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ةآدا؟؟حمب!!

مةالمقك
1)قلعهإلىإلاالكاتبخيالتغاد!لمو!بعااواقعيةالقصةتلكتكوق!لبعا

11ذلكتحديدعلىتساعدقدلهاقوأءتك

الععلاتمنأكياس!أينثو،والهداياوبالهباتبالعطاياأنسباعهصكلىيغد!املك

لجعموالقصو!ألضياعلبعضصمكوكأبتوقي!ع!ويذيل،الحاضرلنلبعضالذهبية

مخصوصاحيهأحبه،!عيتهأحدإليهيقوبكاقالملوكمنوكغير!،آخولن

بقصرالوجلهذاصكلىالملكأنعميوموذاتمحفوظأ،محلأاهتعامهمنوأولا!

تتشابهوكنيهالوهو!ايسقيوجد!ل،وفناء!ساحة،غناءحدائقذي،مشيد

ولماذاالحبهذاألتابعهذاالملكأحبلماذابينهمفيعايتمه!امسوقكانوا.الطيو!

ابنه؟منأكثوالتابعالملكأحبهلالتفكيوبه!موصلبل؟هذابكلعليهأنعم

الوصف.يفو!اكاقلابن!هحبهولكنالتابحأحبفالملك،لاألحقيقةفي

فهي،يدخلهاأنم!خلوقيكلعلىيحظوكاقمخصوص!هأ!ضللعلككاق

عذ!منهيقبلولافو!ايقتليدخلهامن4المقدسةكالأ!ضكانتللعلكبالنسبة

الحشودخلفه،دينتهف!االملكخوج-كالخوافالجنود!يذبحهكاقمهعاإطلاقأ

والوزيو.ابنهمعهوخوج،والحاشية

...فجأة

أ!ضهأفييصطادالمحبوبالتابح،جد

قفعل؟ألاآموكألم

تفعل؟أقأنهكألم

دمهفيينتفضأخذ،القانوقحسبالتابعذُبحاسوألهليكتعللم؟لماذا

...لكن،المذبوحالتابعأولادليقتلأقالملكعلىكا!.++المذبوعكالضروف

فقدأيضأأولأد!يقتلاقيودلملكنه-لتابعهعلىشديدأحؤنأالملكحفىق

يفكوظلحائوأ،مكانهفيالملكقسعر؟الحكميبدلكيف،أبنهمتنليحبهمكاق

أمسك)الحوأسأقوبسيفسحب،حلأوجدأ،نعم،المصيبةلتلكحلفي

الملكاسمتغرب،النالساندهش،الحكمالملكأبطلبهذااكالنعاجذبحهابابنه

اندهاشهم)من
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كاتبهـاأقأم؟بالكتابدكقةالقصةلتلكهل-القا!ئعؤيوي-تقول!لبعا

يوما:نفسكسألتهلذلكقبلأ1الأدلبيةموأهبهلعوضالفرصةاستغلالا!اد

تعتقد؟ماصحةعلىاليقينيةالعقليةالأدلةقعلكهل

حقيقي)استف!اميسوالهوبل-للتحديليسألسؤالذلك

!الوهبا!والاَباءالعلهاءكلامم!كبيرةجععلةالك!تابهذافيحالكلعلى

والمناوئين.والأعدأءوالمجهـاهيلألنكواتكلاملا!البطا!كةوألقساوسة

ألحقيقةإلىتصلأقهدفي.المعوفةبلاالتحديالكتابهذامنأهدفلا

المعرفة.هذ!أشارككأنفأردت،وقراءاتيبحثيأثنا-أماميبوغتالتي

مؤمبأ4تكوقأنضيرلاا1مؤمنواعمتفتحبعقلألكتابهذاتقرأاقأتعن!ا

.ًوقلبكبعقلكاقوألكن

.01))بالكتابالقصةعلاقةعلىأجبلمأفنيلاحظتلعلك

أنجارفيعاوننيهنلك!ل-لاقكفيقدالتي-ألشكربكلعاتأتوجهوأخيوأ

دعا-.أودعمأ!!أيأونصحآوبكلعةسواءهذاكتابي

النوفبغ!بالله

عنا!معحعك

6حمب

دي!

أآ
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-اج!خكله
----ا-؟-:ا+ا-تاأ-.ا-ا+-----.+..--ا-!-ا--!رمميول.ا-+ا!-حم+!محماث111،-كا!لأج!--ط:--

--.بطيحم!بم:..-ا-لأ!اا-!!--.ة"بم-.!-++91ا++ا--1.-ا.-0!ج.---ا--.!-..!!.!--كا------!حِم9

--لماالم-+..--01+6لمل!خغ-.ت.م.!."ا+ا--ا-.+

-:ا؟ول!-س-!،!"--ش01--ا-ا------"ط+س-..--

ول4.ة(.؟--ا؟+!.!دتح-خكا!َ!ا؟-+ا-ا--ا---لأ*--بم

ا--ا--،ا!+-.،ا+!ثا-111ا--ا+----.-!---الأ--ا-!ا،ا+؟-!ا+.-.-؟-.!+!حما++اا:إ.ط؟ج!ك!.!آلم+الم-اخلأ---كا؟-

+01--لم-ا6!كيا--ا-ا---ا-+-ا

..ا+ة!!س.ا----!-د؟-طك!و3تمجمي!ا--لذ+.ص!اا-ا:--في-َاط-!ا-اة+:-ا+!----ا---ا+-لماكا

-اخ-ا--ا-+ا!.-ا-ا-"-ء"اثهم11اَ--ا---.--------!9.ا!-1111-.-ا+

!--7+بر31+جم!!؟+أ!طأثم6-1ا.-

++اج--+ط--.ا..-.ا--!"--111-لىكا-.--!!---.-ا+لماُ-"-5ا01َ!س-ا.!ا!ا!+-!----+ا ا-ا-بر-خ--+!خ.-؟--.!+ث+ط-اة-16ا.

-.3--وَ-- ش.---!-ط-0.1!-،3.ا-

قئ!--+..--س-!ا

كا-ا-ءا.؟+لأ+--ط-ممهاااكأج+-

.ا+--،+.++-----01طه-

-ا-خ!ا،ح---!خا-.!ثط-ا++-

ثط-لأا-كا01+---.اةذ-ط--

-ا-ا-؟ال!51؟+---ا---ا--!ئن-!م.برئرا
لألأ-+ا؟اا--.--ا---ة11---اَ--

!!،16---3-،!+!ل!+ت++.-خ-!!ع-؟-.ت---لأ

ا-لم!ا!001-كأم!+--خ.االأ+خ.-+--

؟ا!:جكا---------!11!
؟؟+..-ا---+.-!.

.-ا-م؟اج-!ج--+بنكااثأ

!-نم-.-3ني!لأ15كا+!-ا---

بر-بخ-ااخ-ة؟-يئم،لم.؟ةا-ث:-01--خ-،+اج-ا--.-ا

-ا-اا!+++-+م!+كل!حمه..ا:مج:-ممهكا-

يهيم!+-+ث-ا.قىث-ا-.ير-----.13

--!طتس!+-خ--.ةة.-ص!!غا-ك!ط+4،؟+-ث!"فى+.-بكااُش--!اَش.!س

.كا-.؟-!َ-.اا--01-خ-ا!ج؟+---+،.-لى------!اول-!---!م

.-؟ءمس.++-!!ع11+.---+،،---..-

--ا--!هـ.+--+ا-:فئكأ!يم

+ا---ات--+ئج.ثه،+-لما-أ،

-.+-----+91؟

أاأ!اجملإ!كا-ا

!!-+--++--إخ---خ+ا-

3؟حي!ذ؟ط-

س-!-+-.-إ..

لأ.--؟-+ا.----!-ك!يإدطبى.

!!+-
-!--كاخلأ.+--ئمء.إ؟

-.+ييم-ط.-!هبمثجمخيهف!تج!-ل!

أ!ودالفصهل

01أ!لم-

--!
---ط-11

*-.-س
----ا---!-!ا---

ا-.-ا-ا-----طا--+.

!+ا.---+ث+ط-+
اج--.س
ا-+--.،---. .ت

--

فحمدأفية؟أممسيحي!
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فصموأفيلا؟أممسيحيلا

يعتنقونهاألتيللدليالنةالصعحيحةالتسميةأنطوائفهمبشتىالمسيحيوقيعتقد

اللعقهنفوعهوبالنصا!!ل!همألكويمالقوآنتسعيةأقّويووق،()المسيحيةهي

عنهم.لاتعبوتسعيةأو

!لكن.++.

يد،جمدألعهداثي،مسيحي!ل!أوأ،مسيح!أكلعلاتوبهل

أ!،،مسسيحي،،كلعةأقنجدالجديدالعهدأسفا!تتبعنا!ذا،فعم

.مواتتلاثو!دت،(مسيحيين"

ت!!مح!(أى)،(أولأأنطاك!ةفىمسحد!اتتلام!ذودُعى":لوقا +،يعولحيبwitاععالسعوكىأولها

ص--5!!بلوقآيبنِولم.المسيحألتباعأ!للعسيحالمنتعين

!طةَآلمج!تجيم،أنطاكبافيالاسمب!ذاسعاهمألذيمنصواحة

ثُ-ة-!بم!يصد!لموأنه"الأفطاكيوكأنهممنهيف!ملكن

=تتَ!بمأتُْحليكنل!أنه،كعاأتباعهأ!المس!يحتلاميذعن

ولابلالمسيحأقباعبينالحينهذاقبلمعووفأ

،أولكن:الثانيالموضعوأماأأسكدائهمعندحتى

هذامناللهيمجدبليخجلفلاكعسيحيكاذإق

+)2("القبيل

الملكلسانعلى!!دفقدالثانيالموضحوأصا

ببولس!يستهوىءكاقالذيأغريباسالوثني

(()3(.مسيحياأصيرأنتقنعنيبقليل":قافلاودمكوته

الملكقبلمنأولاأطلئالاسممهذافإقهكذأ

!هو،ألوثنيينالأنطاكيينوكذلكأغويباسالوثثى
!ي

؟لأالوئثيونسكها)مسيشيين(الكلعةأ:إكبقولهاالكتابيةالمعا!فدافوةتوكد!ما

د؟المجعحمحلوحلتألي!وديالمجمععنالكنيسةانفصلتعندماأنطاكيةسكاكمن

.،،)1(لبالمسيحآمنوأألذلينال!مممنغالبيتهاكانتجعاعة

!ا(.76عدد11إصحاح)الوسلأععالسفر-أ

.161عدد4إصحاح)الأ،لىبطرس!ساللأ7َ

.(3ولعدد36اص!حاح)الوسلأععالسفر-كا
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ثم،

د؟

؟آ

أجمعاعة؟هذ!علىمسيحي!أسمأ!صقسببما

جديددلباسمببنادونناوتتيينو!أينا،الأ!لالميلاديالقرقفيلنعيشكناولو

سعينالوكعا،!الويمبالشكمغالكثيرقلوبنافيويلقي4يؤذيناذلكأقديبفلا

لمالتيأد!سعاءمنغيرهاأو)ألعيسويين(أو()اليسوعيينباليومالمسيحيين

التلاميذ.ولاالوسلولاالمسيحبهايسعهمفلم4قبلمنيعهد!ها

هذايبتدعوق،ه!الولث!نيينبالأنطاكيينالظنأحسا!فيالتعادينس!تطيعولا

أنت!فسيو!فيلناينقلما!شالهوأ!دالمفسرفإك،المسيحأتباعبهويلقبوق،الاسم

وليس،!أنطاكيةالصغو!وآسيارومافيمستععلأ)،أضحى)مسيحيين(اسم

المحتعلمغ-أنطاكيةفيأولأيست!ععلأصبحأنهالقافلألوأيليعنعقبولماثعة

استععاليفضلوقفكافواالمسيحيوقأما+سخ!ريةعنصريتضعنكاقالاسمأق

والقدي!سسينالتلاميذ:مثللأنفسهمأخوىأسعاء

!--!.(1ْ،(لإخوةوا
الأنطاكيينبسضريةالجومفيما!شالتوددولئن

تاد!سالقعصفإكألاسمبهذاالتلاميذينادوق!هم

الكنيسةفيالمعتعدينالمفسرلنأكشهوملطيبب!عقوب

+!-أغويباسقولعلىيعلئوهوبذلكيجزمالعويية

+ا؟ا-؟:36)أععالا،مسيحيأأصبوأنثقنعنيبقليل!:لثول!

-األاس!هذأكاقلوكعامسسيحيا،تدعونيأنك)،"3(:

بدعوقيبيسضرشتكعغأما..يحعلهلمبنلعنه

)6(.،(مسيحيا

عنهنقلكعابووشنعنالعلاهةالمعنىهذا!يوكد

ألكنيس!مو!خ!ست!ااسدالدكتو!الشهيوالمو!خ

الاس!أأقالألمانيبووشنويو!)،:بقولهالأنطاكية

حعلالوثنيوكالأفطاكيوقاستدمله"كعا)!مسيحيين

)!(."الإخوةعلىالتهكممغشيئأبدءذيلبادئ

.031صفحة.الرسلأععال.الحديثالتفس!و،ما!شالهوا!د-5

.533صفحة،أ!لجر،الرسلاععالتفسير،ملطييعقوبتاد!س-6

.آ!صفحة(اولحد3،العطحىأنطاكيهمديفةكنيسه،(دكتور)!ستمأسد-لأ
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مجلسفهوالآوائلللنصا!!وثنيةسبةاللقبهذاكوقعلىشهودنا!ابعوأما

للتهكمكنيةلعتكوكمسيحيكلعةبدألتا":قالوافقد،با!كديودمِمتحويوننفسير

)"(.،(المضحكةالأسعاءبإطلاقمشهودينأنطاكيةأهلوكان.

وكاق،مسيحيينالتلاميذدعي)):ماك!د!نالدوديمفيقولألشهادات!تتوألى

)9(.وألعا!"الخو!عنلعبرقبلأالأسمهذا

النو!و!ملاو!عبدمنيس!القسالدكتو!،يقول

الإسمعليهمأطلق!:الكتابيةالمعا!فدأئوةفي

مغنوععلىأساسأتتطويكانمتولعلها،،"صميحيين

هذايتقبلوالمأففسهمالمسيحيينأقويبدو،التهكم؟

فقدوهكذا4(؟)ْ؟البدايةفي!حببصد!الاسسم

يطلقهالذيللقبالأولينا!و5!يوفض!أأ!ك!ده!!"

الكتابثاموسفيطعسنجوقدكتووويقسول

أولمسيحيينالمومنوقدعي":قالحيث)11(المقدس

اللقبذلكأق!يوجح+!مrأولح3سنةهـنحو36أعأكاأععالأنطاكيةفيموة

المسيحقابعيكاإق!:مهلحنحوالمولود!قاسيتسالمؤ!خقال4شتيعةالأ!لفيكاق

.(T)1""عامييناسفلةأناساكافوا

قإ"ةالقولألىليخلص،التسعيةهذ!أسبابشويثتيهاسطفاذالأبهـلعدد

.(!)13حالكلصكلىجدالموضع""مسيحيينكلعةأصل

يتسعوقالألتباعكاقبل،محببقا!يخذاتتكنلممسيحيكلعةأقنو!فكعا

سعواعندمااأليهودمغغيوهمعنلأففسهمقعييفىا،!الإخوةبالتلامببذ

عدميوكد!معا.والسضريةالاستهؤأ-سبيلعلىذلككاق"المسسيحيين"ب
لشاع!كعتبلو!كانواولو،الثانيألقو!فيألايمثثحلمأنهألاسمهذاعن!ضاه!

ا+حي!نذاكالناسبين

!بم

؟!..أ!لحصفح!،الوسلأععالتفسير،با!كليوليم-"

+95لحصفحة.للعؤمنالمقدسالكتابتفسير،ماكدونالدوليم-!

!!.156صفحة،سابحجر،ألكتابيهالمعا!فدائرة-01

آا(.الملكعبدلبطدس:الدكو!امطرابداهيم؟الأستاذ،طعسنالكساند!جوق:دكتو!):المحديدمجلس-11
.9"صفحة،المقدسالكتابقاموس،طعسنالكشاند!جونأ-3

.أآعصفحهاالمعَدسالكتابقرا-ةالىدليل،(أب)شرشتعِهاسطفانأ-3
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مستثعلأًمسيحييناسمصبحآالثانيالقركمطلعفي":!ديتالتضميوأففي

ثعة،ليس،وأنطاكيةالصغوىوآسيارومافي

يستععلأصبحأنهالقائلالوأيقبوليعنعما

كاقالاسمأقالمحتعلمغ.أنطاكيةفيأولأ

")"أ(+عنصوسخويةيتضعن

وأعتوافأ!ضاالمسيحيينأولأما

الثالني!القوقفيكاقفقدالاسمبهذا

دافوةبذلكتخبرنا،أسكناطيوسيدوحمكللى

ألاسمهذايودولم"ادكتابيهَ+المع!ا!ف

أعكناطيوسكاق)ذ،الثانيالقرقف!اإلا

مسيحيأ!لهو"الثانيكاالقوقالأنطاكي

11(")ْ!!مسيحييناس!المومنينعلىيطلق

ألاس!مهذاليسستخدممسسيسعحيأ!لفهذا

سبيلعلىالوئنيينلساقعلىلو!ود!!فضو!بل،وتلاميذ!المسيحيعوفهل!الذي

والشتيعة.السخوية

!

!

!6

ديبما

"آ

قوجعاتفيالنصموافيةمصمطلحو!دهل---ا-----------

؟المقدسالكتاب7!ظ!أ!ننعطن!تج!ا!أ

قألوجدناالمقدسالكتابصفحاتقلبناأذا

التغييومش!موطولكنممجودةكافتالتسعيةهذ!ا!إ!!!-.كأ!

ليخفي!هاأليهافعَعدعنهاغائبايكنلموالتعديلاف

الم!ملامأاصكلمهلملةالموفنول!سللم!ممب!أسفاأليهاالتينبها-ققع!(اجمدسىُّإ

اليوفانيةالأصولوقستخدم،،،النصا!ى5قسعىاا؟

أععالسسعفوفيوذلك،"67+ة!+ثثأ+!وللالفظة

توتلس!يدعىيهوديخطيبلسانعلىالوسل

هدْأوجدنا!:الفانديكنسخةحسمبافيهجاءالذي

الناصريينَشيعةومقدامالمسكونةفيالذينأليهودِجحيعب!نفتنةومهيجَمفسدأالرجلَ

.!(61)"ولث!ىك!مم!-ة!

.9031031صفحة،ألرسلأععالاالحديثالتفسير،ما!شالهوأ!د-1لح

.156صفحة،سابعجزء،الكتابيةالمعا!فدائر!أ-5

Jأععال(المقدسالكتابدأر،العوليةالفانديكتوجعةأ-6 JI(5عدد،!3)صحاح!.
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لفظةحينْتوجمالفانديكمتوجمعلىاعتواضكبيولديناوليس

"nazwra8 n!النصا!ى"لفظةأكنوىبأناالقولس!بقفقد،ناصويينإلى+

معنقفأنفحبلكنا،السلامعليهالمسيحإليهاينسبالتيالناصوةمنمش!تقة

nazلاكلعةعلىالضو-،لنسلطالعرلبيةالنسخبقيةعلىألعوييألقا!ئ 5!+ n"

توجعتقدألفانديك-عدا-فيعاجعيعأأنهاالقارئيدهشحيث،البحثمحل

!ما.ث!النصاد!الى"-ة!-س!!ولأر

لبأنهالمسيحيسوعوصفتالتىالمشتركةالعوييهَالترجعةتوجعتهبعا!نبدأ

العالمفياليهودبينالفقيثيومفسدأِّالرجلهذاوجدنا!:النصا!!لشيعة!عيم

)!أ(+،لحالنصا!ىشيعةعلى!زعيحأ،كله

بأنهبولسوصفتحيث:ال!كعاثوليكيةاليسوعيةالتوجعةصنعت!كذلك

)ولأ(+!النصا!ىشيعةأئحةأحد!

ألعوبية:ألنسخبقيةفيالتأملفوصةالكويمللقارئأدع

البلادفياليهودجعيعبينالفتنةيثيرلحمخربأالمتهمهذأوجدنا5:الحياةتوجعة

)91(."النصا!ىمذهبيتؤعموهو،كلها

الاصطراب!شحببالمشاكليسببالوجلهذأ!جدنا"؟الشريفلكتاباتوجهة

2(.)ْ!النصا!ىطاثفةزعيموهو،العالمأنحاءجعيعفياليهودبين

جعيععلىالسجسي!يجمفسدأالرجلهذأوجدنا،:اددومثيكانتوجعة

)71(-ط!النصا!ىشيعةأماموأفه.المصكونةفيالذي!أليهود

بين،المععو!ةفي،فتنأيثيرُوباءالرجلهذاوجدنا":لماوونيةاألبطريكيةتوجعة

هـ)22(.النصا!ىملةفيدامامأ،كلهماليهود

الأصوليعكغعوييةقوجعةوهي،!ادسطو!هالبيسطويةبينبتوجهة!نخ!متم

و!حيعا!،كلهالعالمفياليهودِبينالفقيثيرمُفسدأالرجلهذا!جدنا!:اليونانية

،،)33(.النصا!ىشيعةعلى
حي
16

،ْ.ثلاثوقصلبعةأالمقدسالكتابجععيه،ليووت.المشتركةالعرليةالتوجعلأأ-لأ

لمحا.7لحَاسابعة!بعة،المشرقدا!،بيووت،اليسوعيهألتوج!ةأ-ول

.!الجديدألع!د)،أ3"!،الئعَافةدأر،القاهرة،الحياةترجعةأ-9

!،..67.!الشرلفالكتابدأ!،بمو!ت،الشريفالكتابترجعة03-

،"00.03،المقدسالكتابجععيةابيروتاالعواقفيالد!منيكاقالاباءترجعة31-

1Y_13991الحعب!لةاللاهوتكلية،لبنان.المارونيةالمشرقوسائدأنطاكيةبطدلكيهتدجعة.

لأ.أْصفحة،السطووبينترجحة.عوكووأنطوا!الففاليبولسالخوب33-
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تسعيةفي،،نصا!!5مصطلحأستخدامعلىقوأطئتالعوييةالتوجهاتفهذه

،شيعةا؟إلىترجعتالتي!airesewv!توجعةفيأختلفت!قديسوعأتباع

"+مذهب،طاففة!ملة

أثقدس،قفاسيوالكتابف!)+النصوأفية،مص!طلحوددهل

أطبقواقدألمفسوينأقيجدوالمع!ذمدةالمشهو!ةالمقدسالكتابلتفاسيوالمتتبح

إليكوسطنسوقما،تفاسيرهمفيومشتقاتهالنصوانيةمصطلحاستخدامعلى

منها:طرقا

هذأوجدنا!:التفسيوالتطبيقيمحورويقول

البلادفيالي!هودجعيعبينالفتنةيثيرامضريأالمتهم

مما)؟2(.النصا!ىمذهبيتؤعم!هواكلها

تفسيرضمنبووس+ف.فالدكتو!ويفسو

هوألبديهيالتفسير":بقولهمعنا!دافدسن

يسوعلالسباعه!الاسمبهذادُسكوأالمسيحيينأق

شائعسة.آضرىتفسيرأتهناك!لكن+الناصوي

،"المحافظين!يعنيألاصطلاحإق:يقولوقفعثلأ

ليعوفوقالمسيحيوق!اللاوالعوييةألعبويةوفي

2(.)ْ""!بالنصاد!

التفسيدأ!عاصدالمعاصوالتفسيرفيفيقولفلعنبمدوذماوأ

المقدسدلكظبثلاثبولسأليهوداتهمء:المحسدسللكتاب

ألفق!إثا!ةألفوض!/منجوخلق:الأولى.أتهامات

وهيالنصا!!قافدلمما"كونه:الثانية.اليهودلبين

د!ط!عن!،!سيغيوبشكلنشاطهاقما!سدينيةمجعوعة

-ْ--ف!االتعودمنشيئاتحدثأقالمحتعلفعنوعلليه

ا------)26(."أو!شليمف!/هيكله!بتدنيسقام:الثالئةادوما

سى!ى!مكلحد

سمشحى!رطتد3سة6!

!ث!لحه
33.!هصفحه،المعَدسللكابألتحلبيقيألتفسير3-لحآ

3!3.صفحلأ،خامسجفىادافيدسنتفسير،(دكتو!)لبروس.فف35-

6.ول3صفحة،المقدسللكتابالعاصرالتفصيد.فليحضج!دون36-
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؟وأ+باءأثو!جينعندالفصمادىمص!طلحوددهل

هـ،الن!صا!ى،مصطلحأستخدامعن!حديثأقديعأالمسيحيةالموأجحتستنكفلم

أحد-مننكيودوكجيلبعدجيلأالممسعيحيةصكلعاءتداولهمصطلحفهو

إلىتعودأنهايفترضالاسمهذأاستخسدأمصحةعلىلنقدمهاشهادة،أول

-------يم--!-؟َالذي!قحدليدأالمسيحتلاميذوإلىالأولالقرق

+ج!ال!+إدنجَلح!الع!ت!!بخعا؟أامولفوهايترددلمالتي،الدسقوليةإليهمتنسب

ثخب+سادا.--؟/1-.--اَ:+-َ!!ا!،!تكرأ!أموا!أهنصا!ىلاالموميْنتسعيةف!ا

كاا-ا!-!؟صافىكما،الاسعينبينيجععونكانواوأحيانأ

-امسيحياأينصرانيأتِكوقأقأ!دتإذأ":قولهم

.3!!أ!3(."الشر!باطاتكلوحلّالوبناموسفاتبع

"ا!،ع-ْالتا!يخأعلامأحدذكو!ماأيضأذلك!من

حتأ-ابصا
:-+أَ-!التا!يخيكتابهفيأدهـعبويابن،هوالم!سيحي

ا/أ-ا!سنةالمولودجالنيوسال!دود،،عىمختصو"قا!يخ

ا!اكا-!-+"!-إت!تَت-ا--ْا-ا"بزا-+ااْ"ا"-اشوحهفيجالنيوسقاللا:قائلا!ميلادية131

القومهولاءإك:الأخلا!افيأثمنلاطوقل!كتاب

مذهبهمبنوأقدتواهمنصا!ىيُسعونالذين

يحبوق.لبأععالهمألحقيقيينالفلاسفةمنلبأقلوليسوأوالمعجؤاتالومورعلى

ئدنسوقلاأفاس،فيهم.المظالمويجتنبوكوالصلاةالصوم!يدمنوكالعفة

.2(أول(،ءبالنسا

الدينلهذاالمنتعي!صففيألاَباءمشساهيوأحدهيبوديتسشا!ك!قد

ألومهإذأإلاجنديأنصوافيأيصير،)92!يصولا!:قالحيثاأيضأبالنص!راني

النفيسةادخويدةالمصاحبويصف.3i؟)ْدموددعليهيدعولااالسيفلهقاند

أكليعنضس!!خالطلا:قالحيثبالنصا!ىألكنيسةروأد(،أدكنيسةتا!يخفي

،بنتيوسمنوخ!صوصأمنهمسععهمافيهفأثراالنصارىا!علعينالسكند!ي

الأفي!خلفهالخطيوةأعمالهفيلهالمساعدينمنوصا!ألنصوأنيهإلىفاهتدى

دلا)أكا(.،(091سنةالإسكند!يةمد!سة!ئاسة

9.صفحلأْ؟الدسقولية3-لأ

!"أئشقا!.كماالصوأ!!لعلْالأصلفىهكذا93- .أآ3صعحه.الد!لمحمصرلا!يح،العبرياب!"2

3.لأصمفحة.القبحليههيبوليتسقوانينكتاب!(!اهب)أكماسيوس03َ

:tp.13لحصفحة،الكنيسةتا!لخفيألنفيسةالضرلدة!((نبا)ايسيذ!!س31- // kotob.has. it



أآد؟6!3!

:قالحيثالنصوانيةبطلبآنهالشهيديوسقينوس!الكاتبنفسويصف
والهيامالشو!ابذا!قلبهاضطرمحتاالمقدسةالأسفا!مطالعةعلىانكب"

-*بطلوأصبح4فتععدالمسيحيالديناعتنا!اىإل

321(+(رمالقفيالنصرانية

المقدسالكتابإلىالطالبينموشد!سمعي!هم

اليهودلا:فيهوددحيثأيضايالنصا!ىالثعين

كت!ابهمكاقألذيالقديمالعهديحفظونكانوأ

أ!!اعلىالغريبةالنبواتمنفيهمامعالأقدس

/"إأأوغل!بقهاوإنتشا!هاالنصواني!ةوتقدمأمتهمكفو

---01)7؟الواسعة

هذاأتب!اعفيهايعمالتيالبلادوصفواوأيضا

الطتمهيدديوستيئ!وس!أن":قالواحيثالنصارىبلادبأنهاالدين

جعيعهاالنصا!!بلادفيقديعةكتبخوافةكلفيقوجد،خطأالمقدسةالكتب

.أ"3(؟كثيوةألوفاالعددفيوتبلغ

شبهاليومتعدأقاللتين"النصا!!J«(،النصرأفيثالفظتيأكّتجدأنوأ!فاوقة

قمحتىالأوائلعليهاد!جالتيأ!سحيحةألتسعيةهيالمسيتخيينصكندو!متيعة

المسيحأأقباععغإقصاؤها

الذصا!!"لاللهسيحيينالعامالاسمأولأوكاقثا:اسكند!صيفييضيف

المسيخيةشاعتلماثم،يسوعألناصريقوماليهودمنكانواأول!ه!لأقوذلك

يسوعبأقالقائليناليهودأ!لئككضروا،فيهامذأهبه!!وذهبواالمصريينبين

الجعهو!كو!اليهودنيقيةصعلعنفلعا4المنتظوالأعظموالنبيالمسيحهو

الحبشةبيهود!ممطنطين!ماقبعدا!س!مهذاوافحصوللنصا!ىالانتساب

)3ْ.هالمتتصرين!أليعن

أ!كاعصفحةاالكنيسةلتا!يخفيالنفيسةالخرلدة،(أفبا)ايسيذو!س32-

3T-11صفحة!بير!ت!الثعينالمقدسالكتابالىألطالبينمرشد.

!r-االسابق.الموجحنفس

.13لأصفحة.والمسيحيةالوثنمِةمصوفيالتا!يخيةالمنا!ة!صيفياسكند!35-
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متفقوق!الحاليةالسابقةالعصو!فيالمسميحيةعلعاءأغلبأقفوىوهكذا

عوأمأغلبالآخوألجانبعلىنجدأقالعجبولكن.بالنصا!ىألتسعيعلى

التسعييوفضوقألحاليةالأيامفيظهرانينابينيعيشوكالذفيالمسيحيين

يكوقأقدوك،ذلك،استخدمهقدالعكريمالقوآقأقلمجودفعقط.بالنصا!!

لمجودالمخالفةسسو!اللهمالاعتراضعلىننا!يضيأوعقليأوكتابيدليللهؤلاء

المخالفةه

!

6لأ

د؟

؟آ
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-كاا.-ا-ا7!-11--.ا-:--ا،------.ا--+!--.!+-+-ا-ا+!شا!كإث!!جممةلم-ا-ا--ا----11--.-اِ-ا

-ا-لم!ا-تممحْ+5!ا-لم-ج1،الم

-01-!-111حم!4-.-سكا

01--1--03شاحمد-!-0"--كم-ا!-!-7!ب3.كا!-.!-:
-أ!ت-كا-!":-س!حه!.،-+--ا+ا-ح!7.-بر-ش+د!+---.كاط!َاا؟الأ--.--

-ا-!ا-:.+-ءة!ح!ا!--ا!لم-فيخ-ا!.-إ---!ا!لى.-.-.-ز؟-.++-ا-اط

--ا-ا!-ا-دلأ*اس+-ا+اج.اس-لح-.ا+أ.+؟-؟--؟3+إكا/----ببم--11.+--+ت.--ا---+11

--؟--اء1ث!الم!،--ا-01--!!+-؟.!.س"-ط-ااجا-+الأ-++

----؟ح!؟؟---11-اا-طلأ-!-ا-ا!اا

-ا-------اافى،-:ا-"ة!اث،كاأْ--ا-ا--ا-ش-الأ!---اأ.-م.

لأ--ا؟--ا-ا-----ة-يخىافيجبملبم"!إِافيب-ا.!--ا-اد.اا-ا-+.أ7!--ي!!-.+ا

اج---ا!.!بخ!آسول3!يز+!أ!ثمفي13!

-ا،-!++!ول-،-4+ا-؟3!++:طي-أط.-!!-----11

ا:-----في-!سا-دهأ.+كأ!حف"ث!33أبامم!:؟ا--الأ-.-!لم111--ا-لأ--ا!؟

كااا؟.ت؟-.كا!---6-..بره-لم--"----اص.ا--!+---ا-

-ا!--.س؟++لم-؟-ا.-!؟ز.يه!ط6؟دول6حم-3-فى.!----ا-

ا-.1\ا-ط!-71.--ا--ا+ -س--!+-!-ا-

ا+؟؟:+ح!جمئ!.ا!دط.!؟-!-و--رو-؟+-01ا1

كا-++-:فى!ا!+--.+ا--!-05!ا!-ُا-51،-ا-11---!،ا-لأ--

-!..و11---.ثلأ-+-!--؟-11+-ا--3-!!؟--

.++!-ا-!-كااطا+!-!شابول

ا+-!.-ا+!--.-ا-9!--ا!+1ء1،ج،":-؟-!!ئكي--

01شا--احص-.ح!-01،-

7-اء-"7؟"كيكل!!+-!،!

؟6\-..لم-ا.ا.--ا--!-111+-اث!ا-3-ش-ثاط

!ء-+-؟!س-11-+-.ا+-

اِزا!-+ا+ااا-!.اا-

ا-ك!.-ححوصبماا*ك!+++الم؟ة؟!:ا--ا!.-ا+.!اا+

أ13-لأ-.ا-+01:ف!-حب!..+ا--

!؟--.!ا.!...--ط.11---+!،-!:

ا---لأ-!اط-11ا!ط-لم!---كا-:اا-.++،ييم

اخ--!-خ؟،--++شجاقىبخقر،ث.خ1-،.،ا:خ--!أا!---!---.ا--ا-ا---"+لأ

---+ا!!!.--!ا-----ا----خالأ.--.-ء!11
+--محض!.-اع؟-!م+-+!-بط.و-!؟-!- !-!اا--أ"-"-ا-َ-ُب-7ل!+-+-+-!وول!ح! .ا:-اا--+-َ-ك!!"

..ا.سلم.خ"--؟لأ++ا-71

ف:!!يمكا----كاسايهم

.----ا-:!كا01ت-!ب!++،شعثين.

لأ.خ---ا+ُلم(--د---

-ا++0011ءةكلُص-أفئ-؟-+ط.6

-ا+-ال!-+لأ-!!ج+أبم0عد؟

+!9+-ة?-01011-ايخإ

اط-!4أدإةئ!3غة.-ا.

-.!-خهـ.!ل!نر3-،سا+ا:1:-

+ا-ت!لأ--ا--.-..-.ا--ت--+ت!.*.كلا-11-د+ااا؟ك"4لىلى"ات--!-نيا،؟!خ
3ط.اا+اط-اجذبمأيمث

+!ت-ا-!ا-!.!الأ-ا-"!ث!-اك!؟ولت/لم--.!.ا

-خ.ا.إرأس!!دا!ا+-7..!--+ا--11-ا"رن"أاا!ك!ابر"اشس.ا--.-!*

3؟به!،!!بم+..قىثاث--ة!ا-لحاا--اله!5.ا-لجم0101-ء،ضا*.ابر؟!-،أ!ح!+!!ق-،؟!:.."--.+

ا----.+:ب-،+،!ي.7-:-+ا-111ا؟ا؟11لمابهل!+!!!جعي

---الأ+.--101ا!+-ا!-ا!---+-.-+!--.--!.ا-ا-جكا!!ا3-تجبسأ.ش":؟ط!ة!ب!كأ-م!جمة
+-+01-.ك.-.."الأ+11---+-----+،-!-.-؟+.ش+ا+؟-اة--71-!

"اأس؟س!إ-!لم؟طإض!1ع-،س7-+

-،--.-اس!-مه.د+17،+--*!دا"-؟ا-د،ص5-!+9--ءد--ا-+س

-!يم.ولا+!ل!،افي+ا.--ص-؟-ا"-طلأ

الثافيالفصمل

أثسيحية؟ف!أثسيحأليممم!ما
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أثسيحيةف!المسيحأسم

أثسيحية؟ف!أثسيحأسمما
-خا-!اا-!----.؟+!غ

!+اْ؟..س-المس!يحاسمأقّالمسيحيةالأوساطفيأشتهر

أ-الاسمهذأوأ!تبط،ممأهـيسوعهوألسلامعلي!ه

كا4حم!/نخ!+شأي)بدأ-دوقمضمتقوو!منذالمسيحيبالإيعاق
!ا--كاا-اأ-ا،-فىَ.الاس!هذاحوللساولا!

!-اك!-3ْ!ه:-د،ق""يسوعباسمالتعسكهذاالبعض!لعؤو

ا؟!!+جك!تفيو!دماألى)ثباقهتجا!مسؤ!ليةالشعو!لبأي

أ؟عنْالنجا!ليوسفالملاكقولمغالمقدسالكتاب

11!ا!مالُ!+اأسْمَهُأبْئاوَتَذعُوكافَسَتَلدُةالسلامعليهامويم

ا-تئئه!!-كافتألذيلوقا)نجيلَب!حسبطأ!361""يَسُوعَ

لافَقَال5َالنجا!:ليوسفلالمويمفيعهالبشارة

وَتَلدينَسَتَحْبَلينَثَهنت!هَا.اللهعئدَنعْعَةوَجَ!تقَ!لأَلك؟مَزيَمُيَالأَتَخَافِي))+الحلاَكُ

يَيي-)+("يَسوعَوَتُسَغبنهابْنا
!*طف!+أفي+أ-بملر"3اامم!-؟+ح!++بم"!!ى.+

-+ط3ايلا)ط!ه؟،ب+ب-إ.+ا
-r jj"lwi-+)+ ء+7-1-7

-.عإ،+به!"حم!قبم.+نمءمم!!.)%

11د"-.-طهـ-ءط!+ط!ولبمت

أ--قي؟أ.أتأ+ه.+هلم.-ا.زع!-ة،.-ب

؟!!بِ!-!يغ"+فيأ-،ل!-+-+لمة!

كأ-!++أ!!-ظر!-.كم7!-.!

+!Iء-+3+-5عرد-

.إبع++:"!يطا.-"أ-7

اآاتر31-،وللم!-ع!3َتةا.!"كطءت!

.11قي5هـ3+/ه+لم+!+-!قي!

خ!!اةِيمم!هجب7أيانم.؟؟-تجهم!عش!قثت
--أسح!فيفيجقبهم!؟إهئ!؟:ب:

-ج-+.-أ.؟!-كئ!3ألمح-
!--!ولولطم.ت+"-35-؟عه"لم..*

لأ!-+ح!..كق3بمد-".ث-

ا+طا--+أخمول3+!كا-ول
.!كلث!،

ا!3111*ت-:!؟+؟ط7عهسول

6-ل!ا+ح!+.-ول!+ممبدلمةبهه--!نئ

حي--ك!ول!3-+ول.! !7-ا-بمأء!ء--ا

6--مثولمبزا!؟بمبم؟+شفئلأ

+.!-د،+لم+-أ+حمنمكإ

!جم!!

"يس!وع"ذِكوأقّيوىالبسيطالمتديغفالمم!عي!حي

فلمَ،أصالتهلإفباتكاكتالكتابيةالنصوصهذ!في

و!انهأمنجدو!لافيعاالوقتإضاعة

لكغ--.

أليوفافيةأ!صمولف!لمالمسيحأس!أما

؟أثقدسللكقاب

ألمقدسالكتابأقّيد!كوقألناسمنال!!قلاء

!صولعغلتوجععةهولغتهكافمتمهماأيدينالبينالذي

أليه،ئتحاكمفقدسمأأصل!وليسيوفافيةأوعبوية

وقُدسية.وافضباملأدقةكالأصلليستفالتوجعة

.(03و91عددأأص!حاع)متىانجدل36-

03أاصحاح)لوقاانجيل3-لأ sic31و).

ث!،

د؟

؟آ
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أآد؟؟،

بلمتناهيةبدقةوالمعافيالألفاظنقلعليالمتوجملقد!اتتخضعأنهاكعا
!ئطقا.وضيقأسِعةللفاتالطبيعيالأختلافألىتخضع

المذكو!ة،،"يط!ثوعكلعةصلأفيالكنيسةوآباءاللاهوتاحتا!+علعاءولذلك

عليهالمسيح!منكن!انعرفلم،يونانيةكلعة!يهلةالمقدسالكتابفي

للفظالعرييةالترجعةفرضتها!إنعانفسهال!سلام

أخوىعبويةلكلعةعرييةلتوجعةأنهاأماليوناني

الإسلامفيكعا""عيسىاسعهأقأم"لايمثبوعهي

."عيشو(،بالاَ!اميةلاسعهقوجيه!هو

دفظةوتود"،أ!دكل!بولسالخو!ييقول

!فيأيسوعا،لاشكلفيالمخطوطاتفييسوع

.،3ول!،،أ-!ص!الآدامية

ألعوييةالصيغةبيلا،،أ!ظأثعا!فدافوةوفي

ألاس!ومعن!ا"وَل!!لا)"5!أأ)يشحوعا،العدويللاسم

(،93
،،محلص!!أيهو!

اللغةأستاذظوضس!يسألدثتووأما

الصياسكآوهيول!!أأأ"يسوع":فيقولاليونانية

وهي"يشوع؟،أنج!ببما،ا6"إألعبويللأس!أاليونانية

!أيهو!وقعنيل!ثعع،("يهوأن!إلإ(؟6إ"منمأخوذة

).،،.،(لممايخلص

يسوع!)أثقدسالكتابقاموسمحوووويقول

/ا)أ!".يشوعالعبريللاسمالعوييةألصيغةهو

الشييوتفسيو!فيأبوالغجالقس!لقول

!عنا!بالعبويةيسموعاسمإن!):تعْسيوأ!مشو!

نونفييشوعهوالاس!بهذاسعيمغوأ!ل.المخلص

آ"+لأ،،إسوائيلبنيلخلاصموسىعينهالذي

.!.صفحة،المسمحيينعندالمتجسدةالكلعة،الخو!يبولس"كا-

.6501صفحة،المقدسألكابقاموس36،لأصفحة.ئامنمجلد،الكتالبيةالمعا!فدائوة93-

33.صضحة!متىللقدبشالإنجيللغةتحليل،(دكتو!)تاوضو!سلح-!

.أ56ْصفحة،المقدسالكابقاموس-لحا

66.صعحه،ا!لجؤامنقولوسيوسطفةتهذيب،المشوقيتفسير،(قس)الفرجأبولح-2
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،بسوعاسم!):أنيالوفىبنالكا!دبنال!يضبف

شكولا،لميخلص"أللهفععنا!4""ليشموعاوبالعبويةادخدحك

!إلاالا!محمعيشوأن!ادفيقدنويحعدويضالفضدهأكىحقفهالمخممسئهضألبم؟طين

نطقفيالتغيرتفسيد!فى!كلط!ىتوجعمهلعدلللك!أبخ!قتّن43ال!

-+الاليزً
اليونانيةاللغةمعمتناغعاجاءقدبكونهالكلعة11

هذا!لكنا،لايشوعاسسمنفسههو،،يسوعالم:بقوله

اليونافية،أللغةمعليتناغمجاءالبسيطالاختلاف

الالحمممنالأولالمقطعبداليةأضافموس!،لكنأ!هوشع،ااسعهكاقأ!يشوع،ا!

)"".،،"يشوع(،الاسموأصبح"ليهو!،ا

ألقعصيقولللكلعةاللفظيألتحولتا!يخوصكن

11أ!بسوعلاس!،ا":!يوأبوأب!سي!اثسيحعبد

ننصفيوأيضاهوالذيا،"يشوعهوالسعبويأصلهفى

!شطقيكتبالاسمكاقفقد،ا،+أنج!بل)!أ)يهوشع،ا

البابلىِالسبيوبعدم!ا.005سنةحتىشعا؟!ي!و

-أ/يشوعالمختصوشعكلهفيهـشطقليكتبأصثبح

(5،، ))Joshua!،.

