!اروحأوضلالروحأوشصروحولاغىروحوليس،مقدسةبروحمفعمين

شيطانية.روخ



69

الىالإيمانيةالحالةتسميةعلىاصطلحالكتابأنذكرناهمانكررأنيجبوهنا

عنهقيلصالحةاممانيةحالةتنتابهكانتفإذا،وكذاكذابروحالصمخصعليهايكون

ممتلىءأنهفيقالالزناأوالشرمنحالةتنتابهكانتإذاأما.صلاحبروحممتليءأنه

الكتابيةبالنصوصتوضحالكتابمنالتاليةوالأمئلة،الزناروحأوالشربروح

:النصوصتلكلفهمالصحيحةالطريقة

يخيالسمكرالطكترنحغتيقاكلفييضرقأضلواغىروخؤستطقايخىالرب!قربخ)

:14إشعياء91قيئيما(

إقههئم(تخصتينقز!نوااضففئمقذالزرنىزوخلأنئخيرةؤكضاةخثتتة4تسئأ)شتغيبى

4:12هوشع

بنولةق!تيئتذئيماغلييمائوستىؤضغإدحكضيمازوخائئلأقدكانلودطئن)ؤتشئوغ

34:9تثنيةئوستى(الرب4أؤضىكضاؤغيفواإسئرائيل

قازونثيالتتضتغواانحكقيمازوختقائفئماثذينائففولبخكتاءتجييغ)وبلكلئم

28:3خروجلي(لتكقنيتفدي!ييما

غلىؤغازالغئرةزوخاغتراةاليتجستةؤهياثرآي!غلىؤضازالغئرةزوخ)قاغئراة

5:14عدد(تجستةلي!تؤهىاثرآييما

تكفتمؤالرب!قؤلآء،أئيتاثكتجيعأفؤا؟فيكذلبزوخالربلمتجغلقذفؤدا)ؤالآن

:2223ملوكا(يشترغقثك

02:3أيوبئجيئيى(قفيىينؤزوح(شضغ.تؤييخي)تغيز

32:18أيوبئضايفيى(تاطييزوخأقؤالآ.قلآنلآنىا

إخؤيكؤقغقغكغئذأتاتفغل!لآ"ائ!ز:قيققاذتة،لأسثخذيىخقييماأقاتم)قخرزث

(النبوةزوخهىتحئوغثتقاذةقإنيفإ.اسئخذيصئوغ.شتقاذةجمثذفئماثذين

91:01رؤية

4:12اكورونثوسائؤذاغه؟(وزوعياثضحبيمااثمإلثكئمآييأيغصآئريذون؟)تادا
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7:اتيوثاوس2ؤالنضح(ؤائقحبةائفؤةزوختلالقشل،زوخئغطالأاللهالأن

أنضأتخن-تكفئ!ت"يذلك"آقتتانتكنوسبخستصتغثنة،الإتمالطزوختتا)قإد

:413كورنثوس2أئضآ(تتكفئمؤيذلكئزين

زوربنا(ائقصييحتسئوغ:الأثؤاتينيائمتاقةالقذاستةزوعحقةينيفوةاللةائن)ؤتعين

4:ارومية

لآحتىؤأدانآئئصروالآحتىؤغئونآسئتابزوخالله"أغطافئم:قكئوفيفؤ)كتا

8:ااروميةائتؤيم(قذاإتىتسئتغوا

قذاينتتا.تسئضغلآاللةمنلئ!نؤقنتتا،تسثضغاللهتغرلثقمنالئإ.ين)تخن

4:6يوحنااالمئلآلي(ؤزوخالخقزوختغردث

93:8سيراخ(الفهمروحمنيملأهالعظيمالربشاء)فان

نأتفلإزؤلئمئئخيتةؤكاتثستتةغ!ثثرةثتاييضئغفزوخيقاكانائرأة)ؤإدا

13:11لوقااثبتة(تنتضت

قولذلكأمثلةومناللة.إلىئسبماإليهوئحمباللة،ذعىالقدسالروح:إنشدهه

ولاحمعأاحمعواالشعبلهذاوقلاذهب:فقال..السيدصوتحمعث"ثمإشعياء

بقولهذلكإلىبولسفأشار9(.6،8:)إيقتعرفوا"ولاإبصارأوابصرواتفهموا،

25(.:28)أعالنى"باشعياءآباءناالقدسالروحكفم"حسنآ

ئ!سب3-34(ا31:)إرإسرائيلبيتمععهل!قطععلىالقدمالعهدفيالربوكلام

مابعدأنهأيضآالقدسالروحلنا"ويشفدفقيل،القدسالروحإلىالجديدالعهدفي

(1516،:ا.)عب"الأيامتلكبعدمعهمأعهدهالذيالعهدهوهذاسابقاقال

الوحىأوالتعاليمتسميةعلىاصطلحالكتابأنالمدققللباحامعلوم:ابجاول

!!اأم!.وتبضلالروحفهىاللةغيرعندمنالتعاليمهذهكانتف!ذابالروح
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ذلكمننماذجوإليكم،وصادقةمقدسةروحفهىاللةعندمنالتعاليمهذهكانت

:الاستخدام

تغويهانك.فقالأنبيائهجميعأفواهفيكذبروحوكوناخرجفقال)

جميعأفواهفيكذبروحالربجعلقدهوذاوالآنهكذا.وافعلوتقتدر.فاخرج

22-2223:ملوكابشر(عليكتكلموالربهؤلاءأنبيائك

تابعينالايمانعنقوميرتدالأخيرةالأزمنةفيانهصريحايقولالروح)ولكن

ا:4تيموثاوسا(شياطينوتعاليممضلةأرواحا

عليهمواضععليكالذيالروحمنوآخذهناكمعكوأتكلمأنا)أنزل

:17ااعدد(وحدكأنتتحملفلاالشعبثقلمعكفيحملون

فكرإلىوالعصاةالأبناءإلىالآباءقلوبليردوتوتهإيليابروحأمامه)يتقدم

:17الوقامستعدأ(شعبآللربيهئلكيالأبرار

يروالموروحهموراءالذاهبينالحمقىللأنبياء.ويلالربالسيدقالهكذا)

31:3حزقيالشيئآ(

ذلكيعىفلادتةالقدمالعهدوينشهاللوحي(الروح)التعاليمبولسينسبفعندما

.المثلثونإليهذهبما

(الكذببعدمالمقدسالكتاب)يأمرنا:نقولأنكلامنافيفيمكن

الزنا(ارتكابعنالمقدسالكتابينهانا):نقولأو

:فنقولأخرىبطريقةعنهماالتعبيريمكنالعبارتينهاتينونفس

(الكذببعدماللة)يأمرنا

الزنا(ارتكابعنافةينهانا)نقولأو

وينهي،يأمرشخصهوالمقدسالكتابأنالعبارتينهاتينخلالمنعاقليفهمفهل

؟!!!!المقدسالكتابهوإلهىأنايقولأنهنالكلأحدفيحقنفسهاللةأنهأو
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؟"القدسالروحعلىلتكذبقلبكالشيطانملأ"لماذالحنانيابطرسوقال:شدهة

نأعلىيدل4(.مما5،3:ع)1اللة،(علىبلالناسعلىتكذبلم"أنتلهقالثم

نفسه.اللةنفسههوالقدسالروح

أيضآ!بطرسألوهيةنثبتأنيمكنالمثلثونبهيستدلالذىالمنطقهذابنفس:إبية

نأأرادوابطرسرأسهموعلىالمؤمنينمنجماعةأنبإختصاروسفيرةحنانياوقصة

المسيحقولحرفيآيطقوا

!ؤآغلكقماكليغادهثؤاحذ.ثتىء"ئغوزك:تةؤقاذؤأحبةي!ئوغإتئيما)قتطر

01:21مرقسالصييت(خايلآاثئغيىؤتغاذالسمتاءيخىكئزلكقيكونائفقزاة

بحصبواحدكلعلىلتوزيعهابطرسإلىبهاويأتيممتلكاتهيبيعواحدكلفكان

جزءأبقىبلكلهالحقلبثمنيأتلمأنهإلاممتلكاتهحنانياباعوبالفعل،إخياجاته

فماتبطرسفوبخه.ممتلكاتهلنكلهوهذاأنزاعمآلبطرسيحزءوأتىلنفسه

هذاكانإنبطرسوسألهاإمرأتهجاءتساعاتئلاثبعدثمواللحظةالتوفيالرجل

هىأحضروهماأنمدعيةبطرسعلىأيضآهيفكذبتكلهممتلكاتهمممنهوالمبلغ

دفنواكماودفنوهاالفورعلىأيضأهيفماتت،ممتلكانهملنكلهووزوجها

سابقآ.زوجها

الكتابأنمنبالرغمبطرسعلىكذباقدسفيرةوزوجتهحنانياأنتلاحظولعلك

ال!ثمئطانقلأيضاداختاييا"تائطرس!:)ققاذالقدسالروحعلىتمالكذبأنيقول

5:3أعمالالخفل(ثمنينؤتخثلسنالفذسيىالروحغقىلتكذبئقفتلث

اتئمييغؤتمالك؟تثقىكانتاقؤفؤآالئسناللةعلىكانالكذبأنأيضأوقال

الناسيىغقىتكذفيلأائمتاقماثر؟قذاقفيكفيؤضذتتالكققا؟س!فطايكيخيتكن

4:هأعمالاللة(غقىتل
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؟58اللةهووأنه،القدسالروحهوبطرسأننقولأنمن!همبنفسنستطيعفهل

قدعليهموكذبالمومنينجماعةخانعندماحنانيابانالكلامهذايفهمالعاقلولكن

اللة.خانقديكونأيضآوبذلكالتعاونروحأيضآوخانوضصره،اممانهخان

بالروحالايمانتجاهالإنسانحالةتسميةعلىاصطلحالكتابأنذكرناولقد

منالحجرقلبوانزعجديداروحماداخلهمفيواجعلواحداقلبا)وأعطيهم

:91ااحزقياللحم(قلبوأعطيهملحمهم

منالحجرقلبوانزعداخلكمفيجديدةروحاواجعلجديداقلبا)وأعطيكم

36:26حزقياللحم(قلبوأعطكملحمكم

بجدةنعبدحئفيهممسكينكناالذيماتإذالناموسمنتحررنافقدالآن)وأما

7:6رومية(الحرفبعتقلاالروح

رديئةروحهتكونالصلاححالةالانسانمنتذهبوعندما

بابيمالك(شكيمأهلفغدرشكيموأهلابيمالكبينرديآروحأالرب)ارسل

9:23قضاة

(الربقبلمنردىءروحوبغتهشاولعندمنالربروح)وذهب

16:14اصموئيل

ا:ها6اصموثيليبغتك(اللةقبلمنرديءروحهوذالهشاولعبيد)فقال

واممانهضميرهعلىكذبقديكونبطرسعلىكذبعندماحنانياأننفهموبذلك

نأيجبالىالطهارةروحخانقدويكون،المؤمنينجاعةعلىيكذبأنقبل

علىكذببلبطرسعلىيكذبلموبطرسيخنلمحنانياإن،المؤمنبهايتحلى

اللة.وعلىنفسه

اللهسبحان38
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المؤمنبصورةأمامهمليظهرللصلاةالناسأمامرجليأتيأنكمثلالتعبرهذامثلإن

له:نقولأننستيمالرجلفهذاينافقالحقيقةفيوهى

اللة(تخدعوإنماتخدعنالاإنك.واممانك،ضميركتخدعوإنمانحنتخدعنالاأنت)

نفسه؟اللةهمالمؤمنينجاعةأنأو،)سبحانه(نفسهاللةهوالضميرأنهذايعىفهل

نأيريدونالذينولكنالشعوبكلألسنةوعلىزمانكلفيتستخدمتعبيراتإنها

الحقيقة(هذهعنيتغافلونعقيدتهملاثباتالعباراتيتصيدوا

وأشارا(8-ا59:)مزالربجرتواإنهمإسرائيلبىفيالمرنموقال:ش!

51(.7:ع)1القدسللروحمقاومةبأنهالعمللذلكاستفانوس

السابقةالشبهةعلىتعليقناانظر:ابفي

وقال9(.3:يو)اخطة"يفعللااللةمنمولودهومن"كليوحناقال:شبهه

الروحإلىن!سبالآياتهذهففى6(.3:)يوروح"هوالروحمن"المولودالمسيح

ألوهيته.علىيدلممااللةإلىئسبماالقدس

العبارةفيذكرفالمسيحإ!إلهأيضآالماءأنلقلناالخاطىءالمنطقهذاطبقنالو:إبط

أيضآالماءمنتكونالولادةأنالعبارةلهذهالسابقة

لآؤالروحالظءينئوتذلآأخذكانإنلك:أفولالخق"الخقتسئوغ:)أتجاقي

3:هيوحناالفيما(ققكوتيذخلأنتفدز

11إبليسنفسههوالانسالماالجسدأنلقلناأيضأالخاطيءالمنطقهذاطبقناولو

إبليس(أولاد)إبلي!منمولودونهمالشهواتيتبعونفالذين
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ؤكذاالتإ،ينققئسنائيرتفغللآتنكلإثيي!ن.ؤأؤلآذطاهروناللةأؤلآذ)يقذا

301:ايوحناأخاة(ئجصبلآقن

الجسدمنمولودونبأنهميوحنايصفهمالوقتنفىوفي

3:6يوحنازوخ(فؤالروحينؤائتؤئوذفؤتجشذائخشل!ين)آثقؤئوذ

منالولادةيضعحيثالشبهةهذهعلىالاجابةيوجزهذاالأخيرالنصولعل

يتبعمنالناسمنأنالتعبيراتهذهمنفالمقصود.الروحمنالولادةمقابلالجسد

يوجدالنقيضوعلى،إبليسبواسطةمولودينفهؤلاء(الجسدية)الماديةالشهوات

يتبعونلاالملائكةكماروحانيةحياةيعيشونأنهوغايتهمكلروحانيينأناس

اللة.بواسطةمولودينفهؤلاءالجسدشهوات

أيضآوأقول،إبليس"بواسطة"مولودينأقولعندماأتجاوزأنئيظنالبعضولعل

اليونانيأصلهامن""إلىترجمتالىالكلمةأنالحقيقةولكناللة"بواسطة"مولودين

"خلالمن"أو"بواسطة"إلىتترجمأنيمكن)إخ(تنطقوهيك!هو

(39:يو)ا"خطيةيفعللااللةمنمولودهومن"كل

4ل9:30!كاير5لألأ!س!،سلم!ص!!75*لاه+!س!لأكاهـا!كالاكالاهلاهه+داس!لا

95+كايا*!لمالاه+لاكالاءللأد!لا!هلم!ياءلأس!،!ه*لاه4+!هلألاةدالأ!!"!ه5لأدا

،ط!*ءهـلاه+س!لاهلا"+ثيءلأءلأ

:قاموسوهوالمقدسالكتابقواميسبأحدجاءماوهذا

03،3ا!ولكه*ء63ء+ح!كل!?عك!!أأ،حه!+كا

ح7385

غ*،!ش!س!ط*ء،؟ج*ج

ول+ه+كا!هس!ع300أ،أهول4حولث!ه!ولأ953+أثلا(س!هاه،ول"للأ+جءح

وله!هولعهوله!ح!س!س!س!هع"،)45،+ه!يولهلمآه(،س!ح!أهس!ول!53

ولكا!3حةألا"كا!ح؟ا30زلااص!3!كا!ول!5فة3،حح353ولح)ح،5:ولكاىس!،3
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هول!،!ول*حع!،كاو؟ث!أحهلا-(ول)4،لا؟حثل(كاس!ولكهول70،

*ءحس!ح4اول،لااد(!كاهولول44لادولط!)س!53،هلم3(-ثلأ،كل!هول

(!ولهول!،ه3!ثم،ول5)،+!لملاأ!4أولكلأا!،+حط!كلأا!م،ثهـط!7كاحلاأول،

*طس!عك!؟س!،+لأح+اط!لاأط،اول،...لأاكارحكا!ولكهح،لا!س!3!3هول)،أه

ه++(5ول)،هول،ه؟لها!ولهول!(!همهول،30،لأهحع،كه)ولحح،ثهـ

ث!؟ح!+ه3?ول!!ف*وله،ول!*3ث!ححولحلالولثلا!ش-()،وله.

حي!هولول3ح4،ولهحول300أهةول!ثلاشثلح3!عول!عولحأكامهولا+ه؟

ولهس!ول53حهكل+ث!جلم+ه.

يكونأيضآالمؤمنالإنسانفإنالخاطىءالمنطقبهذاأنهأيضآالمضحكةالنوادرومن

روحأيضأهوبأنهالروحمنيولدالذك!يصففالكتاباللة(سبحان)نفسهاللةهو

3:6يوحنازوح(فؤالروعينؤاثضؤئوذفؤتج!تاائخستدين)آئضؤئوذ

:أنوطالما

الروخهواللة.

روخهووالانسان.

اللة(!سبحان)اللةهوالانسانفيكون.

للإلهإلاتنبغيلاالصفةوهذهشيءكليعلمالقدسالروحأنالكتابأخبر:شيهه

شيءكلالمومنينيعلمفسوفولذلك،فقط

شيءكلئغفمكئمقفؤياسئيىالآفيس!يزسيفةائذىائفذينالروخائفغرئي)ؤائا

41:26يوحناتكئم.(ففتةقايكلوصلميذكركئم

الحديثعندتفصيلآنقدم)فسوفالكلماتبهذهالمقصودعنالنظربغض:إبول

اليونانيأصلها"جميع"أو"كل"كلمةأننوضحأنيجبهناولكنناالباركليت(عن

!كا!الجذرمنوهيكاحاكا!هو



طهل026:84س!ة9"يرعه+،"*!ه5+"يل!لاءس5+لأهيالأ!5ياءللألماء+5

9،+كاهـلملأس!لئأ+هلأهلا+كا!ملاهلم!ء*5هلأ،علا!!هلم!ةياة!!هص!دا!هحا!هيريا!ه*

لالألم5ءكالالم!،لا!كال!!*كار+كاس!لأهثالالألايل!

أكثرالمقصودنوضحوحئخاصمعئهايرادوقدعامةلفظةهىالكلمةوهذه

نفسهالانجيلمنبأمثلةنأت

الحللصكلينأكثرخطاةكانواالخييييينقولآءان"أتظنونلهئم:ت!موع)ققال

13:2لوقاقذا؟(جمثلكاتذوا،نفثم

طوللأ2:43*لا!ه9*هثههـإء!،5كالأ،لاه!س!لأءلح!ا4لاهي!لا5ء*هةء+لال!لا!اه

15"فى،!ا"لألالاه!ةثلأثع"لماكاماه+لاهكا!"ولتلاه+5لاهلاكاالا!اكالا5

لأ5لأس!5*هكل!،07كا!لا"،+ء+هـلأهلأ،كا!

المسيحولكنيذبحهملممنومنهمبيلاطسذبحهممنمنهمالجليليينأنهنالاحظ

الجليليينمنجزءأنهممنبالرغمالجليليين""كلبأنهميذبحوالمالذينالجليليينوصف

جميعهم.وليسوا

بولسيقولفعندماالايضاحلزيادةآخرمثالأنعطى

كلغقىأخفمنشتيءكللفكلجمرلثالضغقاء.لأربغكضجيفيلضغقاء)صرث

9:22اكورنثوسقؤمأ(خالي

شىءكلللكلصرتبولسقولمعئما

؟كزانللزناةصارأنهقصدهل

كغى؟للأغنياءصاريقصدهل

؟كإمرأةللنساءصارقصدهل
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وإنماعامةلفظةكانتوإن)كل(لفظةولكنكله،هذامنأيأيقصدلمبولسبالبم

اليونافي-الأصلبحسب-استخدمأنهمنبالرغموذلكخاصمعئبولىهاأراد

"+كاثيالكلمةنفس

8ح22:95هلأءلأءلأ،لم!5+!،هـكا!س!لالاكا!7للأعهـكا!5عييكاي،+لاهع

!ياءلأءهـكاهللأكا!ة9ءول!،5+لأ،كا!+كا!هلاءلأكاه!"د!"+كا!دات

د!!كا!،للأكاللأكا

معرفةأننقولأنيجبوهنااللة.بهيأمرهشىءبكلسيخبرهمالآتيأننقولوهنا

كلعنشىءكليعلمفالإله.ألوهيتهمعلىيدللاالغيبمنبعضآالبشربعض

فسيبقونالغيبمنشىءعلىاللةأطلعهمومهماعلممنعرفوافمهماالبشرأماشىء

الساعةقياموقتيعلميكنلمالمسيحأنكماتمامايعرفونهالاأشياءهناكأنحدودفي

علاماتهاببعضعلمهمنبالرغم

إلاالآبن،ولاالس!ماواتملائكةلاأحدتعرفهمافلاالم!ماعةويلكاليومذلك)أما

المشتركة.العربيةالترجمةبحسب24:36مئوحذة(الآلب

بطرسأنإلاالمالمناختلصاقدوسفيرةحنانياأنالوحىبواسطةبطرسعلموكما

إنسانآيبقىالغيبببعضعلمهرغم

ؤتخئينائفذسيىالروعغقىيتكذقيقفتكالش!ئطانقلأيضاداختاييا"تا:ئطرمن)ققاذ

3:هأعمالالخقل؟(ثضنين

العاقلةبالذواتالخاصةالأعمالعلىتدلالقدسالروحإلىالمنسوبة:الأفعالشيهه

روحالآب،منإليكمأناسأرسلهالذيالمعزممطجاء"مئيوحناإنجيلفيجاءحيث

26(.:ا5)يولي"يشهدفهو،ينبثقالآبعندمنالذىالحق
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منيتكلملالأنه،الحقجميعإلىيرشدكمفهو،الحقروحذاك،جاءمئ"وأما

ليممايأخذلأنهيمجدنيذاكأتية.بأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسه

.(61:31،41)يو"ويخبركم

!!إلهعلىالنصهذاينطبقأنالمستحيلمن-أولأ:إبقي

لاالذك!هذاإلهفأىبه(يتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلملاافالمذكور

.؟!بهايتكلمحئغيرهمنالمعلومةيأخذأنينتظربلنفسهمنيتكلم

المسيحانطلقإذاإلايأيئلنالنصهذاليالمذكور:لانيآ

ياتيكئملآأئطيقتئمإنلأئةاثطيقأنتكئمخئرإئةائخقتكئمافوذ)تيهني

16:7يوحناإليكثم(أزسيفةدقئصثإنؤليهناثفغز!ط

بزعمهم؟الخمسينيومجاءحئالالهمعئةبدونالتلاميذبقىفهل

يأتيهم؟لاالقدسالروحأنطالمااممانهمعلىالتلاميذحافظوكيف

تثبيتعنالمسئولهوللمثلثيناللاهوتيالفكربح!سبالقدسالروحأليس

.؟الايمان

المعموديةحادثةفيورأوهموجودآكانالقدسالروحف!نالمثلثينفكربح!سب

قائلأ:السئضاءينضؤثؤكانخضاقيما.يثلحم!ثيئيمايقثئبماائفذمنالروخغقئيما)ؤترذ

322:لوقاإ(سئرزثيكائخييمثاثيي"أئتآ

ؤقوةغقئلثتجلائقذش"آلروخ:ائضلآك)قأتجاقيمريمعلىحلالذكطوهو

35:الوقاالئإ(ائنئذغىيئلثائضؤئوذاثفاومنأئضآقيذلكئطلللثالغلى

الضمياطينأخرجالليمايروحأتاكئصتإن)ؤليهنالثمياطينالمسيحيخرجكانوبه

:1828مئالفيما(ققكوثغقيكئم(فتلققذ

سنقولإلاوالالههوالباركليتهذايكونأنيمكنلااللاهوتيةالناحيةمنإذا

الخمسين.يومحلولهيومحئ-أجازةواخد-كانالالهأن
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عنالتكلميتمكلهالجيدالعهدأسفارمدارعلىأنهالعجيبمنألش!-لاك

عنيعبرحيثالموضعهذاليإلا-أنثىولاذكرلا-محايدكاسما!روح

ا!ا11العاقلالمدكربالمفردخاصةبضمائرالباركليت

قائلآ:المسكينالأبالحقيقةهذهينقل

اللفظبهذاالباركليت""اسمالمترجميذكرلميوحنالانجيلالعربيةالترجمةفي))

اليونانيةمنمعناهاترجمحيثالمترجممنوثصزفمعيبنقصوهذا.حروفهالمعربة

كا!!ه+،"*"9المعزى""صفةاسموجعلهابالعربيةمعناهاإلى

اللغةفي،الانجيلفيتأقينجدها5+كاهل!لاس!كم"الروح"كلمةفحصنافإذا

المعئيفيدمعنوىاسمأى،مجردك!سم-النحوجهةومنلغويأ،الأصيلةاليونانية

وأريحإماتعىوالكلمة.عء،ولءول(مونث!ولامذكرلااللجنسومحايد،العام

صفةؤضعتحيثالقدسالروحأو،إنسانروحأوملاكأوتقسأونفخةأورياح

".القدوس"اللةروحعنللتعبير!هخاصةكصفة"القدس"

يوحناإنجيلئعتبرلذلك.مذكرشخصغقمك!سمفياقيابىركليت"*لفظأما

صفته-النحوجهةمنلغويأ-القدسللروحأعطىالذكطالوحيدالإنجيلهو

يكونوهذا.مشخصةذاتإلىكقوةالمجرداتدائرةمنلغويآتنقلهإذالشخصية

((06الأقدسالثالوثلمفهوماللقببهذامهدقديوحناإنجيل

اللغةفيهووكمايوحناإنجيلهاكتبالىاليونانيةاللغةفيالأحماءإنرابعآ:

محايدةأومونثةأو،مذكرةإماتأتيالإنجليزية

عنفضلألناسوعلىكئيرةاشياءعلىاطلتتمقدساوقديساوقدوسلفظةأنويوضحناسبق93

الملانكة.

5475/98ايداعرقم-247ص-المسكينمتىالأب-يوحناالقديسإنجيللشرحالمدخلم!
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تسبقهالئالتعريفأداةبينهامنطرقعدةخلالمنالاسمجنسمعرفةويمكن

الاعرابيةاللاحقةوكذلك

أو5التعريفأداةيأخذفالمذكر

إممما،التعريفأداةيأخذوالمونث

توه،التعريفأداةفيأخذالجنسالمحايدأما

:المثالسبيلعلىفنقول

أنتراسأو5كام+7ة3-الرجل

يونايكاإى7"ول!كايل!6-المرأة

توكينيتووأتو،ه!"،ه77!ول0،!السيارة

جمعأومفردكانإذاالاسمعلىتتعرفأنتستطيعالتعريفأدواتخلالومن

مفردجمع

80+7ة؟س!=لجاالر!+لأكا؟كام!جللرا

15للاا7،"؟س!ول-ءالنسا7ل!لأولأ"47=أةالمر

!"+ه،77هول"،!تارالسيا+!ه+!كا877ول5+!ةرالسيا

أداةأننجديوحناإنجيلفيجاءتالىالباركليتكلمةعلىالسابقةالقواعدطبقنافماذا

العاقل.المذكرالمفرفىتسبقوالى5هيسبقتهالىالتعريف

طهل!426:45*لأءة،هـ"س!!فلأهللألاس!لئألألم!س!+لأدا!ل!لا

كاعكار+لاه+59+كامع507!مكام!لا،+!هـ،"كا!"داع5كا!كار+لاه+!59+كا!

س!*+95ءلا+س!!ه،س!*س!لأ،5!"!للا!9كالاس!،+ء9،س!لمالاه

مفرد-اسم)اليونافيالأصلبحسبجاءتالكلمةأنطالما:الآنوالسؤال

المؤيد-المعزممط)صفةكاسمترجمتهاعلىالمترجمونتأمرفلماذا(عاقل-مذكر

المعين(
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الترجمةاسم

المشتركةالعربية

دارالكاثوليكية

المشرق

فاندايك

الحياةكتاب

:26ا5يوحناالنص

الحقزوخالآدب،ينإليكمأرسيفةائذىائمقزيجاخومئ

لي.تشقذفهؤالآلب،ينائمنتثق

الحقزوخالآبتذل!ينإليكمارسيفهائذيا!فؤيذجاخوتئ

لييضقذففوالآبينائمنتثق

زوحالآ!ب،ينإتئكثماناستازسيلهائذىاثمغزممطتجاغ))ؤتتى

لي.ت!ثثقذقفؤيثتئق،الآلبجمئدينائذممطالخق،

الآلب،جمئل!ينتكئمستازسيفةائذممطاففيين،تايىؤجمئذتا26

لي،ت!ثئقدقهؤالآلب،ينتثتثقائذممطالخقروخ

الكنيسةهاقامتالىالعربيةالترجمةتجدأنالمضحكةالمفارقاتمنولعل

واليونانيةالقبطةبالمخطوطاتجاء.ممافيهاتلتزمأنيجبكانوالىالأرثوذكسية

الاسمالقبطيالنصفيفتجد،العربيةالترجمةلهوبالمقابلالقبطيالنصيضعوننراهم

سنتيمتربينهميفرقولا-الصفحةنفسفيبينما(مذكرعلماسم)باركليتجاء

""المعزيللعربيترجمونها-يترجونهاواحد

الترجمةهذهمنضوئيةصورةوإليكم
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***!ص.6+08برخنأ،-كا*+1س!334ى

ث!*هـ48ررفي*ور؟،8*ف!ةس!سنتا،-كا،لا!كاعي!)*،3

!،ثس،1اكا،؟ء8يةوو81فرلمه84ا،ءارأئم،أء4!ج111لم*لايحصتويحب!لاازر!إ.،3

)*!ء5ء3،+":53ة9)*ا?ئا8+*صا"هـكاهـ+8كر8*لم!ءلمنهورمموارزياصيمموا"لأكما

ادلأ،ول*1أ8ذ"ء8أ!وركا-"اشا،لم8"كاور!لإ*0035111839.صدنيألىؤيللا-ببللبس

!.8اء!ر8!م3هءلأ*ا*للأ**38إ،لمكاء!*258.لخال!هذإوأنرمقيم

ت53"341كا؟،،لمء03ح!،

*"ءكل!لأشمه"21،ء،3يهلمحلما،ء،*ول"ء"(2014ص!كا!ضفىشيالحمجاءةاذا.26

ول)!11ء"هـ58؟،ةكا8؟84،،)3(4ء،"3*(".،ة38"ه*آا،(5)سل"!ير"ذيلسدكاأ+وع

أرهـصااعوآطهااهـولهـ8؟*مم!+ء*!8.0!"(*؟4لكمم!88*،9ا*صيم!ل!كهاعوباسميلأور

95،ةل!!"فه+ء*لأأ*88*لك،4ولة!ل!،9ي!اولة-5*،ر"3ظتماىىوفي!رك!؟ه

3-*ه8؟!ول.ول.لحء

كا-خ!ء،لم!*"*علأ؟يء+ولء"،*،"ا8ءدل؟اوو:4؟*الأ(مم!**ء؟.-كاصل!مأتدزرصلا!ي.27

*ه"ةء؟،3+يها!عمول،+!ولكر+!ئر-7"له8ء8*ورحه*"وليحوكاسإءعطي!سمأنالأي

ع!!زوروحء7"اا!لإء:بز"*،*ر،ا89؟كاهرفي!7*أ"-")ثة*،ا487-*،قلبممتن!طزبرلا.ممهكفي!م%،!

*؟مبم9ء،،5*لمر)(8)281+*م!بر4ء9!3لم./ءس!.بحزع9

!"."رر،+*"*8"هـ؟فيه*"اء8ء5هـ-رر*41?-"ول-6دء3تلتأنيل!كلسغ.28

ا*كد،هـد!ءصء53*الى-لآ*8+كلءلم،9:ررول!ءه!)كة"818-زرلىصةتم.إلي!متيآضأمحضي(

وو513ةهـم""8(لمح!ء.ةآة8*،*لمح!**47**8*ع!ا!هءكا.!:1()صابا3حوتنهرلاكنتمنيس

هـءا!ث!2+لك*53ا+!8!45ول8."-ب."م!اأيىأنلأءدتلأاإلاحيم

هـكر.95،!هكاءول-6اء30!كار!*"8و"لاكا!هج!8+ء!4الآنة:لل!ئمقلتشفد.92

49ءول4"كارا،*ؤ!*.-أ،صعة**،7!+46"كا.تزمنولتكانإذاحىبمون

كا،8آ!*"9،كاء*اكوكاهكرإ4*ء!3؟ر"ا!*هـ*مأ)6(أده8!صلامآك!مألس!هت.35

3081*لأآةح8*ولء"ملال!*آاكا!*"8ءهل!س!8*اة"ه،95مفارئيس،ن31،بمدسثيرم

لرفر*ه(ثه!ء"لا!كا*!*"ذ.ء،4..صيف!لهركيىآتصائم

في8ء"فيولم!4ءش!،!8،،*أ"ول!8!"\ا"60*إلاش!لرعامتدءىل!ت93.

،!ز38.؟ةم+ء:"ف!*ا!ه-*9ء53عي(4ج!،لأرزكاءكو-،ء83أرصانيوصحنجبأأحبأفي!ا؟

4)ر،ءب!"هـع)؟-اشااء8"فيامة(،ش!؟2آ-الأا)1خا1،؟(ص!ء؟74ات"8+خاتكناترموا.أ""كاإ-م!محذ(

ا،هـلىا53ورلأأءهلم4!88*كا!بخ)..م!

