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افشاـرين ,وكستعغ به ,وهو ادُعغ
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شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .208ظبارة افـَّؼد افؽتايب ٓ ُيؼصد هبا معـى شؾبي بلي حال,
ؾاهلدف من هذه افدِّ راشات فقس هو افـَّؼض واـتشاف إخطاء يف افؽتاب ادُؼدَّ س ,وفؽن ؾحص افـ ُُّصوص فؾتلـد ممّا ـان ُيريد
اف ُؽتّاب من افبؼ أن يعزوا ظـه .ومع أن بعض كتائج هذه افدِّ راشات تعارضت أحقاك ًا مع ادػاهقم ِ
ؾنَّنا
ُ ِّ
افراشخة ظن افؽتاب ادُؼدَّ سَّ ,
ّ
صحة افتَّعافقم إشاشقة افتي وصل إفقفا ظؾامء افالهوت ظذ مدى اف ُع ُصور].
بشؽل ظام أثبتت َّ
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .208ـان فؾـؼد افؽتايب هدؾان أشاشقان :أوهلام أنَّه يعؿل ظذ
افتَّدؿقق يف افـ ُُّصوص افؽتابقة فؾوصول إػ افـ ُُّصوص اخلافقة من اخلطل وإؿرب إػ افـ ُُّصوص إصؾقة بؼدر ما ُيؿؽن .وٕنَّه مل يصل
إفقـا رء من افـ ُُّصوص افؽتابقة إصؾقة ,ؾلصبح ظذ افعؾامء أن ُيعدُّ وا كُسخ ًا جديدة فؾؽتاب ادُؼدَّ س بدراشة مئات افـ َُّسخ ادـسوخة
أصحفا بافػحص افصارم افدَّ ؿقق )...( .اهلدف افرئقز أخر فؾـؼد افؽتايب هو ؾحص افـ ُُّصوص افتي تم افتَّدؿقق
بافقدٓ ,ـتشاف
ّ
ؾقفا .وذفك يف أشافقبفا افؾغوية وافبالؽقة فؾتلـد من مؼاصد اف ُؽتّاب إصؾقغ].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .220افـ ُُّصوص افؽتابقة ادعقارية :ؿبل ُّ
افؼوع يف إكجاز
ؼرروا أجَّة كُسخة شقستخدموَّنا .ومع َّأَّنم ظذ إرجح
ترمجة جديدة فؾؽتاب ادُؼدَّ س من افؾغات إصؾقة ,جيب ظذ ادُسمجغ أن ُي ِّ
وبافرؽم من بعض أراء
يتوجب ظؾقفم آشتـاد إػ ٍّ
شوف يستشرون كُسخ أخرى بل حتى ترمجات أخرى ,إٓ أنَّه َّ
كص واحد بعقـهَّ ,
ادُعارضة ,إٓ أن ُمعظم افعؾامء يتَّػؼون ظؿوم ًا ظذ أؾضل افـ َُّسخ فؾـ ُُّصوص افؽتابقة افعزية وافقوكاكقة .افـَّص ادعقاري فؾعفد افؼديم
هو  The Bible Hebraica Stuttgartensisادـشور يف صتوجتارت بلخامكقا يف 1977 - 1966م اف َّطبعة افرابعة من حترير
رودفف ـقتل يف 1902م .وافـَّص افؽتايب من خمطوضة  ,The Leningrad Codexوافتي يرجع تارخيفا إػ شـة 1010م ,ممّا
يتضؿن أجض ًا ُمالحظات بشلن افؼراءات ادُختؾػة ومن ضؿـفا افبعض من فػائف
جيعؾفا أؿدم كُسخة ـامؾة من افعفد افؼديم ,وفؽـَّه
َّ
ِ
ُؼت يف شـة 2005م .أ ّما افـَّص ادعقاري فؾعفد اجلديد ؾفو اف َّطبعة افرابعة من افعفد اجلديد
افبحر اد ِّقتُ .