بالاَ!اميةلئنطقاليونانيةفي(،يسوع7أاسمبأكّمعتادةغيووبجرأةيصوّحلكنه

عندما))؟أبوا!يوبسي!أثسيحعبدفيقول،،"صكليسىوبالعوييةعيشو(،لا

!قصغيو!""يهوشعألاسمنقلوااليولنانيةاللغةإلىألقدليمالعهداليهودعلعاءتوج!أ

وكذلكثا!13(31أْق!!أأ5ايسوسل!علالفاحالةوفيا،لا!!لأ)!لا!15أيسولاإلىلا"يشوع

ت!!!،71!5لااستخدمالذيالجديدالعهدحذوحذتالتيالقبطيةالتوجعةفعلت

Jesus"-الت!وجعةحذوالعالميةالتوجعاتوحذت،وتصغيو!أ!سممنلكل

2!بمأماJesusالفرنسيةوفيالإنجليزلةفيالاس!مفنقل،الجديدوالعهدالسبعينية

!ْحافظتقدك!النتياق.!يشوع"الأخيرالشكلاستخدمتفقدالعوبيةألترجمة

د؟

36.صفحة،لبحلحُتفيكتو!تعريباالحلفولةأناجيلعلىأف!وأء،دأنيالوكا!دينالجاك23-

!رنظروْالحصفحة،لشوهو؟أماللهالغأم؟اللههوالسمحهلد()-قسالخ!و؟لوسعسمطسك!دالمسيح02- 13!صعحه،!ابحجرءاالمعدسللكمابألكاملال!صسيو،ه!رىمس22

!(31صفحةالوكتاإنجيلشوح.(قس)سعيدايراهيم)أيضا
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؟ي!!!6،

المسيحبينوميوت؟مواتعدةهوكعاونقلته،،!)ي!وشعألكاملالشكلعلى

""يشوعهوكعاعليهفحافظتنوقبنيشوعأما،الآ!أميشكلهفا،("يسوع

ول!5)5"ايسوسفجعيعهم،يهوشحويشوعيسوعبينفوقلاأليوفافيةفيولكن

فيينطقاليولنانيةفيول!!،أ"ثا!5)،،"ايسويسوعاسمكاككصاق!!،،؟"5

أق!لبدوالشوقيةألد!اقيةباللهجة"عيشو!األعوبيةبالجويوةالمحيطةالآ!أمية

.61"،(العكعسأوعيسىأيضألبالموييةنطقفمومن،")!عيسىينطقهكانالبعض

"3.صفحةةالكبجعيحفيالمسيحمعيرأتالأعطم،(قس)ألخيرأبوبسيطالمسيحعبد-6!
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-ممر--ا---!ع!
-+-!---ت!كاا--َ.َ++*--ا-+-!-كا.-+!..اا----اَ!----+؟!-ما+،ء+ت!7--)كاأ؟.--!ا-خطا-اج

-+----+!ا--ا-1---.ا--!-ا-!-خ!--.اا*-كا-

!با--!

ا!-+يما-،-ا

ا--!.ا+ا-ا-ا-+--+ا--شا.اخ+-اا-ا-+.ط.!-؟--أ!ء-أ-ا-+-كا-----11كالأ+كاا-ا-ا--ايرالأا-ج

ه)!-ث-.

لا11لأ،-

-----!-با--ا!؟.لأ-،!ول!!ت!حض-،+!بم

1111كا.؟ا+--ابسأ-:!ألأ-

.01--ا-+-.خئ!-؟.ول

..ص1--0بهثيمُ!--(+.+:

--د--!-.فما-+ت!تُخم!؟

-لمح!-5-++!بأول-ا--1-1-------خ-!-خ.برس-لم-بم!!

ا-++-،-----ج--!-.ج---ا--
+تمول

---+!لا+-131!ة+!

ش---ا؟ت.+-طا

---7.-----ج-؟ا.1ط!!؟--

--ج11-ج-ا!-ا-+!-----كاكاأسبم-ثئن؟م!+

---ول--!3--؟

-+ث-!!33
ئ!لمحم!ط!؟تس-غميز--شبه!--ث

-.-ا-ا-،اجخ+----.9-!بجم!بع

+1111بمثتر-:-ول؟يزم.فيب!،؟

----حم-!اتشج،.1-

س+-!.+اي!-ط!لم.ا-ا!اقيا!.ااأ+ا:-!امد؟+؟ا،طبما+.تس.ا-ا--خ+أ---+سس!"!ا

ا+ا-َ----ا-!--اا-!.---------!+--."0!-011إ-1"!--كاْ-اة!ا--؟-،؟

-!.---ا+-

----لم-أط+-1؟1---

+ا-ا----را-س؟.لم-ول.ا7د+به!ول،-ا!

-+--+----.-برت-،أ!لأنمد-في،+؟+-5اةا،اَ

ا-*.-ا-+-ا.----.ا+-!-لأ++خ-.+ا--يم:في-

ا----1-+011.---ط!ا.ا--ا؟إ--+عم----

الثالثالفصهل

!!ل!؟بغذلييسوع!سمثاقهل
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!هوتياَوأستخدأمهيسومأسم

ئعد!لهكاقللعسيحاسعأ،،)!يسوعاسماللهاخت!ي!ارأكّالكنيسةآبا-يوى

".فخلص!!يهو!تعثيالعبوأنيةفي""يسوع!المواداأللاهوتي

!سمأنأثسيحيلاالكنيسلاقعتعدهل

لاهوتيةدلالةلهيسوعاسماقدنكوقندنيافيُالثخيش&!

!هوليا؟بعدأيسوع

الإنجيلىالمضمويقولالفكوةلعولرهذ!!كى

الاخوينعنتعيرةالتيالتسميةمجردعلى!ائدة

مجودليسوهذاليخلصيهو!يسوعمعنى":فيقول

شخصي!ة،حقيقةعنأعلاكهوبل،بعهيعوفاس!-+!"-.--

!!"+،،فقطملكه!ليس!الشعبألهأنه

ألعبوانيةكييسوع":الفاقيكانبب،يقول

الملكعليهأطلقالبشا!ةياباق.يخلصالله

،حد!اللهأكوبعا+معاو!سالتههُؤليتهعنئحبو،علعأاسعأ،يسوعاسمجبرافيل

شعبهيخلص5المتجسدالأ!ليابنهدبيسوعامنفهوالخطايايغفوأنيستطيع

)"،،.(،خطاياهممن

لكغ++-

هذأثنلبإشا!تهالعبويةأ!سعاءباقىعنيسوعأن!فودهل

اللاهوق!؟المعنى

بكونهالدينيةالعبريةالأسماءسافوعن"يسوع،،اسمينفودل!أألحقيقةفي

العهد!فيعُوفتالتيألكتابيةالأسعاءمنألعديدفهناكلاهوتيةمعاقإلىمشيوا
بعضاٌوإليك،منهأعظممعافيأو")!يسوعبععنىشبيهةمعاقعنإما"تعبوالقديم

ءتمنها

6لأالعهدفي!جالستةبهسعي،قد"أبيهو!!أأو(،ي!و!أبيولومعنا!ةأبيا"

!ل!)9"".،،ابيا!اسعهايهوذاحفيدحصووقأموأةوكذلكألقديم

.2صفحه،متىإنجيلتفسيو،بنكوتنبنيامين!لح

.143صفحلأ،الثانيبولسيوحنا(لبابايعوأفقهاالكالئوليكيةللكنيسةالمسيحيالتعليم"4-

!هأهك!//:!6أولول3أأ3.عصفحلأ،المقدسالكتابقاموس،لأ3!لأ6صفحةاأولجؤ.الكتابيةالمعا!فئرة



د(.!ْ،(يهو!""أخيآوليهو!ا(أخو/1ومعنا!:آخيالى)

اقامه"منأوليقي!أ""اللهالعبويةفيويعنيألياقي!ْ"

)51،.،،11الله

إسرافيلأنبيا-جصيعبينإشعياءيبرفي:أشعياءأ1

ياهو(،!أيشوعالعبودةفيواسسعه.جعيعاعليهمكعلك

أو،،يخلصل!يهو!معنا!إذ!سالتهحمكلىليدلفاس!عه

قامودى!يكولكعاوإ(لايا!أ/خلاصأوخلاص!ا،(ألوب!أيا!

،.)2ْ""يخلصالوبلاالمقدسالكتاب

إديلياخليفةوهو".)3ْ(،،ايخلص"أللهومعنا!:أل!يشع"

+الثبويالععلفي

!

!

؟،

!!

!آ

")أْدأودافيوهوخلاصأللهمعنا!ممكبرياسمةأليشوعألى

."أَ،،أورشليمفيولدوقد

أ؟أ!اطئييسوععنتعل!أهل

بيلاطسمنألجعوعطلبتالذيبا!اباس،())الخاطئأقّألناسمنكثيريجهل

والشيع!وخالكهنةم!وبتحويضألفصحعيدفي-

كانالناصوييسوعيصلبوأقسراحهليطلقأك-

11أ)يضأأ،،"يسوعاسعه

!اأسعهلكوكللهأبنأأ!هُخلصأ،("باراباسكاقفهل

-.شكبلا4لا:الجواب؟لم(يسوعأ1
لأك!؟!--جه-

أأ؟ه99لأأفي"أ.!.إمن؟با!اباسهو!من:!يذصعوشلليقول

159!ةْ،!،ا(أسيوهوبا!اباسأقفويالسابقةالنصوصخلال

+؟؟افتنلأف!ا!فقافهمحمتهعاعليهقبضوقد،مشهو!

يوحناويصفه"أ!آ:3لولأ،:أه"موقتلوجويعة

".)6ْ"،(!:"أ!أيوطولئقاطعبالأصحأولصبأنه

.3لأصفحة،القدسالكمَابقاموس،135صفحة.أولجؤ،الكتابيهالمعا!فدائوةه-ْ

.011صفحهَ،المقدسالكتاب!اموس،لح.2صفحة،أ!لجفئ!الكتابيهالمعا!فدائوة51-

.أ"صفحهَ.المقدسالكتابقاموس.603صفحة.أولجؤ!الكتابيةالعا!فدائوة53-

.111صفحه،المقدسالك!ابقاموس.304صفحه،أ!لجفىء،الكتابيهالعا!فدائدة53-

.(1!!كدد50اصحا)الثانيصعوئيلسفد-هلح

:p.131صفحه،المحَدسالكتابقاموس،لح"ْصفحة،أ!لجفىءاالكمَابيلأالمعا!فدائوة55- // kotob. has. itول

35.صفحه،المصله!صاْ!ههالمدكهاصعوئما،1فرلذ56-



ا"!!ْكأس!يرمشهو!/الامتىألقديسذكو4با!أبساس،"كليؤيشلمحيؤلجين!يقول

أما.")ولْقتلأ(1فعلفتنةكثائو)!فيموقصوالقدلشى

عنهيقودهماكل!")'لصأ،(با!اباسأ)فكا!يوحناعند

الحوكةفيمتو!طأكاقبا!ألباسأكألىيشيوالإفجيليوق

+الووماقضدموجهةأععالوفيالمعاصوةالسياسيه

كعا-عشروالالثا.خاففينوتلاميذ!يسوعأتباعكاق

بكافيةتكنل!با!اباسشعبيةأنألا+هويواقد-!أينا

فحلوال.ألشعبكتلوبفيحدثالذيالتغيولتفسيو

حقيقة،هذهيسوعمح-الجموع-الشعبكاقالاَلاماسبوع

.6(أْ"أدلإذجيلروأياتعليهاشهدتقد

!كنحدبتةعويوفيف!يمالقسالدكتو!ويشيو

ألاَ!اميةأ!االفلسطينيةالسولانيلأباللغةالتوج!صه

أسمأكعلىنصّتقدكوفهاإلىالمقدبرللكتاب

هذ!وفي:يقولحيمث،،"يسوغكاقأيضا،،"با!اباس

)61"،،ألأ:لأآ"لمتىغويبةقوأءةلتوجدالنسخة

621،.»(،با!أباسيسوع)!

منقدليعة!مطخوهناك":؟!كل!وليمويقول

قعطي،الأرمنية!اليونانيةكالسويافيةالجديدألع!د

!-،الاحتعالبعيدهذاوليسلايسوعلابا!اباسلقببا!اباس

يسوعإق4الوقتذلكفيشائعاكاقيم!طوعاسملأق

كاق!اك.يشوعالعبريللاسماليونانيةالترج!عةهو

النحوهذاسكللىالجعاهيرهتافليكوقكذلكالأمر

63111"."باراباسيسوعبلاالناصوييسوعليس

!

!ع
،!8-(61عدد!3إصحاح)متىأنجيل-!ه

!ْ.(لأعددأ!اصحاح)مرهص)نجيل-وله

يه.(ع.سكدد18إصحاح)يوحنا)نجيل-!ه

ول.لحصفحة،المعذبالخادمالمسمِعآ!م،كيؤيشلليند6-ْ

!أ-.(؟المسيعيدعىالذييسوعأملا!اباسيسوعتلكمىطلق؟!تدلد،!من.بي!طسل!مقالمجتعموكهم)ففيعا61-

أ".Irvصفحة!الجديدالع!دألىالمدخل،(قسدغو!)عؤيرفهيم63-

لح.98صفحة!ثا!جرء،يوحناإنجيلتفسير،باركليوليم+6-
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دي!

ا؟آ

متىاللإنجيلش!رحهفياو،يجانوس،يذكر/،:المالمج!أالعا!!ا!ئىةفىعنهوتقول

.!"6"(،با!الباسول"يسوعألقديعةالمخطوطاتبعضكنيالاس!أوجدأنه

خلاصمة،أ

علىالألوهيةصف!اتإضفاءالأوافلألكنيسةوآبإءاللاهوتيوقحا،للقد

قساولنافيكمايظهرالذي،،يسوع"لاسملهذ!استتاداالسلامعليهالمسيح

الغوضال!ذأالسلامعليهللعسيحنُسِبأفه؟"المسيحيلأفيالمسيحاسمأ/ما

أشعياء"و(،يشوعوأليشع،،و،،أبياو"با!الباس"يسوعذلك؟فينجحوافهل

الإجابةأوحدهميحعلوقوألاخووق

لح.!صفحة!ثانجفئ،باراباسمادة!الكتابيهالمعا!فدائوة6-لح
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-رو!ا+أ!

!غ!خ؟لمعض
+وله

!!

أدأبحالفصمل

بالناصرجم!؟يس!عدُع!ثاذأ
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بالفاصهوةوعلاقتهبالناصوجم!أثسيحتلقيب

بالناصموجم!؟يسومدُعك!ثاذأ

السيدقدومعنإنجيلهفيمتىالقديستحدّث

مدينةفيوسكنوأقى)!:فقالالناصرةمدينةالمسيح؟؟!تا!؟
س!دعى))إنه:لالأساءقلمايئملكىناصرةلهالقال/اثربمص

-..---لما-ة---!ا+ك!ا

6،أْ،(،،ناصرياأ9!1!!تخعئت-يخبميمة +!!+قي-ةئجغ

الباحثاليهـقفلاالقديمألعهدإلىالعودة،عند-إ"ا!أ!إ-ت!؟

فيهيذكووأحدفب!امبنواحل!فصصكلىالمتفحص+اا"ْ/إ-

فاصويا.سئدعىبهالمُبشرأقا/ا-أ-اْ-ا

يصلأقملط!يععوبظد!شألععصحاولا--أاِاأ!-!!ا---ط+آ

من!ا،ناصوةكلمة":فقالالمعضلةلهذ!حلإلىا!؟يم!؟،/-ا-ء-ياِجم!إ

لالعصريةوهىالمسمحيشلق!ئصا!!أشتضتافي!ه!خأ-!تت!!-بز+إخ-؟ثبميم
.---.---يما+ا-.+--!ه+-ثإ/!ج!!!

+++Natzarفيالمسيحسعيوقد،غصن!تعني

)66"."بالغصننبوةمغأكثو

أكثوتشكلقدهذ!النبوءة"دأشإ!:جاقالكا!ديناليقول!أيضأ

يتكلملذلك+القديمالعهدمغفقوةأيةفييودلاالنصهذا.غوابةالحالات

دأودنسلمغالمنحد!المسيسحتسعيةألىأشا!ةإذأءأننافيبدوالأنبياء،،)?عنمتى

)!6".،،فوعبععن!ا"نصير"بعبا!ة

1"يبدولم(كلعةعلىنوكوأكمانعولا

+-+!لكن

إشكاليتين)متىإفجيلأثذكو!ف!النصليوأجه

السلامهعليهالمسيح!منقبلأصلأموجودةتكنلمالناصوةأقّأ+!لىأ

ثم!بمغير!أوالمسيحأقّعلىتتصلنبو-ةأيفيهيوجدلاالقديمالع!دأقّالثافية،

،ْ)ئاصدلا!!مئدعى

د؟

!؟.(33عدد3إصحاح)صتىإنجيل06َ

.Iلحصفحه،متى)نجيلتفسير،(قعص)ملطييعقوبتاد!س66-

95!صفحة،شِلختفيكحتو!؟تعويبأالطفولةأناجيلعلىأضوأء1(كا!دينال)دأنيالوجاك6-لا
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!آ!!

مدينة/!،دأ!إلو!انالكا!ديناليقول

!.أاأ!لتفاععلىققعألجليلفيصغيوةمدينةةالناصرة
اسعهاأيذكولم،فلسطينلثطعاليفي4مترأ035

!-.!../6".)ول،،القديمالعهدفي

ألعهدافيالناصوةذكويودلا":أيضأ!ييضول

-هذاْذكويبررأدبيسعببطأييوجدولا،ألقديم

فيمويمكانتلماذانجهلونحنهذا-أ،سم

النصليؤكدهاالتيالوحيدةفالنقطة.ألناصرة

)96"."في!اقمقدالبشا!ةمشهدأقهي

إنجيلتفسيوفيبفكوفننبنيامينويقول

.أْ!"،،القديمألعهـدفيمذكو!ةليستالناصوةمدينة11:متى

:الناصرةعنكويفيليوفالكنسيالمو!غويقول

وشبابهأطفولتهفيهاامضييسوعأكيُقالحيثالناصوة)1لم!

!كلمأكوببساطة.+.أصلاموجودةل!كنلمالمدينةفهذ!اإنَجِئنننجما

05هالمسيحتا!يخهـيةنظويةليث!بتأنيستطيح!لالمألاثا!

فيإ!موةلأ،لمعووفأيصبحلمألناصوةمدينةفاسمأ-؟ُصس

المدنضعنللناصرةذكسويوجدولا.الجديدالعهد---

التيالمدقعشواتبينهاومغ4الضدليمالعهدفيالواردةاْ

ايضاالناصوةقوجدولا.نوقبنيشوععليهاأستولى

ليوسفمؤلفاتف!االوأ!دةوالأ!بعينالخعسالمدنلبين

قلكفيموجودةتكنلمالناصوةأقشكلا+فيوسفا3

ألوقت.ببعضذلكبعدظهولافقد،يسوجحياةالأسطو!ةأليهاتعو!التيالأ!منة

+(VI)،لملاحقايسوعسيوةإلىالإنجيليوقفأضافها

.33صفحة!شِلحُتفيكتو!:تعويب،الطفولهَأناجيلعلىأضواء.(كا!دببال)دانيالوجان"6-

السابق.الموجعنفس96َ

.33صفحه!!تىانجيلتفسمِو،بنكوتنلبنيامينْلأ-

ألأْصفحهاوالحقيقةالأسطو!ةبينالمسيحاكويفيليوفالأ-
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أثقكس!:القياسيلاللكتابالدوليةأثوسوعةوفيص!ص
+50!؟!ولأ؟أس!م!7!لاأس!ه!؟!لأ!اأس!3!7!لأ3ة!+نم!9إدب!+-+؟طأ!نأول/ط؟"/

-Nasaraاآ+ط--،ا!-ات.ةث-+ the sing, being Nasrany. The town is not

-named in the O + although the presence of a spring

and the convenience of the site make it probable

,thatthe place was occupied in old times

لم،نصرانيوالوموالناصرة11:النصلوجيهلا11-..

وهي،القديمالعهدفيالناصوةمدينةاس!أليذكوا

فيمحتلةكانتأنهاالمحتعلومنانابضبوبيعتنعم

+21!"،االقديعةالعصو!

أ!.لمح!خلإ!بنالناصوة!أ:الناصوة!-"عنالقفسيوأ!دلث!في

يهوديةكتاباتأيةأ!أ!القديمالعهدفيذكوهايأتلم

شكوثعهالنقطةهذ!تفسيومتىغفلألقد،اخو!أمعاصوة

حمظ!"!".،(الشأنهذأفيقيلتعديدةاقت!واحات

للكقاباجديدةأ+نويكيةالترجعةونقول

eth w4!+أأ+!أم!.مم!3لا3س!عء!ولء514ولأع!ح!ول+!!
--ل.:5لمعدسمم!

firmly established, and Matthes sees it as being in

,accordancewith the foreannounced plan of God
oned in the Old Testament, and no suchأTh! town of Nazareth is not ment

prophecy can be found there. The vague expression " through the prophets

mayولأ be due to Matthew's seeing a connection between Nazareth and certa

.textsin which there are words with a remote similarity to the name of the town

5:13(.Some such Old Testament texts are neser (Isa 1:11 ,) and nazir( Jgs

2123.72 - The International standard Bible Encyclopaedia, Volume ,4 page

عبدمنيس:فش!د!ور.!كيأنو!:!دكتو!قس،حبيبصعوفيل:قسدكمَو!التح!لو:مجلسلأ-3

وسكمِرهم.،نجيبمكرم:القس4،النو!

ولول.صفحلأ.متىالحجيلأالحديثالتفسيرأفرانس.ت!.لأ-!

ث!،

دي!

؟آ
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؟آ

النصأقوجعة
!يو!.ألناصوةمدينةفيسكنقديس!وعأنعلىالمسيحياستقوالتقليدلقد"

الوبوتخطيطبإ!ادةكاكالمدينةهذ!فيسكنا!أقمت!ا

وجودولا.بتاتأالقديمالعهدفيالناصرةذكويودلم.

ألذيألغامضوالتعبير.القديمالعهدفيألنبو-ةلهذ!

الناصرةبين!ابطأيوىأفهالمحتعلمنمتىأستخدمه

ككلعةمعهاالكلعةتتشابهالتيالنصوص!بعضكعدينة

أْ!".،،ال!ق!ديمالعهدفيالوا!دةونذيوغصن

موةلأولذكوتودكنها":الكتالمج!أ!لعا!فدأفوةوفى

يوسفكني!هاسكنالتيالمدينةبأنها،الجديدألعهدفي

61!"."يسوعالطفلومعهعاالعذ!اء،صريم

ببليكا:اقسكلوليدبالشهيرةالكتابيةالموسوعةوفي

It is very doubtful whether the beautiful mountain village of Nazareth was

really the dwelling- place of Jesus. No such town as Nazareth is mentioned in

.theOT, Josephus, or in the Talmud

الفصأقوجعة

تدعىالتيالجعيلةالجبليةالقويةتكوقأ!جدأفيهالمشكوكلمنإنه"

ذكو!يودلمالبلدةهذ!اس!مإق.يسوعفيهيسكنكاقالذيالمكا!هياناصرة

أ!!".((التلعودفيأوليوسيفوساليهوديتا!يخفيأوألقديمالعهدفيأطلاقأ

الإنجليزيكتابهظيوفي!زيصْلنايسطووالعباراتالكلعاتبنف!لس!تقويبا

اسعهبيتحتىأومحلةأوقويةأ!مديئةوجودعدمعنالفكرةنفسيوناني-

نصسهةماقالحيثألناصدرة

Nazareth, a town of lower Galilee, mentioned neither in OT, nor by

Josephus, nor in the Talmud ( unless it is to be recognized in the appellation

.given there to Jesus Christ

.120175- The New American Bible, Page

.أصفحةْ،ثام!جؤءاالكتالبيةالمعا!فدائوةلأ-6

0336.D .D, Volume,3 P77-ا-ول.ول,Encyclopedia Biblica, The Rev. .T .K Cheyne
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النص،لوجعه

أ-تالأدنىالجليلفيتقعالتيالمدينعة،ألناصوة"

!"!ل!ا7لمأ---ياَا!فلعا.ادتدهود-المهود!فىحت!/و!يوسلفوسأديهود!ا المورحمكمابال!كىولاالعدليمالعهدكىدكوهايودلم

!.1111تا--!إ%خ؟!ابمأإطا!ااإا)8!"."المسيحليسوعلقبآنهعوفأنهعدا

ا-ا+"+اطْا!ألفاوستالمقدسالكتابقاموس!فى

Nazareth is never named in Old Testamentا-تائ!!اإ!

-%ا!ط!!ف!"أي!فا.

--------إكا-اا،19!"+القديما!عهدفيأبدأالناصرةذكويودلم"

ألي!ودية8اثوسوعةوتقول

Nazareth is not mentioned in non- Christian sources until the third or

fourth century, when it was recorded in an inscription found at Caesarea

,listingthe priestly courses and their seats in Galilee

النص)قوجعة

الوابحأوالثالثالقونحتىالمسيحيةغيرالمصاد!فيالناصرةذكويودل!!!

يشوحبقيصويةنقشفيوجدتعندما.الميلادي

ول".)ْ،(الجليلفاوكواسيهموالك!نوتالإكليووسا--!-

أشهريقولمتىأنجيلنصفيالواقعالإشكالوممكن

فيب!كلللحأثفسووليموهوالمقدسالكتابمفسوي

ه-.أول،أ-.
المفسوينتواجهألنبوةهذ!!):كيعوللعسي!و!

القدليمالعهدفيآيةقوجدلالأنهذلك4كبيوةل!صعوبة

غيو،نفسهاالناصموةمدينةوحتى-المعنىبهذا

821".11ألقديمالعهدفيالإطلا!ا!كلىمذكو!ةاا!آ-أ!!ا

!ي

421.161 -78 Joseph .H Thayer, Gree- English Lexicon of the New Testament, page

Fausset Bible Dictionary, volume ,3 Nazareth55!لا!ع،،سR97َ
41.-08 Encyclopedia Judaica, Fred Skolnik, Editor in Chief, Volume 15 0 p!!

آ،،حبيبصعوثيل؟القسوالدكتو!.سعيدحبيب:والأستاذ.الملكعبدبطوس؟أددكتورالتحريو:صجلسأول-
عزير.فهيمالقسوالدكتو!،فا!سفافي:القس!الدكمّو!

لأكا.صفحه،أولجرء،الجديدالعهدتفسير،با!كللي،ليمول-3
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؟لغدي!6،

النصهومابدقةنعوفأنحمكلينايصب"ول":)3أليسصعيهالتسوجهةوفي

أ"".،،النبو-ةهذ!فيمتىأليهيسمتندالذي

ليوأجهالثجاعةنفسهفيوجدشويئتييهأسطفانفالأبلحاأيةوعلى

مدينةعنويتكلمدهاوجودلانبوءةإلىيشيرمتىالقديسأق!يصوحالحقيقة

السطو!هذ!بقلعه!سمطوسامعيهبين،يصوخالحقبلساقفينطقلهاذكولا

إتعام!الناصوةفييسوعأقامةفيمتى!أ!أ!:فيقول
+-!اصريحأنصاَيجدلملأنهالععوم،وجهعلى"الأفب!ياء"

!!!!ول".)ْ،،أالناصرةذكوعلىليأتلمالمقدسالكتابفإق

!!!!!المقدسللكقابالقفسيوالقطبيق!يفاجئنافيعا

--قيآ-تبصو!ة4القدي!العهديسجللا،ا:التاليبالتصويح

!؟-هذاومع،"فاصرلا!)سيدعى:ألعبا!ةهذ!،محددة

نب!وةإلىيشيوكاقمت!/أنيعتقدونالعلعاءمنفكثيو!ق

ول(.61،،الكتالافيمدونةغير

الأفبياءبأقالإصحاحهذأفيمتىيذكوفا":مكاندوظلدولمحميقولوأيضأ

يوجدولا5ناصرلأس!يُدع!/المسيابأقتنبأواقدكانوا

لاأنناومع.مباشوةب!ذايصوحألقديمالع!دفيقول

-ا-/(----ْ--ا.--"-إلا،ناصوتاسيدعىيسوعإكّنبوةلقولافةنجدأقنستطيع

!دبعأأأالكعآ-م!ومخذولمحئقرإنهأ!:ققولنبوةنجدأنيعكننه

!فعا!.لاإن!سا!فدودةأفاأما":تقولخو!أونبوة)!8"،االئاس

-أ!ي.،-.!تع!ممنالوغموع!+،)ا؟الشعبومحتقرالبشرعند

"أ-!ف11إ!-!وحعنقعبولج!شكهذ!فإقففس!االكلماتاست!خدام

ا-1ول(0!9((النبواتمغالع!ديد

-،

ثوليكي!ة.artعلعاءعليهـاأشرفشىحات4هوأمشعلىتحتويشهير!ترجحةوهي83-

لح..صفحة!ألجديدالعهد.باسيمبولسااليسوعيهألتوجعة"-!

L.3صفحةأأليسوعيخفىأمروفائيلالأبتدجعهامتىإنجيلإلىمدخل،شدلنتييهأسطفان!"-

.(شرينتييهأسطفاقلفالمقصالتعجبعلامة)تتتييه

ألأ"أ.صفحة!المقدسللكتابألتطبيقيالتفسير6"-

.(3عدد53أيإصحاح)اشسِاءسفولا"-

َAA(6عدد32)صحاح)المواممِوسفر.

.kotob!3-صفحة،أولجز،للعومنالمقدسالكتابتفسيد!مكادونالدولي!!"- has. it//ول!:



-!-!+-.--..-.كا-.-----ا.-.ا-1111سءول3-ا+اب!ط--!-ذ.اج!--+اا--اكا!"

-3.!-،-+!غ++!--!ر!++.:.؟!!دءكا-!!لماعيم.شلىا11----ء-؟-------+كا--ا--؟+؟!-
011.جم!----.ه--!،ط11-ا-،-!!+ة-+--++-ور-!+++ا.كاا؟س+وأ- .--+-'-+!:،+.ء++اا+

!-ا-ا---..-!6-ا؟!3:--في-ا+.+:-؟-.!+:.،--!+.-6؟-.ط-ممما.---لأ-لأ---

لهط!ا----!---:-.-11!1101.م!؟!6ا--+..-!ط.+ىبماا-كا-ج-ة.--كا----+:ا-

11+ا-+-كائ!--ا-------؟َ-----ا-!-،-!-.-ا-0111-1ا-.+--ص

!-------.+!.--ا----.-ا--11-!
ا--ا--ا-ا!اة-؟بر--!.اا!اا-.اا-ةا--+--ا+!

!+-ا-ا-!!ا!!ا:)آ--إ،---خا-.+اخا!اج+ا+"اجخ-اخ111-الأ!ا-ج-.

ا؟م:---كا..-اد-ا:-!+-ا-+-.ا0ا+ا!-ا-11ا-!*ا+1--سا--.نجإ!ااا-+-.ا+

!--7.-!-ا*ط؟+--َجا-،ا

-+،!.--.-.؟ة!ضَطأ01---!.!ا!ا-ءعُأكاإ!6!أ:دِل!!+"تا-لأ-ثلا-ا+"!-5--لأ-اد-)-لأ-اا!-+-+-اة--اسا-+ا:ا،-؟-!+ا!--لأ-+-++

.+-خا--..ا-ا---اخ--؟لم!ثتيا

ا.!!اد+ء"3*3د.--ثدد-أ!دالم-3-+
-.--.+حا-

حح.-طإبم،5-1-،-.---طس+

-ا6-+،10:.؟لمأ+3حمدالم-.اا-+--

--ا!+7،؟ا-+ط!ص3: --د!ا+ل!لم+-؟ء.!.--!احض--؟--

--ط+-+ا+الأ!؟---حي-ول51ول+--!-،.ا-.خ+.،آ
-كا!أأا.-!ا!..ا-+!برا--

ا)-؟!-ت؟!-؟-.ط-ا+بر+--+--ا-؟خ--+ا،.

ا+!-!.!!ح!.--."و-+.--.---مما..-++.ا-

-..+-1-!1-فيجم!-أ+--كا-.د-..

بر101.--كا.-،..1----كا--اا-.جا-ا-؟ُ+؟.-بما!

3+ا11..؟-!+أ--ا-بس

-!:--.-ا...-!-11كا+-7----11ا7

لم--الأ.+--ا--ا--ا-11ا-++.--+-!-ا--"-!.!

ا--.--!--.-*..

+:!كفُث--

!د-؟.أ-خ--ا+

ا-.+-أ-!!،--اك!-

.-؟4..3+!

ا.جمض1-،آ.-ا!؟ا+01101.ا-!---لم

بزأشخاج-!--ا*اَتينش+

+.-حني؟!!5

أ!اممم!الفصمل

يس!علبهاالققكلماللغعةه!ما

؟أليهود!محأتباعهمح
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،أليهودومحأتباعهمحيسومبهاتكلمالت!اللغةماه!

المخطوطاتآلافعيرالينامنقولةالأناجيلأقفلحظأقلديناالمهممن

فتوقعمعاذلكوغيو،أليهودمعومختا!!اللهالمسيحسكظاتسطرتالتياليونانية

المسيحية.العقائدإلىالوصولفيأوليأومصد!أأساسأيكونأق

لاوبالتالي،أليوفافيةيتكلعوألموتلاميذ!المسيحأقهوحقأهناالمنغصلكن

بأمانتهمجؤمناإكألذفيالمتوجعوقنقلهااقوالمنأيدينابينبعاالوثوقلنستطيع

ألتوجعةمنوتعك!عن!همأللغويةبقد!اتهمبالجرمالمجا!فةنستطيعفلنطلهاميتهـم

،اليونانية.السويانيةاللغتينبين

فينأأتباعهالمسيحالسيدبهاكَلّمَالتياللغةعنال!ناسآكتنوسعألنالوولعلنا

كلامه.علىبدليليأقيأقعنناهيك،اللغةتلكيعلمالذيالقليلالانجد

فيالقليلةالصفحاتهذ!بتخصيصوالباحثينأولاففس!يأساعدأقفآثوت

المسيح+السيعدبهاتكل!التياللغةتوثيق

المحماصليةألعبادات!نكيابفيحمي!!قبتتضكىط!-!!ثي!شتع--تش!ييم%ا-

ح!سطالانحللسوقي!تهنناالس!يانلة.با-تتحّمىيتئ!ئفإ-!-.برخى!حمتت
--+----+"ا!ه؟----حت؟؟+خة-يزيطى-

!حمض!ب!حي!!ته!بت!يجبت!حئض!ى-ممغ!

ولا،المتخالفةأليوئانيةل!!م،-شىحميضصمح!محمصت!!!س!م!!-خدحئيمث --.--طس+-..--س!!س!ح!-صس!

التخالف-هذا!فحإلى!--سي-جص.-مب------!!ى
سبمل!!خ!جم!شيىممب!حم!بى!تِ!ئن:-ح!م!ت-ئثتتم!كى.؟

نقلوأحنأدلالنحلسلوقحسنألقد-اشتقي:+-+ا--تت6--+تفسيسى
--.-صئينصىحمحح!--ش!ح.-اك!نه!س!ي!ث!ا

التيالسريافيةالكلعاتبعضبدقةلنا؟!+!)ُ!-اا--أَ-

أليهاأضافوالثم4المسسيعحبهافطق

موقص:يقولفعثلأ،المسيحأقوالكلفيذلككنعلواوليتهم،لهاتوجعاففم

فكلمة،أ")ْ"صَبيُّةُيَا:ئَفْسِيزةأئَذِي."!قُومِى،"طَلِيئَالَهَاْوَقَالَالضبئةِبيَ!وَأَمْسَكَأ1

.َصبيةياتعنَيالسريانَيةَطليثا

.أ"أ)(،انْفَتحْأَي+إِفثَا((:إِلَهُوَقَالَوَأَ!4السَّمَاءنَحْوَنَظَرَهُوَ!فَعَ))؟موقصيقولوكذلك

ثالأعَظِيمبَصَوتيسُوعُصَوَغَلاِ:الصَليبعلىالمصلوبصوِاغِواصفأمتىقالومثله

د؟!!.)29،"تَرَكتَفِي؟لِمَاذا،إِلهِي،إِلهِي:أيْشبَقتنِي؟"لِما،أللِي؟اللِي"ةقَائِلأ

!ا(.أ!عدد5إصحاح)موهصإنجيل9

.(3لحعددلأاصحاح)موكص)نجيلأ!-

:tp(.6!عدد2لأإصحاح)متىإنجيل39- // kotob.has. it



سندللماوهذاالآ!اميةتكلمقدالمسيحآقالقا!ئعويويعلعناقدكناولما

نفس،منلنهـفسهيوحنامنسيألقسلسانومنبل+القادمةالسطو!فيعلليه

يوحنط-ضس!القسيصرححيث.كتابه

فيفلسطينفيمستععلةكانتألتيأللغةاق"

هـلسعيهاالسولانيةالاَ!اميةاوهيألمُخلصعصو

سبؤأعندماننعلعوهاأليهودلأقبالكل!دانيةبعضهم

)39،."بابلألى

التالية؟الصفحةفيالقسنفسويضيف

اليهودبلغةيتكلبمكاقمخلصناإقشكولا"

قألتقدمم!اجليافيتضح.،،الآ!امية"اللغة

!جوعهمبعداليهودبهاتكلمألتيالآدأميةاللغة

(،)"9".السبيمن

احتفظتوقداألاَ!اميةيتكلميسوعكان":ن!ينجصالأستاذلنا،يقول

جعلتهافيتكتبكانتاالماناجيلولكن+اللغةهذ!منكلعاتببعضالأناجيل

الأناجيلأقفتأكدأ!لناكيفولك!.اليونانيةلباللغة

انطباعات،ليس4نفسهيس!وعتعاليمعلىتحتوي

!!طوالالحدلدالعهدلنْلاحثىمناقشةموضموع السوالهداكا!؟يسوععصالا،لىالكسممه

11-ا+!اء،النقاش!لا!ال،ذلكمنيقوبماأوالماضيال!عقد

والأ+)59،،(مستعدأ

!بشوف":ع!يو!مالقسالدكتو!!يضيف

اليولنانيةيتكلعوالم!تلاميذ!المسيحألب!يدأق
+جح!مم!

وعظاتالاَ!اميةفيقيلتالمسيحلتعاليموأق،أصلا

،661
،،اللغةنفسفىكالنت!لتعاليههمالوسل

-!

ح!

،(

69.صفحهاالمقدسكتابكعنتعوفأقماثرلدكل،(قس)يوحنامنسي39-!ل!

العسابق.المرجعنفس!-لح

.3لأ6صمفحة،سلامةنسي!نكلس:ترجعة،ايأ!بعةوالأناجيليسوع.د!لنجونأ-5

.أآلأصفحهأالجلميدالع!دالىالمدخل!(قسدكتو!)عؤلؤمن!م6!-
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ليمطكنوكاك/أ:الحضادةقصةموسوعتهفي!ال!!!ؤ!يقولوكذلك

أو!شليوحدهافيمنهميقيمالأنفسمنمليوكونصفمليونيننحوفلسطين

اللغةيتكلعوقمعظعهموكاق.ألفمافةفحوْا

العبوية،ليفهعونوعلعاوه!اكهنته!اوكاق،الأَ!امي!ة

فكانواالمولفينومعظموالأجانبالموظفوكآماإلم6

v".)9"اليود!انلةاللغةلسمتععلوقال!!!و!ا!طت

-اف!!

الكنيسة!هباقأحدنقلهماعين!هذاأو-

أدثوذكسيأسقفوتقديمومداجعةالآربوذكلم!صيةا-----

ا!لنطونىِ)99"!بضاالقسألواهبوهو)18"آيضا!!إ؟أأ!اأأ-لمأ!لم

اليهودبهاتكلمالتيالآ!أميةاللغة)!:قالالذيأااإ.!إدله

شعولسمدنينالمتداف!الةاعهماللغةاالمسيح!
فلسطينفيمتداولةاللغةهذ!بقيتوقداليهود---

.أ")َااإليهاألعوبدخولبعدحتى

تعليقففي،الا!أصةيتكلمكاقبولسحت!ا

بولسفيهيعخطبوالذي"21:04"ألوسلأععاللنصأفضج!ألمحسوعي!

قائلةاليسوعكيةألتوجعةتعلقلم(بالعبويةفيهميخطبفأخذ"أو!شليمأهلفي

أ".3ْ11(الآ!اميةهوالمقصودأ!يوجح

التاليةألتوجعاتلتوجعت!افيالا!اميهكلعةواعتعدت

ivingتوجعة + rans1 ation201ا( + ew."

1113)توجعةوأيضأ Contemporary EnglishVersion).

!

ي!.الأأصفحة،11مجلدا!المسيحقيصر،الحضا!ةقصة،ديورأنت!لل9-لأ

6،جع!و!لة،الأحعرالبحوبعحافطةأنطونيوسالأنيديوديوو!ئيسأسقف،يسطسالأنباالحبرنمِافةول!-

العويية.مصو

لح!.العربيةمصو-جحكوريةااياحعرالبحربعحافظلأةنطوفيوسالأنباديو99-

857Pageآ،ط!01للا!ولاط.579+!م!.أ!ا

أ!.صفحه،المقدسكتابناأ()الأنبايسطسأْ+

.3!لأصعحه،91ولول،الجديدالعهداالمشوقدأ!،ييروت،أليسوعيةالتوجعة-101

01482-301 Contemporary English Version, Page
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New!لتوجعةوكذلك International Version))،، NIVتعليقهافياا

أو!ش!ليمأهلفيبولسفيهيخطبوالذي04،ا:31!أألوسلأععالنصعلى

+(أ.)؟المعتعدالنص!ضعنالآ!اميةبكلمةالعبويةأستبددت،/بالعبربةفيهميخطبفأخذ"

ألمشهيوأ!يم!بعوالمو!خ!نويضيف

التياللغةهيالآ!اميةكانت!!:ألصويحبقولهشهادلته

ماسكانأما،ا،يسوعلغة"وهيفلسطينسكانتكلعها

السويانيةلغتهمفكانتوألعوا!ا،اأ!سودياالنهوينبين

أ".)َ،،العوييةللغةأخت!اكاللغتاكوهاتاك

فتذ!:المتخصصةفيهالسوب!أسةllهذ!أصا

مدقمعظمفيوألتجا!ةأدإدا!ةلغةالاراميةفللت"

لغةألا!أميةتكنلم.عديدةلعقروقالأوسطالشرق

.المتعددةبلهجاتهاغنيةلغويةمجعوعةكانتبل،فحمسب

ولنصيبينوالرهاحراكلهجةهي،شوقيةلهجهفهناك

بابلبتلمود:والمعووفالتلعودكُتببهاالتيبابللهجةوهيغوييةولهجة4والموصل

قكونوتكاد.المسيهـحأيامالجليلولغةالسبيأيامفياليهودلغةغدلتاالتي!"

اليومبهايتكلمالتيتلكاللهجةهذ!

أ-11؟*+.ا".6ْلأ،اسو!يةف!امعلولاأهل

*+"افيأ!ول!كاأغناطيوسوأيضأ

51ْ1-اليهودكاق":فبقول،)701عيوأص

-ا11!إ.أإ)!ا!اإمنذواستععلوهاالاَ!أميةقعلعواقد

أ:أ؟!ا%لما!".+الخامسألعقوقفيالبابليلسبي
ا%أأأ3-1أليوميةلغتهمصا!تبلاالميلادكتبل

-7السيدقكلملذلك.ألعبويةفسواإذ

واستعوتبالسولانية!!سلهالمسيح
m;I
لميلادالسابعالقبرقأ!اخوحتىالشرقيةالشعوبمنكبيوقسمفيلهـطائدة76،
ا"+1)ْ،(ر!لدأر!يداتتقلصالسريافيةفأخذت،العوييةاللغةأن!تلثسوتإذ،ْ

Parallel.9141فىيه Bible , Page401-أ NEW International Version

.15صفحة.ثانجر.الكنيسةتا!لخ،لوددصرجون-501

.3!صفحةاالمشوقية!الأبحاثالد!أساتمدفى،جذو!نا-سردأنيةببابيح601َ

العالم.فيالأ!ثوذكسيةالسرلانيةالكنيسةبطولك-ألأ.