كا!("5.ت!4خثسراظاسىلأصحاعا

ول.*حه"*ه"ول!"*2ء8"رزكأ*،"ول!؟"ولرواأكاا!ء"3بةا!قيالكرمة!وقاأ.ا

"،،،!ء"،سء..قربم!كاء،،8)3(قر!كلثز،م9س)9!=بيح،قا-ز-لند

ول!+له*،هـر)5(2+للأ!دافر"،لحم8)4("ك!"8ثرأيانماقر(ب

خر*،+،لممه!،ء"هـ")6(

*في)

33!ز

،ولكل
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التصويتبنضالعلمالمذكرالاسمنقلتالفولجاتاالمسماهجرومترجةوحئ

جرومفولجاتفيجاءكماالكلامنصوإليكملاتينيةبحروفولكن

لهطهد62:5!ولحح،ولكاولحلأ،+ءول!كه!ه!اء!ك!ول4حول5!ء

ولكاه!)ولكه)!هلأ!ءولكا!ش)03ولولكهث!!،+حلأكاأول4كا!س!ول

35"س!ح،فة"اس!ح؟3هثهلأة*ول)ولهس!6أط3،الأح4حولح

بترجةقامالأوليوحنارسالةبترجمةقامعندماجيرومأنغرابةالأكثرولكن

إلىتشيرالكلمةكانتعندما"كاالمدافع43ثول!حهإلى"باركليتكلمة

المسيح!

8ل58:20أأهأأاحولحح!ط5"+ء3أ"هلأ3،ولولهولهس!ةءحح3س!43

،س!اكه4كهاوله،+ص!3كا!س!س!هكأ4!!حولول"كاطكهثاولحوله!4ولحم!كا!

س!أ3ولولث!س!+3ولول)ثا3ولول

جمئذشمعققتاأخدأخطأؤإنئخطوا.لآلكىقذاإلئكثمأكئصثاؤلآبمم!،)تا

ا2:يوحنااائتارمائضييخت!ئوغالآلب،

قدكانالشفيعأوالمحامىتعىالكلمةأنيعتقدكانلوجيرومأنتظونفهل

؟!الأولىيوحنارسالةفيالكلمةنفسترجمكماترجمتهافيلحظةتواق

هوجيرومفعلهماأننقولوأكثرأكثروالاستفهامالتعجبعلاماتتزدادوحئ

يوحناإنجيللطالباركليتتركوافقدالصعيديةالقبطةالترجمةمترجموفعلهمانفس

وذلكالأولىيوحنارسالةفيجاءماترجمواأنهممنبالرغم،بتصويتهاهىكما

كتابهفيجاءحيثالمسيحعبدالقسبشهادة

البحرية،أوالصعيديةسواءأيضا،القبطيةاللغةواستخدمتالقبطة:اللغة)

-3،،0أةءكا!لحااليونانيةبحروفهاهيكماالكلمةنفس
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مادرجمتالصعديةكانتوإنالمعزى،،اليونانيالمعىبنفى(309،حا؟لة!دة

(61الأولىيوحناليجاء

فيالموجودالباركليتكلمةفيالمدفونالسرهوما.نسألأنحقنامنأليس

لنضترجمتهممنبالرغمالاسمهذاترجمةمنالكنيسةأباءمنعوالذىيوحناإنجيل

التفكر؟منالكثيرالأمريستحقألا؟اا2:الأولىيوحنارسالةفيالكلمة

القساوسةبعضشهادةوبح!سبأنهعلمناإذاقليلآتتضحالسوالهذاعلىالإجابةلعل

،5،ولررك!أ"5+كلمةوهي06.3اةهكا!لحكلمةتشبهكلمةهناكأن

الذينالقسوسأحدكتبهفيماهولاءوجدوقد):بسيطالمسيحعبدالق!يقول

اردولساناالأرديةاللغةفيصغيرةرسالةاهـفي268سنةالهندفيييشرونكانوا

الخطأوقوعسببأنعلىيخهاينئهأنأرادوالئالهند،فيكلكتافيطبعتوالى(

باراقليط"لكلمةمشابهةيونانيةكلمةوجودهوباراقليطكلمةشرحمحاولةفيوالخلط

وأالممجدأوالممدوحأوالمشهور"وتعى"،لريكليتوس"برريقليطهى"باراكليتوس

يسيراللفظينفيالتفاوتأنوقالوا،بشدةبأقوالهميتمسكونجعلهممما"،المحمود

فيباراكليتوسإلىبيريكليتوسلفظفتبدلمتشابهةكانتاليونانيةالحروفوأنجذا،

النسخةهذهالمنكرونالتئليثأهلرخحثم،القياسقريبالكاتبمنالنسخبعض

(62الأخرىالنسخعلى

ولاالهندمنقسبشهادةلهناتيفلن،بسيطالمسيحعبدالقسقلبيطمئنوحئ

الكهنوتفيوأخوهحبيبهبشمهادةلهسنأقيوإنما(الأفيالتركب)بلادمنولاالسند

915ص-بس!طالسمبحعبد-الماتيدعتجغذتاييآخرنبيكقالضعدشالكلافيتتناهل61

146ص-الكتابل!باهل62
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هذهجاءتحيثعزيزمرقسالقمصوهوألاالأرثوذكسيةالقبطةكيستهوابن

الشهادةهذهمنضوئيةصورةوإليكم63كتابهفيالشهادة

مسم!،رر!ىلاتركد*صشهص!ص!سر،؟*ش!ىيسثى!رركا!ع!ص!ئه*سءصىلى،برهـ!
كسه-س9!،همصسهىس!س*اصتطسط\،!-!ى-"صس!ص!دم!*ك!صهـالى!ا!
،ءص!-احر**ع!!دمصحم!دكل.ة-صكل!م!حرمىس-!ر!!كل!عىسص"-سص!مر*مى.سعركلص

-!3!ص-سهص!!بحمد"!سص،.1،3.صلامط!*(*لهصم!!ىءسدصصلم"-خض

*شملا..ا،لم/31بتا!ضثىالاهانشربجريدةمقافىفيس

بأسيوعلتاريخااهذقبلالجريددنشرتهمقالعلىأردير

الإسكمريممورهولقدساالر!حبانكاتبهيقولوثيه!/

الؤنتيذكرماالتىأما:معناووأمعر!باراكلتىحىالبونانيةالكلمةأن(1)ء؟،

شرافعالكل!حين!ين:اشمرثأثمثه"ضأ:المحدو،معا!اانتىمى،مذدسركينسفض؟!

لا*+بمم؟اه**+مم!بم(اثشهورأولمحمودا
يلى.كما.التجاكا3ء

3؟،+-+067لأ**م؟**7لأء)ا!لعزىلا!33

مختلتى!،كرء"أعنأاصعنىئثلبغ!بكىحمخهل!اككلمتينحصلامن!ال!اجمعالثانىالحرفأناف3و"ء%

لا!لألاكالاصلأء3س!.93م!3!)معبرلألألأ!3س3سئم!

يمكنوكيفالمقدسالكتابفيالخطأهذاوقوعيمكن:هلهوالسؤالولكن

وقوعه؟

جدأواردةالمقدسالكتابفيالأخطاءأنيوضحسوفالتاليالمبحثأنوالواقع

وإنماالليبراليينفقطليسأنفسهمالمقدسالكتابعلماءبشهادةجدأكثيرةهىبل

بالأدلةمدعمالمحتملةوأسبابهاالخطأاحتمالاتنوردوسوفأيضاالمحافظين

يوحنابجيلمؤلفمنخطا

اليونانيةإلىالاسممعئترجمةيوحناإنجيلمولفمحاولةمنالخطأيكونأنيمكن

المثالنأخذنفسهيوحنافيهم.مماالجديدالعهدمولفىمنكثيرونفيهسقطالخطأوهذا

كنموذ!التالي

933ص-المقس!الكتابتحريفاستحالة3،
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الخطأفيالأناجيلهذهمؤلفويقعأنيستبعدبسيطالمسيحعبدالقسكانوإن

الىوالمقدسالكتابأسفارمؤلفوأنسنئبتأنناإلا64إلهيبوحييكتبونلأنهمنظرآ

عنالحكمذلكبعدالحقللقارىءوالأخطاءكثريكانوامقدسةالقىيعتبرها

المقدسى.الكتابووحىإلهاميةمدى

كانالبطرسوهذا،بطرساعهتلميذالمسيحتلاميذبينمنأنهيعرفمناكل

اسم"هوجديدآاحمآأعطاهكعادتهالمسيحولكن،يوحنابنحمعانهوالأصلياسمه

9+س!+اليونانيةإلىويترجم،"صخرة"العربيةإلىيترجمأرامىاسموهوكيفا"

"وس"!هإليهيضافالفاعلأوالمبتدأحالةفيالإعرابيةاللواحقإضافةوعند"بيتر"

بضم"بطرس"هكذاكتابتهعلىالعربودرج9+ء+!ههكذايكتبعادةوالاسم

الواو.حرفمنبدلأالراء

هواحمهولكنبطرسالأياممنيومفياسمهيكنلمبطرسأنالمفاجأةولكن

ترجمةإلاهومابطرسواسم)كيفا(بلبطرسيصبحلماحمهتغيروعندما"سمعان"

واقعةوإليكمببطرسكيفاأوسمعانينادىأنالخطأومناليونانيةاللغةإلىالإسملمعئ

الفقرةترجمةفيتخبطتالترجاتأنوكيفحمعاناسمتغير

لترجمةا

بيةالعر

المشتركة

يكندافا

ليكيةثولكاا

ا:42يوحنا

يوحنا،بنسيمعان))أنت:وقالتسوغإتييمافنطر،تسوغإلىيهوجاء

((متخزا(ى)1))يهيظ((وسأذعوك

ئوتا.ثنسيفغان))اثتآؤقال:تس!وعإتي!قتطرتسئوغ.إتىي!قخاغ

ئطزكن:تفمصييرةائذىعتقا((ئذغىأثت

بنسيفعانانتآ)):وقاليسوغإتيهفخدنتسوغإلىيهوجاغ42

146-صالمسبحبحدياتيآخرنبيعنالمقدسالكتابل!باهلم!
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المشرق!ار

البوليسية

الحياة

النص

نيناليوا

صتخرآأىيهيظ((،وس!تدغىيونا،

ابنسيمعان،أتتا1:وقال،يسوغإلييماقخذنتصوع؟الىبهوجاغ

ئطرساي-اايهيظس!تدعى،آنتيوحئا؟

سيفغان"اثت:ؤقالميثغانإتىقلئأي!ئوغقتطرتسئوغ.إتىؤافتاذة

ضخرآ.آئمتقا":ستاذغوكؤليهنىئوتا،ئن

*!دا،لألأ!ء!+لا!هلاه59+!د!!ه+لاهكالأياس!لم!لا51"!!هعةء

لن-+لاكا5لاهكالأدا55ك!ا57ل!داس!ت5عهيالا"!للأدال!

،!ةدلا!وييك!ؤ5س!9!،لمالاعدا"+5ول59+عع

العربيةالترجمةغيرالصحيحةللترجمةيوفقلمتقريبأأنهالسابقالجدولمنتلاحظ

تخبط،ففيالترجاتباقيأماالحياةوترجمةالكاثوليكيةالترجةوكذلك،المشتركة

احمهيكتبونسفرهجوازاستخراجوعند،مصباحاسمهالناسمنأحدأأنلوكماتماما

لاالأعلامأحماءلأنللضحكومادةنكتةستكونأنهاشكلا،ولكاا9بالإنجليزية

للإنجليزيةئنقلعندمامصباحفاسمالأخرىاللغةبحروفصوتيآتنقلوإنما،تترجم

ولط!360هكذايكتب

إنجيلمؤلفأرادفعندماالجديدالعهدمولفوفيهوقعالذكطهوالخطأهذالكن

التالي:النحوعلىالمسيحكلامنقللكيفاالمسيحقالهماينقلأنمئ

ؤأثؤاصبكييصتيىأئييالصخرةقذ؟ؤغقىبطرسىائتآاثضأ:لك4أفو)ؤانا

:1618مئغقيقا(تفؤىلنالخجييم

؟بطرسأنتلكيفاالمسيحقالحقأهلولكن
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الإنجيلمؤلفولكن"بطرس"أنتلهيقللمو"كيفا"أنتلهقالالمسيحبالطبع

اثكاا9للإنجليزيةمصباحاسمينقلكمنتمامااليونانيةاللغةإلىالابممترجةنقل

لوقاإنجيلمؤلففيهوقعالخطأونفس

انكقرابثلآثئثيهر(نقثلاثتؤتمالديذتصيخلآئطزسنيالك4"أفو)ققاذ:

.22:43لوقاتغرفيى(

:فيقولللوحىالخطأهذاالأعمالسفرفيلوقاوينسب

:0113أعمالؤكل(ادتغئطزسنتا"ئثم:ضؤثإتئ!)ؤضاز

7:ااأعمالؤكل(ادتغئطز!نتافئم:ليقاثلآضؤتآ)ؤستيغث

بولسفيهيقعالخطأونض

إئجيلغقىئطزسنكضاائغرت!إئجيلغقىاؤثمئأ!نىزأؤاإديالغكيم،)تل

2:7غلاطية(اثجتالق

الخطأهذامنينجلمنفسهيوحناوبالطع

اغسيفكلآكئت"إنتسئوع:اتجاتهإ"ابدأليخقيتغسيل"لن:بطرسته)قال

13:8يوحناتصيصب(قجىلكققي!ن

نفسه!اسمنسىنفسهبطرسرساثلمؤلفأنالحقيقيةوالمفارقة

ؤغلآطيةئئئ!نشتتاتينائمتغريينإتىائتسييح،تسئوغزسئوذ)ئطرين،

ا:ابطرسا(يناثفخئالي،ؤييثيييةؤأسيياؤكبذويهية

لسمعانيقولفالمسيحالحائطعرضالمسيحبكلاميضربونهذهبترتجهموكأنهم

كانواالجديدالعهدمؤلفىكلأنوالعجيب"بطرس"يدعونهوهم"كيفا"سيدعونك
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للمسيحالمجاملةبابمنحئكيفا""واحدةمرةولاديدعرو!"بطرس"يدعونه

إلههم!يعتبرونهالذي

نوضحأنيهمنامابقدرالكنيسةفيهوقعتالذىالتاريخىالخطأتصحيحهنايهمناولا

الكتابفيالشاثعةالأخطاءمنهو6هالحقيقيالاسموضياعالأحماءمعافيترجةأن

.المقدس

بالوحىيكتبونكانواالكتابيةالأسفارمولفوبأنالقمىكلامأنننوهأنيجبوهنا

متخصصوعليهااستقرالئالحقائقمعيتعارضكلامفهويخطواأنيمكنلاوبالتالي

الأخطاءفي(المقدسة)الأسفارهذهمؤلفوبوقوعيسلمونأنهمحيثالمقدسالكتاب

ولي!المولفينعننتكلمأننالاحظ-الأيامأخبارسفرمؤلفوذلكعلىمثالآنأخذ

ذلكتذكرالأخطاءمنالعديدفيالسفرلهذاتأليفهمأثناءوقعوافقد-الناسخين

السفر:هذاعنفيهاجاءحيثالكتابيةالمعارفدائرة

عندماممزقةأومشوهةإماكانتالكتابيةغرالمصادربعضأنإلىإشاراتهناك))

،المبتورةاللغويةالتركيباتوالفقراتوالجملمنالكثرفهناك.المؤرخاستخدمها

المعئالمترجموناستكملحيثثرجمتها،عندكبرحدالىمعظمهااختفىعيوبوهى

الأنسابسلاسلفيعنها،الطويلةالقصصفيظهورأأقلوهى،التخمينطريقعن

خصائصمنكانتلوكماأحيانأالعيوبهذهإلىيشاروقد.الوصفيةوالفقرات

غر-مثلآ-الأنسابسلاسلفمعظم.معقولغيرهذاأنإلاالمتأخرةالعبريةاللغة

مثلالتاريخفيالمبرزينبعضأسماءتذكرلا،الكهنةأنسابسلاسلأنكما.كاملة

1(.310:،26:17أخ92و11:4مل2)عزرياباسموكاهنين،الكاهنيهوياداع

الواضح،النقصبنضولكن،مختلفةوبصيغ،الأنسابسلاسلمنالعديدتكرروقد

بناإذ،المجموعاتإحدىأسماءنقرأفبينما،القوائمفيفجواتأوثغراتعدةفهناك

مرةولاكيفا++اسمبهايردلمفاندايكترجمةالمثالسبيلعلى63
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ونجد.الانتقالهذااليتنبيهأدقدون،أخرىمجموعةمنأحماءأمامأننافحأةنكتضف

تحوممطفهى23:2،34-27:الأولالأيامأخبارمنالأقسامفيالظواهرهذهنفس

علىالمترتبةالبياناتمنالكثيرولكن،وفروعأقساممنمنسقنظامفيمتتابعةبيانات

نأافتراضهوالظواهرلهذهتفسيروأقرب"تفهم.تكادلاحئمبتورةالنحو،هذا

ورقعلىأوفخاريةألواحعلىربما،المكتوبةالجذاذاتمنالكثرلديهكانالكاتب

إمكاناته.لهحمحتمابقدرهي،كمافنقلهامبتورةالكتابةوكانتغيرهما،أوالبردي

أشراطأونقطبوضعالثغراتالىلأشار،العملهذا.ممثلقامحديثآكاتبآأنولو

تلوالواحدةالجذاذاتبنقلبساطةبكلقامالقدىمالناسخأنإلا،الفجواتمكان

بخصوصبينهمفيماالعلماءيختلفوقد.العلاماتهذهمثلاستخدامدونالأخرى

ولومنها.الكثيرعلىيتفقونأنهمالا"،الأيام"أخبارفيالمفترضةالفجواتمنالعديد

،الفجواتوالغراتهذهإلىالاشارةمعالأيامأخبارسفريبطعماشخصقام

بعضنوضحولكىلبس((66منالسفرينهذينفيماإزالةفيفعالةمساهمةلأسهم

رأكطبحمسبأنهمالمفروض-السفرهذامولفوفيهاوقعالىالأخطاءلهذهالأمثلة

احلاكمااحمهابنلهكانشيشانأنالسفرموف!يذكرحيث-إليهمئحىالكنيسة

!إ!!ابنونلشيشانيكنلمأنهيذكرأكثرولشى،أعدادبثلانةبعدهاأنهإلا،

2:13:أخبارا2:34:أخبارا

وابنشيشانيثمعىوابنيشعيافايموابن.وكانبناتبلبخونلشثنيكنولم

احلاىيثيثانيرحعاسمهمصرىعبدلشيشان

بينما،فداياابنهوزربابلأنيذكرحيثتخبطهفيالأيامأخبارسفرمؤلفويستمر

ا:احجىو3:2عزرافيكماشألتيئيلابنهوزربابلأنالكتابأسفارسائرفي

اءك!
الكتابية-غيرالمصالر-السفر،ايايامأخبارمادةالخاءحرف-الكتابيةالمعارفلرةد

الئقافةدار-22-2627صفحة
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3:91رخباأا

وكعىزربابلفداياوابنا

وحننيامشلامزربابلوبنو

اختهموشلومية

ا:احجي3:2عزرا

لداريوسالثانيةالسنةفييوصاداقبنيشوعوقام

فيالسادسالشهرفيالملكبنوزربابلالكهنةواخوته

كانتالشهرمنيوماولوبنواواخوتهشألتئيل

حجىيدعنالربكلمةليصعدوااسراثيلالهمذبح

بنزربابلالىالبىهوكمامحرقاتعليه

والىيهوذاواليشألتيئيلموسىشريعةفيمكتوب

يهوصادقبنيهوشعاللةرجل

قاثلاالعطمالكاهن

وهيمانالمغنيينأنفيذكرالأخطاءمنالمزيدفيالأيامأخبارسفريمضىوهكذا

مرارى(-جرشوم-قيهات)الثلاثاللاويةالسلالاتمنهموأيتانآساف

:فيقول

إلهالربوتسبيحوالشكرالتذكررولأجلخدامآاللاويينمنالربتابوتأمام)وجعل

وبناياواليأبومتثاياويحيئيلوثهيراموثويعيئيلثانيهوزكرياالرأسأساف.إسرائيل

بالصنوج(يصؤتآساف.وكانوعيدانرباببألاتويعيئيلادوموعوبيد

ه-61:4أخبارا

بالعيدانالمتنبئينويدوثونوهيمانآسافبىللخدمةالجيشورؤساءداودوافرز)

ا25:أخبارا(خدمتهمح!سبالعملرجالمنعددهم.وكانوالصنوجوالرباب

أزراحىإيتانأنالأخبارسفرمؤلفيدركهلمالذىولكن
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حقكعنأخبرفدورالدهر.لدورالىأغىالربالأزراحى..ممراحم1لايثان)قصيدة

ا:98مزمور(بفمى

بيودردعوكلكولوهيمانالازراحيإيثانمنالناسجميعمناحكم)كان

4:13ملوكا(حواليهالأممجميعفيصيته.وكانماحول

اسمبينعليهأختلطأنهمرجعهالأخبارسفرلمولفالحاصلالإضطرابسببوطبعآ

ازازخا11واسم11زراحى111

عنهينقلكانالذممماالمرجعمنأزراحياسمقراءةفيالسفرمؤلفأخطأفقد

2:6أخبارا(حمسةودارع.الجميعوكلكولوهيمانوايثانزمرممطزارحوبنو)

زارحأنهفظن

3803:تكوين(زارحاحمهالقرمز.فدعييدهعلىالذىأخوهخرجذلكوبعد)

سفرمولفعلىونتجئ،المقدسالكتابعلىنتجئأنناأحديتصورلاوحئ

الذينالمقدسالكتابوعلماءاللاهوتيينمجموعةشهادةلحضراتكمسنسوقالأخبار

6:18أخباراعلىكهامشالتاليالتعليقفوضعتاليسوعيينالآباءنسخةأخرجوا

راجع3وا:2هيدوتون)وأيتانوآسافقيما،الثلاثةداودمرئموهناين!تب)

في،ولكن.ومراريوجرشوملقهاتالثلاثاللاويةالسلالاتإلى،(16الفصل

فيبالأزراحىأيتانويلقبحكيمانوأيتانهيمانأناا:املوكهفييذكر،الواقع

بخبراءالأمرأولفياستعانأورشليمهيكلأنيبدو.98مزعنوانوفينفسهاالآية

التبطسعنناجمه()2:6يهوذاسلالةإلىوأيتانقيماننسبةأنشكلا.كنعانيين

(((46:21و3803:تكوينرتجع)يهوذاابنزازح**و"الإرزاحي*بينوقع



)الأسفارهذهيكتبونالأيامأخبارمولفويكنالم.ولغرهللق!سؤالناوالآن

فييقعواأنويخرهالقسيقبلفكيف؟؟؟الكنيسةعقيدةحسبإلهيبوحي(المقدسة

؟الأخطاءهذه

الجحش

ؤتجاخواأوزشييتمينقرئوا)ؤتما:أورشليمإلىالمسيحلدخولوصفآمئإنجيلفيجاء

إتى"ادقتاتفضا:قانلأيفييذننت!نوغحيتئذأزستلالرثتولطتجتلجمتذقاحىتنتإتى

يهقا.ؤاتتاننقحلآهقاقغقاؤتجخشآترولبوطةآتانآتجذال!قيفؤفتأتاقكضاالييائقرية

قذاقكانيرسيففقا".قيفؤقتإتثهضا.مخئاجالرب4قفولآ:شتئثأاخدتكضاقاذؤإن

يالئييةقيلقاتتئميكيكفة

آلال!".اثنؤتجخثبىآلالطغقىزاكبأؤديعآتاييلثقلكلثفؤدا:جمفئؤن!ئتيما"فوئوا

غقيهقاؤؤضغاؤالخخ!ىا!تالطياؤآلتاتسئوغآترفضاؤقغلآكقاالفميذالطقذقمت

ا-27:امئغقيهقا(قخقسنثتاتفقا

المسيحبدخولتحققتالقدمالعهدفينبوءةهناكأنمئانجيلمؤلفكلاممنيفهم

زكرياسفرفيجاءمامئيقصدوكان.وجحث!أتانعلىراكبأأورشليمإلى

مخلضاعادلآيأتيلثقيكلثهااورشليتمينصتياوآهتفىجمهتون،بنمتياءبتهجى)

العربيةالترجمةبح!سب9:9زكرياأتالط(آبنجحثيعلىحمابى،علىراكتاوديغا

المشتركة

ابنفقطواحدجحشعنتتكلمأنهايجدزكرياسفرفيالنبوءةأصلفيالمدققولكن

العرىالأصليوافقماوهذاأتالط(آبنجححبىعلى،حمالي)علىأتان
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أك!6النهكألمح!+ايللأك!ك!63يلأ6+ثر!اه66536!لا،53!3يهم6لايم

لأ5!ي66؟يلي6*لأيهم66133للا

وذلك،السبعينيةبالترجمةئسمىماوهىاليونانيةإلىالعبرىالنصترجمةعندولكن

حيثخطأفيالمترجونوقعسنةوعشرينوحمسةمائتينبحواليتقريبأالمسيحبعثةقبل

الجملةفأصبحت"و"ترجمتهاويمكن"كاكط"تنطقوالئياكايلاالعطفأداةأضافوا

عنونتجحماركلمةبعدالعطفحرفبإضافة(أتانآبنيجحشيىوعلىحمالي)على

أورشليمسيدخلالملكهذاأن-خطا-يفقمأنيمكنالقارممطءأنالخطأهذا

الترجمةفيالآنهوكماالنصوإليكم،والجحث!الحمارهادابتينعلىراكبآ

الانجليزيةإلىترجمتهويليهالسبعينية

?ك!9:9كاكرب9!!كاة9"،+كالاثوء9،صا!للأ.*لآل!كا!ء،+!+"ء9

)ء9كالاه،"يل!.!ةلق8!!كالا"ءتا!كا5لاس!9طلاس!!كاكايأ5يا،ة،*"يا50*4لا

لأللألحلتأكا"كا!ن،!نةكا!+!لا"ول!يال!لىغ5عللة*،لملأ+غ!ه،ثالحه+ن*ذتق+57

.لاه!!

الإنجليزيةإلىترجمتهوهذه

("زحاهححح"!4لمألأ،40ح،ث!!ول!عآه3أهول،"هعحان!ول؟لملةوله0.4

لماكاة!ث!ح(513!لملااءث!لمةء،ت؟"ح140،ث!،حن!ول!أ3حهف!أول!ه،حي،ح،لولثه(،

ول!4!34الأهز*ولء"13ءولطح4،لةذ!ولنةولهكاى33،لالة4!!ولولهلأ

35المة67

،7ء،+3!،للا"س!أولكلاصأأولا!ولص!أث!3-6لا3أعاءح،لهسأ54حصأ..!ه(ولء!ول-6*)اثه4ء"

كالأ3،ولولص!ا!!!ثه4حعوو3هولفى،4،صأ..مأول4هول،1581
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السبعينيةللترجمةرجوعهكانزكريانصمئإنجيلمؤلفاقتبسعندماوبالفعل

إلىالمسيحدخولحكايةبتولفوقامالنصفنقلالخطأهذافيأيضآهووسقط

العهدنصفجاءزكرياسفرعنهتنبأماهوهذاالمسيحأناليهوديقنعكىأورشليم

السبعينيةفيالمترجمونأضافهاالىالزائدةالعطفأداةيحملوهوالجديد

آلالط(ائنؤتجخشيىآلالقغتىزايهبأؤديعأياأييلثقيكلثفؤدا:جمفتؤنلإثئة)فوئوا

2:هامئ

اليونانيالأصلفيجاءكماالنصوإليكم

يلا،!2فى:55ء+كاحا،+9+كا!ث!لأللأياكامالاهة،5لم5"،كا!لا!لاهكا4+?95يا

هكادا9+لا!ه5يا"*س!!،+س!،لمللأ*عس!ل!لمدالأهلأهيم،!هلأه"للأي!لملالأهدا+لاهلألالحلاهدا

فكرةيهدمبساطةبكللأنهالكنيسةمضاجعأقلقالخطأهذافيمئوقوعوبالطبع

فيالنصفيقليلآيغيروابأنالموقفتسويةفحاولوامئإنجيلمولفوعصمةإلهامية

مولفخطأيظهرلاحئزكرياسفرفيالعطفأداةالمترجمونفأضافزكرياسفر

اضطرتوالحياةالمشتركةالعربيةمثلالحديثةالترجماتبعضولكن،المقدسإنجيلهم

تحريفاتفضحتالىالكتابيالنقدمدارسظهورنتيجةالصحيحةالترجمةتضعأن

تلاحظأنوتستطيعالعربيةالترجماتبعضفيجاءمايوضحالتاليوالجدولالمترجين

الترجماتبينالعطفأداةفيالتلاعب

الترجمةاسم

المشتركةالعربية

9:9يازكر

قيكلثهااوزشليتمينمتياوآهتفىجمهتون،بنتياإثئهجى

آبنجححبىعلى،حماليعلىراكتاوديغائخفضاعادلأيأتيلث

.أتان



يكندافا

ليكيةثولكاا

الحياةكتاب
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قيكلثفؤدا(وزشتييتم.يئتتاافيميجمفئؤنا"بنةتاحذآلتهجى

ؤغقىحضابىغقىؤزايهصبؤبيعؤقثصورغادلهؤإتئلث.تاايى

آلالط.ائنتجخ!

فؤذاأوزضتليمبنتياوآهيفىصفيونينتياحذآإبت!جى

وعلىحماليعلىرايهبآؤضيعآئخلصآبازآإتيلثآييآقلكك

.أتانآبنيتجحثي

هؤدالأنأورشتييتم،ابنةتاؤاهتمىجمهيؤنابنةتاحذآ"ابتهجى

غقىزايهبؤبيغؤتيهنةطايخر،غادذفؤإتثلث.ئفيلقلكلث

آلال!.اثنتجخثيىغقىآلآلط،

مؤلفسقوطبحقيقةصدععندماغيرهمنجرأةكثرالمسكينمئالأبكانولقد

:تفصيرهفيجاءحيثالخطأهذافيمئإنجيل

تكراريأتي،بالأشعارمنهيأتيماخاصة،اليهوديالنبوكطالأدبفيأنومعروف))

التكرارعمليةالآيةهذهفييتضحوهنا.المعئولتوضيحوالوزنالنغملتحسينالكلام

ثمحمار"على"راكبآيكررعادثم،"أورشليمبنتيا"ثم"صهيونابنةيا"فيأولأ،

وكبوهاالمترجمونوبعدهمافخفأخطأ،"أتان"ابنصغيرحمارأنهيوضحأنأراد

وكأنه،مفلوطأالمعنىفجاءالواو!افافةأثان+ابنجحش8وعلىحمار*على8

جحش.أكطصغرحمارانهوالصحيح.معأجحشوعلىحمارعلىجالس

وصغاربلفقطالحميرصغارعنللتعبيرتستخدملاعه"ول+صغيركلمةولكن

مضافة(بالعربيةجحش)صغير""فجاءت"صغير"كلمةتمثزأنفلزم،أيضأالخيل

ولكن.أتانابنصغيرحمار:هكذاالصحيحالمعئفصار.الأتانأىالحمارأنثىإلى

هيكماإنجيلهليمقالقديسعنهانقلهكذا،السبعييةللترجمةافخفهمكط
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معآ،أتانابنوححشحمارأممط،بالمثئىلتصروالألفاظالمعافييعذلأنواف!طر،

بهما.وأتيافيفخلاهما،معهاوجحشآمربوطةأتانآتجدانفللوقت):هكذافجاءت

هذافكان.يرسلهمافللوقت،إليهمامحتاجالرب:فقولا،شيثأأحدلكماقالوإن

وديعآيأتيكملكلثهوذا،صهيونلابنةقولوا:القاثلبالنىقيلمايتملكيكله

وأتيا،يسوعأمرهاكماوفعلاالتلميذانفذهب.أتانابنوجحشأتانعلىراكبآ

الحطأهذا21:2-7مئ"عليهمافجلسثيابهماعليهماوضعاو،والجح!ىبالأتان

ذكرواحيث،ويوحناولوقامرقسالقديسينمنكلثلافاه،المقصودغربالنقل

جحضآ":كلمةلوقاوالقديسمرقسالقديسنمنكلويزيدفقطواحدجحقأنه

النسخةفيجاءتكما"03ا:9لوقا،ا:2امرقس"الناسمنأحدعليهيجلسلم

68((9:9يازكرلأه"قتا+لأ!هغصغيرآجحشآ":السبعينية

العطفحرفتحذفالعالميةالترجاتمعظمأنتلاحظأنتستطعالتاليالجدولوفي

!امئخطألاخفاءالفاندايكنسخةتفعلهلمماوهوالعبرىبالنصالتزامآ

ك!*ءول،ح+4نأهوللةلأس!ولأهول

ذس!ولأه!ححع!ا،!لا،ه4!لا!عس!أطآه

نم!هولإ

3"هولأ،!ول،!طص!4!53ا+ء3حلةولإ

مح!3،لاهول!ن!اول!حهحولث!45لاهول،

ذ!ث!ء،هول3،لة4ط4لأأول!3لةلأ،!أه+،

665ل!اأم4ء!ا!اس!

ذء"9?أه4!ح!!،لأا35ء،"!لا!هآه

نم!هول!3؟ألاهلةلاه.04حأث!!لا!!!آه

لأحل!3لةء+!!حث!410،لأهولعن!ول!

حهحول013لأولهزء+13

ءط+ء!،ث!ثهءول

9-31101"ه،ول4،لةح،!حءط!4لا!طص!4ع

فص!هولإ

ولفه3حس!"4هم،آهول،!ح"ث!!3

5+ءأءل!ولإ

35كللانماول!أ3حهولناول!!

400!4!ولن!*ط35ء؟لةولالةظأ3!ول

،،ث!!ق

ث!*وللأولاءن!اول!ث!4أول!،04ولطص!لا،

!3ءول!ح511مه44س!؟للأاه.

!كس!*صأأ7أول!+علإلة15أءأ5ول

ذس!ولهزحس!،ه"م!اءآه2أهول

"3هأولاوللما!لا،"وله"س!ءا"هآه

ل!ء)3ءلةولإ

مأ،طهولهلأ3فط!ولأ3ح5+فا!ه،

972-728ص-الأولالجزءيوحناالقليسإنجيلشرح68



ولاولحه3"ولهفاولث!اولا!ألازول3(،لة4ط47اول!

