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المجهول

البتولحياةفي

بطرسزكرياالقمصعلىرداً

لِمْلماذا.؟بالزنامريمَائهامفيساهمَالذفيمَنْ؟بالزناالهمتْمَريمُهل

أخوةمريمُأنجبحثهل؟العذراءنُكِحَتْهل3اكهمتإنمريمُتُرجمُ

التلاميذُوهل؟البَتُوليالميلادَالتلاميذُعرفهل؟ولادتِهبعدللمسيح

أنكرَهل؟القديمبالعهدِالعذريالميلادِعَلاقةُوماالنجار؟يوسفَعرفوا

ولادةمنالحكمةما؟ولماذا؟العذراويالميلادَكبارلاهوتيونعلما"

عذراء؟منالمسيح

عليان!ودعليانمعاذ
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وسلنم:عليهاللةصلىالنيبقول

.االلةيشكرلمالناسبشكزلممن11

منل!!شكريأوجسهأنأحبالمنطلقهذاومن

اهث!كرباوأخص..البحثهذافيمعيساهم

نسببةأبوفارس/أ

ارربناعلمكرلم/أ

العشريمحمود/اْ

بر!ا!لىا!

المؤلفين:معللتواصل

عليانمعاذ

79564914،115

lian2/سكهfacebook. com/ Moa

عليانمحمود

24574151115

faccbook. com/ .M Alyan7!
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الموضوعاتفهرس

المقدمة

3ىبأمخقيقةمريماتهام:الأولالباب

بالزنالمريماليهوداتهاميؤكدالكريمالقرآن

وابنهامريمفيوتلمودهمالحاليالعصرفياليهودأقوال

بالزنا؟مريمَاتهامُبهاليومتلمودهل

لمريماليهوداتهام،تؤكدالكنيسةوآباءالمسيحيةوالتفاسيرالمقدسالكتاب

.بالزنا.

!إيحذفهاود.ميخائيلالعذراءمريميعايرالنجاريوسف

بالزنا؟مريماتهامالكنيسةترفضلماذا:الثانيالباب

مريمالعذراءنكاخ

النجاريوسفمنمريمزواجتؤكدإنج!يليةنصوص

؟العذراءلمريماليهوداتهامبطرسزكرياينكرلماذا

ولوقا!متىإنجيليح!سبالنجارليوسفيسوعنسبلماذا

.؟النجاريوسفمرقسعرفهل

هالي؟بنيوسفهوهل

طرحناهماخلاصة

داودولي!هاروننسلمنمريم

بالزنا3مريماتهامعلىالمقدسالكتابساعدكيف:الثالثالباب

!!العذراءنبوءةامالعذراءزواجأصدقأيهما

!!اَحازابنالوهيةدليلعمانوئيل
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؟ْبالزنامريماتهامعلىالمقدسالكتابساعدهل

!.العذراءبتوليةينكرونمسيحيونعلماء

ذلكمدعيعلىوالردالعذراءبتوليةدوام:الرابعالباب

!!العذراءبتوليةدوامفيالمسيحيةعلماءاختلاف

!!مريمالسيدةصاهانةالأبوكريفاالكتابات

!..بهايوسفودخولالعذراءنكاحعلىالكتابيةالأدلة

!.وولادتهابمريمالدخولفي"البروتستانت.المسيحيةعلماءآراء

؟يسوعأخويعقوبهوهلحلفيبنيعقوب

--.أخيرةكلمة

مريم؟بحملالنجاريوسفعرفكيف

الداثرهَالتساوءلاتعلىوالردالعذراءمريمحقيقة:الخامسالباب

حولها

مريم؟السيدةترجملمنلاذا

!..الطبازدهاروعصرعذراءمنالمسيحولادةحِكمة

إله؟تجعلهعذراءمنالمسيحولادةهل

!كغيرهمخلوقالاْناجيلروايةبحسبالمسيح

!؟أصعبأيهماْ

..وولادتهاالسلامعليهامريمحملحقيقة
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الخلأصة

المراجع.

911

123

2 i%

131

913

148

50I

016

ا11

III

167

9(1

IVI

W

W

918

291

Vlkv

ا-99

http://kotob.has.it



الرحيمالرحمناللهب!م

النبيينوخاتمالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدتهالحمد

...وبعدأجمعينالبشروأشرف

منيوجد-لاقالمنفمنهمالكريمالقراَن3فيالتشكيكالجهَالبعضيحاول

إلقيْنِوَأُمًيَاتخِذُونِيلِلنًاسِقُلتَآنتَأَالمباركةْالآيةفي.وشككمريميعبد

علىبالردوقمناالأمرهذاعلىبالردرقمنا،116المائدةالفهِْدُونِمِن

فيمريمعبادة+كتابفيالكنائ!فوقمريمللسيدةظهوراتبوجودالادعاء

مسألةنتناولسوفالكتابهذاوفيوالآنالمريميةْوالظهوراتالمسيحية

وهل،بالزنالمريماليهوداتهاموهيألافيهاالتشكيكالجفالبعضيحاول

منعلىالكنيسةآباءردوهل؟ومفسريهالمقدسالكتاباعلنهالاتهامهذا

وهل؟الإنجيلفيمريمبزواجالاتهامعلاقةوما..؟الاتهامبهذايقولون

متىإنجيليكُابقالهماصحةعلىيؤثرهذاوهل؟لمريماتهامبهالتلمود

المقدسالكتابذلكأكدوهل؟النبريوسفتزوجتمريموهل؟ولوقا

نُسبولماذا؟مريمبحملالنجاريوسفعرفكيف؟المسيحيةوعلماء

اشعياءسفرفيالواردةاصذراءانبوءةفييطعنهذاوهل؟ليوسفيسوع

مأ؟عذراءتثتولالنبوءةمذهوهل؟الجهولمتىانجيا!كاتببهاواستشهد

؟"عمانوثيلْالثهلحويكونابنههلآحازفيتحققتوإن؟ملفقةنبوءةأنها

"مريماتهامعلىالمقدسالكتابساعدهل؟النصهذافياليهودرأيوما

هكذاولادتهمنالحِكمةوما؟إلهتجعلهعذراءمنالمسيحولادةهل؟بالزنا
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بمريمدخليوسفوهل؟3المسيجخلقفيالكنيسةاَباءرأيهووما؟

التجسدوكتابهْبسيطالمسيحعبدالقمصعلىالردوفيه؟منهاوأنجب

مريم؟ترجملمولماذا+العذراءبتوليةودوامالإلهي

أفكارنا،بناتمنليسوالإجاباتلكمطرحناهاوغيرهاالأسئلةهذهكل

أرثوذكس،بروتستانت،كاثوليك.الطواثفبكلالمسيحئيالفكرمقولكن

.الاْعمالصالحمناينقبلأنالثهونسألْ

عليانمعاذ.-

%tr%صفر
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؟الكتابهذالماذا

حولشبهةعرضانهالنصارىمنالبعضتصوركماليسالكتابهذا

فيا!عنيحاولجاهلرجلعلىردأهوبلالنصارىعندمريمالسيدة

علىقالفقدأشركذابرجلوهوبطرس5ْصيازالقسوهوْمالإسا3

(:)ْالعظيمالقرآن

نأيوضحالمقدسالكتابلأنمر-العذراءيتهمواأناليهود---الا

نأأحديستطيعفلارسميورقفييوسفباسمكُتبولدعندماالمسيح

الإنجيلولكن،كلامهمعلىالحجةيقيمواأنيستطيعوافلاذلكبغيريقول

داخلهفيشكَحبلىوجدهاعندماالعذراءخطيبيوسفانيقولنفسه

متىمعلمناإنجيلفيجاءماوهذاالأمرلهووضححلمفيملاكفجائه

1/18-24..)

هذاعلىلنردكتابناهدفهوهذا؟مريمالعذراءاتهموااليهودحقأفهل

الصديقةالعذراءمريماتهمواقدالإسلامقبلانهوسنثبتالكاذبالافزاء

اللهشاءإنوسنعرف،الافزاءهذامننبرأهاونحنبالزناورموهاالعفيفة

كيف،ساعدحقاًولوبالزنامريماتهامعلىالمقدسالكتابساعدهل

؟ولماذاساعد

حتىالرجلهذاكذبوسنثبت،سريعةنظرةفيالكتابمدفهوهذا

..العظيمالإسلامحولكذبهحقيقةالنصارىيعرف

.41ثرلَمبطرمىزكرياالكذاب-حوارالحقبرنامج).(
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الأولالباب

؟كذبأمحقيقةمريماتهام

بالزنالمريماليهوداتهاميؤكدالكريمالقرآن.

وابخنهامريمفيوتلمودهمالحاليالعصرفياليهودأقوالْ.

-؟بالزنامريمَاتهامُبهاليومتلمودهل.

اليهوداتهامتؤكدالكنيسةوآباءالمسيحيةوالتفاسيرالمقدس-الكتاب.

بالزنالمريم

ا!يحذفهاود.ميخاثيلالعذراءمريميعايرالنجاريويبمف.
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بالزنالمريماليهوداتهاميؤكدالكريمالقرآن

وبرأجاحدإلاينكرهالاحقيقةعرضبلبغريبيأتِلمالكريمالقرآن

الزنابوقوعيؤمنُمنكلَنكفربالطبعونحنالشنيعةالتهمةتلكمنمريم

صذيقةعفيفةطاهرةمريمَباننؤمنفنحنالسلامعليهامريمالسيدةمن

مريماتهمواقداليهودبانأيضاَنؤمنولكن،الطعاميأكلانوابنُهاكانت

الكريمكتابهفيتعالىاللهفيقولالأمرهذافيواضحالكريموالقرآن..بالزنا

ثبتقدوبهذا،.\56النساء(عَظِيماَبُهْتَانأمَريمَعَلَىوَقَوْلِهِمْ)وَبكُفْرِهِمْ

تفسيرهفيالطبريجرير*ابنالإمامقالهماولنقرأالكريمالقرآنفيالاْمرهذا

:باختصارللآية

عَظِيماَ(بُهْتَاناَمَرْيَمَعَلَىوَقَوْلِهِمْ)وَبِكُفْرِهِمْ:تعالىقولهتأويلفي)القول

على)وقولهمصفتهموصفالذينهؤلاءوبكفر:ثناؤهجلبذلكيعني

البهتانوهوبالزنا،إياهاورميهمعليها،بفريتهم:يعنيعظيما(بهتانامريم

بريئة،برمانولاثبتبغيربهرموهامماوهيبذلكرموهالأنهم؟العظيم

عَقىوَقَوْلِهِمْوَبكُفْرِهِمْ):عباسابنعنو..القول!نبالباطلفبهتوها

(َ..بالزنارموهاأنهميعني(عَظِيماَبُهْتَانأمَرْيَمَ

..وخلفأسلفأالمسلميناجماعهذاوعلى
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عندماوهذاالطاهرةمريمالسيدةاليهودفيهايتهمأخرىآيةأيضأونأخذ

لَقَدْمَرْيَمُيَاقَالُواتَحْمِلُهُقَوْمَهَابِهِ)فَأَتتْالسلامعليهعيسىبابنهاجاءت

بَغِيأأُقُكِكَانَتْوَمَاسَوْءامْرَأَأبوكِكَانَمَاخارُونَأُخْتآيَا،فَرِتأشَيئاَجِثْتِ

-Ynمريم( YV..