.11صفحةاأولجرء،عيواصالأ!ل!كاأغنامليوساوأدبيةدينيلأتا!لخيةبحوث-أْ"
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لتك!لمقدكان!اقالمم!عميحإق،:قافلأ!طقعوضالكبيوالكاتبويضيفا

باليوفالنية4الأموأولفيكتبيوحناإفجيللكنالأ!ضعلىكاكعندمابالآرأ!ية

ف!اعليهايعتعدالتيال!لغةهياليوفانيةأللغةتكوقولذلك.وقتئذالدوليةاللغة

فياليونانيةعنمتوجمفهوبالاَراميةالمكتوبالإنجيلأما+الإنجيلد!أسة

.)901("لثالثاالقر!

رهموفىأ

لفألمحمافا!ح!

!؟!--ا؟!-خى

(ب!ساك!ا-أأا

لى-

!--

لناتسطوأثقدسالكتابموسوعةكذلك

اللغةالأكبوالإسكند!إدخالبعد":نصهما

فيالآ!اميةحلت،الأوسطألشوقإلىأليونانية

ظلتأفهاألا+الولممعيهللأغوأضالثانيةالصرتبه

ا!يتخدلثوكاق،كثيوةمناطقفيالشائعةاللغة

العهدكتاب!ف!االجدليد.العهدأ!منةفياليهود

،)!أبا(1:مثلأ،الا!اميةألعبا!اتمنعددالجديد

1151،.،(شبقتنيلماإدليإدلي!!

ألحديثلينتهولم

إنبلالحدهذاعند

نصه؟مايقولأثقدسلكتابامةعنطفيكيوةكتاب

الجديدالعهدفيالعبوانيةأللغةذكوجا!لما11

أعطواالعبرانيةباللغةلهميناديانهسحعوافلعا)!

الوطنيةاللغةبهاالمقصودأ"كاق111"سكوتا

الا!اميةاللغه!هيفلسطينفيحينئذالسائدة

مطدتجمأطا!دفي!113،.،،القدليمالعهدبهاكتبالتيالعبوانيةوليس

ال!دت*للذائطند!لننىالملفتاذر"

!بدعلدلى"

!-

!!

؟،بجسدالتغذيمعنى،الحقيقيوا!يعاقالربانىالعشاء،التانيالباب.ألربانيالع!شاء.سععاقعوض-01!

ودمه.المسيح

!ل!:الأبتسلباالأناجيلفيالمسيح.فيشثى.ف)أيضا،!أجع.15صفحة.القدسالكتابموسوعة-11ْ

.(37صفحة(نجمميشال

.(3عدد22إصحاح)الرسلأععالسفو-111

ول.6صفحهاالمقدسالكتابعنعامةفحكوة-أIآ
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!
دآ!!

عغنقلأيقول!ك!أقد!!وأيضاًالأستاذ
هيالأميس!وعلغة"ةيبومياسيوأفنيمتأصسطت-

+(1131،،اللادامية

يسوعأقعلىإجعاعأنجدتقدمومصا

بينوماضاعتقدالأصولوأقألا!أميةتكلم

توجعاتهيبليسوعكلعاتهيليستأيدينا

.الأصولمننسخصكلننسخعغ،نسخ

لاشك":الفغال!بولسالخو!ييقول

قليلأإلاخوجفعا،الآ!اميةفينطقيسوعأق

لنابقيت!قد.الويفيفلسطينمحيطمن

قومي.صبيةليا.قوميطليتي:التعابيوبعصق

لماذاإلهيالهي.سبقتانيلماألويالوي

."141،،انفتح:أفاقأ.توكتني

::يقولالمسيعالسيدلغهحولسؤالعغ!جابة

::المعدسالكتابعلعاءيقولالم:أ!لوتاطى!كلط

؟ةوجود!أفنا-الممسيحالسيدبهالكلمالتياللغةأق

؟:وهي،،،"السرلاليةالآ!اميهاللعةهىالأ!ضعلى

أحياناوننسعى،الشعاليةالساميةاللغاتأحد!

مجن!غ!1شل!!نو!هة..هيلافهااللغةبهذ!المسيحتكلموقد،الكلدأنية

صدهأكمددم!اية.أ!ة!ت-!ت/آنذاكسائ!ةكانتالتىاللغة

،!رو!ا!:فىتخاطبكلغسةالعبويةاللغةمحلالآ!املة

-د""-3"-ِ!-!3::ا".)15"الباللىالسبىبعدللمهوداللوملةالشؤ!ك

."3صفحة،التا!يخي!النقدالمس!يح،(كَس)!كيأند!يه-131

أيضأ!اجع.31لأصفحة،المقدسالكتابفيمعَمومات،!أب)عوكوأنطواك،(خو!ي)الففاليبولس-11ع

(.لح9صفحة،إسحئميخائيل؟ترجعه،الأوائلالمسيحيوق،)سيفينسكايا

.هصفحةْ،ثانجفئاالمسي!حيةوالحياةالايصاقحولوجوأبسوال،الدينيةللخدماتاللوثويالموكفى-151

.(13صفحةاالأصليةبلفاتهالمقدسالكتابمخطوطاتا!قسدكتو!أأسحاق!ا!وشنودة)أيضا!أجع
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الأقباطبطريكيةعنالصاد!ة)6؟)ا"أ!طىموسو!ا!ادث!وتقول

التيالعبوانيةتكنلمأنهاإلا،فلسطينلغةهيألعبرأنيةكانت":الأ!ثوذكس

لساكصا!تالتيالآ!أميةاللغةكافتوإنعا.القديمالع!دأسسسفا!لبهاكتبعت

ا"+!1،17السبيمنعودتهبعدالشعب

أللاهودبيغو!ويسللانباالضرصةوحانت

في،!ث!!ي!ئدس+قائلايصوعحيثبدلهيدلوأ!الكبيوالأرئوذكسي

يمرثسشلقسبربيجيلئإل!،ا!بوقيأ!ةهيالأصليةاليهودلغةكانت"

أليهودممكندالعبويةاللغةعلىتغلبتالسبيبعدأنه

فيسائدةكانتالتيالآ!أميةأللغةهيأخوىلهـغه

يتكلعو!اليهودكاكوألتي،الفا!سيةالإمبوأطودية

يستععلونهاظلوافم،البابليالسبيأثناءب!ا

أو!شلببم.خوابحتىفلسطينإلىحمكودقهمبعد

كتابةفيإلاالعبويةأللغةيستخدموقيعود!افلم

".)118،(الدينيةالطقوسوأداءالتو!اةنصوص

يسوعدغةلما:أ+ئولمج!أ!لعا!!أئوةدتقولحيثيضأأنصيفالمعا!فودد،ائو

فيهلتؤالولا،اليوفافيةباللغةإلايكتبلمالجديدالعهدولكعنالآ!اميةهي،كتومه

"+911)+أ!!أميةالكلعاتبعض

:ليقولشيوفوإميلوالكاتب-.!

+أ!ن!!!جمبمع!يحبيمُ!بريم.ءا
اليهود!االشعبلغةالعبويةتكنلمالم!.!مبم+---.

!!!ضن!طَ!--بهم

الم!ئاطقكلوفيالأصعدةكلعلىورح!ب!جم!خصية-جم!!ثيهبم

كاقللللمسمحالسالقةألقدوقفى+-++!ف-حم!حنئعوا!ج!!!حبما .-+!!ث!طعح--!م -صيم-+*!-س

لاو.الاَرأميةبتكلماليهوديالشنمعب-!مع!ص!م!مم!م!مبم!7-ا1
جميه!-ا+ث،+حي!--"-ا

أومتىكيفبدقةنحددأقنستطيع.؟
لم!،حالأيةوعلى.التغييوهذاتم----

منعادفعن4ألسمبىأوالنفىيكن
!ى-

؟!جو!جيوسةالقس!مواجعةالعامالأسقف!افائيلالأنباونمِاف!الشبابأسعَفموسىالأنبابحوافعَة-161

فىله،(بالمطديةما!جدجسكنيسةكاهن)بودسبيشوي:والقس1(بالمطديةما!جوجسكئيسةكاهغ)بطوس

.(بالمطدية!الد!مانيالملاكغيسةكاهن)سد!أكميخائيل:والقس

آا!"أصفحة،ثالث،+حزءمتىانحملتفسمر،مكرلغو!يوسا!نماموسوعةأ-أول 3.لحصعحه،جديد!دالعبطى.!الحادمموسوسكلأ،الكس!يهأل!وليةمجعوعلأأألأ

.؟65صفحة!ثالثجزء،الأمويكيةالمعارفدائرة-أأ!
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!!6!ب!!
؟آ

الأدبلغةكانتالسبيفقبلاالمكاكذلكمغالآراميةجلبمنهو،البابليالنفي

اللهجةوليستالغوبيةالاَ!اميةل!ل!ستععلوكوكانوا،العبويةهياسرأفيلبنيفي

3)".)ْ"البابليوق"ألشرقيةالاَ!امية

دويوت،ميللوستيفناللاهوتياقكذلك

ا"!جالمجععإلىيسوعذهبعندمسا":هوبو

+!غ!!!-شإإشعلا-سفولعرأأكالمسئولنأحدمنهطلب

"-ج+ْ!!اجألوبيكتففلمالمناسبةالمخطوطةلهمقدمأ

!ه!ت!العادةكانتفإذا.عليهاعلقبلبالقراءةيسوع

ابمتكايشوعأنفلابد،الخدمةفي"توجومالميقوأ

!كنن)131،.1((أد!رأميةيتكلمكاك

-طق!خة؟ا:!+تضريبأإجعاعأهناكأقفجدسبقمعا

+ط!-هوتكلمالمسيحالسيدا!علىالعلعاءمن

عنجا!يأألبحثالوما!الاَ!اميةوتلاميذ!

ذلك؟فيالمصلحةوما؟أخفاهاومغالأقوالتلكذهبتأين

-012,Emil Schurer, A history Of The Jewish People In The Time Of Jesus
-Page.B Also u can find more AT( Light From The Ancient East, Adolf Deiss

(.55man, Page

96.!63صفحةأ،هبهوليم!توجعة،المقدسالكتابتا!لخأهولبرروبرت،ميللوست!فن-131
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هتى؟أنجيلكُتبلغةبألي

هوالاَراميمتىإنجيلأقهذابحتتاخلالمنسسنو!

معناسبقو.الأفاجيلبينمند،قالذيالأولالإنجيل

الآراميةلتكل!قدالسلامعلي!هالمسيحأقإثباتعنالكلام

ولحسن،أيضأالآ!اميةقكلمقدمتىتلعيذ!أقشكفلأ

هذ!يثبتمنوآلبائهاالكنيسةمنوجدلناأنناالحظ

أيضأ.الحقيقة

!!بيوسالكنسيالتاريخبأبىونبدأ

الاَ!أميمتىلإنجليلشسهدالذيالقيصموكلط

الكنستيتاديخهفيمتىألىنسبواللت!

نصه:ماوفيهبابياس!كننقلاا

العهد"انحديدينمس!الذيلهك!لتعليب،الألعدليهـمىاللإلجيلنا-:كاس!ال!!هى!9ه!ا1

متىكتبثاوهكذأ:ويقول،،"العبويةألوطنيةبلغتهإنجيلهكتب،للعبرانيينأولأ

يقولو.)123(،،أستطاعتهقد!وأحدكلوفسوهاألعبوانيةباللفةالإلهيةالأقمال

علىمعتعدا،وكتابته!لهجت!بنفسالعصرانيينبينإلنجي!لهأخوجمتى":أيضا

.)124(،ا!وميةفيكو!االذينوبولسبطوس

بلحاليأفعوف!األتيالسبويةتعنيلاهنافالعبولةالأموعلينايختلطلاوحتى

تفسيرفيأتخ!قهذالناوضحوق!!تلاميذهالمسي!حلغةالآ!اميةمنهايقصد

،ليوسالبيوسكتبهالذيالكني!سةتاويخفي":قالحيث)125"دأفدسن!وفسس!

!م!4التنانيالقوقاساقفةأحد،بابياسمناقتباساتاالوابعالقرقفيباكوأ

فيالمسيحيالعالم،أ!!يجافوسومن،الثانيالقوقفيليوقأسقفإيوينا!س

الإنجيل!هذاأكذكوتُجعععلىاقتباساتصوجودةلا!الت،)!356(،ال!ث!الثألقو!

بلا،الكتابهقلاءبهاليقصدألتيالعبريةباللغةألعبوانيينللعسيحيينم!تىكتبه

51،6؟ا"+،،الحينذلكفيشافعةكانتالتيالآ!اميلأاللغة،شك

د،.البشوىوأشاعبشد-173

.ألح6صفحة.5prصفحلأ،الكنيسلأتا!لخاالقيصوييوسابيوس-133

:أفدأماتعولبالجديدالع!دإلىالمدخل)دكتو!(،)يوحناكرافحِذوبولسألسالبق.وكذلكالمرجع17-نفسلح

.(أ"لحصغحة؟(أب)ملحم

ححزالتا:والأست!اذا!خاريطانيوس:!القس4!وجاقعر!اتالأستاذ،صالحتوفيق:الدكتو!القسترجعه-125

.فامعدلي:والأستاذ،خياطتوفيق:والدكتو!،عحليه

.kotob.6صفحة.خامسجز،دافدسنفرانسستفسيو126 has. it//ول!:



أآ!لى6!بم!!

الكنيسةآباءشهاداتبعضهناننقلوسوف
نيةألعبواأوبالآ!امي!ةلإنجيلهمتىكتابةحوللأوائلا

:الشهاداتهذ!منبعضأوالي!كميسعونهاكعا

لإفجيلشهدالذيإ!لمجظوسبالقديسنبدأ

الكاهنالأبلناشهادتهلنقلوالذي؟الآ!أميمتى

متى)):أيريناوسعنروايةيقولحيثالمسكينمت!/

ا-س+اْ+--*-بلغتهمالعبوأفيينبينإلنجيلأكت!بأيضأ

!م!13711"0"الخاصة

وا/-أيضاإيويناوسشهادةنقلو

طوأبلسى)!13،عدفانألدكتو!

بنا-ذلكعلىيستشهدلاوأنه"الشهير:الأبهذاعنمضيفأ

ا،أا!!13".)و"أليه،صلالذيالتقليدصكلىبناءبلشخصيةخبرةعلى

؟؟عبدالكاهنلناينقلهاالتيأوديجانسشهادةواليك

أوديجاقس.العلامةعليهيطلق!ألذيبسي!المسيح

متى،كتبهأ!لهاأ!التقليدمن-الأفاجيلأي-صكرفتلى)

وقداليسوعصا!!سولابعدكنيعا،لكنهعشا!أ،كاقالذي

11"!!013".،،العبريةباللغةونُشواليهودمنللعتنصوينأُعد

أورجطششهادةاثسكلينضىالكاهنالأبنقلوكذلك

بكتابتهئدئالذيالإنجيل)،:بالآداميةلإفجيلهمتىكتابةعلى

))3)".(،لبالعبويةكتبهمتىبواسطة

وأو!يجانس4إيويناوسشهادةعندالأصريقفولم

!!ايةقالالذيالمسكينمتىالأبنقلهاوالتيأيضأإلمجفا!بشهادةهناكبل

بالعبويةمتىأنجيلاكتشفمتنصوليهوديرجلقصةلنايحكي":إبيفافيوس!عن

.)132(،لممغلقةخوانةداخل

35.صفحةءوشرحوتفسيرد!اسهصَىإنجيل.(الأب)المسكينمتىأ-3لأ

.+لأآصفحةاثاقجؤء،طرأبلسىعدناندكتو!:توجعةأالفمالذهبييوحنامتىانجيلشرع-"13

414,The Ante- Nicene Fathers :1.loV The Apostlic Fathers, P

.2ألأصفحة،ثاقجرء،طوأبلسيعدناندكتو!؟ترجحة،الفمالذهبييوحنامتىانجيلشسح-!13

-أ"هصفحه،اليناوصلوكمِفكُتبكيفالإنجيل1(قس)بسيطالمسيحعبدأ-03

76.صححه،وشرح؟تفسيرد!اسلأمتىإنجيل،أب()المسكينمت!ا-أrأ

السابق!الوجعنفس137َ
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."ألأأ-6أطرابلسيعدنانأيضاًالدكتو!إلبي!اليوسىعنالشهادةهذ!ونغل

و!وحنا،أف!-كلطغ!!يوسألضأالشهادةهذ!علىوأتفئ

وشهادات،الاَباءوبفبهوأغسطيفوس،الفمذهب!ا

العالمجععهاألتيالسويافيةالك!نيسة

+)134("(السععاني

لثطهادةطوئ!ل!دس!نعدظالدكتو!ويضيفيص+لأ+/

يذكوألذيأ+و!لخمص!لمحيولسالقديس----ا!+لأ،*االأ

)135"-العبويةباللغةكتبمتىإنجيلأْأفي!6!،*ولجم!أ!7

شوحهفيج!ومأ!ق!يس!يشه!!!هيلأل!وللأ-+-

الي!وديةفيمتىإق":فيقولمت!/لإنجيلكلم!ا--اا--ا!/

"ه)136((ألعبويةباللغةإنجيلهكتب!اتا+ا(ْس%3

-،ط

أ!ديعةأ+نناجيلقوجعةمقدمةأماا!

فيها:فو!د،)137(أ!!فوذكلسيةللكتيسة

ا!د!يبنننيثصسألفديسأكالمقدسالكنابوعلعاءالمو!خونذكووقد!)

القرقف!االهندلبلادفييكورذهبعندمابالإلمطكند!يةاللاهوتيةالمد!سة!ئيس

ألعبويةبالحروفمكتوباالآ!أميةلباللغةمتىالقديس)نجيلعندهموجدالثاني

الإسكندديةإلىبنتعيعنوسلبهفأت!/الرسولبولثولماوسالقدليسإلي!همحعلهقد!كاك

.)138(،،الموفقة!حلتهمغإليهاعادعندما

د!سظألقعصالأولالأ!ثوذكسيةالكتيسةمفسرأيضأينقلهاألشهاداتوهذ!

عامهيوأبوليسأسقفبابياسيقول":مانصهلناينقلحيتملط!ليطقوب

كعا،أ"توجعهافسوهاواحدوكلأالعبويباللساكالتعاليمحويمتىأقم118

والقديساق!أ!ديجانوسوالعلامة)يويناوسالقديسأكد!ماايضاهذا.أستطاع

ألقديسأنيوسالبيوسالمو!غلنا،يووي+وأبيفافيوسالأو!شليعيكيولس

try-حمه.3ألأصفح!،ثاقجفئ!طوابلسيعدناق:دكتو!ترجحة،ألفمالذهبييوحنامتىانجيلشرء

؟؟.36صفحة،وشرحوتفسيود!اسةمتىانجيل،(أب)المسكينمتى-13لح

3.ألأصفحلأ،ثاقجزء!!رابلسيعدنان:دكتو!توجعة،الفمالذهيييوحنامتىانجيلشرحأ-!3

ي!.36صفحة،وشوحوتفسيرد!اسةمتىأنجيل!!أب)المسكينمتى-136

:زكيا!الأستاذالعلعيالبحث4القبطيهوألثقافةالعلياالد!اساتأسقف؟سكرلغو!لوسالأنبامنمكونةلجنة13لأ

محبالتعاوقمرادحلعي:!الأسمَاذلبيبباهو!الدكتو!توالأستاذ،كاملمواد؟الدكتوروالأستاذ،شنودة

(دالموف!صيةالكوازة!بطريكالإسكند!يلأباباالسادسكيرلسالباباتشكمِلهااعتعدلجنةقام!.المعارفدأر

والشرق.افولقياكلفي

.kotob.32033صفحةءمتىلإنجيلالأ!ثوذكشيةالكنيسةترجمحة-"13 has. it/ول!:/



!
!آ!!

متىإلنجيلوجدالهندالى!يا!تهفيبانتينوس
بولثولماوسلهمتوكهاالمومنينلدىالعبريباللساق

13،.)و،،الدسول

أطةا-ا-ف!---اخ%،1014المقدس!للكقابيث!دالقفسيوأ!لوكد

ا-!مملأ!ب!ا--ا؟الأان!"بابياسعننقلأبالا!ام!يةلإلنجي!لهمت/كتابةعلى

"اَ--.-11ااأّ!ويوجعهيوابوليسأسقفبابياسشهادة9):فيقول

با6ا!اأ+،-ا4)،.!اا،014عامإلىالعادةفيتاديخها

قصةموسوعتهفيويلإد!أن!،يقول
كتابةمت!اأعاد!):بابياهاعننقلاالحضا!ة

مجعصوعةالإنجيلهذأأق،يبدوا،بالعبوليةألكلهات

431)"+"المسيحأقوالمنآ!امية

متى:لإنجيلشوحهمقدملأفيبابياسش!ادةأ!س!نمقىالأبوينقل

المسيحعنسُجلت،،"لوغياكأقوالمبكر!منفيالاَ!أميةباللغةمتىإنجيلكُتب،أ

)143(
(لموبلعته

فيعشوألحاديألقوكعلعاءحدأالعوأقيالطيببنالف!أ!،يقول

عبا!تهوتهذليبفشو!علىأشرفوألذيتجفسيوأ!مشوق!الشهيرقفسيو!

للأقباطأجمليولكيةالمد!سةناظومنقوليوسيوسف؟أد!ستاذحوأشيهووضح

لما":الموكتعصيةألكوأ!ةباباالخامسكيولسالأنباقداسةبإذنوطبعالأ!ثوذكس

فكتبالإنجيللهميكتبأنأهلهامنهطلباليهوديةيتوكأقمت!االقديسعوم

الىذهبفم،،سويانيبلساقم!عووجعبويلساك"،هيالأو!ش!ليعيةلباللذ4لهم

.)144(،(فا!سبلادإلىومنهاآسياحبشة

93.صفحة،متىانجيلنضسير1(قعص)ملطيليعقوبتاد!س-913

،(قسدكتو!)النو!عبدهنيس،(قس)!كيأنو!،(قسدكتو!)حببِصعوئمِل:التحويرمجلس-1،ْ

فسيم.نكلسموأجعةةصابرجو!لف1(قس)نجيبمكرم،(قس)!كيباقي

نعيعة.ميخائيل)(يضأ!أجع.2لأْصفحة(11مجلداوالمسيحقيصراألحضا!ةقصةاديو!أنقا!لل-أآع

.(33صفحةاا!لسمِحوحيمن

.ألأصفحه.وشرحوتفسيرد!اسهَمتى)نجيل((أب)السكينمت!ا-أ3!

tiff-لح.6صفحة،أ!لجفى،منقدلوسيوسفةتهذبباالشوقيتفسير.الطيببنالفرجأبو
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لكلالفقويا!ى!تعتبوألتيبابياسشهادةعلى-ط!وظ!وليمويعل!

منلهجة،ععومأعليهمتعا!فهوكعاالعبوية":فيقول-السابقةألاقتباس!ات

الكعلعةهذ!فستخدموهكذأ،المسيعأيامالعبوانيوقيستععلهاكاقالأ!اميةاللغعة

)145".،،الجديدالعهدفي

هناومن+بالعبويةأصلأكتبالإنجيل!أق)):الكتالمج!أ!لعا!فدألضةتقول

وبين،الآباءعوفهالذيالقانون!االيونانيالإنجيللبينالعلاقةعناللسعؤاللي!نشأ

-)146(،،بالعبويةمتىكتبهألذيالأصلياللإنجيلذلك

أ!وأ!السنوكلطالقطعا!سعديهايطدقوالتيأدطقسثيةالقبطيةالكتبأما

إنجيدهكتبالإنجيديمتىأقتقو!حيثأيضأشسهادةفدها147"السئكسا!أمح

القديششهادةعنواقوتحتبابةشهومنسكلشوالثانياليومفيوذلكبالعبرافية

أو!شليم.إلىعادأخوىبلأدفيكو!أكبعد":الشهادةهذهتقولالإنجيليمتى

منهواصطبغوابكوا!تهوآمنوأبشوهمالذيناليهودمنجعاعةإليهفاجتعع

بدايةفكتب،لبهبشره!ممالهميدونأقإليهوطلبوا

يتعها،الا!!4به،لمالفددنيةفىأنهالمنسبىآنناليهك!بلغة،قيل؟!لاا

لياتصه-ا!!

:فيفولكلامهنفسليؤكدأ!لسكينمتىاللاب؟خعو!!---!ا-لمحندا!!

بشكلهليسأنجيلهبكتابةمتىالقديسبدأ(ضكدأ)م!وا+ظط.ر!7!غشءا+

يسععهاكاقالتيباللغةولكناليونانيةباللغةلحاضدا:؟++؟..!ا1

وهذ!الشو"هداميهلتأوكيدلعبراببه.،ئفايكلالحقيعهلمسب!ح!!
يعقوبط!ديوفيسيوسالمطرا!بقول!أخيوأ

إنجيله!كتبقدمتىإن":السوياف!الصمليب!أفي
-)015(،؟لبالعبوانيفلسطينبلادفي

!

مي

؟لأ.3لحصفحة،للحؤمنالمقدكص!الكتالبااماكدونالدوليم-أ!لح

5!0.4؟ولجوءاالكتابيةالمعا!فدائر!أ-لح6

لحبماالعَبطيهللكنيسةالمقدسللعجعحالكنسيةألطقوسلجنةأذوأكنقتبعدالمهمالكتابصد!هذا-)أ!لح

031(ون!ت!مو!الكتابهذا!بععلىأ6!!مايوفيالمنعقدةأ!!ثوذكسية

113صفحة،ثانجر،السويانيتاد!سالقعصأعدأد!السنويالقطحا!س-ألح8

25-صفحة.!شوح!تفسيود!أسةمتىإنجيل!(أب)المسكينمتى-أ!لح

"أ!صكحةاالحديدالعهدتعسيرفيالفدلدالد!!السريانيالصليبيبنيعقوبما!ديونيسيوس-15ْ
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شهحادةطعناكبلثأوريشانسإيويناوساتشهادعلىالآمويقتصوولم

،أغسطينوسو،الفمذهبييوحناو،النزينزبغويغو!يوس،إلبي!فانيوس

يوسابيوسو،بابياسواالس!مكند!يبنت!ي!نوسالقديسو،الأو!شليعيكيولسو

هذاهوفأين،الآ!اميمتىإنجيلبوجودقالواالاَباءهولاءكلجيووم،القيصري

القادمة.القليلةالوديقاتخلالعنهال!بحثسثحاولماهذأالإنجيل

أ!!أم!؟مقىأفجيلأصهلأفي،س

هيأيدينابسينلتبضىوماأ))الأصلضاعلقدنقولأقققةبكلنستطيع

لنفالأمو،الأصللهذأمطابقتهامد!نعوفولأمت!/لإلنجيليونانيةلنعسخة

يقولالأصلهذاضيع!اععنو.الحدسوالتخمينالأحوالاحسنفييتخطى

أية!صمالم)!:طوأبلس!عدلنمانالدكتو!

وجود!عننعرفماوكل،العبوانيمتىانجيلمن-!برع11-ة-!.ج

15".!ا(،الآباءمنمتضرقةشهاداتهو-لأ

ج.!ط--!!مم!ة

دأفدسن:قفسيوفونممس!فيإقكشونيفول0،"1!د!!أ

يظهراحسبعاالآراميالأصلوجودثبوتمع"ا

)53)،.،،لهآثادأيننبقلمكنإنه--.با

أللغةفيوض!عت"ةسابج!بمالأبويضول-االأ3-ا

وآية،دانيالوسمفو،عو!أسفوفصولبعدالاَ!امية

اليوموهو؟الأولمتىالقديسوإنجيل،إ!ميامنج!01-

.)153((،مفقود

المقدسألكتابفيرسالتهفيبيوسألباباعنساب!جالأب!شقل

ألنقدعلماستخدأمووجوبالمقدسألكتابأصولفقداقبخصوص4391سنة

ألنقدفنصكوض،!:المفقودللنصمشالبهنح!أقربالىالوصوللمحاولةالنصي

بتطهير!وذلكاصو!!أكعلفي،الإمكاقبقد!،المقدسالنصاثباتهوألنصي

الإضافاتمنالإمكاكقد!ولبتخليصه،ألنس!اخعندكفاءاتعدمعننجمقدمعا
مي

قأالعادةمنالتيالمختلفة!الهفواتأتوالإحمكادألكلعاتمكاقولتبديلوالفجوات6!

"+)154،(العديدةالقووقعبوالمتناقلةالكتاباتفيتتسربد؟

.2551356صفحة،ملرابلسيعدنان:دغورترجعة،الفمالذهبييوحنامتىانجمِلشوحأ-51

5 Y9صفحة،خامسجزء!دافدسغفرأن!سصتفسيو-أ.

.11.صفحه.المقدسالكتا!عمَبةعلى1(أب)ساباجو!ج-153
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وأ!بالمحرلفالإلنجيلهذايصفأكا!لسال!هفئىبالابالحالوصلبل

بالنسخحاقتالتيالأسباب":فيقولالإنجيلذلكفقداقأسبابأحدهوهذا

،وجود!ث!!قافوفيته!صانتهفأفقدتهالم!بويةباللغةالمكتوبالإلنعجيعللهذاالأولى

تبتعدالكنيسةجعلمعاالم!حوفةبالعبريةمتىلإنجيلكثيرينهوأطقةحيا!ةهي

ضاعحتىنساختهفتوقفتفنوقفاليهودبيناسلتخدامهأكبجوا!هذا،عنه

.(ا)55،،مئهالموجود

.كتبوأالذينبينالإنجيلكتبمنأولكاق،):ص!.إلياسالأست!اذيقول

ما-البابليالفتحمنذاليهودلغةوهي-الآ!اميةباللغةفلسطينفيكتبهوقد

اليونانية،اللغةإلىفقلأقالإنجيلهذالبثماثمللعيلاد.05.55السنت!ينبين

قد،الهيليثيألعالملغة،اليونانيةاللغةوكانت.بنفسهمتىهوفاقلهيكوقوقد

قبلالوابحالقو!فيالمقدونيالإسكندرفتوحاتمنذكلهالمتحضوالعالمععت

أقوتالجديدالعهدكتبقانولنيةالساميبسلطانهاأقوتالتي!الكنيسة.المسيح

منمتىكتبهلماجوهوهافيأمينةصو!ةأنهاعلىالتوجعةهذ!قافونيةكذلك

النصهياالأصلفقداقبعداالتوجعةهذ!فأضحت+الاَراميةاللغةفيقبل

)56)".،،مت!االقديسبحسبالمسيحيسوع!بنالإنجيلالكنيسةفيالوسمي

معالآرأميةلتكلمقدالمسيحوأنفقدتالمقدسالكتابأصولأنلناتبين

فهل!جعةغيرالىفقدقداللغهبتلككتبألذيالوحيدالإنجيل!أقتلاميذ!

أ؟أاللهكلاميسحفظهكذا

.2لأصفحة،!شوح،تفسيرد!اسهمتىإنجيل1(أب)المسكينمتىأ-55

31.صفحة.أشخصيتهارسالته،حياته)المسيحيسوع.لنجعهإلياس-)56

!

!

؟،

د؟

!3
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أ-.!ا،ا\ت+--ط+ا-ا.حلخغ!01---+،.-ءا،--+.!بد-،ا-----:-1--"---:-ا!؟--+؟+.+--!ض-.+-اَ
----اال!اح.+-+.:لأا!-.بن--،!-ا--الأ+ا+-اا-؟.--ا-اج!-سا-؟-أ!!+--ص!-.-،-*ا-ا-ا+-اا+اخ11-:

.ا+-----ا-!+3!\.!!نمميا-.لأ،ط-بَم-ا+،-؟!ج---!-+-ح-!تَ--!!-++-!-113
اخ-111-!-!.تج!ا-"-لأ-!،!.-في-.---ا-الأ-!+ا---لأ--!-!1------ا-

!3؟+-1"!ا،-لم!ا!ا".ا--ج!--11+-ا-ا--!!--لأاكلثم3!-ا-.--

-----01!كاا+!+اا-أفْ!:+اخ---ا--101ا--اا+--.--ا!!؟لم.

-!خ!.ا؟--.!-!ا"!!-ا--!ج؟أ...ا-!ءلم+111س+111-

+ج-+ج.!ا-ا-.ت"--+،.!ا.-إ-اآ-ا--"+اا--؟-1111---الأ

ا+؟.طة+--ا!13+جط--.ا011-،ت-ا+ر-..-اا-

،ا+ا!.--!.لم!د-!!.+-3!-:-الأا!+!+...كا

-.ا-.001لأ+.؟.-+ك!!ل!ا-.ا.ي!!آ!!-!.!-.+!+11؟-اا0!.-+!الل!-!؟-يط؟ض--11-111ا--11--ا-؟---+ا+الأا------

-،-ث-!5جُلا--ص-.-ح!01--

-،+--:-س1،!ث!-اش!-!!!

ا-.-ا-خم!لا!ث!ضس*6!!-ا-+!111+--

!--!-..-ز:.!ج!*ب+ا+-+-ير+!-في:!!تء-.ا-Aا-اكا!-+----!.111لأا-+اث--:-ط01+-:-.

-ا"!ا+لأ!!-ا..---سحبقي-لمحطإإ--5،-اه!1،+لأ-+!لأ-+--ا--+ء-،:-

؟--11ء-+-ب+-م؟--...ا-لألأا-1،1"!

ا--!+-لأ..طا:-خ.-!بم--+ا-:--اول-ألاا!-كاولا:ا---ا-----الأا-.ا---!-ا

-!---ا--س!!!
د---ا--.-شا-ا-،ا+-

--؟---ا+كابم-تر-اب-!!.!+-ا+اا--؟ا.

ا!جج-طج!!!؟ةشةش-ضشا-أا+ث+--ايمااادا!-1-

-++تا+ط،ا!--+-.ء--

أء،!-7-؟"..جمبنتر.ا----.

--،-!+أ+نه--+.-*--11-

!-!-سلم3ثهاخ.!-

+-3!+ج-1-بم!،1-.--

-؟لةد-.:.لأ-ا+-د--.--!--

ا--لم-.1َ---.ا01-ت!---ا!اكا---

لم--ا--ع!ااة؟:+.ا--،حها-ش-ع+.--اسء..اا--++:

خ؟ء-!!---.+ا،-*-؟ا-أ+ء.-ا---اسكا؟!-

ا--؟-.ا-!--ُ-1.ا---.-+.-11-!-طكد

1!.-ة3(--!-!!-----!؟ج؟--كاول

+سط-!+ا+جا-ب.-ت11-ول1)أ!-اا---ا+لأا"ضلأ-؟!3+

لأ.ء+-ا-تا--:اَ-+-أ!+-

--؟*--ص--+-ا--ا!!-كاا--اك!ث+!ع-ول-

-16.1.--.-+ول--.ا1رخ؟.د-ولس01

-!-..َاا--نبم-"!-!-!-!ب+نمأ-ع!سكاث!أ-

---االأ--حم!ا1-!.-؟أخد!+---+؟أ+-ا!س-بط.م!--بهبنم.

ا-.اخا--خ؟--خ-.اط،!لمكااا.بم.ثت--جِ-+تجمال!؟!-

!؟!--ا---+-،--.----خ-ا"ا.!---:.س-+اكاو.+ني!-ا

---ا+...ح.ا.!.-+-.-حماا."7.؟اب-غ!طء-.---.

ا.--نجا.+---+-ا:--؟-س-

+لم+.ا-/!تلب!++ش!دبط-!-كا؟--11--+؟+-31----.-لي---!طم

كا!11---كا!--+--،!--خ-:،ط-؟ج!.كهـ!ا

خ!،!و-+3-ام-ا-كا-ااع--!ط--.ا!Wا!ا

،!ع!!+نج!9ا-!-!7--اء-ا؟+يالهمزأ-ثيرا!!حكَل!ير!-

ت--3ت+بر-!ت-3أ+في+--"--ج!ج-ا--01.؟+ا-؟اء!--+؟+-*)عغ-ة*؟-+-ُ!:-ش-5ا--،ت

؟؟ا-+.-!--ت:كلر-ز

!ا..-.ا--:-"-+-!!في!ا+؟!س--+،4-ا-ا

57.+.!-كا-..-ا+--.ت-ص.+---.-

؟حئا+--ب-....--!-اا-َ!+.++أ!جِحأ-ببي+حو!--ب--ا-..ث--حضا---ش+ا-+-!م-!ا-ء75ثا+-اص!.--لم-هـ.--ءاهـ+اَ----

السابحالفصهل

جم!؟!دتاتلخكيكيعكغهل
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؟يسوءميلادتاد-يدلخكيعكنهل

أماديسعبرشهرمنوالعشسسريغالخاصسفيبالميلاديحتفلونالغربيوق

ليناليو.شهوفيبهفيحتفلوقالشرقيوق

+..لكن

منالوغمفعلى،يسوعفيهعاولداللذينوالش!راليومبدقةنخددأقيعكنلا

ألاشهوديسعبومنوالعشوينالخامسفييسوعميلادبيومالكنيسةاحتفال

والغويية+الشرقيةالكنافسبينكبيرخلافعليهبلمؤكدأليسالتاديخهذاأق

يومحولألاختلافلماذأنستطلعمعيفتعال،الخلافهذاسببهو،الأغوب

.يسوعميلاد

بدقةنخددأقبعكنلا!اةبيةأنحظأععا!!دافوةلسقولالخلافهذا،!كن

)57)".،ايسوعفيهعاولداللذينوالشهراليوم

الذياليومقحديدالصعبمن":!يوصحوفيلالدكتو!ويقول،يضيف

"+("+)"المسيحفيهؤلد

.يسوعميلادبيومالكنعائسبهتحتفلالذيالتا!يخم!عأفبحثوسوف

+ديسعبو؟25ليوميسوء!لدهل

4للىنللعطننسمهصهدمدا!3أق":ديمممقو!يوسالأنبالناديحلى

الالمحبكأفكل!ف!م!ممنع!فيوبالتحديدلحمبيتفيالأولكانوق25يومفي

ول-!ل!!ع!جص!!هدث!11ألخامسفىيسَوعلصلادتحتفللدأتفالكنمسة لأا!!5!و،،أدمكبوياءليعحو"الو!يبه"ألبعرمو!د

ا+!فيخأ!ي-!فاجمننأهذا!أختادتسن!لاديسعبوشهرمن!ألعشوين

إلهميلادهومه!(لموعدمناسبأكانلانهالموعد

الشهير.(مث!وا)يقهـولاألذيالشعس

!ي

!6

ديبما

!أ.3ولهصفحة،!أبعجؤءاالكتابيهالمعا!فدأئرةأ!ه

!16.ا111صفحةاهومنيسوعاأ-فدلؤصعوئعِل"ه

.3لحصفحه،الكنيسةلتا!يخموجفى،(أنبا)ديسقو!يسأ-95
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حعو!صبح!الأبيقولوتا!يخهالميلادهذأوعن

كانوق25فيعادةبهالمحتفلالميلادعيدإن"ةأليسوع!

بهذاوحدد،033سنهحوالىأنلنمئ4"دلسعبر"الأول

الذي،تقهرلاالتيأللثعهلسعيدمحلليحلألتا!يخ

/اليومذلكفيبهيحتفلوكالوومالنيونالوثنيوككاك

1016".((الشتويالانقلابيوميعدكاق!هو

،033سنةبداالاحتفالإنيقولحعويصبح!افالأب

بدأإنهموسىسلواقالابليقولبلاتفاقاليسوهو

الأ!شعند!يت!يقولنصهماقالحيث.354سنةفي

ديسهبر35فيالميلادقعييدابتداءأما!أ؟!سىسلوأن

)161(0(،354سمنةمنذفبدأ"ال!ولولكانون

د!افتويلالكبيوالمو!خالكلامهذاوبؤكد

ألكنانسبعضاحتفلت543عاموفي":فيقول-!

فيالمسيحمولدبذكو!روماكنيسة،منهاالغويية-31

قبل!كاق4ولالأكانوقمنوالعشوينالخامساليوما-!خثات

ألتيالشعسألهمولد))متواسبعيدفيهيحتفلهذاثهعصدبسيح11

الغرييةأخواتهاالشدقيةالكنالئس،ات!عت،لم(تقهدلا---ل!ا+!!ع!ي!كل!ني!ت!!

1631".،،الشعسوعمادةلالوثنمةا%فيآالم+أ!أ!تمأ

-.أ!اإ!أ!!

ثا-مكأك

وهذاالش!قيةافنىلتإلصمفحاتقبلهالمقبلهلكنائسلك!ما!ن!

؟يسوعميلادحولأخىأ!أ-هناكهدل

ديسعصروالعشويغْمنالخاصسفىلي!ملوعميلادليومألاحتفالالشرقيةالكنانس!
!كص!كلعد،الا!اءللدبوجودلجرمأ!لسلطيع

I
ألاحتفالتاريخموأفقةمنهووبايناليومنالسمادسهعوخوآموعداواخمتسسا!ت!ي

الوثني+6لأ

دي!

لأ!لح.صفحة،المسيحيا؟يعاكمعجماأليسو!كيحعويصبحيأ-06

.06صفحلأ،التجسدسر!(أرشحند!لت)موسىسلواقأ-61!"

.313آ.أ2صفحة،11جفىءاالحضا!ةقصلأ،ديو!أنت!لل112-

htp: // kotob. has. it



يومادشرقيةادكنيسةاختا!توقد)،:الكتالمج!أععا!!دألْرةمحررويقول

"+)163،،يسوعلبعيلادللاحتفاللينايرصنالسادس

!ور!LAI":موسىسلوأنالأ!شعندريتويقول

فقد+الثانيرا(،"كانوقينايو6فيالغطاسمعالميلاد

ي!!ا!!ك!القوقفيمصويةبوديودقةعلىموةلأولذكو
!64)،."الدابع

كاق!):فبقولد!أفتويلهذا،يؤكد

فيالمسيحبصولديحتفلوكالشرقيونالمسيحيوق

بعدالثانىالقرنمنذينايومنالسثادساليوم

+)165(،،الم!ي!لاد

تص-.ا-+قامالخلافأك-سبقفيعاجليأَفوىوكما

ب!حيلادالاحتفالموعدفيالكنيستينبينوأحتد

منخطيواتهامعلىاشتعلالذي-الأمويسوع

))بالولميةالغوييةلأختهاالشرقيةألكنيسة

ألضراءةوأصلتأذأ.ألخلافذلكفيألسببلمعوفةتشوفقدالقا!كأولعل

السببأعلىستقف

الشهمم!4الهوميلاديمسومميلادفيالعلاقةما

عؤيفىي-أحيانأقاسيةتجدهاقدوعبا!اتشهماداتببيفيعانوردسوف

الشهاداتأعلىنالوأمسيحيينعلعا!الأموكلعاتنهايةفيلكنها-القا!ئ

.واللاهوتالت!ا!يخعلومفيالدكتو!اةوحا!واألكنسيةوالتعال!ي!مالعلعية

ليقول4المسيحيةالكنيسةبهآمنتكعاالمسيحالسيدميلاديومتحديد!عن

!إت":المسيحيةعلىالمصويةالديانةتأثيرعنوأكتحتتشوف!ب!وس!لافلنا

الكعوشمعاسأعياد!أحتفالاتالمسيحمولديومباعتبا!!دليسعيو25يوماختيا!
!

!16اللغةفيعليهيطلقكاق"الذي!ع""مولدألقديمالشعسيألعيدحفظقد

فىلبما-ا"-61بم"مسووعالمصرية

آا60+صفحة.التحسدسر1(أ!شعندهـلت)موسىسئوأنأ-6ع
.2هولصعحه!!أبعجفى،الكمابيها!لعا!!دالر!631

1313313صفحه،11جرخ!الحضا!ةقصه،ديو!انت،يلأ-65

.7ْ6صفحة،القديعةالمصريةالدلاتهه،تشرنيياروسلافأ-66
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مثوأوحكيد)):فيقولمترأميلأدعيدعنعؤدبفهيمالقسالدكتو!وببضيف

7أ-خ!4-ثأ.!لإأول-؟+.الشعسقيامةعيدوهو،ديسعبو35يومهو

؟-!!حَر!يلى!.--%ب!أئج+س!أ
تط!يو.المثثعسأكقظنكانتقديعاالناسفإق

أ!مم!!!أأ!ا-.إلم-اأقصىإلىتصلحتىالموتألىطريقهافي
-خخ.؟!فيذلكبعدتبدأث!ديسعبو21يومالضعف

د--!!هْ")167،(الحياة

!