لة3لأا،!+ه1!،لا"ولطحة،حة4

7أح"5قهول13،"نأ!حول"،مح!ولمم!،51*الا،

،لة4ق41ول!هول!04ء؟ل!لأ،وله"ول،ح151،

س!"،ل!هآآه44حمم!وله

ح5ولس!،"ول5سعس!ولا!أ3!7ءع5أهول

ع7ح+هءولأوللأل!اح3حلةول،حاءح،!*طص!

،لة34"5ول(!3هول!ن!اول!طث!*5ول،

7أ(ح+ه،كلة4ءطأ3حنا51ول!ه،

لأهول.ا)س!ا3طول+ا!ء،لة4+ء34هول،

4ه؟ل!لاس!ث!ححهس!ول3ولهحث!،ح(51آه،

4ه.لاء*ل!

س!*ل!اصأص!آلأح33أهول

!!ارولامهلأهذ،ههح"س!اهآهولهنم!إ

ال!حهأولأول4الاه74اهح،حهمحمهءاهآه

)+ء3حلةول!3س!ح،لاهولعن!ول!أ3

ح5نا6أول!45هلأول.حي!13كلنةآطة4004!

ه!4ث!ثمة4طء"5*ءع،30لأ،ء.ءولأ3ول54

هعهول4،لة34أ(3هول،4؟لاأهحلا،هول،"ح

3ولهآه،حآولءلة04لاح؟ل!ا

ل!!*ثأ4ها(!+حل!ولاعء4!ءولثه7أد-ح+ه

ا.لا(أحآهنم!،ولهحها)ولمهذلأهإ

س!!ا"هحآهلأل!ح3لةحول،ألماهث!3إ

3حص!،لاهول3ن!)ول!حهءول03،لأهول.

س!وللا!*لة043ح3أ،ط*أ3."ط!ذ

ءاأكمه"س!ث!34ء*!م0،.ءلأ،3

حي!13أولء!حاطة4كأ4!ولأوله4

4.لاءكللأأه

+ءأ33أا،1وله+!4هولس!ط31ح0،51

لا!40+ا5ل!اءك!أ،+ء،،طأولهلة7ح33اهول

ذحولهأ!حس!3!"،لأ،ول،"ص!4"!عنث!هولإ

3؟هلهاأ،"ول4،"!ح3!ءل!3لةس!ولإ

3ءح،لألاهعن!اول!حهس!ول043لألماه،
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لأ5لا.

ث!س!أ3قءإ؟!لاه3!،74أح4ه!وله3،

لأء،طء31"ولهول1س!،ق41ول!5ول،

04ولمم!ء-لأ

ق4اولهول44؟لااهح"3ح0،15

س!ول!311ط3أ،لة4كلة74ح33أ5ول

ذس!"هأحححع!لالأ!،40لا!ء"ث!!عآه

نع!هولإ

ث!53ول"لة5لا40،4ول،!طء،!5م

)ح+3حلةولإ

؟حث!140،لأهول!نما+!أ5ح5نلأولول!،ه

لاهلا،

أث!!+لاهح3حة4؟لأ!أ+!3لة74أأهولأ3

حث!،

فىوللأولاح*4ولهولولحأ04ول!04س!؟ل!لأ،

وله4ح،511س!ث!أهملةآه،4لأحال!ه

*للاعن!)!كا)ح+،73ح33هاول

ولذح5أحح!ءعأ،1لأ،440لاث!!،ح3آه

نع!ولهإ

3"هول(،40ول،!ط،ء!5آ

!ءل!ا3لةءولإ

!حط410،لاهول3ن!ول!أ3ح5ن!ول!15

لألماه،

+حكل!.ذلا434،لةطألأ،ول!كهلة74نأوله،

ا"مألأ4،لة!ولفة+وله،04؟لاا،لأس!

ول،1105س!!لأل!هأآه،ء؟ل!04.

اهولولطةك!اح3نأ،لة43،لة،كلة4!أ6ءا

زح"أهحس!س!!ا،،ل!،!لا،ث!!4ح!أل!هولإ

فى3هلا!أول+،لاوله"،!لا!ث!!أس!ع

لم!س!)ل!3ص!ولإ

3حح،لأهولعن!ول!31س!نأ51ول!،ه

لأهلا،

س!+أ3ق!"ث!حلاه43،لة7أح(+ههول3،

ولث!ول6احكلة4ق4اول!هول،4هلاحمم!ول،

ه+!ح،511حث!أهآلةآه!4ح*لااه

س!*ل!حأ4ح+أأ!هوللةس!37!أوله-ول!!

ذءولأهحح!حع،!)لأ،ه!لا!!!أط3آه

نم!هول!3طهلا،،!لاء!،ث!س!3آه

+حأ3لةحول!3حء،لأوله3فماول!ءهولح03(



ق!ث!،حوله3رر43"لأ!أول!ث!لة7نأ،هول،

هال!الأ4،ل!+نةول!هول044ء،لاالأ،

وله4س!،(51ءلإلأهملةآه!4لا!؟لده

127

لا5ول،+!ط،ء5ول83لة4طلأ!أول!

ث!لةلأنأ!هول،!حوللأح،ل!4+نةول!هول!

،لأء؟ل!04وله،،51?ح،لأهآلةآه4

04لأءكللأا

مئإنجيلمؤلفخطأنتيجةالخطأهذافيالكنيسةأباءمنالكثرونسقطوللأسف

العلامةوهوالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةأعلامأحدالحصرلاالمثالسبيلعلىنذكر

وهوأورشليمإلىدخلالمسيحأنفهمحيثالسباعبابنالمعروفزكريابنيوحنا

يتبادلكانأنهالبعضيزعمأنيريدكماوليسالوقتنفسفيالدابتينعلىراكب

لكلامهضوئيةصورةوإليكمالركوبعليهما
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حل!لعالم
الات
على

باى

ويقد

والث

اما!
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النساخمنخطا

الأخطاءمنالعديدبوجودالمختلفةالكنائسلدىإجماعهناكيكونيكاد

كانمامنهاالأخطاءوهذهالمقدسالكتابمخطوطاتناسخيقبلمنوالتجاوزات

المثلئينعقيدةلتأييدوترصدإصرارسبقعنكانماومنهاوالسهوالخطأطريقعن

هذهوقعت))":مقصودةاختلافات"عنوانتحتالمعارفدائرةكلاموإليكم

إيضاحلزيادةأو،خطأحسبوهماتصويبالنساخلمحاولةنتيجةالمقصودةالاختلافات

نأعلىدليلأىهناكلي!-الحقيقةفي-ولكن.لاهوقيرأيلتدعيمأوالنص

أبرزولعل.هرطوقىفكرإدخالأولاهوتيةعقيدةزعزعةأوإضعافتعمدماكاتبأ

مثالانوهناك.الأناجيلليالمتناظرةالرواياتبينالتوليقمحاولةهومقمودثفيير

أطالهاقد(4-11:2لوقا)إنجيلفيالربانيةللصلاةالمختصرةفالصورة:لذلك

(13-6:9)مئإنجيلفيالربانيةللصلاةالمطولةالصورةمعلتتفقالن!ئاخبعض

91)مئإنجيلفيالغىالرجلمعيسوعالربحديثفيالشيءنفسحدثكما.

.ومرضلوقاإنجيلفييناظرهامامعلتتفقالنسئاخبعضأطالهافقد(16،17:

وقررنفسهإلىرجعأنهنجد(32-15:11)لوقاإنجيلفيالضالالابنقصةوفي

العبارةهذهالنسئاخفأضاف15:91لو"أجرككأحداجعلى..."لأبيهيقولأن

بعفىأحيانآحدثتوقد.والعرينالحاديالعددفيلأبيهالابنحديثإلى

لييشهدونوالذين"عبارةإضافةليحدثكط،لاهوقيفكرلتدعيمالافافات

يونانيةنحطوطةأيليثوجدلاالعبارةهذهأنحيث:7يوها*ثلاثةهمالسطء

ثعليقليأصلأجاءتالعبارةهذهولعل،عضراظمسالقرنقبلماإلىترجع
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ثم،المقديال!بنصإلىمقصودةك!فافةوليس،لالينىنحطوطةليهامشي

96.((النصصلبليافخأحدأدخلها

اطهألىث!ط!

س!!طفيحمدكيكللأل!.سل!ء؟سكز!

حردسول؟-ء؟لدملركلكلا،ل!!:
مدلثرتول!.للوتسى،كل-ءول"!لالصعحلا

طمللمر.هـط-احصا:لصت!فى!ص

:!!و2ضجمثأهـس!كم!

لوثةتنميق!.كل/*صى!ههي+

ستككىلثىليكلطرطتللا!ت!غ،-

ان!لما!لىمدا!س-لاو."عىسض(1)

و!نر،ثع:!كل!ا.دض!*صح!!مهنمنو!+!

..ء!ممي!!-س

.؟المحطا!،له!!صف!لمرلئإ؟دئنثم!!ىلأ

أحد!يططلو.ستلهـر)لألمدرد!!لبر*صة!كلبئ

ص!نطلولد،،مىلم*-ركأ-3صبرت33

لاصر-نجع!رك!-ض!ل!كلأ/لل.ب!لا!+3"

!كتنرأ،لد.لمرسدةولهدتجثط،لجنر!يثي

!ص+-كلطندر.ءل!لمات!كلر3قيبنط"لم7؟(بر

!ر!دا!تذ*س*؟

!تتء-صاطنكيمدطصيط.خطتبى!7ء
لر،!!صقلهرك!ا،لإ*.م!.لإ:3!يمأق!

دكد.سسصط.ر!صسي.ت03سهايخولأ!

صالسس!تظ+تحد!درةل!طا.؟!
لمكلانمكل؟لى.!سط!لملأاص!،ئن!م!ك!

.طحراضطمضمر،منشلأصز،!يه؟ني

لم!حر!طدلىبخدطدلثلديه.هـكبا3في/+

ءلد.ذفكرارصة+إلاسلر*شلملا!كأدلم!لاتم

ض-لحمهيلأ!ا.نل*عض-لا!يل!ة&؟"-+

ش"ظلأحالممام!نتطرطنلللممع**علعلإآ*

ءصاامملد،ر،5اسضملالسصو*.كةب!ول.ء

صرة!ال!طر-،ل!ضتفىو،1+،3خبركأ

مس.للأ-ط!حلام!دلألألألالإة

اهمرطلأنخرصت،:صرلاك!+!ى!بنلأ

!احنرطالم،ص!.-ط-سر!ثمدربه7
!!
لى-اط!!-،ص.دلأمر!ار!سبملى3!:.ول

ا!لمصتارك!رند!ط!ذكلمللصهءيي3!ءي
3!

.مىطر!كلطد4لىلأع!مم!

لهـفى!ممد+!ص!مزسر.شر!كلأ*اء3لألح

ا!صاليفيوطت

لصر.!مر،ا3لللثطلاث،م!وللجىءرلعكلة

ص!لماظ!)1103-،!رظاف!لل!ت6!ملا

اصلضفىلمهسللملا.للدله!حرر.ى!ى!ث

-.ع3لرصدتد!ي+سرصت3ظ-13(61

لطلاتت13(*!؟.!؟اض.ئلاول!ص!حلء

.-صتردلأا!ردددرماطحعو!!

كرا-2-؟)5؟سظاخلدثض!لا،تور

حدفياصلي.،1*كردإر؟تزعه،لرسل

م!هـسد.لمل0101(لأ!--لأير؟-جه

ر"ش!!للاسسحدلل!!9،صت

،!6ع!ءلاموذ!دسلا!اتصاحما،حمتالد

!دع3!ها.لنهمرد!رمنسع!الهل!ت

ءلات*!ع!ا!لقيبلأ!حمرةمدلث007(ا!)

!،مطلمم!،لد.نراطدىفىدل!طر-ال

عه3،لمحى.ت3بط!لممحىسدلث

لح!،لاصددطهالم.لمس!قدصللشر،ا

سدض

ر!الا.لعدطتألا!كألاحلاطت،ثبا

شاه!د!نحر+طيم!دت!حفلمهةلح!لور

حا+مرصسهلها!رد4تحكلت.!ت

،لى،لهاص4!مم!ألص!لأ،لرصىلأما

مرل!:سي!يط!لأسا

صر-صحدل!لاتعرلمتءط4لا-اص

لكلت،:!دلأد-عالم!!عح.ص!ع!رالحر،

لد.فلدي!نكلط.دمحصعلاب!ر-صة،،!-

!صيسممدلي!ت5كل-سهأ-"تطحم!

؟!لأأءت7ءدلألمدضدتد!ب:؟كلاحمد
سر-دلم؟لىهـو؟حلظ:وورا!تزرلحايا

تطلاحدطاتاهىبا-،7،ر،تالحمرووبى

سراصلد!لىتلحراع!لأ.لم!دشآص،ط

لاظ.طهـرطر

!ر!ءلوتبم!-صعممللا4رع!

عرت،د،3،1151ل،للكهـحطلحلاولطكلنهله

:رس!صسلارهتوط.ءشت،هـور-!

طعسلم!!عصصر،جم!دطلمهمات
مرد!!صعناللاود:ه!،!ةبمطاب"

لثمهسلخلييصراء!د!رالحصرهـلدلدا.

!ر.،.لىلى.د!ءا!طيالد*حئت

صيس!"ءكلىردير!ي!ملا:!صكصتله

اضد.سصأملأ!،مررصضعناص!ميلم!

يه!!

يخ!

+يه!

للف!

ئم

،

:2"!

ألب!

ب!

ض!

فئجمغ

ولقيجع!

ل!كلأ

!!يهتما

،+ضأ
بيديرد

جدءل

؟ص!طهي

كتث!

لمئن؟

فيكى

ف!*و

مببئبما

ط!،مز"

ك!3نى

يها"صى

لي!!لم

-؟"

ل!!

نصوصنتل-الجديد!عهدمخطوطات-خحرف-!ثالث!جزء-الكتاببةالمعرفدفرة96

492:592-صالجديدالعهد
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:يقولوهوبسيطالمسيحعبدالق!كلامأتذكروهنا

منمكانأىفيواحدةمخطوطةتوجدلاانهلهمونقولهؤلاءلمثلاونكرر

،(30،حولكلةح)كلمةغيرفيهاؤجدالأزمنةمنزمنأىفيولاالأماكن

107ذلك!!عكسأحديظهرأنونتحدىبل

الأمثلةببعضلحضراتكمسنأقيدليلبغيرمرسلكلاممجردكلامنايكونلاوحئ

نقولماصحةعلىالحكمالكرمللباحثونترك

الأولالمثال

الكبروالتحديقينان

قينانئدعىرجلأأجدادهبينمنأنيجدلوقاإنجيلفيالموجودالمسيحلنسبالمتتبع

العجيبالأمرولكن.3:36لوقالآقلث(ئنئوعئنيستايمئني(زقكشتادئنيقيتان)ئن

)ؤازقكشتاذالقينانلهذاذكرنجدلاالتكوينسفرفيالموازىالنصإلىبالرجوعأنه

001:24تكوينغاير(ؤتذؤثتاتخشتاتخؤتذ

خطأأنههوالقدمالعهدمنالاسمهذالغيابالمقدسالكتابأساتذةتفسيروكان

القبطيةالكنيسةأساتذةمنبواحدنأتأنأثرناولقد.الناسخينمنوسهو

بالقاهرةالإكليريكيةبالكليةالقدمالعهدأستاذوهوهذاصرحواالذينالآرثوذكسية

ص-الخيرأبوبسيطالمسيحجمد-3المسيحبعدياتىآخرنبىعنالمقدسالكتابئتباهل07

146
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حظىأنهالقدم"العهدمقدمات"كتابهأهمية.وترجعكاملجورجىوهيبأ.د.

لصالح.شنودةللباباشهادةللكتابالخلفىالغلاففييظهرحيثشنودةالبابابتاييد

لهذابالتقدمقاممنهوالشبابأسقفموسىالأنباأننجدالأمامىالغلافوعلى

الاكلريكيةالكليةخريجىرابطةمنصادرالكتابهذايكونأنويكفي.الكتاب

الق!إليهينتمىالىالأرثوذكسيةالقبطيةللكنيسةبالنسبةالكتابهذاأهميةلندرك

جورجىوهيبالدكتورتلاميذأحدكاننفسهالمسيحعبدالقسولعل،المسيحعبد

ء،

اث!نورءالبابىجمي*!ه(ءلدء*حم!ص،؟!"!

لنالث
ص

سوموأيهسا
ننثا+اسنص

"د!جررجي،كيبد.ا

!أبالقي،لضيسلمحممداسطد

تكالسبعينيةالترجمةمنكلفي،الآباءأنسابجدولورد):الكتابهذافيجاء

العبرية؟النسخةفيالاسمهذايردلمبينما.شاعبعدقيناناسم3:36لو،:24ا5
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يقللولاخالنطإلىينسب،العبريالأنسابجدولمنقينانادمسقوط:الرد

بأنعلمآ.المقدسالكتابصحةمنيضعفلاكما،الإلهىالوحىعملمن

الإنجيلى(71لوقاأورده.مماتأخذالمسيحيةالكناش

عبريةواحدةمخطوطةولايوجدلاأنهمنبالرغمجاءوهيبالدكتورتصريحإن

.قيناناسمهايوجد

الدكتورتحدىأنهكتاباتهمنأىفيالمسيحعبدالقسمننسمعلمأنناوالغريب

.قيناناسمعلىتحتوىواحدةعبرية.ممخطوطةيأتيهأنوهيب

الكثيرةانشغالاتهبصببوالمسيحعبدالقسأنسنتصورالظنحسنبابمنأنناإلا

فييخشىلاالمسيحعبدالقسأننعلمونحن،الكتابهذاعلىيطلعأنيستطعلم

وفيالجرائدلناتخرجأنانتظارفينحنفلذا،التحدياترجلوهولائملومةالحق

العريض:بالخطمكتوبالأولىصفحتها

الأنباو،شنودةللباباتحديه.ممسطردالعذراءكنيسةكاهنأعلنالكبر:التحدي

قيناناسمفيهاواحدةعبرية.ممخطوطةيأتوهأنجورجيوهيبالدكتورو،موسى

إ!إإإالنساخخطأبسببكانالاسمغيابأنادعاعصميصدقحئ

.التحدىهذاعلىيحتوىكتاببإصداريفاجئناالمسيحعبدالقسلعلأو

الكليةخريجيرابطةالناشر-57ص-كاملجورجيويبا.د.-القديمالعهدمقدما71

5991/4002ايداعرقم-الأرئونكسل!دباطا!ليريكية
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نىالثالمئ!ا

ملكحبنأخزياعمر

أبيه!منأكبرالولد

يلى:ماجورجيوهيبللدكتورالهامالأرثوذكسىالمرجعنفسفيجاء

حينسنةوأربعيناثنينابنأخزياوكان11:نصهما22:2أيامأخبار2فيورد)

فقط-سنةوعشرينائنينابنكانأنه،الئانيالملوكسفركاتبيحددبينما."ملك

؟الخلافهذانعللفكيف.8:26ملوك2

الترجمةليخطأهننتج22:2أخبار2فيالواردالنصأنعلىالمفسرونأجمع:الرد

2121:أخبار.2-السفرنفسفينقرأحيث.الكاتبمنقصددون،النقلأو

ممانيوملك،ملكحينسنةوثلاثيناثنينابنكان،الملكأخزياوالد،يهورام

ليالنقلخطأيؤكدوهذا،فقطسنةأربعين،كلهاحياتهسىجملةفيصبح،سنوات

ئعقلفلا،222:ايامأخبار2فيالوارد،ملكحيناخزياابنهبعمرالحاصالنص

الأخذالمقدسالكتابدارسويرففىلهذا.وفاتهيومأبيهمنسنآأكبرالابنيكونأن

826:ملوك2فيالواردالنصصحةبتاكيدمكتفيناكفيالايامبأخبارالواردبالنص

في2جاءماأنشكلا)ايقولحيثالنورعبدميسالقسمنتأقيالشهادةونفس

21:02أخبار2ففيسنة22كانملكحينأخزيافإن،صحيح8:26ملوك

الناسخمنغلطة22:2أخبار2فيجاءوما.سنةأربعينكانماتلماابيهعمرنقرأ

فكان،العربيةالأرقامبهمايكنلمالقديمتينواليونانيةالعبرانيةاللغتينأنسببها،

الكليةخريجىرابطةالناشر-158ص-كاملجورجيويبا.د.-القديمالعهدمقدما72

5991/4002ايداعرقم-الأرثونكسل!ثباطا!ليريكية
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متشاهةالحروفهذهوبعض،الأرقامبدلالهجائيةالحروفيستخدمونالعبرانيون

بينكبيرتشابهوهناك.كثيرآمتشابهانالعبريةفيوالراءالدالحرفافمئلأ،الشكل

37((04الرقمعلىيدلالذىوالحرف،02الرقمعلىيدلالذىالحرف

أيضأالنورعبدمنيسالقسالكبيرالتحدكطقائمةإلىيضيفالمسيحعبدالقسليتيا

إ!إالصحيحالعمرعلىتحتوىواحدةعبريةمخطوطهيوجدلاأنهحيث

166صفحة826:ملوك2علىالردوهميةشبهات73
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اضاثعترإ

روحالباركليتا-

لهاليسالروحأنالمعروفومنروحأنهالباركليتأوالقدسالروحعنجاءقالوا:

جسد.لهكانالإسلامورسولإنسافيجسد

بالروحالبىأوالرسولتسميةعلىدرجواالجديدالعهدمولفوأنسابقآقلنا:الإجمابة

بالايمانالقلوبحياةفيسببآيكونالبىأوالرسولهذاأنذلكفيالسببلعل،

عليهيدلهمالذى

(نبياءلأناللةمنهيهلالأرواحامتخوابلروحكلتصدقوالاالأحباء)أيها

ا:4يوحناا(لمالعاإلىخرجواقدكثيرينكذبة

زوحتايمايخيرؤأذمخيةتفسآ4الأوالإئستانآذم"ضازأثضآ:قكتولب)قكذا

54:اهكورنثوسائخييآ(

ياكلكاملأجسدآكانشكبلاوهوالمسيحبهئقصدالأخيرالنصأنومعلوم

غإ......و.ويشرب

لايرىالباركليت2-

تسثئطيغلآائذيالخق)روخيعرفهولايراهلالمالعاإنالقدسالروحعنقيل:قمالوا

ؤتكونتغكئمتايهث،نةقتغرفوتةأثتئمؤأئايغرفةؤلآيزاةلآ،نةتفتقةأنائغاتئم

منمنظورأكانلأنه،الاسلامرسولعلىينطبقلاماوهذا:17ا4يوحنايكئم(

ويميزونه.ويعرفونهمعهميتعاملوكانالناس
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يستخدمهاالىالتعبيراتعلىنتعرفأنكاتبفكرنقرأعندماالم!ممن:إجابة

الرؤيةأحيانأيقصدأنهنجديوحناعندوالمعرفةالرؤيةلمفهومنظرنالو،وومدلولاتها

قولهمثلآأقرءوا(القلببصرة)الإيمانية

3:6ايوحناغزقة(ؤلآئثميزةلثمئخطىتنكلئخطئئ.لآيخييمايثئثقن)كل

انجيلمؤلفبهعبرماوهذا،يفهمولايبصرولايسمعلايومنلافالذىولذلك

مئ

ؤلآت!ئضغونلآؤستايجينئثصرونلآئئيمين،نفثمياثثاليأكلمفئمقذاأخل)ين

ئئصرونؤئئيمينتفقمونؤلآستفعأتم!ثقعونإثتغياغ:نئوةيخيهئمتضتققذ.يفقمون

-133:114مئتئظرون(ؤلآ

زملألهم؟وفي،للنحيذالباركليتبأتيهل-3

للروحممكنوهذا،المسيحبتعاليمالتلاميذيذكرإنهالقدسالروحعنقيل:لآلوا

الإسلاملرسولبالنسبةمستحيلهذاولكن،شيءكليعلمولأنهأزليلأنهالقدس

الآفيسميرسيفةائذممطائفذصنالروخائمغزممط)ؤاماللمسيحمعاصرآيكنلمالذممما

فهل،:26ا4يوحنالكئم(ففئةقايكلو!يذكركئمشتىءكلئغفئكئمقفؤياسئيى

؟الإسلامنىئبعثحئالسنينمئاتالانتظارالتلاميذعلىيتحتمكان

فإنهالمومنينبعضأوبعضهمأوتلاميذهيخاطبعندماالمسيحأنالبديهىمن:إجابة

نأإما

غنى"ادقثلبطرش:ؤقاذ)قائتقتمثلآلبطرسقالكمابذاتهيخاطبهمنيقصد

.:23ا6مئيلناس(يقاليهنلفيمايضاتفتملآ،نكلىقغثرةائت.شتئطانتا

قائلأبعينهمجميعآالتلاميذخاطبوكما
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ؤإتىتضضوا!أتبمطريتي"إتىتائلأةؤأؤضافثمتسئوغأزستقفثمغشترا!ثتا)قؤ!ء

مئالضائيما(إشرائيلتئصتيخرالتإتى3ياثخرادقئواتلتذخفوا.لآيلسمايريينتديتيما

-6ه:51

وأيولدوالممنأوعصرهفيالذينسواءالمومنةالأمةويقصدجماعةيخاطبأنهأو

مثل؟السنينمنمئاتبعدسيأتونالذين

أحبوا:تكئمقآفولأناؤاما.غذؤكوتبثيفنقريتكئجبقيل:أنة)"ستيعتئم

إلئكثمئ!ييئونائذينيماخلؤضلوائئعصيكئمإتى(خسئوا.لآجمييكئمتايىكوا.(غذاخكئم

غقىثتثستةئصثرنقإنةالسمضاؤاتفيالذممطاثئاءآيكئمتكوئوالكيؤتطرذوتكئم

قأمممائج!وتكئمائذينأخئثتئمإن،نة.ؤالطالميناآئراليغقىو!يئطرؤالضالجينالأشئرايى

قأئققطإخؤيكئمغقىستفثتئمؤإندلك؟تفغفون(ئضأائغ!ثمازونألئ!نلكئم؟أخر

ن(كقاكايلين(نتئمقكوئواقكذا؟يفغفونأئضآائغشمازون(لئنتضئغون؟قضل

44-548:مئ(كايلهؤالس!ضاؤابفيائذىأنجاكئم

أيضآ:انظروا

لفثمققاذالقئكل.أئييةئروةلكىقلآييذةقتقاتمالقثكلينؤتضىتسئوغخربخئم

خخرغقىخخرقفتايئركلآإنهلكئمأقولآلخققذ؟؟تجييغتئظزون"اتاتسئوع:

قانيين:اتمرادغقىالئلآييذإتنهتقذتمالرثتول!تجتلغقىتجال!نفؤؤيخيقانتقفنإ".لآ

تسئوغ:قا"تجاقيالآفر؟"ؤاثمضاءقجيئكغلآتةهنؤقاقذاتكونقتىتتا"قل

و!يصفونائض!ييخفؤانا:قائلينياسثيىستتادتونكثيرينق!نأخذ.ئصفكئملآ"ائطروا

نأئذلآياكلنةترتاغوا.لآأئطروا.خزولبؤآختالييخزولبتحئقفونؤستؤلت.كثيرين

قفقكيماغلىؤضفقكةافةغلىأئةتفوئمياكلنةتغذ.ائفئئقىلئ!نؤليهنكلقا.قذهتكون

.حيتثذالأؤتجاعمئتذاكفقاقذهؤليهناقايهن.فيؤزلآفيلؤاؤيئةقخاغاتؤتكون
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اسئيى.ياخلاأقيم1تجميعينئبئقضيينؤقكؤلونؤيقئفؤلكغفييقإتىئشففوئكئم

ائيتاخؤتفوئمتضآ.تغضفثمويثعضونتغضأتغضفثمو!يستلمونكثزونتغثرؤجيتئذ

تضيراثذىؤليهن.الكثيرينقحبةتئرذالإثيمؤيكثرة.كثيرينو!يصلونكثيرونكذتة

شتقاذةائضحئكوتيماكليخىقذ؟ائتقكوبييصتازةو!يكرزيخفمن.ققذاائفثثقىإتى

ذانيآلغئقاقالاليىائخرالب""ليخ!تةئطزتئم"ققتى.ائفئتقىتا4يىئئم.اياتيميخييع

يةاثتهوبفيائذينليهرلبقجيتئذ-ائقاليئلتفقيم-المقثياثتكالطيخيقائضةالنيى

قلآالخفلفيؤالذىثتثئأتئييماينيياخذيئزلقلآالسمطحغقىؤائذكطائجتاليإتى

لكىؤضلوا!الأئايميفكفيؤائمرجمغابيفختاتىؤؤثل.ثتاتةيياخذؤزائهإتىترحغ

ئئذجمثلةيكنلأغطيثمصيقحيتئذيكونلأئةستئصتيخىؤلآشيتاءيخىقربكغتكونلآ

ؤليهنتجستد.تخفمنلأالآياميفكتقصرلأؤتؤ.تكونؤلنالآنإتىاثغاتيمائتذاء

هتاكاؤهتااثضييحهؤداأخد:لكئمقاذإنحيتئذ.ا،ياميئكتقصراثمخئايىينآخل

ؤغخاشاغطيقةآياتو!يغطونكذتةؤائبتاخكذتةئ!تخاءستتفوئمي!نةئضافوا.قلآ

قالكنم:قانواقإنؤأخنرثكنمستتفصتقذآناقاأنضآ.انفختايىينأفكنتؤنصفواحتى

تخربخائترنانكضا،تةئضافوا!قلآائضخادعيخىفؤقاتخرخوا!قلآاثتريةيخىفؤ

خيثتا،نه.الإئ!تالطاثنتجيءاثضأتكونقكذاائضغايىلبإتىؤيطقراثق!ثتايىقين

ؤائقضرالشمضىتطيمالأيايمتفكصيتيتغذ"ؤيفؤفمتالن!ور.تختمعقهتاكائحثةتكن

تطقرؤحيتثذ.تترغرعالس!ضاؤابؤقواتالحمقاءينتسئقطؤالنحومضؤغةيغيملآ

ائنؤئثصرونالأزضيقتائلتجميغتنوخؤحيتئذالس!قاء.فيالإئستال!ائنيغلآقة

غطييمبموققلآئكتهخميرسيلكثير.ؤقخدبقوةال!مضاءستخالبغقىآتيآالإئ!تالط

قمنآقضائقا.إتىال!مضاؤاتأفضاءينالررياحاارثعاينمختاليي!قيخقعونالصؤب

نأتغقفونأؤزاققاؤآخرتجتأزخصآغضنقاضازقتىالقئل:تغفمواالئينشتخرة

الأنؤاسب.غقىقرسأانةقاغقمواكفةقذازأفتخقتىأيخضآأئتغقكذا.قريمثالضيص

ترولآلطؤالأزضنآل!مضاغ.كلةقذاتكونحتىالجيلقذاتضصيلآ:تكئمافولآلخق
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تلآثكةؤلآأخذيهضايغقئمقلآالمماغةؤتفكائتؤئمدلكؤأماتروذ.لآكلآيىؤليهن

ائنقجىخائضآتكونكذلكئوع!يآئمكاتصثؤكضا.ؤخذةأيىإلأالس!ضاؤاب

ؤتتروخونؤتشئربونياكفونالطوقالطقئلاليىا،يايمفيكائواكقالآنة.الإئستالط

ؤاخذالالوقانتجاغخئىتغقفواؤلأائففلثئوخيخييماذخلائذكطائتؤيمإتىويرؤخون

ئؤخذالخفليخىاثتالطيكونحيتثذ.الإئ!تالطائنتجىغآثضآيكونكذيلثائخميغ

اياخرى.وتئركاثؤاحذةئؤخذالرخىغقىتطختاناثتتال!ا!خر.و!يثركائؤاحد

غرلتتؤانةقذاؤاغقفوا.رطبكئمتا4يىستاغبماآيةفيقغقفونلآا"لكغإذآ"إسثقزوا

ألئئمكوئوايذلك.ئئقثتئئةتذغؤلأت!تهرالسمايىنتا4يىقزيع4افيائتبئحتزب

الأييناثغئذفؤقمن.الإئ!تالطاثنتا!ييقطنونلآستاغبمايخي،نةئ!ثتجايناثضآ

ائغئل!يذلكطوتىحيييما؟فيالطغاتملئغطتفئمخذي!غقىستيذةاقاتةائذكطالخيهيئم

أئؤاييما.تجييعغقىيميمهإ"نهتكئماتولآلخققكذا!تفغلتجدةستيدةتجاءإداالذى

ائغييذتضرفيقيثئدى".فذوقةئئطئئستيدكطقفييما:يخيممطالربائغثذدلكقاذإنؤليهن

ؤيخيتثئطرةلآتؤبمفياثغثددلكستيذتاتى.ال!مكازىقغؤتصئرفيؤتئهلزققاءة

ؤضريرائئكاءتكونفتاك.ائمرائينقغتصيتةؤيخغلفيقطغةتغرفقالآستاغة

42الاصحاحمئالأشتتالط((.