المباركة:الاَيةلهذهتفسيره!االسعديالرحمنعبدالإمامويقول

البغاءبذلكوأرادواوخيماَعظيمأ:أي(فَرِيَاَشَيْئأجِئْتِالَقَدْ:فقالوا)

(..ذلكمنحاشاها

JAوماالأمرهذافيالقرآنقالهمانقلفيأطيلأنأريدلا 4JUفيالتفسير

بالإضافةالكريمبالقرآدنيؤمنلافهوالنصرانييفيدلنهذالأنالأمرهذا

أحدالحقيقةهذهينكرانولكن،مسلمكلعندثابتالاْمرهذاأنإلى

..ابستعانوالثهصراحةاذهلنيمافهذاالإسلامفيالمشككين

ومحي،الحقباحثيمنويطلعيقرالمنالعامةللفائِدةموجزعرضوهذا

القارئعنللمللدقعاَ،الإسلاميالمعتقدفيالإطالةإردتوما،المعرفة

فالتفصيل،وموضوعههدفهعنالكتابيخرجلاوحتىالنصراني

تبحِانفي...ولنشرعمنفصِلآخرومؤلفٌموضوعوحدهيحتاجالإسلامي

والتوثيق.بالاْدلةقالوهماواثباتاليهوداقوال
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وابن!امويمفيوتلمودهمالحاليالعصوفياليهودأقوال

-ا---دمملأأفي؟+اللريمالقرآ!علىالقومهؤلاءكذ!أ!بعد

---+؟--لهفيمعنايعيشو!ممنألي!ودأحدعليناخرج

--طغا-لحِؤو!+ويدعيإسرائيليمذيعالحاليعصرنا

بم-ا-ا--أ11هذاقالهمالخانتالجزيرةلخاشلاي!"وتنغل

-ةَأ،+

!+،:1فتفول)الشخص

فيواسعةواستياءكضبموجةإسرائيليترفي!يتلفؤيونيبرنامج)أثا!

عليهماالعذرا-جمريموثهكحهعيسىالمسيحالشدعلىلتطاوله8؟أراضي

شلاي!ليؤو!العالفحرةالقخاةفيألليلة"الفكاهيالبرنامجمقدمودعا+السلام

المسيحيةأعخقادإذوقالالعذراء،مريمبطهـارةوطعنالكخسِحهَتصدية!لعدم

وهى!!لتأنهامفحيفاوكاذبا!؟بلخاطىادعاءا1بحَولامريمبكو!

،اسة"..الدشمقاعدعلىئها3!ماأحدمنعحرهامنعشرةالخامسة

نعمأقولوأنابح!حئالعهوديمثللاشخصكلامهذأسيقولالبعض!ولعل

ديني.لأصالكلاملهذايكنلمإ!وهذأ!صحيحكلامكم

)7،:فيقولالخضريجرجسحناالعَسالدكخورأكدهما!هذا.

854،،161=ArchivcId6؟?u-chive/أل!طhiكاws/ arخ+ولcra. ne1)غ/أ،ذ 111 //:p www. al)

+أ؟1!صفحهالخضرشجدجسحناالف!م!أككنفى!-الأولألمحجلد-الحنميسحىالفكرتا!يخ)7(

11
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تابىخ!الع!!ا!ب!!نئ.ْ-،النانىاءلجزا

الاجْبديلحيخ!جمري!وح*.)؟(التاريخىء-ص:ةودر.يزبتوةدشةطص-

الدر،"ودِ..عننتكلمالتىإلتاريخيةالمحادرمى!ا

ءخن!حة!فيناشصهَ،.يَررلم"-(!دنلوا1-ا

اتاالمحادرأهمحنيهةبرإلىتلمود!ق

6ئجة!-غ،قي)كا،وزنحاول.ولقدإناحرىايسوضن

-ا+تئصخه5.وصبموععنتتكنمالصقموديةالمبَىالنصوص

LA)التلمودعاذ؟س LARATTA)إ-ت!د-؟ةءاحَذابات؟،حنهضاتوالقى

خشبةششكَ!؟د.أقا؟.ب-عاثلتهدا،ةالى*تىالنحم!،الباباىانحنموداق

خا:ح!!رخاديت!دمه-ريه!ولبب!آرذعدخر.افر.1--تب-تْصثز

إذدهغخوةالعحمميةتإضوجر،ا-صائيلأغوىالمصراسقحملاشد

ذ!دش!!ع.غ!9،حو1يبرذ!قعنهيدافعمنيوجدثثَفإن.الرجممست!ؤ

عيدءضشيةئ-إ؟ض!*ءولذاثبيررهأوعنهيدافع!من

!اجهب.ثدبور،ردثباتنفيديوجدإنهجوجلطي!ولتم.،1خر-
!.تا

لحْبتيسوش:إن11-عؤالجدمذايتول.ا!اشات!!تشبداياْالأ!ة،ا:*حم.

ات!:ا-تي!-!اا"-مءة!حىِالتننهيدمذاوهدت.!ش.

أب.ااءنزد-لأتاثإ.الإ،.ءبانأي!عأيذكرالقلمودآنكما.اuالداودئ

ؤةةصَاعما!ا!!تا،تبالم!ت!زلجطالنامر!يهـوعثسخصبوجودفيقط

.الشب!لا:،إلىالممجزات3مذمعخنمنم!بواأنهم

:الي!ودىالمؤرخ!صوسمولسبو!ف3شهاد-ب

ذا،،طثضنحوjا):يرولأنتيباصمإ:ودسضنحديمْهعرتثئ

f;اتتب!-!11( oguelد3ت31صختابالى

للثريمة.بابِثاليعوديةالنقاليدمجموعة-تءبارةإ-ودا(3"

148
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ايضأبلوفقطالخضريجرج!سحناالقسالدكتورعلىيقتصرلاوالاْمر

يدعيلاحتىولكنتاريخيةحقيقةالأمرأنالعلممع،الأرثوذكسعلماء

...نقراوالاَنفقطللبروتستانتعرضناهقدمابأن

الخادمموسوعةفيمعهساهمومنبطرسجورجيوسالقسكتبهما.

)3(:القبطي

اضطهادوراءالرئيسيالسببأنشكلا:المسيحمنالتلمودموقف)

المسيح.السيدمنالتلمودموففهوللتلمود،أوالغربا"لشرقفيالكنيسة

اسبابأهمولعلالمسيحيينولأتباعهلهيوجههاالتيالكثيرةوالإهانات

وادبيةماديةآمالإلىإضافةوأرضيملكفيأمالهمخيبأنههيكراهية

دخولأخرىجهةومن،جهةمنهذاوالم!ئيامجئعلىيعلقونهاكانو!

أخرإلىمستوىمنبهوالانتقالوجديدمفهومإلىبالناموسالمسيحالسيد

تصريحرغموللناموسنقضاَاليهودفيهرايالذيالأمرتكملةْ.منهارقة

يتعلقفيمالاسيماليكملهبلالناموسلينقضيأتيلمبأنهنفسهالمسيحالسيد

وهىأ645سنةأمستردافىالتلفودطبعةصدرتفقدهناومن.بالسبت

(..-ابالسيدوالتشهيرالإهانةكلماتمنكثيرعلىتحتوى

.389صفحة"."بىاليهوليهَالمس!حْية".متارنلاهوت)ب(الئانيالجزهالقبطيالخالمموسوعة)3(

13
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thأيضاَوتقول. billingناabeكؤliْ!اتهامعنديلينجْإليزبيثل

!-()ْ:(ألمْللمسيحدلتلموا

Thus they call Him [ Jesus] the child of a whoreand)
(.Hismother, Mary, a whore, whom she had in adultery

تي:لا5َلترجمةوا

منبهحبلتعاهرةمرْوأمهْ،العاهرةابنيسوْ+يسمونه)هكذا

(..الزنا

)6(:ضراحةبالزنامريمَاتهامَاليهوديةُالموسوعةُذكرتوقد.

(4)-ء!ا؟.ا!ااجا%اشا"لأ؟-011شلأ

TALMUDتلةا7لأاش!سلأا.،

ثذافيعليهالإطلاعويمكن..اللالمودكثمفالئانيالجزءليلينجاليزابيثداليومننوذهاليهودياللين

الرابط:

3-dna-einoc hear. com/dilling/ chapt02. html/سيملا./:http

جراحطبيبوالدها،سياسيةكتبلأريعةومؤلفةالحروبضدونلاسطةللشيوعيةمناهضةامريكيةهي)5(

شيكا!وبجامعةثمللبناثإنجيليةبمدرسةاليرابيثالتحقث.الإنجيليينالأممثنةمنشجرةمنتنحدرووالدتها

بل!وربطتاليهودهاجمتالاخطبوطكتابهاوفي6691وفياتتخرجلمولكنهاواللغاتالمرسيتىلتدرس

في!راءاتهاعلىبناءاونلكالعالمفيالمشكلاتكلسببهماليهودأناكدثئمومنوالشيوجمة،اليهود

والذى،المسيحيةضدالمؤامرهَكتالطنشروهَدومؤلفأ،محامياالثانيزوجهاوكانمرتل!،تزوجتاالئلمود

نلك.تؤكدلزوجتهإضافاتمع,Soncinoادالثلمردلنسخةصورمنصفحة002منافرتضمن

TH, Birth of Jesusأ+شلةلممك!؟:USOثضncyclopedia Volume VII. JE!6)ث Jewish)

(7)(1،.

=01&J pid=بم!artid - &254 Ictte"؟s-"إح؟لمةcwishcncyclopcdia. conVvicwفيhttp:// www

.cwishcncyclopcdia؟"،زlcttcثع!t-2أ-1701#2544= comlviewفيhttp:// www

14
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بأنناأوضحأنأودالكلام-هذاأترجمأنقبلولكنالأجزاءبعضونترجم

فيهكتبناماالأمرهذامنكروولولاالسلامعليهماوابنهامريمالسيدةنحب

الحقُ:لِيُحَقَسنكتبولكننا

إلىاستنادا:يسوعميلاد..الزناابناللقيطأوبالجهوليُلقبيسوعكان)

حاأيعلىالمؤكدفمن..بنديرايُدعىكانبمريمغررالذيالجنديأن

أنه)أيضاَبالذكرالجديرومنبنديراكابنيسوعاعتبرتاليهوديةالمصادرأن

مريم=تُدعىْكانتالتيمحظيتهلاْن...ستادابابنيُدغىكان(بنديراأي

(..زناابنكونهيسوعوأعلن..زانيةابأنهامعروفة.كانتماري

:)7(مكدويلجوشويقول

صلةنتيجةشرعيغيرأصلهإن)يُقاليسوعلحياةاليهوديالتارفيوفي)

(..بانثيرا(يُدعىيحنديأمه

;capفيقولالأمرهذابخصوصشافر)8(بيزالكاتبأيضاَويؤكد.

.amesOrr. the Virgin birth of Christ, Charles Scribners Sons7(ل)
07091

.35صنحةالنورجمدمنيسالقسترثمهَاماكثويلجوش-المسيحفيلع!ععننقلا

Al)فيومتالأت.كتبعدةالفبرينمشونبجامعةيهول!ةولراساتثيناستاذبالمانيا،4391فيولد

ث!ي:كنبهاخرالغاتعدةإلىالقديمالعالمفياليهودنحوالمواقفاليهودبة:منالخرف:كابهترجم8991

3991منذاوغيرها،الأولىالكابالاإلىالتوراةمنالمتدم!الكابفيللربالأنئويةالصورةلحعاله،مرأ!