I

ثه،

د؟

أآ

!!-!الساب!قةألوكميةللأعيادالعيدأهذموأفقةوعغ
----ا-اعلىالمسيحيوكوفابو)):إشد!صيضيقول

!1/شهومغوالعشوفيالخام!د!فيوكانوأعاداتهم

-+-ا-بأكلهمالثافيكانوقمنتحم!وينالموافقطيبى

-إ*؟+؟-ْ!+11هذامنألمحطادسفيياعلون!افصارواالحلاو!

.)168("الظ!و!بعيدالش!و

يو!تحتفلالوومافيةالإمبرا!لو!يةكانت":ششيسكابيقول

مكرساكاقالذي،الشتسويالشعسيألانقلاببيوم!الأولكانوق35

هذاسكبادة"خلهوتيقهو،،لاالذيالشعس!أ،ألهالشعسإلهميلادليوم

ألقرنمنالبتدا-0مثوا،(عبادةديانةفيأدإله--!--ا--س

الامبراطو!اعترأفبعد،الميلادىالوابعكاص+-.

---!.-3ج--لأ،ُ!-!
لبها،معتوفكديانةبالمسمحمةقسطنطين-!!ا

اليومبهذايحتفلوقالمسيحيوقأخذببمء

)؟16".(،المسيحميلادليومبصفتهاد+ا-!.إ*-.

!ييمأر1،لأاكا

دناالكقايية!فالمعاأنوةدوتشرح!-ا---+دولا---+-

شديدةمعا!ضةهئاككانت)!:فتعبىالماْ-كلبهب1!ا،+-،!أ/ا---لىأ

للعادة-الأوليالكنيسةفيا-اّ

!قد.الميلادلبأعيادالأحتفالفيألولثنيةلأ!!لم--ش-.ا+.فبمكلا+كا

بيومالأحتفالفيالغوييةالكنيس!ةبدأت+؟-.

.العرشقل!ططنطينا!تقاءبعدديسعبس،س!5آ!-اِ-

11v-!01!صفحةاالجديدالعهـدالىالمدخل.(قسدكتو!)عؤلزفهي.

ظاهوأ،خللالتوكيبفي).161صفحهاوالسيحيةالوكميةمصوفيالتا!يخيهالمنا!ة.صيفي)سكند!أ-6ول

يامملطيبىشثرم!والعشول!الخامسياليوما!حتفالفيعادتهمعلىئابوواالمسيحيشأقالمؤلفومراد

.،الثانيكانونصالسادسفييأمملونهاوصا!سألحلوىا

ول.!هأهك!//:!6أول.3أأ.لأ2!فحة،،وائلاالمسيحيوق،سفينسيسكايا-أ



ألكنيسةأختا!توقد.الثانيالقوقفيبدأتالعادةهذ!إقا،"هيبوليتسويقول

اختي!ا!سببكانوربعا.يسوعبحيلادللاحتفالينايومغالسادسيومالشرقية

أليومذلكفييحتفلوككافواالووماقأنهوديسعبرا25ليومالغوييةالكنيسة

اختا!ت،قد.ألوقتهذافييحدلثالشتويالانقلابكاقكعا،الشعسالهبعيعد

يسوعالربلعبادةيومإليالوثنيةوالمعا!ساتالعاداتلتحويلأليومهذاالكنيسة

.)017(لالفكرةهذ!،الفمذهبي!لوحناكبريانوسمنكلرددوقد.المسيح

ومنهاالغوبيةالكنافسبعضاحتفلت":فيقولد!أدئ!توديليقولوأخيوأ

4الأولكانوقمن!ال!عشوينألخامساليومف!االمسيحمولدبذكرىروماكنيسة

واففعت،لايقهو"الذيالشعساله)أمولدمثراسبعي!دفيهيحعتفلهذأقبلوكاق

)171".،،ال!ثعسوعبادةبالوثنيةالغوييةأخوالتهاالشرقيةألكنافس

؟شتا!أمصميفأيسوءولدهل

ألذيألفصلعلىيعتوضمغف!ناك،الآتيهوالأعجببل4ألعجبينتهول!

أصلأ.يسوعفيهولد

!يوصعوشل:الدغوريقول

،لدالذياليومتحديدالصعبمن!أ

قإلوقابشا!ةفيجاءوقد،ألمسيحفيه

كالنواالوعاةلأن،شتاءيكنلمألوقت

وليالي4الحقولفيقطيع!يوعون

بيتفيوفبوايووينايوديسعبوشهو

.البوودةشديدةمعطوةوأو!شليملحم

الأغنامقطعاكتكوقلاألوقتهذأ!في

قضرجالقطعاقأنمنهيوخذهذاإلىتلعيحأليهوديالتلعودوفي.مواعيهافي

فتبقى!ألشتاءفيأما.نوفعبوش!هرالىوتبقىما!سش!هرفيمواعيهماإلى

بدايةفيتمقدالمسيحميلادأقالبعضيوىهذاعلى!لبناء،الحظافوداخل

6!الوابعةالسنةمنسبتعبر93لباألتا!يخذلك!حددوا،الضريفنهايةأ!الصيف

،ْالسنةمن!س5يوموأن4السنةنفسفيالمظالحمكيدمنيومأولفي،الميلاسدقعبل

لح!%".)+(،مويمللعذراءالملاكبشارةليومهوالميلادقبلألخامسعة

ْV-هصفحة!!ابحجؤاالكتابيةالمعا!فدأئوةأ"Y.إ!

.313آ،أ3صفحة،11جزءاالحضا!ةقصة،ديورأنتويلأ-الأ

!16ء1661صفحة.هوم!يسوخ.!ثحمتَيلف!لد3!أ-
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!
؟آ!!6،

الغن!رعيمنلوقاأو!د!مابينألتعا!ضمشكلةالمعا!فدائوةأمامذأوننفتح

الوقتذللثفيأو!شليمفيالشتا!منصلففي.الجليدفييكيقأقيستحيلوالذي

دأفوةفتقولالأوقاتهذ!مثلفييعمكاقالذيوالجليدقا!صاالبوديكوق

يسوعولادةاحتعالعدىمعتوضمةلمجط!أتأ!لعا!!

/أأأحمريت!ا!ضْألمهوديةت!لعلىلقطعانهمحوأست!م /ص!ٌِصكللىالممبدي!الومجا!ليمهوولكى"السساء.كصلكى

بم؟!أ!173"."الشتاءفيليسوعولأدةاحتعالمع

-ممم!!ف!اامالعشتا-فيالمس!يحالمحميد!لادةتصتهل

شاا؟++-ْاءوسطقطعانهميوعوكالرحمكاةكاقهل؟الصيف

ماا!+.الكنائسما!الت!لماذأ؟القاتل!البردالثلوج

!-سأكيقينأتعلموه!االم!مميحلبعيلادتحتفلالغوبية

،11إلهعبادةهيوتتيحةحمكبادةعلىموسساليومهذا

صك!لىالحصولمنهاالغرضليسأسئلة؟الشعس

بالمعوفةالعقولانا!ةمنهاالهدفولكنإجابسات

المسيحية،تا!يخفيالمهعةالأيامعنوالمؤ!خينالعلعاءيكتبهماعلىوالاطلاع

11نفسهيسوعميلادهوالأهموبل

3."هصمفحة،!ابعجو،الكتابيهالمعا!فدائوةأ-كالأ
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..01بى

ا-.-.001--ا--اء--ا+اخ-.ا+----------ا.--ا-ا+.ا-ا---!--اا-.----ا!بم.--اط-..---ا--ء!---!عكا،ا+شغِ+!-ا-!ةا---اا!+-1،1---11+ا--اااا.-ا-ا+لم؟"خئمكا!

لأ--اولت!اا-،+س؟يمت!ال!."بم:---كاا+ا---ا----!-"--.---إ!:-س-!س-لم+َ!

-ء:--ة1111نخ!كهبما-خ"."د-!!حم!،7!-!لاظ-5--+9-!-جم!-!+ا---+!كا.،----ا--ع،ول.--

!--01--ا-بتغ،.!.+6+ا-طكاكا

اا+آ+لأ-!+-".-.-س+-!َ++كا--ا!----الممهألم+!سن!-3!.+-اَ

!م!+ا+!-!+:3؟ث+.--+،--

!ج!آ--،فيا--ا؟+-ا-311--!؟.--اط---ااط--ا.!-ا-+.

كا؟+طحى-111

++!ء-خ!اة-7-اإ.طس؟اب--!-1111لأ!!-ا!!اا-ا-ا-ا-؟11--!!--َا+!اأب71؟01"11+ا

+!-.-ا.+!،ض-:ا-ا-!ا+اء.-ا!-خخ---+االما---"1اك!--ا/_!!ا

-ا..اا-ا!-3-ااو+اا!برأدا11لأ-لأا-اآ--،لأ-

--!ا.-ا-،حز؟-+-ام-!!-!--ا+11+++-+1--11

-ا-01ا--!ا-ا+-.-!ا-.---.-د؟ط!ي!!ااغ11جأ5"1-ا.ا-.-ا+ا-،-كا+---ئر1-ا-11----+ا----11-11111--ج--ا؟-لأ

ا-كا-خ.+-+".ا.!؟محط+!-!

---+!-هـا-+3رو---!+لم!ث!كلم-؟+طبماولاا-+-..ح!.!أ.؟!."أ--ا

11-لأ+-ا-11!-+8-71+!ءكأج.س-101 .ا-11!-م،++!؟ا!--!حبم!-ص!+ولت!!

كا-:-.+خ.-+7-..،+تلم!كاا---ا1

11:-.-ة!ض!!ح!نج-!ط؟-؟سهبل!.،اك!+تجما!!"011!ا!كا-ا!-11+!ا

-إ-،-:فبهي--ا-++-!-جا،-!لأب-!--ا--،ا-لى-1-؟!

-خ--ط؟!اة----.-..+-ا--كا.+-!!-ت!+.------كالم---ب!يز-آين4طمْأبربم

ا--.ا-!ا!أبر-."تأالا!+.س!-ا!؟-ا-ا-+!------اكأ---كاسكاا!ع"،+!!6--؟كي-

-؟--خا!:ا!!---+----"--!اا.+ا-!.؟طبه!كا-!كحك!كأ!+أ
---!-لمس--

لم+.!+-ا+م-ب!أبر.لمت-ءكم-+-.+كاد

ا-ا!-1!0يز+ب-لم.-!.جم!

.ا--!-ط!6--+و+--...---7!-"-

---!..كا-،-.--ا!!ا-ا؟.ا-بر-:؟++،-

-؟"--لم-.--:!-.ا*--و+--س!---كل---.+ا..ذ--ء!يخبن*-.؟!

خ-!-+.ا-ظ!بماكاا!ا-11---ا+خ!--!-----11!ااُس؟+ولا-.

برأ-.خج.؟ي!-لأ--

ا+ا--ا-061-.ت!ا---؟01-س-

11-ن-":---!*!-+لأ!+!مدء،--ا-ا-.-أ11؟ا-+

--ت-!-+!!ك-!-س-01ة--111لم-.!

كا.؟-بتالأسا-01جة+*!ا:-ا!-ا!ا+.

-ش+ة--ا.+ن!؟تس-رو+ث-.-نألح*أثط--ا--!---؟.-.

--الأ+!أ!11،-!بمسا!-:اا-الأ--+.ا-.-خحبر-.-+ط-------،

.-كا!------+.+أ--!1.-!كم3.ام01+!ا+----.ل!-س؟!+ني

كااا!ى-ش-ج-+؟-اكا1كا..؟+فيث-!+

-:--+س"-5--:.ا-11بيآ!!خ-+-ا-+كاا+--ا!-لأفى--ا11به!.-

.ط--.-..----ا-ثا.؟.-الما--لزفي+

،لأ--)-.+.سمحا:-6

-+أ-.-بقَي-7-."مم!+ي!--بر-خ!-خعجمعأ!ك!ا..ط!

+--+-+---+-ا-ت-؟جمي!!!؟!كلط7.

كا-!.-كا--ا+؟1،!!لح3سي-ا-ش-7:.ط

+-ء!-!-!ا--111+3.سمكيث-+-ذب-؟الم

كل!+--01ول-!،لمنم؟-نج!-،ش:يِي-كاِ؟

-!-!ت!+.--ا+++-ة--!!---!1ا!-كاا-!-11-!حتلب+كىجر3جإنم!

لماممم-ط+--خ..6-3---ااا+"-!--ا!ا!!لمحئ!ءمم!4

--!ئمآا+-+،-+-سابمكبم.!-.ا.---ا-اس

-..!---ةا-11+0ا-001+1--اكا---

!-ث----.د،-.

----!--01-.

لأ---01--+.-!يكاكا-!ط-ع!

!ل-الأح-ش!َا---لأ+.--.ا

ا-+!ى.ك!لأ-ا--!-.-ا5111لنن.---!5ظ!-ةطد+ش+ا++.

--:-.-.-كا-.-حمحمي-+لم+++د،-3-+.اا.+-ء+-بفى.؟!-!+-ا%ءإ---.؟-ا-لأحمة-.!--لى!ة-ادة.!-حمم-.حم!،د-ء؟!ى--؟!ر++---!-كا-!+--+َ.--101

الثامنالفصل

أ!ناجيل؟يس!حصلبمتى
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ا!ناجيل؟يسومصلبمتى

ألجععة.يومصلبأثهيتفقوك

+..لكن

أهعية.أكثوموضلوعأدنبحسثأقيجبلكننا...السقالهذال!ي!س

الفصمح؟قبلأمالفصمحليومأثسيحصهلبهل

ألفصح،بعدإنهمتىإنجيليقول

د-اح)174".التلاميذمعالفصحأكلفيسوع

01011ول-ا-..لكغ

لم!لأاما1

م-+ءاا41!6لميسوعإقيخبرنايوحناإنجيل

ا!%لم+؟اة-:؟ا++.+س3.ا-س)175".بعدالفصحأكلقديكن

ا11ْ-ْكا-ت1/؟!صلبيمومتحديدفيالخلافهذا

ته!-+ا؟اثاخ-*ما!التالتيالمشاكلأكبومنيسوع

لتلككتابةوقتحتىالكنيسةتواجه

والأف!امالعقولأصحابمنالمحققينألعلماءكلامننقلأن!نستطيعالسطو!

أ)1لهاحللامشكلةأنها

حل؟حماأثشكلةل!ذ!طا

والعلعا-المفسووقيواجههاالتيالمسائلأعقدمنالتنعاقضهذاأقال!شكالية

الصليبعلىكاقيسوعهل؟وأحدآقفيمختلفينيومينفييسوعليصلبفكيف

؟تلاميذ!محالفصحيئاكلكاقالوقتنفس!قي

لألح

vo

ائفضحَ؟!لحتَائئللَذنُعذأقئرلدُأيبئظائهُيَشوص!قائلينإلىالقلاَ!يذتقذمَأنفَطيبرأَقيمآوليؤفي)-

قغائعصْحَأَضنَغِعئذك!ويب.وَقيننإِكيقُولالمفلخ:لَةؤقولوِافُلآن)قىينَه،ألماألىولأفقالَتاذهَبُوأ

وفيعَا31غشرَ.ألائمئيقَخأتقأَالمشا-كانَ."وَلما.اثفضخؤأغذوأسُحوغآقوَفخكقاَألئلإَممِذأققغل6.هتلآ!يذي

وأنِضأ(31ألىألأعدد36اصحاح)متىانجيل5(يُشلعُبيمئكغؤاحذااق:لَئُأقولُافخقتقاليًفونفغ

.(آلأآو6عدُد41الإصبحاح)مرقصأنجيل

ائتلآط"5تهُئقَالُمَؤضعجيأئيلايةكُرسِئيغلَىوَتجئسقيشُوع،أَخرَبخائققلهذَابيلآ!سقسَحِعَفلَقَا)-

"أفَضزخُواة)".قَلككُغهُؤذآ3للي!وَدفَقالَ.ألشادشةألسئاعَةؤنخوأتقضمح،أشتغدَادُ"وَكَا!50"نجتاثَاؤبالعثرَأنئة

--سس-س--كل-7+--

1(.!إلى13عددأ!اصحاح)يوحناإنجيل(!!اضلئهخذ!)*خذ!!

؟،

دي!

؟آ
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!

؟مي

ديبما

؟آ

التهيتة!منحولالاناجيلكتبةاختلافعنموسىسىأنالمطوانيقول

)177(الإ!افيةللأناجيلوفقا":وتحديد!)176"الفصحعيدحولالأخيوللعشاء

التقويمبحسبيبدأالذيألفصحيومفيوأقيمالغصحطعامالأخيرألعشاءكا!

العشاءيوكلكا!لذلك.التالىاليومغروبفيوينت!يالغروبمنالطيهودي

أقالعلممع،الغو!ببعدالفصحى

يحصلكاقألهيكلفيالخوافذبح

الوابعالإنجيلأمااواحدليهـومقبل

وبالتاليالأخيرألعشا-أقفيوكد

نها!ق!قدالأفخا!ستياتأسسيس

وأ!صثطاء،،ا!نعيس!)أيالجععة

ولكن.الجععةيومحصلقدالصلب

الوأقع،افصحيوميكنلماليومهذا

نيساناأ5فياليهوديالتقويمحسب

!كشيةحصل،يوحناحسب،فالصلب.الفصحيةالخوأفذبحيومهوالذ!ا

هذا!كانالبيلا!سإليقيافاعندمنألجععةصباحبيسوعأتواالذينلأ!االفصح

-)178(،،التهيئةيوماليوم

سكنالمطكالملاكلعبو!تذكا!اتقر!لأنهألاسمبهذاالعيدسعي!قد.العب!معنا!عبريلفظالفصع-ألأ6

مصر+منخد!جهمأثتاءالأحموالبحرالمهود!كبو!ئمبالدمقائمتاها4القلياعتبات!االملطخهالبيوتأبواب

الاحتفالاتوكانت.فطيرأأكلو!أييختحر.أنف!بلالخروجلملهَخبرهماْكلوالأفهمالفطيربعيدكذلكوشعي

وهوالعبريةالسنةش!و!منالأولالشهرمنعشرالخامساليوممن!تبدآ!أيامسبعلأتستعرالعيدبهذا

هصر،منفيهأليهودخوجالذيهواليومذلك4كا!.فيسانالسبيبطدبُشعونهأصيحواالذي!ابيبش!ر

بد!فطيوأيأمملوقالأيامالسبعةطوالوكانواالمذكو!.ألشهرمنوالعشورلنالحاديأليوممساءفي!تنتهي

!ش!عونهءصكليهالسابقاليومعشيةمنابتدا-العيدلذلكالمقررةألطقوسويعا!سون.الختعرالخبفىمن

أول!كان.أبرللاليومنُسحمِهالذي!هوانيساقأ!أببِشهرمغعشوالرأبعاليوموهواألاسشداديوم

بابقائعتيبدمهوتلطخ،خووفاالأستعداديوم!كاث!يةفيل!وديةعائلةكلتذبحأقوأهعهعاالطقوسهذه

،بعضالفطيدمعالبيتداخللححهتأكلثم؟منهعظعةتكسرأندونبأكعله!تشوله!الفلياوعتبتهالبيت

أنجيلتفسير،(الأ!ئوذكسبطولوك)كيرلس)بالنا!.تحوقهالصباحالىمنهبقيوما،الوةالأعشالب

.(لح06صفحة،لوقا

مذبح.وأهنكاالىتحقاج!ذبيحههو.للوعاةينيدطقسلفصحا.تكفيولأبعأطايححل!الإسوائيليلفصحا)

1(خو!ي)ألفغاليبولس)(!خصبهالقطيحنعوعلىليحصلوأالناسيقدمهصغيرحيوأنذبيحههو!

.(11لحصفحه.ثاقجر؟المقدسالكتابإلىالدخل

.(ولوقا4مرقصمتىأالجديدالعهدمنالأولىالئلاثةالأناجيل!هيالمتشابهةالأناجيلأيأ+!ائيةالأفاجيلأ-لألأ

.59صفحة،ألالامسد،!صطرأك)موسىسلواقأَ"لأ
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الأ!بعةالإنجيليوقيتفق،،:فيقولإجالبةعنالبحثمؤونةنفسهالمطوأق،يكفيذأ

أن!مإلا.ألجععةيوملتمالصلب!أقالخعيسمساءأقيمالأخيرالعشاءأقعلى

+917()لململاأمفصحياعشاءالأخيوالعشاءكاقإذافيعايتفقوقلا

يسوعأكصراحةيقر!وقولوقاوموقصمتى

صراحةيوحنايقو!حينفيتلاميذ!معالفصحأكل

أكلقبلأيللفصحالاستعداديومصلبيسعوعاك

أ)أكاملبيومألفصح

فيواحدم!صد!علىأعتمادناببكسوكألالابد

همTمنيومحولال!ائلالخلافهذأمثلتقريو

حدثفإذأ،يسوعصلبليوم!هوألاالمسيتخيلأأيام

صلبو!مسميحيةفلااليومهذأأحدأثفيتتاقض

عصبهوالصلبأقيعلمفالكل،كفا!ة!لافدا-ولأ

ح!ظالقسالدكتو!كتابلتصحفنالذلك،المسيحية

فيهشكلاهعا":هذابحث!اموضوعحولفيهيقول!الذيا!جوجس

ألصليب،علىمعلقاكاقلأنهالجععةيومالأخيرالطعامهذأيتناوللمألسيدأق

.)018(،(الخعيسيومتمالأخي!وفالعشاء

وفقرأأ!لقدسبأ!طظألىأثو!إلىمعأنذهبمت!اإفجيلنصولتفسير

يسوعأقبوضوحيقر!حيثذلكبياقفيهفنجدللععوفةظعآنايوويلعلهسطو!!

لاهلالملاك!إهلاكمصومنللهووباليهوديالعيدبذلكاحتفالأألفصحأكل

ليتنا!لواالع!يدم!الأولاليومعشيةالمقديوق،،أصدقاؤ!يسوعاجتعع)!:مصو

حين،مصومناليهوديالشعبخووجيومإنه.واحدةكعائلة!عاالفصحعشاء

البيت،بابفو!األدمجعلتئم.جديأوخووفبذبحيهوديةعافلةكلقامت

)".اْأ11المصديينبيوتفيالألبكا!كلعلىقضىالذيالموتملأكمغحعايتهالتضعن

.5!صححهاالآلامسو،(مطواق)موسىسلوان-أ!لأ

316.صفحه،ولجرءْأالمسيحيالفكوتا!سخ.(قسدكتو!)الخضريجرجسحنا-."أ

.آ!!صفحهاكو!بوقجاقالأبتقديم،المقدسالكتابالىِالموشد-أ"أ

بيتمنفيهخوجواالذيوهوانيساقأيأبيبشهويتخذ!اأنمصرفيوهمإسرائيللبنيكَدبهاأياصرصد!

شاةأسنةافيذكوأصحيحةشاةمنهالعاشوفيصنهمجعا!حهَكلنشترىو(ق،الدينيةلسنتهم!أسأ.العبودية

مح!(سه،موة!أعشابكنطيومحمش!لأ!يأمملوفهاالعشيةفييذبحونهصكشرالوابعاليومالىويحفضلونهللبيت

وأحذيتهـم!مشدودةوأحقاؤ!ابسوعةويأكلونه!يحوقشيءهنهبقيفإذا.الصباحالىمنهيبقوق!!،أكا!عه

؟()1!شيدياكوقيانوبعبد!)!أجعْيضأ.ل!مأبديةفريضةهذأليكونوأقاأيدل!مفي!عصيهم،ا!جل!مفي

.(-5+صفحهاالثافساتيهِ:المحوي!مواكْقة-ذكلصاألاْ!تبالأقباصلهصول!ية.البح!مخة

!

6حمى

،يبما

أآ
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معيسوعتناولهالذيالعشاءطبيعةحولالخلافسعيدحبيب،لشقسو!

الاحتفالطبي!عةحولخوآشجوففىاع167سنةفيأ):فيقولالصلبليلةتلأميذ!

اليومفيهاتيسوعأقإلىبعضهمذهبفق!د.نيساكم!عشسوالوابعباليوم

فيوقعموتهأقإلى،الآخوالبعضوذهب،يوحثابشا!ةققولكما،عشرالرابح

!183".(،الأخو!ألبشائومنيستدلعشوكعاالخامس

وليلة!يومفيخلافا)كالحقيقةفيلكن

!--+!-،المتخالفينبينفيهألتوفيقالصعبلمنكاملين
-!!الو،حعصعهموقدليكتبوقكل!مكاقإقلاسيعا

ا-ا--اطا!وفياوالنسياقوالخطأالوللمنالقدس

،!تم!!الأخيوالعشاء":كليؤيشفيؤ!لطيقولذلك

!--حيَجعيعهاحدثتقدوالصلبالقوياقإقامةمح
*-طه!-

-+-.لإشا!اتوطيقا.الجععةيوم-الفصحيومفي

.-فيِفيالفصح!قع31،،قد:1"ويوحناأنجيلفي

مقبولا!حلأنجدلا+الجععةفيوليسالسبت

.)183(،(التوكتيطتيعةالصعولب!هلهذ!

.((ألصعوبةلهذ!مقبولأحلأنجدلا)!غبش!لأفيهالبسلاإجابة

واللاهوتالفلسفةفيالدكتو!ا!علىالح!اصلثغالبميولسألخو!يويقول

:فيقولالصلبموسكدبتحديدألخاصةالنصوصبينالجعحاشكاليلأحول

كاقيوحنافحسب.السنةتلكف!االفصحيومحوليخت!لفوكالإنجيليوق،!

الشوأححا!ل.فصحيأعشاءالسريالعشاءيكنلمإذق،السبتيومالفصغ

ا".)4ْ،،عبثأ!لكنالمعطيينهذينلبينليوفقواأق

ما!أ!ضح)85)"بوحناألقديس"عاد:اثعسك!ينمت!ىالأ!ثوذكسيالأبويقول

.)186(((السبتيومكاقألسنةهذ!فيالفصحعيديومأققاطعةدلالةيدل

!

!ي
.13،135عصفححهَ!ألمسيحيةفجر/سعيدحبيبأ-ول3؟؟

.66صفحة!المعذبالخادمالهمسيحلاماكيقلشفيزللين-183،.

ول.53صفحه،القديموالشدقالقدسالكتابفيالجامعالمحمط،(خو!يدكتور)فغاليبيلمبم-أوللحفى؟

غطمفا!كانال!ئتذلكنؤتملأَقالشتت.فىالضلم!عَنىالاخشادلئضلافلكَى.اد--اكَاقاذ!5"أ
.-..--.سيعد.+لم)

.((01إلى31عددأ!5إصحا)لوحنانجملأٍ)

116A-أألأولصفحة!ئاكجرء،يوحناانجيلتفسيو.(أب)الممممكينمتىأ.
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ا".!7ْ"الجمعةيوموليسالسبتيومكاق،ي!وحناشهادةحسب

لتبقىلاكعنلكي)!:أدكلطوليمالإن!جيلتفسيوفيالجليلالكنؤصاحبيضول

الصلباقعلىالمصلوبينليتركونألوومانيوقكاقالسبتفيالصليبعلىالأجساد

وأما+قصوأمألؤمانطال!لفسدوأيعوتوأحتى

+!أجسادتبقىأقلا!ضهمتتجيم!صافحسبوااليهود

-س-+ا!بع+"وبنواالشعسغووببعدصل!ب!النهمعلىالمصلوبين

س!!!ذلكلأك(22:أ3)التثنيةفيقيلماعلىذلك أسبوعفيالذيالسبتلأنهعظيعاكاقالسبت

188()((السبوتأقدسعندهموهوألفصح

!-

لبحيوتهدبرين!نالكبيواللاهوتيويصرح

فيهذا":قائلاالمعضلةلهذ!حلإيجادفي

أكثومغواحدهذأ،حقاالمويكالسوالهوالوأقع

--ْ-الجديدالعهدمفسروحاول،قد،صعوبةالأسئلة

يأهناكوليس4بسيطةأجابةأليةإعحلاءالمعكنغيوومن،عليهليجيبوأأق

ولوقاومعوكتصمتىأقذلك،نفسهاأد!فاجيلنصوصمنلتوضي!حهأحتعال

يقولالوقتذاتوفيبالعليدليحتفلكانيسوعإققعافاواضحةلبطويقةيقولوق

.أ"أوْ"الوقتذلكفيبهيحتفليكنلمانهيوحنا

قد"الخلافْهذالناش!ا!حأأ!كلطجوجيسضطالدكشورويضيف

الثلاثةالأفاجيلأقالوبانيوألعشلا-المسيحصلبي!وملمشكل!د!استنافيلاحعظنا

بينعا،الفصحعيدأثماءالويالنيالعشاءبفويضةقامالسيدأنتبينأنحاولتالأولى

الفصح،خووفتقديممعالصليبعلىالمس!ي!حموتحادثةتوفيقيوحناحا!ل

المومو!!المسيحأقوه!االعظ!يعةالسساميةالحقيقةهذ!يبو!أقيويدليوحنافإق

ذلكنفسههوأصبحقد9عامكلألاسرائ!يلي!وقيقدمهكاقالذيالحعلبهذأإليه

أ!".)1،091ألومو!محلحلقدفالحقيقة+الحعل

!!.وللحصفحه،نجمميشال:الأبتعريب،الأناجيلفيالمسيحاكيزشثى.ف!"أ-

آ30ْ213صفحة،يوحناإنجيل!ئالثجد،الإنجيلتفسيوفيالجل!لالكنز،أد!!ليم"أ
.11ْ،31!صفحة،الأربعة،الأناجيلسِموع،د!ينجوقأ-ول9

لأأكا.صفحةاالمسيحيالفكوتا!لخ!(قسدكتور)الخضويجرجسحناأ-09
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!
!آ!!6،

تا!كاً!أيهقبلمن!تصرفاجتهدقديوحناأقمعنا!الخطيرالكلاك!وهذأ

ج!نالكبيواللاهوننيأكذلكمنالأكثومجيمبا،بلالهيصوخالقدسالووح

دينيمنحىمن!ذلكألفصحيومصلبيسوعيكوقأقاحتعاليةيدفح!يغفى

!أيستطيعأليهودليةوألتقاليدللتا!يخالمتفحصفإق4اليهودلد!واج!ت!عاعي

فيألفعلذلكعلىاليهوديقدمأقالمسسس!تتخيلمنأنه-يذكوعناءدون-يجوم

وإلى-المحتعلغيومن":كني!قوللديهمالسبوتأقدسأقناهيكأليامهمأقدس

الأهعيةهذهلهعيدخلالوصلب!أدينحوكمقديسوعيكوقأن-كبيرةد!جة

منالد!جةهذ!!كلى!ومانيحاكميكوكأقالمحتعلخكيوومن.الفصحكديد

لهالشخصيةالسنيالإعدامفيباشتراكهكبيوةمخا!لوةعلىيقدمحقىالغبا-

يعدكهذاوععل+الحجاجبجعاهيوقعبمأو!شليمفيهكانتوقتوفيشعبيتها

.اليهودبينالثو!ةشرارةيفجرأقهذاشأقمنوكاق،ألعظيمالعيدليومتنجيسأ

أتتاءحوكميسوعأقلوبالفصحالخاصةاليهودقوانينمحسيتتاقضالأمركاق

ليتضعنوهذااالفصحفيمعنوعاكاقأشكالهبجعيعالععللأقذلك.العيد

للنجاسةسيتعوضموقكانوأاليهودالقادةفإقذلكعلىوفضلا+السنهد!ي!ععل

المتعلقةوالأمو!.الوقتذلكفيشكلبأيبيلاطسمعبالتعاملاطقسية

كاقإذاأفضلنحوعلىتفسيو!يعكنفيهاألسوعةعنصو!لاسيعابالمحاكعات

.ا!ا"أ،،بالفعلبدأقديكوقأقلا،يبدأأقوشكعلىالفصح

!!أحدكلوجهف!فيهولبقوقهشامخأقالئعاَالسوالوما!ال

،،الفصحقبلأمالفصحيوميسوءصُلبمتى

!؟4لوقاومتىموقصأ!يوحناأخطأمن

.181صفحة!الأربعهوايأناجيليسوع!د!لنجوق-أ!أ
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ت!!
+!!ش!ب+خد111+

لأ-!--خ

+!ثا

،ط!!!

ث!!-ضس!--ا-؟ا-ثل!!يه!7

؟--كا-ث!؟!ا+ا+د؟-به!ثغ.."!7برش!اد+ا

+-.!ا-ا--أ-----؟الم

التاسحالفصمل

يس!ع؟صهلبصكلىأثسيحيوقأتفغهل
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السلامعليهأثسيحصيلبدعو!

أثسيحي!؟عندالصملبأهعيةما

--لاطبما--ْ++!ئعشَ!طا!-االعودذلكالصليب.والصليبالصلبعغ

مِمبمبه!6!ا!ا!ياد!حام!المتقا!لعال!نحاسيأوالخ!شس!بي

نر+ا-/-!ْويعنحهوآلأمسههعومهالمسيحيعليهيلقى

،!د&إا؟الصليبمنأهمشي!،أياالأبديةألسعادة

111"(عنوكفا!ةفدا!يسوعبصلبمسيحيكليعتقد !ض!ل!الدكتو!!ييرْيقولالعقيدةتلكوعنالبشوبني

+ْكا!الصليبعلىالمسيحموتعقيدةأق11:صعو!ل

-+!-!لهدممحا!لةأيةوأق،المسيحيةالعقيد!لبهي

--)++--ا-ع!+العقيعدةلهدمصحاولةلبالتاليهي،العقيدةهذه

ئ!!ا!!+ط،!الا!-0)291،"المسيحية

الإيعاكأقصموفيلالدكتو!كلعاتمنيبدوفكعا

ملحو!اولامسبو!اغيوإجعاعمحليسوعبصلب

طوأنفهْمتعدْدتمهعاالمسمحمنألم!م!يحيينعصكنعن
.سععا!عوصلصميص،عثه

.(ا39)،،الم!سي!حبصلبجعيعايومنون-؟!-"س!آْ

:أدعقيدةهذ!عدىصسىسلوأنالمطواك!يؤكد+-.--!

المسيححولالأناجيلفيالمعلوماتأقالملاحظمن!)-ْ+

روايةفيأكثرمفصلةوتصيوتنتظملكنهامبعتوة

بينالإ!ائيةالأناجيلألتقاءنقطةتشكلفهذ!آلامه

أليمود!وهذا"ألوابعالإنجيلمعوكذلكبعضها

الكنيسة!إيعانمحو!كاناوقيامتهالمسيحصلبأق-

أ(.)49ااالأولى

،6

؟

.هصفحه،إغماءأمموت،(دكتو!)صعوئيلفوفي2!أ

.3صفحلأء!معا!ضموْيدبينالمسيحصلبقضيلأاسععانعوض-)39

.51صفحة.لألاماسو.(مطواك)موسىسلياق-أ!!
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!
7آديبما6!بم

المسيحيةعقيدتناإت)):لنصهمايقولحيث!ديىصحوديلوأيضلاًالدكتو!

منهابداوإن،لذأاللهوحيهوهذالأقب!انؤمنالصليبعليالمسيحموتفي

ه)591("المحدودالبشويبالعقلفد!كهاأقفستطيحلاأمو!

قا!يخيأ؟الصللبحادنتةثبتتهلولكن.المسيحيةععادهوالصلبأن!!يناكعا

تا!لخياَ؟نابتلاالصملبحادكةهل

-امنهنتوقعنو!غأوكاتبلأينقواعندما

وأحداثلوقائعالأمينوالنقلوالأمانةالحيادية

الئت!ابوكتاباتقوالأمنالملاحظولكى"التا!يخ

!مالحم!لبفعسألة،ذلكخلافأل!موواقحأكالمسيحيين

تهدمأوتقومأساس!هاعلىوالتيالمسيحيةالعقاندأهم

الأ!ضمشا!!افيواحدمسيحيليجوؤ!لذلك6المسيحية

وضعفيالإشكالولكن.يسوعصلبفييشكأن!مغا!ب!ا

أنهمالمسطئوليةقد!علىنظنهمألذينوالعلعا-الكتابهقلاء

القهص،الحصولاالمثالسبيلعلىومن!مالمسيحيالتا!يخحقافقليخفوق

جعيحأنعلىيوكدالذيبسي!اكلسيحعبد

:فيقول،المسيحبصلبآمنواالبد-منذالممسيحيين

بصلبالبدءمنذ6قلذاكعا،المعسببحيونآمن"

جاءحتىالمسيحصلببعدمأحديقلولم،المسيح

006منباكثرالمسيحيةانتثا!وبعدالقرآنيةنعالآية

.)691(//سنة

يوأفيأ!:مويوصولْيلالدكتو!وكذلك

الاحتفالعلىالميلاديالثانيالقركمنذالمسيحمِوق

!فيهاالعظيعةالجععةيومالمسيحصلبلبذكسو!

انقسلامهم!غموالمصميحيون.لفدافهمالاخت!يا!يوموتهالمسيحصلبيذكووق

بعضتفسي!وفيالآخوالبعضعنبعضهملاختلافالأولالقرقمنذفوقالى

.)791((،وقيامتهوموتهالمسيحص!لبجهةمنيختلفوألم4ألكتابيةالأعداد

!Al،5"صف!ةاكشعيرفيالمسيحقبر،(دكتو!)صعوئمِلف!لفى-591

.8صفحة،لهمشيهأمحقيقةالمسيحصلبهل!(قس)بسيطالمسيحعبد-أ6!

.ألحا(؟!.صفحة،إغعاءأمموت1(دكتو!)صعوئيلفريفى-لأ!؟
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صلبج!ةمنالمسيحيونيختلفلم":فيقولالمعنىففس!طنعوض!يؤكد

فويقأأق،الموضوعهذأبشأقبين!مأختلافمنحدثماوكلءالإطلا!اعلىالمسيح

بينما،الناسوتجهةمنضلبالمسيحإققالمنهم

بحالةأللاهوتإليوصلألصلبأقآخوفويققال

وقعالصلبإكغيبرهموقاد.ماديسةلامعنويةا!ا

قأعلىيدلوالأصر.معاوالناسوتاللاهوتعلىط----

بصلبنمثعهأتهممنذيومنوقكانواجعيعأالمسيحيين--ِ.لأ

-)891("المسيح1،

.كنيقوليسي!عيدالمسيحالكاهنبعودو

المسيحيينمنولااليحهودمنلاأحديشكلم9أ+ا

كانالذيأقّحقيقةفياغيرهمأوالو!ماقمنولاا-.

91".)و،،المسيحهوالصليبعليومعلفامصلوئا!،-إ

لمللمسبحفالمعاصروق":!بض!يوسف

---ا+،-----مالكن.وموتهصلبهحقيقةمنهمأحدينكو

!ح!!---تش!ادةتوكيوكاقولهذأالمسيحقيامةهوألنكرو!

بمبمبمول.+ا!هضْا36َْْ".)َلمماقي!امتهعليالأععالسضرفيالوسل
--ث؟+!ا

؟!سأة!!ا؟ط+"-في+"ا+الدعو!هذ!بسي!أثسيحعكبدنسببل

13ولم11ةفيقولموا!بةوبلامباشوةل!دعسلعين

.-3"++؟مجيءقبلبُقتلأويُصحلبلمالمسيحبأنأحديقل

!!-،!الإخوةْغيربذلكأحدببقلل!كعاالمسسلام

.1102،،،المسلعين

لكغ+..

إلى!نحتاجولنأوألعحصالعلعيالبحتمنظا!تحتالكلأمهذالنضعسوف

الكث!ي!و-الشيالتدليسمنفيهبللهأساسلاالكلامهذااقلنكتشفعناءكبيو

؟لأ.وال!غشالكذبمئلاستخدامهاالبعضيسوءقدألتيألكلعالتنتجنبكيوذلك

!ل!.هذأمثلعلعيمجالفياستخدامهاعننترفحألفاظفهي4والجهلوالخداع

!أ".صفحة!ل!مش!هأمحقيقةالمسيحصلصْهل،(قس)سسعلْألمسمحع!دْ-!!أ ول.ص!عحهأومعا!صمويدب!ىالمسيحصلبكصيهاسععا!عوصأ"!

.16صفحه،المسيحقيامة،!لاضيوسف3َ-

:tp.لأصفحة6ل!مشبهأمحقيقةالمسيحصلبهلة(قس)بسيطالمسيحعبد-3أْ // kotob. has. it



!آد؟6،!!

تعاما،نقيضطوفيعلىهم،يسوعصلبأنكوتافوقتينهناكأنيلاحظ
ألغنوصيوكو،اليهوديألناموسعلىالمحافظةيويد!قالذينالأبيوفيو!هعا

اللاهوقيةالعقافدفيالشاسعالبوقهذاواالي!وديةعنالبعدكلالبعيدونا

أقدمشفهيلت!قليدوجودإلىببشيو،المسيحصلبافكا!علىاتفاقهعامعللفوقتين

المسألة.هذ!الأخو!حمكننقلتقدألفوقتينمنفرقةأ!اأنببعكنلالأنه،بهذا

خوجتال!هوطقاتأقو،فقطأ!ثوذكسيةصو!ةمنقتكوقل!المبكرةألكنيسة)ك

لهمنهاأحديكنل!و4مختلفةأش!كالوصو!للعسيحيةكاكبل،ذلكبعدمنها

الآخو.علىالسلطةأوالغلبة

يوحناسفدأععال

توافقلالأنهاالكنيسةتقبلهالمقديعةأسفا!ضعنمغقدي!سفووهو

مغا!ةفييوحنايحدثيسوع)يوح!ذأأععالسفوفيوجا-،المسيحيةالعقيدة

الكلامهذالنانقلمنأنعؤيويتتخيلأكولك،يصلبلم!أنه(الصلبساعة

أ!لسيحعبيدفالكاهغ،المسيحصدبأنكرانساقأي!جودأنسكومننفسههو

نصه:مايوحناأعمالسفومغلناينقلبسي!

4!ثإ6ي!ب!ا،أ-غس،ئم!دئبمابنافي3!ن!ه؟7ولأقد!ق!صُلِبَيتألّس!أقدوققألّمالمسيحأ!!)

كلة3ثأق؟ول"لأبماأت!،ممي؟ة؟لميغ،وماءدئممنهيسيلأقدوقبالحريةوفلعِنَئصملَب

161.11"1)2-؟+ك!تد/أ".؟-أ.،أاج،؟كا7(دهأخ*!

،+كل!هل!ثم!ح!+:!بهثول5بخب!طا"يبمرافيفيفو!منوصليبخشبمنصليبعليعُلق

يُةأ؟ئم!!!أع!غثم3!أ!فهئجأرز7+ف!لمدفيأتالححتشدةالجصوعبينألصلليبعليكاق،واح!

إنم!يم*ئ!!بإلأجم!تإ؟ش6يمأمنج4كايإش3ة)3)(+".،،الجبلعلييوحنامعالوقتنفسوفي

.3أ7+خأأ-!دلب4أ!7-7؟
كح!-*7ا،كل!

4!!دانخقن+!ول؟ث؟ابمأ؟++يوحناأعالإنجيلوفي":ب!جم!وليملي!قول
-تكمأعوللهك!ة++ح17!م

ئه!م؟!!+6--ئلإفبمأ-.جسدفيهعلقألذيالوقتفي)لنه:أيضانضرأا،و7"

!مكليم"-أظْبمغ،دد29+داخلفييوحناكاق،الجلجثةصليبعلىالبشوييسوع

ا-!-"!م،لمجاله!ب!+جمط!+كا-:لهقالالذياالمسيحمعيتحدث،الجبلجانبفيمغادة
7كألمح!،ا

!!أ3---َوأسعرأصلبأنا،أ،!شليمفيألناسنظوفي،يوحنايا"

لكن4لأشرب!موخللي،يقدم،لبالحوية!أطعن،بالمساميو

سيقولوقمعا،ما!شيئأأعاقلمإفني،قوليإلىفأصغ،إليكأتحدثأناها

.)302((؟عالنيتقدافي

65.ص!فحه،لهـمشبه(محقيقلأالمسيحصلبهل.(قسىأبسمِطالمسيحعبد-3.آ

3 .أول؟ألأصفحة،ويهوذأيوحنا!ساثل،با!كلليوليم-3ْ
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لنايصفآععالهفي،يوحناأ/:أخ!وكلطجوجسحسناالقسالدكتوريقول

2"+أكه،(الصليبصكلىالمعلقيسوعأفالست:قالالذيوالصليبعلىالمعلقألشخص

صلبأنكرمنيوجدلاأنهالأولىكلحاتهبسيطالمسيحعبدالكاهنكتبفهل

!!!يوحناأعمالفيكعا!يصلبلمالمسيح":الكلماتهذهكتب!كيف؟المسيح

111العجبينتهولم

لهم"شبه"فيلبسألىبطوسدسالة

يقولفيلبسإلى!س!سالةعنوأقتحت

الوسالةوجدت":الفغال!لبولسالأبالدكتو!