وهـاك كُسخة جديدة ك َ
تم إظدادها من ِؿ َبل ؾريق دويل من افعؾامء حتت إذاف مجعقّات افؽتاب ادُؼدَّس
افقوكاين ادـشورة يف شـة 1993م .هذه افـُّسخة ّ
ادُتَّحدة .وهو حيتوي ظذ افـَّص إشاد ظالوة ظذ تؼققامت فؾؼراءات افتي ختتؾف ظن هذا افـَّص يف ادخطوضات ادُبؽِّرة,
واشتشفادات من آباء افؽـقسة وافسمجات افؼديؿة مثل افرسياكقة وافؼبطقة وافالتقـقة وإرمقـقة واجلورجاكقة وافسالؾقة افؼديؿة].
تم تدويـفا يف ظفد ادؾك
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .28مع أن افؽثر من افؽتابات ؿد ّ
داود وابـه شؾقامنَّ ,
ؾنن ؿصص أصول اإلرسائقؾقغ و ُمعتؼداهتم ـاكت ظذ إرجح ما زافت ُمتداوفة صػاه ًا يف تؾك افػسة افتي تُعد
أظظم أجام ممؾؽة إرسائقل .وهذه افؼصص شتُحػظ أخرا ً يف صورة مؽتوبة يف إشػار اخلؿسة إوػ من افؽتاب ادُؼدَّس ,ادعروؾة
بإشػار اخلؿسة .وطل آظتؼاد ظذ مدى ؿرون أن موشى هو افذي ـتب إشػار اخلؿسة وـثرا ً ما ـان ُيشار إفقفا باشم «أشػار
موشى اخلؿسة» .ؽر أن افعؾامء يعتؼدون أن أن إشػار اخلؿسة مل يتم ـتابتفا إٓ بعد زمن موشى بػسة ضويؾة ,وأَّنا ظؿل افعديد
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افظن أنه وإن ـان موشى هو بافتلـقد افروح ادؾفم وراء هذه
ؾؿـذ ُظ ُصور ُمبؽِّرة ـان
ّ
من افؽتبة .وهذه افػؽرة فقست جديدة متام ًاُ ,
افـ ُُّصوص ,إٓ أنه مل يؽتبفا هو صخصق ًا].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .30افتوراة ,إشػار اخلؿسة إوػ مل يؽتبفا ـام ـان يظ ّن
ُسؿى باحلروف «ي»« ,إ»« ,ك»,
افـاس فزمن مديد ,موشى أو أي ؾرد آخر ,بل
ّ
باحلريَّ ,إَّنا مزيج من أربعة مصادر ظذ إرجح ,ت َّ
«ت»].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .29ظـدما ؾصل افعؾامء خقوط افؼصة افتي تدل ظؾقفا
آزدواجقة ,بدأوا يتح َّؼؼون من أن بعض افؼصص اشتخدمت اشم «هيوه» فؾدٓفة ظذ اهلل ,بقـام افبعض أخر اشتخدم «إفوهقم».