واثباللين،المتاخرةالعصورفياليهوليةتاريخابحائهتضمنثاليهولية.اللراسكثحريرفيشارك

الههودية.الدراعماثلبرنامجمديرمنصبحاليأويشغلوجمرها.اليهود!االثصوفاليهودعِة،الربانية

0,(9 Jesus in the Talmud By Peter Schfifer Professor of Religion and theRonald)
Perelman Professor of Judaic Studies at Princeton University, chapter1 02p

.02صفحةشافربيترللكالباللالعودفييسوعكتاب
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كالاَتيةوالزجمة

اعتمداول!لسوسالتلحودسنكلاأ!جذاالمحت!حلم!تجعلأ!لطابقاتتلك)

!أا-تلقول(الأصليهوديةمصاد!أنهاوالأرجح)صخخشرة!اد!على

بانثيرا/عشيقهاكاذو!الده؟!انيةمرأمهلاذ!ناأبنالناصرىيسو

باندي!ا،

"أأْكيرهقالهماعلىموكدأالأمرهذابخصوصايفانفىكريجويقولط.

sus' parents and!هوللسO

th". She who was theأ+؟+

es andكماend ! nt of prinاكماsd !e

governors)ا 01 Le ! . Mary

theدrlلماt!أطئا hplayed

Joseph.!أ،ل.rpent - ers Iاغسما

أا!ا.إ+3أااa.)1.601/اآأس!ع

gelآ3 of deathl said to hكلأ

،iigcrولاح 1 (1 ,)ti bringكماinc. ss

Mary (theاMiriam

e+ا!irdresserكWomen' s h

bro - ught hintا،wont an

,ddelaكirdresser is meg/ةا!اأ

to Mary Magd - alone, who

ولأ+أأولة11(01،ا!كغ؟.ط7

h probably referنهماwhi

background literatureشاnt studies: a guide to th!صfor New Testamفيient text01)كما An)

yB.924Craig.A Evans p

ولأ

http://kotob.has.it



heماأل0 motherياول3.أك!اtه!الdكأonfusلث!نجكأإسا!16)،لأنجئها+ا!ا

.(.Jesus

كالاَتي.والترجمة

مريموالحكامالأمراءنسلمنالمخحدهـة)مريم:وولادتهيسوعوالدي)ع!

الموتملك)قالطيولععفالمثالسبهجلعلىالنجا!ينمحالؤناما!ست

واحضرالمبعوثذهبالخساء.شعرمصففةمربمليواحضراذهح!ا(لمبهعوثه

مريموبينبيخهاالخلطأحميانايتمكاذالتي-المجدليهَالشعرمص!ففة-مريمله

(يسوعأم

أ"؟)2هيرفوردتريفر!أ"ر.)1أيضاًويعَول.

s theك,y she wثغفيh theyكماWhi)!ه

es and rulers sheكماdesendant of prin

.(arpenters!شpalyed the harlot with

كايلاَتي!والزجمة

نسلمنبالنحدرةيصفونهاكانو+ا)!التي

..النجا!ي!معالزنأمارست7والحكامالأمواء

)13"ْقلبههاتخجل..مريم11كخابهافيدكوو!ثبجلوبىالسيدةوتعَواط.

!!بهشببدأيةمنذالعيريةلدراسةحيانهكدت!،نيةالدبواليهوديةالغزيسيةقىمسيحىبريطانىعالم\()!

هدفهاالفريسيةمفها:كتبصكدةألف،د!أ،مطنهمصلوانهم!أخ!؟قهم،الفريسييكأالعا!د!أسةهوهدلمحه

.!!ةالمؤالتو!اةوكتبالننصود!الجثبالعهدفاليهودية؟؟للغريخصعيينايعالمفيدبصاذا!!نهجها،

84.Talmudand Midrash By .R Travers IIcriord p6آول 2( Christianity)

+p.0631لاع؟ا،اول)ا-ا؟eart By Penelopeاhأ).ا!اImagination o،3;1!1نهماأا ( Mary)

!أ
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لداودابخايسوعأ!سبحلثقدرديسوعالبحِولوجيالأبهويكنلم)يوسف

بعفتوجد.مريمطريقعناللّهابناأصمبحكماالخجا!يوسفطري!عن

كافتباْم!بأذتقولالواالقرذمنالي!ودالحاخاماتكتابات

(النجا!ين.ممالزنامارستقدولكن!ا!الحكامالأمرأءنسلمنمنحد!ة

16-!(6م nd A Mar1311اتج the،(،ط،uh

-5E1،.116كاألأ/-أ)،؟)!+حما؟َ(ا!أا؟()11.،لم

11،11،ااأااائ!أ (! avid goesأ/ث!؟tits,

لأا،("61،)اأ.لح6،11ا)1.اظألملمأطكامأ)أ()111

(1!أائجا1اكأئجد)دا،11+!ام11)،،0111لألألما1دع؟ا

نجيا(أأطلالميا!،اأظآنا!)611111أأأأاأاألما11،

I.و9ا!!ا،andأ((لاا(خاأأ011 paternity

ا+أأأ(م!thأeأطا.؟طا-)اأ!ا،111311111،أا111111

-6-l6اأظ61طاأأ-(1أ doing so()ثإ.)0،1!!ة
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)13(شيلتونبروسالبروفيسورأيضاَيقولِ

.-.:1(ايفانزأ4

كري!لبروفيسوروا

يوجدلاأنهوهىالتعاليماستخدامْهذهعندتظهرأخرىعويصة)مشكلة

مسيحيةْدونمصادرمنمستقلةبصورةاستقائهتممنهاواحدحتىولا

قدبأنها-يسوأ-لمرالواضحةالإشارةالمثال.-.-فعلى.غ!يرها

الزنا!النجارين(

جامعةفيْسابقاالجديدالعهدواسئاذبارد،بجامعةاللينفياسناذوالبهودية.انمنفدمة،المسيحيةفيعالم)3.(

في.اكاديعيةمناضبغدةلعَلداكامبردبمجامعةمنالجلبدالعهدفيالعلميةدرجتهعلىحصلحا+،3.ييل

الجديد،ْالعهددراساتمجلة:الأكاديميةاللورباتمنال!يناسسكماومونسئر،ئميفيلد،كامبردججا!عات:

لدحنالكنيسةرنيساوكانالأنجيلية،الكنيسةوزارةفينشيطاصواكانكما.المقلسالكتابابحاثونثمرة

الأساكل!يةلراسته.لواسَهمجاقفيمتالةمانةمنوافيكتاباخمسل!الف.نلورسرك،تاونبار!فيالإنجيلي

الآراميةوالصياغة.لرجوم.ا،اليهوليهَللنناسيرلعقةلراممةإلىبالأضافةاليهوثدِة،فيي!موعفهمعنكلألت

..المقلسللكاب

arch By؟urrent'res1،)عأ Studying the historical Jesus: evaluations of the stateof)
,444.BruceChilt)، ,n Craig p
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.تول15ذ،ا!ا).لأ!،ول()3س!أ!إ(1،الىث!"(+ا*،-ألأحا9

e.!ما amon5حمهلأ hould

alman. Travers?

Anotherساثلأ؟.مMط

th atاأطاخاارis11011أأ)

1ع h،!طor examplةأ

d the؟؟حمأwho "pl

-polemic th + t pre

problem, one1115ظ atments ofم-ا.).cte !+7) the classic

Gustavطكأ15حاinrichشاrs, the works by Hظoth

cently Johanأكاand moreظماlausnلم*Joseph.أ!!امثأمآألح

tions isأthese tradسا!آ+ing usظلةm in mصاserious probl

Christianث!شا.3 sourcآ+ndentظساهof ii is indشاnon

toكلة7؟t"ظmotherوللمئألىغلا.في Mظحطمولحمأحمهentrefeماممهpapة

nts106ذظ!اa), repr-ارث!حه+أحما51!.!ط!+7ااالم!withأأ31+ثاأ

SU)اةسسكا3اأ11ْ FI}لثطعالملمآ3خا،7:ا+ول

.اذ7ئ!تم+قي1.دك!33"حأ7أ3باأايم3ا!كاألم!لمأ4لم(نجأركا(لا

،-اث!إ!غخغء-!،21!!لما*+أأ.4الىءأ.ا!،34لمحالمالم!2لماي!الملمثأاااأ11:

"-5.ولYork:G.!+111115)11779اإكاا011

r'+لحا1،"/لم!لحلملى،الم7،)9(71)1171-67.ول!!

لح(!.:ا.خ++-5لأ+أ؟صا++،مملاأ11أأ+أ!+!هفيوللاملألم!+اأ("إ؟

.Jحوَلآshءأاحار"أ")!...Dicلملح-اnar؟27.،لم

Jesusح،أط3()ةرأ(.ع!/ in Rabbinical..ا+

ةA.611!أحم!؟م...لى+ط*أ!*+؟أTalmud..-أأ!

"3:431 ) ،.7Ihingen+أ+ظأ23اا+ح"ليالما/+"لم!ط

+i!أككأنمh ristiز163مط3دأ34!/ابمTravr+

,.6ث!(تد3غ،!إ+احم!33،أ3لملىثه3(10لم"!3 .H L

"eipii[آnrichs,لااا))ة-ئج :g !i)]أ+لل!طإلم7+ع---

1.7alااأح the1يضاول Lا-!ا:اأأ؟ا1)1)((ثاا17!ا)5كل!ألأأ-

isof-اد،لملما!لأ!.لم Nu:arerkا31!+!آ؟ال"-
18,2591'1.nwinا-اكلج!---اب-!!تماكامح+!(لكظئا---

--ا--أ،سح+CUITlbLIHل+.الtألذمsا.ظظ1L+حكد3ذ!4-

ا-اةا!،موَ+يمِ،.ظأ.ول-ط--+ا/!!-لمالمرا3ظ؟!رملمالملماث!3)كلأاة)3ئجأ4ع(امطكنبما"لأ.