الي!وفافية.عنقب!ط!يةف!/توجعةحعاد!انجعفي

/الميسوعصلبعنظاهويأقعلي!اتتضعنوهي

هذا.،،بهشُبه،الظاهوفيبل،الحقيقةفيفصلب

.)502(،،الأععالمنقويبعنوانهرغ!هوالكتيب

القيووأن!سععانأثحملوب"باسيليدس

"يسوعشبيه

شخصأقباعوهمالباسميليديةوهيالمسيحصلببعدمقالتثانيةفوقةوهناك

أنكرالذيالشخصنفسهوهذانقلمنأكالأكبووالعجب،باسيليدساسعه

نفىوأحدبشخصومطالبأمتحديأيصيحوكانالمسيحلصلبنفيهالإسلامعلى

.الإسلامقبلالمسيحصلب

مدافعأبسي!المسيحعيدفيقول

شس!بيهبصلبأحديقلل!مأفهصا!خا

!ل!م!":فيقولباسيديدسىسو!لدعسيح
.+باسيليدسهوشخعوأحدكيرأحديقلْ

للعسبحبديلبصلبِانبعوه!منفقط

876أحدالمسيحبأكّأيعالنهب!سببوذلك

فىلبما.)602(،،المتصا!عينألعديدفيألالهة

!؟آ.6صمفح!األمسيحيالفكرتا!يخ.(قسدكتو!)الخضريجوجسحنا7ع

.ovaصفحة؟أدقديموالشوقالمقدسالكابفيالجاهعالمحيطا!خو!يرادكو!)ففاليبولس--53
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؟آد؟!!بم!!

باسيليدس11:فيقولنفسهكتابهوفينفسهالمولفبطم!ي!أ!يمعبد،يعود

غئوفقدالمولودغيرالآبوعقلماديّةغيوقوّةلأنهغيو!!كلييسوعشبهبإلقاءوقوله

سحعانأجبربلجمتْلميسوعأ!وقال.أدسدهالذيإليصعدوهكذاأوأدكعاهيئته

عتقدواوأعليهشَبْهَهوألقيصحليبهحعلعليالقبروافي

شكلسععاكهوواتّخذ.،جهللبخطأفضلِبَيسوعأنَّه

."2+ْ،/عليهميضحلثجافئاالقيروانيو،قف

كلتبته-مايتذكولمبسيطألكاهنأكويبدو

قو!هامنأولالدعو!تلكأ!فييدا!-جعنف

111المسلصوق

ولكن،بسيطللكاهنأنضراذاهذايكنل!وطبعأ

إخفاءها؟أحديستطيعلاتا!يخيةلمعلومةتأكيذا

يقوليسوعصلبفيوعقيدتهباسيليدس!عن

باسيليدس":موسيسلوأنالأ!شعند!يت

ومع.المسيحية-أليهوديةالنظروجهةمنأيضأالأمو!يوىكاقألإسكند!ي

المس!يحيينببينوسيطأنفسهواعتبو.الناموسمنبالحويةيناديكاقذلك

الأساسيةالغنوصيةعناصروتظهو.واليهود

9Lعالمالتولتوبينعنلتعليعهفي SAUا!ط5لم

ظهرالمسيحأقباسيليدسويقولي.الخالصة

يعتأويتألملمولكنهفقطظاهوياكإنساق

.)802("مكانهقتلالقيووانيسععاقولكن

باسيليد!ا:عندحعةجوأ!ةبوبضيف

المسيح،ثلاثةبلوأحدمسيحهناكليس11

الثالثالا!كوقأفيوالمسيح،الأ!لالأ!كوقابن

فيهمالثلاف!ةهؤلاءلكن.مويمابنوالمسيح

ليسنظرهفي،بالفعل،صلبالذيفإقهذأ!عدي.واحدمسيحالأموحقيقة

شكليسوعاننخذولما+..صبئتهيسوعأتخذالذيالقيووانيسمعانبلالمسيح

الذينوألروماكاليهودمنيسخووهوالطريئقا!عةعلىوقفألقيو!انيسععاك

)وْ!"+"ألسعاءأليالموفيةغير،ووحهطا!تثم.صلبو!أفهمخطأتوهحوا

65.6؟عصفحةءلهـمشبه!محقيقةالمسيحصلبهل،(قس)بسيحلالمسيحعبدلا.6-

33.صفحة،التجسدسدأموسيسلوأقايارشعند!لت-2.ول
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عنيقولالمعروفالإلنجيليوالفيلسوفاللاهوتي!عانعوضوالأس!ت!اذ

الىبهوسا!واعليهفقبضوأ،المسيحضداتباعهاليهودألهأثا!/أ:باسيليدس

ليدعىرجلتطوع،المكاقهذاإلىطويقهمفيكانواوبينعا.للصلبالمعدالمكاك

فأخذ!.المسيحصو!ةعليهاللهفألقى،عنهعوضأللصلبالقيووأنيسععاق

.)021(،(السعا-إلىفوفعالمسيحأما،وصلبو!اليهود

ايوناوس!كنفقلاالجديدالع!دقانوقكتابهصضجصفي!وسالعلامةيقول

،،:6فقوة16فصل3"كتاب،2((فقوة5فصلأ)!كمتابألهواطقةضدكتابهفي

صل!قدواصو!تهالقيووان!اسععاقأعطىقديسوعأنالباسيليديوقا!كتقدأ1

منيضحكوكاق،أحديوا!لابالقوبيقفليهـسوعكاقبينعا"منهبدلاسععان

3117(."الأبإلىصعدثمأعدأفه

،،يسومشبيهالقيووأن!سععانالمصملوب)،الدوسيتية

صلبأفكوتأضرىفوقةهناك

هوالمصلوبأقوقالتالمسيسح

وعنبالدوسيتيةوسعيت،القيرواني

صلبفيواعتقادهاألضرقةهذ!

جو-جحهه:أ!بيقولالهسيح

:Docetismeالدوسيتيةمذهبأ1

يعتبوالذيالمسيحناسوتأدنكرالذي

الجسدامظ!وإلالهيكنلمليسوعأق

سععاقبل،يصلبلمالمسيحوأق

31"+أ؟،(منهبدلأصلبالذيهوالسقيو!ان!ا

المبكوةألهوطقاتتللئامنواحدةالدوسيتيةكانت)!:!جمو!نيقول
المس!يح!لبأكالبدصكةهذ!ونادتليظهر،اومع!ناها!حم!؟!!الكلعةمنتأقيوهيثا

الفلسفىالتراثمغالمفهومهذاجاءوقد+كذلكبدا!دكنهحقيقيأبشوأيكنلم

!ي
"؟بأيةالماديبالعالمليختلطقدالإلهأكفكرةمغبشدةلنضرالذيالشوقياليوناني

د!،ولحمصكظاملهلتلاميذ!كأقظهو-هؤلا-يقولكعا-فالمسيحول!ذأ"كيفية

آأ31!؟7-ا+!7!ل!313!ولل!!ولأ+!+!،5!+ألام!س!س!محأمم!الاام!79!9!ه097

.13صعحه.أ!اعيالع!وسطيين!موكصالمسيحصلب،سمععا!عوض031

لح.5صفحه(والبدعالكماثوليكي!ةالكنيسة،(أب)!ححةجورج-313
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(آدي!6،!!

نأل!عضهمويقول-كذلكيكنلموهو،والعحوقبالألميشعو،،يعطشيجوعكأنه

)713"+،(ألقيووأنيسععاقهوالمسيحعنبدلأصلبالذي

!+الدوكيتيوك!قال)!:سعانعوضالأست!اذيقول

!تبل!مبباللهاق":كذلكالتانيالقونأوانلف!ا

-ل-!ا7أاه!أ؟اليوشدهمإليه!أالمسيحأ!سل4للناسمحبته

ا:--!أْ-11-،ة؟ْقداليهودأن،جدلمالكن.ويهديهم

ا--اْادكا-كص!فع!،الممع!ميحصلبعلىالنيةعقدوأ

+:ا+-!11خ!01+با.با!ايصلبو!لمفإدنه!اولذلك.السماءإلى

ا؟ط!ا-ا-لم!ا3كا!+-.كا،لى!ط!!خئلأدِأ)لهمتداءىآخدشخصأصلبوأ

+!4!أدا؟"لملمالمسيحانه"لهم

الصاد!ةالكنيسةآباءسلس!لةفي

وكانتالأولىالكنيسةفيظهوتلبدعة،لم:يقول!ج!دجأفط!ونللشهاس

ونجد4ححيقيةوليستوخيا!ظهو!أألاتكنلمالمسيحوآلامناسوتأقققول

،الموتمغنجيالمسيحأقأثنكارهابعضوفي،ا!ديدألعهدفيأليهاأشارأت

بدو!قامقدالقيروانيس!ععاقأوالإسخويوطييهوذاإقيقولبعض!مكانفعثلأ

.21(دَ)،،فيهم!حلهوحلألصلبكتبلالمسيح

القيروألن!سععاقأثصملوب"الغفوصمية

-!!"يسوءشبي!ه

والدلحاد5يو!كبةأفي11،الغنوصيوقوهمالمسيحصلببعدمقالتأخوىفوقة

أ!بيقول!عنه!منهبد!القيو!انيبصلب!فالوأ

يه!لإ+ا!ممةتأ!2!ح!أد!وتأنكوتالغنوصيةأ!:!حع!ج!ج

ا!-وأت،الجسدمظهرالالهيكنلميسوعأق!اصكتبوت

صلبالذيهوا!لقيووانيسصعاقبليصلبلمالهسيح

!315".،لممنهبدلأ

.أ3-صفحلأ،ل4أجو-االكنيسةتا!يخ،لو!يعرجون313-

.ألحصفحلأ،ا!ا-!الفنوسطيِنوموقفالمسيحصلب،سمععاقعوض31-!ا

111صفحة،ترتلياقالعلامة.جو!جفهعيانحلوق31-!

!لا.صفحه،،البدعالكاثوليكيةالكنيسة1(أب)!حعةجو!ج-316
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بسيطالمسيحعيدالكاهغيقولالغنوصية،عن

صلبأنكوتالإسلامقبلفوقةوجودبعدمادعىالذي

وحياتهشبحمجودلهملبال!ذسبةكاق":بقولهببعلقليسوع

،!فيومتعددةبأشكاليظ!و،كاك.خيالالأ!ضعلى

وليسإلهيأووحأكاقأي))يشاءوقتعاايشاءكعاشكله

)317"."في!ويقيأإنسافأ

أ!ي:جوجسحناالقسالدكتو!يقول

يفسووأولكي.الهسيح!هوتوتتفقلالأن!االصليبعقيدةالغنوصي!ون!فض،)

سعحانقصةمنهمالكثيووقيقتبساالمسيحصلبمشكلةأ!اءهذ!عقيعدلتهم

المؤيعةالأفاجيلالغنوصيوقيقتبسبل،الإنجيليوقيذكوهاكعاليس،القيوواني

الناصوييسوعمظهوأخذالذيأل!ثعمخصألقيو!انيسععاقمنتجعلالتي

ل!مشيهلأنهألمسيحمنبدلاصلبوهوعليهأيديهمأليهودوضعولذلك،هيئته!

)218،+،،المسيحبأنه

!ويقنا!!)!:ب!كل!!لمحميقول،!م

فيهحلإنساقمجوديسوعأق،الغنوصيونمن

حيالتهطوالمعههـوبقيالمعسعوديةعنداللهووح

يجورلاأللهروحمادإمولكن.الأ!ضعلى

!ألموتأختبا!يعرفولا،الماديالألمعل!يه

وهكذا،الصليبقبيلألله!وحفا!قهفقد

قوتي،ياقوتييا"الى(،!؟تركئنيلماذأال!يأل!ي"الصليبعدىصوختهحو!وا

،الويتوقجبلعلىكانليسوعشبيهعنيتحدثوككتبهموفي."؟أفاركتتنيلماذا

؟".91)،،الصليبعلىمعلقأبالجسديسوعفيهكاقالذيالوكتتفيالجعوعيعلم

نول!المسيحإقالغنوصيوققال):!ستمأ!الدكتو!الكبيوالمو!خ!يشهد

يتخذولم.التكوينتامظ!وبلمويمألعذ!أءمنالمسيحيولدولم.السعاءمن

الغفوصيوقوا!ختلف.!دليئةالمادةد!قجسمشبهفيظهرلبلماديأجشعأله

6،ولكنيعحته!لميتألملمالمس!ببحأقبعضهمفقال،ا!!مكتضيةفيالمسيحيوق

!ل!".2؟)0،(ال!بلثموأجلمنماتبللاالأخوألبعضوقال.مكانهوماتتألمال!شيطاق

آا.ولهصفحةايهوذا)نجيل،(قس)بسيص!سكبدالمسيح2َ!أ

أ".2ْ6صفحة،أ!لجؤء1(قسدكتو!أألخضويجدجسحنا-2أول

36.صفحةاأ!لجزء،يوحنابشا!ة،با!كليوليم-921

:p.كا!صفحلأ،!دكتو!)!ست!اأسد،الكئيسةباء-032 // kotob. has. itول



،،الله!فععهأثسيح"ماف!

!عنهمالنيوهو،المسيعصلببعدمأيضأقالالثالثالقونفيآخو،هناك

فيطنيوقال"ة!عانعوضالأستاذليقولابم

النو!إلههومو:هعاأصلاك"للوجودالتالثالقرقأ11-،َ+-ا

البمثمو،بينالشوافتشرولما.ال!ظلعةألهوأهويعاقلى!!!1!+++ا--ا

منينقذهملكي،إلي!مالمسيحالنو!الس!يدإلهأ!سلأ111ْ

لكيإليهأيديهمأليهودفعذ+فيهانغعسواالذيأأ؟..اء.+ا"+تغا!فيا

مىإليهأسا!قدكانشخصعلىفوقعت،!.--.ء+اج--ةِا-

المسيحأما.!صلبو!فأخذو!+المس!يعحأفهظنوا،قبل!شب!--+ث+ا

--!يصيبهأقدوقإليهالله!فعهفقد+ا011!6

!غد22،.لأأ(،سو-"!!-آ.+

شحْصآخكساتويئوس"أثصملوبا-اا1:ا!

أآاطؤآست-"-!ا؟..ط!- !أ-!+أنكرالثافىألقرقفىا؟+-،؟/-
! ااالما

وقالالمسيحصلبساتوينوس؟صلأة

،!أ!/وعنه،أخوشخصبصلب.ا++.-!-!!ول

سععانةعوضالأستهـاذيقول

!ح!،16منتصففيسطونيوسوقال"

ا-"اأخألله.ومنوالمادةأللهأصلاق:هما:"للوجودالثانيالقوق

نجأاتولما.وتسوسهالعالملتصنع،أ!واحسسبعةالأ!لمنذانيتقت

كلع!تهاللهفارسل،إليهوأساءتأل!لهعلىتصردتشأنهاعظ!

أثا!ت!لذلك.تامأقضا-عليهايحضيلكي،المسيحهوالذي

المسيحعلمولما-لمجتلو!لكي،ضد!اليهودكهنةالأ!واحهذ!::

-!افهوصلبألذيأما.يوو!أقدوكاللهإلىصعد،بذلك!

-222()،،المسيحألنهاليهودكهنةظنآخوشخص!لأ

.لأأصفحه،ا!اءهالغنوسطيين!موقفالمسيحصلب،سععاقعوض331-

.15صفحة،ألسابقالموجع-233
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،،يسوءشبيهأكلحملوب)،افىويوسية

وعنهم،المسيحصلبأنكوتالا!يوسيةحتى

التا!يخلط:شهادتهفيصظفيلموقصالقسىيقول

التاديخيسةالحوادثأكبومنالمسيحصلبحادفةأ1

مؤ!خو،أيدهاومدنيتهالعال!مشكلغيوتالتي

الأ!بعةوالإنجيليوقواللإسلاميةواليهوديةالوتتية

والكننعاب!قائع!ابكلذكوهاالي!وديويوسيفوس

بحقيقةفقالواالأ!لوسيينعكننقلاذكووهاالمسلعوق

!هو!بلالمسيحهوالمصلوبكوقأنكووالكنهمألصلب

.)223("يشبههشخص

يهتأب3--الم++صَض

أ،ضبيلتا!علالات-+-ا+

ا-ا!-ير!

جم!ش-!ول+-

-،-!لأ،--اط؟!

عق"بم-ا!+ءط؟كاي!دكى!ت-!)+لأ!

-،-تم1اا"جمدفي-ج-راالأس!--ا

ا،قألمهوالذجم!المقهيطان"قاقيافوس

قأبعدالانتوقضفلن،الملليصيبكألاأ!جو

التيالف!منوألكثي!الكثي!مسامعكعلىنس!دألميمصلى--

أيضاالثانىالقركفى!مهـنهم4المسمحصل!نفتا!أ؟ت-ا.ْس
--.+.--م!اادمرقف

:سهعانعوضالأستاذيقول!عنهلتاتيافوس-1ا1

أيخ!أْالثانيالقونمنتحلففيتيتالنيوسوقال"!-طا1

بينالحقينشولكيالسعاءمننولالمسيح"إق!شحخناق

لكيضد!اليهودوأثا!الشيطاكفاغتافل/الناسا

وقعت،عليهأيدي!متقحأتعنعوضألكغ-يقتلو!

الىصعدقدكاقالمسيحلآق.ألشيطاقعلى

!أويتألملمفالمسيحولذلك.يبصرو!أقدوقالسعاء
j.3341"+،،وماتفنألمالذيهوالشيطا!لكناليمت

الي

؟لأ

!!

.(يسيدبنصرف)!4صفحة؟الإنجيليةالإعلاناتكتاب.(ك!صأصخائيلمرقص233

.15صفحة.إ!أء!الفنوسطيينوموقفالمسيحصلب،سععاقعوض-37لح
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،،أوشبحأطيفأكاق"موقيون

التيالتاسعةألفوقةلنا!لضيفمفاجآقهيواصلبسيطالكاهنما!الوطبعأ

!ط:أ!لسيحعبدأدكاهنفيقوليشبههطيفبصل!بوقالتالمسيحصلبففت

،خيالو!!حشبحلأفهولكنيضلَبوكأنهلهمبداليُضلَبالصليبعليوُضعلما"

له!شبّهبليُصلبلمالحقيقةفيولكنفصلبالذيوشمكل،هيئةمظ!رفيظِهرفقد

ل!مبدأأ1ذلكغيرالحقيقةفيولكنّهالصليبعليمعلفالهمبدا)أيصْلبأَف

!لادم!لالحِملهوليسو!و!وخيالشبحلأفَّهولكنأمامهموينزفالدميسفك

عليماتوكأنّهظ!و))لهمشبِّه،فقطمضلهونالهمهكذايبدوكاقفقد،عظام

.225()"يعوت!الذيالإلهوهوالصليب

"ليسوعشبيهأثحهلوب)،بوديستابس

:سععاقعوضالأستهـاذيقولالثانيالضو!منتصففيبردلش!تابسوحمكلن

وصلماالخيوأله!أىلما:كذلكالثانيالقرقمنتصففيبوديستابسوقال)!

أ!سل،الشوالهبينهمنشوهاالتيالشوو!بسببالافحطاطمنالنا!ساليه

علىأليهودالشبرإلهفحرض،ويوشدهميهديهملكيروحانيجسدفيالمسيح

خيِّل،غيوهشخصافقتلوا،السعاءإلىسواحمكلاد،بذلكالمسيحعلمولماقتله

"+)226،،المسيحأنهلهم

،،يسوءشبيهأثصملوب"كودن

فيكودوق!قال":سععانعوضالأستاذيقول

بينلنفىأعألقديممنذِحدث":التانيالقرقأواخو

ي!يدكاقمن!عاكلاّلأك،الوتنيينإلهوبيناليهودإله

أا،ء+!لأاأشد!لبي!نهعااعالنفىبلغولما.العالمعلىالسيطوة

يقضيلكي،المسيحهوالذيالخيوكلصتهإلهأ!سل

هذاقفأنا!كلهاالأ!ضعلىسلطانه،يبسطعليهعا

-!-ب!ذ!ْالمصميحعلمولما.عليهللقضاءأقباع!ماالإ!اك!

-ت:َ!لذلك.أحديوأ!أقد!قالسعا-ألىطا!،المكيدة6-

أفهللناسخيّل،غيو!شخصهوصلبالذيفإق

!7؟س!،.،،المسيحديبما

63.صفحهال!مشبهأمحقيقهَالمس!حصعلبهل+(!س)بسيطالمسيحعبد-235!!

11.صفحة،ا!أء!الفنوسطيين4موقفالمسيحصلب،سععاقعوض-336

السابق.الموجحنفس-33لأ
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،،يصملبولمخيداليسوع)1يوليانوس

الطيببنأبوالفوجغويغو!يوسيقول

المسيحجسدأقيوليانيقال":العبصركل!لم(أفي"

ئضلبلمروحان!الطيفجوهووهومخلو!اغيو.-اث!

هذاومع.خيالاذلككاق!انعايعُتولمبالحقيقةاأيرغ

32".)ْ،،أدواحدةبالطبيعةيقودطكاداألمجخ!إللأيخأ

(1يصمل!ل!اأثسيح"أ!بيونيوق!طيحط!لش!!لاع

1"!تطئئتمقثى./ئبما!

التعليمأسقفغ!يغو!يوسال!قعص،ينقل

الهرطقاتعلىالردكتابهفيإيرلناوسقول-ت!اوللم

الألبي!وني!وق!!فض)!:2"فقوة26!صلأأ)كتاب

للالم،أو،للموتخضعالمسيحبأكألاعتقاد--

)922(،امعجواته!مبادفهوبتعالببعهأكتفواو

أ!فطوفى،!حعةجو!جالأب،يفول

شيوعأالأكثووهي.المتطوفةالغرش!يةالإبيونية

الموسوية.الشويعةبحرفية!تعس!كأ

مويم+العذ!اء!كذ!يةأنكوت.

عنيختلفلابشوهوالمسيهـحأناعتقدت

البشر+م!غيو!

جسديةعلاقةثعوةألمسيحأكاعتضدت.

بببوسفط-مويمربطت

ليهودية-االتعاليموسائولسبتاعلىحاكنظت

!حصص---ا!باستثناءالأ!بعةبالأناجيلألاعتوأف!فضت.

إنجيلمنومعسوخةمنحولةعبويةنسخة

.الاَقوجودلهايعدلممتى

؟لأ6؟".)؟ا،،الصلليبعلىالمسيحآلامفكوة!فضت.

!ل!

.015صضحة،العبريأبنتا!لخ1(العبريأبن)الطيببنالفوجأبوغرلغو!يوسآ7ول

.؟+صفحلأاالمقاكاللاهوتعلم1(أنبا)غرلنو!يوس-!37

.01736صفحه،والبدعالكاثوليكيةالكئيسة،((ب)الأنطوني!حعةجو!ج-33-
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!
،آ،يبما-6،

،(حقيقيأإنساناليسلشسوع"يهوذأإنجيل

11:يليمايهوذاعغنعيممحسنالقسيقول

ا!؟أاألأ*!!ع(!ا-ا!!!ق!قدمسوف:التاليالأمويسوعمنيهوذايشمسلم)!

أأ-!!أ!ةاإن!بليشيبر،وبال!فعلذبيحةأ!تديهالذيالبشويالجسد

هيص!-فيأ*ا،خإ؟-ألنساناليسيددسوعأقإليالغنوصيالنصهذا

-+-،ا!+.إيهوذا،بفضل،بشريأجسدألبسولكنه،حقيقيأ

أ+أول01".)231،لممنهسيتحر!

-..-خفيا:5.علىالفضلصاحبليهوذاسيكوكفالمصلوب

أ-4ْ،لم،ح!.ا-؟.،يماخ.الكالتبتعبيرحد

!!!!!م!بص-أ،(يسومشبيهأثصملوب"نطانيوس!

أيضاُ:ألثانيالقو!أ!أخوفينطانيوسوقاللمأ:!عمانعىضالأستاذيقول

فيالماءموو!العذ!ا-بطنفيوموّاووحانيبجسلدالسعاءمنئزلالمسيحأ1

منضروجهبعدالجسدهذاظلثمومن،لملمفيهالهواءصر!!بالحبرىأولم)الميؤاب

شوو!همصكللىاليهوديوّبخالمسيحأخذ!لما.السعا!مننولكعاووحانيا،ألعذراء

المسيح.أفهفلنواآخوشطخيعلىفوقعت،يقتلو!لكيأليهأيديهممدّوااوآثامه!ا

.232(لأ؟لممن!اسرانولكعاالسعاءإلىسوأصعدفقدففسهالمسيحأما

"يسوعشبيهأثصملوبمصمو))أهل

منفئةأخذت،):إشد!صيف!يقول

مذهبباتباعسطويووسوأسقف!اسو!يةكنيسة

ذلك،عليه!أنكوالجمهو!ولكن.اليعقوييمصو

للإسكند!ية.فهوب،بالقتلالأسقفوتهدد

علىيصادقأقيعكنهلابأنهوجدلهاوبوصوله

كاقمذهبهمفإق؟أيضابومت!هالمصويينمذهب

جاءكعا-للناظوينشيهبلفهـصلبلميممموعبأنا

.233(!"كذلكيكغلمومذهبه-بالقرآكلبعدفيعا

03.ص!حهاالإسخريوطييهوذاإنجيل1(قس)نعيممحسن-231

.16صفحة،)!اولالغنوسط!ين!موقفا!لسيحصلب،سهـعانعوض-333

أ.AAصفحة،والمسيحيةالوثنيهمصرفيالتا!لخيةالمنا!ةاصيفياسكندر-3كا3
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؟يسوءأ!هنسانهوأثصملوبهل:3س

النهاليةفيولكن،المجيبعقيدةمعوفةألىفحتاجالسقالهذاعنللإجابة

وجلعو-الله-أللهأستغفو-الممتجسدالإلهأكعلى)جماعهناكتقولبأ

أ))ألصليبعلىمات-وقعالى

ألمح!يي!ةلمجئةمنصعجعوعةلبهجؤممالنابوثقهأد!وثوذكسعندالكلامهذا

بهتعتوفكعاالأ!ثوذكسيالإليعانإق":فصههاقالوأحيث)234(أئحسلي!ة

ذلكومع.ناسوتهفيوكامل،لاهوتهفيالمسيحيسوع!بناأقهوكنيستنا

صنىعلىينطويالتعبيرهذالأك.معأ!نسساقألهإنهالقولعلىنجوؤلا

."المتجسد"الإلهأنهبالحوينقول!إفعا.والناسوتأللاهوتبينالانفصال

وقي،الأقنوم!في،الجوهوفيتاماُاقحادأفيهمتحدا!والناسعوتفاللاهوت

واحد4شخص،واحدجوهو!المتجسدالإلههومويممنفالمولود.الطبيعة

.)235(ا،طبيعتينمنواحدةطبيع!هوقلأو،واحدةطبيعة،واحدأقنوم

السيد":لبس!ي!أ!سيحعبدالكاهنيقول

ولاهوته،ناسوتهفىوكامللاهوقهفىكاملالمسمِح

د-!!تط-،عينطدفةولاواحدةلحظةفاسوتهعنينفصل!لم

اد!غ!!ا"الطبيعتيناتحادبعدالواحدةألطبيعهجهةمغفحن

نتكلملا!نعودالمسيحالسيدوولادةالعذ!اءألسيدةفي

إلطأ!تأ!سح"واحدةطب!يعةعنباستعوارفتكلمأفعاطبيعتينعن

؟جب!ظنم!ورطالإلهطبيعةهىنقصدهاالتيالواحدةالطبيعة

!!ت!سصأولااللاهوتهىليستالواحدةفالطبيعةالمتجسد

------"َ-!ا-+خا"متحداكوالناسوتاللاهوتهىوإفعا،الناسوتهي

المتأنسالإلهطبيعةفسميهاواحد!طبيعةفىمعا

طبيعة:قالالذيالكبيركيولسالقديسكعبارة

.236()،(المتجسدالكلعةللإلهوأحدة

ميخاثيلو-لبالمطرلةما!جوجسكنيسةكاه!(قس)بولسبيشوي،!قس)بحلرسجو!جيوسمواج!ة-آ7لح

قعص()نصومتياسو.بالمط!لةالوس!يعزيهَوالدومانيميخائيلالملاككنيمسهكاهن(قس)سد!اك

الكنس!.الترييلأعامأمين(دكتو!أستاذ)سوديالنجيبأنسيو.القناطرشبينمطرأنية!كيل

لا.6صفحة،!عقيديلاهوتاالقبطيالخادمموسوعة!33-

.11صفحه!وماتتألمفكيفال!االمسيحكانإذا.!قس)بسيطالم!سيحعبد336

!

!

؟،

!!

؟آ
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أآ!!6،!!

نقوللسنا!ا:الوسولىأفناسيوسعننقلاًإيسوذود!سالأنبا!شقل

لها،نسجدلاوأضر!لهانسجدواحدة!لبيعتاكأنهالوأحدالاب!هذأعن

معلهونسجدالمتجسمدةالكلعةللهواحدةطبيعةبلاولا

البنهوواحدباثميننقولولأ،وأحدةسجدةجسسد!بم،
!ض-+

مويمافيانساكهوواخونس!جدولهبالحقيقهاللهمي1!!!ا-+ا-حمما

.-!9!!!صاولكا!!+/!
237()،،لهفسحدولسنا

المصوية:الكنيسةبطركشنوددالأنباوبقولا!لى!

العباهوهىولهذالللأئرخدلعبافضلفيألكسوتدوق،!ا!
!!ثؤ-

أ!33،.،،المتجس!دأد!له"اكاج

41

وقكادالكا!ثةتقحتم

تضرأتوالجبالقنشقاقوالأرضتنفطوأقألسعا-

تصريحألاجعبتيفيليبئفلمتقوأ!سوفمعاهدأ

علىأسىالفواد!لعتص!و،يكتبهأقألقلميأبى،فخؤ

فإ!6ينقلهوهوبالاستغفا!أللساق!للهج!،أصحابه

جعلو!حتى،ألنفوهولاءأنفسفيها!قدقعالىاللسه

"!يقومويموت!لتأل!!يجوع!يعطشبيُولدكالمخلو!

كبيوأ.علواذلكصكناللهتعالى

:بستوس!كيرلسديايوسفالمطواناكيقول

تألماللهياقا!جاعوعطشولداللهوإقاقجسداللهإنحقاالقوللمجسننا"

-)923("الصحعاواتأليصعدالله!أ!ا4وقامومات

ليعوتلاألذيالحيهواللهأ!علىالمقدسالكتابلتشديدمنالوغموسكلى

منه+اللهالى!أبوأاالعجيبالقولهذاقالوا3"أْديعوتأقيعكنولا

33لأ

33ول

73!

لألح.3صفحة،أ!لجفىء.(أنبا)ايسيذو!س!الكنيسهتا!يخفيالنفيسهالخريدة

.16صفحةاالمسمحطبيعة1(أنبا)شنودة

.16صفحةاالمحبهَفيضيإلتجم!بد1(المطرال!اق)لبستوسوكيرلس!بايوسف

دَانيالإلَهِقذاخ!وَيَخَافوقيؤتعذ،ققفلَئتِيشئطاقِكُلفيِنهُبأفؤأضذرقبليمن):التاليةالنصوصىمثلاأنظد

ند!أآنتألست)و6/76أنَيالدسفر(المنتَهَىاِقىسطُتطانُه4ُتز،للَنؤقلَكوئهُلأتجدِاإلَىأئقئومُأفحَئيُالإتهُفؤل!ئهُ

/لأأألأولىا(تيحوثا!سيو!ولاليفنىلألذيأهو!لداوملك!)13/1حبقو!(؟تهو!فلاوسيوقدالهيح!لقدام!ذ

"يراهأنولايقد!النالسمناحديوهل!الذيصنهيدنىلانورفيساكنأالموتعدم!،حدلهالذي!

..!مزامير(الهاأتأ!لدألىا!رأ!!نذ)و6لم3ملاخي(آتغلرلااللىبأناأو6/16الأولىتيعوثاوس
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!5

ا+01-.ط--:-لمحه-؟/--+!ف.ثج!ط+!ف!-11!اط!ا-خرثر!خ!
ل6ا-11-1!1ا+

-.ت،دد!++!+بم

خا+.+--ا-"--*+-+-01

.+،ه

ا!ببم!ممقئز؟افيأ

!سأ

-ا-!ني

العاشوالفصمل

أثسيحية؟ف!القيامةأهعيةما
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أثسيحية؟!العَيامةأهعيةما

المسيحيالإيعاقهيكلعلي!اينبنيالتيالمسيحيةالعقائدهمأحدأهيالقيامة

لبل.تلمهقطغيرهاومنتقوملبهاالمسيحيةمعتتلا!مالتيالعقائدمنواحدةو

المسيحألوهيةعلىالمسيحيونيستدلفبالقيامةذلكمغأبعدإلىالأصرننطور

وكيفيةوأهعيتهاالقيامةالقادمةالصفحاتخلالمنمعأنستعوضوسوف.أيضا

الحادفة.منأبعدهوفيعاالعقيدةهذ!المسيحيةعلعا-استخدام

أثسيح!،الدينأساسالقيامة

عنوال!قدالمسيحيةالعقيدةأ!قكارععودالأمواتبينمنيسوعقيامةتعتبر

كرَازَ!لنافَبَاطلَة؟قَامَقَدْالمسيحُيَكنِلَمْإِنْ)/:بقولهالمسيحية!شولببولسعنها

كاقللعسَيحيةالأولاَلمنظرهوبولسالقديسكاقولما3411(.،(إيمَانُكمْ!بَ!اط!وإلضا

فيأصيل!كنإلىهذ!عبا!اتهتتَحولأ!لؤامَا

!ةق!لصبث!تحظقم!يجيتاأخ!؟ا++--
المسلحلة.العضدة

طمال!!!ا!أ!ةإق،):!بض!سفألقسيقول

ال!مامأصممفيالؤا،يةووأسالإنجيلفيالواويةحجوهي

يمممدييى!!-5لى-،)343،،إيعاننا

ا4م!ول-اتاالدنحو!سعيوخو!أمو!ألكلامنفسويوكد

يم---ا--العقيدةأساسالقيامة":فيقولهفدجم!

!مئمش-؟.!243،،،المسيسحية

---ممر

كاْعلىَسبسي!أثسيحعبدالكاهن!لوكد

:فيقولالمسيحيةصكعادهييسوعقيامةأق

محو!وقيامتهموتهالمسيحصلبحقيقع!ةتعثل))

}244{،(بالإنجيلألوسلكوا!ةومحتوىبلالمسميحي!ايمانناعقيدتنا

.(ألحعددأ!إصحاح)كو!ئتوسإلىالأولىالرسالة-2لحا

16!صفحة،ا!لسيحقيامة.!لاضديوسف3!3-

.هصفحةْاثالثجر-،(دكتور)هنديسعيراالجديدالعهدتعاليمضوءفيالقيامةجسم-3لح3

3-Uلأ.صفحةاوقيامتهالمسيحموت(قس)بسيطالمسيحعبد

!

!

!6

دي!

؟لغ
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!صبث!ل!قولوالقيامةالمسيحيةا!تباطوعنا-

وأمعايضوماقوالقيامةالم!بث!بحيةم!عأد!همقطا11اللر!!

لرار011%

حييب:صوشيلالقسكنو!اللىوبقول

أهعيةيؤلدالتا!يخفيحادثهناكليس"---

حادثهناكوليس.يسوعق!يامةعليوخطو!ةا!--كا-؟!--

تأثيومنلهلماالحادثكهذاصحتهإثباتيهعنا

حقيقةاالقياصةكافتإقلأنه.الشسأقخطير-د!لى

هناكتك!لمأق.حقيقيالمسيحإنجيلفإق

؟(.)46"للإنجيلكياقفلا،!تي!امة

وقيامتهالمسيحصلب":أكعلىموسىسلوأنالكافوليكيالمطواقيؤكدفيما

)347(+(،الأولىالكنيسةإيعاقمحو!كافا

القيامةالسىشف!ودةأفىنباو!م!يف

ثر!ا.الضائعالإيعاقتثبيتآخوَوه!وبعدأوأهعيتها

-!ببما!اا!+ث

خو!أأهعيةلهاكالنتيسوعقيامةأق":فيقول

وأفتهىضاعأفهيبدوالذيالإيعاققثييتهي

-أ؟".4!)،(المسيحبصلب

شوبنتييهأسطفانلكاثوليكياالأبيو!و

الاشاسيالكنيسسهإيعاقهىالقيامة":أق

النصوصومن".)924!مايومكلبهتحياسروهى

معتقدععقمدىجليألذايظهرالسابقةوالنقول

ألبلد!جةالمسيحيةالديانةفيوتأصلهالقيامة

واساساعليهاعنوانأالمسيحيةعلعاءيجعله

+واحدةلععلة!جهانوالمسيحيةالقيامةأكأىبعلو!وتعلوبسقوطهتسقط!
مع

،6

313.صفحةاقرارأيتطلبجدببرهاك،مكد!للجوش-2لح5لحبما

لأ.صفحة(المسمحقامحقأهل(حمي!صعولئمل(-!-د2حما .+-كس!و)-6

.15صفحةاالألامسو1(مطران)موسىسلوأق-3لألح

الانترنت.!كلىمنشو!.الوبكيامةأهعية!قامالمسيح،!انبا)شنود!-2"لح1،

.03صفحة،قاما!لسيح!(أب)شرينتييهأسطفاك-3لح9
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ى!القهصبكلعاتوآهميتهبالقيامةالمسيجيال!يعاذنلخصألثويعكننا

ليكنلمأنه-للتاويخمعنىوبأقصىحتى-المقكّدمغ!):فيهـايقولالتيأ!لسكين

الجديد،العهدمنواحدحوفحتىولا،أنجيليةحقيقةولا،ماإفجيلهناك

هذاوإلىجعلةمسيحيةولابلاصلاةولاع!بادة!لاكنيسةولا،ماإيعانولابل

صع!ولبةهناككانتولوحتى-الأمواتبنِمنالمسيحيسوعقيامةبدوقثاليوم

القيامةيومحوادثكانتكيفعنأكيدنناديخيسندعلىفحصلأنوأستحالةبل

1035،.،/العظيم

ققريبأ.الأعلىالمقامهذافيالقيامةاعتبا!عندالاكبوللسواليدفعنا!هذا

الوفمع؟اثقامهذأألىالقياملاوصلت!لماذأ

القيامة؟عقيدةأساسهوما

هذ!أقالملاحظمنأفهإلاالقيامةعقيدةعلىالمقدسالكتابتمنتعهديد!غم

لمذلكوإ!أء.التأ!للأوالشمكتقبللاصويحةأدلةإلىتستتدلاألعقيدة

طوائف!أختلافعلىالمسيحيةعلعاءبوسعيكن

العلعيالدليلفقدأقعنالتغاضيالاومشاربه!

الإيعانبمبدأوالتعسكالصحيحوالتا!يخي

يستطيعلاا!جودالعقلأنبحجة،المسيحي

كنهها.)دداك

حيثموسىسىأنالمطوا!ايقولوكذلك

ماقبولعليهسهل،بالقيامةآمنمن":يقول

+251(أ،،تبقي

يعقوبحعكيي!مسعيدالدكتو!لناوي!لخص

إنّ"ةفيقولالمسيحيةعلعاءفكوفيالقيامة

منأيفيتوصفلمالمسيحقيامةحدوثكيفية

الأ:أموأقهوفقطنعوفهالذي.ألجديدألعهدمنموضعأيفي!لا،الأناجيل

د؟ْ.الأ!بعهالأناجيللناتقولهماهذأ،فا!غأؤجدالقبوأ-

آا؟".)؟،،القيامةبعدالمسيحظهو!أت2

(8.لح"3صفحة!،!ععالهحياتهالمسيح1(أبأالمسكينمتى025-

!3.صفحه.القيامةس!ر!!مطران)موسىسلواك'°َ'

.36kotob.صفحهَ،ولاهوتيةبائيةدراسات،أ!بائيةللد!اساتالأ!ثوذكسيالمدكم-53+ has. it/ول!:/



؟آدا؟6جم!!!

مجهولة-لبعقوبحيمسعيدالدكتو!تعبيوحد-علىالكيفيةكانترإذا

)؟بهاالإيعاكإلىالمسيحييندعاالذيفعا

الباطلمن!أ:قانلأشوينتييهأسطفانالأبألشماؤلهذأعلىيجيب

هوالمؤمنمنهيتأكدالذيالوحيدالشيءإكّ.ألقيامةنتصو!كيفيةأقوالمستحيل

2531(.(،معهسنكوق-ومجدقاميسوع:بأمولنالتعسك

ألملمتناقش!لاآمن"؟والمؤمنينللناسالعقافدتُصاغوهكذا

التاد-؟فبمأولموأتمنأ+لهقياملاقصمةما

جثته،فيهأستقوتالذيالمكاقأينحتىلتعوفلممسكينة!حيدةبقيت"

للقنوطلتدعولم،صد!هاقعلاوألهعومالقبوإلىجاءت،كللدوقمكنهبحثت

إلىارجع":الأنشودةهذ!تنشدجلستفمهعليهعثرتأقإلىقلبهاإلىسبيلأ

لك.أعداءلأالذيأنت4منزلكإلىغدالإلهأيها،منؤلك

ا!!!ا؟!/صوتييسععحت!ى!أبكيكأفاديك.الجعيلالثسابأيها

!إ+.ة.،(صوتيتسععلاأنت!لكنكالسعاءفي
ا+"اسا+لأهذ!كلعاتأقالأولىللوهلةذهنكيتباد!الىقد

أ-بم"ت"-؟!مبكرأذهبتالتيالمخلصةيسوعتلعيذةالمجدليةموليم

أ؟ا-+تمقبكي!هي-الإنجيليةالووايةح!سب-ليسسسوعقبرإلى

.،؟"األقلبل!اينفطرالتيألكلعاتبهذ!وتناجيهيسوعصطى

أاْ--مخ!صعندماتتماسكأقأريدك!لكن،ألفوادمنها!يتصدع

111-؟،ا.%تب؟آعندالوثن!االمعبودإيؤيسكلعاتهيهذ!أنتعوف

لى-+/؟(!برا-+!إ-إ!الذىالمقتولا!لهأوو!!يسئنناجي،وهىالقوأصك!ه

اةكا7ا3ُا-الأ-اأ%أ-بعدفيعاالأمواتمنقام

4لم-أْ!-؟11حتىتعوفل!مسكينةوحيدةإيولشىبقيت))

أ؟(-ثهوبحثت،!وجهاجثةفيهاستقوتألذيالمكاقأين

/"ئأأقملأوالهعومكلهاا!!ض!جابت،مللدوقعنه

عثرلتأقإلىقلبهاألىسبيلأللقنوص!قدع،لم،صد!ها

وأخذتاألجثةبجانبففتيسأختهامعجلستثم.عليه

.ألأهصفحة،المقدسألكتابقواءةألىدليل.((ب)شربنيي!اسطفاك-353
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الجنائؤية،الأناشيدلكلفعوذجأذلكبعدأصبحالذيالآقيبالنشيدتولولاك

لك.أصكداءلأالذيأفت،منزلكإلىغدأوقالإلهاليها4منفىلكالىا!ج!ع)أ:وهو

أنت!لكنكألسعاءفيصوتييسعححتىوأل!كيكأناديك+الجعيلالشابأيها

،،2541".صوتيتسععلا

أخوى؟قتكو!موةالوثنيةالقصلاهذ!سهعتهلا،العجيبالتشابهتوىهل

أختهأحب،ألاسطو!ةننقولىأوديوس!كعاإق)!:!ع!انعىضالقسيقول

يطوففكاك،وهنائهمالناسخيرلأجليسعىأقعادتهصنوكاق!تووجهاإيؤش!