فقط؟المسيحبتلاميذخاصةالوصاياهذهفهل

كلامه؟للسامعينفقطالوصاياهذههل

لم؟العانهايةحئالمومنينمنيأقيمنلكلممتدةالوصاياهذهأليست

القيامة؟تقملموالإنسانابنيأتلموموتويثبعواالتلاميذيمتالم
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الأبدإلىيمكثال!هاركليت-4

الأبدإلىوخلفائهمالتلاميذمعليمكثالقدسالروحسيرسلإنهالمسيحقال:قالوا

حياتهانتهتفقدالاسلامرسولأما.الوجودالدائمالأزليالقدسللروححقوهذا،

الأبد.إلىيمكثلموأجلهانقضاءبعدالأرضعلى

بلبحسدهلاشخصحضورعنيتكلمواأناللغاتجيعفيالشائعمن:إجابة

:يقولونالناسنسمعمافكثرآبتعاليمه

للمستقبل(نبراسآوتعاليمهمبادئهمننستلهممعناحىهووإنمايمتلمفلانالزعيم)

:يقولمثلآبولسفترىالتعبيراتهذهمثلاستخدمواالجديدالعهدمولفووحئ

يخيخاجمركاكلنيخكضثقذيالروعخاصرؤليهنيالخشدغائمبكا!نىانا)تإني

3:هكورنثوساقكذا(قذاقغلائذي

نأوطالمابهايأتونالئوالتعاليمالرسالةمنخصوصياتهمتنبعالرسلأنومعلوم

.باقونفهمباقيةرسالتهم

نستلهموسطاباقأنهإلابالجسدغائباكانوإنوسلمعليهاللةصلىاللةرسولوهذا

إلهيبوعدمحفوظباقالكريمالقرآنزالوما.عليهانسيروشرعةأحكامأسنتهمن

البىوسنةالكريمالقرآنوسيبقى.9الحجر(تخايخطونتةؤإ،لاالذكزتزثتائخن)إ،لا

هووسلمعليهاللةصلىالبيلأنالأبدإلىهامعمولباقيةوسلمعليهاللةصلى

الفل!زسئوذؤتيهنزتجايكغئنأخل!أتائخفذكان)ئابعدهنيفلااظتمالني

04الأحزابغييما(شيءيكلالفةؤكانالئيئينؤخاتتم

أيون!الالدألأكاأو،أيونا(4لألدأيا4الأبد)كلمةأنإلىننوهأنأردناالنهايةوفي

الباركليتبقاءفترةوصففيجاءتوالىالإعرابيةاللاحقةإزالةبعد
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لهطد86:4،كالاللألأس!ء9!سلأللأكالأه+7كا!لمءكاعلأهلمةكاماكالا

كا!لأه+،ذ*كا!كاللأة5يالالالايل!كالالالم!أ*س!يل!هـس!لالأللألم!س!،عكا!للأ،كالاه+

الفردحياةفترةهىتكونقدزمنيةفترةوتعىالمقدسالكتابفيالكلمةهذهتأتي

ذلكعلىمثال

ستيذةيقامة.خرااخرجلاؤاؤلادممط.ؤاثرايىستيدىاحبائغئد:قاذان)ؤليهن

الاتجلإ(الىقيخلإئةيائمثقصبادتةستئذةؤتثفثاثقاثضةاتىاؤاثتالباتىويقربةالت!اتى

-216:هخرو!

وهذاالمستخدمةالكلمةنفسهىالأبدكلمةأنلوجدناالسبعينيةالترجمةراجعناولو

74السبعينيةالترجمةبح!سبالعددهذاترجةنصهو

كم!620:فى9+*لكأكااء!"كاه5نا*9يا50نق+ن"ول9!ةلا+

9*لآ+إ9لأهإءهـل!+ل!"*أءكل!+9+!كا!ه*+ككاما-علأ+غللألا+لأكاعقهيال!غ

كلغ+هـكا!،*كايلأ"*9+س!كالآ+لانقلكاكايا5نا*9لا50ة+تآهعنبأ+8،لبأ،+،ي!ر

كالاداةهلاذءكاناءكاكامانبأءياع+!8كايا!نقكا.--

فيالعبديستمرأنالمعقولغير،فمنالعبدهذاحياةفترةتعىهناالأبدأنفمعلوم

!اأيضآموتهبعدسيدهخدمة

مو!الآب

)الآبموعدينتظروابلأورشليممنيبرحوالاانتلاميذهالمسيحأوصى:قاوا

اتننمؤامايانتاءغمذئوحنالأنابكثيرالأيامهذهبعدليس(القدسالروح

منكانفهل:4-ه(اأعماليكثيرا،يايمقذهتغذلئنائفذسيىيالروحقستتتغمذون

يتخيلحئعامستمائةطوالأحياءويظلواأورشليمفيالتلاميذينتظرأنالمعقول

؟الاسلامرسولهوالقدسبالروحالمقصودأنالبعض

المقدسللكتاباليونانيةالترجمةوهي74
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الموجودالوعدأنتصورالمعترضأنحيث.خطأعلىمبىالاعتراضهذاإن:إجابة

فيماالنظرأمعنالوولكن،يوحناإنجيلفيالموجودهالبشارةنفسههوالأعمالسفرفي

فمامتأخروقتوفيتماماأخرىواقعةعنيتحدثأنهيجدالرسلأعمالسفرفيجاء

قتلاليهودمحاولةبعدوالمسيحالتلاميذبيندارماعنيتحدثالأعمالسفرفيجاء

معتواعدالواقعههذهبعدالمسيحأنالإنجيليةالرواياتفبحسبالمسيحوصلب

الأمورهذهبينومنكثيرةأمورعنيكلمهموكانالجليلفيخفيةوقابلهمالتلاميذ

مؤلفصرحوقدعندهمنبقوةاللةيمدهمحئأورشليممغادرةبعدمأمرهمأن

فيقأقيفوا.ايىقؤجمذإلئكئمازسيلانا)ؤقا:قالحيثصراحةبذلكلوقاإنجيل

غئئاتئحتإتىخايىجأ.ؤأخرتجفئمالأ!قالي".ينفؤةففتشواأنإلىاوزثتيغقلإيه

لوقاالسمماء.(إلىؤأصعدعثهئماثقرذيتاركهمهؤويخيماؤتاركهثم.تديهؤزقع

اه:42-94

اليهودمحاولةقبلحدثتواقعةفهىبالباركليتبشارةمنيوحناإنجيلفيجاءماأما

بينماعضرالثامنالاصحاحفيتأتيالواقعةهذهأنحيثالمسيحعلىالقبضعمليا

عضر.السادسللإصحاحويمتدعشرالرابعالاصحاحفييأتيالباركليتعنالحديث

عنيتكلمالرسلأعمالسفرمولفأنلتتاكدواحضراتكمأماالنصسنضعوالآن

وصلبهقتلهاليهودمحاولةبعدوذلكيوما،الأربعينأثناءمتأخرهحدثتالىالأمور

إتىيهو!يغلئمتفغفةت!ئوغاثئذاقاتجميعغنثاؤيخيفنياأئ!ثتاتةاياول)آئكلآئم

آلذين.اخئازفئمائذينالرسئلالفذسيىيالروعاؤضىتاتغذيخييماارتقغاثذيائتؤيم

ؤيتكفئميؤهأأربيينتفغيطقزؤفؤقأئتمقاتجغذكثرهيتزاهينخثأئفشةأيضأأزافئم

تئزخوالآأناؤمتافئمقغفغئختيئفؤؤيخيقا.اللةيققكوتائفختمئةالىئوليغن

"ء
يالضاءغمذئوحنايئي.لأنستمعتفوةالذيالآلب"قؤجمذيثتطزواتلاوزشتييتمين

ائفخئمغونفئمأئايكثير".ا،يايمقذ؟تغذلئنائفذسيالروحق!تتتتغمذونأثتئمؤأئا

لكثم"لثسنلفئم:ققاذإسئرائيل؟"إتىالففكتر؟ائؤفمتقذايخىقلزب!"تا:ق!تألوة
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خلقتىقوةستتتالونليهنكئمس!فطاييمافيالآلبتجغققاالييؤالأؤقاتالأزجمتةتغرفواأن

ؤالسحايرةائتفودييماكلؤفيآوزشتييتمفيشئفودآلىؤتكوئونغقثكثمائفذسنالروخ

أغييهنم.غنستخاتةؤأخذنةيتظرونؤفنمارتقغقذاقالؤتماالأزفي".أفضىؤإتى

أئيفنبقاسيهئمؤققاقذزجلآلطإدامئطلقؤهؤالسمقايمإتىتثثخصونكانواؤيخيقا

قذاتسئوغإنالصمضاء؟إتىتثطرونؤاقمينتائكثمتاائخليييون4الرتجا"!يقاؤقالآ:

حيتنذالسئضاء".إتىفتطيقأزأثتموةكضاقكذاستتأيىال!تئقاءإتىغتكنمارتقغائذى

اوزشتييتمينياثفرلبفؤائذكطالزيتولطتجتلئذغىاثذىالختليناوزثتييتمإتىزتجغوا

بطرمىيخيقا:ئميمونكانواالييائيثيةإتىضجدواذخلواؤتما.ستئتستقرغقى

خفقىئنؤتغفوفيؤمتىؤترئوتضاؤسنو!توقاؤيخيثب!نؤائذزاؤينويوحناؤيغفوفي

غقىؤاحذةيتفسبىيواط!ونكانواكلهثمقؤلآء.تغقوقيثنؤتهوداائغ!ورؤسضغان

-14ا:اأعمال(إخؤييما.ؤقغتسموغامؤقريتمالنستاءتغؤالطفتةالضلآة

فيجاءماأنالقاريءإيهامفيبآخرأوبشكلالمقدسللكتابالمترجمونساهمولقد

وذلكالأغالي(ينفوةأئفتسئوالوقاقالكماقوةوليسشخصهوالأعمالسفر

"القدسالروح"لتكونمقدسةروحأوطاهرةروحلكلمةالتعريفبأداةبالتلاعب

هجيو(بنيوماتيكلم!ابمكام!ولس!لدأ،لأكا)هيالمستخدمةالعبارةالتاليالنصففى

نكرةجاءتومقدسةروحكلمةمنوكلآ

الأيايمقذهتغذلئساثقدسيالروحقستتتغمدونأنتئمؤأماياثقاءغمذيوحنا)يمان

ا:هأعماليكثير(

،س!ول5:8،كل!5+كاللأدا57"س!كاها+-كا!75،+كا!لاداءلمالا5س!ة

هـكاس!كا!هـكاهاول"!5لأء!فلاهكا!ءدل!عكالةه+عكاحا4+

!!49ءلما،

هكذاالنصئترجمأنيجبكان!تاعلىوبناء
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بكثيرالأيامهذهبعدليسمقدسةبروحفستتعمدونأنتموأمابالماءعمديوحناالأن

هجيوتو)!جاءتفالعبارةالتاليالنصوأما
واحدةتعريفأفىاةعلىيحتوىوهوبنيوماتوس(

(وزشتييتمفيثئفودآلىؤتكوئونغقئكئمالفئمنالروخخلقتىفؤةستتتائوناليهنكئم

8:اأعمالالأزضيى(أفضىؤإتىؤال!ئايرةائتفودئةكلؤفي

،حول8:8كاللأ"ءهـكا!يا،"!،لم!كا!للاعهولههـ"ءيألمءث

!ثهـءلاعكام!داكالاءهـكا!كاس!لم!،5ل!كام!5ء9!ءء+

ياس!9هكالا!ه،"لم!*!هداء!د!لم!ه!يهي!،لاهة!ه،"*"كاما4لم!!ه9س!دا!*!ه،ءللأ!

س!لاه+كاي،يم!،لأع

(.القدس)الروحولي!(القداسة)روحهيالصحيحةالترجةتكونهذاوعلى

كملل!لاس!!ه+4لاهدالأكاهكذاالعبارةجاءتالتاليوالنص

تعريفأدواتبدون

هجيو(بنيوماتوس)

الروح(غطاهمكضاأخرىيأئسيتةيتكفمونؤاثتذاواائقاسيالروعينائخييغ)ؤافتلأ

2:4أعمالتئطقوا(ان

،حول4:2كالاداء+!"هـكا،!كا!د!ل!*54!!ككثدلا"لا

،59*كا!،ء""س!+حع،"9!داكا!كاثلأ"لأ!للأهـكالا07كلم"لم!لاس!لاهة،ة5

+لا54ياعك!5هـ!ء+كاح!كاويا
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(.....مقدسةروحمنالجميعوامتلأ)هىالصحيحةالترجةتكونهذاعلىوبناء

.القدسالروحوليس

هجيوتو)لاهلالأكالاه+سعه+كالالاس!هكذاجاءتفالعبارةالتالمطالنصوأما

الروحوليسالقداسةأوالطهرروحموعدوأخذتترجمأنيجبوكانبنيوماتوس(

القدس

الآنائئئمائذممطقذاستكمتالآلبينإثفذسالروحتؤجمذؤ(خذالئ!يتمينارتقغ)ؤإذ

:233أعمالؤت!ثقغوتة(ئئصروتة

؟حول33:2،+ةع"يا!لألاه+لاههـس!لاهلألاهـللأء!لالا،++س!ءثلا"+س!لأكاما"

كاامح!ثثلألم7كايكاع7لاه097كامعس!!لاء!ء57كاه+55

لألسلالم!5دا!س!8!++س!س!4*دايم"لاه+عع

الآبغدمنينبثق

لمالاسلامأنوالمعروف.الآبمنمنبثقوإنهأزليإنهالقدسالروحعنقيل:قالوا

(.رسولعبدإلاأنا)مانفسههوقالكمااللةعبدهوبلرسولهعنهذامئليقل

لاأنهيقصدوإنماسبحانهالإلهمنجزءالباركليتأنعلىتدللاالعبارةإن:إجابة

الناسيدعونتجدهمالمصلحينمنكثيركملعندهمنبتعاليميأتيولانفسهمنيأقي

سيكونالباركلينفهذا،المصلحينمنيكونواأندونالفطريةالأخلاقمكارمإلى

اللتة.منمرسلآ

هنامنولكنمنهخرجثمالآبفيداخلآكانأنهتعئفلاالآبعندمنعبارةأما

.(الناسأكرمعندمنجئتكملقدا:نقولكماتمامآالغايةلابتداءهي
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الناسمنأمالسماءمنهيهليوحنامعموديةعنالكهنةالمسيحسألكماتماما

كانوالأنهميهوهالالهلكلمةبديلهىالسماءأناليهودكطالتقليدبحسبأنهومعلوم

المعمدانيوحناورسالةعملهليقصدهناالمسيحفسوال.الالهاسمذكريتحاشون

الإلهمنمرسلكانأنهأمشخصيفعلهي

ئغلئم،ؤفؤالشمغبؤشئئوخالكقتةزؤستاغإتئيماتقاتمالقثكلإتىتجاخ"ؤ

ؤقاليسئوغتجاقيقا6ال!مفطان؟"هذاأغطاكؤقنهذا؟تفغلسئفطان:"بأكطقائيين

بآئا!ضاأناتكئمأفوذكئقاليففئئمقإنؤاحذة،كلضةاسثا*لكئمأئضالفئم:"ؤآنا

اقيسيى"ينأئمالشقاءينكأئتئجأئنينئوخئا:قففودئةهذا:أفغلسئفطاب

ؤإنييما؟ئؤيئوالأقيضاداتتا:تفولالحمضاء،ينففتا::"إنقاثيينأئفسيهثمفيققكروا

تسئوغقأتجائواتييلم(.يثلائخييعجمئذئوحنالأنالثمغب،ينتخالثالناسيىينففتا:

هذا(افغلسئفطال!يأىلكئمافولاناأئضات"ؤلآفؤلفئمققالتغقئم".ؤقائوا:"لآ

ا:23-27امئ

وإنماعنهيخرجئمالآبداخليكونالباركليتأنبالضرورةتعىفلاينبثقكلمةأما

منأوشخصيآعندهمنوليساللةعندمنيأتيالباركليتهذاأنالعبارةمنالمقصود

إخبوريوتاى4+ص!لاس!95+يمءياهيالمترجمترجمهاالىفالكلمة.الناسعند

الآسبعثدينائذممطالخقزوخالآلبينإلئكئماناستازسيفةائذممطائمغزممطتجاخ)ؤتتى

:26ا5يوحنالي(ت!ثئقذقفؤيثئثق

طهله26:85!4!س!ة،هـ"ءه!ه+،"*كا!كا!!ه5للألأد!لمللأللأيل!5!،لم!لا

"94+لاه+!59+كام5+"لمالاس!س!،+!كاماءهـ،"كا5كار+"9لاه+!59+كا!

!متس!*ءلأ،50لما"!9كالأء،+ء5،9لمالاه
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التالي:المثالولنأخذيأقي.ممعئيوحناإنجيلمولفلسانعلىجاءت

ائتسئكوتةؤكلائغاليمئفوكغقىقخزفي،7يابضايغةشتتاطينأزؤاخقإئفثم)

:14ا6رؤيةشتحء(كلغقىائقادلياللهتؤيماثغطيم،ائيؤيمذلكيمتالييتخقغفئم

حول44:683س!كامالأ،كالأ9سءلا!كالاكاةكا،لماهلألأللأ+5يالاهكاي!لم!ءيا"

!ء+يالاه+!لمءذداكا!داع،+ع،لأ!كايلا،،7!5دلا،لاه"+س!!

ه،"!ل!!لأكالأ"ء+لاكالا،لاه!ء،!+لأهر+ه"ءلمالأه،+ع،لم!ح!كا!ء*س!+دا!

ع،+لما،"كا!5!لاهءهـلاه+لاه+!595+كاع*ه+كادألم

ملوكإلىتأقي.ممعئالأرضملوكعلىتخرجالأرواحهذهأنتلاحظالسابقالمثالففى

فإناليونانيالأصلوبحسبأنهمعهناتنبثقكلمةالمترجميستخدملمفلماذا.الأرض

لاكا!ءلاء95+ولص!نفسهاهىالكلمة

"بينكم"أم"فيكم"يمكثالباركليت

للروححقوهذا،(داخلهم)التلاميذفييكونالقدسالروحأنالمسيحقال:قالوا

عننسمعفلم،مستحيلفهذاكانمنكائنأوالاسلاملرسولبالنسبةأما.القدس

.إنسانداخلإنسانحلول

هويحتصللاماوتحميلهالنصلعنقالمعترضولي،المترجمتحيزأنشكلا:إجابة

فيجاءت"فيكمإلى"ترجمتوالىالمستخدمةالكلمةفإنالاعتراضهذاسبب

(إنالأعاليونانيالأصل

قتغرقوتةأثتنمؤأئايغرقةؤلآتراةلآلأنةيقتقةأنانغالأيسنتطيغلآائذىالخق)زوخ

:17ا4يوحنايخيكغ(ؤيكونقغكثمقايهث،نة
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طهله:84فى57+كالالاءس+ي!هـ،"كا5!كاهـا55!ه"كا!*لاهياكا!كا!لاة

لأ،5!كاايا*هـلاه5للأ!ء9كاكا5ءةلاه5+لاكاهاء*للألأ،لأ!،ءلم!لاس!ة

لألأ،للأ،!+ء!كاكا5*،9"+لالمالأالم!5لأس!،،كالالالالمالأدا5كا!لا

بهتقولما!ولهثكاوهذا،ولس!6ولحس!بين".ممعئ"تأتيالكلمةوهذه

ا!ولهع،33طحول3*حقاموسالمئالسبيلعلىنأخذاليونانيةوالقواميسالمعاجم

الكلمة:لهذهتعريفآفيهجاءكاحيثطس!س!عح+كا!ه)،حأ!

فىح!722

!خءولوله+!ول+هععههكههةأولس!4ول!ولةهحكل!()4كل50أث!ه+ا(ول

15!حس!،ث!ولس!5ع3،،!س!)كارول4لا!ةأ"ولأس!!هةول)

،حم!كم!أ++جكا!أأي!(ولس!4اكلأألة53هحول3لهلاولالاأحكلاةح،،كاحأكه،!

3!!احوله351ج5آ8(حولح،ولص!،!41؟حولص!ولس!فىح954ول!4دح)537،

أ+!كا،لم(ول5-)ه+،؟!،؟حح.:6كاىه،ول،ي!!ح3!كار)!ول3،،+

!أول30؟،*،لة!هس!ث!،ح3،،!تهث*4كه،،!،"حه3عح،ث

حلا3)-ص!3كلأ؟"كاه(ول!ص!ول،)3ه33.(..س!ك!!70،3+7!حأأس!3

ط*هلا"0،،،3ص!عص!-)اول(5،-،!*-حالألة،*ثالااث!ط!،!ح!كاول3ح)

،53(-"ول)هول،"15س!ا-ول،لاأثهـه3!ولول،لألةهولس!،ثد4اولس!،لاولثهـ

"كهلا+ه(3?ه41-ألأا*ثل،!!*ولحعح(-اول!-هول)ثلع"!4ا0(-

)،وله،(ئاول-)5،(-كايع)4،ولول4س!ع،ط*حول،ط*ح3ح(-ثلاش)،أط*اس!،

ثلزر)ولأ-(.حنم!هولول3ح4أولحههولولوله!43ث!ش3لا"كاخولكا!3؟ول

حثلحث!3ؤ+ههولالااءعكامثلزر3كه؟عح51ولهةهولول!4ولحثل
ول5،ه،)ولفة!،كاح)4عحةح5ول،س!*س!س!5،("ءهأةس!أ!لااا؟كاي

كهس!5!3،!س!(!ول44س!+أ3ح)،ولهعس!05

000000111نكتةضرأأو

نإحتىشتخرةؤتصيرائئفوليأكترقهىتضتقتىؤليهناثئرولي.تجميعاضغر)ؤهى

13:32مئاغضايقا(يخييؤتتآؤىتايىال!مضاءطئوز

نأقائلآأنبرممئإنجيلمنالسابقةالفقرةقرأأنبعدالناسمنأحدأأنلوتصوروا

نأيقولالنصلأن.الشجرةبغصنتتحدأنتستطيعالطيورأنعلىيدلالنصهذا

.الأغصانبينتأوىيقللموالأغصانفيتأوىالطيور
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فيالناسعليهيتندروالسخريةللضحكمادةنفسهمنسيحعلالرجلهذاأنشكلا

اليونالماللأصلرجعنافلو،الشبهةهذهمثيروفعلهمابالضبطهذاالواقعفي.مجالسهم

وهىلأس!هىالمستخدمةالكلمةأنلوجدناالأغصانفيتأوىالىهذهالطيورلعبارة

يخيكغ""ؤتكونعبارةفيالمستخدمةالكلمةنض

،كاطفى9032:3ء*9*،لم!لاهلاءيل!لالا!ءلأللأ+"ول!للأ+س!د!لمكالأللأ+كال!9

*لا"ة5لا!!هـ،،يل!س!هلح،لأ+ثلألأء"لأ"للألأس!!لألا*4يالألأياس!+"،ةءلأة9لأه

للأ!5ءهـولس!لأ،7"++س!س!!،كا+لاهل!9لأ"لاهدلا"،يم+!ه،*!هلالألاهءلأ+5ياع

كالأ*ة5،!4كالاه

.(معكمويكون)هكذاالعبارةيترجمأنأنصفلوبالمترجمحرىوكان

التلاميذداخلوسيحلإلهتزعمونكماالقدسالروحأنلو:المعترضنسالوهنا

وحلالتلاميذبناسوتاتحداللاهوتلأنآلهةالتلاميذسيميرفهل.زعمتمكما

؟؟؟فيهم

المسيحبمجدالباركليت

قالهمابكلالتلاميذويذكرويمجدهللمسيحيضهدإنهالقدسالروحعنقيل:لآلوا

شكلاممالأنهالإسلامرسولعلىينطبقلاماوهذا.ويخبر(للمسيحالهمماويأخذ

الناسباقىمئلورسولعبدمجردجعلهبلبالألوهيةلهيشهدلموالمسيحيمجدلمفيه

والأنبياء.

السيدبلاهوتالإيمانعدمخطيةعلىلمالعايبكتأنهأيضآالقدسالروحعنوقيل

أدانحينمايفهموهالمدينونةوعلىالمسيحببرالايمانعدمخطيةوعلىالمسيح

.الاسلامرسولبهيقرلمماوهذا.لمالعاهذارئي!هوالذىالشيطان



151

عندالمزعومةالمسيحألوهية.ممسألةالزجعلىالقومهؤلاءئصرلماذاأعرتلا:إجابة

منلالهعلاقةلافالموضوع،وتمجيدهللمسيحالباركليتشهادةمسألةعنالحديث

الأصلبحسبجاءتالئايمجد"فكلمةالمسيحبألوهيةئسمى.ممابعيدمنولاقريب

(دوكسازى)1ءكا!!هةكلمةهىاليوناني

14:ا6يوحناويخيركثم(لىيماتاخذ،نةئضجذفي)داك

لطه84:86دلاءس!لأيا50س!لم!س!تك!،دلاءل!+س!ل!"للأ،"ياكا!ءلاكا!لا

+كا!كاص!"ءلالالأدا!ل!

والرفعةوالشرفالكرامة:بصاطةبكلتعى)المجد(الكلمةوهذا

:مجدهليوسفكانولقد

اتىيايىؤتتزنونؤتسننغجفونزاثتنمقاؤيكليضرفيقخدييكلايى)وتخيرون

45:13تكوينفتا(

!حول38:54كهلأ"ء،+!ماءلأثه+قإتأ++94،لمالاه+"لأكا!لأ+س!

لمالاهلألا+لدثبأولل!أوللاكالا"كا!عممايمحء،ياكالا*كا!ت!كا!ء5

لاكالاكا!كالا+!ص!*++كا!+عكا!لهلماةلئأس!.

مجلىآ:صنعويعقوب

ضتغلاييتاؤيمالاييتاكانقاكلتغفوفي"اخذ:تفوئونلاتانتييتغفوفي)قستيئ

31:اتكوينالقخد(قذاكل

ولءح8:38كالاه*ول.لأس!ةس!للأ*"ألم+!ة9لآ"7!هلم!لأننأ+لالأفنهـا!هوللملأ!و

لألئأ*لأء"،همأك!!لأس!!للأ*"ا"كلا4!!ة+نق+9+كا!ة!لألأنقلمادا"*ولغ

كق+ل!+5"9+كا!لأيل!لأفق+س!دلا،دأه+لأس!د!لألأكا!ةلألا+ثلأ،+قكا!.

منهم:يزعهالذممطهوأنهكماالمجدالناسيهبالذممطهوواللة
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ويضفكفنمالسثرقاءقغيفخفوسانمزبقةينالققزقغ-3.الترابيناليسئيهين)ئميئم

اصموئيلانضسنكوتة(غقيقاؤضغؤقذالأزفي،(غيذةيلرلثلأنالقخد.كرميى

2:8

كاكا2:8ة!،لأكاة7ل!ةعلآلأكا!ث!+ياكالاةكه9+ه!م!!كاهألأء*لاص!9

*!لاثلأكمكاهأهـكالا4لاكا!ء"كنأ!كا!لاةكنأكالأهـياكايلا9لأهلهكلأث

!كالاكاول،فى9هلأ5لم!كنأكا54لآع.

الكزاقة(غنيقتغكقذالرلبؤفؤداإكرامآفرئكفلحثقكايك.إلىافرفيقا!ن)

42:11العدد

ول*ول8:24د!لش!قآهء!لاق?لأ!ل!عهكا!لألم!هلاهكا.لحعأح!هس!كالنكا!لأيا+،

دا!ه*لألسي!غع9ءكابهقكالأنا*!5،9!لآ+،!كا!.!

فييثفكزخلتكونلآإئةحتىؤكراقةيخئىتسئأنة،لأقاأنضأأغطثك)ؤقذ

3:13ملوكاإدايك(كلائمفوك

ن!83:38كااكالا"!نه،للأكالآشة!*ثلأةع،ياهكالاكالا*ل!ل!لأ+لاكالا

لثلق!لهلألأهر54ثيكايكاع5"كاما!هكا،ول!"ياكا!لأ،كال!س!.

ؤاثختروث،ائفؤةؤيتدكاثخميع،غقىتتصتفطؤاشآتذئك،ينؤائكزاقه)ؤاثعتى

9212:أخبارائخميعاؤتشئديذتغطئمؤييدك

"س!92:8فى2!9"ولفقكا5!ه+قحال!رداكالالأررثلق!للأد!كاه!كا9،!داس!دلا

تا*ء،59ةلأللأء9!!!ة+كا،!لآء9لأكالا!خلا?9لهكاال!لا5ياكالا

لألاة!!هء،!ه،لأ"*ل!ءس!9،لاهكاهـأ،كاكاه!لم*ه!للأ+كا9،يل!5لأ"لأل!"لالأكالا

47*كاق!لا4،!كاكاي"+.
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السماليهينغنخئرآتضئغلآؤقخدآ.زختةئغطيالرلبؤيخن.ضتضناللهالرثبالأن

8411:مزمورياثكضالي(

السبعينيةالترجمةبح!سب

83(:)82وللاص!"3لأهوللا!ههـلآ"!ة5!!هيالأ"ةك!نا*9هياع8هـ!كا،!كالالأ،9

لأكايلاثكالقة5.لاتا!لا9عهلاقهس!!ياس!كا!9هـكا!كاة+4!لق+

+95س!لا5يل!وللهع*كالاكالا4،دأ.

قازونتيىيفكقتةتليلرب"ئوقذأنغز!لاتالكالئسن:تةؤقائواالضيككز!لا)ؤقاؤئوا

الرب"جمثدينكزاقبماينلكؤلئمنخئمت،نكاثضفدسيناخربخيلإيقاد.ائمقاسيين

:6218أخبار2الإتيما(

طس!262:فى8*د!!ه!3لا!هكالأكح!!!هدالحهله+لم!هعفىإكايه4*داك!أء!4

فبأيشكا،دأهكافهه،كاهالحلهكا!دايل!4يالتأ+لاول9،لبأيأ.لملأدلأعدأه+سكا!داكافآس!9

!آمالاكا!9!للأ5)0+كع،5!غلم!كا!لا.ياكا!كاا"لههـ"ع!س!5*3نق+

لأ"لا+كال!كا!هع،*،3ل!،!!!ث!ةلا*9لاه،،لا"ول*قه!!كايا!ه5يا+07ته

!،5!ثلا*كا!كايلاهإ9.ققء!

91:9أيوبزاسيى(تاخؤترغكزاقتيغنى)أزاذ

؟هل9:98!يذة4ثيك!"غل!فق!ش!ش!كالاة5!كار!ء"آء7ة!

ث!لح!!"!ه8+4*س!!لآ"كا!للالاه.
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يخيقاذتنلآ،قجيذة7هكينيتةيتفييمائخصرقا)يكيممجدةجماعةهبمالمؤمنينوجماعة

5:27أفسسغئب(ؤيلآئقذستةتكونتلديلث،يثلينشتىخ(ؤغضنؤلآ

طهل!27:5"!لاكا!،!كا!!!،لكاكا!+لاكاثل!ث!،+!"**5.!"ياكا

،لم!لاه?!+كالاكايالاه"،9+لا،!كا،+،+!للأ+5يا+لاهللأ!"لمةيا7!ه،لأ!،!ه

كالاكاالماللألم!5!

يبقىإكرامههوإنسانتمجيدمعئوأن،الكرامةهوالمجدمعئأنعلمناأنوبعد

؟؟؟لاأمالمسيحوسلمعليهاللةصلىالنيأكرمهل.السؤال

الدينهووسلمعليهافةصلىمحمدبهئعثالذيالاسلامأنأجزمأنأستطيع

منالنبىبهجاءفمما.والآخرةالدنياليالاكرامحقالمسيحأكرمالذيالوحيد

قرآن

تريتماثنجميستىائش!ييحإشمهمئهيكيضةئتشمركالفةإنتريمتاائتلآئكةقاتت)إد

()45عمرانال(انفقزيينؤينؤالآيخزةالذثيايخيؤجيقا

وخهقديقال،والمعرفةالقدرذوىعندالرفيعةالمزلةذو.أىالجاهذوهوفالوجيه

رفيعة.مزلة:أى،الناسعندجاهولفلان،وجاهةيؤخه،الرجل

معفيحشردرجتهبعلوالآخرةوفي،بنبوتهالدنيافيوجاهتهأنعيسىحقفيومعناه

النبيين.