ا،-ا!---بم-بظا-!اا!أةCambridge:ولشاأظ3(لا+1"ع11+

--ا--ا---حمس)173{1.بمorأ؟أ+آ5ءم!اعأاا-+ا"!+ممه+اظأ

ا--"+،لاخظلأ!3+-،+نلإmillan.91؟فى)؟ل-

".Tilrnudأ"؟،!اط11!ةث125/ول"ردلملماما+13،-بما6!1)!!.-أ(حأ11،أ)167!اأ- in!17)أ ، 1 ! in7+أف111!ح)1،بفىاع011ط+رظ

15insسي!+أ in+6يب!ظtian+بمأ؟..,nel7ة-ص!لاا؟ا+ا ) ( O57-373خ.أ)طHebrew Union Colleg

3ث!+nime1.،ول،لم7،141،أ*(06لام76أ)أ!(-1)أاأ+ 03 in!9131(7أحبمأ3-5317؟Sغول+..Tradition

3إ-لم!،علمأ!"اا5A.لم،لم4لم؟ Trial33،),1(أ ) c5,(151افىأخولتطا)+)رانج،!أ+3-أم-6!.،ع..ولكاك!تاا 1 1 : ]Bخ

71لح،.ة/؟ا/فىلماالم4ممةالدكعلملاأالمرلملم؟!ا/3،لما3،/3؟لمرلمالمللإز3ي!3أم110177)ا/لم.0314!1+؟لم!إلهول7-ا(م!):3 afro-

141Nazarethلما+دألملىط3كهلما33لم in der،لم-اطاMaier, Je 3 usر.ولI.71:صداأ1134؟()آأ)719101ر

ا-33!/!لملم!3حم3لم4أم"،فيrFForت!+"ثااولصاأ+لهأول.ا؟أولفيحم!ولء+117يدأاأ!اأأعأ6رات6أغا!+حم!ااك!!اول،1;]789

3أاآلماءم or a5!5،!(الم9+!عإ)؟-64.ث/+/esظin ! nn- Christ ian SourقيJesuعلملأ.!ا!!لألل!ظ1.أ+

F.!،ممالمخالم3.اإtoutى3لهـ.الىكل! -3 Bruce, Jesusطْ،آ؟)114()ثا+ذ.ثي!ءpopular di + tillation of thes

5:أنجول.1)749-لأ،5،!06 erdr3ذأ!طبمالn (I،ع.!ولظ.7وللم-أ.3جمم5311لذآدحNك!يم-،"لمOutsi
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سكوت.ل-ا"كوستنبرجر)ْ.ج)اندرياسمنكلأيضأصرحوقدهذا

ا":)6فقالوا(كوارلس.لتشارلز-كيلم

بواسطةولادتهتمتالمسيحبأنالقائلالمسيحيالادعاءيتحدى)التلمود

الزنامارستقدوالحكامالأمراءنسلمنالمنحدرةمريمبأنفيزعمعذراء

ا(!ا!لنجاردن

وهوالشرئية،الجنوبيهَالمعمدانيةالاإهوئيةالكليةفيالعديدالعهدفيواشاذالدكترراه،دراساثمديرهوا(ْ)

تهدفمنظمةوهي،التوراتيةللمؤسسحاثمؤممصورنيس،الإنجيلياللاهونيالمجتمعمجلةفيمحررابضا

لاهوتمدرسةمندكتوراهعلىحاصلوالمجتبم.والكيصة،البيتفيالتوراتيةوالأسصالقيملاممتعادهَ

..للاقتصادفيناوجامعة،الانجيليةالث"لوث

rown: An Introduction to the New Testamentخradle, the Cross, and the16(شا؟،اءخ(

0yB.701Andreas .J Kosicnbcrgcr p

03r
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aig.ئ!vansأ"انزأ!1إيناكريغألبروشيسو!آيضاويتولى! Aألأأ؟11أخ+اخ

مبكنا!كليرمونتكليةم!والفلعمفةالتا!بخفيالفنو!بكالو!يوسعلىحصلومفىلف؟مسيصعالم("أ:

الصاجسئيوجةودسأوريجو!يو!تلاند!فيالععصانيةالكليةمنهوتالكفىالطجستيرد!جةوعلى

فيبا!!أ!ستاذهو!كاليفو!نيابجتوبجرأديوتاكيدموتتجامعة!الحقدسالكتايبد!أساتفيوالدكتو!اه

أستاذ(كا!سكوتتما-نوفا(ييلوولف!ىاللاهونبةأكادياكليهةفىالخريجينيبرامبمومديرالجديداالعهد

الخربية.الثالوثبجاصعةأيصقدسالكتابد!أغماتفيوأع!تاذمكماستدايجامعةالديتيةللد!أساتمنتدباصساعدا

كنابا..خصسي!م!اكئرالف!ف+بالحبالعضدعصراليهوديةوالخلفيةالتا!يض،بسوععنوأسعبئمكلكتب

01!اس!5تج.51+لحrلأ-igثد.-)vans.717؟6م أكما61نجخلمالحلأل!!اo!ا (1أول3!ا!ظ11أنجلم+الأ،

.31لمآ+صفحةإيفانزكريعْاللاثهـوتىللبر!فيسو!التا!يخييععوعكتاب

yc
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ء1101:إنجا.(ةار:انج/،9!9،لأ!)اJصاSUS)-(تاا.لأارا:ا.إ!11نج11("ا.):ا

orاناا:أ،نينا the!ت.(.cاع,nStadaآ)*3.لأظn Pandا.؟!لاأ!ا.!.ثا6031،ولأ"!ا!emplo

rشالاwoأمفي،إ،ا .، tناamong oth.شاظنج.m one shouldائاprobحماtments of thظمألا

ndاlausner, aا"1!ا!؟rford, Joا!H67م،ظننأ,Dalman1(1)أحا"ائافي(اءصاهـئاhشاinri)1ثا

Johann"أmakأا!وااu!انج11( Maier. Another serious problemاإ)11ا morئاشاناظآ

nt of Christianا!pendظof it is indشأthat nonاأ)ظ!ائجtraditions- is that it is111ظ*!ا

rأ oعاmoth6شا"ا+.to Mخrencاسapparentrefeا!).نااااناFor exam!طا.،ا+لمourc\

30100!"مظنافيا11في a601؟لمااا+،،".)."rlotwith c 6 rpenters!أed the hفىاlp"uh%%.1نر u!رخ

eا+ا and su1!طا and Luا"0ء،نجه!،"؟55أةاااءا؟upposesظ،م؟atأاأ!miشاpo

11 nلماظnظnt 6 nd indepظn doctrine 6 rising from them, not anci!أnt Christiظظا،لاظ

,ptionand birthنافاus' conتs of Jا!circumstancصاth)،ا!rnuitiun relatin(أ"،ا

1 ditions aboutJesusمبto t"،2ظ!!أنامشةsaid with!نجمحshould probabl1101.ظفيأةا؟انا

5.)فهan.الم e disciple 81، ( h،لىئا3نأظ...ا.a47(ي!نجام.الم.(ا+3أ.الم;)7101'01،،إ/،؟-in

cingmagic.أبرولول؟-b701.h:إ)،فيan47:بم!..هـإ)ا!أحياا"ا:؟ (bإroci1ظم uظb701 .) Je

,aching(b. Be ! I7a-1 7h1بخ b40). 6 nd various allusions to Jesus' tلم01ائجااإ.الم

three"نإظ)5اظأاناا111 of t,ظاحمافيNrthele.و(a,h701؟؟)!1Sunkالم%ا."لمأإااة)ال!.لملمأه.

ntionظ and should hخsome ! ttالى31،ا.ول،،rabbinic tradition havاااظwithin

,ondd,parr o.)) thisئأألاظ؟ناd inك!لاظa fourth will bedisc)تجd brieflشا!امconsidطا

ناا1ية،ااظr)0ء-!

Forعجأferencesأ5لمحص! Example; the apparent)

8harlotطعاء. w!فmother of Jesus. who ،، laved th

!.b.601إكا،إ Sanh)"!ص،

"يسوعأملمريمالواضجةالإشاراتالمثالسبيلعلى):كالآتيوالزجمة

b.النجارينإ0معوتزنيتلعب-كأنتالتي.عيسى Sanh a601..)

موقعهْعلىفقالاتهأحدفي)91(والاسدانيالالدكتورويقول.

؟2(:)+النصيالنقدفيالمتخصص

علىحصل5991حتىفيهااستمروالنى،اللاهوتيةدالام!ب!يةالجليدالعهددراساثفياستاذهو)91(

،8191وحتى9791منالاإهوتيةدالاسفيدزس،9791نيالجديدالعهددراساتفىالاإهوتماجستير

دالأسمنالدكتوراهعلىحصل5991عاموفي839،1وحتى8191مناملاهوئيهَجري!ىفيوبعدها

وقدالجليد،العهدعلماءبينالجليدللعهدالنصيوالنقداليونلألية،لقواعدمصلراوالام!يعتبرالاإهوئ!هَ.

منالجئيدللعهداليونانيةالنحوصلحفظيهلفككوالذىالحديدالعهدمخطوطا!لثرا!مكمركزااصسى

فيالأوراقمنالعديدقنمكعاالمجلىهذافيالفيدنشرو!د.المخطوطاتلؤهفوتوغرافيةصوراخذخلال
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tناhل! John necess 6 rily believed in17كا7)!ا m not saying):

e!،،نج seemضماon of Jesus; but the evidenأonceptشما)ث!؟rgin+أ

ware of the popul ! r view of Jesusك!نجsuggest that he w

(eived in fornicationكماving been conثأsh!

كالاَتيتوالزجمة

و؟العذرييسوعلمجصلبالضرورةيعتقديوحخابأدتالقولطبصددلسحح!إنقِ)

بأنهيسوععنالمشتهرةالنظولوج!ةمدركاكا!أنهإلييشيرالدليللكن

(..ذن!ام!ولل

:)61"فيفولألات!ام!ذامحهلنِقرأالبهابليالتلحردنأخذ!أخيرأ.

ا!11-ا--ا

نمة!-+؟خبئلنئ--طخ-+ا:رلصت-!-أج-ج-ة!محمدة)ح!!--اخ:؟ةا

نظو،جههُلتشويهتهدفوالتىالشعبيةيال!قافةينممىماصْتفديم!كا!االفدل!الكتابأدبجحعية

باجل!إيلي!إيدمكبا!تكتاباتذلكفىبعاالصسبح،يحموعفىوالإنجيي!الأ!تؤإكع!

7-أ-sآrغfinal-!ظأاظط!!اأ!،-+ - parrلأعchrist« lo(13)1)ا!إ//؟أ!؟أظ+!،.اذ/ط،-اا!)ذ/ظلأ،؟11-يا؟،ا،ألأ،،-لأ

شماذنج،أنج

P.725.!12،:1أ1،7)()ملا.n 17 Folio a6011،-أا ) 0 Tractate Sanhedr،+(111،3يألأألاا،)اأأ111،!+أيةا
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أ"ء!+.*ي!9..ممث!ول!!6.م!8!طل
.hosedescruc!*ئ!،همدلا"4:كأم!3لا"؟for the tweiitv 2Your!لمحئاأ!وهـ

bad.!'77.كلةا!يحأ،ك!بكثمم"لألأه+.!؟"لأول encomم!أمما

This؟ is whit men say,9' When the camel went, to demanءحمعه:

'.hehad!حمhorns, they cut ofthe

5ممةكاtheكا!5هـ"ا!4ما-did،يء)،ضثا+22ofءه8 1 ،( ion of!5!ها!

a-ول.مقا prophctl*ولhsayer? Bus he101ول!9؟the sword!أ"لث!،

:said!ه!09كل At Erse he was a prophet, but subsequently aلع!ا"

Thisis..ح؟يبمwhoول* what men say:ْ5!كلPapa.لآهه4.5ول

ed the harlot with!8)5يces andgovernors5ىف، p!م"،the d

4 amongو!كof Israel slay wish theه"Did the child1ْ!كاةا ) cص!كل!ْله

ey subjected nom to lour،!1."لعsoonءطاthatا"ء

tationجمأي8وللل!"!نأول and4!.8ط!25لناا!.؟7حملا"لأ15مطحه؟*،"

*!3: Hut thou heard how old!4.هـب ، oRلعهA certain mint

Itمأ is not actuaUy stated, but since it,كظwas?- He repهعل!!يم

)tه4و!.هlive out !!ah theirممول،"اله3اهmوا!"لىءكل4ا!يطلم!،n6ء،*

thirty- three or thirty- lour years !1 4 10 He*ا"حورلاWows that

;evly،ي!ههعا!*،ه I penonaUy4ثىcor30،!ن"Thou:ح5+أكل!

the؟6s"جمألأ!- lame!ْعا!ه!,whichit is satedكلكاChroni

whenألااولطناا.5،، Phinehas the Robber!كا

51 was thus seduced and punished chrou8hء.اممثلالا،،!:همحكأ؟"ول*"V(،)

.6 (%) So ! ! .! demandingظ؟!كهييولمهعكأ،4م!+اع!5"ص4ع!ي!