تم ادزج بغ تؼؾقدين يف إشػار اخلؿسة .ووجد ظؾامء آخرون ما هو أـثر من هذا ,ؾػي
وهذا أ َّدى هبم إػ آظتؼاد بلنَّه ظذ إؿل ّ
1878م ,درس افعامل إحاين ؾؾفاوزن ـل افـظريات ادعؼوفة واؿسح خطة تُدظى «افػرضقة افوثائؼقة» افتي ما زافت صائعة
شامها «ي»« ,إ»« ,ك»« ,ت»« ,ؾافقاء» من «هيوه» ,و «إفف» من
آشتخدام حتى أن .رأى ؾؾفاوزن أربعة مصادر أشاشقة َّ
«إفوهقم» ,و «افؽاف» من «ـفـويت»ٕ ,ن هدف افؽتابات إخرة تُرـِّز ظذ افؽفـة وافعبادة ,و «افتاء» فؾدٓل ظذ شػر افتثـقة افذي
يشؽِّل ادصدر افرابع .وهذه ادصادر «ي  -إ  -ك  -ت» ـُتِ َبت ؿصصفا ُمـػصؾة يف أمؽـة ُخمتؾػة ومن أناس ُخمتؾػغ ,ـام شـؼح ذفك
ضؿت هذه ادصادر كػسفا مصادر أؿدم مـفا شواء مؽتوبة أو مـؼوفة صػاه ًا .وإرجح أن بعض هذه ادصادر
يف افصػحة افتافقة .وؿد َّ
فتؽون إشػار افتي بغ أجديـا
يرجع إػ ظفد موشى ,بقـام افبعض أخر أؿدم مـه ظفد ًا .ومل ُجتؿع هذه ادصادر «ي  -إ  -ك  -ت»ِّ ,
أن ,إٓ يف ظرص افسبي افبابع يف افؼرن افسادس ؿبل ادقالد ظذ إؿل].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .154ظـدما درس ويؽؾف افؽتاب ادُؼدَّ س ,أصبح يممن بل َّن
افؽثرين من افؼادة يف افؽـقسة ٓ ُيامرشون ما يؼوفه افؽتاب ادُؼدَّ س ؾجاهر برأجه وبخاصة يف افعؼد إخر من حقاته ,ويف ُُمارضاته
وظظاته وـتاباته ؿاد ويؽؾف محؾة ضخؿة ظذ افؽـقسة ُمم ِّفد ًا افطريق حلرـة اإلصالح افتي ؿامت بعد ذفك بؼرن )...( .وبدأ ويؽؾف
حتل ّ
يدظو إػ ترمجة إكجؾقزية فؾؽتاب ادُؼدَّ س ,ترمجة ّ
ُمل افـُّسخة افالتقـقة .افتي ٓ ُيؿؽن أن يؼرأها شوى ادُتع ِّؾؿغ جقد ًا من افؽفـة إذ
جيب أن يػفم ظا ّمة افشعب اإليامن )...( .وؿد ظارض ؿادة افؽـقسة بشدَّ ة افؽتاب ادُؼدَّ س اإلكجؾقزي .وؿد خلَّص هـري كقتون ,وهو
ومع ِّؾؿي افؽـقسة ادُتع ِّؾؿغ حتى ُيؿؽـفم
ـاتب ـاثوفقؽي يف ذفك افوؿت ,موؿف افؽـقسة .فؼد ش َّؾم ادسقح إكجقؾه فإلـؾروس ُ
فؾعامة .وفؽن ويؽؾف بسمجته فؾؽتاب ادُؼدَّ س جعؾه يف يد اجلؿوع ,صائع ًا فؾجؿقع ,و ُمتاح ًا فؾعا ّمة بل وحتى فؾـساء افؼادرات
تؼديؿه
ّ
حتوفت إػ فعبة فؾعا ّمة .وؿد أصدر أحد افباباوات مخسة
ظذ افؼراءة  ...وهؽذا أخؼى اإلكجقل إػ اخلـازير  ...وجوهرة اإلـؾروس َّ
أوامر بابوية (رشائل رشؿقة) يلمر ؾقفا بنفؼاء افؼبض ظذ ويؽؾف ,واشتدظاه اثـان من افباباوات إػ روما ,وؿدَّ مته افؽـقسة
مرات ,وفؽن أصدؿاؤه ؿدَّ موا فه احلامية ومل ُيتَّفم يف حقاته باهلرضؼة .وؿد كدمت افؽـقسة ظذ
فؾؿحاـؿة ثالث ّ
افؽاثوفقؽقة يف إكجؾسا ُ
بلمر من افبابا اشت ِ
ذفك ,ويف 1428مٍ ,
مائتي شـة,
ادمرخ افزيطاين توماس ؾوفر افذي ـتب بعد ذفك بـحو
ّ
ُخرج ُجثامكه ,ويؼول ِّ
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ثم أخؼى هبا اجلدول يف َّنر,
يصف ما حدث بعد ذفك« :أحرؿوا ظظامه حتى صارت رماد ًا وأخؼوا هبا يف جمرى جدول رسيع اجلريانّ ,
وافـُّفر إػ َّنر ,ومـه إػ افبحر ,ومن افبحر إػ ادحقط .وهؽذا أصبح رماد ظظام ويؽؾف رمزا ً فتعؾقؿه افذي اكتؼ أن يف ـل
افعامل]».