أعدأئهالدكاقألذي)ست(أخا!لكن.فيها!ألحضارةالوخاءلينشوالبلادكل

،كثيوةأجفىا-إليجسد!!قطعقتلهالوجودفي

علعتفلعامامكاقفيمنهاجوءبكلقذفثم

روجهاجتةأجؤاءعنتبخثخذتأ،بذلكإيؤشى

الحياةإلىوأعادتهمعاوجععتهاعليهاعثرتحتى

نولتأ!!يوش!ماتعندماأنهأخوىأس!طو!ة،في

الحالفيألامواتمنفقامجسدهدموعها-مكلي

.2551((1قبلمنيعيشكانكعا،عاش

لنايسودأ!ر!!يس!أسطو!ةقوةعواملوعن

الإدهبانتصارالاعتقاد":فصهماإ!طنأدولف

أفهإلاحقأماتقدألنهفلو.الموتعلىالمقتول

3561"."الموتىعلىسيدأ،أصبح،الحياةاستوجع

قصةأقالنقادلبعضيو!"ةحبيبصحىفيلألقسالدكنو!ويضيف

القديعةالدياناتفيمنتشرةكانتألتيكالأسا!يو،أسطو!ةأوخوافةالقيامة

صليئةالمتوسطالأبيضالبحوبلادكانتوقد)وقامتماتتألتيالوثنيينآلهةعن

أق!-يقولوقكعا-جدأالموجحومن.القديعةالعصو!فيالضرأفاتهذ!بحثل

صا!ت،الومنوبصو!!ديالن!تهممؤسسي!كنشبههاعلىقصةيولفوقالمسيحيين

6لأ357".لم(1راسخةعقيدةالقصةهذ!

!ل!

آا10أول!أأ!صفحةاالقديعةمصدديانة،)!مانأدولف-07لح

.601صفحة،معا!ض4مؤيديبينالمسيمحصلبقضية/سععاقعوض-007

-ْ rot111صفحهاالقديعةهصرديانة،إ!ماندولف!

//:http/\30-36صفحة.المسيعكَامحقأهل!(قسدكتو!)حبيبصعوئيل-7لأه kotob. hasit



ث!،"!بم!!
أ

!.ه!ت!!ص!
لأزيَخبن؟انم3خم!"ابهض

كِيطِ!برم!صبرلب!حِبن

دح!أ-نحهدقدبتَ

طح!ح!جم!-ْ،لششئي

6-ا)ا!!ؤالم

!!!

الفسادليسوعجسديولمطالماآنهتعتقدفالمسيحية
عدمعنالوث!ييناعتقادكانكذلك،الإلهأفهفلابد

أد!لفيوويهمابالضبطوهذاأو!و!شىجسدفساد

جثةصك!ونفتيسإيوس!بحتت":يقولحيثإ!!!

فأمسكت4الماءفيملقاةسكليهاعثرقاحتىأو!و!يس

لمساعدتها4ألاَلهةأسرعتثم،وأخوجتهاإيوش!بها

أوؤورشىفاستيقظيستيقظأقوأمو،!رأسه!عفوفع

أ!!،!ش!جسديتعفنلموهكذا،جديدةحياة،استقبل

أهـ5!،."يبلولم

الفوعونيةالووايتينبينألكبيسرالتشابههذأإق

شأنهمن-يسوع-لقيامةالإنجيليةوالقصص-أو!!!لش!-لقيامةالوئئية

منألاَلهةقي!امةموضوعدرأسةأهعيةألىالنظويلفتأ!

أ!!6.طوائفه!أختلافعلىالمسيحيوقيعتتقهاوالتيالأموات
!أبعد":آضرفيفول!أيلهمكدوبلجصشولكن

011موضوعوفحصدراسةفيساعةسبععائةأم!ضيتأن

لأأشوأن!اإمايسوعقياصةأنإلىتوصلت،القيامة

أنهاأو،البشوعقولعلىفوضس!هخدعة،أس!وأ

-ْأ؟5؟"."تا!يخيةحقيقةأعظم

سص+3+سعي-/-دسلبوقوأنكيوكوفيعا
ألىًاالأساطيودخولعلى

عليها!لشددالمسيحيةالديانة

الدياناتم!عناصوكثيوةالمسيحياللاهوتفي!!:فيقول

الدياناتذلكفيسثواء4أسوا!منيكتنفهاقتعيزبعاالتي

العناصوهذ!فيالأس!اسيةوالأسطو!ةالأسيويةأوالأ!فية

أدلإلهاسطو!ةهيالدياناتقلكمنالمسيحيةدخلتالتي

.)026((1جديدمنلينشويعوتالذي

Iصفحة؟القدليعةمصوديافة،)!ماكأد!لف3-"ه I r.

.3كاأصفحه،قوا!أيتطلبجديدبرهاك،مكد!للجوش!35-

01r-لح.6صفحة!ثاقجؤءاالغربيهةالفلسفةتا!لخ،!اسلبوتد!اند
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بينالعجيبالتوافقمنيخففأ!مويوصعىفيلالدكتسو!احاولوقد

ليستالأمواتمنيسسوعقببامةأقإلىف!يشيرألاشطو!تين

يوجد11:يقولحيثتا!يخيمستندلهابلالوقتيةكالأسماطير

آل!ةعنوالأساطيرالقصصبعضوالو،ماقاليوناكعند

-تأساطيوسو!تكنل!هذ!ولكن،الموتمنوققومتعوت

ولت+!بئفى)261".ا،تا!يخيأساسلهاليسوخوأفات

--!!-ا-ا-!-ومسائلمدهشةونقولطويلكلامالمبحثذلكوفي

-ا!ْ؟ا!ْجدأألبحثلطالذكوناهاولولذكوهاالمقامهذايتسع!

-!+تم!ا-أ!نسألمستقلمؤلفذلكفيولنا،موضوسكهعى،ضرج

+-إ!011إخواجهييسوأكوجلعرالله

!+اْ؟اتحتالموضوعهذانضعسوفموضوعيينئكونوحتى

العقيدةعلىنتعوفمعيفتعالاالدقيقالعلهيالبحثمظلة

أهل!ا+بهايومنكما

أ!موأت؟منالقافمطبيعةه!ما

يتج!نبالتيألامو!منهوصأفيهسنبدأالذيالقصيوالبحثهذايكوققد

حدثياق،د!استهعنفاهيك،فيهيفكوأ!يبحثهأكعامةبصفةالمسسيحي

،لاالموضوعدقافقشوحفييسهبلامبهعأكلامأيكنفيهالكهـلامالأمووتطلب

القائموالإلهالميتالإلهطبيعةفيالقاطعةالوأضحةالصحيحطالعقيدةلنايظهو

تفيد.لاالتيالكلعاتمنمحيطفيغوقناقدأنفسناونجد

قأاللهدأعيأهذ!عبا!ات!ايقوأمنلكلوأضحةليسيرةعوبيةبكلعاتاقول

إنساق!هوالأمواتمنالقافمأق))وأعيه!آذأنأمفتوحأقلوبأالكلماتهذ!تجد

السعاءإلى!صعد!،يشربيأكلا!لعطشيجوعإنساق،الكلعةمعافيبكل

أ!أنهديبولاشك!لا،!يشربيأكلالذي،الإنسانحالةأي،الحالةهذ!ممكلى

!ْمشادقفيالمسيخيينمعبودهوالكاملالإنساقوهذا4كاملإنساقالسعاءفي

لح!.،اومغاوب!االأ!ض

!ا."لحصفحة،والخيالالمنطقبينألمسيححقيامة،(دكتو!)صعوئيلفولر361
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---فعم

ومغ،السهوأتفياللهيعينعنالجالسأ!القائميسوعالإنسماقيعبدوقالمسيحيوق

ونص!!مكاق!ماقكلف!االكنيسة!كليهاأجععتعقيدةلشخالففهوذلكينكو

كتبهافيبوضوحالعقيدةبهذ!قعلملاالكنيسةكونأما،ألمقدسالكتابعليها

ذأفنها-بحدمشكلةفهذ!وعظاتها

والمواجعالكتبفيمعأونبحوالعلعيالبحثشواعنوفع،صاحبيمعيتعال

وأللاهوتيوكألعلعاءلناسطوماذامعأنتعرف!طالمطسيحية

.الأمواتبينمنالعائدهذاعن-ك!

الالأ!فىتيَ!ا!ى!لآ
الكنيسمةبهاآمنتالتيلقيامةا":ليتشأ!يس!لطيقول

فالمسيح.الأجسادقيامةهيبشدةبهاقتعسك!التولا

بأجسادنا4نقوم!نحن،صلبالذيجسد!نفسفيقام

ينكو!سيحياكتابأولأمومنأمسيحيامفكرأتجدولن

.)262("الحقيق!هذ!

بالجسد!يحك!بالجسد،صعدبالجسدقاميسوع

الطويقبدأيةفقطهذا)أالجسدلهذاالمسيعحيوق،يسمجد

المسيحي+لهويسجدقامالذييسوعطبيعةفهمإلى

؟قامالذكلطأثيتلهأكلهجسدعنالعلعاءقالماذألم!،

والغويبالمسيحيةفيأدإله!بيعةحولإنساقكليتفكرأقالطبيعيمن

أمامهم،اللهاسمذكوبعجردومغادلب!االأدضمشا!!افيالمسليحيينكلآقحقأ

علىلئنيتأدصو!ةوهذ!،يسوعالإنساقصمو!ةإلىالجليلةألكلعةهذ!قتحول

كأالمحا!لةمنك!أطلبحاولتكعاولكن.الإنساكهذابألوهيةالمسطبقاللإيعاق

وحدثمعكحدلئاكعا؟المسيحيالصديقأيهايسوعالانساقتعبدهلتسسأل
ء!

معانتصفحوسوف.لذلكالقاطعالنفيهوفالجوابغيرنامع!سيتدثمعي6

الإلهطبيعة،القيامةبعدجسد!و!بيعةيسوعقيامةحولالمسيحيةعلعاءكلامدثبما

كلفى المسيحيةعلعاءيتفقهلوفو!االمسيحيوكلهويسثجدالعالمليحكمالذي-

؟!أرأ!plتوالذجماالعاديالمسيحييعتقد!ماعكلىفرقهاوبجعيع!كصو!ها

.116صعْحة،!كزيوفهيم!العسترجعة.اللاهوت!يةمكقيدلتنااليتش!سعو!!63َآ
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يشف!الا4أ!والياتهذ!مختلففي":شوشينتييهأ!نالأبيقول

تخلولاألتيالأسئلةبعضنطرحآقالفضثولقبيلمنا!دفاإذاسكليلناالإنجيليون

حلماذا؟يسوعقيامةتعتكيف؟الموتمنالقائمالجسدهوما:التطفلمن

.)263("لحثعالنه

-ح!-----اخ-م!-.-.-!ش-.+

شبزت-لأليااالسؤألهذامنالهووبويحاول

+-اة؟---+اا!سلأ!!فهمنفتقوإليأننالاشك؟!ابقوله

نر+3أُ!هذأولكنالقيامةجسدطبي!عة

ب-اع!-؟كا!أ.)264(ا،القيامةصحةعلييوفو

-ابض!س-،ص!-.!--هؤلاءأمثاليفعلماذأأد!يولا

:ِالمقدسالكتابفيقوولىبولمي!أمام
".)265((أِجمَافُكمْا!لضا!بَافِىكِرَأ!تنافَبَاطِلَة،قَامَقَدْالمسِيخيَكنِلَمْإِذْ"

كانالت!أ!فسافيةالو!!أت!ذأجمسدأتذليسأفهلختهلهناأثسيحكلعةهل

،المقدسالكتابيقولكلعاوتشموبق!أكلحية!عاشتقامتقديسومبهايحيا

موقصالقسكلاممنأصفىولاأقوىجدأولا

منكللإخواسكافيةناصعةيعل!نهاالذيمطجظلمجل

شكل":بقولهألساطعةالحق!افقيطعسأنيريدب---

ألحاليةالأجسادشكلعلىيكوقالقائعةالأجساد*ولظما،عيد

فه!االمظهرفيأختلفتوأنالأصليةحابمع!م!جمالأضلىفها!-بد!ء+-ا:

--13.،.ا!ا
طبيعتهاتتغيرقدأجساداتظلسوفالآجساد!ص-سْا،..ا

حسبالموتمنالقانميسوع،أجسادأتؤالما،لكنها011!يم+

!))!انسانأالم!معا-إلىوصثدإنساقالمسيحي المعتقد

6لأكا

لحبما.55صفحةواليسوعيحعويصبحي:ا،بتدجمه.قامالمسيح1(أب)شوبنتييهأسطفاق363-

!لح.صفحةاالمسيحهَامحقأهل.(دكتو!ق!س)حبيبصعوئيل

81!ْ.(ألحعدد15أصحاح)كو!نث!سإلىا!!لىالرسالة-265

011كا!صفحة!الإنجيليةالإعلأناتكتاب1(قس)ميخائيلمرقص-266
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طبيعةيوسسفحبيب!مشعإيبدياكوقلنايبينالخيالعلينايسيطولاوحتى

،،عظاملحهـممنماديلبجسدالوبقيامةحقيقةإنكا!إ!":فيقولالقائمهذا

لأ!طمنبهيعخوجأكاستطاع!وحانىِلبجممسدبقيامقهوالقول

أ!أ!!-ولبإ!لإنعا،مغلقةبوابها!أالعليةلبهويدخل،مختوموهوالقبر

+-ا-!.!حقيقيبجسدالمسيحالسيدلخووجبالتاليإن!كا!هو

!-؟لا،هيالعذ!ا-السيدةجوفمنوعظاملحمفيمادي

-سلأ.)((بكواتؤال

فَي!،إلىصعدودملحممنإلههوالمسميحييعبد!ما

لب-سأننآ!ىصبأ!واللاهوتيوقالعلعاءكتر!!ماهذا+ودمبلحمالسعاء

تْ-!-!وهذا.المسيحيةالمكتباتفيالمبثوثةكتبعه!س!طورفي

الذيالإنساق!عأونوىالبحثفينتوسعأنمنايتطلب

عبادته.إلىالمسيحيوكيدعوفا

كإله،أمكلإنسانقامأثسيحيينإلهيسومهلسأ

اَممَلْنَاالذينَنَحْنُ!!النصهذاالمقدسادكتابفيو!د

ألدكت!وولنَاويشوح.)268(،(أ!موَاتمنَقتامَتهبَعْدَمَعَهُوَشَربْنَا-!!أ

ييَ-،في-.أ-1
قائلا:الأمواتمنالقافمألالهطبيعهسيصضدجم!-!ا-

-ء-
وعظاملحممنالقيامةبعدالإنساقجسمليتكوقسوف/ألأ

بهظهوالذياالمسيحللسيدالذيذلكمثالعلى-ا-

هناكليسلأنه،الأموأتبينمنقيامتهبعدلتلاميذ!1،؟!خ!كا؟ا-؟ا

لأق-وصكظاملحمالقيامةلجسميكوقأقمنيعنعماا!ا!إإإ

فياختلافايلبط!ئئبصلاغدأفثعاالحاهوضرهوالعانمفدافيأ.--؟اس؟+.--+

ر!26".(1وذاكهذاطبيعة4-"إ!

د-!ي

،6

.3"صفحة،نقومسوفجسدبأبَ،(م!ندسإيبدياكوك)يوسحفحبيبليشع26-لأ

.أداصحاألريسلأعحالسفر"26- لحسكد01ء

.5"ص!حهاالجديدالعهدتعاليمضوءفيالقيامةجسم،(دكعتو!)هنديسح!و926-اْ
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فلهومعهعاحدثلماعصوأحماقلعيذيروأليةثناءأ"ةظ!سإبوأهيميقول

وظنواألتلام!يذفخاف.عليكمسلام:وقالالوسطفيووقفللتعلاميذليسوع

الصلبوآفا!و!جليهيديهإلىينظوواأقمنهمطلبيسوعولكن.شبحأيروقأنهم

وأكلعسلوشهدمشويسعكمنجوغأاخذلهموليوكد!ليقتنعوايجسو!وأق

.)027("أمامهم

عنالسكند!يكيولسالقديسيقولكعا/):موسىسلوأنالمطراق،يقول

قامالذىألجسدأقلتلاميعذ!الش!ادةهوالجواحاتآفا!لإبقا-الوفيسيالسبب

)371".ااتألمالذيبعينههو

الظعهو!اتمنالغايةعنوأقتحت

يوكد/جهةمن":أيضهـأالمطواقيقول

منشبحاوليسحقيقةإنساقأنهلهم

ألعسل!شهدسعكاياعمكلفنوا!الأشباح

؟الأسبوعمنالأولاليومذلكعشيةفي

عليوخبؤأس!عكاتلاميذ!مح!يتغذ!

.)272(،،طبويةبحوشاطئ

وضوببهماتالذيالجسدبن!فسيسوعقيامةعلىالادلةن!ضافوصأ!أينا

المضووبالمهاقالجسدبهذاصعدأالجعيعأماملبهوتعوىبهوأهينبهوصفحبه

الإله؟هذاأتعبدأ)السعاءألىالعسلوشهدالسعكأكلهبعدالمثقوب

؟السعاءإلىص!عدالذكلطأجمسدذلكفنعبدهل

أكلالأموأتمنقاميسوع،ألكويمأيهافيها!يبلابحقيقةتصدمسوف

مكلى!ليجلس!إنساقإ)العوشعلىوجلسألسعاءألىذاتهلبالجسدوصعدوشوب

؟العوشعلىيجلسإنسانأأقعبدأ)العوش

9لأ.)373"،/اللهِقُؤَةِجَمِينِعنْجَالِئاالإِشحانِأبْ!يَكُو!الآ!مُنْذُ"

!ل!

آ".!13صعحةالقمامةسو.!صطراق)صوسىسلوأقأ!2- .أ!!صعِحه!المسيحسبيل،كارس)براهيم3لأ

.111ص!فحة،السابقالمرجح-2لأ3

:pأ!6(0عددآ3إصحاح)لوقاانجيل3-لأ3 // kotob. has. iول



يوسصْحبيبليشعإيبدياكو!دناينقلهما!هذا

بنفسىقامقدالمجدلهالمسيعإق":يقولحيث!-

لمجسد!!أك،الصليبعليصلبالذيالجسمد..

،السعاءإليبهابلعدلجسدالسعألديي((صمعدىبهوعليوجلمم!-ا!اا!

العوشعلىيسوعالإنساقأييجلسإنهيقوللبل"

قالهما!إليك)1الصلبجوأحاتليحعلالوما!العملعاوي

الجروح)!علامات:بنصهيوسفحبيبلمحضإيبدياكوق

يوقفعأكالوبقبللقد-...؟أالوبأظهرتالتيالطعنةوآفا!

ليعحوها،أقيشأولم،لأجلناتحعلهاالتيبالجواحاتألسعاءألي

وهوالاَبيعينعنيج!لسلبهذأ.قحولوناثعنالاَبللهيظهرحستس!ا

.)275(،،خلاصنالواءحامل

11مجر!حألسعاءف!ا!الأ!ضالسمواتأله

؟!أا!بدإلىباجمو!3أ!حتفاف!المست!وفحأثجووحأ!لهأتعبد

الاَكيجلسيسوعأ!علىالتا+كيدفيألوا!دةالنصوصلبعضنو!دأق!حسبنا

هذأ+ينفيهنعلىطويقكلقطعناقدنكوقوبذلكبجسدهالسعاءفي

الإلهي،العوشعليجالساكإنس!اكالمسيحالس!يدرأييوحنا!أ:أيضأويقول

3761"-(،لامهوآلبآفارجو!حهمحتفظا!آ!وقد/جسدلذيإلاينسبلاألجلوسو!بعا

مَكْتُوئاسِفْزاالْعَرْشِعَلَىألْجَالسجَمينعَلَىوَرَأَيتُ"

.277(1،(خُتُومبسَبْعَةِمَخْتُوفا،وَرَأء!مِنْدَأخِلمِنْ

لنايقولالعوشعلىالجالسهذأشكلوعن

الجديد:العهدِمنالأخيوألسضريِوحنا!،ياكاتبِ

وَفِيالأ!بَعَة!الحوَانَاتِالْعَرْ!وَالسَطفَاذاْآلتُي))
ر-5َس!!لِيء.ر

كلرّو

ترو!سَبْعَةلهُ،مَذبُوخكَأنهُقَائمٌخرُوتَوَسَطِالشحوخ

،.َ)278،،َأعْينوَسَبْعُلألأ

-...لمسحفى؟
YY i--:صححه.لقومسو!جسديبة،!م!ندسإيبدياكون)يوسفحبيب!.

55-صفحة!السابقالمرجع3-لأ5

.911صفحة،السابقالمدجع2-لأ6

.(1عدد5اصحاح)اللاهوتييوحنا!دلاسفو-3لألأ

:tp(.6عدد5)صحاحأاللاهوتييوحنادفلاسفو-3"لأ // kotob. has. it



بلالإلهيةالهسيحلبطبيعةيتعلقلاالصعود":صسى!وأقالمطواكيقول

"-)927"الأعاليفيالأبيمينعنيجلسهذأجسد!.البشرلة

فقدبالصعودلىأ:فيقولخيالناالأفكا!تداعبلاحتىثانيةالمطراق!يكو!ها

-)028(،،أللهيعينعنبالجسدجلس

؟قعبد!نإلهأكلملنتسائلأنحقنامنأليس

كعايقينأبتجسدلموألاب،ا!بليمينعلىمجووحكإنساقجلسمتجسدإله

أليس/المعمو!ةبقاعف!االمسيحينِكافةيؤمن

ا)!لألأء؟إلهينالروايةتلكحسبألسعاءفي

أ---برأ---!ا-ا-+-لأ+--؟؟اللهمعإلهأ

111011-ب)اا؟اللهبجانبالعكحمهعلىجالساَإنسافأأقعبد

!ائم!؟ا!-ااااأ!اطاالم؟.يطرحهاأكعاقلكلحقمنتسما؟لات

-/دإ؟انم!!هـ-سا!ا-المخلصبصعودأ):أيضأالمطوا!ويقول

تاا-111-ابخحلوصالابإ!ادةجليأظهرتالسعواتإلي

؟"بزلااِأ-الجشويةالطبيعةخُلقتلقدةالبشريةالطبيعة

،ا!بيعينعناالسموأتفوقالأبدإليلتعيض

.)281(،،الابديألاَبابنمعأقنوميباتحاد

لم31ا!بمحالمعبودأ؟لههوأكلخلوقأ!نسان

جس!أق!ا!ور!حهذا3لمن":الكتابيةأ!لعا!!فىألئوةمحورو،يقول

يختلفأقأ!بالحواسوئوىفلهسأكعلىالقد!ةلهكانتاالقيامةبعديسوع

،لا.الأعاليفيجلسبهو،ألسعاءإلىصعدألجسدوبنفس+يشاءحسبيا

فإق!تغ!من،السعاءإلىصعود!عندفيهتغييوأيحد،ثإلىتلعيحأينجسد

.)282("قليامت!هبعدبشوعجسدعنيختلفطلن!بولسعنهيتكلمالذيالووحافيالجسد

!

دا؟

آأ10لحصفحهْ؟القيامهسر.(مطوان)موسىسلوأن-3لأ9
.6+أصفحة،السابقىالمدجع3ول

.أأ!صفحة.السابقالمرجع-YAأ

.ساه6صفحهاثاقجقى-،الكتابيةالمعا!فدأئوة-آ"3
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لق!ل،اللبيبآيهاِوتفحصفانظو،اِلوبولي!م!العبدجسدهوقامالذيألجسد

!لب!ا!ككمْأ!سَلَهُلحيُ!عَسفتاهُاللهُا!كامَ،إذْأ!لاإليْكمْ"+القائمهذأصبنالمقدسادكتإب

.31)3،((شرُو!هِعَنْمِنْكمْوَاحِل!كلَبِرَدّ

يدحوفتهاالتيبالعبوديةصريحأالنصنجدأليسوعيةالترجعةفي،لكن

عبدهالل!أمهىلمحامَ،أوَّلأاجلكمفمن!):صوأحةفتقولالفاندل!كفيرلىتوجعةالمِترجعوق

".)284"سيئاتهعَنْمِنْكمْكُلفيتوب،ليُبَا!ككمْوأ!سَلَة

الكويم؟أيهاالفوق+حظتهل

وهيالبيرولتيةالتوجعةأوفافلهيكبترجعةيعوفماأوألبو!تستانتتوجعة

ولكن"يسوعفتا!أقاماللهأكتقولالمسيحيينعامةليديبينألشائعةالتوجعة

.يسوععبد!تقولالليسوعيةالتوجحة

عنالبعضيدعيهمالكللنهايةهذاأليس)1يس!وعوعبد!الله؟أل!أكم

بعديسوعهل؟الوحدانية

دادأبقيالقنقناإلمجيدةانمس!تحل!الأ!13ألاخااب!!!ه!"-!-!

.-د؟!ض

يسوعالوهيةعلىتدلأنها-ا،ٍِ!.--طا؟ا-ا+/+

أبعد؟الموتعلىوانتصا!!-!+.لأ+طخ--ا+-

؟؟!!الاامهلم!عامادالقيااأَ+َ!6كا-الياليال-ا!

-ثصصطَهش-ج

تعبدأ؟صاوالمعبودالعابد،011+.--خ+--

والمخلو!ا؟الخالق

وسموف.تسألأقالكويمالقا!ئعؤيؤيأيضأحقكوم!ألعثألأقحقيمن

مالنانقلالذبإيسوذوروسا!فيقالهماعندونتوقفلشحثنا!عاُنستكعل-

بصلبهأموألذيمويممنالمولوداللإلهلنعجدإنفا":يسوعجسدعبادةعننصه

)+،؟".،،شيءكلصكلىالقاد!العجائباصانحالمعبودلناسوتهونسجدبيلاطسوقتله

!

6لأ

!!

36)3إصحاحالرسلأععالسفر)الفانديكترجعذ-أ!33 Esc!).

.(36(عدد)3إصطحاحالوسلأععالسضر)اليسوعيةالترجفه-ا/--

7"لح.صفحة.(؟لجزت.الكنيسة3تارف!ا!نعيسهبدتهأصخبما.(أنه!ا!لماألس!ذد"-
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ابنين،ليسالمسيحإكالم:المصعريةالكنيسةبطعويكشفودةا!!طيقولوكذلك

لاهوتهبيننفصللا،فحن.معبودغيرأنساكوالاَخواالمعبودللهابنأحدهيا

ليسأ!:المسيحاللسيدعنألوسوليألثعناسيوسالقديسقالوكعا.،فاسوته

الكلعةهي،أحدةطبيعةبل،للأخوىنسجدهـولاللواحدةفسجدطبيعتينهو

2ْ16"."ا،،احدأسجودأجسد!معلهالمسجود،المتجسد

يسوعلجسدوأ-لكاثوليكيةالأ!ثوذكسيةألكنيسةتسجدبلفقطذلكليس

عليهينص!أماوهذاالإفخارستياسويسعونهماأوالفطيوةفييحلالذي

الكنيسةتقول":السيلا!ئ!ألمح!لمج!لناسطوتهالذيالسكتابصواحة

فيألكاهنبهليحجهوالذيالإيعاكهووهذأ،واحدةطبيعةالمسيحإقالأ!توذكسية

يديهعلىالمقدسةالصينيةليعحعلوهوالأخيوالاعتوافبتلوعندماألقبطيألقدأس

هذاأكالأخيوالنفسالىوأعتوف،لاومن،أؤمن-آهين،آمين،آمينلمأ:قائلأ

المسيحايسوعومخلصنا!ألهنا!بناالوحيدأبنكأخذ!الذيالمحيىالجسدهو

.)287((،مويمالقديسةالإلهوالدةكلناوملكتناسيدتنامنأخذ!(،أ1

المسيحيوق.ل!اويسمجدالفطيرةفييحلالجسدلى

ولاأصلمهمسي!حيةعقلدةفقطننقلهناوفحن!- ---ب-تروا

نع!فأكالمسحولمحكىلهيجثبطحفمعهأليممجوطممعةلمح!ت!!فئ-!--

حويهلهاسماكككلالاحوي!صألالمعاصلعصد

---ث!!جم!-جمهص-كأيى

غ!لمممه!اصبهبدث!لطس!كم!تيةحطيمْأالخ!ممدألفنيلسهج!!!!
خووفشمكلفيألسم!اءفيموجودلباله

حيثالأ!ثوذكس-لهايسجدالتيكالأصناموليس

هو!الأمواتمنالقادمالمجد!بجسدإك!أ:يقول

كأنهقائمخووفشكلعليالوؤيافيليوحنا!آ!كعاالسعا-ف!االأبيعينعن

أمي21!؟".،،الأ!لثوذكسيهالكنيسةمذبح"عليالأ!ضسكلي)2"وليس)ْمذبوح

،ْ.16صفحة!المسيحطبيعهَ،!أنبا)شنودة-6"3

لحبمالألأ،لأ6صفح!!خامسجفئ،(!كق!دي!هوت!القبطيالخادمموسِوعة-3لأول

شمتعةلَهفذبُوغ.كاتهُقاثمغخَرُ،فالشيُوخؤسَطِ،فيألأَربَعَةِوالحَيوَاناتِالغزشِوشمح!فِيفَإذَأو!ائث)"28

+َ.((6عدد5)صحاح)الروياسفو)(آَغئن،سَتحُقُؤوفي

.هصفحةْ،ا+!ثوذكسيةالكنمِسةفيالأصنامعبادة،(دكتو!)المسيحعبدحنين3-ول9
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!

؟،

د؟

3آ

؟العقيدةهذ!المسيحيونيخفيلماذأآدريلاالدامغةالأدلةهذ!كلبعدوالآق

؟العقيدةهذ!مثللهمتظهرلاا!تيسةلأقأمالمسلعينبينيعيشوقلأنهمهل

حقيقةلأقباعهايوضحبعاالكنيسةصكلليناتخوجأقعسىالتاليةالأياملننتظونحن

لثمالإيعاناإلىالحاجةد!قالمقدسالكتابمنومستندهايعتقد،لنهاالتيال!عقيدة

ليأتيك-القدسالووحعغبالبحثفاكتفالدليلتجدلم!إندليلعنألبحت

شبح؟أنهأ!موأتمغالقائ!أيسومأتهممنهناكهل

تبنتهالقولهذأبل،شبحأالضانميسوعيكوقأق!تطعيأالمسيحيوقيوفض

يظهروأقإنسانأاللهليكونأق!!نضتالتيالأولىالمط!يحيةألطوائفلمجض

ذلكيعبدواأ!معيؤينكعقلاء!فضوأ4كإفساق،يصعدالناس!عويأكلالله

ليسبأنهألظاهواتهامإلى!اضطرواالإنساق

؟-َ--،ا:بم-ن!ايدندقالنقطةتلكوحول4،شيحخيالسو!

-...!31!ا!!إقأ):فيفوليوسصْحبيبليشحالإببدياكلوق

--.؟ا-ط-!-اصلبالذيالجسدبنفسقامفالمجدلهالمس!يح

3ةا!!!----5ا!!!ب!ط!اةذأتْ!هو4يتغيولمجسد!وإق،الصليبعلي

+ع!لأاْ!ا!11لبهوجلس!السعا-إليبهصعدالذيالجسد

ا!ءالأ!+!+أدج"ابم!2"+و)ْا،السماويالعوشعلي

نخ---ْ!-تأخ:؟!منالغ!لبألتصويحهذامتلتستغربقد

-1ير"ما!ء!لمحيأ+ةا""،!؟+حدَإنساقأيأقالحقيقةلكن4سبقهومنالكاتثبط

مقبولةالغيوالكعلعاتهذ!أمثالعلىليقفعاقل

عبادةإلىيدعوالذيالدينهذابعثلالقبوليقينأيوفضسوف؟واللاصمتساغة

سبحانه.اللهدوناالعبدعبادةيوك!ضوسوفاالخالقد!قالمخلو!ا

للتأكيدالمقدسالكتابلبهايطفحالتيالكثيوةالنصوصأقالأموفيالغريب

فيظهرت".)192لهوطقةنتيجةكانتلبل،عشواءخبطقكنلمليسوعبشريةعلى

هومالنافلهوأدذيالمجسد!إقيعوتأكيستحيلأدلإلهإق!قالتالأولالقوق

وا!موبالموتعنللإلهتتويهأحقيقياإنسانأيكنولمجسدشبهأوخيالألأ

.!صفحة!فقوملسوفجسدبأي،(مهندسإيبدياكون)يوسفحبيبليشح-!7.

'Y5-الكفوالايعانعن!ألخروجالبدععلىللد!لةحاليا!أستخدمت!أيأوفكرةالأصليمعناها:هد!ة!

!ال!لندقة.
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!ضلعإليالمقدسألكت!ابكتبةفاضطو.والإهانات!الدفنوالطعنوالبصق

خارجفو!اففسهلوجدمسيحيأيأقبعهالوألتيمالأفكا!هذ!مكلىللودنصوص

وسببالأفكا!هذ!علىفتعرفمعيفتعال،حالياالموجودالمسيحيالإيعاك

ظهودها.

تظاهواللهأقألدوسيلتيةأدعت،،؟سيد!أوسظضلأليسوعيالألايقول

قاماللهإدبيعولوكالبدعةهذ!أصحابفكأك،ولحمجسدذووبأنه،إنساقبأنه

)؟؟؟ا.ااحقيقياإنسانايكنولم4فقطاللإنسانمظهوأخذ،إنساكأنهمثل!بتعثيلية

وهو.ميلاديةأ06لشةالىيوجعالذييوحناأصكعالكتاب!!:!كل!بولمحميقول

هالعقيدةهذ!كاتبهيتبنىدمنترفةتعاليم!لتضعن،القافولنيهغي!والأسفارأحد

بدأالذيابشوعلمسعندما،بهانطىأنهيدعي،!قوالايوحنالسافيعلىفيجوي

ماديغيرجسد!كاقأخوىاحياقوفي4صلبماديبجسدأحياناقابلهآنهله

.392()،،البتةلهوجودلاكألق

--ا:بسي!أثسيحعبدهـلقول

-ا-!خ.يئا.+ا.!ا-"-ا!+لأخاأقكتبهمأحديوحناأععالفيجاء)1

-ا-!خ0،ا!-!ت.؟+-ا"ْ/اارو+اشنر!-+!+!-ا+الأ!صْعلييسيركاقعندماالمسيح

--!-ء01!".احمغس-أجمىمثا+-اإوعندما،امهلأقداثوايتركيكنلم

اسَ"ا-؟!حم!6ثم!إ!كانتبهالإمساكليحاوليوحناكاك

فىلم!-!--ات!!+-مقا،مأأيبلأجسد!تختر!يد!

-!---+-اا---!-ثأأاكا-.-.ا-ا3--ْ!-احقيخعيجسدلههناليكنلمحيث

يكوقوموةجامداًوآخوىليناَيكوكف!تا!ةأللعسعندمتفيوةجسد!طبيعةوكانت

ليطهو،كاك.حيالالأرضعلي!حياتهشبحمجردلع!ملبالنسبةكاكقعاماخاليا

.492(!،،)1.يشاءوقتعايشاءكعاشكلههـلغيرمتعددةلبأشكال

!القوليوحناف!فييضحيوحنااععالوسفو،):ب!كل!وليمليقولوآيضأ

!أبسمط.ماأثرأالأوض!علىتتوكأقدامهقكنلم؟يعشييسوعكاك"عندما

0،6+؟!"،،نوعأيمغبشوياأجسدخذأيسوعلكونلتاماالإنكا!هو؟العقيدةلهذ!تصويو

ديا

.3صفحط،ألكنيسحةتقليدفيأ!لسيحبشوع1(آب)سيدأ!وسفاضل393

.16صفحة،،يهوذايوحنا!سائلابا!كلليولثِ!

.1Aا1Vصفحة،الجديدالع!دأبوكرلفا1(كسأبسيطالمسيحعبد-!2لح

.61صخمحط11ييوذشخايهوتا!!سا-كلليشلالي!،-593
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!آدي!ثه!3!

نقرأ،ميلادية013سنةحوألبىكتبالذيبطرسإنجعيلفي":أيضأويعّول

عني3ثخليتلماذاقوقيقوثي":قالئلافادىوأفهالبتةالصليبعلىيتألململيسوعأق!أ

".)692"ألبشوييسوعجسد،المسيحتوك،أللحظةهذ!فيوانه

ليسوعأقيبينأقأ!ادلوقاأقشك،)!:شويختطييهاسطفانالأبيقولثم

.)792("الأشنباعمنشبحلاوشخصيحقيقيكائنالأموأتبينمنألقائم

بينهامنوجدحعادينجعمخطوطاتعليعثر":!يرصعكلفيل!يقول

Theعنوانهكتاب Sophia of Jesus Christمغأقامأك"بعد:فيسهجاء

وسبع!عش!والإكماتلاميذ!،-المسسيح-الموت

لأ/!-ا1"+!؟الجليلإلىذهبواتبعنهاللات!االنسوةمن

أا111!-،المخلصظهوله!...م!عااجتععواوعندما...

أع!!-!كبمهيئةعليولكنالسالبقشكلهف!اليس

بخالم--!،-مظ!و!عظهز.+وكاقغيرموني!!ح

ا"ا7يئا-إط-ْ-؟+لأ.".92!ْنو!"منعظيمملاك

+والأبوابيسسوعدخولكيفيةوعغ

..-!لأ!-ء.ا-!!.-ةأدجم!ولممالأستاذلنايوويمغلقة
:!-ْ-أ!11ول.إ-ا+،---دخلىأنههناالكلاممنليلوملا!!

+-ابزا+أ!-آ-ا؟"+أأغ/،9!منليس!نه،ألبابفتحلبدوق

!!-6--00ْ+أاجدا-اجداعظيعةمعجفىةيفعلأقعادته

+-!لأات+-ايبوهنأقوقصد،ضوو!ةلغيو

لاحقيقيأمادياجسدألهأقللتلاميذ

هذامنتفهمأنفيجباقصد!يخالفالبابفتعحد!نلهفدخول،ولحمجود

2".)وو"الأول!الأ!جحأليهمبطلبهأ!بسلطتهألياببفقحإمابغتةدخلأنه

بسوعجسدكا!!أ:كنيفولبسوعجسدعنبسيطأدهسيحبوبضدف

المسيحجسدصا!فقد،مثلهأجسادناستصيرالذيالنممذجهوالموتفيالقائم

العاديالجسدقد!اتأوحدودتحد!!معجدأخالدانو!انياروحانيأجممدا

يختر!ا،أختفي!كيفظهرأينمناحديد!يأقد!كيظهو،يختفيكاتثمو!ن

.ألأصفحةءالساقيالمدحع-آ69

19V-آهصعفحة.اليسوعيحعويصبحيتوجحة،فنامالمسيح،(أب)شول!نتييهاسطفاق.

.(يسيربتصرف)013صفحة،خدعةأمحقيقةالمسيحقيامة!(دكتور)صحوئيلفريؤ-"!3

'1--5R11صفحة.لوقاإنجيل.الإلجيللقسفسيوالجليلالكفزأأديوليمr.
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القبومن،يخوج،عنهينوعهاآ!دو!الأكفاقم!يضرج!والجد!الثلحواجوا

،فجأةععواسلتلميذييظهر،مغلقةوالأبوابالعليةيدخلبابهعليوالحجو

إنها،ايضاألتلاميذ!هكذاتعوفهنمقعرفهولاللعجدليةويظهر4فجأة،يختفي

.)003(،لثانيةالموتعليهيسود،لنالموتمنالقادمالوبقد!ات

ليظهر،الواقحفيلهوجودلاخياليكائنيهوذاإنجيلمسيح!)ةأيضأويقول

،مخددةهيئةولالهميلادلااليأقيمتى،لاذهبأينإلىأحديعلمولا!يخعتفي

.)103(،،كطفللتلاميذ!يظ!وكاكماوغالبأم!تنوعةأشكالفييظهوبل

؟إنسانصمو!ةيأخذأنللشيطانيعكنهل

ببفيدماعليكسنو!ديليفيما

ألناسشكلفيالشياطينلتشكل

!متتخلصالشياطينتلكوأق

في!هعتهاانتهاءلبعدالاجسادهذا

سبيلعن!صدهمالناسإضلال

المسيحيوكالكُتابيحاولولكنأالله

عنمختلفةيسوعقيامةأنإثبات

يسوعأنويوضحوكالظهو!اتتلك

بهوصعدالجسدبهذااحتفظقد

إن!د!انأ+ظلبلشيطاقأفهنظنلاحت!/السعا-إلى

فحتى.بالنا!الومضاءمنكالمستجيويقولونوكعامستعوأالعجبرالوما

صكبادةالىألجعاعةأضطوتالشيطانيةبالظهو!أتيسوعقيامةأحديصلم!

كونلنفىيوسفحبيبليشحإيبدياكونكتمهمامعأنقوأودعناهالإفساق

يكوق!ثممكانأيفيالدخوليستطيح!وحأي)):شيطافيأظهو!أيسوعظهو!

ذلك،بعدعنهينفضهفمغرضهموديابهيظ!و)أثيويا(خيالياجسدألنفسه

6حمهيظهوونعذدماالمنتقلةالبشريةحوالأد،1والشياطينالملائكةبهيقومماوهذا

فىأْبعدللتلاميذوظهو!!ألوبقيامةأكيظهولكيالإنجيلأ!انجعدلهذأ.للناس

:3ْ13".،،حقيقيلبعجسدكاقوألنه++ههذاخلافهيذلك

!".153صفحط،!قيامتهالمسيحصوت1(قس)بسيطالمسيحعبد3

.15صفحة!وذا،إنجيل(قس)بسمِطالمسيحعبد-103

:tp.53صفحه!نقومسوفجسدبأي،(أبيدياكون)يوسفحبيبليشح-303 // kotob.has. it



دي!6!!!
؟!

الالمسطو!ية!العذ!احالقديمسيينظهو!اتع!المجيمحت!عطبالدكتو!يقول
تحدثكاقيالمعجزاتيععلأقيستطيعالشيطاك)،:الأ!ثوذكسيةالكنيس!ةفي

.)303{(،منهاعديدةشوأهدفيالإلهيالوحيذلكهـلوكدالظهو!اتفي

!إوِاأنِهمأولاظنوأألتلاِميذ":!سفحبيب!إيبدياكونيقوليوكذلعك

يُغيِّرُشَكللهُنَفْسَةالشَّيْطَانَلأن.وَ،عَجَبَ"ليكونقدوهذأ...+دوحافياجسدا.+.!وِحا

سويالقيامةليتبتمايوجدفلا،وا!تعيوافؤعكوالهذأا"نُو!!مَلاَكشِ!بْهإِلى

+)503(ا/ععواسوتلعيذيولبطوسالنسموةوباقيالمجدليةئويمالَووالياَتبعض

بهاقتعسكالتيالظهو!اتأقعلىليوكدأ!يمعبدح!فينالدكتو!ويعود

قأالكتابلمجلعنا)):فيقولالجهلاءبعقولالشياطينتلاعبإلاهيماالكنيسة

قأعجبلاملاكشكلف!اليظهرأقيصكنالشيطان

!ح.+كعانو!ملاكشبهأليشكلهليغيرنفسهالشنميطا! مع!!!ه!ااطث!

!ْ-!ع!صع!-!!!لع!ظهومحماقدششكلفييظهوا!يستطيع

صت!لف!اولالملكإليهاذهبالتيللعرافةالنبيصعوئيل

الثتطبالحربدخولقبلليسألهصصوئيل!،حتحضولهلكى
.ك!سلد!ئهبم

؟بهل!!!ى!ا-!فإليهيتخدثأقونهائياقاطعاوفضااللهرفضأكبعد

!ن-ْ!ا+ْالوحيويوكد،)603(منه!وحهونوع!فضهقدكانلأفه

"وليسالجاقهووأجابهشاولسألهالذيأقالإلهي

أماتهبأقذلكبعداللهعاقبهولذلك،،النبيصعوئيل

.)703(،،الحدبفي

حدعكلى-ألكنيسةعلي!هاترقكعوالتيالخوأفاتهذ!ينتقدالمسيخيهذا

المسيحيينالكتابعنننقلهناونحن،الشيطانيةبالظهو!اتويصفها-وصفه

ألنقل،فيعادليننكو!أكالمج!يحمنايطلبكعا،لكنوص!ادمةفجةتكونقدآدأء

....تعليقبدوقالكلامهذانجعلسوف

.آ5صفحة،الأ!ئوذكسيةالكنيسةفيالأصنامعبادة!(دكتور)المسيحمكبدحنين-3ْ3

.(Iلحعدد11اصحاح)كو!نثوسsalالثال!يةالرسالةْ!-3

50r-هعصفحةأنقومسوفجسدبأي،(اليبدياكون)يوسفحبيبليشع.