هـعهناأ؟ا50هالأ،لاي!.8:هـم!"33!6!م!ه343!!امأ"

to!مل!امهكط،!was،4!ة"ة8from!0لمم،84ه0soه!ل3نن،()

ث!ه01،(.!لأ!،!هك!لر!عااءلاا!أول.طا،1،،0651"51!0،\،6

!ها!تول؟*لا"فى!ص5؟الا،+لاها8مهه!+هأم!N216.دpp.5-ا!ر!ه

698ول6* mot"ص!8"كاا*ه!ع!*م!اهي،أto!8!ه!وره!رهولمق!ه،ع"

that8!ء،56هأ،،مby9،7!وو!و!ح be alluded to. which theory!أ!!

5،ل!ه؟ themargin-ول6لهر&MunichM!طا+.ك!!م!ال،mutedبه

by7(7فاةك!،!هلاه((6.Ibid).(ل!51"ء4كئهول2!ا،له!هاهكا.ا.

"cu"كل+!مم!ا"!! at t

hunt5،ول .+ Thw be4اهـ byهول!!were all!حمطأuponص!م!4!عأحمثه!ا

ل!".كا!.1!منكط0-8م!ا،أunderصظط(ْ،)"حأحم!هأ،headكه-،،لاكا.!(.ط

toه،"اءتتلاص!5ا،.*!د4مر fall4مه*8اك!-ما thanbe*!طعهنمعة

.Pi.9)8،.(6اهء.أ".1.7ء!.4101،)ا!ول080مأفى!5 LVيا4!ضص.،ل!امه.ما)

!لأ-+ث!اه61مملأ-*سا!!8ث2!..ا!+مز!غ8*!"48.!اهممايه

ه!ح!!ض!"مهتدfor"أ،مهن!صام!Robber!أصاولهأ!،36308ال!عي

.)v5،ايممprobably 06 !+4 a*ة!هءول.لا!لاال!3ءفىعاغاوو5ل!اهإ.

7!،).تعي-5!لأ"ووا*فه+"كال!4!!فىه ! 1v051،في.w53"مم
،*3ء!!مقرو/،اهـن!له5-اضالا*18880.

لمءر
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سبق:ماوترجمة

..النجارينمعالدعارةمارستوالأمراءالملوكسلالةمنكانتالتيوهي)

(..العذراءمريمهيلهاالمثارالغالبفيأن..(الهامشفيكتبثم)

منأنهإلاوثنياَكانص!ن)َمريمالعذراءيتهمكلسسْسلسوسْ"ْ.

..(بعدفيماسنؤكدهوهذاْمااليهودعننقلأنهالمزكد

المسيحيةينتقددائمأوكانالثانيالقرنمنكاتبهوكلسسأوسلسوس

علىبناءاًبالزنامريميتهمدائمأكانالحربهذهومعويحاربهاعليهاويرد

)22(:كلافهنصهووهذايتناقلوهاوالتيصاليهوداقوال

-Letus imagine what a Jew- let alone aphilosopher)
might say to Jesus: 'Is it not true, good sir, that- you

fabricated the story of your birth from a virgin to quiet

rcumstancesْأ،fonsavoury".cْاthe true andا!rumourss about

Is it not the case that far from being born؟sولإyour orig

in the royal David' s city of bethlehem , you were born in

arned herجa poor country town, and of a woman who

e case that when her deceitلأناIs it not؟living by spinning

was uncovered, to wit, that she was pregnant by a roman

soldier called Panthera she was driven away by her

(22 quote are taken from Cclsus On the True Doctrine, translated by .RJoseph)
8791:,Hoffman,Oxford University Press

هارفاردمدرشةمنالاإم!وتوماجشيراللاموتيةدرجتهعلىحصل،دينيمؤرخهو:!وفمانجوزيفآر.

ماركيونالمهرطقعناطروحتهبدمَثيماكسنوردجامعةمنالفلسنيةالدكتوراهعلىوحصلاللاموتيهَ.

Marcionفيمساعدوكاسدَاذباكسنورد،،كروسئياسكليةفيباحثمنهامناصبعدةلالكد82911لي

بكليةالدينفيمنندباشاذمؤخرااصبح.عئِدةجامعاتنيدزم!كعا،الثمانينياتخلالميتشحنجامعهَ

..للدتالعلميالفحصللحنةرنيساكان2..2-30.9ومن.ويلز

http:// members. aol. com/ /418SP celsus. htmlف!منكا*مهنصعلىالإطلاعيمكن
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e؟11)57( yناed of adulنا-r and convicجhusband- the carpent

..(

.:كالاَتنيكلامهوترجمة

)سيدي:ليسوع-فيلسوفعنناهيك-يهودييقولهقدمانتخيل)دعنا

العذراويمنميلادكقصهَاخترعتمنانك،صحيحَاالي!:العزيز

اليس؟لأصولكالمريرةالظروفحقيقةتتناولالتيالشائعاتلتُسكِت

قريةفيولدتبل؟لحمْبيتالملكيةْداودمدينةفيتولدلمانكصحيحا

زوجهاأنصحيخاأليس؟الغزلمنقوتهاتكسبامرأةومن،فقيرة

منحمبنأنهاصار-معلومَاوجمذبهاامرافتضحعندماطردهاقدالنجار

:.(3بالزناادينتو،.بانثيرا+اسمهرومانيجندي

السلامعليهالمسيغفيهيتهمالذيسلسوسأوكلسسكلامنصَهوهدْا

والردأوريجان!سالعلامة!،كتابعليهبالردفقاماوريجان!سيزكهولموامه

)23(:ْسيأتيكماكطسسكلامنصاوزدوقدكلسسعلى

الأكليريكيةصالكليةخريجداودمرقسالالَمصلَريباكلمسىلحىوالرداوريجانوسالعلامهَكتاب+2(

http://kotob.has.it



باتجالبوةالمناقعث!محةىا!قنا!تصلطل!لم،ألغه!أبين،أق!وال!فح!ى،قد!ة

ط!ديخخطئه4َ!ي!طلوعيفا!معف!ممكهفقد!الدال!دبص!اتاللالفة

اونوا-!ثليوة-ف!يت!هم
ق!هيلادكاي!فكلوعأ!فسخ)1بأن!ألتهم!الأمر!اد!ء!فى

!يرةاموأةمقمعينةيهوديهَقوليةف!!لد"بأنه!ممنهإلموه1،1حمكلف!اع

!حلردها(االغؤلهنمعيشلتهاعدىتحصلكائت،البلادت!لكفى

هامتإ.!!جهاطودى!اأق!ب!!بمالوشى،ت!امهاالذجا!!!جها

فيرطع!ل!!و-.وصكا!خوىف!يسسو!أ*لدت،ما!قنا!جههاعلى

!إذ؟!!بم!لببك!الىمصص!و.ال!،السمتوْ!و!إذا.شر!كى

!هايفت!والدتىا!رةلتلكاالمع!!ات؟جواء!وةعلى!الط

!بوالاسحلنهادبلهـدحبالفا+جم!دأمن!آ!+خأ4!طنطإل!عاد،المصويو!

/1(إل!إنهأعلن

لحالعلأ!ةأس!يمأذدأقل!لا!لأننى

،---*اد+-خاذ!!فوسببب!لهلى4!صلو!يلبقى

.-(أيخااا!--ا!-ا!ت-1اأ.ا+-!ذهكلىبأ!!أىأمححلىفإن!

11!ص.،!،!أ-إ!علىوال!د.اللههدافيلِسل!ع

كلععىحظك!ه؟!أسا"فا

،.أ-ز-نج!للا--تآ!

!ذ11-!!؟خكل-،+--ا.!)ث!9تم----األناعل!!قعدكماعد!الولادة

!ل-ص-+9!+!"!خ

،!ايريخضسدَت(1مر----ا-!ال!--د!حفعهة!!ىأ،!كتلأثدليال!د4االلغبا

!طةجزتود!لنايحقلهـكما4قأتن!و!

6--لأ
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:أوريجانولس)24(كلامبخصوصمكدويلجوشويقول

خطيبالنجارأنس!:ا!وداقالهماإلى+لنرجه!4ث!ولكلومفدأ،ريخانوصكدفاعوثْيص

خذاينولونإش!بنث!شإ.يدعيجندتنميتبطفا!وحبلتزنتأكااقتنكل!لأنهع!اِتخلىفدمريم

يوعإن!ولواالماذا:ل!ن.القدسبالرش!المعجزيالميلادفكرةصيتخفصواأنير!دونأكم

اجنكرراأك!انواك!.عاديئ3ر،ديولد،!سوعبأتئقمزونالفر!ة3بهذإ!م؟عاديزراجكر3

خدمشخححاَأنالمعغوللىتهل.كذبهمليغطواتافعةقصححألئئتوالقدكذبأ!اخزعواحضينة.

يوارربل.مبجزدةلهلرلِتةيولدلا.أرضاعا!النافعةابةمذدوعاش،الخدماتهذهكلالعالم

جسد،إلىتحظتاجميعلينأكثرملأحاححنعتالتيالنئم!مذهأنهوالمنتظربا-زنا؟ست

)17(.كلنها!علحا!سموبلالأجاد،سائرع!تفئطيختلث

:22()ْفيقولأوريجانوسمعحدثمامؤكدأريموندجورجويعلق

From Origen on it has. been thought that "we are not)

whose,فبماornication" is a counterattack on Jesuلأborn of f

ious, and so assumed to be "ofشاbirth w* s suspi

fornication"، ( so the opponent of Christianity, Celsus,- in

;2801 the allegation is also inيإأكح!عح!+Origen' s Contra

the, late Jewish writing Toledoth Jeshu). Among

348;,modernsthis is held by Hoskyns,;3244 Barrett

(0328،;03(Lindars (possibly7;رء,Sanders3ثا,Brown

كالاَتي:والزجمة

لمأننا"القائلالنصوتفسيرتحليلتمقدهذايومناصرالىاوريجانوسعهد)منذ

أمراميلادهكانالذي،يسوععلىمضادهجومعبنعبارةبأنه+زنامننولد

كلسوسالمسيحيةعدوقالكما،زنامنأنهالافزاضتموقد،فيهمشكوكا

كذلك(ا28.:كلسوسضدأوريجانوس)عليهاوريجانوسردفيذلكنجد

.35صفحةالنورعبدمنيسالقسترجمة!ماكثويلثوش-الص!يحفيثقتيكلَاب)24(

.R..)2002( Vol.:36 Word Biblical Commentary: John1*.ح(ْ Beasley-Murray)
Word, Incorporatedثه!Commentary(.)135 DallاذخWord Bibli
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Toledoth.;متأْد-كئا!فىايضاالادعاءهدْاتجد Jeshuوَبين

،"84باريت،324هوسكينسأمثال"الفكر"بهذايتصع!كمنالمعاصرين

./-9"،م8!2؟(ليئداررومختمل2غ7،مهسالْدر!يىغ،(57براؤرْ.