عنمترجمةالجديدالمهدديكنيسةوكلمة،اجتماعأومجمعمعناهاسريانيةكلمةهيكنيسة73

شعبفتجمع،دينيإجتماعيكونانويمكنشعبىإجتماعوهوماكالألم!*4.إكليسياهاليونانيةالكلمة

اثلتيانضقبتغانبزئهفيانكن!شيمايخيمكانائلتيفؤ)تاكنبسةسميموسىمعالبرلهفيإسرانبل

7:38اعمالالهاقا(يففطتناخئةفؤالأقبلائل!ىأبائنا.ؤتغسييناةتجبدفييكثضةكان
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تهمةمنمرمالطاهرةأمهفبرأ،عيصىنسبيزهالقرآنفإنذلكمنكثربل

إلاهومايقولوهماأنالقرآنفأعلن(عليهمالمغضوب)اليهودبهااتهمهاالىالزنا

156النساء/(غطيمابفتاناتريتمغقىؤقؤيهئم)ؤيكفرهثمعطمافتراء

)ؤإذالعالميننساءعلىاللةاصطفاهاممنأفاالكريمالقرآنشهدذلكمنأكثربل

لآانظتمين(يشاءغقىؤاعئططكؤطفزلثامئططلثالفةإنقريئمياانقلآيكةقات!ت

24/عمران

العسكرىمنأنهاليهودعليهابهيفتريكماليسبالمسيححملهاأنوأعلن

قاذتشترتض!ثيىؤلأؤتذليتكون!نىزلب)قاتتاللةبأمرهووإنمابانديراالرومافي

/47عمرانآلقتكون(كنتةتفوذقإئضاائراقفتىإدات!ئتاءتاتخفقالفةكذيلث

الشياطينرئيسبواسطةمعجزاتهيفعلبأنهالمسيحاليهودفيهاتهمالذيالوقتوفي

،:هااالوقاال!ثمياطين(ئخرجال!ثمياطينزئييم"يتغقزبولققائوا:يثهئمقؤم)ؤاما

:الشيطانعملمنوليستاللةعندمنهىمعجزاتهأنليعلنالقرآنجاء

الطينمنلكماخفقانىر*بكئممنيا-ييماحئتكمقذانىإسثراثيلتيىإتى)ؤزس!ولأ

ائضوتىؤاخمىوالأئرصنالأكضةؤائرىءالفيمايإددططيراقتكونيخييماقأنفخالطركقئئة

كنئمإنلكثملآيةدلكيخيإنئئويكثمفيتةيخرونؤقاتاكفونيضاؤآنجئكمالف!بإددط

94/عمرانآلقؤييين(

كتبوامنحئيذكرهالممعجزاتللمسيحالقرآنأثبتفقدذلكمنأكثربل

ؤمنؤكفلأاثضفل!فيالنامنو!يكلئم)وغيرهاالمهدفياليهلممثل،الجديدالعهد

64/عمرانآل(الصالجين

الطينمنلكماخفقانىرصبكئممنيا-ييماحئتكمقذانىإشرائيلتيىإتى)ؤزسمولآ

ائضوتىؤأخيىوالأئرصنالأكضةؤائرىغالقيماي!ددططئراقتكونيخييماقانفخالطركقئئة
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كنئمإنلكئم+يةدلكفيإنئئويكئمفيتايخرونؤقاتئهفونيقاؤأنبئكمالقيمابإذدط

94/عمرانال(قؤييين

ازدواجيةمنيعافييضكولافقائلهيولههلملأنهالمسيحيكرملمالقرآنبأنالزعمأما

تكرملاوالبروتستانتيةالأرثوذكسيةالكناشأننقولالمنطقهذابنفسفهلالمعا-سفي

هيالكاثوليكيةالكناشوأن،مريميزلهونلالأنهماللازمالتقديرتعطهاولامرم

تولهها؟لأنهااللازمالتقديرتعطيهاالىالوحيدة

القولأننقولنحنجانبناومنآخر،شىءوالمغالاةشىءالاكرامأنهىالاجابةطبعآ

الدلالةقطعيواحدنصيوجدلاأنهخاصةالمسيحشأنفيمغالاةهوالمسيحبتأليه

المقدسالكتابفيوذللث،والأرضالسماواتخالقالمعبودالالههوالمسيحأنعلى

الرؤيا.سفروحئالتكوينسفرمنبدءآكله

العالميبكت

بلاهوتالإيمانعدمخطةعلىعلىلمالعايبكتإنهالقدسالروحعنقيل:قالوا

أدانحينمايفهموهالمدينونةوعلىالمسيحببرالإيمانعدمخطيةوعلىالمسيح

.الإسلامرسولبهيقرلمماوهذا.لمالعارثيسهوالذىالشيطان

المدعي،عليهاستندالذكطالنصنضعأنالضروريمنأنهأرىالردقبل:الإجابة

وأقريبمنإشارةأيعلىيحتويلاالنصأنيعلملأنهللقارممطءيضعهأنواستحى

يزعمهاالىالمسيحألوهيةعلىبعيد

ائمغزيلأتيكملآأئطيقلئمإن،نهاثطيقأنلكثمخثرإ،لهالخقلكمأقولاليهني

ؤغقىيرؤغقىخطيةغقىاثغالأئتكصثداكتجاءؤقتىإلئكثم.أزسفةدقثحثإنؤليهن

ؤلآأيىإتىداهثقلا!لىيرغقىؤأئايي.ئؤيئونلآقلالفغخطيهغقىأماذينوتإ.

:7-6116يوحنادين(قذائظتيمقذازئينقلآنذثنوئهؤأئاغقىأنضآ.ترونيى
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القادمالباركليتأنقالالمسيحأنهنالكماغايةأنالنصمنظاهرهوفكما

حاءوبالفعلالمشح(بألوهيةوليس)بالمسيحيؤمنونلالأنهمالعالم(يوبخ)سيبكت

يومنوالممنوكفرخطأوأثبتالرسلمنالعزمأوليمنهوالمسيحأنوأعلن!هالنى

إئراهيتمغقىأنزلؤقاغقثئاأنزلؤقايالفيماأمنا)فلاللةعندمنكرسولبالمسيح

ربهئم!ينؤالنييونؤجمي!تىموستىأوينؤقاؤالأسثتباطؤتغقولتؤإشخقؤإسثضاجميل

48عمرانالمسثيمون(تهؤتخنمئهثم(خدتئننقرق

58الأنعامالضالجين(منكلؤإئتاشؤجمي!تىؤتختى)ؤزكرئا

يخييماالإبجيلؤآلئئاةالتؤزاةمنتذئ!تثينلضائضدقاقريتماثنبغي!تىآثايىهمغقى)ؤقفثئا

64المائدةلفمتمين(ؤقؤجمطةؤفذىالتؤزاةينيذئيماتينلضاؤئضةقاونوزفذى

الواضحالتصوروضعوكذلك(الشيطانيتبعون)الذينلمالعاتبكيتجهةمنأما

توضيحفياستفاضالذممطالموجودالوحيدالكتابهوالقرآنأنأجزمفأنىللشيطان

:الآياتهذهمنبعضآوإليكمللإنسانوعدودئةعدوهوالشيطانأن

لكثمإنةال!ثمثطالطخطؤاتتتيغوأؤلآطيبآخلآلآالأزفيفييماكفوأالناسنإلقا)تا

168البقرة(مبينغدو

ؤالفةؤقضلآمئةئغمرةتيذكمؤالفةياثقخشتاءؤتائركمائقفرتعذكئم)المثئئطان

268البقرة(غييثمؤاميغ

تكنؤقنالآيخرياثتؤيمؤلآيالفيمائؤيئونؤلآالنايليئاء(ئؤالفئمئنمفون)ؤائذين

83النساءيريتا(ق!تاءقريئاتةالشمئطان

نايرياونقثيلثينأنزذؤتاإلئكانزذيضاآمنوأا!نهثميرعمونائذينإتىتر)اتئم

ضلآ!ئصففئمأنال!ثميطانو!يريذييماتكفروأ(نأيروأؤقذالطاغوتإتىيتخاكئوأ

06النساءتجيدا(

الفيماخفققثيغيرنؤلآئرنفثمالأثغايمآدانقثيتتكنؤلآئرنفثم)ؤ"جمثنفئم.ؤياقنينفئم

911النساءمييئا(خحئراتاخسيرققذالفهذودطفنؤيياال!ثئئطانيتجذؤقن
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لتاستفقاغئفضاتزغائحنيمامنابؤئكماخربخكضاالشمثطانيفيننكئملآآذتمتيى)تا

آؤيتاءالشمياطينتجغفتاإناترونفثملآخئثينؤقييفةفؤ-قياكئمإنةستؤءايهقايئرتفتا

72الأعرافئؤمئون(لآيفذين

89النحلالرحييم(ال!ثميطال!ينيالفهقاشتيذاثفرآنقر(تت)قاذا

72الاسراءكفوزا(يرئيماالثئئطانؤكانالثتياطينإخؤانكائوأائمتذيىين)إن

مريا4قإنةالشمئطالطخطؤابيتيغؤقنالش!ئطالطخطؤابتتيعواتاآمنواائذين!لقا)تا

ؤليهنابذاأخدمنينكمزكاتاؤزخمتةغقثكئمالفيماقضلؤتؤتاؤائمنكريائقخثتاء

12النورغييثم(ستميغؤالفةتشتاءقنئركىالفة

اضخالبينييكوئواحزبةتذغوإئضاغذواقائجذوةغذوتكئمالثثيطان)إن

فاطر6ال!مجير(

وأولياءالشيطانتوبخالىالنصوصهذهكلتكفيهملاالذينمنأتعجبوأنا

الثميطان.

فتراه.للشيطانالمقدسالكتابيرحمهاالئالضبابيةالصورةلهذهتصديقهمنبالرغم

ب!عطائهوأغراهلمالعاممالكوأراهمرتفعجبلإلىالمسيحأخذالشيطانأنيذكرمثلآ

تجييغؤازاةحذأغاليتجتلإتىإئيي!ن(ثضآ(خذةثم)لهسجدإنالممالكهذهكل

ؤستخذتخرزتإنتجييغقاقذه"أغطكتة:ؤقاذؤتخذقاائغاليمتقايلث

ؤإياةتسئخذإلهكيلرسب:قكئوفيلأنة!لثتئطانتا"ادقثيسئوغ:تةقاذلى".حيتئذ

ا.:8-4مئتفبذ(ؤخذة

-يزعمونكما-إلههيأمرأنالمعترضتقنعالىالشيطانصورةهيأهذه

هذاملكوتللشيطانأنتثبتالأسطورةهذهأنالعجيبمنأليسثم؟لهبالسجود

لم!العالهذابامتلاكهالشيطانادعاءعلىيعترضلميسوعوحئ؟لمالعا
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الذينأنغرابةوا!ثر.القصةهذههؤلاءويصدقيقبلكيفأعرفلا

رئيسآأنلوفتصوروا،المسيحيؤلهونالذينأنفسهمهمالأسطورةهذهيصدقون

إلىيخرأنالآخرالرئيسهذامنهطلبأخرلرثيسزيارتهأثناءوفيالدوللاحدى

أليست؟خيرعلىيمرأنيمكنالأمرهذاأنتتصوروافهل!لهويسجدأمامهالأرض

إذآهولاءيقبلفكيف؟البلدينبينللحربإعلانآتستوجبقدشديدةإهانةهذه

يعبدونه؟الذىللإلهالمهانةهذه

لم؟العاممالكيرىأنيستطعأحدعليهصعدإنالذكماالمرتفعالجبلهذاأينثم

متر884.ارتفاعهايبلغالىوالهيملاياجبالفيإفرستقمةصعدنالوفحئ

عليهحدثالذىهوأنهيزعمونالذىقرنطلبالجبلبالنافماالعالمممالكنرىفلن

الهيملايا!جبالبحوارقزمأيعتبرأنهأكطمترآ035هوإرتفاعهفإنالامتحانهذا

مؤلفوهوأن،الأرضبكرويةيعتقدلاالمقدسالكتابأنالنصهذايثبتألا

جميعترىأنتستطعمرتفعجبلعلىصعدتفإذا،مسطحةالأرضأناعتقدوا

لم؟العاممالك

ووجدانذهنفيترتسمأنيمكنالىالذهنيةوالصورةالنفسىالانطاعهوما

منالاهانةلهذهتعرض-بزعمهم-الالهأنيعلمعندماالإلهعنالنصهذاقارىء

؟الشيطان

:أنوهى3ذلكعنالمترتبةالنتائجيقبلونفهلالمعئهذاالمسلمونقبلإذا:قالوا

ينإتئكئماناستازسيفةاثذياثمغزىتجاغ)ؤتتىالقدسالروحأرسلالذممطهوالمسيح

:26اءيوحنالى(تشئقذقفؤيثئثقالآلبجمئل!ينائذىالخقزوخالآلب

أرسلالذىهوالمسيحيكونفحينئذالقدسالروحهوالاسلامرسولكانفإذا،

.الاسلامرسول



فيجبمفصلالأمرنفسعنكلامجاءثممجملكلاموردإذاأنهشكلا:الاجابة

منالمسيحقصدماذانفهموحئ،المفصلالكلامإطارفيالمجملالكلامنفهمأن

يتنكصثآخرنغزتآفيغطيكنمالآلبينأطفصت)ؤأتاأيضأقولهنقرأأنيجبعبارته

:4116يوحناالأنجد(إتىقغكئم

سيصلىأصح.كلعئأوالباركليتيرسلأنالآبمنسيطلبأنهالمسيحقصدهفما

أسألأوأطلبإلىالعربيالمترجمترجمهاالىفالكلمةالباركليتيرسلكىالآبإلى

غ9للأ"+للأاالجذرمنوهىإروتيسو(9ءلنأكا!6!لأااليونافيالأصلفيجاءت

يصلى.ممعىوتاتي(إروتاو

"هل86:84،"يمررهـلنالأء7لاهكا!ءث!يلم،"!لالأمل!4

7،"*كا!"يأرلأهكاللأة5لالأ،لم!لا"لأ،لم!5"لاهـس!لم!سلأيل!لا!داعلأه+لأللأدا"4

إلىترجمتهاجيصالملكترجةوهىالمقدسللكتابترجمةأشهرتجدفإنكولذلك

أصلى(الا!3"

لهط68:48ول4)"زر!،،!ثلح3ثلا!ح3!ول4طع3"كاط!ء3!

هلاولول!ثلهح3هحح+هأول!3،!ثلءط4أ"كايكاهححثلاكالاهلأول

15علأحس!عز

القياسيةالأمريكيةللترجةبالنسبةالأمرونفس

لطهولفى4:فى6،ول(+س!كا!ول!،3ولكاة34حلأ33اه)ول

فى6ول14زر"5!لاكاث!أح!ثلاكاح4،3ول4طء3طللةء3!35لما

كاولهثلح3هحح+هأول!ع،كامطحلا!ول؟حثلاشهلاولهأ3ءلأح!ع

الجديدللعهدويكلفترجمةوكذلك

طهلول48:فى6(اس!لا*أس!+*حلالا+س!3،!ولس!ول،)

468،ل!)3الةطلاكا!هحث!أس!ث!أكا!3ولكاو4س!ط3للةطءلأ!ه،ولهلا

طأهول!س!3هحول!+ه3عطاس!،+)5303،طاح!0،"ح*4طأشلماهلا

ثلاشه،ولس!ول64.4ولا1ثه"كاطهكلأكا!ثلاح،لأكا!س!3،!ول4طس!"كه"!
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3!ح،ههلأولهورةثلء3ح5وله3ث!حع!،كالث!ء"ح*4ثلشهلارا

ه،ول،،ولهث!شولس!4ؤا

أتضرعأوأتوسلةلىفترجمتهاداربيترجةأما

لهطول68:48(!كالالأ33+!ولهةكااكرول)

46ول14"ش6!حولحثلاكامح3ولكار4ث!ح"شحلأ!ولهلاول!ثلهحع

حههأولعثم3!،كاهلطحلاكا!حطثلازرهلاوله3!3!7!!

إليهميرسلكيلئةويتضرعسيصليالمسيحأنهوالمفصلالتفسريكونهذاوعلى

الباركليت

الناسفترىاللغاتكلوفيالناسكلامفيمشهورسببيةعلاقةلأقربالفعلونسبة

:يقولون

باعتبارهوللماءالانباتفنسبة(الزرعاللةأنبت)يقولونأو(الزرعا"ءأنبت)

ينبتفبأمرهالحقيقيالفاعلهواللةلأنلثةالانباتونسبةالزرعلانباتسببالماءأن

هوالماءأنيزعمأنيستيمأتباعهأومستمعيهعقليحترمعاقليوجدفلا.الزرع

لثة.الوقتنفسفيونسبللماءمرةئسبالفعلبأنمتعللآاللةنفسه

يقبلفهل.ويتكلمللمسيحممايأخذبلذاتهمنيتكلملاالقدسىالروح:إنفالوا

منبوحىيتكلمرسولهميكونأن(القدسالروحهوالإسلامفيكانإذا)المسلمون

اللة.هوالمسيحبأنضمنآاعترفواقديكونونالحالةهذهوفي،المسيحالسيد

الأموريخلطمنهجوبأىالكلامالقسهذا9يفهممنطقبأممطأعرفلا:الإبول

غيرهولاللباركليتيوحىالمسيحأنبهيوجدلاالقسبهيستثمهدالذىفالنص

هوذكرهالقستحاشىالذيفالنص
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ينتتكفئملآ،نةالخقتجييعإتىنرشذكنمقفؤالخقزوخداكتجاةقتى)ؤ(ما

لىيماتأخذ،نةئتحذننداكآيتبما.يآئوليويخيركئمييماتتكفئمتسئضغقاكلتلتفسييما

14-61:31يوحناويخيركئم(

ائبشئرأنيعلنفهوالانطاقغاية!محمدالنىعلىالإنطباقغايةينطقوالنص

النىعلىيطقمابالضبطوهذابهيتكلميسمعماكلبلنفسهتلقاءمنيتكلملابه

النجمسورة1)4(ئوخىؤخىإئافؤإنائقؤى)3(غنتنطقؤتاأ!!

يقرأهاالقسأنفيبدو(ويخيركثملييماياخذ،نةئتحذننداك)الكتابقولأما

نأبعيدمنأوقريبمنيدللافالنصمى(يأخذ)يفهمهاولكنهلي(مما)يأخذ

المسيحيخص()عنشيئآيستلمأوسيتلقىولكن،المسيحمنشيئاسيتلقىالباركليت

طبعآ.كبيرالمعنيينبينوالفارقالمصيحمنولي!

هىالمسيحتخصبأمورأخبرفقد!محمدالنىعلىالانطباقتمامينطقأيضآوهذا

فيالتكلمومعجزة،الطاهرةولادتهذكرمثل.للمسيحتمجيد()وتكرمتضريف

آخرفيسيترلوأنه،والآخرةالدنيافي(مكرم)وجيهوأنهقومهفيومعجزاته،المهد

.إغ.......،الصليبوثنعلىسيقضيوأنه،الدجالالمسيحويقتلالزمان

المسيح(السيدمنبوحىيتكلمرسولهميكونأن)بقولهالق!أنهوالظريفةوالنكتة

حئالوحىينتظرالالهفهل.المسيحمنبوحىإلايتكلملاالقدس!الروحأنيعترف

شاء3وكيفماشاءوقتماشاء.ممايتكلمالإلهأليس.يتكلم
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الئالوثلإثباتش!ههات

فتاك(ناؤنجود؟ئتذانخقاء.فيائتذءينأتكفئملأقذا.اسنتغواإلي.لآنقذئوا:فبهة

48:16إشعياءؤزوخة(أزستقيىالرب!الميذؤالآن

القدسالروحأنوواضحالابنيرسلفالآبالثالوثجلاءبكليوضحالنصهذاإن

الابن.يرسل

النصولكن،بعيدمنأوقريبمنالمزعومالثالوثعنيتكلملاالنصإن:إجابة

يعلمهكانبابلإلىسىمنإسرائيللشعبحدثماأنالربعنحكايةيتكلم

مؤلفيشدىءذلكبعدئم،كورشيدعلىإنقاذهموكذلك،وقوعهقبلبهوأخبرهم

(زستقيىالرلبالسميذ)ؤالآنفيقولنفسهعنليتحدثالخطابفيبالالتفاتالسفر

لمأنهأكط،منهومواهبونعمةمنهبروحمؤتدآالالهقبلمنمرسلأنهأى(ؤزوخة

.شريرةبتعاليمجاءأنهأونفسهتلقاءمنيأت

فيائتذءينقكفغ)تئميلي:فكماالتفصيلىالتفسرالأمرأماإجماليبشكلهذا

المللتيدعلىبابلسىمناليهودانقاذأحداثبدايةهوهنابالبدءالمقصودء(الخط

النصفهمفيتساعدناد!ح*(ولأكا!!44*ولها7ح33ولهأ)ترجمةولعلكوريق

خفاء(فيأتكلملمالأولالاعلانمنذ)هكذا:الترجمةجاءتحيث

11ح5ءولولحكلةءول،لة14أث!،حوله،"،أ33511:3ولث!4ء)!33"

ول!ولهولولحولحح"ول)ط4لأحول،0"3هحطولأول،ء3?ث!ز،!ءولا،ءول،ز

،ثهولء99!ط+كاأ.س!عء"،ااول4*هولحث!،3س!لأه3ول!أحح!هسأ3!ط3أولح

حول،*ث"زاط33ا"ق،.

ترجمةفيجاءالكلامنفس440+والا3*ح*اكا!هأ"4+ح(ول)7عح3ولها

1161حهحولحولكلهحثه!ول!114ث!ولء454أط،3:ااول3ولهعط"ا!،33

ولولولهول،ولحولع،ول)7!"حول،5"ك!ولحطهولا!أح*حءكهأكاءث!4ءولا،14

حه"4"كاول،)!ة4طحح!.ااولول4ولهل!حط(3ء703أح!ولهلأم!3!"ثاأولح

ولح،حول04للاح4*أ،"ث!ا33"اق،.
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*ء*اكا!هأ(كا!ء،ولأترجمةعلىبالإطلاعوضوحأيزدادالأمرولعل

نأقلتالأولىالوهلة)منذترجمتهمافيهاجاءحيثكا!"(ا!!3334ء3)ولهأ

النص:وإليكمخفاء(فيذلكأفعللم،قادمكوريق

11هحس!ولاح30ححة4اأولح،53".!ولااول!35ع!،"-ا!حولا"1ن!43

ص!لآ3373!*هحف،!ول)4أ4ول،040أ4أولءث!ح.،ءع،*حولح"حهث!حول،)

ألىأا6ح3ء،لأ.حااح،+صأ4340،لة!ولف!3!"ا!أ4ءأءولث!،1*فاا3

3"أ(ذ.ححأ"هحآه)3احكا!أ"س!كاه!33ح،ولحول5"لماهلا.

علىشىءعنهيغيبلاالذىبعلمهمطلعآكانالالهأنأى:(فتاكآلاؤخود؟)ئثذ

النصجاءحيثاكثرالأمرتوضحالحياةترجمةولعلحدثتالىالأموركل

:"هنالكحاضرأكنتحدوثهافيها"ولدى

.هناكحاضراكنتحدوثهاولدى،خفيةأتكلملمالبدءمنذواسمعوا:مى)اقتربوا

الحياةنسخة:4816إشعياء(الرسالةهذهوروحهالربالسيدأرسلىتد،والآن

حكايةأو،نفسهالسفرمولفإماالمتحدث(:الربالسيدأرسلنيقد)والآن،

فتجدهمذلكيؤكدماالمشتركةالعربيةالترجمةهوامشوفي.كورشالملكلسانعلى

أنهفالمهمالرأيينأيترجيحعنالنظروبغض،كورشأوإشعياءفيالمتكلميحصرون

منآخرشخصبدأ،يتكلمالربكانأنفبعدالخطابفيإلتفاتأنهكلامنايؤكد

يتكلماللةخلق
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ص.!ص-8سو!"لمجصر

!،!ء3ع،،كا*لمولا،دصترم!كمتجتلأئصيفيبمتى

ادصل!،ايت3لماخدييم-أ

ء-تز!شنخئآأغر!أ؟فيأفى

،سءصئميف*حماحصتا؟!ضالزجمنز،،لىي!زر

غختبي-؟بطىآحميء%"لخزامة

،:03أتطتلثثلاغخلتلملمأزذ

كالأ3حمالحضبت-،ى--شخمابمحئ!!لأ/"،

ص!الضا*،كورفي!!واصتخنملث

لاص!ووؤأضدأج!ءن"اثؤ

-ء؟،*ابهي*بئلأيتذشى!*6

؟ش*!؟!ورل!*كيرىحدألأخذءأ!زفي

؟.ء--د(بم

لأى33لأ!،ء6-تحقر3يا03ص121!
---!طءسمع71ء

3؟!ء!-ص-كلق!!ء3

!لالأ?لأ!03دعرتهكلط(لذنيلإصرا!،لم

،3عءص،3والاتجر/الأفىذأباثهزأسافيكاص

س*/.الارضى-ص.13ولأ

)!سسبريدكع!1/؟

بواالمحاتاش!.س؟س

!سلا?03جميحاقيمفونإ!س"نمبمييصت

لمؤسهشحوامحمكم"إإجتهيحواأ!3

لأ.-لمكأ-
المزفي-ئلا!وال!صبجةاليركايهىهكد).اسمميأ؟؟:

.ت406،،خ!فئلأ؟3

ئرأ

محذثءلامجاألكأقباحأكنئ

الزل!،السيد3أرستت!-"والأت

.!تتكلم!ورلمخة

"الؤبرقاذماهذا172

+ء:ديثرفاإسرائما!لائؤوصئد

تنقغ!مائغاملثاتذي!أنا

تسفكهةطريغاوتوريلث

يروصايامحبإلىأصقيتلو8!

سملاظثسحمالخهرل!ان

..؟غدللثالبحؤركاموإجء

!و!بر-حمالزصلىشهئلثونكار91

س*ء.الحصىعددوذريتك

ءلالا-.،سأيذاآسشفميقطرقلا

2(.لاأماممييشيرحمرخمئباذولا

،عاخرجوابايلآرضىيد03

مرنسيناهزبواالكدأنحسنصن

به-رنادوامذاأعينوا

-الأرضب..إ&%تاصى.أذيرة

،ء\آرحت!حمررخه.لىتلبحما."لرم!لى.\

كو،لى!أمالفيممتكلممتأهـصلنى1:

س

ح.س3اءير

لأرح!ا*رر*أ؟

وحئعشرالثانيالعددمنفبدءأ.فاندايكترجمةفيجاءماأيضأذلكيوكدومما

بينالكلاموضعوانجدهم(الربالسيد)والآنعبارةوقبلعشرالسادسالعدد

الشخصنفسهوليسذلكبعدالمتكلمأنعلىيدلمما)أقواس(تنصيصعلامى

76فاندايكلنسخةصورةوإليكم

63411/89إيداعرقم-الأولىالطبعة3002الئانيالإصدار-المقدسالكتابدارإصدارمن76
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ا!كلدى؟لأ!منزا،يخياق!لإكو2ء"إسنبمئمورلي7ظقاألأتطببئأظ

ء!ء!!6"(س-لآخز*-"*(فيبقا

!صدفاآلثحانراستءنمسركأ3ييض.ألأرضنإثئه!

ترآستبوا-9"؟إخثيفو،اككهقيتلنءيمئأ!أ؟!كؤئن2؟!

نثزنةدقصثنئ21ثزلثأخربئي؟؟لاقذاختزبقغكن!لأ

ناأنا09.أقلذ)يخ!نكقثر؟غةل!لاولكونربأقي71

طرسثة.برننث"ببماصكتثغخؤ؟غؤئة.ئكلنثأع

آلتنهجنثغءأنكلنمهت!%آشتئز.إلئكا:ائقئضواإ

(دئيهذشألانممتال!،لأناؤحمغؤ+صئتذ!لخقا؟4ثو333بم

!3-عؤزوخة،*؟زسنلي/!"!

سنزايلةفئموشقاديكآلزثجيفوذهكذ(13!3!لا

،؟ائثيلظ-صو!يخثتهيخئغلئثإلفلقاثزب!،لأنما!،

لزحانائ،"إ-تئثث+إصنغنتيه.،تنلذنر!؟كلرتج!

ركان99آلبنر-قيكرمونهلهج!شضئمات!برصمزحتلآئد

!اتغلئقانحدلمخزانجز*آ!إصخشجيكئها.4لأ؟؟ء،

لرفيلح*.--ص-صنتزاؤا

أصنييةكز*(نيخهنظءء3يق3سج!دكامحتىبهتلننين

خأضىيلإء-يخلنخإ؟.بهتثبهقييوختز

33فالمةءثخغمامخط؟سيهتاتي!لى.تن!ئاشفثا3رتجغلش

"("مآ/صبرنتخذ،ش6لد!هءبهإنزانيلغندى:،أتتلا

أئتئثؤقالىكاتالجلأ.تفثضتثاإ،تللت6نا

ء:ةليفعجمثذفتليؤ،آلزثيمئذخفينبهن.فثنئ

لة،كا%لبكلتن!لافئذاينتجلإليأنزلمث3فإقي.وآلأق!

:لانحبذإمزانيلإلنيماق!مئم،ةئنهيثفرتلأزخاء

ققاذكا:6ثسكثة"ءتحييززإلبم،لزب2غنتيلط

!نفرلت،(جا؟لإقاتةنمنذا!يرتكولطأتي"فيل

للأضئرزاتجغثمكضذإصزانل.تحئولجيؤز؟

فكذا-تاق93.صيالأإ(نحتىإتى!صييكور

أ!نتي!فييلئنانيةئموث؟ةشزاشلتايرىألمزبى"

هافيقصدهنا)روحه(كلمةأما:وزو!(ازسلييالزفيالشئذ)ؤالآد!

نأوذكرناسبقفقد.السفرمؤلفأوكوريقسواءللمتكلماللةمنحهاالىالمواهب

وقد.بالروحاللةمنالممنوحةوالهباتالمواهبتسميةعلىاصطلحالمقدسالكتاب

فهيالنبوةموهبةتكونقدأو،المعجزاتأو،والتمكينالنصرةالهباتهذهتكون

الإله.منوهبةمنحة

ومئلوقاإنجيلفينصينبينمقارنةنوردقلنا.مماوتذكيرآ

ا-13ا:االوقا

ؤقنتحذتطلثؤقنتأخذتئأذتنكللآن

ا!بنةتسئالة(فيؤفؤيثكئمقمق.تةئفتختفرغ

تذلحيةاخميغطييماستضكةأؤخخرآ؟أخميغطهخثزأ

قإنغقربآ؟أفيغطيماتثضةستأتةإداأؤالس!ضك!؟

أؤلآذكنمئغطواأننغرفونأشنرازؤآثننمكتتنم

ينائذىالآلثيائخركطتكنمتجئذةكطاتا

ينةلوئة".يفذينانفذسنالزوخئغطيالئتاء

7:9-11مئ

خئزآا!بنهستاتهإدايئكئمإثستالطايائم

ئغطييماستقكةستاتهؤإنخخرآ؟يغطييما

هءص،5،?ءهلمء"صع!ء

ناتغرفوناشرازوانتمكنتمفإنحية؟

ياثخركطقكئمتجيذةغطاتااؤلآذكئمئغطوا

خيزاتيقبئالئضاؤاتفيائذكطأبوكئم

يسئةلوئة.يفذين
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لثاح*ول)*وله!4!+ء4اعء4?"33ء7ولهاكهترجةفيجاءماهذافهمناويؤكد

النص:وإليكم(بروحهملأفيالملك)الربترجموها:فقد

11ححولهح301ح4،لهدا34ولحه،.ءول11335ولءث!،كاع،3حولنأ)3فة34+لاص!

ث!4*،!ولن!هح

نةأ4ول0410(أ،لأ3حح.،حع،*ولححطحس!ته3،)أللالاحه

.حعس!ث!4ااس!+عمأ44،لة!ولف!كم!ولحلا)!4عثول"شفط3

3هة."شح!هاهح30احكا!13،حط!هكاط؟ولء3ءوله،هلاول.

حيثه+الأكاة3*ء*اكا!هأ،كا!ء،ولأعءلأ3ولهاترجمةأيضآرأيناويؤكد

النص:وإليكم(بروحهموهوبآأرسلىالربالسيد)والآنمعناه.مماالنصترجموا

!ولهس!11كلهحولءولول4اأثا4ولح5"نلأ:113ولهع!ث"،3!لا!

طحةولهولحححولول714!طحول"ه"ث!ولءطهأول3حح،حع4أحثلحولأ،أ4

""!هءول3،)!ة4ط!ء!.اا،ل!4وله*ث"ح3!هح3أح!ولسأهح!"كعة3ح،ول

ولح"

ولح4ه*ع4ش"ن!3ثاهة+،.

"اللة"وكلمة،ا:اتكوينؤالازضن(الصثضاؤابائهخققائتذء)فيالكتابقال:ثبهة

الآلهة)معناهاعبريةكلمةوهى(إلوهيم)56*يللإالعبرىالأصللطجاءتهنا

العهدفيإلوهيمكلمةوردتوقد،إلوهومفردها(الجمعتفيدالعبريةفييما!

صيغةفيالأفعالجاءتولذلكالقدوسالثالوثتخص0231منهامرة2هههالقد!م

الوثنية.الآلهةمعالجمعوبصيغةاليهودإلهحقفياستخدمتعندماالمفرد

حقيقةأننقولهماأكدوابذلكأنهميدركوالمالقولبهذاالقاثلينأنيبدو:الاجمابة

تعىإلوهيمفكلمةبذلكيصرحوالموإنحئالآلهةبتعدديؤمنونأنهمهوالمثلثيناممان

الأقانيم.تعددأمالآلهةجمع()بتعدديؤمنونالنصارىفهلأقانيموليسآلهة
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الأقانيممثلثأيضآهوموسىكانفهلالتعدديةتعىهناألوهيمكلمةأنقلنالو

فقالإلوهيمالعبرىالأصلفيإلهكلمةوجاءتإلهأنهعنهالكتابفيحاءفقد

:الكتاب

تكوناخوكؤقازون.يمرغؤناقتجغلتكاتا"الطرا:يموستىالرب!)ققال

ا7:خروجتيثك(

فيهظاهرة56*يللاإلوهيموكلمةالعبرىالنصوإليكم

لد-:++!ه!+أ*63ثس؟563!للإلح!+يهل!!د!جبما!+

أيضأعنهوقال

:416خروجاتها(تةتكونؤاشآقمالكتكونؤفؤغئك.الشثذبئئكفئم)ؤفؤ

656+ثل!؟!للا+!أول63أك!++!لأيأيبم*يللأ!لبملأ!366+6

؟؟الأقانيممثلثهوأيضآ77زبولبعلوهل

وقالرسلاوأرسلفمرضالسامرةفيالىعفيتهفيالىالكؤةمناخزيا)وسقط

2:املوك(2المرضهذامنابرأكنتانعقرونإلهزبوببعلاسألوااذهبوالهم

!لاكيأ!+3!ىث!مأثم؟أ!3!6ون*+؟!ي6+ثبر!3!ر++ول؟فى،أ

يلإ:+يا++*!وللأ+اثم!للإ+أ!33ءياثز!6يا+أ!!لل!