ليفمشوالعبيد!شاولفقالبالأتبياء!!بالأ،!يمولابالأحلام+الربيجبهفل!االربمنشا،لسال)-كا6ْ

.((V-1:"3)الأ،لصعوئيل1)!وأسألهااليهافاذهبجاقصاحبةامرأةعلي

آ.لحصقحةاالأرثوذكسينا!نيسةفيا!صنامعيادة.!دكتور)المسدحعبدحتين3-لأْ
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؟السعاء!أجمالسأثخلوققعبدهل

الخالق،دوقالمخلو!اتدبدأننافيأ!أسلئاوت!فىالسؤالتستغوبقد

...لكن

جليأظهوتالسعواتأليالمخلصبصمعود":!سىسلوأنالمطراقيقول

أليلتعي!شالبشويةالطبيعةخُلقتلقد:البشريهألطبيعةبخصوصالآبإ!ادة

03".أْ،،الأبد!أالاَلبافيمعأقنوميبالتحاد،الآبيعينعن4السعواتفو!االلائب

بنفسرو!أمق!ا!ج!لهأ!وريم"إك:!حييبيوسفإيبدياكلو!،ببضيف

الذيالجسدذاتوهو،يتغيولمجسد!وأن،الصليبعليصلبالذيالجسد

03".أو"السماويالعرشعليلبهوجلس،السعا-إليبهصعد

!!أالعوشعلىهوأجمالساكلخلوقجسدأأهذ

لقد":كلطسعيوهفكالدكتوروكذلك

إلىوصعود!المسميحبقيامةألاع!تقادالآقأصبح

الأمو!من،لهكا!الذيالجسمبذأتالسعوات

.)031(((العالمكلفيبهاالمصدق

مخلوقالمس!صيحجسدأكيقينعأنعلم!لنحن

من-المسيحيينمنالكثيوعلىيشكلولكن

وا!دنصف!مفيغيرهمقبل-المحققينغير

عوامأذهاكفيالمبهعةالنقطةهذ!!عندمخلوقغيومولودالإيعاققانوتضعن

تخصمخلو!غيومولودعبارة":الخيرأبولبسيطالمسيحعبديقولالمسيحيين

!مادية!ولادةالأ!ماققبلالآبمنمولودهولاهوتهحيثمنفيسوع،اللاهوت
3111،.،لمحسيةولا

!

6!مخلو!غيومولودعبادة11ةغ!يغو!يشىالآنبايقولالعب!ا!ةنفسهذ!وعن

،ْ.أ؟)6"،(مخلوقغيوفهو،بالتالي،ا!ليوأنهأالمسيحلاه!تإلى،بالذاتصلأأتتجه

لحبما.أالحصفحةاالقيامةسو،(مطوانأموسىسلوانكا-ولْ

!أ.!صفحه،نقومسوفجسدبأي1(إيبدياكون)يوسفحبيبليشح9ْ3-

!01لح3صضحة،ئالثجرءاالجديدألعجدتعاليمض!وءفيالقيامةجسم؟(دكتو!)هنديسعيو0-31

.!أصفحةا؟يهحبلفكيفالهاالمسيحكاقاذا.(قس)الخيرابوبسيح!المسمِحعبد311-

:p.2،/6صفحة.أولجزء!المسيح!هوت-العخيدياللاهوت((؟نبا)غرلنو!لوس313- // kotob. has. itول



،آد؟6،!!

المس!يحجسدطبيعةحولسوالعلىو!داً
قإنعم":أليضأغويخو!يس!الأنبايقول

وقد،مخلو!،جسدهوحيثمنالجسد

)317"."و!عهام!دمها،العذ!اءم!ويممغتكوق

كلاما!يوأبوبسيطالمس!يحعبد،يويد

منوفصهبنصهنقلهوقدغويغو!يوسالأنبا

)،31(.أيضا"شكريغ!و!ش!الأئباكلام

المقسدسألكتاببقولأختمأقسو!أجدلا

صراحةينصحيثالأموهذأمنيحذ!ألذي

ينَالّأ)!:فيقوِلالمخلوقعبادةلبهللاقعلى

وَعَبَدواوَائَقوْا؟بالْكذباللهحَ!اسْببْدَلِوا

ه6َ،))5(الخَالِقِدُ!ذَالمخْلوق

.+-.الك!لمالقادكطأليهالكأ!كم

،1!رر-ينألعلعاءكل!ممنالنقلتععدتهذابحثيف!اأ!بتعلمأقأدبدك

فقلتإقمنك!اعتذ!+ففسهاعنتعبوالنصوصتوكتبلأعكلقولمالمسيحيين

الملومأنافلستأحدألمتفإذادينكأبنا-بعضقالهاألتيافصوصبعضلك

الكمهذاكلفيالبحثمووفةأكفيكأقذلكمنوهدفيا!بوفاقلإلاأناوما

لديك.تتوافولأقدالتيالكتبمن

الكتابوققوأالعقلتععلأقهذ!العلعيه!حلتتانهايةفيمنكطبهأماكل

فاحصة+بعينالمقدس

4"6.صفحه،أ!لجفئ،المسيعلاهوت-العقيدياللاهوت1(أنبا)غولفو!لوس-3أكا

أ!.صفحة!؟بهحبلفكيفإلهاالمسيعكاقإذا،(قسالخيد)(بوبسيطالمسيحعبد31-لح

.25(عددأأصحاء)!وميهالىالرسالة315-
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وللملأط-..لى:+ا-!.+خ!قي:+
ص.خس.-.ض-+-+++-،خ!

-؟اا!--ا؟-و!+ك!!:.+---.غ!ح!

لم1.ا!لمحئح!ثئن+كاَأثها!ا+!ة؟!-.-+-.اا.

عم--!.اس+ا.-++اى+.

.011+م-بغأة؟3ُ-مأ!--3فيئ!!نى!كا--ا3جم!-؟مب

ا!-،!-.!يرا.3---،!.--+

ا-ا-+اآ؟--بر-ا+أ--ا---اا----

-+!!--+الم!كأول

.مم!

عشوأدحادىالفصهل

أثقدلىالكتابعصعة

اث!1
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أثقدسالكقابعصمعة

التحويف؟منأثقدسالكتاباللهحف!هل،أس

كوقف!ااختلاف!اعلىالمسيحيةالطوائفاتفقت3+---

ولمعصمواملىوابديديناحفظاضىللهياس!!السنينأغلىلكت!ا!مو*يب!اط-+-!ا+ثأ-!

101

تمدلل.ولا-.
-+لعييرسلا

كلث!ةحد!أخصصكبدكلثممميبم"لقسال!كعلسال7!ط
كىك!به.الأولبياءكلوما،المعدسألك!ابكل"م.؟ا!+؟

!اصحاحفصلوكلفقرةوكلجعلةوكلعبا!ةوكلا!ة.ْ"

ث!فيكابمكل---يرحي-برأ
القدسالووحكتبه4المقدسالكتابكل،سمفووكلتمئ!!

والوسل+الأنبيا-،القديسيناللهألناسبواسطة

)316"."الإلهيووحيهاللهكلعةهوالمقدسفالكتاب

3":)!أقيصإبطشْصدةالعسالدكمو!!لقول

ومن.لفظياوحيالبكاملهبهموحىالمقدسالكتاب)!

كلاممنجؤءيوجدلاأنهنعرفالوسولبولسكلام

!يقوللأنه.بهموح!اغيوالكتابأسفا!فيالمكتوب

كل/1وكلع!.!318"((اللهمنبهموحىالكتابكل11

وكلعة.منهجوءأىأسمتثناءبدوكالكتابكلأى

بععن!االيونانيةفيجاءت،،اللهمنبهموحى"

(،31!)،،أكلا،(اللهمنبهأمتنفس1 God - breathed،.

الكتابعصعة!يهلىيوحنامنس!القسويؤكد

الله،منبوحيمكتوبالكتابكل":فيقولالمقدس

6!32،0)ْ،،مثصومكتابهووبالتالي

3 fl-لح!!!6صعفحة،المقدسالكتابتحديفوأستحالةاليبمالييالوحي1(قس)الخيوةبوبسيطالمسيحصكبد

-.بالقاهوةألقبطيهاللغهبععهـدالقبطية!اللغةاالاكليرلكيةبالكليةواللاهوتالقديمالعهدأستاذ3ألأ

--.(16عددت3)صحاح)الثانيةتمعوتاوس!سالة

لح.7صفحهأالقويمالاباءلضكر!فقاتفسيو!أسلوبالمقدسالكتاب،(قسدكو!))سحاقماهر)ميل3-!

3ْC-ألأأصخحةاالمقدسكقايب!عنتعوفهأنتولدحاكل.(ق!س)يوحتامنسي+
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،6

ديا

آةا

لوسلهاللهعلنآآقبعدفعاذأ،):الوحيدورعنع!الي!ضماالقس،يقول

اللهعصملقد(،الوحي"دو!يأتيهنا؟أسرا!!وعن،شخصهوعن،فكوةعغ

العصعةهذ!.أسرا!!عنالنقابويكشفوا/شخصهويعلنوا،فكو!لي!كتبوا!سمله

المقدسةللكتبأللفظي؟("ألوح!اعق!يدةإبئ.أ!!ح!ا"ك!لعةعليهانطقالتيهي

عليهـملكن.العقيدةينكروكمنوهناك.جدأأساسيةوأليونانيةألعبرانيةفي

النبواتبعئاتالأنبياءعشواتنطقوكيف،آدممحأللهتكلمكيفلنايبينواان

قإ؟كتالبتهافيوع!صصهمبهاإليهمالقدسبالووحأوحىقداللهيكوكأكدوك

الوحيعقيدةصد!توكد"ألوبيقول"هكذأ،،(الوبلاقالمثلألعبا!اتمئات

يومنوناللفظيبالوحييومنوقلاالذين)ك.أللفظي

)331،.،،أ)أأخ!سبإله

:!332،المقدسالكتابقاموس!محو!و،يقول

ح!سببهافطقواو!سلأنبياءإلىبكلمتهاللهأوحى"

نأإماالملهمالكاتبفكان.البشويةاللغاتاصطلاح

كاتبعلىيعليهأنوإماأليهبهيوحىمابنفسهيكتب

النسخمنشي-بعدإلي!نايصلل!مأفهألا+لهيكتب

ماوكل+كتاب!مأوالملهعوقهؤلاءكتبهاألتيالأصلية

+3231"(،الأصلذلكعنمأخوذةنسخهوإليناوصل

الكتاب"؟الكتالبي!فأولدأئوةمحوووويفول

كامل!الوحيبأكوالقول+ا،أللهنسعاتأو"أنفاسهوأجوأنهجعيعفيالمقدس

جوئياوحياكاقالوح!ابأققفىعمالتيالاستنا!ة،ا"نظوية!فضمعنا!!مطلق

بعضأوآلياتبضععلىقاصوغيوالقدسالووحسكلعلولكغ.د!جاتعلىأو

3".!"آ،،المقدسالكتابفيالمكتوبةأللهكلعةكليشعللكنهامعينةفصول

بأفهن!فسصهالكتابلتأكيدالثافيةالنتيجةةحوفيوحيأنه":ايضأ!لقولوق

الروحمنمسوقينالقديسو!اللهأناس!أبهوتكد!ا،(3:16"آتىاللهمغبهموحى

3"-أدآ،/حوفيأبهأوحىقدانههو،آ(أ:أ)آبطلاالقدس

.هلحاالمقدسالكتابأسفا!معَدمات،!قس)!كدلي!ضا331-

3f-الملك.عبدبحلدستالدكو!؟مطرابوأهي!:الأستاذ؟طعسن:التح!لو!جلس

لأ.-63صفحة،العَدسالكتابقاموسكا-63

335.صفحة،سادسجوء،الكتابيةالعا!فدائوةكا-3لح

السابق.المرجحنفس325-
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كليةمديو!يناهيحطلمحي!لالقعصويقول

وحيفياللاهولتييناعتقادعنلبحلوأنأللاهوت-بم

فيماكلأقاللاهوتيينبعضيعتقد"ةالكتاب

المدفقينالكتمهاتالقدبدمتهنفتم!مهجملعدىا!دقس!دأملابفد-!ضالننفَ!

يوحلمالقدسالو!حأقالاَخوالبعضويعتقد+--

مختلفةأنحاءعلىبل.واحدنحوعلىلبالكقساب

الووحألقاهاوالنبواتفالناموس!.متباينةوأساليب-

أما.و!كبا!أقهابلفظهاأ!لهعينالكتبةعلىالقدس

كأسسبقمعاالأدبية،الأمو!كالتواديخذلكعداما

حاجةهناكتكنفل!.مطالعةأ!سععأومشاهدةعنإمابأنفسه!عوفوها

منتعتبووتلكهذ!أقغيوعالمينبهاكانوألأفهمإياهاالقدسالووحيعلعهملاق

33".آ،(أالقدسألووعتلقين

لكنر

الشدد!؟!!علعاءبهاادلىالتىال!رافعةالتصريحاتهد!تعنيلا
"-أيديتلاعبمنبععفىلكساكالمقدسالكهـت!ابأقّالكنيسة

!ب!.المسيحيةالطواففمنالعابثين

الكتاببتضريفالمتبادل!عةالاتهاماتمنالعديدفهناك

اعتقعادو!غمة!البروقستافتالكافوليكبينالمقدس

بالكتابألبىلتستافتتلاعبالقبطيةالمصريةالكنيسة

ب-!فيأوالقانوفيةالأسفا!بعضحالهوكعاحذفأالمقدس

مضطوةلنفسهاوجدتالهصولةالكنيسةأقّإلاالترجعة

فن!يام!شنودةالبابا!فضبعدعنهابديلأتملكلالأفهاالبووتستانتبتوجعةللتدّفي

الطوألئففيه،قعتالذيالؤللفيالوقوعخشيةالمقدسالكتاببت!وجعةالكنيسة

أ!)الأخوى)!33"المسيحية

،ْ.23صعحه.أ!لجفئ.أللاهوتعلمموسومكلأ،(قعص)ميناميخائيل326-

لحبماألترجعةسقلهالك!م،هذاا!سفا!المعتعدةبعددأ!!ثبىذكشمِةالكنيسةمغ!سعييصد!تصويح!32-لم

أليووتستانت!حذفهاألتيالسسبعةالأسفا!شأنفيصورلحاَقوأ!اتتخذلمالشرقيةالكئائس!؟فتقولالسِ!وعيه

.(؟ول.ث/6حعتحه+اسعدض!امعدا-!دخل.حمتيهاحعسبالترحححة)
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!
Iهـآديبما6!ي

بالقحويفالبووتمم!متانتيتهعونالكاثوليك
المقدسللكتابالببسوعيةالتوجعةمقدمةفي-ْ--!!حبم!---!!،ب

حعاعةأ..378،.)،ل! يحعىق-بمصوأالكانوليكيةللكنيسةبت

البلاددخلواأقمنذالبووتس!تانتلشيعهامنالمبتدعة

الكاثوليكيالإيعاكهناصيةهعه!أجلُلراماألسوديةأنعَاللقنن

وقدفيهانفىلوأبلدةكلفيععالهمأمغجا!هوبهاأنظدلا!-+!ا!يا

حقفيبالقدحشحنوهاشطتىكت!بأالدينفيلفقوا!+ْأ-ا

ألطاهوالصحيحتعليعهاوتخطئهالمقدسةالييعةث!-"

لمأنهمتغ.والتشنيحالإرجافمنعليهاوأكثسو!ا-ا!+ا-

"للساسفاألعاإلائىليةإإلىالحذفمدوت!إجعويهميكمعولتحويصاخا:!طنحن!!غفىا)ط!ه-

المبتدعينأولئكمقا،مةعنالتقاسكديقفولمفإنه

وحذفأعدأدمحومناللهكتابعلىبهاجتوووافيعاوأكاذيب!همأض!ال!يلهموتفنيد

ولاسيعامعانيه!إفسادكلعاتهبتحريف!منهبقىفيعاوتلاعبهمبومتهامنهأسفاو

فيبالقدحذلكبعدوتطاول!مالكاثول!يكيهألعقائدإليهاقستندالتنالشواهد

+(rr?)لملمالكتابمنليستالثال!يةالقالنونيةالأسفا!أنأدعواحيثألاسفا!تلك

هذهبقانونيةاي!!ثوذكسيهالقبطيةالكتيسهمنوأحداعتوأفيصد!لالم:دأ!بييوحتاالكبيرالأستاذيعَول

ألاعترافتشى!الكناثسفيالكتبهذ!4كَداءةعلعي(-قد!على)هذاالوح!اكتبضعنأنهاأ،الأسفا!

.136(صفحة.0003؟سالمفللكتابمقدماتأدا!بييوحناأ"+قبلاجيروم!ضحكعابقانونيتها

الأولىالطبعةظهوتأولولهعامفي":فيها،ردأالأرثوذكسيهللكنيسةالأ!بعةالأناجيلتوجصهمقدمةفيكذلك

فاندايككرفيليوسالدكتور!بعساعدةسمحيثجاليالامولكنيالمرسلبعنايةبيووتمدينةفيالمقدسللكمَاب

تسعحلم!هكذاالد!ييهالأقطا!كلفيغيرهامنأغرذلكبع!دشاعصَالتي!هي،ألبستانيبطرس!المعلم

الكليهأنذكوتالهامش!في.العربيةاللغةالىالمعَدسللكتابكاملهترجعةبنشرالأرت!وذكلسللأقباطالظىف

والخروجالتكولنسفريبتوجعهقامتكعا.3591عامالأ!بعألبشائربتوجعةالأ!ثودكسللأقباطالإكليرلكيه

.(5صفحه13َ31المعا!فدأ!االقاهوة.متىلإنجيلالأ!ثوذكسيةالكئيسهترجعة)،1.1!كا!عكام

طائفتهأبناءأبيبينمطبوعةالمقدسللكتابأ!ثوذكسيةطبعة!جودعدمعلىحكولغو!يوسالأفبا!لتحسر

(لجحهو!بينمنتشومطبوعمقدسكتابالاَقالىلناليس،1توالأسىالحدقيعلوهابكلعاتفيقولالأ!ثوذكسيه

.(13لأصفحةأأولجز،د!استه4!رقالمقدسالكتاب1(أنبا)غرلفو!يوس).،1أدعو!يةباللغة

تح!لرها:في"33-لشا!ك

!)برأهيمهامفاقو!جو!فرو!وجو!فكوشفيليب!الآلباء!ود!أ!غسطينسأليسوعيالأبفيهاشا!كinnأفي

قوشاقجييوسفوالآ!أليسوعيححويصبحيالأبالجديدالعهدترجعةعلىععلأ969سنة!فيااليازجي

!رنيهأ!د!أنطوانالآباءعليهاوععل،العَديمالع!دعلىالععلانتقلأ.ول!سنة!في،ألبستانيبطوس!الأستاذ

أليسوعي.حعويصبحي!الأبلافناق

.هصفحة،المصرلةالكاثوليكيةالدا!لسشو،المقدسالكعتاب!33-
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-")ْالكلدانيالمطواقيشوععبدجصجس!بقول

الإنجيلية:التوجعةفيالدومي!ني!كانيينالاتاءمعثلوهو

أليضاال!خا!جوكلبلالنصا!ىاليوممنألقحبذا!ياأ)

بأماقسيحصلوقالحسيبةهذ!بلغتنانطقحيثما

غيرمص!تخحةقامعةبأسوهاالقدسيةالأسفا!على

المستجدينالوفضهبيدمنهامحذوفأوبهاملعوب

)أ-".ا،البووتستانت!همأ!

يدمستكلعا":أليسوعى!مفنويقول

المقدسةاللهبيعةتسلحت،المنؤلةاللهآياتالتلاعب

عمىوبنا-،المت!لاعبينأفوا!وسدتا!صليبالمق

يدوقاوموااالشويفةالآياتصحة!كنالمدافعوقنهض،وتعليعهاالكنيسةعادة

حديثأالمطبوعةالبووتستانتيةالعوبيةألتوجعةتلكفيأ-"اممكتلنتالتي4التلاعب

فوشقهم،وألعبوأنيةلليونانيةوفقأقوجعتبأنهاأ!لبالبهاألؤاع!م،بيروتفي

تاثسعبفظهووالعبوانيةاليونانيةمقإلىاستندواوقدألانتقادبسهامالمدافعون

النها!!أبعةفيكالشمستح!لفهماقضحقدإذوالعا!الضري!شكطاهمالمتلاعبين

،1)-".والصغارالكبا!ضحكأعليهموقهقه

أهع6سنةالمنعقدأ)توفتمجععلقوا!اتوفقأ!+"الكبيؤأثناس!يوسىالقديس

أ-(،محرومأيعتبو+"أْالفولجاتافيالموجودةالكتببجعيعيعتوف،منكليعتبو

مسيحية.لأ"ألحسنةأولكانوقولفيبكحرتح!لرأديا!،هياآمدأبرشيةمديو33َْ

.لأ"أ5الأصلمِةالنسخةعنطبح(الدومينكانيالمقدسالكتاب331-

طبعت.أوظ!رت337-

.133ص!فحةاأليووتع!طتانضأختوعهماعلى-الإصلاحتا!لخفيالوضماحألكوكبااليسوسكيهامفان-3كا3

الإسكند!لة.كنيسهفيالكهنةو!ئيس،الإيعاقحامي33-ع

اللاتينية!الترجعة335-

.5"صفحة،الإسكند!لةكتيسةعرفتهكعاالقديمالعهد،مقا!أنباديودهبان3-كا6

!

6!بم

دي!

2آ
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"آ!!6،

المعو!فالوسول!أْقناسيوسالقديسكانفه!ل
بعضثافونيةففىعنبعيدأأ!يعانلبحام!

؟المقدسأسفا!الكتاب

لنصه:مالنامقا!دلوأنيا!هبانينقل

القديسأقيعلمحينعاالبعضيندهشكتد"

لتوجعةأسفا!ابعضلبقافونيةيعتوفلاثناسيوسأ

.أ-"،،الثانيهالقالنونيةالأسفا!.!هيالسبعينية

!ضعومسا:الفغالىيولس!لضيفما

)ول+"."ألقانوقفيأستيرسفوأفناسطيوس

يمأقد(لع!

لةر81!ف-ا
!بصفن-ك!ا

بالتحويف-البووتستانتيت!عوقأ!!نوذكس

ممتدئةياعبا!ةمعنىعنسوالعلى!دأجوجسجطدميناالقهصيقول

حمكن!هانقولولا،1فععةالممثلئة"أن!هاالعذ!اءعننضولوالكاتوليكنحن!9+"نععة

،تعبيواالأدقهينععةالمعتلئةفعبا!ة.البروتست!النتليدعوها،(كعاعليهاالمنعم))

عنشيءفيالعذ!اءقعيفىفلاالبروتستافعشابهاليقولوالتيعليهاألمنعمعبا!ةأما

فصفيتحريفهيالعبا!ةتلكأككعاإكوامأييعنحهاو!،الخطاةالبشربقية

)0،3،.،(اللانجيل

قائلأةبالشياطينالبر!تستانتشماقسيمالقبطيالكاتبيصففيعا

اللعينهذايخوج!لا/البووتستانتجعاصكاتأجسامفيمصريجولألبليسأنّ"

إلىوابتهلوا.الوبا-هذااللهحمكنايوفعكيوصلوافصوموا،والصلاةبالصومإلا

.،،)أ"3"المضلينالمبتدعينشوكةأمامكملتنكسرالله

.06صفححة.5"صفحة؟الإسكند!لةكنيسةعرفتهكعاالقديمالع!د،مقا!أنبادير!هباك33-لأ

63،63.صفحةعوكوأأنطوان(أب)،المقدسالكثابفيمقدمات.(خو!ي)الفناليبولس"33-

.؟لحصفحه،متىلإنجيلالأ!ثوذكسيةالكنيسلأترجعه933-

،253.آ53صفحة،العذ!اءالبخو!مديم!هرة،(قعص)جوجسجادصينا3-.ع

53.كا،523صفحة،أ!لجؤ!القيطيةالأ!ةصختصرتا!يخءسليحانسلي!3-أع
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الوأ!دألتحويفيلاحظ)!ةعِبد!بوبالأسِتاذِب71"3"يقولألبصهـخةكتاب!في

أوْشَ!صبَ،الْخبْزَهذاكَلَمَنْأفيُإدأ،)فيبيووتطبعهكي

الرَّفيجَسَدفِيمُجْرفابَلونُ،اسْتحْفَاَ!ا!!ب!،الرَّثكَأسَ

اَلخبفىهذاأكلَمنمنأ!اإذاقاَلتَاذ3131َ(،،وَدَمِهِ

ألقديمةللنسخطبقاوصحته،الربكأسشربأ!

.31"!،،)أ!شموبمنبدلاوشوبوغيوهالسويانيةواالعَبطية

"3(،،)ْلمحجدأقبره)1عبا!ةو!دت،قسد:أيضأ،!ول

سنة!وماوطبعةآ"أ3سنةلندقطبعةفيالنصبهذا

وكلأاأأ"أسنةلندقطبعةفيحوفتولكنها+16ألأ

مَحَلّهُ؟!بَكو!ا+ممُلتطْلبُالَّاهُ!)وجعدتبيو!تطبعةفي

6103،+،،مَجْدا

بالتحويفوالكاثوليكأ!دفوذكسليتهـعوقالب!ووقستافت

المقدسالكتاببتحسريفوالكالثوليكالأ!ثوذكسباتهامالبروتستانتيكتفِلم

تصلحولاكالتبنبأفهابطوس""!سافللوثوما!تنألبو!ننستافتيةموسسعدّبل

وصفه.حدعلى-للبهائمعلفأإلا

لبووشتافتية:ادوفومقسسما!تنميلدعنستيفن!لقول

فإفه،وحد!بالإليعاكالتبويوعنتعليعهلوفوما!تنطبق)!

،الطبوانيينويهوذايعقولا!سافلصحةعلىألشكألقى

v".)3"اا!سوليأصلمنألنهامنكرأألوؤياوسفو

أليوميهَالقوا-أتكتابهوالبصخةوكتاب،العبو!تعنيبالحعبوانيةوالبصخةألنعحة(أغو!باسم!يح3-لح2

أ،Sotسممذلأالإسكند!لةبطرلكببوسابالبابالبعوافقلأالكتابهذاصد!وقد،المسيحيةللصلوأت

.6391الأ!ثوذكسالأقباطبطدلكيةمنلجنةوبعوافقة

JAIالأولىالرسالة3-لح3 '1L(!2عدد511إصحا)كو!فثوس.

32-ولصفحه.خامسجزء،ألخدمهَإيضاء3فيالنعهةكئو!(عبد!بانوب-rلحع

.(01عدد11أصحاحأأشعيا-سفر3-لح5

.53صفحة؟خامسجؤ.الخدمةايضاحفيالنععهكنو!،عبد!بانوب336-

لأ!.صفحة؟المقدسالكتابتا!لخ.هولدرر"لبدتميلرستيعْن3-لالح

!

6حم!

!!

؟آ
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ةآ!!3،6!

ا!د!ا!مه!منآشا!علىتطاوللوثوما!شنآق!ي!دصسأ!قباييؤكد
بالت!حويفةوقامبلالجديدالعهدمنبحذفهاوقام4يوبالترمنهاسبعةعلىوحكم

يعكوب!سالة.3العبراني!تلسالة!أ

ييوذالةرسا.6الثانيةسبص!إ!سائة.ه

ألبروتستافتيةالثو!ةرعيملودثيووس!أىو!

يخالفماالجديدالعهدمنأسفا!السبعةهذ!في

وضرورة4الكهنوتسرفيتعاليعهقاطعةبطويقةلون!*+

هذ!قدسمةعلىلتعديهمنللغوقد،الصالحةالاععال!!ضثت
.ك!ا

رسالةأنها،يعقوبرسالةوصفأقالإلهيةالأسفا!!م

!قد!؟(خوافي"سضرنهأالر!ياسفوعن!قال،ول"كالقش+-

النصفىلولثلووسأحدثهاالتىالتلاسكلمالتااحصاءللغا-!-
--.ء.م!

وتحريض،تغييوألح..منأكتراتو!اتهفيأوالالهى
-حص!-ك!

المحرفةلوثيووستو!اةمننسخبعضيوجدالولا!

.(rtAأا،هذأليومناالألمانيةباللغةهذ!

المسيحيالإيعاقتدعيمهوالكتابيةالنصوصتحريفمنالغوضأكّ!يظهر

وجودعلىالمسيحكلاممنالصريحأل!نصيفتقدالذي

والأقاني!.التثليث

عنواقتحتالكتابيةالمعا!فدأثرةمحو!!ليقول

الإضافاتبعضحيانأأحدثتوقد)،:مقصودةاختلافات

عبا!ةإضافةفيحدلثكعا،لاهوتيفكرلتدعي!ا

،الروح،الكلعةالأبئلأئةهمالسعاءفييشطو!واللذين/أ

هذ!إقحيثلأ(:يوهأ)"،احدهمالثلالةوهؤ،ءالقدس!

ماإلىتوجعيونانيةمخطوطةايفيلتوجدلاالعبا!ة

.136صفحةااولجؤء،د!استهوصلو!المقدسالكتاب،!أنبا)غرلغو!لوس8-3!
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فيهامشيتعليقفيأصلأجاءتالعبعا!!هذ!ولعل،عشوالخامسألقوققبل

أدخلهافم،المقدسماالكتابنصألىمقصودةكإضلافةوليسالاتينيةمخطوطة

)931".،،النصصلبفيالنسَّاغأحد

روء!ةا-!اءأد!أبأعسكنص!االأب!يشوح

ألكتابمخطوطاتأقدممنالشهيوةالؤانيةالموأة

أيدينابينلمابعطابقت!االجعيعيتشد!االتيالمقدس

يكشمسف!):اطقدسللكتاب!توج!عاتنسخمى

المخطوطاتفيالقصةهذ!غيابسببعنالاَباءهؤلاء

هذ!استخدأممنالأوائلالأباءخوفوهو،الأخو!

إلىبهمحدأمعاالخُلقيللانحلالكعشجعالقصة

ضدأوغسطين)المخطوطالتبعضنسخمنحذكنها

!3َ"."(ألأ/3بيلاجيوس

عنواقتحتالكتالبيةأ!لعا!فأفوةدمحررويقولو

ألهـنساخلمحاولةفتيجةالمقصودةالاختلأفاتهذ!وقعت":مقصودةأختلافات

ولكن-+كهوتيفكولتدعيمأوالنصابيضاحلويادةأ!4خطأحسبو!ماقح!وي!

!عوعةأ،أضعافتععدقدماكاقباأقعلىدليلأيهناكليس-الحقيقةفي

3".)أْ"هوطوقيفكوإدخالأولاهوتيةعقيدة

5!آ.صفحةاثالثجؤ-،الكتابيهالمعا!فدائوة9؟3-

.51!صفحة،اولجفىء،يوحنا)نجيلتفسير!(أبأالمسكينمتى035-

!3.لحصفحةأثالثجؤء!الكتابيةالمعا!فدأئرةأ!3-

!

؟!

ديه

4آ
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؟،!

اَص+.!+إ

--لى!بم7

!!

.!ي!لا4!-د
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+،ه

عشوالثاف!الفصمل

أثقدلىالكتابأصصل

أ؟ا-+-!---
في!+.-

ة!ت-فيفض3هةحث!د+-ا

+!ةأ

-ا.جع!ي!
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أثقدسالكقابأصهول

قُدسيته؟قُثبتكتابيةأصثولأثقدسللكتابهل

الكت!ابأقّصكلىالكنيسسسةعكللعا-بعضليؤكد

مقووءةنسخةهوأيدينابينالذيالمقدس

تثبتألتيالكتابيلأالأصولهيقديعةلمخطوطات

بأيدينا+ماوفاقة

:أثقدسالكق!ابإلىأثوشدمؤلفويقول

القوأءةمعوفةاستطاعتناعدممن!بالرغم!)

هذهفإن+أكيدةبصو!ةالمقاطعلبعضالأصليلأ

لتؤثولاأنهاكعا/هامةلتكوقماناد!اأ!ختلافات

الأساسية.المسيحيةالعقائدمنأيعلىأطلاقأ

العهدنصإقبثقةفقولأكألاقبإمكاننا،أصبح

")3ْ2".الأصلفيكتبكعاجوهوياهوالجديد

ول.!فييوجد/أ:نصهماشنودةالبمابيقولوكعا

++!اا-!+قعاما،ألوالبعالقرقإلىقرجعللإنجليلن!هخالمتاحف

+!-أ!!ا!!!!ألنسخةبهاولنضصد+أ!قأيدينابينألذيكا!فجيل

-!لأ+أوكل،والسكند!يةوالإفراميةوالفاتيكافيةالسينائية

ا+ول/.أيدينافيألتيالجديدألعهدكتبكلتحو!امنها

+(ror)(،ننغييربلاالنصوبنفس

9---؟!اةآ1ا1

-ا!حمس!!ا:أ!يوأْبوبسي!أثسيحعبديقودوكعا !االدقيقةلد!أستهمف!تيجةالعلعاءتوصلوقد،أ

111-كانت،،كلعاأنههيجوهويهقاعدةإلى،المتأنية
!ظ!أفالمخطوطة،(وأصحأد!اكانتاقدمالمخطوطة

6،ألنصلومنالأقوبد!نهاوالأصحالأد!اهيالأقدم

د؟+r()،ْ،،الأصلي

531.صفحهاجبو!جبدأئيل،بارسعيد:توجعة،المقدسالكتابألىالموشد353

.501صفحة،المقدسبالكتابخاصةأسئلة،الناس(سئلةمعسنوأت.(أنبا)الثالثشنوده353-

.أالأصححهأبتحولفهوالقافليننقادهيتحد!المقدسالكتاب،(قس)بسيطالمسيح!كبد35-ع
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وفيالكاتبنفسينقلكعاضاعالأصللكن

اللاهولتيالدفاعأستاذفالكاقبالكتابنفس

ضامفيأدخيويضيفأبوبسي!أثسحعبد

YO+مغَأكثوأ!نلديذايوجد":يقولآخو

الجديدللع!دكاملةأوجؤنيةسوا-مخطوطة

ليسىونكسجيسلويقولكعاأنهمنوبالوغم

للكتابالآنألىمتبقيةأصلي!ةمخطوطاتلدينا

،.5r)5،،المقدحما

بقوله:المومنينيثبتأقطكلدويلشجكل،يح!اول!م!

الاَقألىمتبقيةأصليةمخطوطالتهلديناليس"

النسخةجععاعادةإمكانيةلناتتيحالمخطو!ات!فوةأقالا.المقدسللكتاب

)3ْ6".،،ألدقةممكاليهبد!جةالأصلية

مشاب!ةع!ليأاعتبا!هايعكنالواهنةمخطوطاتناإق":بصدوموأينيقول

مباشوبشكلأيضأتتعلقالعصمةعقيدةإنحتى،ال!صليةللنصوصقع!اهأ

.[ray)((الواهنةبعخطوطاتنا

!

،6

!!

؟آ

عنواكتحت3"!!ولْبيشوكلطالفس!يضيف

آلاف،):التحويفمنوسلامتهالمقدسالكتابصحة

ععوهاحدد!التي4الانلديناالموجودةالمخطوطات

قدالمقدسألك!تابأقيقينبكللتؤكدمحايدوكعلعاء

مطابقةفهي،تامةودقةكاملةبأمافةألين!انقلهتم

،،3ْ91"+أيدينابينالذيالمقدسللكتابتعامأ

ل!ص+!ئ!س+ضلنهبس!عة+!ت!العديدعننقلأفويوصهوفيلألدكتو!كذلك

قايخاولالمسيحيين!اللاهوتيينوالعلعاءالكتابمن

منأيدينابينماتطابقالمخطوطاتاأكالمؤمنينيثبت

كتابناإق)!؟فيقولالمقدسللكتاب!نسختوجعات

.05صفحةاتجحرلفهوالقائليننقادهيتحد!المقدسىالكتاب،(قس)بسيطالمسيحسكلبد355-

"لأ.صفحة،قوا!أل!تحللبجديدبرهاناماكدويلجوش3-أ+ه

لأ.9صعحةاأولحو،الإنجيليوقيحكربعاذأاجيردوموأين3-لأه

r OA-أنبا)ضا!س1(أفبا)موسى،(أنبا)بيشوجمط:ومرأجعة،بشبرأافحلونيوسالأنباكنيسهَكاهن!.

لألح.صفحةأالأ!ئمذكسيةالمسيحيةعقائدلا!(قس)حلحيبيشحوي3-!ه
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،توجععتهوبقائهووحدتهوكتابتهوحيهفيشي-كلفيفويدكتاباالمقدس

ألخامسحتىالثانيالقو!الىقوجعمخطوطاتمنهولسوجد.وتأتيو!وتعاليهه

صحةيؤكدمعا،اليومأيدينابينالموجودالمقدسالكتابقطابقوهي،الميلادي

36"-)ْ"فيطمدولنةالصليبعلىالمسيسحموتحادلثةصحة،بالتاليالمقدسالكتاب

المقدسالكتابأ!توكدمقارناتنععل"عندما:غو!صسأ!نباويقول

الموجودالمقدسالكتاببعينههوأليدينابينالموجود

أ+".)،،النبيموسىوقتمنالمخطوطاتفي

الموقصية:الكوا!ةبطولك-شضدةالبال!يقولبل

القونألىفنوجعللإنجيلفسخالمتاحففييوجد19

ونقصد.الآقيديناأبينالذيكالإنجيلتعامأ،الوأبع

الفاتيكانيةطوألنسخة!السينائيةالنسخة:بها

منهاوكل.الإسكند!يةوالنسخة،الإفوأميةوالنسخة

بنفس،أيدينافيالتيالجديدالع!دمقكلقحوي

قأافساكأيوشمتطيع.منهاأقدمفسخعنطبعأمأخوذةوهيتفيير.بلاالنص

(،)2+".الحالي)نجيلنانفسأنهاويو!،القديمةالنسختلكيوى

السيدةكنيسةكاهنموجاقمتىالكاهنويقول

السكند!يةالمخطوطةعنيتكموهوبعغاغةالعذ!ا-

لا"ةومتفاخوأالمقدسللكتابمخطوطةأهمثالث

فيالبويطافيلبالمتحفمحفمفلةالنسحطهذ!توال

3+"+)"الآقأيدينابينلماقعامامطابقةوهىلندن

لكن

!الأحوالمنلبحاليقجاهلهايعكنلاألتيالحقيقة
تعت!بووالتيآنفاإليهاالمشا!الكتابيةالأصولأكّهي

من!أليدينابينماصحةلإثباتالوحيدةالوثيقة

6،الوصولإلىسبيل،!ضاعتقدالأنبيا-أسفا!

د،+أبدأإليها

!د-3.!حفحه.أولحرد!استهْوطرقالمعَدسالكتا!،(أن!ا)ضكريغو!لوس361
.أ!صعحه9اععا-اممو!؟(دك!و!)صعوليلكوبد36

YIN-أ5ْصفحة-المعدسالكتابفيأسثله،الناسأس!ئلة!حسنواتة(أنبا)الثالثشنوده.

:tpأ.ع5صفحة،المقدسالكتابعصعه((كاهنأموجاقمس363َ- // kotob.has. i



!
بخ.)!بم
(آ

ا-+7؟
ء!ممل!ه!حعصكيلمبب!رْ!-!!-+ب!+!/3!م!ه!لئ!شجو-.

ا!"ولعا!،عنماكدويل
!جليثي!/،ذحنهم+!م+!م!مث!صملمبه!كه!م!لئهة!-!ىكيى.!.فالدكتور

مم!م-!ي!*!-!دجم!لمج!ول!صلىط!-03-،+الأصليةالمخطوطاتكل)!:بدوس

!--"!!ه!ه-لمحكلحم!!!-2!تلب!يكى!لم+بعيد!مغمنذفقدت

-"--3++و!!اعلىكتبتأن!اذلك.ذلكمن

يبقىأنيمكنلاالبرديو!!لأق،البردي

36"+")لحمعينةفلووفظلفيإلاط!للةلفتوة

الجديدالعهدأسفا!أصولفقدت":تقولحيثلمج!أ!ظأ!لعا!فدأئنوتقول

+".)ْ،،جدأمبكر!م!في-شكب!لا-

دلاض:يوسفالاستاذ!لفول

قأعوفواإذاالبعضيندهضوقد"

تشتعللاجعيعهاالمخطوطاتهذ!

والمكتوبةالأصليةالنسخعلى

منبخطأوالوحيكتبةبخط

النسخفهذ!+عنهمكقابتهاتولواأ

يعرف!لافقدتجعيعهاالأصل!ية-ج"1

.(rotألم(مصيرهاأحد

النقدعدمالىمدخ!ل،أكتابهالكساث!فيفادكلطويقول

اليونانيةلباللغةكتبتالجديدللعهدالأصليةالنسسخ":"النصي

أنهاحيثعلعيوليسفقطصصد!نظويالعلعاءلنظوفي!هى
تسالونيكيفيبولس!سافلعنكاقعنهموصلناخبو!آخواليومتمامأمفقودة

!!36".،،توتيلياكعصرفي

63.صفحة،كَدأ!أيتطلبجدلِدبوهان،ماكد!لل!جوش36-لح

.لأآ9،صفحةثالثجرء.(حبيبصثعوثيل،فا!سفافياالنو!عبدمنيس)،الكتابيةالمعا!فداثدة365-

63.صفحةاالمقدسالكتاب!حيا!لاضيوسف366-

.(الأنترن!هعلىمنشو!بحث)،9"صححهاالنصيالنقدعلمإلىمدخل،الكمسند!فادي36-لأ
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وهوآخوكبيرلاهوتيعالمشهادةونضيف

مغ":يقولوالذيع!يو!مالفسالدكنو!

قأإنساقأيينكوهالاالتيأليديهيةالأمو!

العهدكتابيدمنخوجتالتيالأصليةالنسخ

36".)ول،(موجودةغيرالجديد

الإنجيليةالطالئفةإلىينتعوقوالسابقون

أ!ثوذكسيدكتو!منش!هادةنو!دأقوجمالذأ

شثودةالقسالدكتورهوقبطيةلغة،خبيو

لكتابأصولأبضياعيشهدوالذيقصإسطط

أيدينالبينليس!!:فيقولالأممليةبلغتهالمقدس

يدبخطالتيالنسخةأيالأصليةالمخطوطهالآن

196،"-،،القديمأ!الجديدالعهدأسفا!منسفوأيكاتب

!!!مى
ي.!-شميمعمة-8حم

ص!!ةف-!ه!كنابهعافيوهو!قيكو!قيويست4يقول

كا!!لعلكلافنحنوإلا":اليولاليألجديدألعهد

!ع!!!أ.-بحو!قناوماالجدليدللعهدالأصليةألكتابات

ة*!!مننسخةيوجدو!،ألكتاباتلتلكفمصبنهو

ت-!!فعن4نُمسثخةأخو!محقعامألتلتفقالنسختلك

-!الض!أوبقصدسوا-وغيّوبدلالكتبةمنخطّه!

--اللهكلعاتلدينايكوقأقهنفبدلأ.سهوا

فتوجعةفُسخلديناصار،ألمُلهعهالأصبية

طبالأخطا-ومُحفلةمخطوطةنسخمن

النص،عللهكانماوأستعادةالمخطوطاتتلكْمنلالتحقىالئدءهو
ب!االملوطهالصعوص!أهماحديكو!!بدللط

إي!عانأ+بينهامنالاضليل!لنصأقوبنوا!ماالمطتخواجأ!الأصلي

9،.).+"،،أ!صلينح!هنعلكو!،اللهعندمنألمُقدسالكتاببأنمنا

ديبما

.111صفحة!الجديدالعهدإلىالمدخل.قس(دكتور)عؤلوفهيم"36-

!أللااي!اآ+3+ول+د!،+1ا73!.-اث!كاأ.أ
51037!الأضلمهة+صمفحه!!بلعاته5المعدلم!محطو!!5!لكماب،(كمو!هس9)اماسحا+ا+س!ود!!ها!هر936

.(1881,P41 5( Cambridgeاduction
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كتبت،قدأ):أ!!3(المقدسالكتابقاموسفيو

العبوانيةباللذ4إمالقدي!اللعهدالأصليةالمعخطوطات

للعهدالأصليةالمخطوطاتوكتبتألاَ!اميةباللغةأو

الأَقلديناتوجدلاولكن.اليونانيةباللغةألجديد

الأسفا!كتبةدونهاالتيالأصليةالمخطوطاتهذ!