"لأ"ْ:ْالأمر"26(هذاعلىشافربيزايضأويقول

3!ولاْ! hav!*ؤغ!represents؟;susح!بم,genْ؟نا!53اrdingول(جم!ح؟

anyح!،3 charكاثاْ"ذةثغimself!اْثsusْاْ*الاش!لnهإ؟rsaجconv

*sbtأْط،cated the story oثْخhe ،abفا!الاااthersذ،ة!amo

!بئكلم.aإ.ذأ!بهألأ00-1-

ب!جراءيقوميهودياشخصايتخيلاليهوديكلعسوسىف!نلأوريجانوس)وفقا

طقديخسوغانهضمنهاومن!انفسهيسبوعمححوار

1(عذرإءمنولادتهقصةباختلإققام

أوريجانوسعاصرهاْوالتيالإتهاماتهذهارتشارد"27(هيلينتؤكدوأيضأ

TA()3:فقالت

feminine images of God from the Bible to the early... By26)بم:Mirror of Hisbeauty)
PeterSchAfer.120ء- P

فيالعبادةعنتامةسمنرليةمسنولةوهي600.2عاماوكع!نوردبجامعةإكسثرككلثةكقسيسيدات)23(

يكامبريدج،ويعمتكوتمنزلفيالكهنو!علىتلربتاالكليةوموظفيلأعضاءالرعويةوالعنايةالمصلى

الصحيالتاميننظامفيعلتالرسامةقيبجلفورد.ميرو،ابرشيةفيغع!سنواتثلاثلمدةعملتكما

إنعيلفيالعنفديناميكية:الخيانةمنها:.مراودهَكتبلعد!مؤلفةاصحيهَوسلطاتمستشفيك،خلالمن

..يوحنا

nإ،ه!0arلأ .C Orcا!اشاof John by Hاشاus 6 s victim in the Gos ) p؟!اourting betr 6 yal J02(شأ،(

ثأول!ا

rr
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.ng toال!نجلإول,his parentageهولrsionsء"ews cast asرeول.v. 37 ) . In. return)

omآnotes that8لإ. Beasley-Murraا!لthe dubious circumstances of his bi

.anattack on the(؟t this verseم!لأit has been thoughtه!+معولe ofة*he

74هـف!) Barrett states that rumours about.+لآsuspicious nature of J'esus' bi

-andJesus' audience cer8؟"nكاةacy were probably already circuءللأ!ة!

ng that he was bornفيtion, implسحe this acاول!tainly do not hesitate to

ce5 Jesus asserts that his!مv. .)41 In his de,لحof fornication (ex nopveiac

true origin is from the Father, whereas theirs is from the devil, whom he

ty between Jesus and his opponents is!نلHos7ه.labelsa murderer and liar

+rd, he theبت!!أcuse him of being. a bِءrms: they a؟expressed in extreme

he abuse؟.him4كارجم!5لأms that they are murderers and" liars, set toفعل

.001:0002:كالآتيوالزجمة

المشكوكالملابساتإلىمشيرين،سمبهفىطعنواقداليهو!لمحفدف!نالمقا)

وقتمقبأنهعلقريموند()جورجميريبيسلىِ،ميلادهواقعةحيالفيها

فيهاالمشكوكالملابسا!علىهجؤماالتضهذااعتبارتمقدأوريجانوس

نسبهشرعيةعدحولألاشاعاتبأنأقر)28(باريت،يسوعلميلادالمصاحبة

يقوموابأنحتمايزددوالمبالتثيدوالحضور.!اولة

وعلى.4اللنصؤفقا،زنامنوُلدقدأنهموضحينْ،الاتهامْبهذابوصمه

الشيطانهواباهمأنيعنىبما،الاَبهوأباهأنيسوعكدقدالدفاعسبيل

مَحديدهيمكنوخصومهيسوعبينالعداءأن،الكذاببالجرموصفهتموالذي

نأيريدونوقتلةمجرمونأْاذعىوهوزناابنبأنهو!موهأْ:الاَتيفي

(.عليهبقضوا

سًهميهوديبواسطةكُتبت0قصيد)92(علىمايرمارفقالدكتؤرويعلق

)03(:فيقوللقيطبأنهالمسيح

ording"ك!ك!4. to St Johnخospel Ac28)بم Barret)

مديروهوبكاليفورتياثمابمانجامعةفيوالنرامط!االص!يحيةالمقدسالكتابواستاذدينيعالمهو)92(

عنوالمقالاثالكتبمخلالفكثب.والمسيحيةالقديمةالعصورلمعهدالسحريهَالقبطيةالنصرصلمشروع
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ack on Jesus and; Christianity forا!I cite Rabbi Judah' sat)
Jesus as aا37ْحJudah refers to the lْ؟؟اer purpose. Ra،!ثanoة

on of theْاenter the congregat-ا!astard" *، ho "canno،،؟

،("Lord

لزجمة:او

الحبرآخر.لغرضوالمسيحيةيسوععلىيهوذاالحبرهجوماقتبس)إنني

جماعةيدخلأني!بشطيعلنالذيالزنا.ابنبالحييسوعإلىيشيريهوذا

-(الرب

:الأمر)31(هذاعلىداكورثبينولبىالدكتورةصايضاوقالت

3. birth was even-لى16،).الئانجالsc 61 nا!me. 1) ،.8، thought th 6 t thثاS-

Nearنا th.ظ%n willing to recogniالناناtianity h 6 sفيr than :، hriالىاظ!gr!

ngagedظ in a lonئا.)غل6ول5ئاs gospءhapter of Johnكاhthفا!اأظnd of thأ!

toص4+6 them of truthطاخspo؟.،ع!!اntناopponفيwith hi!نأا-5افا.8م5+اأ)،ا

!ut!أ.)دحاا11- ، nal Abraham. At one point th!1)11)أ1))مأ211رحم ،1111" of،13فانا

od6!(نا!ا3!نneطااثhavظchildren; wناare not illegitimat\اا!امء4..محا،لأ!

-buthis up6ب!ناgitimمحا(g )، 1 spiritualولiنا6ظsus was sp11أنا؟111ا00.ا،1لنا

-biblical scholarsنجا*)،ئا.gitimacy1نا with physical،lا،1)فا؟ا،؟ا+،+ا31.،نا"--

dition!اأ)ائأ. of ! 1 hمإt11،اaساn،،لمo،ناidenc".1أ!!كاخاظ!9نا(n this61.،،؟9خاغا(.

wishولrئا liter 6 tا!in J.*،(أ01في(!ا.،ول111إم:.)ظفيfاظ()nلم!أاأ11)لى1،06)1()0!ا*11*.ا.*-

.susفيntcra.2ث!ا!)، son of P11ئال lien P 6، ntiri, or!6فى1محة5!حd to8.!ا3.،1أ!ا 6 s؟r

writing!افيcond!اءأ)اا.+اA.D..+ظ+!ا in theأ)1)1)،1اافياااائاأا!)ئاحا.فيn!!ا،ئ(

en6لااظلson of 6 pour woman who hظwas th61ا*حمالانرd thئاtulat

1!ا؟"21 hasءثفىا،.d 'I antLrظby a Rom 6 n soldier nam)افي1،ئا.،1،ا!d or6((آنا

tr 6 dition in)ئالاز*ا؟6.8؟6ااا،1،أنااillegitim 6 cy ofثاd th 6 t titأ!t*فيا1غائ!ظ

d،-ح by the mare؟ظntually masا؟!ا!h wasناnt. whiا!w Testam*ا"ا!ا!

6rredلاء 1،، in rئاشالمis r1.24ل.،!11فيof the virgin birth؟.،))1،61امع،.،اا!ن!ئأ،ا

جمة:لزاو

مسئنداتلنصوصبترجملالهاشئهراالمتاخرةوالعصورالقديمةالعصورفيوالمسيحيةالروملأس-اليونانى

يهوذا،وإنجيلتوماسإنجيلومنهاالصرليةوالنصوصالعتقدمة،المسيحيةالقديعة،الدياناتاسرار

.arvin W!03)يل Jesus then & now im6ges of Jesus in history and Christologyby)
Meyer!(ل!،بم5

Im6،لأ؟Penelopشا35Duckworthلا gin6 tion of Her He6 r7ح"!اء ry؟،(ما(
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انسيحية!اقْ-تدركهامنكالْت-دأجمظميسوجميلأد-لْصيحةادْ)يعتقذ.البعض

اقامَيسوعيوحتإإنجيلمن!الثافنالإصحاح7نهايةمنبالقربلاثق،بشبم

والحريةالحقيقةعنمعهمتحدثقد،خصومهمعطويلةمحادثةفيبالدخول

واحدأبلنازنامننولدلمإنناعليهْردواوقد.دابراهيمالثهتقديسفي

احتجواخصومهولكنالروحية0الاْبوعنيتحدثيسوعكانلقدالثةوهو

علىكدالنصهذايرونالكتاب-داربعض،الجسديةبالاْبوةعليه

كان،الأولالقرنفى،يسونسبشرعيةنجعدالقاْالقدالتقليدوجود

.بنتاراابنيسوعاوبنتيراابنبيسوعلهاليهوديةالكتاباتفيليسوعيشار

ابنكانيسوعبأنمقراالثانيالقرنفيكتبقدكلسونسالوثنِىالفيلسوف

يدعىِرومانيجنديبواسطةبهاالتغريرأوقهرااغتصابهاتمفقيرةامراة

فيتقليدا،خفياكانيسوعنسبشرعيةعدمبأنمقزحاباتلقدبانتيرا.

الميلادوهوألاتقبلاالاْكثرالمفهومقناعتحتاختفىوالذيالجديد،العهد

لأع(...العذروي

،)33(:فقالالاْفكاربهذهالخبيث)32(اليهودكطايدلموشيضرحوفد

(thehidden matter of jesus is that' he was abastard)
الزنا..(ابنكانانهيسوعبخصوصالخفيةالمسألة)

)35(:يقول34()بوهاكجيديون

كانكعا.بالتدسالعبريةيالعماعةاليهوديالفكراسئاذوهو.اليهودىالثصوتعلماءواهمابرزاحد)32(

المخئلنةمنشورائه!واوروباالأمريكعةالمئحدةبالولاياثومعاهدجامعاثعدةفيوياحثأمنتديأاستاذا

Zviتضمنت : Kabbalahالعسحر،النشوةبمىالهازيديةابولاما،ايرايمفيالعاويحت،التوراة،اللغة،حديةق

...الكحلىواعمتيعالي،الممميحلررنالصومون

(33 Studies in ecstatic kabbalah by Moshe Idel)52p
من4991فيالفلسفيةالدكنوراهعلىحصل،1691معاولدابيبئلبجامعةإسرانيليعالمهو341(

جالل.الدينيةوالدثاساثالبهوديةالفلسفةفيمحاضروهو.الأمريكيةالمئحدةبلولاياتبرينسثرنجاصعة
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هي:وئرحمه

!سحاليهودالمرضىشفاءنقطةفإذالجهودالرأبا!بعفروايات)في

حيثكخحقير!ليسوالحِهودالرأباىأطلفهاالتيالخسحيةباند!ا+)وهىأبن

ة!اليهـوضدنظروجخاتعنم!نتثمالم!األيهوديةضدتكنلمأليهوديةضدأيعبكوةالعداوةبا!يوهاك

..اليرنجوم!مجموعةأكطضد!كدأوةلديهمكانتاليوتانانبوهاك!يقول!حدها،

.7Ancientأنج-كاأ؟histor/ر-؟)1بمIDEOولالأ،!ما؟ألأ/؟)-ربم+؟ iewitih m3()د

/لأ3
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أيضابالسحروصحوهكحا!!مانىجندىِمن!نانتابمكطفليصو!ونهكالوأ

)!3":الآمرهذأنفس!با!نيت)36"بولأيضأقالوقد

آ-أاكاآ!ط!!!!ا
لا

صلإغآأآ،3!!-+كا.--

ثجلئ-ا/،1ول؟-ا--"ح!.