إ!إإإآلهةوليسإلههناإلوهيمكلمةترجمالمترجمأنوالعجيب

الأقانيم؟مئلثةأيضآعشتاروتوهل

سيدوئرجمتهامنهللسخريةزبوببعلعليهاطلقواالكتابمزلفواولكنزبولبعلهوالاسماصل77

النباب
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انغمويئين(يىنجيىؤقفكوتمالضنذويئينإتقةغ!ثثتوزثؤزاغمئقيضان)قذقت

ه:ااملوكا

!ول+!:!أ!ا+!ول+!+،5كلللإ+!+ج6،ولها+أثلأ

نأأيضآوالغريب،إلوهيمأيضآهوهناإلهةلكلمةهـنتركماالعبرىوالأصل

إ!إإلمةبلآلهةيترجهالمالمترجم

الكتابيةالمعارفدائرةفيالقساوسةمنمجموعةمنانمؤلفةاللجنةاستبعدتولقد

:فقالواللثالوثرةإثإلوهيماسميكونأن

اسمانتشاراواكثرهاالبشرىللجنسالمعروفةاللةأسماءأقدممن:العامةالاحماء)

ثيوس"مثلعاممصطلحوهو،"إلوى"،"إلوهيم1111إيليم"مشتقا-4مع"إيل"

علىيدلقدبل،الألوهيةمرتبةيشغلمنكلعلىويطلقاليونازيةفي"وديوس

خر)"لفرعون"إلوهيم"إلهاموسىكانوقد،الناسبينوادملطةالتوقرمنمزكز

:21خر،2:25صم5:8،1قضقارن-4:16خر)ولهرون،(ا:7

عاممصطلحهذاوعلى(ا:58:11،82مز،بعدهوما6،22:7و5

منالمتأخرةالفترةفيإسراثيللإلهعلمكاسمواستخدم،واكنموذالعظمةعنيعبر

يترددأنمناقدس"يهوه"أو"ياه"القدىمالعلماسماعتبرعندماالتوحيدفترات

وبينبينهالعلاقةوحقيقة،"إيل11الأصلمعئي!الكاملوالة!وض،الشمفاهعلى

الاسمهوالقدىمالعهدكنابعندالمستخدمةالأشكالوأكثر"إلوي"و"إلوهيم"

المفردةوالصفاتالأفعالمعمنتظمةبصورةيستخدمونهولكنهم"إلوهيم"الجمع

علىللدلالةالجمعصيغةلاستخدأمعديدةتفسيراتقدمتوقد"مفرد"علىللدلالة

وأجلالةجعأنهاأو،الإلهيةالطبيعةفيوالتعددالكمالعنتعبرأنهامثل،مفرد

منأخرىتعبيراتونجد،للثالوثمبكرةإشارةأنهاأو،الملوكيخاطبكماعظمة

وقد،(6:8إش،.2و22:91مل26،3:22،1:اتك)النوعهذا

المبكر،الزمنذلكفيالعبريةالعقليةبالعلىتخطرأنمنأبرعالنظرياتهذهتكون
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تعددمرحلةهيالفكرمراحلمنسابقةمرحلةمنباقيةلغويةأثارأفايظنمنوهناك

(78الألوهيةعنالعامةالفكرةإلىفقطتشرالقدمالعهدولط،الآلهة

لكلمةالجمعصيغة:بأنالقولأنالمقدسللكتابعيثقاموسصرخولقد

الأيسرمنإنه،الدارسينبينيويدهامنالآنلهاتجدتكادلاالثالوثإلىتشرإلوهيم

ومصدرمجمعهوالالهأنأوالألوهيةقوةكمالإلىرمزأوجلالةجمعأنهانقولأن

بتصريفجاءتترجمتناأنحيثحرفيآالقاموسفيجاءمانصوإليكم.القوىكل

حرفيأالنصنوردالعلميةللأمانةولكنبالمضمونيخللاطفيف

ح،+ولاه3لةهاول533ول)ث!هاول3!طلأ!ولس!حكه+ه،طحولثهلأ

د34ولح33أهول.يمح!3ولاط!!ح14كاع،!ثلا،1ح*4ء-ح03،ثلاح+،+أول

هآثهعءههكهولولأحث!حثلاهح4!س!3!"لالة5ول45!هولكاكهههولح+هع

كاول5ول!3طح51!33.،،!3حثلأحع،كاط*!3!ثه!كام+!ول3ح!"ثلاع

كلولأكا!!7هجزكاهم5ول،1،30س!4ول،5حكهءث!8لم!!ث!لمج3055ش)4ولس!

ممأكهح،ث!ث!ول،لأح5+وللمهء"لمكل35ءللأهفة3حلا!اه4لا!هح.4

جرهاردوسلمالعابهقالماهووالجلالةللتعظيمهيهناالجمعصيغةبأنوالقول

والعظمة،،الجلالعلىتدلجمعصيغةفهو"إلوهيم"لقبأما):قالحيثفوس

والسمو(71والكمالوالغئ

نأمنولاهوتيهاالمسيحيةوقساوسةعلماءمننقلناهماكلبعدأنهوالعجيب

وأحاديةالتعصبجعلوامنعلينايخرجإذاوعظمةجلالةجعهىإلوهيملفظة

جمعبهايوجدلاالعبريةأنفقالوابحثهمعليهيقومالذيالأساسهوالتفكيروالتبرير

إ!إإعظمةأوجلالة

الجمعصيغةيستخد!ونيكونوالمالقدمالعهدفيالملوكأنذلكعلىودليلهم

للعظمة.

937ص-اللهأ!ساء-الله-احرف.-الكتابيةالمعارفدفرة78

ص-ال!ثافةدار-زكيصتالدكتورترجمة-فوسجرهاردبرس-الكتابياللاهوتعلم97

901
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لمبالمقدسالمسمىالكتابمؤلفىأنجدلآسلمنافلوعجيبالاستدلالوهذا

فيللتعظيمجعوجودهذاينفىفهل-كانسببلأى-للتعظيمالجمعيستخدموا

!؟العبريةاللغة

قرأواأنهمفلو،مراجعةأوتمحيصدونيسمعونهمايتناقلونفالقومذلكومع

لاالمثالسبيلعلىمنهانأخذللتفخيمالجمعاستخداماتمنالعديدلوجدواكتابهم

ائقللذ:أركخشتسثتاإتىإتئيماأزستفوقاائتىالرستاتةضوزةقذه))

اثذينآن"ائيفوذالتيأيئغقيمآيخر؟.إتىالنفرغئريخىائذينائقؤئماغييذك

ؤقذالربيئةائغاجميةائضديتةؤتثنونأوزشتييتمإتىاتواقذإتئئاجمئدكينضعذوا

قذهئييثإداانةاثضيلثتذىقغفومأالآنلتكنياس!تقا.ؤزمفواأسئؤازقاأكقفوا

تضرقآيخيرآيخقازةؤ!خراجآؤ!حزيةيؤ؟ون!اسثؤارقاؤأكمقثائقديتة

الضللثضرزترىانيتاتييقؤلآاثتيلثذاليجمفختاكلإصننايضاؤالآن.ائمفوك

آخئالياسيفرفيقتجذآبائكأخئاليسفرفي.لئفتثنالقيكقا"غقفئاازستفتايذيلث

فيجمضئاناغمفواؤقذؤائيلآبؤئصرة!يفمفوكغاجمتةتديتةائضديتةقذهانؤتغقتم

إداانهآلتيكثغيمؤتخن.ائضديتةقذ؟اخرتثلذلكاثقدتمةالآيايممئذؤستطقا

غئريخىتصيصبدلكجمثذلكتكون!أسئؤارقاؤأفمقصثائضديتةقذ؟بيتث

النفرا.

تجؤابا:القيذقأزستل

فيالسمايهيينزققائهقاؤستائرائكاتبؤشتضثتائاثقضاءضاحبزخوتمإتىأ

إتيتاأزستفئموقاالتىالرستاتةآيخر؟.إتىستلآثمالئفر.غئرفيائذينؤتايىال!ئايرة

81-11:عاعزرااتايى((يوضوعقرئثقذ
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أرتحثمستاالملكوهوواحدفردإلىمرسلةالرسالةأنيتضحالسابقالنصفمن

إلينا""فقالالجمعبصيغةنفسهعنتكلمالرسالةهذهعلىردهفيالملكذلكومع

إ!إالآخرهوالأقانيممتعددليسالملكأنشكولا

وثنيةمنعليههملمامبررلإيجادللنصوصالتسولهذاعنيكفواالقومليتفيا

ألهةوتعدد

وأنهمالثالوثإلىواضحةإشارةتثميرالمسيحبهاأوصىاليالتعميدصيغةإنثبهة:

ؤالإئنيالآلبياشيمؤغمذوفئماياقيمتجميغؤتفمذوا)قادهبوا:فيقولواحدالثلائةهم

الروحواسمالابنواسمالآبباسميقللمفالمسيح.28:91مئالفديى(ؤالروج

.القدس

بة:جالاا

الآب)باسميقللمو(القدسوالروحوالابنالآبباسم)يقولالنصأولآ:

.(آمينواحدإدالقدسوالروحوالابن

الجمهوريةرئيسقالإذافمثلآواحدهمالثلالةأنعلىلاتدلالصيغةهذهلانيآ:

والأطفالوالرجالوالنساءوالشيوخوالشبابوالعمالالفلاحينباسماتكلمإنئ)

الرجالهمالنساءأنأو،الأطفالأنفسهمهمالشيوخأنذلكيعىفهلو........(

هذاواحد؟.....شخصأوواحدةذاتأوالجوهرفيواحدهمهؤلاءكلأنأو

دليلهذهالتعميدصيغةأنيقولعاقليوجدلاوكذلك!عاقلبهيقوللاالكلام

واحد.جوهرفيالثلالةوحدانيةعلى

هذهمنعاقليفهمواالمراتمنالعديدالصيغةهذهالكتاباستخدملقد:لاك

الذواتنفسهمالمذكورينأنالصيغة
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يخىئصتموناخؤئهغاشيمغقىلك.قتكوئونتغذفتاتيذائذيناؤلاذك)ؤائا

48:6تكوينتصييهئم(

اشضتذكرواؤ!قغكئم،ائتاقينأولثكال!ثمغولبقؤ!ءإتىتذخفوا!)حتى

23:7يشوعتقا(تسئخذواؤلآتفبذوقاؤلآيقاتخلفواؤلآآلقتهغ

ؤكثرأغطتمشتغبآؤأخغلكال!صئضاءتخمتيناسئقفغؤآئخؤقآبيذفئم)ائركيى

9:14تثنيةيئفثم(

إئ!تانتمصلاال!ئضاء.تذتيناشقفغقتئخوتدكإلىئفوكفغ)ؤيذقغ

9:14تثنيةئفيتفئم(حتىؤخهكيخي

قئتذا:قا"تجئث(خيتا؟"ينتذقثؤتن(زسيل"قنال!ميد:ضؤتستمذثلأئمث!بهة:

(زسيفيي(

يدلمماالجمعصيغةمستخدمأأجلنا""منالإلهيقولالنصهذافي6:8إشعياء

الئالوث.على

لعل"الجلالة"جمعيسمى.مماتستخدمالجمعصيغةأنمنذكرهسبقلماإضافة:إجابة

فيهاالنصجاءالجديدالعهدكاتبوامنهااقتب!الىالسبعينيةالترجمةفيجاءكماالنص

كمايلى:

أنافقلت؟الناسهولاءإلىسيذهبومنسأرسلمنقائلآالربصوتوحمعت)

أرسلى(هنا

استخدامإلىالتحولقبلالكنيسةبهتتعبدكانتالذىالسبعيئالنصأنتلاحظفكما

للسبعينيةاليونالماالنصوإليكم.أجلنا""منعبارةبهتوجدلم،العبرىالنص

)!مأ(لأكاثملأ*كالاه!هش5!آأ!للأ!لا*9(لاه"+5*ه!+لا!!ك!ه!س!لل!،،*4لأ+،لح

يأر95كافاء+ء!ه،+9ة!+كل!!ماك!+ه7ق!هة*!هلأس!كاحأ،ةناه5!ل!،شلنأ.!كاحهء!!مة

لم!5.
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الانجليزيةإلىالنصترجتوإليكم

ول148ء"4+لةء،لأ7أهءحآهءط،مأ34.34الاول!،ولها*3الةط31ولح4،4،ل!ل!ط5

*أ40811ه"كهظم!هءا؟لاول14فىفة4،محطط140،)صة"ءء4،3!ءفىح!08.

ائتخرستقلثغقىقتتستفطونك!ثتتهتاضوزيتاغقىالائستان"تغقل:الله)ؤقاذ:فبهة

تدب4الييالاجم!باتابتجييعؤغقىالازضيكلؤغقىائتقائيمؤغقىالحئضاءطئرؤغقى

يعىمماالجمعبصيغةيتكلمفالالهالسابقالنصبحسب.ا:26تكوينالازضيى(غقى

مثلث.أممطمتعدداللةأن

والمبالغةالمعئلتكيدالجمعصيغةاستخدامعلىالقدمالعهدمؤلفوااعتادلقد:إجابة

ايخيلثذيمضؤثقغفصت؟"قادا)ققاذ::التاليالنصإلىنظرناإذافمثلأالتعبير،في

صيغةفيجاءتدملكلمةالعبرىالأصلفإن401:تكوينالازضيى(يناليضاليخ

الجمع

3+ا*+:6!ي!؟+!م+لألأ+ا6ا+طلأ+5+اي!لا

:هكذا)دماء(ترجمتهااليسوعيينالآباءترجمةنجدفقدولذا

أسلوبوهو.(الأرضمنإليصارخأخيكدمماءصوتإن؟صنعتماذا)))فقال:

(.قابيل)قايينفعلفظاعةتوضيحبهيقصدتعبيرى

ينيالققىقضرتافئماثتئمتتالبغقىائذينالرتجاذ)ؤاما:التاليالنصفيوأيضأ

)بالعمى(كلمةفإن.اا9:تكويناثتاقي(تجذواانغنقغجرواالكييراتىالصجير

أصاهم.الذممطالعمىشدةلتوضيخالجمعبصيغةأيضآهىجاءت

،+!س!3ح"ول!4+أكلاصأأول+س!!اا5؟كاهلأ3أ3صأح!حس!ا54ح.صأ.!+س!43+ه-6*اافى4ء"0لأ

ول+34س!ا!!!3ءأ3!3هول4،3"سأ.،مأول4هول،1581
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؟ووأثل!كأ++3+الماأهاثي63+أ6بر+5كلأ+ث!*+صل!!ف!!

6!ه!:

العربيةاللغةففىتقريبألمالعالغاتكلفيموجودةالجمعبصيغةالمفردعنوالحديث

اللغةمنأكثربخصائصهااحتفظتالىالساميةاللغاتمنلأنهاجدآهامشاهدوهى

سرورنادواعىلمنإنهمثلآ)خطاباتنافينقولخصاثصهامنالكثرضاعالىالعبرية

اللغةفينقولهالسابقالتعبير.ونفسمفردهوالراسلأنمنبالرغم(إليكمنكتبأن

.1،(أ3هول93ا!كا3ولء3)يةلانجليزا

.العرشحولالملائكةطغماتيخاطبالإلهأنهناالمقصودأنيقولآخررأىوهناك

السكندرممطاليهودكطالفيلسوف8افيلوبهقالالرأىوهذا

داكا!س!لأس!"كالاةكق+هلأللأ"ةلا+كاي!نآكا!9لق+لاكاس!لأ،كا!كا!لاة

ثكة(ملا=ةلالأ4"س!يا!)

أيضأ:التاليةللشواهدأنظروا

الشظءخئل!ؤكلكرسييه،غقىتجايسأالرئثزائثقذ:الرئثكلآتمإذأقاسثقغ)ؤقاذ:

22:91ملوكايشاليه(ؤغنيميييماغنتذيهؤفولث

98:8مزمورخؤلك؟(ينؤخقلثقوممط!زب4يثلكتناثخئودإتةزب4)تا

وقدالكونفياللةأمربتنفيذالملاثكةتقومثململائكتهالأمريعطيالالهأنومعلوم

ائتئ!تتا!بغقىائذينالرتجاذ)ؤامامعجزاتبعملالملاكيقومأنالأوامرهذهتكون

91:11تكوينائتاقي(تجذواانغنقغجرواالكييراتىالصييرينياثغتىقضرتافئم

مزمورفئقلث(كلفيتخقطوكلكييكقلآئكتةئوجمى)،نةالانسانحفظأو

:1911

س!،أا!ء!اأأم!3ح"حه!ء!ول+لعأه+،لأء140ء+3!ء!لعأأ18
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ؤفذاقكفذاقةتريئآؤحذثلأئىتضرفيققئماياسئوبأفؤاةؤستذقلآكةأزستلأإلهى

622:دانيالدئبآ(أفغللأائتيلث.!يقا(ئضأ

5:91أعمالؤقاذ(ؤأخزتجفغالسئخنأثؤالتقتغالفثليخيالرئثتلآك)ؤليهن

الذممماوأن،وتعالىسبحانهاللةهوشركلمنالانسانيحفظالذىأنالمعلومف!ن

نأالعالملغاتكلفييجوزولكن،سبحانهاللةهوبالعمىلوطقوممنبعضآضرب

نأأيضأفيجوز(الزرعئنبت)الماء:نقولكمالهسببيةعلاقةلأقربالفعلننسب

.(الزرعئنبت)اللةنقول

يفهموالمووأجيالأجيالمدارعلىالنصهذاقرأواإسرائيلبىأننقولالنهايةوفي

يتكلمالنصهذاأنفلو،التعدد.ممعئالجمعبصيغةنفسهعنيتكلماللةأنيعىأنهمنه

الذيناليهودألافبينمنيكنلمأنهيعقلهلالوضوحهذاالإلهفيالتعدديةعن

تثيدأوالعظمةوليسالتعددتعىالعبارةأنليفهمواحدآرجلآالنصهذاقرأوا

المعئ3

)الكتابقولفهمالبعضأنموضوعناعنخارجآكانوإنأمرأنوضحأننريدوهنا

يتكلمفالنصمغلوطفهموهوا!التحسدعلىدليلهيصورتنا(علىالانساننعمل

نإأقرأواوالقداسةالبرمنوالملاثكةالإلهصورةعلىيخلقسوفالإنسانأنعلى

الكتابقولشثتم

:424إفسسالخقمؤقذاستةاثيرفيالئ!يخستباثضخفونائخديذالإئستانؤتفتسئوا)

351:كولوسيخايمإ(ضوزةخ!تيفتغرقيماتتخذذائذىانخديذ)ؤتي!ثتنم

نأيوضحفالكتابالملائكةأوالإلهقداسةمثلقداسةفيالإنسانأنيعىلاهذاولكن

ائتلآئكةغنقيلا)ؤتئفضهالالهمنأقلبدورهمهمالذينالملاثكةمنأقلالانسان

ه:8مزمورتكللة(ؤتقاءؤيضخد
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عنيتكلملاالنصو،وحدهالمسيحوليىالبشر(كل)الانسانعنيتكلمالنصإذآ

البرحالةعنوإنما....واليدوالشعروالأنفالعينالجسميةالناحيةامنالانسانخلق

.والصلاح

322:تكوين(ؤالئئرائخيرغايىفآيئاكؤاحدضازقذالإئستانفؤدا):شبهة

إلىيضيرممامنا(كواحد)الجمعبصيغةنفصهعنالالهيتكلمالنصهذابح!سب

.ثلولئاا

أنهالنصهذامنالعصورعبراليهودفهمهماإننقولذكرهسبقلما:إضافةإجمابة

.العرشحولالواقفونالملاثكةطغماتمعالربحديثعنييهلم

عوزئيلبنيوناثانترجومفيجاءماالمئالسبيلعلى

.ممفرده(الانسانغالبأتترجمآدم)أنظروا:أمما!الخدامللملائكةقالالاله)الرب

يعرفسوفمنمنهميرتفعوسوف.فوقالسماءفي.ممفردىأفيكما،الأرضعلى

.(والشرالخربينيميزأن

فهلقكميأاسلوبآتعتبرقدهذه:مناكواحدصار)تد:يقولآخررأيوهناك

(82يأملهالانسانكانماوهذااللةكمعرفةالانسانمعرفةصارت

تغفيى(يصتانتغضفئمتحئضغلاحتىيستاتفئمفتاكو!نتفيل4تئز:)قفثمشبهة

أنهيعىمماالجمعبصيغةيتكلمالالهلأنالثالوثيثبتالنصهذا.ا:7اتكوين

.الثالوثأقانيمبينخطاب

،الناسألسنةوبلبلوانزلواالذينالملائكةمعالربحديثإلىيضيرالنصإن:إجابة

قال):يلىماعوزئيلبنيوناثانترجومفيجاءفقداليهودفهمهمانفسوهذا

فكرىانطونيوس-التكونسفرتفسيرراجع82
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نخلطوسوف،نزلسوف،تعالوا،امامهيقفونالدينالسبعينللملاثكةالرب

(.جارهكلاميفهمأنالانسانيستطيعفلا،لغاقم

مدينةنبىهلم):يقولقدمثلأالجمهوريةفرئي!،كثرآئستخدمالأسلوبوهذا

الأحجارأكتافهعلىيحملسوفالجمهوريةرئيسأنيعئلافهذاللثمباب(جديدة

،الجديدةالمدينةهذهلبناءالأمرأعطاهمقدأنههوالمعئبل،المدينةليبئوالرمال

الذينالبشرهولاءألسنةببلبلةللملائكةأوامرهأعطىالربأنيوضحالنصفكذلك

حدهم.تعدوا

بح!سب3:هاخروج(إتيكئم(زستقيىيغفوقيؤإلةإشخانؤإلةإئراهيتمإتة):شبهة

المسلمينوحئ.الثالوثعلىيوكدممامراتثلاثالالهذكرتكررفقدالنصهذا

(.بالثلاثةالطلاقعليه)يقولون

أقانيمسبعالالهأنالقوللأمكنناالاستدلالفيالمنهجبنفسسرناأننالو:إجمابة

نأعلىبهانستدلأنيمكنالئالأمثلةوإليكم!!االقوميزعمكمافقطثلالةوليس

والسمووالشفاءالأعداءعلىالنصررقمفهوبالالهاللائقالكمالرقمهوسبعةرقم

والقداسة:

كما،التابوتغطاءمنالشرقىالجزءوجهعلىبإصبعهويرشالثوردمبعضيأخذ)ثم

:1614لاويينالغطاء(أماممراتسبعبإصبعهالدممنير!ق

تدورونا!بعاليوموفي،التابوتأمامويتقدمواالهتافأبواقكهنةسبعةوليحمل)

6:4يشوع(بالأبواقالكهنةينفخبينمامراتسبعالمدينةحول

فتنال،الأردننهرفيمراتسبعواغتسل"اذهب:يقولرسولاأليشعإليهفوجه)

01:ا5ملوكالشفاء(2

بيمينهالسبعالنجوميمسكالذممطيقولهماإليك:أفسسفيالكنيسةملاكإلى)اكتب

ا2:رؤية(السبعالذهبمنائربينويمشى
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السبعةاللةأرواحلهمنيقولهماإليكساردس:فيالكنيسةملاكإلىواكنب)

ا3:رؤيةفعلا(ميتولكنك،بالاسمحىفانت.بأعمالكلمعاإني:السبعةوالنجوم

ا8:رؤية،(ساعةنصفنحوسكوتالسماءسادالسابعالختمالحملفك)ولما

8:2رؤية(أبواقسبعةأعطواوقداللة،أمامالواقفينالسبعةالملائكة)ورأيت

8:6رؤيةفيها(لينفخوا،السبعةالأبواقأصحاب،السبعةالملائكة)واستعد

جاءتتغفوقي(ؤإتةإسثخانؤإتةإئراهيتم)إتةعبارةأننقولسبقماعلىوتاكيدآ

:مراتسبعةالكتابفي

موسىغطىعندئذ".يعقوبوإله،إسحقوإله،إبراهيمإله،أبيكإلههو"أنا:قالثم

3:6)فيموت(.خروجاللةيرىأنمنخوفاوجهه

إلهآباثكم،إله"الكائن،(الربإن:إسرائيللشعبتقول"هكذا:لموسىأيضاوقال

الذممماالاسموهوالأبد،إلىاسمىهوهذا.إليكمأرسلىقدويعقوبوإسحقإبراهيم

اجيل.خرو!3:هإلىجيلمنبهأدعى

وإلهإسحقوإلهإبراهيمإله،آبائكمإلهالربأنيؤمنوالكى"هذا:الربوقال

4:هلك".خروجظهرقديعقوب

إلههوبل،أمواتب!لهاللةوليس؟يعقوبوإلهإسحاقوإلهإبراهيمإلهأنا

22:32أحياء".مئ

ائغفئقةأئريخىئوستىيختالبفيقرأتئمأققا:تفوئونإنفئمالأئؤاتحقةين)ؤأما

:1226مرقس(يغفوقي؟ؤإتةإشخانؤإتةإئراهيتمإتةآناقائلأ:الفةكفتةكئ!

إتةآلرث":تفولكضاائغفثقةاثريخىائضآئوستىغقئيماذلققذتفوفونائقوتىأن)ؤائا

:0237(!لوقاتغفوبؤإتةإشخانؤإتةإئراهيتم
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ناتخسئرؤلئمئوستىقارتغذ.تغفوقيؤإتةإعئخانؤإتةإئراهيتمإتة6نجاثكإتة)أنا

723:أعصالتتطفغ(

الدليل:وإليكفقطأقنومينالالهنجعلأنيمكنالقوممنطقوبنفس

تتاتينيائيىزؤتجةتأخذلآأنالآؤفيؤإلهالس!ظءإلهيالرلبقأسثئخيقك)

42:3تكوين(تيئفثمستايهنأتاائذينائكثغاييين
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المجامع!ر

والكنيسةالوللية

مدينةفيالأساقفةمنمجموعةالتقىم381سنةوتحديدآعام1626منيقربمامنذ

السوالولكن،القدسالروحبتأليهقرارباصداروقامواحاليآ()اسطبولالقسطنطينية

وأللكنيسةسواءملزمةالقراراتهذهاعتباريمكنمدىأىإلىهونفسهيطرحالذى

المجامع؟هذهبقراراتحقأالثقةيمكنوهليخرها؟

طبيعةعلىنتعرفأنالهاممنأنهلاشكالتساؤلاتهذهعلىللإجابةالتطرقوقبل

المجامع.هذهمثلفيهانعقدتالذممطالعامالمناخوكذلكالمرحلةهذهفيالكنيسةوضع

الزمنيةالحقبةهذهطبيعةعلىالضوءبعضتلقى83مشرقىصموئيلالقسشهادةولعل

:يقولحيث

يدعلىللمسيحيةالأولىالعصورفيالأرثوذكسيةبهقامت.مماالتاريخيشهد))

قسططين،ظهرأنإلىوناسوتهالكلمةلاهوتعنالمجيدبدفاعه84الرسوليأثناسيوس

التىالولنيةبالآثارخلطهايدهعلىتمولكنالاضطهادمنالمسيحيةأراحأنهومع

درجةعلىليسواالدينيةالمناصبعلىاستولواالذينجعلمماقبلمنس!ائدةكانت

والهرطقاتللبدعالمجالأفسحالذىالأمر..اللةكلمةومعرلةالتقوىمنكافية

85اضطهادوأقسىأشدنفسهأثناسيوسمنهعاقالذىالأمرللعرفىالمتقربينقبلمن

إ!خلفوهالذينمنبعضمعالحالكانوهكذا...

الخمسينيةاللهكنانسمجمعرنيسهو83

منكلاكانفقدولس!سالقألعصرهالقسطنطينامعاكانائناا.لخمأتالثالت.4! صر-مميوصالالياعا

نيقيةمجمعفيالحاضونبينمن.واثناسيويققسطنطين

ينكرالذىقسطنطينالإمبراطوربرناسةكانالمال!يوسفكرعلىوافقالذىنيقيةمجمعانمعلوم83

للكنيسةالوثنيةدخلتيديهعلىانهالقس
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بسرعةتنتشرأخذتالبدعأنإلا،تمامأيخمدلمالحقصوتكانوإنف!نهولذلك

ليالمقدسالكتابمنال!فيةالنسخوجودلعدماكثفهاالسهلمنيكنولم

كتاباتهناككانتالحقيقييناللةلرجالالىالسليمةالمكتوباتفبجانبالوقتذلك

بكلمةمعرفتهموعدمكاتبيهاجهلعلىإلاتدللاوأكاذيبأضاليلتحوىأخرى

اللة((86

الفمذهييوحنا

هرطوقي؟أمقديس

التقوىوقليليالعلمقليلىمنمجموعةهناكأنشرقىصموئيلالقسكلاممنفهمنا

هذهأصحابف!نلاحقآسنرىوكما.الكنيسةفيالدينيةالمناصبعلىاستولواقد

نأخذالحقيقةهذهمنبعضآولتوضيح،المجامعفيالقرارأصحابهمكانواالمناصب

القليليهولاءتغلغلمدىعلىالأمثلة-آلافقلبل-مئاتبينمنواحدأمثالأ

والكذبالدسائسأنكيفقلأو،المجامعفيالقراراتعلىوسيطرقموالتقوىالعلم

المجامع.هذهمنتصدرالىالقراراتتشكيلفيهامآعاملأكانتوالخديعة

يوحناالقديسوهوالكنيسةقديسىأحدحرمانواقعةالكنسىالتاريخمنوسننقل

الباباوهوالكنيسةآباءأحديدعلىكانذلككلامنفاهفيموتهثمونفيهالفمذهى

بالكذبثيوفيلسالباباقامحيثالقبطيةللكنيسةوالعشرونالثالثالبطريركثيوفيلس

وقدإلاباللهيهدألمو،الفمذهىيوحناضدأفذوكسيةالملكةمعوالتأمروالدسيسة

بالحرمانضدهظالمآقرارآاصدرواوبالفعلالفمذهىضدالتأمرفيهتممجمعأعقد

رستمأسدالأنطاكىالكرسيمورخروايةبحسبالواقعةهذهلحضراتكمننقلوالنفى

رقم-الإنجيليةالخسينيةالمركريةالكنبسةإصدارمن-رزقمثمرقيصمونيلالقص-الأفخارممتياسر86

660/90002الهداع
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.المالبحشدكلفأمطماعآالاسكندريةاسقفليوليلوسوكان)):يقولحيث

عددفهرب.واضطهدهمأوريجانوسباتباعبعضهمفاقم.الرهبانبثروةلطمع

الأربعةيتقدمهمالقسططينيةإلىمنهمحمسونسارثم.أورشليمباسقفولاذوامنهم

وأفسابيوسوأمونيوسهمالأربعةوهولاء.شكواهمللإمبراطورليرفعواالطوال

ذهبواالقسططينيةالىوصولهمولدى.هرموبولي!أسقفذيوسقوروسوأفسيميوس

منقريببيتفيفأنزلهم.اضطهادمنقاسواماوشكواالقديسأسقفهالزيارةتوآ

فيالاشتراكعنمنعهمولكنهالمؤمنينساثرمعبالصلاةلهموحمحالكنائسإحدى

برابطة"يناشدهثيوفيلسإلىوكتب.الحقيقةتنكشفريئماالمقدسةالأسرارممارسة

مواخذينكانواإذاأنهموأبانالطوالالاخوةعنيصفحأن"الجامعةالأخويةالمحبة

فيالمحاكمةثيوفيلسفخشى.القحمططنيةإلىعليهمالمدعينمنشاءأيآفليرسلبذنب

بقبولالفمذهىيوحنافاقمومظالمهبحراثرههوأخذتمتإذاأنهوأدركالقسططينية

أضاليلهمفيلهمشريكآواعتبرهتدقيقأوفحصبدونالأسراربشركةالطوالالأخوة

الأربعةعلىوالتقريعاتالتهميطوونالقسطظينيةإلىرسلأأرسلثم.الأوريجانية

يوحنا.القديسزميلهأمامنفسهثيوفيلوسمساوكطءيذكرواأنهؤلاءفاضطرالطوال

عليهالشكاياتإلىيشرثيوفيلوسإلىثانيةوكتبالأمرهذاالفمالذهىفاستكبر

للأساقفةتسمحلانيقيةقوانينإنثيوفيلوسفأجاب.المسألةبحسميكلفهأنويرجوه

إلىيذهبلموالأمورتعجللموأبرشياتهمحدودعمالخارجةالدعاو!فيينظروا

.4()30قبرصسلامينةاسقفابيفانيوسالقديسإليهاأوفدإنهبلفورأالقسطنطنية

الأربعةضدثيوفيلوسرسالةقرأفلماوتأويلهاوريجانوسيطقلاهذاوكان

وعلىالأربعةعلىفيهاهوادةلاحربأوأعلنهاالعاصمةإلىحالآأقلعوأورجانوس

ففعل.أبرشيتهإلىيعودأنإليهوطلبتأمرهفيالسلطاتفتدخلتاأيضآالفمالذهى

إليها.طريقهفيوهووتوفى
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شيثأوأودعوهاالعروضوكتبواالصبرالطوالالأربعةوسئم:القسطنطينيةفيثيوفيلوس

أقدامعلىوانطرحوايوحناالقديسكنيسةإلىوذهبواثيوفيلوسجرائممن

هذهوأصابت.الفمالذهىبازاءليحاكمثيوفيلوسحضوروالتمسواالإمبراطورين

ثيوفيلوسعلىاقبضأنمصرفيعاملهإلىاركاديوسفكتبصاغيةآذانآالشمكوى

الخاضعينالأساقفةجيعأيضأإليهاوأطلقالعاصمةإلىثيوفيلوسفقام.مخفرأوأرسله

ومرالقسطنطينيةجاءثم.أيامآخلقدونيةفيأقامالبوسفورإلىوصلولما.لكرسيه

ذهبالفمالذهيفإنهذامنالرغموعلى.إليهايدخللموالرسلكنيسةأمام

أنهبحفاءأسفرسيوفيلوسولكنعندهللإقامةودعاهلهأعدالذىالقصرفيلاستقباله

وانشأ01الصلواتفييشاركهأنولاصوتهيسمعأنالفمالذهسيرىأنيريدلا

منوعددمصريأأسقفأوعشرونثسعةلديهفكان.لعضدهقويأحزبآليوفيلوس

القمحأسطولبحارةازرهوشد.الفمالذهبيعلىالناقمينوالرهبانالأساقفة

وكبارالوجوهمنعددآفابتاعالذهبديوفيلوسونثر.مصرينجميعهمو!نوا

واقتنعت.الفمالذهىعلىالمشاغبةمركزالأرملةأفغرافيةصالونوأصبح.الموظفين

إحدىفيأشارعندمانفسهاهىعناهاالقديسالأسقفأنالامبراطورةافذوكسية

إيزابل.إلىعظاته

مساعيهبمتحبطأنخافواكلمتهمواتحدتالعناصرهذهاتفاقتمولما:البالوطةمجمع

موقرآالشعبعموممنمحبوبآكانالفمالذهىلأنالعاصمةفيإجتماعهمعقدواإذا

الأسيويةالبوسفورضفةعلىخلقيدونيةبلدةفاستحسنوا.الإكليروسجمهورمن

البلوطة.قمرليإجتماعاقموعقدواالمصرممطكيرينوساسقفهاعلىضيوفآونزلوا

أسقفوأنطيوخوسجبلةأسقفوسويريانوسحلبأسقفأكاكيوسإليهموانضم

الأساقفةوأصغى.مغنيسيةأسقفومكاريوسميافارقينأسقفروطةوماعكة

الفم.الذهىيوحناحطلسوءفيالواردةالاتهاماتجميعإلىالبلوطةقصرفيالمجتمعون

علىاسحقالأسقفوادعى.وعشرينتسعآيوحناالأرشدياكونشكاياتفبلغت
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الرهبانإلىيصغلمأنهأوريجانوسقولقالواالذينالرهبانكتنفهفيقبلأنهالفمالذهى