هىالتيالمخطوطاتآد!فقوجدأنهإلاالمقدسة

!2!3".،(والجديدالقديمالعهدينأسفارمننسخ

كل":طط!يعقوبقاد!سألقعصويقول

قلملكنهاالقدسالووحيدفيبقلمأشبهكاتب

قأدونالقدسالووعيعليهماألايكتبلا،ماهو

31+".(،وبيئته!مها!تهوإمكانياتهلشخصيتهيفقد!

:اثقدسالكتابقاموسمضر!!بعولكذلك

حسببهانطقواو!سلأنبياءإلىبكلعتهاللهأ!حى"

قأإماالمل!مالكاتبفكاق.البشويةاللغاتاصطلاح

كاتبعلىيعليهأقوإمااليهبهيوحىمابنفسهيكتب

النسخمنشيءبعدإلينايصللمأنهإلاله+يكت!ب

ماوكل.كتابهمأوالملههوكهؤ!ءكتبهاالتيالأصلية

+؟+")((الأصلذلكعنمأخوذةلنس!خهوإليناوصل

منالشهبوكتابهف!اأيوطنب!تالدكتو!ويقول

Misquoting+المسطيحيةأ!حوف Jesus:"ألوغموعلى،وأضحةمشكلةهناك

فيتعلعناكما+منهكلعةكلفيحوفيأبهموحىالمقدسالكتاببأكءtcألادمن

للجهإخ!دجديدعلا!لكىعلىص!ليهافعلكأنناجهاتفىلبالاآن!ممخمنهجماهذ!فى!لكهسنا!

الذينالمحو!ينلأق!ذلك،كامللمجثسكلدقيقةواحدةمخطوطةتوجدفلا،هذا!بم

الكتابجعيعقام.فيهاقغييراتبععلقصدلبغيوأوبقصدقاموالبإنتاجهاقاموا9لأ.

.(اللكعبدبطرس:الدكتو!،مطوأبرأهيمتالأستاذ.طعسن):التح!لدمجلسب3الألح!

!أ.صفحهَ،متىإلحملتف!يرصمفح!اآلعقوبقامولبى3!3-ا!
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having the inspired words of

-e,what we have are the error

حقيقةعنوبعيداَ.التفييواتهذ!بععل

ب!االموحىالكلعاتلناينقلوقالكمتبةأق

يدينابينمالكن،المقدسللكتاب،،الأصلية"

،،.مشوهةئسخهي

,Therewas an obvious problem, however

m that the Bible was verballyأth the claأ!ظ

inspired-down to its very words. As we

learned at Moody in one of the first courses

in the curriculum, we don' t actually have

.theoriginal writings of the New Testament

,Whatwe have are copies of these writings

made years later. Moreover, none of these

copies is completely accurate, since the

scribes who produced them inadvertently

,and/orintentionally changed them in places

All scribes did this. So rather than actually

theأbا autographs (i. ,.e the originals) of the B

(.3753،ridden copies of the autograph

ثاملجو!ج!وهمبالدكتو!الأست!اذويقول

+ط+!!!+قصلنالم"ةاجمليريكيةبالكليةالقديمالعهدأستاذ

كأسبقألتي،الم!قدسللكتابالأولىالمخطوطات

+--ا".6)،،بأقلأمهمالأسمفادكتبةدونها

ا:-!بيدأيضأكاثوليكيةشهادةفضيفأقمانع!لأ

!ا!-ء!كاأالمقدسللكتابكافوليكيةعوييةتوجعةوأهمأكب!ر

ض!!او!!حيثجألمجوعيلاأقوتسع!اوالتي
"---.فيالجدليدالع!دأسفا!نصبلغنا11:نصهما

-فيَالآكمحفوظةوهيالمخطوطاتمنكبيوعدد

6!يهذ!في!ليس+وعوضهالعالمطولفيالمكتبات

فى؟ْألنسخنسخأونسخكلهاهيبل،لنفسهالمؤلفبخطواحدكتابالمخطوطات

أ+".ا،إملا-املاهاأوففسهالمولفيدخطتهاالتيللكتب

-375 Bart .! Ehrman. (Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed!ا

5-4.0ppا(theBible and Why
.3لحصفحة،ألقديمالعهدمعَدمات،(دكتو!أستاذ)كاملوهيبجو!جي3-لأ6
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هاهناإثا!تهيمكنماوآعكشب

الأصولضيعاعمنيألوغمعلىأنه

مخطوطهنسخوبقا-القديعة

فيالتيكتلكجدأمتأخوةعنها

بعد!!ماالمي!لاديالثامغالقون

ابتلتقدالمخطوطاتهذهأنّإلا

بينهافيع!عاالشديدبالتناقض

ألصحيحمنهايُعوفلابحيث

المدُفىفأالموو!منالمعتعد

!!ىت؟+بم!أ!-

.ة--كل
-يم،طةغ

ط-ا!

خحجم!ب"ا-3
-!1111.-ئ!!-

10111-:-!-قيظ

يعنيباليدالمخطو!داتنس!أقومع":لمج!أ!ظأ!لعا!فدادْ!ةمحووولشقول

المخطوطاتكلأنألا،لتطمامتطابقتاكمخطوطتابئفعليأتوجدأقيعكغلاأنه

هذهاستعوت!قد.الموحّدةالصو!ةتعثلفصاعداالثامنألقر!منبدايةتقريبأ

)ول+3(+،(الكتبعال!فيثو!ةالطباعةأختواعأحدثأ!ألىللنصالصو!ة

التالي:بالعنوا!عنونهكتابأالمسيحيينالعلعاءأحدكتبولقد

Codex B and its allies , Chiefly Concerning ,a but Covering three

5 e4!لا!فى،4!3س!!!4ولس!53!5حس!لمولس!؟!47،ث!!أولس!طأول!ع57!ك!ا!خ؟3أ+يأ!"از+!ول

.)937(supporting each side

!

!

6!م

د؟

أآ

المخطوطة":يليكعاهوسيكوكتابهصكنو!وقد

آلافثلافةالسينائيةلبالمخطوطةمقا!نة،الفاتيكانية

فيوالفاتيكانيهألس!ينافيةالمخطوطةلبيناختلاف

+،(جانبكلتؤيدألتيالأدلةممعالأ!بعةالأناجيل

يستطيعالشهاداتهذ!كلبعدأنأعتقدلا

المخطوطاتأقيقولأقعقلمسحةلهمنأوعاقل

يجببل.اي!صليةالمخطوطاتهيحاليأالموجودة

الأصليةالمخطوطاتبفقدأقالجعيعيعترفأققطعا

.المقدسللكعتاب

3XاشاDOيم

D ITS ALLIESفيول

!ئ!ف+!اجم!كما!ااا.ءا!سم!..!ءي!
-+!ط*4!.!نرطلمصيعG-A,*،ك!احم!

ح!!.؟--!ول!أ؟جم!!حبولث!إ،5!ا!مص

.+.!أ

11+----!.+.ح!ااكل!كلإيا5يا

تبمخب:.-ن!--7+!ذ++-تت+شة.-بر

-كلحى.-+!.ء+--++.- !--؟شا.!--.د.!دمم!د!-ث

طلي!يا+،-:-يهيماظيماحيما.!ا"-+بخ!

93.لحصفحة(ثالثجؤء،الكابيها!لعارفداثرة3-"لأ

11491,-937 Hoskier, Codex B and its allies , Bernard Quaritch , London

.coverpage
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Notخ only do w،).قأدخ.؟غت،ت.!؟ثإ،!:-افيلتأ!ت

not have the originals, we don' t have the first

copies of the originals. We don' t even have

copies of the copies of the originals, or copies

.ofthe copies of the copies of the originals

What we have are copies made later- much

In most instances, they are copies made!بمسlat

many centuries later. And these copies all

differ from one another, in many thousands

of places. And these copies all differ from one

.)038(!(another

علىالأمويقتصولا":أليومانيما!تويقول

ألنسخأيضانعلكلانحنبلاالأصولوجودعدم

الأولى،الأصولمننسختالتيالنسخحت!/فعلكلافحغبل.الأصولمنالأولى

نسخهوفملكهما.الأصولمغفسختالتيالنسخمغفسختالتيألنسخولا

كتبتنسخاكافت4ققديوأحسنعلى.للغايةم!تعأخو.متأخووقتفيكتبت

في،لأخو!!أحدةمنجعيع!اتختلفالنسخ4هذ!بعد.فيعاكثيرةقو!كبعد

أل!نسخهذ!4الكتابهذافيبعددنيعاسنو!وكعا.بالاَلأفتعَدُّكثيوةمواضع

عددفعرفلاحتىأننالد!جةللغايةكثيرةأماكنفيالبحعضبعضهاعنقختلف

.ccالموجودةالاختلافات

As soon as attention was directed to such matters, the؟":Gardiner says

.earliestcritics frequently mention differences of reading in different copies

The earliest versions, too, made as they were with scrupulous fidelity, show

the same sort of variation. The most ancient manuscripts now extant are not

،!!!!perfectly agreed to،g

themselves)ز. later!

!
!

6لأ

-038 Bart .! Ehrman. (Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changedفى؟

001the Bible and Why), Pageلآ

-381 Fredeudic Gardiner, Principles Of Textual Criticism List Of All The Known!ا
3.Warren .F Drape Pub. , ,1876 Page51ا Greek Uncials
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!!ى
-.+....7-.!+-االعلعاء،جهعندما":جط!دنو!يفول

!ش/؟-ْ-ت-؟ابم-ْ+إ-آخ"-ا-إ!؟-ااالنسخقواءاتلبينا!خت!فاتإلىأهتعامهم

"!-"-+.+!؟اْ:!اج-!تت"إ+++ديشيوونالنقدعلعا-ألنطلقوقد،القديعة

!.----!:+-!أ-النسخهذ!بينالخلافاتتلكألىأحيانأ

لأ!ا.ْأل!!خ*!-+.!منبنوعتكعتبكافتادتيالمتقدمةالنسخحتى

-أ-!ممي!أبم111والخلافاتالتبايناتنفسبهاظهوأالتدقيق

اعْي!همأ!اليلإ!إأ؟+اخ6--أ؟!حاليأالمتوافوةالمخطوطاتأقدم.أيضأ

!تمه!ي!لمحئ!يعط؟؟أ:؟!+؟:ا؟أيمعقتطابئحت!اولا،لبينهافيعاتتفق

به!+جيامةدأة7ث!ث!فحث".،،أيضأذلكبعدجاءتمخطوطة

11!-جم!س؟11

The necessiyofلملم:Bruce Metzger

applying textual criticism to the books of

the New Testament arises from two circumstances: id) none of the original

3121.documents is extant, and ib) the existing copies differ from one another،،)

علمتطبيقهعيةيبورأنهاماقوضعاكيوجد،):مهوجويو!س!يقول

:المقدسالك!ت!ابأسفا!علىالنصالنقد

أصلية.مخطوطاتتوجدلا.أ

الأخو!عنمنهاكلشختلففسخهيالموجودةالمجطوطاتآ.

،،(بَيِّنااختلاف!أ

lip Schaff said : The variations were gradually found out as theةPh

.collectionand examination of the sources progressed

but iiبمThe first editors had no idea of the numbe

tion. Dr. Johnأaccumulated with every standard ed

000,03.Mill, in ,7017 roughly estimated the number at

وللما34!ول3!أ!كل!أ!ول،أول!ولد3+5أع!5ط3أ!،!!!+لما874أ3!ول)أول+44أد!يأول

cannot fall much short of ,000,015 if we include the
..؟أ

47,variationsin the order of words, the mode of spelling

andث31!ثه، other trifles which are ignored even in the
extensive(3"د. critical editions

ديبما

-382 Bruce Metzger & Bart .D Ehrman, The Text of the New Testament its

,Transmissionا Corruption, and Restoration, Fourth Edition, Page XV

383-ا Philip Schaff, A Companion To The Greek Testament and The English

176.Version , page
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علىالعثو!تم":سكاففيليبويقول

وبفحعص،تد!يجيأالمخطوطاتبينخلافات

لمحورينامنأيلد!ليكنل!أ،المخطوطاتتلك

ولكنها،ألاختلافاتعددعنفكرةأيالأوافل

قاملأ.لأأعامفي.نسخةكلمعقواكعت

ألفثلانوقحوأليبإححما-ميلجوق:دكتور

هذاا!تفحفقد4الحينذلكومنذ.اختلاف

كتبكعاالأقلعلىأضعافها!بعإلىالعدد

فإقوحاليأ.18لألحعامفيسكرينفوالدكتو!

أل!فأ،وخعسوقمافةعنليقللاالعددهذا

،الكلعاتتولتيبفيالتغييراتإليهاأضفناإذا

!التيالتافهةوالأخطاء4ألهـجائيةوألاخطاء

.،،المحر!ينالباحثينتجاهلها

أش4ثد!غلط!أق6ةث!+أ!!(ثول+!++-،ه-.

حول+.الم3-:حغمال!+ض،حه"اأول76أ"ا!طل

هل!كابه!ثثحعط!ل!طللى!3+أيم!محبب!:طي3-4حح+ه74ح
--ول،!+خع-ولن!كا3ثد++2!ا،،لأةحاسأ؟أ67!!ل!خثغأ

!غللم+ملم-213ث!+؟ولنه!+!3.لها!!،نا)أخ؟،أ*،ا

:أ!لحمات++أي!++،ته!!!هاي!+-حم!7

!كلمكطهأ!أظ-،،!؟!عولل!++6ول*أث!7ع.آ

ي!ا!كمظ-ورا،هـه!هحرر)ه!7يمكم6!طول!ا!أأف!إ

-م!أ61-لحر!!حثل!ع5+-صهبمله(له+ولا+من!!-

!ف!-ه،+1--+)وليملهول!13!أأمم!+!ل،ح،3!-

!ثا2+كاحم!حم!ماعولةا،-+أءت)!ولتسط،-+لى؟+لح

!-،ولأ!17،ه!*+ث!لمأ؟؟!-ا+!يم،!ا

دلب!666يم-!!ا.+؟لاول7ث!ي!ثط عم!اولله-+حد+A]'7!كلبخ؟ا

43ء!يمبم3حم!حاب1+-)2+4

ئدديمأ+يه!ط!ييه"غه-+،،دا:

8!-غ!+يمول"طول!++ع)؟بعما

!ثث!ل!!كأ7ي!-*"!للإث7ْ+تلإ+ا
ااإجم!*6--ح!.-

ا+-.ياحميلأميجثعا!ع!ش!أ-بم+يم

-!!ب!ماطهوول+برظثعِيشثمإ!

خظ،1ظ+3س!،!د-ليمط!ولي!+-

-6صمإ7تول*اولكأأ+ولمميجم
-ا---ا-في--نهحَش+!!؟

!ب!أ"با!بم-يمتَ

علىأ1تغييوأ،قبديلدوقمحفوظةالأصولأقيدعيمنهناك!م!ا!ال

واللاهوقيينألنساغأيدي،أمتدأدالأولىوالنسخالأصولضياعثبوتمغالوغم

المقدسة.الأسفا!فيبالتلاعب

!

،6

ديأ

!آ
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-01
لأ،!!جمبم-ب---

أكلوأجعحفبت
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.3

-4

.6

لا.

.9

+أ.

.11

1Y.

.13

عأ.

.15

.16

لأأ.

أ.ول

!

،6

!!

؟آ

!أ.

.آ.

.31

آ.آ

33.

أثرأجحلتب!ت

.991آ،الحبولةاللاهوتكلية،لبناق،الماد!نيةالمشو!وسائرانطأكيةبطردكيلأترجعة

هـالجامعةبيووت،عوكوانطواقوألفغاليبولسأ!و!ياالسطو!بينتوجعة

.آ1َ3الأنطونية

.91آول،الثقافلأدا!،القاهوة،الحياةترجعة

39!أ.،ئلاثوقطبعة6المقدسالكتابجععية"بيووت،المشتوكةالعرييلأالترجعة

160.03الشويفالكتابدا!،بيووت،الشولفالكتابتوجعة

03.عْ،المقدسا!الادا!"سادسأصدا!،الفالنديك،المقدسالكاتبتوجعة

الموسلينمطبعة،بيو!تاالمصرلةالكاثوليكيةالدا!فشوأالمقدسالكتابترجعة

391.لأااليسوعيين

جععية،بيروت،ألاول5أيأصليةالنسخةعغطبع،الدومينكانيالمقدسالكتابتوجعة

.2++.،المقدسالكتاب

.آ.3.المعا!فأدا!6القاهوةمتى؟لإنجيلالأ!ثوذكلسيةألكئيسةتوجعة

Theتوجعة New American Bible Translation.

Newتوجعلأ Living Translation-

Contemporaryترجعة English Version.

NIVتوجعة Parallel Bible.

دادأبيدوت،سابعةطبعه4(الوسوليالنائب)باسلمبولس؟اليسوعيةالقرجعة

.آ..لح،المشو!

.ت.د،القاهو!5لوقا)نجيلشوح،)قس(سعيدأبرأهيمم

.أ!ول!،الحياةمنهلدا!6بيروت،أولىطبعة،المسيحسبيل،فا!سابواهيم

القاهوةا،أ!لجؤ-امنقويوسيوسفتهذيب،تفسيرالمشوقي،الطيبألبغالفرجابو

ألتوفي!(مطبعة

دا!،القاهرة،اولىطبعلأ،القبحليةهيبوليتسقوانينكتاب،(!اهب)اثماسيوس

.003لح،نوباد

.40991مدبوليمكتبة،القاهرة،اولىطبعة،ألقديعةمصلرديانة،إ!مانادولفا

.ت.د،المسيحيةدارالثقافة،عؤيفىف!يم:القسترجعة،اللاهوتيةعقيدتقا،ليتشا!يسون

.أ!!.،البوليسيةالمكتبة،بيو!ت،ئانيلأطبعة،الكنيسهآباء،(دكتو!)!س!تماسد

المشو!،دا!،خاعسةطبعلأ،المقدسالكتابقواعةالىدليل،!اب)شرشتييهأسطفان

.5003"لبيدوت

طبعة،اليسوعيحعويصلبحيةالأبتوجعة9قامالمسيح،(اب)شرينتييهاسطفاق

.أ9!+،بيروت6المشوق!اد،ثالثة
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.7!

35.

26.

3.لا

"آ.

!آ.

.31

.33

33.

3.حما

.35

36.

3.لا

.3"

ط!.9

أع.

Ay.

T.لح

؟.لح

أليسوعي،خوأمروفافيلةالأبتوجعة،متىإنجيلإلىمدخل،شوينتييهاسطفان

.آ+.آةالمشرقدأر،بيروت؟سادسةطبعة

.ت.د؟العصويةالمطبعلأ4القاهوة،والمسيحيةمصوالوئئيلأفيالتا!يخيةالمنا!ةاصيفياسكند!

14.لأ9،المحبةمكتبة،القاهرة،الدسمقولية

البوادعي،يعقوبدليو،وأدبيةدينيةتا!يخيةبحوث4أغناطيوس(أعيواصالأول!كا

لح!!أ.ااولىطبعة،بيروت،ا!لجرء

1البوليسيةالمطبعة،بيروتأ!شخصيته،!سالته!حياته)المسيحيسوع!نجعةألياس 69 Ye.

جبوائيل،با!سعيد:توجعة،كو!ب!كجاقأيأبتقدليم،المقدسالكتابإلىالموشد

.آ..+4المقدسالكتابجععية؟بيووتالثانيةطبعةاجبو!

جوء،المسيحيةوالحياةالإيعاقحولوجوابسؤال،الدينيةللخدماتأللوثديالموكو

0991.،البوليسيلأالمطبعة6بيووتاثالثهطبعة،ثان

الأَباءلفكووفقاتفسيو!اسلوبالمقدسألكتاب1(قسدكتو!)أسحا!ماهوإميل

991.لأ،رولش!الأنبامطبعةأألقاهوة،اولىطبعة،ألقويم

دا!،أولىطبعة،القاهرة6أولىطبعة،التاديخىِوالنقدالمسيح؟قس()!كىِاند!له

.أ6!ا!،التقافة

.991لح،دوش!الأنبامطبعلأ،ألقاهوة،توتليانالعلاهةاجورجفهميأنطوق

.691لح6القاهوة؟ا!لجوء،الكني!سةتا!يخفيألنفيسةالخولدة،!أنباأايسيذو!س

.أ67!؟القاهوة6خامسجوء،ألخدمةإيضثاحفيالنععةكنوزةعبد!بانوب

والترجعةأالتأليفهـلجنةالقاهوة،ثانيةطبعة(الغوييةالفلسفةتا!يخ،!سسلبوتواند

.691ول،ثانج!!

.أ"91!القاهرة!ثالئةطبعة،متىأنجيلتفسير9بنكوتنبنيامين

هـالمكتبةبيووت(اولىطبعة!المسيحيينعندالمتجسدةالكلعة،الخوريبولس

..آ.لح4اليوليسية

القديم4،ألشرقالمقدسالكتابفيألجامحالمحيط6(خو!يدكتو!)الففاليبولس

3..آ.،بوليسيةمطبعة4،بيرولتا!لىطبعة

6المقدسالكتابفيهـمقدمات(أبأصحوكوأنطوان،(خو!يدكتو!أالففاليبولس

.آ..آ،الكتابيةالرأبطة،بيووت،اولىطبعة

!،البوليسية،اولىطبعة4المقدسالكتابإلىالمدخل9(خو!يدغو!)ألفغاليبولس
.أ5!!،ثاقجوء،بيو!ت

!،عكوكوأنطوأقالأباالمقدسالكتابفيمقدمات(،خو!يدكتو!أالفغاليبولس

الكتابية.الوابطة،بيووت،ا!لىطبعة

6،دا!؟القاهوة،أ!لىطيعة!الأ!فوذكسيةالمسيحي!عقافدنا!!قسأحلعيبيشوي

فىي!.3+.لأطنوبار

القاهوةا4نانيةطبعةاثاقجؤء،السنويالقطعا!س؟(قعص)السولانيتاد!س

50.03،بعريوطالعجافبيما!هيفاديومحلبعة
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.61
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65.

66.

6.لأ

،القاهوة"اولىطبعة9المقدسالكتابمقدماتكتاب،(قعص)ملطييعقوبتاد!س

3..َ،المحبةمكتبة

مطبعة،القاهوةااولاجفىء،الوسلأععالتفسيو،(قعص)مدطييعقوبتاد!س

.03+3،ل!سىالأنبا

.أ3"!،دهـسىالأنبامطبعة،القاهوة،متىإنجيلتفسير؟(قعص)ملطييعقوبتاد!س

.9991،البوليسيةالمكتبة،بير،ت،الكاثوليكيةللكنيسةالمسيحىِالتعليم

.آ+لحْ،ميدياماستر،القاهوة،خامسةطبعة،المقدسللكتابالتطبيقىِالتفسير

مركو،بيووت،أولىطبعة،والبدعالكائوليكيةالكنيسة6!أبأالائحلوني!حعةجو!ج

.آ..أاالمشوقية،الأبحاتالد!أسات

.1لأ"9،ألبوليسيةالمكتبة؟بيووت،اولىطبعة4المعَدسألكتابعتبةعلى،(ا!)ساباجو!ج

!ابطه،القاهوة،ثالثةطبعة!القديمالعهدمقدمات،(دكتو!)كاملوهيبجورجي

.003!،المصريةالطباعةشوكة"الأرثوذكسللأقباطالإكليرلكيةالكليةخريجي

.آ.ْهأالثقافلأدا!،القاهوة.ثانيةطبعه!قوا!ايتطلبجديدبوهان،ماكد!للجوش

االقاهرة!أ!لىطبعة،سلأمةنسيمنكلسترجعهَاالأ!بعةوالأناجيليسوع،د!ينجوت

.أ!!!،الثقافةأدد

شِلختفيكتو!:تعويب،ألطفولةأناجيلعلىءأضوا4(كا!دينال)دانيالوجاق

.أ!!.،المشرقدا!،ييروت،ئالثةطبعة،اليسوعي

.أ0"!6الثقافةدا!االقاهوة4أولىطبعة!ثاقجو!!الكنيسةتا!لخ9لوريعوجوك

.مطوان()بسترسكيرلس!،(مطواق)منصو!يدحنا،(متووبوليت)باشاحبيب

أ!DIVA،الأسقفيةوالنشوالتأليفدا!،القاهرة9المسيحيةفجو،سحعيلمحبيب

،القاهو!!أ!لىطبعة،المسيحيالفكوتا!يخ،(دكتو!قس)الخضويجوجسحنا

Ufaأأول!،الثقافة.

ئانية،طبعةاال!!ثوذكسيةا!نيسةف!االاصنامعبادة،!دكتو!)المسيحعبدحنين

.آ..!القاهوة

.6ْ803آآعدد،11سنةاالآبائيةللد!اساتالأ!ثوذكسيالموكؤأولاهوتيةآلبائيةد!أسات

الكتيسة؟ألعَاهرة،أولىطبعة4المقدسللكتابالمعاصرالتفسيرافليعنجدوق

ك!..-!،الإنجيلية

.+آ3.؟المحبةمكتبة،القاهوة،الكنيسةتاريبخموجؤ،)انبا،ديسقو!سى

،شكريأديبةتوجعة!(متىإنجيل)المقدسللكتابالحديثالتفسير6فوانس.ت!.

،!91./الثقافةدأ!،القاهوهَ،أولىطبعة

.003لأ،أولىطبعة،لثقافةا!اد؟القاهوة9المقدسالكتابسفارأمقدمات6أقس(عدلي!ضا

هوقص،صجلهاالإسكند!يةكنيسةعوفتهكعاالقديمالعهد.مقا!أنباديو!هباق

991اأولىطبعة،القاهوة i.

اولى،طبعةأ!هبةوليمتوجصة،أ!لقدسالكتابتا!لخ،هوبوولبوت!صِللوستيفن

.03.ول6الثقافةدا!؟القاهوة
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.آ..!،بيووت،أولىطبعةاالأرتنوذكسيةالنو!تعا!لنية،الألامسو،(مطوان)موسىسلوأق

آ.+6،أولىطبعة،بيو،لتااالأ!ثوذكسميةالنو!قعاونية،التجسيدسر!)مطرانأموسىسلوان

طبعةابيروت،الأ!ثوذكسيةالنو!تماونية9القيامةسو4!مطرأن)موسىسلوان

.آ+.6،اْولى

.191لح،المصريةالمطبعة!القاهرةاأ!لجؤءءالقبطيةالأمةتا!يخمختصو!ل!مليعانسمليم

ثالثةجوء،الجديدالعهدتعاليمضوءفيألقيامةجسم6(دكتو!أهنديسعيو

.91ول5،القاهو!،القبطيةللثقافةالنشولجنة،ألقاهوة

دا!ادمشق،ثانيةطبعة؟الأوافلالمسيحيون،إسحقميخائيلتوجعةاسيفينسكايا

+آ.لأ+االدينعلاء

آ.لأ6َالإكليولكيةالكلية،القاهوة!13طبعة4المسيحطبيعة،(انبا)شنودة

،القاهوة9أولىطبعة!المقدسالكتابفيأسئلة،الناسأسئلةمعسنوات16أنبا)شنودة

.آ+1ْ،بالعياسيةاجمليويكيةالكليهَ

أولى!طبمة،المقدسبالكتابخاصةأسئلة،الناسأسئللأمعسنوات،(أنباأشنودة

.آ.+61اجمليولكيةالكلية9القاهوة

طبعة6الأصليةبلفاتهأ!لقدسالكتابهـمخطوطات(قسدكتو!)إسحا!ماهوشنودة

.آ.+6،د!لس!أنبا،القاهوة6ثانيهَ

طبعة،كو!بوقجان.الأبهواجعة،المسيحىِا؟!عانمعجم،اليسوعيحعويصبحي

.91"ول،المشر!أ!د،لثانية

االقاهرة،ثانيةطبعة6المسيحقامحقأهل،(دكتو!قس)حبيبصعوئيل

.991آ،الثقافةدا!

طبعةابتحولفهوألقائليننقادهيتحدىالمقدسألكتاب،(كاهن)بسيطأ!لسيحعبد

.آ؟+5،الأحدمدأ!سبيت9القاهوة!أولى

أولى،طبعة،الكتبجعيعفيالمسيحمعيؤاتالأعظم،(كاهن)بسيطالمسيحعبد

50.03،المصويينمطبعة،القاهوة

أولى؟طبعة!أليناوصلوكيفكُتبكليفأدلإنجيل،(كاهن)بسيطالمسيحعبد

.)!!!،المص!لينمطبعةةالقاهوة

هطبعة،القاهوة،اولىطبعة،الجديدالعهدأبوكويفا،(كاهن)بسيطالمسيحعبد

.+3لأ.االمصويين

!،ثانيةطبعةط؟وماتتألمفكيفإلهاالمسيحكانإذأ!(كاهن)بسيح!المسيحعبد

.سا!91،المصرلينمطبعة!القاهوة

أ!يمطبعة،ألقاهوة،ا،لىطبعة،!قيامتهالمسيحموت1(كاهن)بسيحلالمسيحعبد

.،.9003!المص!لين

لحبما،اولىطبعلأ!لهمشبهامحقيقةالمسيحصلبهل،(كاهن)بسيطالمسيحعبد

+3-!ْ!الاْحدمدارسبيت،القاهوة
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طبعة!المقدسالكتابتحويف!استحالةالإلهيالوحي!كاهن)لبسيطالمس!يحعبد

."991،ألمصويينمطبعة،القاهرة،ئانيلأ

،القاهوة،تالثةطبعة؟!بهحبلفكيفإلهـأالم!طيحكانأذا،(كاهن)بسيطالمسيحعبد

0.03لح،الأحدمدا!سبيت

مطبعة،القاهرة،اولىطبعة6وقيامتهالمسيحمولت1(كاهن)بسيطالمسميححمكبد

9.+آ.االمصدلين

،القاهرة(بشوهوام؟اللهابنأم؟اللههوالمسيحهل،(كاهن)بسيطعبدالمسيح

.51991المص!لينمطبعة

.آ..66الأحدمدا!سبيت،القاهوة.لثالثةطبعة،يهوذاأنجيل!ثاهنبسيطعبدالمسيح

لبطريكية6القاهوةأثانيةطبعة،القاهوة6البصخة!()1!شيدياكوقلبانوبسكلبد!

.691آأالثانييوسابالبطولقموافقهاالأ!ئوذكسالأقباط

والنشوالتأليفدا!6القاهوة،إ!اء!الغنوسطيينوموقفالمسيحصلب،سععاقعوض

W،الأسقفيةللكنيسة I.أ

؟القاهرة،،معا!ضمويدبينالمسيحصلبقضية،سععاتعوض

33.ْ،الأسقفيةالنش!ودار

شركة!ألقاهوة،اولجرء،د!استهوطر!المقدسالكتاب6(انباأسكويغو!يوس

.آ.46ْالمصولةألطباعة

،القاهوة!اولاجؤ!،ادقاهوة9المسيحلاهوت،العقيدياللاهوت،!انبا)غولغو!يوس

..آ.سا،المصولةالطباعةشوكة

.آ..63المصريةالطباعلأشوكة،القاهوةاالمقا!ناللاهوتعلم4(أنبا)غريغو!لوس

دأ!أبيروت،العبريالبنتا!لخ،(العبويابنأالطيبافيالضرجابوغويغو!لوس

91"3اللبنانيالرائد I.

منشو!بحث)ةآ+.6،القاهرة4الثصيالنقدمكلمالىمدخل،الكساند!فادي

.(الانتونتعلى

دا!،بيروت،ئالفلأطبعة،ألكنيسةتقليدفيالمسيحيسموع،(اب)سي!داروسفاضثل

.991?،المشرق

البر!تستانت،أختوعهماممكلى؟الإصلاحتا!يخفيالوضاءالكوكب!اليسوعيهامفان

.لأ"أ66أليسوعيينالموسملينمطبعة،بيووت

المطبو!حاتموكفىأبيووت،ثالثةطبعة،خامسجؤء،لفسيو(دافدسنفوأنسس

.8691,المسمحية

.ت.د،ا!تولبرنتمطبعة،القاهوة(كش!عيوفيالمسيحقبوة(دكتو!)صعوئيلفولؤ

.002آ!اولولونتمطبعة،القاهوة،والخيالالمفطقبينلمسيحاقيامة،(دكت!)فريرصعوئيل

؟القاهوة،خدعةامحقيقةالمسصيحقيامة1(دكتو!)صعوفيلفوير

.599I,ا!توبونتصطبعة

991.لأ،اتوبوفتمطبعه،القاهوةاالمصلوبهومن،(دكتو!)صعوئيلفويو
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126.

.991لح،أتولبونتمطبعة،هـالقاهوةإغعاءأمموت!!دكتو!)صعوئيلفولو

.آ..63ألولرلنتمطبعةاالقاهوة،الإنسانافي-هومنيسوع،!دكتور)صعوئيلفويو

أنباديو،مرقصمجلةدأ!4القاهوة4أولىطبعة،المقدسألكتابعنعكامةفكرة

.د.،3،مقاد

دا!االقاهوة"اولىطبعلأ،الجديدألعهدإلىالمدخل،(قسدكقو!)ع!لوف!يم

.1"9+،ألثقافة

،بيو!تاثجمميشال:الأبتعويب،الأناجيلفيالمسسيح؟كيويقشفيزللين

.1581،النورمنشو!ات

سبو!تتج!،جوجسما!كنيسة،ثانيةطبعة،المعذبالخادمالمسيحآلام،كيؤيتشفيرللين

.1"9.،الإسكند!لهَ

.آ.+5،الحويةمكتبة!لبيووت،أ!طبعة،المقدسالكتابقاموس

اولي،طبعة،!اموفعيعة:تعويب6والحقيقةالأسطو!ةبينالمسيح!كولفيليوف

.آ.+5،للنشرهـالشعاعالقاهوة

،القاهوة،الأ!ثوذ،كسيةالكنيسة،لوقاإنجيلتفسير،(أنبا)كيولس

.ت.د؟المعادفداد

ثانية،طبعة،نقومسوفجسدبأي،!م!ندسإيبدياكوق)يوسفحبيبليشع

.آ."+االمحبةمكتبة؟القاهوة

ألجديد،الع!دتفسيوفيالفويدالد!،السويانيالصليبيبنيعقوبما!ديونيسيوس

191.لحاالقاهرة

دير،القاهوة،اولىطبعة4وشرحوتفسيود!أسةمتىإنجيل،(ابأالمسكينمتى

!!!أ.امقا!أنبا

ديوانبا؟القاهوة،ثالثةطبعة،ثانجوء،يوحنا)نجيلتفسيو1(أب)المسكينمتى

.2-..،مقاد

ثانية،طبعة4مقارنباأدير،وأععالهحياتهالمسيح4(ابأالمسكينمتسى

.آ.+"،القاهوة

هاوموني،القاهرة،المقدسألكتابعصعة،(كاهنأموجاقمت!ا

*آ.4.0للطباعلأ

!،القاهوة؟ا،لىطبعة،!ابحجزء؟المقدسللكتابالكاملألتفسير،هنريمتى
.آ.-2،أيجلؤمطبوعات

كتاب،القبطيألخادمموسوعة6مارجوجسألشهيدبكنيسةالكنسيةالترليةمجعوعة

!!بم.أ!9!،المطريةالأ!ئوذكسالأقباطبطرلوكية6القاهوة،أولىطبعة،جديدعهدمقدس

/!والأبحاثألد!اساتموكؤ(بيو،ت!جذو!نا-سويانيةل!نابيح،لاحئينمجعوعة

د؟.آ++5،المشرقية

آا،القاهوة،أ!دىطبعة،الإسخلوطىِيهوذاإلنجيل،!قس)نعيممحسمن +6003،الثقافةأدد

-أول!6طالاميوكانلِةالعلوممد!سة،بيروت،الثعينالمقدسالكتابالىالطالبينموشد
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!5

العَاهو!9،الإنجيليسةالإعلاناتكتاب!(قس)مخافيلموقص!

.أأ!لح،المحمطمطبعة

ميحائيلمواجعةاالمقدسكتابكعنلتعوفهاتماتُولدكل6(قس)يوحنامنسي

+آ.6.!المحبةمكتبة،اسكندرمكسي

،ثاقجفىء،الكتابيةالمعا!فدأئوة؟حبيبصعوئيل،فا!سفافي!النورعبدمنيس

.991ول،الثقافةدار؟القاهو!6ألقاهوة،ثانيةطبعة

ثالث،جرء،ألكتابيةالمعا!فدائوة!حبيبصعوئيلافا!سفايفى،النو!عبدمنيس

.15991الثقافةدأ!،القاهرة!لثالنيةطبعة

رابع،جؤء،الكتابيةالمعا!فدأفوة6حبيبصعوئيل9فا!سفايرأالنو!عبدمنيس

.آ..لح،ألثقافةدا!،القاهوة،ثالثةطبعة

،سادسجوء4الكتابيةالمعا!فدائرة6حبيبصعوئيل،فارسفافي6ألنو!عبدمنيس

.ألأ!!!الثقافةدا!،القاهو!؟أولىطبعة

سابح6جزء،الكتابيةالمعا!فدائرةاحبلِبهـصعوفيلفا!سفاير،النو!عبدمنيس

.9991،الثقافةدأ!،القاهوة(ثالنيةطبعة

،القاهوة،أولىطبعهَاصَىللقديساللإنجيللغهَتحليل!(دكتور)تاوضروسيسمو

00.03؟دميانةالعفيفةدا!

القاهوة!،أولىطبعهَ؟ثالثجزء،متىإنجيلتفسيو6غرلغو!يوسالألنباموسوعة

.آ.6+،سكريغو!لوسالأنباجععية

ما!جوجسكنيسة6القاهرة6خامسجرء؟(عقيديلاهوتالقبطياالخادمموسوحمكة

.أ9!!،بالمطوية

.3991،الحياةمنهلدا!؟بيووت،ا!لقدسألكتابموسو!كة

،القاهوةأ!ابعةطبعة(أولجؤ-4اللاهوتعلمموسوعة،أقعص)ميناميخائيل

1,الأمانةمطبعة 9 to.

لأ"!أ.!نوفلموسسةأبيروت!ثانيةطبعة6المسيح!حيمن،نعيعةميخافيل

دا!،القاهو!،ثانلِةطبعة،العذ!ا-موي!االبخو!!هرة،(قعص)جرجسىجادمينا

."991،الحديثالناسحخ

القاهوة!اأولىطبعة؟ألوسلا!حال-الحديثالتفسير،ما!شالهوا!د

.31!9(ألثقافةداد

مطبوعاتاألقاهرة،ولىأطبعة"أولجؤء؟الإنجيليوقيفكربعاذا،جيودوموأين

.3003،إببجلد

،ألقاهو!6ثانيةطبعة،أولجزءايوحنايشا!ةتفسيو!با!كليوليم

.أ!كاول،الثقافةداد

مجعع9بير!ت،أ!لجوءالوقا)نجيل-الإنجيلتفسيوفيالجليلالكتر،اديوليم

-91لأ13الأدنىالشو!كنائس

م!جصح4بيوولتا4ثالثجزء!يوحناإنجيل-الإنجيلتفسيرفيلجليلاالكنفى!أديوليم

.91لأ3،الأدن!،الشوقكنائس
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،القاهوة4اولىطبعة؟!لهسوذايوحنا!سائلتفسيو!باوكليوليسمم.ألح6

.أ3"!1ألثقافةداد

طبعةاأولجرء،قالرفا!س:قسدكتو!توجحه،متىإفجيلتفسير4با!كليوليم.ألألح

.أ3!!،الثقافةدا!،القاهوة،أولى

ثانيةأطبعة،ثانجقىء،!كيصكؤت:ألدكتو!توجمة،يوحنا)نجيلتفسير،با!كليوليم."14

91أالقاهوة Ar.

القاهوة6اولىطبعة،صابوجوزبف:ترجعة،الوسلأععالتفسير6با!كليوليم.أ!!

.1"9ل!،ألثقافهداد،

القاهوةأ،أولجؤء؟للعومنالمقدسالكتابقفسيو،ماكد!نالدوليم.أْه

.3++60الإخوةمكتبة

،القاهوة6ثاقجو-،للعومسنالمقدسالكلَابتفسيواماكدونالد!ليم.151

.آ..ه!الإخوةمكتبة

،بيووت11،مجلد،والمسيحقيصر،ا!ضا!!قصة،ديو!انت،يل.أآه

.MA,ألجيلداد

أ!لى،طبعة(قد!جماأحعد1دكتو!لتوجعة،القديعةالمصولةالديانة،تشرنييا!وسلاف.153

.66991الشو،قدا!،القاهوة

.آ+.آ،ألقاهو!،اولىملبعة!مارجوجسمكتبة!المعَدسك!تابنا؟(أنبا)يسطس.أهلح

6ئاقجؤء،طوأبلسيعدنات:دكتو!توجمة،متىإنجيلشوحةالفمالذهيييوحنا.551

.أ"!!،بيووت،آولىطبعهَ

0.03+!عنيابيت،القاهوة4ثانيةطبعةاالمقدسللكتابمقدماتادا!بييوحنا.156

ملحم4)فوام:الأثاتعويب،الجديدالعهدإلىالمدخل،أدكتو!أكوافيذوبولسيوحنا.ألأه

+آ.6.ادمشق،ثانية!لبعة

ثالثة،طبعة،(قعص)داودموقص؟توجعة،الكنيسةتا!يخ،القيصويليوسابيوس.أ"ه

ول!!أ.دالمحبةمكمَبة،القاهوة

بيروتا،أوليطبعة(المحبةفيضالتجس!د،!المحلواناق)بستوسوكيولس!يايوسف.أ!ه

39!أ.1البولسيةالمكمبة

3.آ.ْ،الاخوةمطبعة(القاهرة،المسيحقيامة.!ياضيودعف.+16

.أ"!f.االقاهوة،الأخوةكنيسةاأ!لقدسالكتابوحي(!بباضيوسف.161

1 .162 Bart .D Ehrman ( Ph. )D , MISQUOTING JESUS, Harper

5002.qSanFrancisco. New York?
6.163 Fredeudic Gardiner, Principles of Textual Criticism List OfAll،

1876.,.TheKnown Greek Uncials, Warren .F Drape Pubفى؟
.164 Bruce Metzger & Bart .D Ehrman, The Text of the New Testament-

!دا715!آ"5+أ55!أ513هملامالمأ!7417!"!أ3!مأ!أ730مهلاالم543أأأ70.
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سطور:فىالكقاب

منكثيوأذكرتفقد!العَوميهايقمنالتىالنصار!عقائدفىأصلالكتابهذ.ا

خالص!تصوانى!بفهم.لعلعائهمكثيوةنقولخلالمن؟اتهممعتقدأصول

...،غيرهاوالقيامة+الصلبحقيقةكإظها!

عنفضلأالنصا!!عند(لفامضةالمهعةالبحثنعَاطلبعضتعوضتوكذلك

أصولو،المسيحيةالأممبينوتا!يخه!وصِلاد!"يسوعأسم:مثل،غيوهم

.+..؟بالتحويفالمقدسالكتابأصيبوهل؟ذهبتألينالمقدسالكتاب

وأبعينهأأحدأتحدىأ!الكتاباهذفيس!توا!ماسطوتحينهدفىيكنولمم

و!تعحيصولاتدقيقبلاأحبإيعإ!أرعؤعأقكذلكأ!د!لم.معينةمجعوعة

أوقفأنهوالكتاباهذأكتبأقبىاحدالذيالوئيسالهدفإن.سةودرابحث

وصبو.،طويلةد!أسةبعدإليهاتوصلتالتنالبحوثمنجحلةعلىالقاركأ

.دىالعاالقاركأعنفضلألمثقفينالأغلبتتوافولاكثيرةبعراجعحا!لة!ا،،!كنا-

الغيوالقا!ىءفىتنعِّىالتىالنوا!بعثابةالبحثهذايكوقأقالقهمن،أ!جوا

المسلمتؤيد!كذلك،السليعةالفطرهَإلى!ترجعه.الحقعنأليحثووحمسلم

الوكيل.!نعموهوحسبي!النصير!نعمالمولىنعمإنه،ايعانهعلىثباتا

لمولفا

الدلعيةالتطقيقالتدأل

العاكلال!ىىشالما-الدلاض.يئالس!ودالعدليضالععل!ض

"يث!س!لللشللع!+لم/المعتمدالعوخ

الهادىش.عقلعزقي-ردالعنى.مصد

!اولم.1110108197868010.71583!!7ل/جهـا+2237376050/تليفاص

44+ !44 hotmaif.com+!4-ما!

!//!6أولأأبعممم!يحمأصلببعدمكلالضالإسلا!قبلمسيحيةفوثة16:موةلأول
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