يرب.!ا

!صآ!لأ-اجا

ءث---

16حماع،

والئر!ة؟

لانحادثموةعنعبا!ةبأنهتقولجدليةفكرةتوجدكانتيسوعولادة)منذ

يعنىمماا"!نامننولدل!نح!11لهوقالواوأج!وهخصحومهأ!حتىشرعيغير

علىد!صل2+00!وحتىأ!!.صئذممصيدفيشصالثنبمإنجيبأاعمقفاكا!)!3(

الد؟طهـوت؟علمالأسترأليةالكليةمناللاهوتعل!قىو!خصةسيدلْيام!ألشوف

والتا!يغاالجدفيالعثدبي!ال!دعلفيلند!م!فلسفيةودكتورأ!الئرف؟موتبةمع

hristianity: A History of New Testament Timesلأاخar!ئo!fا

7+

ول3

!رليةمحالصاجئشير!جة

اللاطوتفىوبكالوديو!

أ،!ل+القدذ!خبمليهودش

)!31(فه!)أ،نجظtheأحانج5

1 .P 1C،1شما 1 Barn،61/؟الاأغ
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)يوحنا-زنامنمولود-بأنه-وصفه"فنباْهوكانيسوبأنصمنبا

المصادرفنالعديدايضاوشساندهللمسيحيةمقاوماسيلسوسوكان.:8(14

.باندراالزومانيئالجندييدغلىحملتمريمبأنأدعىقدالمختلفةاليهودية

بألمانيابينجربروكمدينةفيقبرشاهدعلى9185عامفيالعثورتموقد

العسكريةللخدمةإرسالهتموالذيالسهارامىباندراالرومانىللجندى

العسكرية(حياته-مراحلمنمامرحلةفيصيدابمنطقة

ففيالأوليالفرونمنوتناقلتالاتهاماتهذهفياليهوداستمروقدْ.

8)الا)كتاب اليهودأدْاعهلمامحْتصرةقضةمodeloT5؟(وهدْ(

)93(:العذراءمريمعلى

,Thereafter*كاأ8أ when Yohanan came to her M)
s5*53عث!فىس!4ثأ3عا5ولأفى"ي5ولأكاأ؟"س!لألأأهع03هآع5أ!ول15"أ

character. It was thus that they both came to know the

eاْكاnobleول4stakeجث!، teث!اJoseph Pandora andحلمهmح+

part o، Miriam. Whereupon Yohanan went to Rabban

Shimeon ben Shetah and related to him the tragic

seduction. Lacking witnesses required for the

punishment of Joseph Pandera, and Miriam being with

(.child,Yohanan left for Babylonia

كالأتي:والترجمة

نئماتتكونلاربطلكنوتتبعهاالصعبمن)شفويااننشرتقدالكنابانهذانيحتويهاالتيالموادو)38(

وا(نفلبرانصىضالرالهعالنرن)التليمةالعصوراواخرفيكنابصورةنيظهرتوالناني(النرننبل

النصالس.الترنفياوالوعمطىالعصوربدالِاتفي

15454-148(9.Jesus in the Jewish Tradition, Goldstein,, pp)كا

rq
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منعن-؟هشبتهامريم،إ.عبرقيجمريبمإلىإتى"ي!حنانْعندمادْلكبعد)و

الجربمةكلاهماعرفلفد،شخصيتهعنتعرفهلجإبالنسبةالغريبسلوكه

فذهبْ،مر-علىو!الذىاالخطأوباندلراْنوسففعله!-ا

و،مخزيإنجواءمنحدثبماأخبرهوشيتاْبنشيمونألراباىْإلىيوحنان

!بانديراْيوسفمعاقبةْتتملمالجدلإقامةاللازمينللشهودللافتقاِرنتيجة

(01.بابيلونالىيوحنانرحلطفللمريمأصبحعندماو

قبلولكنالسلامعليهامريمعنالتلمود4JUوماالبهودقالهمانختمبهذا

زكرياأمثألالمشككينمنالبعضعنغابأمرأنوضحأنيجب،تحتبمأن

-اطلاعهوغدمجهلهعلىأيلإليفإنماعلى.شئدلإنوهدْاووغيرهبطرس

..الكنيسةدراساتعلى
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الخلاصة

يتهمونتلمودهموفيالأولمماالقرونمنذاليهودانبالأدلةوأتينااوضحناكما

وأتينابلمريمالسيدةعرضعنيدافعونالآباءوكانبالزن!مريمالسيذة

.ان!وأثبتنانفسهالمسيحأمانمبالزنامريماتهامتثبتالتيبالنصوصن-والتفاسير

.الكريمالقرآنوأنبالزنافريماتهاموهيجداللاقال.حقيقةقدالقرآن

الكتابأنأيضأواثبتناالعذرا!-،مريمفيمحسومةقضيتهمالمسلمينوعلماء

نسبتلبيسِفيِصكاولة-يسوعنسب-واختلافالمسيحيةعلماءوتشتتالمقدس

بينحتىالتضارببسبببالزنامريماتهامفيتسببالذيهو،ليسوعداود

للإنجيلتكذيببا،لزنا-فيهمريماتهامأنسلفاَاثبتنا!قد،المسيحيينالعلماء

.تبهذيبؤأن،المسيحيونبه.ابنهتقدالذيمريمْنكاحموضوعْحول

لليهودإلا-حباَهولي!الكريمالقرآقلتصنريحْبطرشزكريا-أمثالالكذابين

استعدادعلىوأمثالهْبطرسفزكريا،!حقيقةانهامعالإنجيلعنودفاعاَ

زكرياالقمصأسألانهناوواجب،بالكذبالكريمالقرآنيحاربأن

-ساعدالذيمن،الإجابةمنه،!أنتظرالتاريخيةالحقائقيكُذبالذيبطرس

مأطهرها.واءصطفاهاالذيالكريمالقرآنهوهلبالزنامريماتهامعلى

-.-؟علمائهبينحتى،3المليء.بالتضاربالمقدش0الكتا-ب

أماملهكأبالنجارليؤسفيسوعيُن!سبكيفمسألةفيأيضاَوتكلمنا

هوأهكذابنافعلتالماذالهوتقوليسوعمعمريمتتكلموكيفاليهود

791
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ناالأناجيلكتبةيدعيوبعدها.لوقا!-2/ْفى-4(معذببننطلبككناوأناأبوك

؟!!القديمالعهدبشهادةعذراءابنيسوع

لانتشارالوقتفي-هذاعَذراءمنوُلدالسلأمعليهالمسيحأنايضأواوضحنا

يكونحتىقومهميعجزبمادائمأيرسُلونالأنبياءوأنوالجراحةالطب

خلقإلىبالإضافة،اللهعندمنهوالأمرهذاأنويعلموا،تخصصهم

لشخصولي!وثعالىسبحانهبثهبالتمجيدنعودأن3يجباببلا.المسيح

..وغيرهالموتمنلعازرإقامةفيالأمركماالمسيح

الجديدالحهدفيالنظروإعادةإلى.التفكز-تدعوناكثيرةواسثلةحقائق

حول.الأناجيلبينوتناقضاتوتضاربات،عامةبصورةالمقدسوالكتاب

المقدسالكتابأنيقرلواأنإلاحلاَلهايجدونلا-والعلماءالمسيحنسب

--إ!فيهتشكواولاالثهكلمة

واسأل..الحقإلىالطريقلهتضيءشمعةيريدمنلكلاهديهالكتابفهذا

-..ويرضاهيحبهلماجميعأيهديناأن!لثه

دثهوالحمد-،المربسلينعلىوسلام،يصفونعماالعزةربربكصبحان

العالمين.رب
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لمرا.جعا

(الاستخدامأولويةحسب)

البيروتية(الترجمةأوالفانديكترجمة)المقدسالكتاب

المشتركة(العربيةالترجمة)المقدسالكتاب

الكاثوليكية(الترجمة)المقدسالكتاب

اليسوعيين(الآباءترجمة)انلقدسالكتاب

التفسيرية(الحياةترجمة)المقدسالكتاب

الانطونيةالجامعة،السطوربينثرجمة(عربي-يوناني)الجديدالعهد

الفغاليبولسالاَباءإعدادوالأديانوالمسكونيةالبيبلئةالعلومكلية

.فخريويوسفالخوريالثهونعمةعوكروانطوان

الاْنطونيةالجامعة،السطوربينترجمة(عربى-عبري)القديمالعهد

عوكر.وأنطوانالفغاليللبولس..البوليسيةالمكتبة،

،الخضريجرجسحناللدكتور،الأولالجلدالمسيحيالفكرتارفي

ابثقافة.دارطبعة

المسيحيةمقارنْلاهوت()بالثافيالجزءالقبطيالخادمموسوعة

بطريركية-بالمطريةجرجسمارالشهيدلكنيسةتابع،واليهوديةْ

كاهنبطرشجورجيوسالقسمحاضراتمن-الأرثوذك!الأقباط

الكنيسة.

.النورعبد.مني!سالقسترجمةماكدويللجوشالمسيحفيثقتي
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مرقسالقمصتعريب،كلسسغلىوالزدأوريجانوسالعلامةكتاب

المحبة9مكتبة،الإكليريكيةَْالكليةخريجداود

ثادرسالقمص-يوحناإنجيللأولين21الاَباءوتأملاتتمْسيرمن

-".الأولانجزء-ملطييعقوب

للمركزالتابعالإسكندرييكيرلسللقديوحناإنجيلشرحكتاب

الشهيد.عبدْنصحيالدكتورترجمة،الاَباثيةللدراساتالأرثوذكسي

بقلمالأولانجزء-الجديدالعهذ-المقدسللكتابالحضاريةالخلفية

01الثقافةدارطبعة،كينركريجِ

باركليوليمللدكتورالثانيالجزءيوحنابشارةشرحالجديدالعهدتفسير

الثقافة.دارطبعة،زكيعزتالدكتورترجمة

الثقافةداروباركليوليمللدكتور(ومرق!سْمتى)الجديدالعهدتمْسير

العهدأستاذانجاركليوليماتجدكتور-وبطرسيعقوبرسائللْفسير

كلاسكو.بجأمعةالجديد

متى-)الاْولالجزء-الجديدالعهد-للمؤمنالمقدسبىالكتابتفسير

الثقادة.دار-534صمْحةماكدونالدولينمللدكتورأيوحنا

.بباويوهبةوَليمالمسئولالمحرر-الأولالجزء-الكتابيةالمعارِفدالْرة

القس!الدكتورالتحريرمجلسن-الثانيالجزء-الكتابيةالمعارفدائرة

فارسفايزالدكتور،(سابقأالإنجيليةالطائفةرثيس)حبيبصموئيل

وليمالمسئولوالمحرر،زكيأنورالدكَتوروالنورعبدمنيسالدكتور،

.بباويوهبة
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بباويوهبةوليمايسئولالمحرر،الخامسالجزءدالكتابيةالمعارفداثرة.