الراهبوجاء.الأساقفةمنغيرهأبرشياتشؤونفيتدخلوأنهثيوفيلوسمثلواالذين

كانوبينمااالحطأةاعلىالقديسح!ومزيد"منهاشكوىعشرةممافيمقدمآاسحق

منأسقفآأربعونغرهمقامإح!مآويحكموفهكعلآالشريفتلونوأصحابهثيوفيلوس

إلىطلبفمانهالفمالذهىأما.الخطرملافاةفيينظرونوغرهمالقسطنطنيةلاقليم

عاصفةهوذا11:قالهومما.لأجلهكنيستهمنهمأحديدعلاأنحولهالملتفينهولاء

البحرجاشفيهاالغرقمنالبتةنخافلاإذقلوبنالهاتنخلعنلالكنعليناقبشديدة

".راسخونعليهانحنالئالمتزعزعةغيرالكنيسةصخرةمعيصنعأنيستيمفماذا

الكاهنينمعهيصحبوأنأمامهمنفسهيبررأنالفمالذهىإلىالبلوطةمجمعكتبثم

خروجآالطلبهذهأنالقسططنيةفيالمجتمعونالأساقفةفرد.وتكريوسسرابيون

!ئريةتخضعأنمثلهمأقليةعلىيجبوأنهالنيقاوىالمجمعفيالموضوعةالقوانينعلى

البلوطةمجمعإلىالفمالذهىوكتب.مطارنةسبعةبرئامدةأسقفآأربعينمنمؤلفة

ألفأومئةمنمولفمجمعأمايمثلأنمستعدوأنهبشىءييكتهضميرهأنيوكد

أعدائيمنثطهرهإلىفبادروامحفلكمليأمثلأنشئتموإن:يقولثم.أسقف

وقديوحنا"الأسقفلعزلمنطلقأفيليقية"فيقالالاسكندرىفثيوفيلوسالشخصيين

حلبمطرانكاكيوسايضآوأرفض.معياشتراككلالمدينةهذهدخولهمنذأبى

عكاأسقفاوسويريانوسوأنطيوخوس.يهدددماأننفسهاكنيسىفيتجاسرالذى

الأحماءهذهفامحواأماممأدافعأنأردتمفإن.قرييآالالهيالعدلسيجازيهمارجبلة

المجمع.قضاةعدادمنالأربعة

البلاطإلىبهوبعثوابخلعهقرارآفاتخذواالبلوطةقضاةأماميمثلأنالفمالذهىوأبى

أربعدعاهالمجمعأنعلىإلافيهالحكمئبنلمو.العاصمةكناشجميعفيونضروه

ماسوىمنهايقلموالمجمعهذاأعمالضاعتوقد.نفسهليزكييحضرفلممرات

عنها.العطمفوطيوسنقله
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لمومصكوفيمجمععقدوسألالجامعةبالكنيسةالفمالذهىواستغاث:بيثينيةإلىنفيه

وكان.كاملينيمومينالرعاثيةأعمالهيواصلظلبلالبلوطةقضاةلحكمفورآيخضع

عندممطوالموتالموتبتهديداتيخيفونيأنهمأيظنونوأمالهمأفكارهمهيوما:يقول

معىيسوعإن.حياقيلهوقفتالذىللرببكمالهاوالأرضالمنفىأمعظيمخر

لأعملمساعديديكبينأنذافهاربياشيثتكلتكنأقولانفكولا.أخشىفماذا

إرادتك!بهتأمرماأورحمتكمعينمنيجركطمابسروروأتحمل

عازمآكانالشعبلأنبالقوةالبوطةحكمينفذواأنالامبراطورعماليتجرألمو

الجنودبأيدىنفسهيسلمأنبالسلامحبآالقديسرغبثم.بالقوةالقوةمقابلةعلى

علىالقديسفهامالبوسفور.علىهرونالمرفأإلىالليلفيفنقلالثمعبعلمدون

ساحلفي30،حولس!3"برينيتقربقروىبيتإلىوصلحئتائهآوظلوجهه

إليه.فأوىبيثينية

واكنظت.فغضبأسقفهيجدوالموالصباحعندالشعبواستيقظ:معززآرجوعه

أبيهمإرجاعطالبينوصرخواجانبكلمنبالقصربعضهموأحاطبالناسالشوارع

وتزلزلتالأرضأرجفتالليلأواسطوفي.المحماءحئالحالهذاعلىوظلوا.المنفي

ربانيآانتقامأذلكفيورأتالامبراطورةخوففاشتد.الإمبراطوركطالقصرأركان

أركاديوسفوكل.سلطانولاتاجلنافليسالاسقفيعدلمإنلاركاديوسفقالت

ليرجوهخصيانهاأحدوأوفدتعذرهاتبدممطيدهابخطفكتبت،تشاءماتفعلأنإليها

الكنسيالقانونحرمةيخترقلثلاتوأكرسيهإلىالعودةأبىالبوسفورعبرفلما.العودة

لمالثمعبولكن.لعودتهمجمعى-ككممنلابدفكانمجمعىبحكمكانخروجهفإن

الرباسمفباركالكلامفيوأوجزالرسلكنيسةإلىعطم.مموكبفسارعذرآلهيقبل

الذكماتبارك.الراعيبرجوعويقضيالمكايديحبطالذىاللةتباركأجل11:الأبدإلى

مقامهاليقومالرياحهيجانويقمعالشتاءجليديحلالذممطتبارك.العواصفيثر

ب!كليلمتوجةلهفتراءتكنيستهإلىالإلهيةالحكمةكنيسة.والسلاموالصحوالهدوء
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فيالهوىنارالجميلةطلعتهاسغرتالىالطاهرةالعفيفةسارةالعروسفهيحموي

الاسكندرى.ثيوفيلوسإلىهنا.والاشارةفرعونجوانح

.أمرهينفضحوكادالهبوطإلى*دزعون"كوكبومالمصر:إلى!وليلوسعودة

واشتدأفس!أسقفهرقليذسقضيةحولالبلوطةقصرفيالمجتمعونالآباءواختلف

وهرقليذسيوحنااسميوترددجلبتهمبالقصرالمحدقالشعبوحمع.الضجيجبينهم

وجرتالقتالواشتدالمصريونالبحارةفخاصمهم.المجتمعينولعنوالهمافانتصروا

نأوعلم.المياهفيطرحهيطلبونيوحناالقديسأنصارنفسه"لرعون"وحمع.الدماء

مستصحبآالبحرفركبالماثلةالقضيةفيللبتمسكونيمجمعدعوةإلىيميلالإمبراطور

الاسكندرية.إلىوعادالراهباسحق

لزوجتهأركاديوسأقامم304السنةخريفوفي:الفمالذهيعلىالتآمر

بأجملمزدانةقاعدةوعلىالبورفيرمنعمودفوقالخالصةالفضةمنتمثالآأفذوكسية

إيرينةالقديسةمتحففيهذايومناحئمحفوظةالقاعدةهذهتزالولا.النقويق

هذامحلالإمبراطوروجعل.واللاتينيةايونانيةباللغتينوالتدشينالاهداءكتابةوعليها

الالهية.الحكمةكنيسةوبإزاءالشيوخمجلسبحذاءالمدينةباحات"كبرفيالتمثال

الاحتفاللمناسبةفأقامالفمالذهىيكرهمانويآرجلآآنئذالعاصمةحاكموكان

الفمالذهىيستطعفلم.الحكمةكنيسةأبوابأماوالمصارعةللرقصملعبأبالتمثال

يجوزولاالوثنيةالدياناتقبائحتجددأنشأنهامنالملذاتهذهأنالمؤمنينفذكرصبرآ

قالهلماخلافأيلمحلموالامبراطورةذكرعلىالفمالذهىيأتلموفيها.الاشتراك

"المعمدان"يوحناالعظةتكونأنيستبعدولا.سابقأنحنقلناوكماالمورخينبعض

حفرتأنهالأفذوكسيةوخئل.مزورةملفقةالفمالذهىإلىتن!سبتزاللاالي

ثيوفيلوسفاستشاروا.وحاشيتهالإمبراطورلغيظهاواغتاظوأزبدتفأرعدت

منئلالةوانتدب.كنسيمجمعأماالفمالذهىتبريربوجوبفأفئالاسكندرممط

وأنطاكيةآسيةأساقفةالإمبراطوردعاوصولهمولدىالقسطنطينيةإلىوأرسلهمأعوانه
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الذينبينوكان.الكنيسةفيالشقاقاتساعخشيةأخرونوأبىبعضهمالدعوةفلى.

عكةوأنطيوخوسجبلةوسويريانوسحلبأكاكيوسالقسططينيةإلىهرعوا

ينتظرونالمؤمنونوباتالميلادعيدوأطل.بسيديةلاذقيةوأمونيوسأنقيرةوليونيتوس

معيشتركلاأنهمبينأأركاديوسفاعتذرالاحتفاللحضوروالحاشيةالامبراطورقدوم

الأساقفةمنعضرةإلىأركاديوسواستمع.المجمعأمامئبررلممابضيءالفمالذهى

سوريةلاذقيةأسقفالبيذسفلعب.أخصامهمالأساقفةمنوعضرةليوحناالموالين

قبلأرثوذكسىعملكأنهأنطاكيةقانونيوقعواأنأخصامهإلىوطلبالمشهوردوره

بالآريوسيةتلطخواقبلوهإنلأنهمأمرهمفيفاحتاروا.الفمالذهىيوحناعلىتطيقه

أخلفوا.ثمبالتوقيعووعدوابالكذبلاذواحجتهمأسقطتأبواوإن

لاوالقديسواضطلرابقلقفيوالمدينةعشرةأشهرومضت:404السنةفصح

للإضطرابمستوقداتمجتمعاتهوصوروايخهإغلاقليأخصامهفاخال.يزعزع

لأنهالقيامةعيدقبلالفمالذهىطردطلبواثمإنعقادهامنعفيوسعوابالنظاموالاخلال

منالفمالذهىخروجوأوجبالمنكرةهذهأركاديوسفأتى.المجمعمنمحجوج

استطيعولاالمسيحيسوعمنالكنيسةاشلمتلقد:القديسالأسقففقال.كنيسته

فطرد.قهرآفاطردنيالمقدسةالحظيرةهذهأتركأنأردتف!ن.خدمتهافيأقصرأن

الكناشمنوطرد.قلايتهمنالخروجعليهوحذرطردآالكنيسةمنالنورسبتيوم

حينئذالعادةوكانت.القديسالاسقفشركةفيكانواالذينالكهنةجميعأيضآ

طالبمعدينالديكصياححئبالصلواتساهرينالمسيحيونيبقىبأنتقضي

قسطنطينشيدهالذيالكبيرالحمامإلىجميعهمفلجأواالنعمةهذهقبولإلىالمعمودية

الحمامالجندفدخل.الاجتماعهذافضفيالمتآمرونفسعى.كنيسةإلىوحولوه

فضربواالمعموديةجرنإلىوملواحتىالحشدواخترقوامصلتةبأيديهموالسيوف

الأسوارخارجالمومنونفخرج.المقدسةالآنيةواختلسواوافءوالضيوخالكهنة

قسططين.ميدانفيالذبيحةوأقاموابالتعميدواحتفلوا
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سارم404سنةحزيرانمنالتاسعفيأيامبخمسةالعنصرةوبعد:الفمالذهينفي

فوقسلطانآالأرضفييجعللماللةإن:وقالواالامبراطورإلىوأعوانهكاكيوس

منقداسةوأعظمالكهنةمنوداعةاكثربأنكتتظاهرأنلكولي!.سلطانك

عنينجمممافحذار.يوحناالأسقفعزلوزررؤوسناعلىحملناوقد.الأساقفة

يهجرأنيسألهالفمالذهىإلىالبلاطكبراءأحدأركاديوسفأوفد.التنفيذإهال

وصلىفالموتالمنفىإلىوقامالقديسفأصغى.العموميةبالراحةحبآورعيتهكنيسته

الفاضلاتالشماساتليودعالمعموديةمصلىإلىذهبثم"الكنيسة"ملاكوودع

يخمدشيئأتدعنلا:لهنوقالوسلفينةوبروكلةوبنتاذيةالقديسةالأرملةأولمبياذة

بهالبحروعبرواالشرطةعليهوقبض.خفيةالقديسوخرج.للبهيسةمحبتكنحرارة

فيجلبتهمفارتفعتراعيهمخروجالشعبواستبطأ.السجنفيألقوهحيثنيقيةإلى

ثم.رمادآوحولتهالمنبرتحتناراتقدتالحالهذهعلىهمويخما.الحكمةكنيسة

فبلغالجنوبإلىكاليةريحدفعتهثم.الكنيسةخارجوسرىالسقفإلىلهيبهاامتد

أنيةإلامنهايسلملموصفصفأقاعأالكبرىالكنيسةوأمست.فقوضهالشيوخقصر

الافخارستيه!

مضايقمنعليهكانمماالرغموعلى.كثرأويومآأربعيننيقيةفيالذهىوأقام

سوريةفيالنفوسخلاصعلىغررةتتوقدظلتنفسهف!نالجنودوغلاظةالسجن

حقلفييعمليزاللاالبارقسطنديوسصديقهوكانوهياكلهاالوثنيةوتحطيموفينيقية

الأخوة"ومنالوثنيينمنالمصاعبأشدمتكبدآوسهولهافينيقيةتلالفيالرب

إليهالقديسالأسقففاستقدمهنيقيةفيزاهدآراهبأالفمللذهىاللةفقئض"الكذبة

قسطنديوس.صديقهإلىوأرسلهفينيقيةفيالتبشيرإلىقلبهواستمال

الذهىلتنقلنيقيةإلىالإمبراطورىالحرسمنقوةقامت454سنةآبمنالرابعوفي

وتعجيلآ.إجهادآوليلآفارآالسفرمواصلةبوجوبالنفيأمروقضى.منفاهإلىالفم

فوقف.حراكأيعيلاوقعحئقبدوقيةقيصريةمدخلإلىيصلالفمالذهيكادوما
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شددقيصريةأسقففارتاريوسأنبيدالراحةمنبضيءلهواذنواالمسيرعنحراسه

ستةدامسفروبعد."رجليهغباروينفض"يخرجأنالفمالذهسفاضطرالنكير

ثهاليفيكوكوسبلدةمنفاهإلىأيلولأخرفيالقديسالأسقفوصليومآوطسين

احبلأنه.ممرأهاابتهجالفمالذهىفإنوحقارتهااقفارهامنالرغمؤعلى.طوروس

دعوتهمقبوليسألونهقيصريةإلىالرسلأوفدواقدكانواأهلهاولأنوالراحةالانقطاع

ولأنوالطهارةالقداسةمنجانبعلىكانكوكوسأسقفأذلفيوسولأنبيوتهمفي

فيلاقىأنهسرورهفيزادومما.والكمالبالتقوىأغنياءكانواالمادةفيالفقراءجاعته

لولاثهوأنطاكيةفياضطهدالذىالأنطاكيقسطنديوسالقسالقدمصديقهكوكوس

فيقدومهتتظرسبينةالشهاسةرأىعندماأيضأودهشالقديصوابتهج.إخلاصه

راعيهاوسبقتالأسفارمشقةتجضمتالسنفيتقدمهامنالرغمعلىف!نه.كوكوس

المنفى!إلى

كاملآقرنآالعمرمنبلغقدأنطاكيةأسقففلافيانوسوكانورومة:أنطاكيةموقف

أمثالالأساقفةبعضقلوبليدبتالتىالحسدعقاربمحاربةعلىيقوفلم

فالذهس.طرسوسوفاليريوسعكةوأنطوخوسجبلةوسويريانوسحلباكاكيوس

مفاسدإلىفأصفواأعناقهمدونهتقطعتوشأوأهؤلاءعنهاتقاصررتبةبلغالفم

علىالفمهياللىعلىوالدسالطصمةليالإقامةآدرواوالإسكندر!يليوفيلوس

أبرشياقم.ليالمثمرالعمل

وأعوانهكاكيوسفهرع404سنةأيلولمنوالعشرينالسادسفيفلافيانوسوتوفى

الكاهنبورفيريوسفأبدوا.سعيهمويسعىقولهميقولخلفلانتخابأنطاكيةإلى

دفنهإلىالشعبخروجوانتهزوا.الشعبمرشحقسطنديوسوحاربواالأنطاكى

الأنظارعنتوارواثم.وشامتهبورفيريوسانتخابفأتمواالأولمبيةالألعابلمسماهدة

الثافيتضرينمنعشرالثامنوفي.مضادةحرك!كلإطمادالمدنيةالسلطةوثولت

القسططنيةفيأرساكيوسبسلطةالاعترافأوجبتإمبراطوريةإرادةصدرت



بضدةالسنيةالارادةهذهونفذت.أنطاكيةفيوبورفيريوسالاسكندريةفيوثيوفيلوس

اللاذقيةأسقفالبيذيويرمنكلوسجنتدمرإلىحمصاسقفكرياكوسفنفى

متتالية.سنواتللاثوبيوس

الفم.الذهىموضوعفيرومةأسقفأنوشنتيوسإلىالإسكندرىثيوفيلوسوحرر

القسطنطييةفيارتكبتالىبالجريمةيعلمهرومةأسقفإلىأيضآنفسهيوحناوكتب

عنونبحثالنظامنعيدأنعلينايجببلنحزنأنلنايجوزلاكانولما":ويقول

الجزيليالسادةنقنعأنالضروريمنرأيناالعاصفةهذهإيقافمنتمكننااليالوسائل

يتركواأنوأورجينيوسوبيوسوبانسوفيوسثسممتريوسالأساقفةوالتقوىالشرف

لملاقاةويسرعواالطويلةالبحريةالرحلةهذهفيقوموابأنفسهمويجازفواكنائسهم

بسرعةالموقفلمداواةاللازمةالإجراءاتيتخذواشيءكلعلىاطلاعكموبعدمحبتكم

ميلانأسقفةدينيريوسمنكلإلىالرسالةهذهمثالفمالذهىوأرسل."

كلإلىأنوشنتيوسفكتب.الموقفلانقاذالمعونةراجيآأكويليةأسقفوكرماتيوس

الشرقيمثلمسكونيمجمععقدويقترحالشركةدواميويدالفموالذهىثيوفيلوسمن

سبيلفيفاندفعفارغةثيوفيلسدعوىأنأنوشنتيوسوأيقنالأمر.فيللنظروالغرب

إلىثيوفيلوسكلامنقلالذ!ايرونيموسالقديسلموقفيكترثلموالفمالذهى

مجمعإلىيدعىأنالاثنينقرارفقررأركاديوسأخيبأورنوريوسفاتصلاللاتينية

إلىالرومافيالوفدوتألفبذلكأخيهإلىأورنوريوسوكتب.تسالونيكيةفيمسكوفي

حئأركاديوسإمبراطوريةحدودداخليدخلالوفدهذاكادوما.المنتظرالمجمع

الفرب.إلىوأعيدواأعضائهعلىالقبضألقي

فتأمل504سنةالثانيتشرينمنعثمرالحادمم!فيأرساكيوسوتوفى:ولا!

ولكن.رعيتهإلىيوحنايعودوأنمجراهاإلى.مموتهالراحةتعودأنالأرثوذكسيون

الأساقفةبعضفأبى.القسمطنطينيةعلىأسقفآالسبسطىأتيكوسأقامواالخآمرين

بنقلأمرآالامبراطورمنفنال.غيظافاستشاطعنهالشعبوتنحىمعهالاشتراك
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فيوعهد.الأسودالبحرمنالشرقىالساحلعلىبيتوسإلىكوكوسمنيوحنا

إلىالجنوبغربيهامنالصغرىأسيةبهفقدواالجنودبعضإلىالأمرهذاإجراء

قدقديسناكانكومانهمندنواولما.راحةوبدونوصلابةبعنفالشماليشرق!يها

في704سنةأيلولمنعشرالرابعفيمنهاأميالستةبعدعلىفتوفىكالخيالأضحى

((87الشهيدباسيليكوسالقديسأسقفهاكنيسة

بالفرعونالفمذهىيصفهكانالذممطالقبطةالكنيسةبطريركثيوفيلوسأنشكولا

هوءلاءأتهمفمثلأخصومهضدواستخدمهاإلاوالدسائسالكذبمنوسيلةيدخرلم

حينهافيكانتالتهمةوهذهالسحريمارسونبأنهم"الطوالالأخوة"الأربعةالرهبان

وفوق)):يلىماالمصريةالكنيسةتاريخكتابفيجاء.الموتتعىخطرةتهمة

الطريققارعةعلى-بهميهزءونالقسططنيةأهلفكان،سحرةبأفمأتهمهمذلك

((88السببلهذا-

أثناسيوسالباباسكرتيرهو"ثيوفيلوس"هذافرعونأنيعلمعندماالبعضئفاجأوقد

يقول.فيهالمسيحتأليهتمالذىالمجمعذلكنيقيةمجمعفيضلعآكانالذىالرسولي

الرسوليأثناسيوسالباباكاتبثاؤفيلسالأب)كانالقبطىالمورخيوسابالأنباعنه

(98وروحينفسافيأدببكلمنهوثأدبقلايتهفيتربىقد

بعضتردولكنالقبطيةالكنيسةكتبفيبتفصيلتجدهالاهذاثاوفيلوسوقصة

الفمذهييوحناالقديسبنفىقاموأيضأ):يوسابالقديسقولمثلالإشارات

يوحناالقديسلآنالملكأركاديوسزوجةذلكسببوكان،القسطنطنيةبطريرك

(09الأيتاممالأخذعلىيبكتهاكان
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الأرلوؤكسالأقباطبطريرك

مسكوفيامجمجفيالآباءبقرارمحروم

تسلمتهالذيالايمانهوالآنالكنيسةعليهالذيالايمانأنئفهمناأنالبعضيحاول

ولكنالهرطقاتبعضظهرتالتاريخمدارعلىوأنهالمسيحمنالجامعةالكنيسة

الكنيسةواستمرتوأصحاهاالهرطقاتهذهفحرمتمجامعهاعقدتالجامعةالكنيسة

اإاللحظةهذهحئالسليمبإممانها

فنحن.ذلكيكذبنفسهالكنسىالتاريخإننقولالطائفيةالتشنجاتعنوبعيدآ

تعتقدهمايعتبرمنهاوكلمتعارضةبعقائدالمختلفةالكناضنرىأننستطعالآن

تعتمددعواهافيكنيسةكلأنهوذلكمنوالأعحب،هرطقةالأخرىالكنيسة

الذىالمجمعأنيزعممنهموكلالمحلىأوالمسكوفيمنهاسواءمجامعقراراتعلى

المجامعهذهيصفوبعضهمالكنيسةلإيمانوسرقةظلممجمعهوالآخرعليهيعتمد

تقبلهماوترفض،الأخرىترفضهماالمجامعمنتقبلكنيسةوكلاللصوص.ممجمع

حقآوهل؟القوميتكلمجامعةكنيسةأىعننسألأنحقنامنأليساالأخرى

المجامع؟هذهقراراتبقبولملزموننحنوهل؟جامعةكنيسةيوجد

مسكوفيمجمعفيتمكيفيوسابأنباالقدي!القبطةالكنيسةمؤرخيروى

للكنيسةوالعشرونالخامسالبطريركوهوديوسقورسالباباونفيحرمان)خلقدونية(

الأنباوأقاموااجتمعواكيرلسالباباتنيحلماا:سيرتهفيفيقولالأرثوذكسيةالقبطية

،ولدأيخلفلموتاوضوسيوسالبارالملكتنيحأيامهوعلى.مكانهديوسقورس

وكان،مرقيانلهئقالبطريقأوتزوجتالمملكةكرسىعلىأختهبلخاريافجلست

عقدفيوسألوهإليهواجتمعوا،فرحوابذلكنسطورأصحابعلمفلما.نسطوري

اعتقادهم.بحسبمجمع



وخرج.إدكوأسقفمقاروأبو،ديوسقورسالأنباومعهم،أسقفآ636لهمفحمع

للشعب:وقالتيموثاوسبيدفأمسك،يودعونهالأقباطوكان،الاسكندريةمنالبابا

فيونزلبعدى.منكنيسىعلىتستوليإنكلأيراترافيوقال،بعدىبطر-سككمهذا

يحضرلمو.الملكمنخوفآهموهربوا،الجنردفأرسلوا.أساقنتهجعأنبعدالبحر

فقال،المجتمعينورأىالمجمعديوسقورسالبابادخلولما.الأسقفمقارأبوسوىمعه

الملك"برأيهذا":فقالوا؟الأمانةتعوذهولا؟العظيمالمجمعهذالمثلالحاجةما":

لديوسقورسوالثامنة،روميةبطريركللاونالتاسعةالسنةفيالاجتماعهذاوكان.

وكبفاعتذر،روميةبطريركلاوونإلىأرسلواقدوكانوا.الاسكندريةبطريرك

طبيعتين،وإنسانإلهوأنه،المسيحعنأمانتهيتضمن""طوسىوأحماهكمابفيخطه

يفعلوآخرالآلاميقبلواحدأأنويعى.بهيخصمايفعلمنهماوكلا،نحتلفتين

فيقراءتهوتمت،المذكوربالطومىوأتيا،رسولينمعالطومسوأرسل.العجائب

نأ"الملكفأعلموا.المظلة!ذهيقولمنكلديوسقورسا؟بافحرم.المجمعوسط

لمولكنه،بالكلاميلاطفهوبدأفاستحضره.وحدهديوسقورسهوأمركيقاوممن

أيامفيكانلقد":لهفقالتكلامهتسمعبلخاريةوكانت،أبيهأمانةعنيخرج

وقد":ديوسقورسالبابالهفقال".ضرأمقاومتهمنلهيحصلولممثلكشيخوالدقي

ماجسدهوحملتقبرهإلىمضتأنهاولولا.الممنبوالدتكاللةصنعهمارأئ

ونتفضرسينفقلعت،ولكمتهالحجابمنيدآهذاقولهفأغاظها".عافيةوجدت

إلىوأرسلها،فمهمنخرجااللذينوالضرسينالشعراتفأخذ.لحيتهشعرالغلمان

عليهالحكموتم.االأمانةعلىتعىممرةهذه"تقولرسالةومعها،الاسكندرية

بالنفى.

الباباعلمفلماالجديدةبالأمانةخطوطهموكعبواخمالواجرىبماالأساقفةعلمولما

وكبوا.معهمخطهيكتبأنهزاعمآإليهموأرسل،جدآحزنبذلكديوسقورس

الكل،حرمخطوطهمعلىووقف،تلكلهأرسلواولما،الجديدةبالأمانةخطوطهم
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عادفلما.المتقدمينالآباءوأقوال.عئمرولانيةللثلالائةالىبالأمانةيغيرمنوكل

جزيرةإلىفنفوه.نفيهبتعحيلفأمرللملكالخبرفانتقلعطمآقلقآقلقواالخطعليهم

لنيح.أنإلىهناكيزلولم،غاغرا

الملكأمريئلو":قالالبطارركةأحدأنحئ،سواهالأمانةعلىأحديجاهدولم

،وحدهديوسقورسماعدا.ئعذبواأنغررمن،الأولانعبادةإلىالمجمعهدالشقت

مجاهرته.منرأيتلما

أموروجرت.الملكيةدرستمواخلقيدونيةفيإجتماعهموكان.البلادفيالمجمعوتفرق

ديوسقورس(19سيرةفيمكتوبةوهىكثرة

تعتبرهالذىالمجعهذا.خلقدونيةمجمعفيالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةرأىهوهذا

المستقيمالإيمانعنئعبرمقدسمجمعأنهوالكاثوليكيةالبروتستانتيةالكنيسةمنكلأ

رفضحقلنفسهاأعطتالقبطةالكنيسةكانتفإذا.للمسيحالكنيسةاستلمتهالذى

قراراتيرفضواأنأخرينحقمنفهل(خلقدونية)الرابعالمسكوفيالمجمعترارات

يهوةشهودأوالموحدينكنائسحقمنفهل.مقدسةالبعضيعتبرهاأخرىمجامع

فيهقررواالذىم381سنةبالقسطنطييةالثانيالمسكونيالمجمعقراراترفضمثلأ

؟القدسالروختأليه

علىوبالتاليوأفكارهديوسقورسعلىبالحرمانالحبهموأصدروااجتمعواالذينإن

وأساقفةآباءهمالأرثوذكسيةالقبطيةالبهيسةعقيدة

خناصيرأسقفوماراسأنطاكيةأسقف:مكسيموسالأولىسوويه)أساقفة

حلبأسقفوثيوكتيستوسعنها(كيلومترآستينبعدعلىحلبشرق)جنوب

رفم-المحبةمكتبة-57:95صفحة-أم3القرنفوةاسقفيوسابانباللقديس-البطاركةتاريخ19
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الجئولأسقفوبطرسجبلةأسقفوبوليكاريوسقنسرينأسقفورومولوس

سلفيهة.أسقفوجرونتيوسبلدةأسقفوسابااللاذقيةأسقفومكاريوس

الرستنأسقفومرقسأباميةأسقف:دومنوسالثايخهسوريةأساقفة(ا

شيزرأسقفوملانيوسحماهأسقفوافتيخيانوسبانياسأسقفوتثموثاوس

وافسابيوسرفنيةأسقفولمباذيوسالمشئشرقىإلىمريمينأسقفوبولس

شغور.جسرأسقف

الساحليةسفلكيةأسقفباسييوسأولهموعشروناثنان:وهمأسوريةأساقفة

أنطاكية.أسقفواكاكيوسأنيموريونأسقفيعقوببعدهويأتي

ادنهأسقفوفيليبوسطرسوسأسقف:ثيودوروسالأولىقيليقيةأساقفة

.آخرون4وكأأوغسطةأسقفوثيودوروس

الاسكندريةأسقفويوليانوسزربةعينأسقف:كروسالثانيةقيليقيةأداقفة

.أخرونوحمسةأرسوزأسقفويوليانوسموبسوسىأسقفوباسيانوس

وفىاوفىدولكأسقفوتيموثاوسقورشوقوزمةمنبج:اسطفانوسالفراتأساقفة

أسقفوماراسصفينأسقفوبتريقيوسمرعشأسقفويوحناجرابلسأسقف

أسقفوروفينوسالرصافةأسقفومايانوسبيرينأسقفواثناثيوسقلعةروم

أسقفوايفولغيوسالفراتعلىوسورهسوريهأسقفواوراتيوسحميساط

بلقيس.