بباويوهبةوليمالمسئولالجرر-الساِبعالجزء-الكتابيةالمعارفدائرة

.بباويوهبةوليمالمسثولالمحررالثامنالجزءالكتابيةالمعارفدائرة.

يباع،القبطيةالكنيسةمنأثناس!يوسالراهبدوالإكليلالدبلةكتاب.

الأرثوذكسية.المحبةبمكتبة

الأنياتقديممعوضإميلنبيلللاْغشسطسالعدرامعايامكتاب.

سمعانإخنوخالقسإشرافوتحتوالبهنسامزاربنياسقفاثناسيوس

.بشبراميناماركنيسةكاهن

تكريمهادوفضالْلها،والقابهارموزها،حياتهامريمالعذراءكتاب.

.غريغوريوسلاْنباا،

وتوابعهادشناأسقفتكلاللاْنبا.بالمذودأحاطوامُخلِصُونكتاب.

الدكتورتقديم-البطوسيعادلتأليفالبتوليةودوامالبتولكتاب.

اللاهوتية.المعاهدبالكلياتالجديدالعهداستاذتاوضروسموريس

الأولالجزءآيةلكلشرحالجديدالعهدلتفسيرالكنسيةالموسوعة.

الكنيسة.وخدامكهنةمنمجموعةإعدادومرق!سمتىبشارتي

غريغوريولس.الأنباتقديم.هنديسميرللدكتورالذه!بيهَالجمرةكتاب.

قريا.جوزفومراجعةتقديمشديداسكندرترجمةالمنحولةالرؤىِ.

لم.9991نسبيهالنصرسيدةدير،خليفةوأ.الياس
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جوزف.اومراجعةتقديم-شديداسكندرترجمة-المنحولةالاْناجيل

خليفة.إلياءا.دقزي

فيكتورألأباللاتينيةإلىونقلهحققهالكنيسةعلومفيالنفيسةالجوهرة

.6691القاهرةالفرنسيسيمسزيحمنصور

وتعليقشرح!زكريابنيوحنانأليفالكنيسةعلومفيالنفيسةالجوهرة

متاؤس.الأنبانيافةوتقديمومراجعةاسكندرمكسىد.ميخائيلدياكون

تادرسللقمصالأولىقرونالستةفيالباترولوجيلعلمشاملةنظرة

ملطي.يعقوب

أبوبسيطالمسيحعبدللقمصالعذراءبتوليةودوامالإلهيالتجسدكتاب

الخير.

مرقسمارجمنيسةكهنةإعدادْ-الجديدالعهدلتفسيرالكنسيةالموسوعة

الأولْالجزء-الجديدةبمصرالقبطية

تادرسللقمص-متىإنجيل-الأولينالآباءوتأملاتتَفسيرمن

ملطي.يعقوب

متىالأب-وشرحوتفسيردراسة-مثىالقديمسبحسبالإنجيل

.-.المسكين

متىالاْب-وشرحوتفسيردراسةلوقا-القديسبحسبالإنجيل

-.المسكين

متىللأب-وشرحوتفسيردراسة-مرقسالقديسبحسبالإنجيل

المسكين.
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متىللاْب-وشرحوتفسيردراسة-يوحناالقديسبحسبالإنجيل.

.الاْولالجزءالمسكين

شرحالأولالجزءإديوليمللدكتورالإنجيلتفسيرفيالجليلالكنز.

متى.إنجيل

الجزءمأرشوليمللقسالقديمالعهدأسفارتفسيرفيالقويمالسنن.

--.الثامن

بُسزسسليمكيرلسللمطرانالمعإصروالإنسانالمسيحياللاهوت.

-.الرابعالجزء

الخوريللدكتورالقديموالشرقالمقدسالكتابفيالجامعالحيطكتاب.

الفغالي.بولس

اليسوعي.حمويصُبحىالاْبوالمسيحيالإيمانمعجم.

والمفسرين.اللاهوتيينمنمجموعة-المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير.

ملطىِيعقوبتادرسللقمصالمقدسالكتابفيمقدمات.

الأب-ترجمةاليسوعىِفاريونفرنسواالأب-الحياةبهجةالإيمانفرح.

اليسوعي.حمويصبحيالأبللعربيةونقلها-هُوسهبرنار

فيودكتورقس(2")منكثرفيهشارك،المقدسالكتابقاموس.

العائلة.دارطبعة،المسيحيةالعلوم

الكتابودارالحياةمنهَلدارعنصادر،المقدسالكتابموسوعة.

.المقدس

تأليف،لوقاإنجيلالجديدالعهد،المقدسللكتابالحديثالتفسير5

موري!.ليونالقس
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القسترجمةَ--كذنرديريكالقس-المقدسنللكتابالحديثالتفسير

.الأولالجزءالمزاعير-النورعبدمنيس

العربيةإلىنقله-ميشوبولجانالاْب-الأناجيل!سبمريمكتاب

اليسوعيحمويصبحيالأب

017فقرالرسوليأثناسيوسللقديسالآريوسيينضدالثالثةالمقالة

الشهيدعبدنصحيوالدكتورالسيدعبدكاملصموئيلالأستاذترجمة

القديسمؤسسة-إيرينيوسالقديس-الرسوليةْالكرازةكتاب

الدكتورترجمة-الاَبائيةللدراساتالأرثوذكسيالمركزأنطونيوس

إبزاهينم.عوضجورجوالدكتور،الشهيدعبدنصخي

تعريب(العظات-الاْورشليميكيرلس)الليتورجيةالنصوصسلسلة

الكسليكت-القدسالروحخامعةنَصورجورجالأب

لأالكراريسجمعيةبنفقةالبستانيْبزجمةمعْالجديدالعهدتفسير

.4502الرابعةالطبعةالبريطانية

الدكتوربرئاسةاللاهوتيينمن-جماعةتأليف.-المقدسالكتابتفسير

الجزء-أتكنسونالدكتور0بتفسيرقامالجزءهذا-دافدسنفرنسس

العائلة.بمكتبةيباع،.الخام!

مرجانبنيامينالقسإعداد-الرسوليعقوبالقديسرسالةتفسير

--رافاثيلالأنبانيافةومراجعةتقديم-باسيلي

نقلهعلىأشرف-فليمنج-.دونالمقدسللكتابالمعاصرالتفسير

.الدوبارةبقصرالإنجيليةبالكنيسةالتعليملجنةللعربية

جرج!.جادميناالقمصتأليفالعذراءمريمالبخورزمرةكتاب
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سميثبزسنالدكتورتأليف-الشعبيةالمسيحسيرة.لأحياة+يوعكتاب."

!..:و!اسعيدجبيبالككتور3ترجمِة

.أ:111"،ليهوديةالمراجعس،.ء..

Jewish.بر.،." Encyclopedia Volume VII؟.

4 ,- Tractate. Sanhedrinاة+ثه!ق.Babylonian..

diesخbalahلأ؟Mosheأء11.14 in ecstatic ka؟3هنابم.

افيجنبيةالمسيحيةالمراجع..،

eاbلا Jewish-- Religion:* Its Influence Today+!ث.

llingنأ!25 If. THE TALMUD REVIْاzabeth Dْ51ا

.R!لأةلا.and Midrash.لأChristianity in Talmudإم.

4Travers Herford

M y: The Ima8! nation -of Her Heart ByPenelopeة:أا
--Duckworth

Jesus in the Talmud By Peter- Schafer Professor of,.

the: Ronald .0 Perelman !" ro. fessor ofسReligion and

.Judaic Studies. at Princeton Universiy

Ancient texts for New Testament studies: a guide.

.to'the background literature By Craig.A Evans-،
Studying the' historical Jesus: evaluations of the.

.-stateof current research By Bruce' Chilton

The Cradle, the Cross, - and the, Crown: An.

Introduction to the New Testament By Andreas

0301ء!3ء؟ولء،30!لا

.TheHistorical Jesus By Professor Craig.A Evans.
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re taken from Cel-sus On the Trueكاضquote.

,Doctrine,translated by .R Joseph Hoffman

8791,OxfordUniversity Press

.(2002 Vol. :36 Word)0-.ول.,Beasley-Murray.

Biblical Commentary : John. Word Biblical

Commentary (8.)35 Dallas: Word, Incorporated

.-s as victim in the Gospel ofح3بayal J؟Courting bet.

-.elen .C Orchard!ثJohn by

.Barret, Gospel According to St John.

5 us then & now images of' Jesus in history andبما.

6.ristology by Marvin.*Meyerئل!
Mary The Ima !nation، of Her Heart by Penelope.
.Duckworth

Ancient . Jewish ma !:c a history by GIDEOM.

.BOHAK

Jesus & the Rise of- Early Christianity: A History of.

.NewTestament Times By Paul Barnett

The Bible knowledge commentary: An exposition.

of the. scriptures .)503.2( Wheaton, IL: Victor

Zuck, . .R ,.B & Dallas0.غBooks - Walvoord Jء

8391-).ا )859ic.+!3حأولولTheolo ! cal

Kostenberger, .A .J7 (2oo4). John. Baker exegetical.

commentary on the New Testament.)265( Grand

Rapids, Mich.: Baker Academic

,Newman).ول .B ,.M & Nida, .E .A ,31991( o89ic.

ook on the Gospel of John. Ori !nally؟hand
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handbook on the Gospel of John, .o8gic Helps31كه

for translators; UBS handbook series 284(.) New

York: United Bible Societies

Robertson's Word Pictures of the New Testament.

.DavidGuzik's Commentaries on the Bible.
.Storiesof Jesus' Birth By Edwin .D Freed.

THE GOSPEL OF NICODEMUS, OR ACTS OF.
.PILATE

Women at the beginning: origin myths from the.

.Vir!n Mary by Patrick .J GearyحAmazons to th

The Book of Daniel- A Well Kept Secret by..CharlesEisenberg
.TheJews and Their Lies- by Dr Martin Luther.

Bruce .M Metzger: The text of the new testament.

Mary: A Catholic Evangelical Debate - By Dwight.

.Longenecker, David Gusta-3 on
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كلاألاأة!!"ه!5+؟!كاا،31.ول!5َ
يرسمه!ولَ

ميه"أصضءأ.ض؟مكطهعط-!؟هطتث!ء++-ءث!!ولة

ضباك!م!ل!!مم!!ضا:ت+م!ل!ثا!ء*؟.!حمىأ5"أ(،

صي!فيا!!+ث!ء.ول!أ!،طد!هم!؟
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