ودميانوسجكبيرهأسقفودانيالالرهامدينةأسقف:نونوسالرهاأيعاقفة

فيالخابورمصبعندقرقيسيونولعلهاكراسيومأسقفوابراهيمالرقةأسقف
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أسقفوقيومةحرانأسقفويوحناقسطنطنةأسقفوصفرونيوسالفرات

.العربأسقفويوحناالموقعمجهولةوهىمركوبوليس

مجهولة)وهىغزةأسقفوماراسآمدأسقف:حمعانالنهرينبينماأساقفا

ميافارقينأسقفوزبنوسكيفاأسقفونوحانجلأسقفوقيومةالموقعما

صوفانة.أسقفوافسابيوس

أسقفومالكدرعةأسقفةوبروكلوسبصرىأسقف:قسطنطينالعربيةأساقفة

وماراس!اللجاقسطنطينةأسقفوسئليمالقنواتأسقفوثيودوسيوسمسمية

واناستاسيوسحسبانأسقفوزوسي!الصنمينأسقفويوحناالسويداأسقف

أسقفوسويروسمادباأسقفوغيانوسجرشأسقفوبلانكوسحرانأسقف

أسقفوهورميداسعمانأسقفوافلوجيوسمشئفأسقفوغوطوسنوى

اذرح.اسقفونونوسشحبة

أسقفوالكسندروسصورأسقف:فوطيوسوالطحليةالأولىفينيقيةأساقفة

أسقفوافستاثيوسعرقةأسقفوايراقليطسأروادأسقفوبولسطرطوس

أسقفوفوسفوروسجبيلأسقفوبطرسالبترونأسقفويوريخريوسيروت

لأطكل!ه!ولهء3يون!البىأسقفوتومابانياسأسقفواوليمبوسعرطوز

طرابلس.أسقفوثيودوروسصيداأسقفودميانوسعكةأسقفوبولس

سوقأسقفويردانوسدمشقأسقف:ثيودوروسواللبنيةاكيخةفينيقيةأساقفة

وكناكرقارةأسقفوذاذاسالغوطةفيحرلانةأسقفوإبراهيمبردىوادى

وتوماحمصأسقفوأورانيوسمهينأسقفوثيودوروسجيرودأسقفوبطرس
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وفاليريوسيبرودأسقفوافسابيوسبعلبكأسقفويوسفحوارينأسقف

.العربأسقفوافستاثيوستدمرأسقفويوحناقطييةأسقف

ولوشنتيوسباسكاسينوسالأسقفينمنالرومافيالوفد:وتألفالأخرىالوفود

للمرةكوسجزيرةأسقفيوليانوسإليهماوانضموباسيليوسبونيفاتيوسوالقسين

آسيةأساقفةهؤلاءإلىوانضمأسقفآ.عضرسبعةووراءهديوسقوروسوجاء.الثانية

الكبيرالقاثدأناتوليوسالرومانيةالدولةومثلوأفريقيا.واليريةواليونانوتراقية

موظفا")29عضروحمسةالعاصمةبرايفكتوسوتاتيانوسالشرقبرايفكتوسوبلاذيوس

اللصوصيالمجمع

الذممطهذاديوسقورسأنهذهالكنسيةالمقدسةالمجامعمسألةفيالعجيبةالمفارقاتومن

غقدلمجمعرثيسآجدآقصيربوقتذلكقبلنفسههوكانخلقدونيةمجمعفيحرمهتم

المجمع)لايونالباباعليهأطلقالذممطالمجمعهذاوقاثعوإليكمم944سنةأفسسفي

اللصوصى(

فيالسيدةكنيسةفيالاجتماعإلىالوفودديوسقوروس:ودعاابللصوصى))1

وافتتحواكثر.أسقفوثلاثونمئةالدعوةفلى944.سنةآبمنالثامنفيأف!سى

ممثلإليهطلبتلاوتهامنالانتهاءوعندالأمبراطور.أوامربتلاوةالأعمالديوسقورس

بتلاوةأمرولكنهديوسقوروسفتاولها.رئيسهرسائليقرأأنيوليوسالأسقفرومة

فكد.بالايمانيعترفأنأوطيخةإلىطلبثم.برصومالأرثهنيدرت.ممهمةتعلقما

تلكسيماولاالهرطقاتجميعولعنيهرلسواممانالآباءاممانهواممانهأنأوطيخة

صنحةالأولالجزء-الأنطلا!الكرسيمؤرخرستماسدالدكتور-العظصانطاكيةاللهمدينةكنيعمة29
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المسيحلطاعترف"أنا:بالمسيحاممانهفيأوطيخةوقال.المسيحجسدبأزليةادعتالي

كانجوابهأنالدارسينيرىوكماالاتحاد".بعدواحدةوطبيعةالاتحادقبلطبيعىفي

الاتحاد".بعدباثنتينأقولولاالاتحادقبلبطبيعتينأعترفأنا11:قالإذدبلوماسيأ

أسقفافسابيوساستماعبوجوبفلابيانوسفأشارانصافه.وطلبقطعهعلىواحتج

رساثلبقراعةأيضآئسمحلموذلك.رفضالأمبراطورممثلالبيذيوسولكندورلة

رومة.أسقف

منعقدالمجمعأنالمجمعهذافيالأرثوذكسيينويخرالأرئوذكسيينالآباءسادقدوكان

أوطيخةحرمالديالقسطنطنية-مجمعأعضاءمنعإذأوطيخةبراءةإعلاننيتهوفي

اوطيخةبزأالذيديوسقورس-المجمعرئاسةوتسلمالتصويت-منالهرطوقي

البعرظهرقسمتالىالقشةوكانت.ومجمعهلفلابيانوسالخصم-الطرفالهرطوقي

المجمع.فيلاونطوموسقراءةعدم

بلغوعندما.بالقطعأوطيخةعلىحكمإلذىالقسططىالمجمعأعمالبتلاوةبدأثم

الإقرارعلىأوطيخةحملفيجهدهبذلقدالدوليافسابيوس"إن:العبارةإلىالقارئ

حيآافسابيوس"فلئحرق:الحاضرينمنكبيرعددهتف"طبيعتينالمسيحفيبأن

للتصويتأوطيخةقضيةديوسقوروسطرحثم01المسيحيقسمأنأرادلأنهوليقطع

فشهر.أنطاكيةأسقفدومنوسأولهمأسقفأعضروأربعةمئةرأيهباستقامةفقال

هذا،بعدديوسقوروسوذكر.ديرهورئاسةمقامهإلىواعيدأرلوذكسطأوطيخة

نيقيةدستورمخالفةعلىيجسرممنالثالثالمسكونيالمجمع.مموقفالجالسينالأعضاء

وصرخفلابيانوسفاحتج.الأساسهذاعلىوافسابيوسفلابيانوسإدانةوطلب

الأساقفةبعضوتقدمولهسا"4!43لما،أحا"3باللالينيةهيلاروبوسالرومافيالشماس

المجمعمنالمتراعوالحسدالحقدولكنوالترث،التبصرورجوهديوسقوروسنحو

للمهددوهبأفميدعيجعله،القسطنطينيةعلىالإسكندريةمناكفيالمسكويئ



فجمعالقوةإستعمالوقررالمظدالبحثبطريقالموفوعحلديسقوروسينتظر

المجمع،م!نإلىنقلهمقدكانوغروهماوطيخةإلىابتمينالرهبانمنجمهورأ

الجندإلي!وأدخلواالكنيسةأبوابهؤلاءففتحالأمبراطور.ممثليمنالمعونةوطلب

عظيم،اضطراب.فحدثالغوغاءعناصرمنوغرهمالمصر.يينرةوالبطوالرهبان

الأساقفةوطردالكئابأصابعوكسرتبهابدئالىالمجمعيةالأعمالوتمزقت

علىالتوقيععلىبالقوةلأجبروابقواالذينوأماكثيرضرببعدالأرثوذك!

المذبح،قدسيةإلىالالتجاءفلافيانوسحاولوعبثأالبرغامنتمنبيفاءصفحات

برصوموجماعةديوسقوروسفداسهالأرضعلىفوقعجزآجروهالرهبانلمن

واقم.المنفىإلىطريقهليوهوأيامللا"بعدوثوليوسجنخارجآوأخرج

منكمكنحطأسدكانفمانهدورلةاسقفأفسابيوساما.بقتلهديوسقوروس

رومة.إلىوالالتجاءالفرار

ايباقضيةفيفنظرنفسهاالسنةمنآبمنوالعشرينالثانيفيجلستهالمجمعهذاوعقد

قاضىوإفاداتبيروتمحكمةوقرارالأنطاكيالمجمعأعمالإلىفاستمعالرها.أسقف

الكهنوتية.السلطاتممارسةعنهونزعالأسقفىمقامهعنفحطهالرها

كاهنآ.يكونلأنأعلكرفاعتبرهحرانأسقفدانيالقضيةفيأيضآالمجمعونظر

سيمقدهذاوكان.جبيلأسقفواكلينوسصورأسقفايريناوسالمجمعوحرم

يرسمأنالجديدصورأسقففوطيوسإلىالمجمعوطلبايريناوس.يدعلىأسقفآ

ا!مقدوكان.القسطنطينيةأسقفصفرونيوسدوروجاء.جبيلعلىأخرأسقفآ

فقرر.معينيهوديمعوالقصفالأكلفيوالاشتراكالصوموبكسروالعرافةبالسحر

منفقراتبعضتليتالرها.ثممتروبوليتعهدةإلىصفرونيوسملفإحالةالمجمع

هذهحرقديوسقوروسوأوجببالنسطرةفاتهمقورشأسقفثيودوريطسمصنفات



لمانهإذالمجمعفييكنلمأنهمعوإبعادهالأسقفيةكرسيمنصاحبهاوخلعالمصنفات

هذهعلىدومنوسفوافقالأمورهذهإلىدومنوسنظرديوسقورسولفتيدغ.

المجمعامتناعالأرجحفيهناومن.القومالايمانعلىبذلكوخرجالاقتراحات

وأساقفةرومةبأسقفثيودوريطس.واستحارقضيتهفيالنظرإعادةعنالخلقيدوفي

أبامية،منالقريبديرهإلىبالعودةلهيسمحأنوترجى.جدوىدونولكنالغرب

ذلك.لهفكان

ضدتتخذالىالاجراءاتجمغعلىيوافقبأنهمسبقآوعدقددومنوسوكان

وأعوانهديوسقوروسنظرفيكان.فإنهعنهالنظرلغضيكفلمهذاولكن.النساطرة

عليهفحكم.النساطرةوحاميوثيودوريطسالقسطنطينيةأسقففلابيانوسصديق

ولخص.افثيميوسالكبرمعلمهوجاورأريحاساحلإلىفلسطينإلىفعاد.بالخلع

وخلف.العاصمةفيديوسقوروسممئلأتاتوليوسالقسططينيةكرسىفيفلابيانوس

الأسكندرية.وصديقالأنطاكىيوحناعدو-455(4)94مكصيموسدومنوس

بأن.القومالإيمانمخالفةذلككلفهلوحئوجشغهحقدهديوسقوروسأشبعوهكذا

طبيعتين.منواحدةطبيعةالمسيحفيجعل

الاسم-هذاأعطاهالذى-وهوالتلصلصهذاعنالكبيرلاونيرضنلمتو!

والاكلروسوالأمبراطورةالأمبراطورإلى944سنةخريففيفكتبيسكتلمو

نأعلىالنظرلإعادةمسكوفيمجمعانعقادويوجبجرىماعلىيعترضوالشعب

الرومافيالأسقففحرر.يجبلمويكترثلمثيودوسيوسولكنعادلأ.مجمعآيكون

الثالثفالنتنيانوسمنكل045سنةمطلعفيرومةإلىوصلثمالميلاد.عيديومثانية

إلىيكتبواأنإليهمبالدموعلاونفتوسلافذوكسية،وزوجتهبلاكيديةوأمه



حاجةلاوأنهكافيأكانجرىماأنأجابثيودوسيوسولكنفكتبرا.ثيودوسيوس

أخر((39مجمععقدإلى

م381القسطنطينيةمجمعليجرىماذا

وذلكالمجامعجلساتمحاضرعلىالاطلاعنستطيعلاأنناجدآالغريبةالأمورمن

المجامع،هذهفيدارتاليالحواراتلاخفاءمقصودمخططهناوكأنجميعألضياعها

بعيدآالمختلفةالنظروجهاتلتقييمالطرفينمنكلآلحججللإطلاعحاجهفيفنحن

.الإمبراطورسيفوالدسائسعن

مجمعفيدارتالىالمحاوراتهذهعلىالتعرفنستطيعالعادةيخرعلىولكن

):يوسابالقديسالقبطيالمورخيقولالقدسالروحتأليهفيهتمالذىالقسطنطينية

يحضرلمو.القسطنطنيةفياجتماعهموكان،والخمسونالمائةالآباءهؤلاءفحضر

الباباالمجمعهذافيالمقدموكان.بخطهرسالةومعهمنوابهحضربل،روميةبابا

الفاسد،معتقدهعنوسألهمقدونيوسفاستدعى.الاسكندريةبطريركتيموثاوس

نإ":تيموثاوسالأبفأجابه.المخلوقينالناسساثرمثلالقدسالروحأ،فأعلن

الحياةعدمإذنفهومخلوقاللةروحإنقلناوإذااللة،روحهوعندناالفدسالروح

(049وأسقطهالأبهذافقطعه،يرجعفلم."الكفرهذاعنفارجعومخلوقأ

تيموثاوسوالبابابيندارتالىالعبقريةالمناظرةهيأهذه.أنفسنانسألأنلناويحق

فإنماشىءعلىيدلالأمركانوإنحوارولامناظرةلايكنلمالأمرإن؟مقدونيوس

صفحةالأولالجزء-الأنطاكيالكرممىمؤرخرستماممدالدكتور-العظصانطاكيةاللهمدينةكنيسة39

لبنان-البولسبةالمكتبةمنفمورات-333-336

إيداعرقم-المحبةمكتبة-47صفحة-ام3الترنفوةاسقفيوسابانباللقدبمى-البطاركةتاريخكو

4381/3502
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بالامبراطوروالاستقواءالفكرىالارهابيسودهالذممطالعامالجوعلىعلىيدل

الباباساقهالذىوالدليلوحججهأدلتهوسردنفسهعنللدفاعفرصةئعطلمفالرخل

كنيسةبطريركمنصبيشغلبرجلبالنافماعاديأرحلآيقنعلاتيموثاوس

مقدونيوسمثل9هالقسطنطنية

تسعةالإلهفيكونهذاقولكبح!سبأنههذالتيموثاوسقائلآالرديستيميكنالم

نارمصابيحسبعةالعرشوأمام.وأصواتورعودبروقيخرجالعريق)ومنأقانيم

.ه:4رؤيةالفة(أرواحسبعةهىمئقدة

عنيعبرمجازيتعبيرهواللةروحتعبيرأنقائلآالردعلىقادرأمقدونيوسيكنألم

ؤتختئطللك)يخؤايخييماأجنحةللإلهبأنالكتابيصفكماتمامآالخليقةفياللةعمل

9:4مزموراخفة(ؤيخنئرش.تخئييآخيخته

ؤاليذؤالغخائتؤالآياتغيتاكأئضرئقااليىالغظيضة)التخاليقي:وذراعيدأيضآوله

يخ!عإفلثالرب!تفغلقكذاإفك.الرب"أخرتجكيقااليىالريخيغةؤالذزاغالشمديذة

7:91تثنيةؤخهقا(ينخائصأئ!تا!يالشمغوهمب

لقثئيؤقكشئولثغريانشتىءكلتلفذاقة،طاهرهغئرخييقة)ؤتشت!ت:عينلهو

:413عبرانيينائرتا(قغةالذمممافىلك

ال!ثحقاذة:تؤخيسييتاغتجتلفيقغةائكلايمينقرايخيماعثذئوستىاغطىثم)أصبغوله

لئةهل.وهوالتساؤلعلىويجيب31:18خروجافة(ياضيعقكئوتئنخخرتؤخى

:فيقول؟أصابع

تثيالقسطنطينيةانحيثكلهالسميحيالعالمفىالثانيالرجليعتبروقهاالقعمطنطينيةبطريرككان39

الإسكندرية.كنيسةيليهاثمرومابعدالثانبةالمرتبةفي
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المجامعقراواتقبول

إنقائية؟مسألةهيهل

سنةالقسططنيةمجمعقراراتبقبوليطالبونالذينهولاءأنالعحيبمنولعله

المجمعقراراتبينمنكانفقدالمجغهذاقراراتكليقبلونلاأنفسهمهمم381

(69الجديدةروماهيالقسطنطينيةلأنمرثبةووماأسقفيليالقسطنطينية)أسقف

المجتمعينالآباءأصدرهالذىالقانونهذاترفضالقبطةالكنيسةأنالعجيبولكن

قبولترفضأيضآالبروتستانتيةوالكنيسة11القدسالروحتأليهقررواأنفسهمهمالذين

111القانونهذا

اكيئنيقيةمجمع

الأمناموعبادة

عددوكان.التماثيلو79للأيقوناتالسجودحرمهعيةمجمعأنعقدم754سنةفي

قراراتفيجاء.أسقفآوستونوممانيةمئةثلاثهوالمجمعهذافيالمجتمعينالأساقفة

حركالمسيحوأنالأوثانعبادةإلىالكنيسةجرالشيطانإن):يلىماالمحمعهذا

الجديدةالأوثانعبادةعلىليقضواالقدسالروحبنعمةوسلحهمالأتقياءالفسالسة

والقديسينالعذراءإلىالإساءةوعلىهرطوقيآشكلأاتخذتالىالمسيحصورعلى

فييضعهاأويكرمهاأوأيقونةيصورمنكلوحرم.الأرضيةأجسادهمبتصوير

8378/88إيداعرقم-الثقفةدار-111ص-الثالثالجزء-لوريمرجون-الكنيممةتاريخك!

هوالعرببةإلىنرجمنهامحمعلىالحرصولعل-صورةاورسمتعنييونلأليةكلمةهيايقونة!

الغموضمنهالةلا!انها
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معاقبةوأوجب.يخفيهاأويقتنيهاأوالبيوتمنبيتفيأوالكنائسمنكنيسة

.(89الآباءبهاعلمالىوللعقيدةدئةوأعداءالقانونعلىخارجينواعتبرهمالمعرضين

منالمجمعفتألفنيقيةمدينةفيالمجمعلهذامضادمجمععقدتمم787سنةفيولكن

المكرمالمحىالصليبمعئحفظأنيجب)المجمعهذاقراراتمنوكانأسقف367

فيوالقواعدالحيطانوعلىالمقدسةوالملابصالأوالماوعلى،المقدسةالتماثيلجميع

المسيح،يسوعومخلصناربناتماثيلأي-التماثيلوهذه.العامةوالطرقاتالبيوت

ئعاملأنيجب-الأطهارالقديسينوجميع،المكرمينوالملائكة،الطاهرةالإلهووالدة

ئرىلاالذىبالالهالخاصالتعبدبدونإنما،لهاوئسجدضئل،مقدسةكتذكارات

بالحيلةأوبالقوة،ويحاولللكنيسةالتذكارىالتقليدهذايخالفمنوكل.ئدركولا

منكانإنويحرم،الاكليروسمنكامإنويحرمرتبتهمنئجرد،تمثالآيرفعأن

(99العلمانيينأوالرهبان

انتهتالكيفيةهذهعلى):ملرأندروالكنسيالمورخيقولالمجمعهذاعلىوتعليقآ

لمالعاديانةالمسيحيةأصبحتمنذقامتالىالمشاكلأخطرتعتبرالىالمشكلةهذه

كموضوعرمميأالأصنامعبادةال!بعالمسكوفيالمجمعأقروهكذا.الرومافي

من.ذلكيخالفمنكلعلىالحرماناتوأوقع،البطمالبابو!طالنظامفيللسجود

فينتأملونحننلاحظأنبناويجدر.المظلفينعلىالإضططداتأقسىوقعتثم

بطلتأنبعدأعادهامنوأخرإمرأةالتماثيلعبادةأنشأمنأولأن.إيزابلصفات

استخدمهاالعدوولكن.متعبدةفاضلةإمرأةا!برقسططينأمهيلانةكانت.إمرأة

محضروحيةعبادةمنالمسيحيةغرتالىالمقدسةوالتذكاراتالمخالفاتإدخالفي

والرينى.ذلكأعقبتالىالأجيالفيكثيرأتقدمتالىالوثنيةالصورةتلكإلى

اليومذلكومن.وثثبيتهللتطليلالسجودلاعادةالشيطاناستخدمهاأيضآالماكرة

المقبة-منفمورات38ص-رممتماسداللكتورالأنطاكيالكرمميمؤرخ-الكنانسفيحرب89

البولسية

9332/3002ايداعرفم-الأخوة-مكنبة512-صملراندرو-الكنبسةناربخمخنصر



منهاكلواعترفتالسجودمنالنوعبهذاواللانينيةاليونانيةالكنائسالتصقتالآنإلى

1تماثيلها(بقدسية

يأمرالذىالسابعالمسكوفيالمجمعقراراتالبروتستانتيقبللالماذانقولوالآن

؟والصورللأصنامبالسجود

يسجدونأنهمحيثالمجمعهذاقراراتالأرثوذكسالأقباطيقبللالماذاأيضآونقول

كنائسهمفييضعونهاولا،للتماثيلالسجوديرفضونولكنهمللأيقوناتفقط

لها؟للسجود

الصليبيةوالحروبالمجامع

المسلمين،حقوفيالبثمريةحقفيارتكبتالىالجرائمهذهالبشرىالضصرينسىلا

والشيوخالأطفالوقتلالأعراضلهتكلهاشعارأالصليبمناتخذتالئالجرائمهذه

نأتحاولالىالحروبتلك،الصليبيةالحروبإنهانعم،الزرعوإبادةوالنساء

ماالحروبهذهأنهوالكثيرونيعرفهلاالذىولكنالكناثىكلالآنمنهاتتملص

في):ملرأندروالمؤرخعنهيقول!!مقدس.ممجمعإلاتلكالبشعةجراثمهابدأت

للبحثبلاشنتيامدينةليمجمعبإنعقادنداغأوربانالباباأطلقام590سنةمارس

إلىالنداءهذايصليكدولم.هامةأخرىوشئونالمقدسةالحربمسألةفيوالتشاور

منالطوللاونقسيسآآلافوأربعةأسقفآممائئالمدينةعلىوفدحئالناسمسامع

كانتالغفيرالجمهوري!عهذامكانكلهاالمدينةفييكنلمولما.العلطنيين

هذهالباباانتهزالمقدسةالحربمثمروعوبحانب.الفضاءفيئعقدالكبيرةالجلسات

نهائىقرارصدربلاشنتياففى،مبادئهوتثبيتغريغورىقوانينلإقرارالطيبةالفرصة

وهاألا،وقوانينهاالكاثوليكيةالكنيسةتعاليمهماتتميزشيئينأعظمعلىبالموافقة

الممابقالمرجع"ا



702

ليآخرمحمعغقدالسنةنفسمننوفمبروفي.الإكلروسزواجوعدمأ.االاستحالة

نأالاكلروسرجالتكليفمع،مستعجلةإليهالدعوةوكانتكليروصنتمدينة

عددالمجمعمكانإلىهرعقصيروقتولط.الحرب.ممسألةالإهتمامعلىالشعبيحثوا

همامروتحئ،وخلا!همالأديرةرؤساءووالأساقفةالأساقفةرؤساءمنغفر

اضطرحئ،الحينذلكفيبالغرباءمائحةئرىكانتالىالمجاورةوالقرىالمدن

التحريماتفيهاصدرتأيامعشرةالمجمعداموقد.خيامفيالسكنإلىمنهمالكثرون

علىهافاقأخرىخطوةفاتخذأوربانتجاسربل،وخلافهاالسيمونيةضدالمعادة

زمنية،سلطةلأىالولاءيمينيقسمواأنالاكلروسعلىحرمأنهوهىغريغوري

ومن.الزمنيةالسلطةعلىللكنيسةاعتمادكلإنهاءهوالتحرمهذامنالمقصودوكان

سيادتهلتعزيزالمجمعمنحولهالالتفاففرصةاتخذالماكرالباباهذاأننرىذلك

كانتاليالمقدسةالحربنحوبأفكارهامتجهةالناسعقولفيهكانتوقتفيالمطلقة

لتثبيتتلكمنأحسنفرصةهناكتكنفلم،حينئذالأفكاريشغلماأهمنزاعبلا

اللاتينيةالمسيحيةفوقالمطلقةالسيادةوهوالأحمىمطمعهاالعطمالبابويةغرض

الذينالآخرينوالأمراءكليمنتالبابامنافسهفوقنفسهأوربانورفع،بأجمعها

يقصدونه.

منبرآأوربانفاعتلى،الحربمسألةأئيرتالمجمعجلساتمنالسادسةالجلسةوفي

أحدفيهاذكروحماسيةطويلةخطبتهوكانتالمجتمعةالجماهرريخاطبوأخذعاليأ

العذراءوأمهالمخلصلقدمىموطئآفيهاشبركلكانعندماالغابرةفلسطينأمجاد

الأراضيإليهاوصلتالىالتعيسةالحالةعنب!سهابيتكلموأخذ،أخرينوقديسين

كذلك.المصريةالجاريةأولادهمشعبمنمدوسةصارتأنهاوكيف،المقدسة

علىيصبونهاكانواالىوالعسفالجوروأعمالوالفظائعالإهاناتإلىبحماسأشار

إلىالكاهنبصلاةننحولالكاهنعلبهالصليالنىالفطبرةانوالكانولبكبةالأرثونكسبةالكنانسنعنلدا51

ماوهذا،الربدمإلىايضأهويتحولالكاهنعليهيصليالذىالخمرانكنلكويعئقدون،الإلهجعمد

النناولاو،الإفخارممنبا"اسرابمممونه
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الجاريةاطردوا"صوتهبأعلىفصاححماسهاشتدوعندئذ.جمعاءالمسيحيةرأس

وماخطاياكمعنكفروا.معكمواللة،الأمامإلىوتقدمواسيوفكمتقلدواوابنها.

شحاعتهمالافرنجفليظهر،بطاعتكمدماءوسفكوحريقوسلبهدممنترتكبونه

فرحآاحسبوهبركةلكالضمانهوفيهاالموتقضيةفيالمعهودةوبسالتهم.المشهودة

فأنتموبيوتكمأقرباءكمانسوا.لأجلكمالمسيحماتحيثالمسيحلأجلتموتواأن

كذلك،غربةأرضهوللمسيحىمكانكلأنتنسواولا.أعظم.ممحبةدتةمدينون

."ووطنبيتهومكانكل

ولكن،عليهضربوإلاحساسآووترآ،وأثارهاإلاعاطفةالبابايتركلموبالاجماع

والملوكالأمراءمنوالتخلصذاتهتعظيمإلايكنلمالأوحدومطمعهالحقيقىغرضه

الجولهيصفووبذلك،والأخطاربالمهالكمحفوفةبعيدةحملةفيب!رباكهمالعتاة

تلكويدعم،النطاقالواسعةالحركةتلكخيوطيدهفييجمعأنغياهمفيويستطع

خطبتهيختمأنإلاأبىوكأنههلدبراند.ومعلمهسلفهبدأهاالىالمرمىالبعيدةالمشاريع

وسرقةوزققتلمنالخطايالجميعوغفرانآتحليلآفأعطى،الفظيعالتجديفمنبقطعة

وعدوكذلك،المقدسةالقضيةهذهفيالسلاحيحملمنلكل،توبةبدونوذلك،

فكلطريقها.فيحئأوالمقدسةالأرضفيالمجيدالموتيقابلمنلكلالأبديةبالحياة

فينهائيآتتمأنلابدالعطمةالصليبومعركة،الفردوسإلىتوآيعبرأنلابدصلى

الكنيسةحاجةلأنمكانهفييقىأنيجبإنهفقالنفسهعنأما.المقدسةالأرض

أنهعلى.بهمفسيلحقالظروفحمحتإذاولكن،وجودهتتطلبكانتهاوالعناية

العمالقةقتلفيمشغولينيكونونهمفبينمالأجلهمبالصلاةسينشغلقديمآكموسى

الباباخطبةقوطعتوهنا.نصرتهملأجلالحارةوالصلاةبالشفاعةمشغولآهوسيكون

صرخةاللة"مشيئةهذه".اللة"مشيئةهذه11:المجتمعينكافةمنحماسيةبصرخة

انفضذلكوعلى.الحربفيهتافهموأنشودةالصليب!يينشعاربعدفيماصارت

تلكومن.اللةجيشصارواقدالآنمنبأنهمالمجتمكعونأعلنأنبعدالاجتماع
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وصففيالمورخينأحدقال.التصورحدتفوقبسرعةتنتضرالحركةأخذتاللحظة

خطةعملتهماعملتإنسانخطةأنمطلقأالتاريخفييحدثلمربما":الخطبةهذه

"المدىبعيدةالئابتةالآثارمنأنتجتهماوأنتجت،كليرمونتمجمعفيالثافيأوربان

أقصىمنبأجمعهاالاجتماعيةالهيئةكيانلهاارتجعنيفةتعصبيةهزةإنها"أخروقال

"(201كاملينقرنينعنيزيدلماأسياقلبإلىالغرب

نيقيةمجمع

نحتلفةزاويةمننظرة

قساوسةأحدأنعنعبارةهىالكنيسةمعأريوسمشكلةأنالبعضيتصور

المسيح،بألوهيةيعتقدلاأنهحيثالجامعةالكنيسةعنشاذرأىلهكانالاسكندرية

ئمالإيمانعنالمنحرفالقمىهذاأفكارفحرمتالجامعةالكنيسةاجتمعتذلكوأمام

الرجل.هذامشكلةانتهت

تلقىالثمكمنظلالأأنيعترفأنإلايملكلاالتاريخيةالأحداثفيالمدققولكن

قراراته.ثمومنالمجمعهذاأحداثعلىبنفسها

الامبراطورسيفمنخوفآعليهاوقعواإنماالمجمعهذاقوانينعلىوقعواالذينفمن

قسططينسيفمنخوفآوقعواعمنفمثال.رضاهفيطمعأأو،قسطنطينالوثى

رأسهمعلىفيأقيللإمبراطورتقربآوقعوأمنأما.نيقوميدياأسقفيوسابيوسيأقي

يصفإرتياحهمعدممنبالرغموقعوافقدالشهرالكنسىالمزرخالقيصرىيوسابيس

الكبرىالرئيسيةالمجموعةثشعرولم):بقودهدوريمرجونالكنسىالمؤرخذدك

أحديعتبرنيقيةمجمعأنمع):أيضآويقول.(301بالارثياحيودايوسبزعاط

رأينا.وكما.فائيآالخلافاتتحسملمقراراتهأنإلاالكنيسةتاريخفيالخطرةلمالمعا

9332/3002الهداعرقم-الأخوةمكتبة-925258--صملراندرو-الكنيم!ةتاريخمختصر

8378/88إيداعرقم-05ص-الئالثالجزء-لوريمرجون-الكنبسةتاريخ3
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جدآوواضح.فكرييناتجاهينذوممطكانواواللوائحالقراراتعلىوقعواالذينفحئ

الواقعلي!نلكنه،القانونعلىوقعانهولونيكوميدياأسقفيويابيوسأن

ثبهوهو-قيصريةأسقفيوسابيوسيكنلموكدلك،الآريوسيبالرأيمقتنعآ

وكان.الآخرالنقيضعلىالأرلوذكسيللرأيمستريحآيكنلم-آلييوسي

إقناعفيأخرشخصأيمن"كثرنجحالذىهوبيكوميدياأسقفيوسابيوس

(401ثانيةمرةالآريوسىالفكرفيالنظربماعادةالامبراطور

فيهتمم327سنةنفسهانيقيةفيقسطنطينالامبراطورإليهدعاآخرمجمعغقدثم

.الآريوسيين(يوافقأصبحالقانونأنأى501)عليهاالمتنازعالنقاطحذف

نفىذلكأعقبثم.أثناسيوسعزلفيهتممجمعآم334سنةفيصورمدينةفيغقدثم

.)فرنسا(الغالبلادفي3!+،تريرإلىالشمالإلى)لأثناسيوسقسطنطينالامبراطور

م(33516شةنوفمبر7يوموذلك

منأثناسيوسعودةالامبراطوريقررقسططيوسابنهوتوليقسططينموتبعدوحئ

أثناسيوسبأنالامبراطوريذكرونالآريوسيينولكنبذلكقراريصدروبالفعلالمنفى

روما.إلىأثناسيوسفيهربم334335،أورشليمصور/مجمعفيإدانتهتمقد

3!هول-ةسبرمبوممجمع

تحت-الإمبراطوركانالأثناءهذهفي):المجمعهذاعنلوريمرجونالمؤرخيقول

سيرميومفيالغربيينالأساقفةمنمجمععقدإلىدعاقد-مورساأسقففاليترتأثر

إلىالابنمقاممنقللأريوسيقانونعنالمجمعهذاأسفرم357سنةبيوغسلافيا

تجديف"القانونهذابواتييهأسقفهيلارممطدعاوقد.ثانوكطمساعدإلهمركز

أسقفثا+س!!)مأ3ليبريوس.ممساعدةأنقرةأسقفباسيليوسواستطاعسيرميوم"

عامفيالامبراطوردعاوقد.سيرميومقرارفيالنظرب!عادةقسطنطيوسيقنعأنروما

75-صالعمابقلمرجع.ا!وا

85ص-الممابقالمرجعا؟ه

6.-صالممابقلمرجع.اكوا
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ب!يطاليا(ريميىحاليآ)ثحم!ثولول)أريمينيومفيأحدهما،مجمعينعقدإلىم935

وكثر،الغربمنأسقفأربعمائةنحوحضروقد.الصغرىبأسياسلوقيافيوالآخر

(701الشرقمنأسقفمائةمن

سلوفباومجمعأريمينوممجمع

هومويوسيوس51صيغةاستردادفييأملباسيليوسكان):لوريمرجونيقول

وكان،الغربفيكثيرونأتباعلهكانفاليترأنإلا30)كهه)هولهط

صيغةهوالإمبراطوريريدهماكلوكان.السمرقأقوياءمنوجورجيودوكسيوس

موضوعأنتحددوقد.الكنيسةفيالسلامإحلالإلىوتؤدىممكنعددكبرترضى

أستخدمتالىالتعبيراتكلحذفتلذلك.مشكلةكبرهووله30)3الجوهر

طهولهثهه3أ30طهأوللمهه30)3مئلثاه3031سيوسأوتعبيرفيها

نأتعئالى30)هولهطهوبويوسكلمةعلىرأيهمواستقر30)هثهول!

يقولواأنورفضوا.الأشياءكلفيولاالجوهرفيليسلكن-للآبمشا،الابن

هذهأنومع.البصمرىالعقلفوقذلكأنمعتقدين.للآبمشابهايكونكيف

منكلآالرعبملأفلقد،المتطرفينالأريوسيينأنومويانز"ال"جماعةأبعدتالصيغة

كلمةأنبحقرأوافقد.المحافظينالأريوسيينوأنصافالرأكطمستقيمىالنيقوميين

لكنالأريوسيةالتفسراتأشكاللكلمفتوحآالبابتركتأهثهط30هوميوس

الايمانقانونحولتتحدأنالبهيسةعلىيستحيلبأنهمنهإعتقادآ،قسطنطيوس

العظمى،الغالبيةعليهاتتفقأنيمكن،ومبسطةواسعةصيغةأراد،النيقوممط

باسيليوسمثلرفضواوالذين.الموافقةعلىالأساقفةلرغمالقسرأنواعكلف!ستخدام

(801المنفىإلىأبعدوا

97-صالممابقالمرجع!ا

8378/88ايداعرفم-08ص-الثالثالجزء-لوريمرجون-الكنيسةئاريخا80
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العديدبعدهعقدتفقدمعينهقراراتاتخذقدنيقيةمجمعكاناذاأنهسبقممانخلص

كانتإنماالمجامعهذهأنهذامننخلصالأقلفعلى.المجمعهذاتعارضالىالمجامعمن

إقناععلىالأفرادنشاطومدىوأهواثهللإمبراطورالمزاجيةالحالةعلىتعتمد

والدسيسة.الخداعأوالمنطقأوبالدهاءسواءبرأيهمالامبراطور

خلالمة

(الأشخاص)الأقانيممثلثالمعبودالالهاعتبارمسألةأنكيفالبحثمدارعلىرأينا

شيئأ،الحقمنتغىلاظنونهيوإنمابهاالوثوقيمكنأدلةعلىتعتمدلامسالةهي

.الظنونعلىتقوملاالعقائدأنشكولا

العالمين.ربدئةوالحمدالمرسلينعلىوسلام،يصفونعماالعزةربربكسبحان
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