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .209ـام تـاول َّ
وم ْن
افشك مصادر أشػار افعفد اجلديد َ
ـتبوها يف افسـوات ادُبؽِّرة من افـَّؼد افؽتايب ,ؾػي افبداية بدأ افعؾامء يعتؼدون أن فقست ـل افرشائل ادـسوبة فبوفس ,ؿد ـتبفا هو.
ؾؾعل افبعض مـفا ـتبفا تالمقذه افذين اشتعاروا اشم بوفس فقضػوا ظؾقه أمهقة أـز (وـاكت هذه ظادة صائعة يف ُظ ُصور افؽتاب
ظؿن ـتب إناجقل ومتى,
ادُؼدَّ س) ورسظان ما طفرت آراء ـثرة ظن أي افرشائل ـتبفا بوفس حؼ ًا .ـام بدأ افعؾامء يتساءفون َّ
ؿائؾغ َّ
إن أشامء افبشرين متى ومرؿس وفوؿا ويوحـا مل تُط َبق ظذ إناجقل إٓ يف افؼرن افثاين ,وؿد ٓ تؽون دؿقؼة ,وبـا ًء ظؾقه ؾحصوا
إناجقل بافتَّدؿقق بافوصول إػ دفقل داخع ظن ادم ِّفف وادصادر افتي بـى ظؾقفا ادم ِّفػون ـتابتفم .وؿد أثؿر افعؿل يف هذا ادجال
ثؿرا ً ؽزيرا ً يف افؼرن افعؼين ظـدما اـتشف افعؾامء افؽثر ظن ـقػقة ـتابة إناجقل].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .72ومع أن إكجقل متى يليت يف أول افعفد اجلديد ـام وصل
إفقـاَّ ,
إهم إلكجقع متى وفوؿا .وٓ أحد يعرف ظذ
ؾنن إكجقل مرؿس هو ظذ إرجح أول إكجقل ـُتِب ,ـام يبدو أنَّه ـان ادصدر
ّ
وجه افقؼغ من ـتب هذا اإلكجقل رؽم أن اشم مرؿس موجود يف ظـوان اإلكجقل يف أؿدم ادخطوضات افتي وصؾتـا .وفقس ُهـاك ما
يدل ظذ أي مرؿس هو ادؼصود ,ؾاشم مرؿس ـان اشامً صائع ًا يف افؼرن إول ,وبـا ًء ظذ تؼؾقد ؿديم ,ـان افؽاتب هو يوحـا مرؿس
افذي راؾق بوفس وبركابا بعض افوؿت ,ثم ارتبط بافرشول بطرس افذي دظاه «مرؿس ابـي» ( 1بط  )13 : 5أي ابـه بادعـى
افروحي .وبـا ًء ظذ ما ذـره بابقاس ,أحد أشاؿػة افؼرن افثاين (افذي يؼتبسه يوشابقوس يف افؼرن افرابع يف ـتابه تاريخ افؽـقسة) ـتب
مرؿس إكجقؾه ظذ أشاس ما ظ َّؾؿه إياه بطرس .ومع أن هذا ؿد يبدو ُمبافغة ,ؾإرجح أن مرؿس اشتخدم بعض ًا ممّا تع َّؾؿه من بطرس
يف ـتابة إكجقؾه].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .74وبـا ًء ظذ تؼؾقد ؿديم ,ـتب متى جامع افرضائب افذي
افرب يسوع رشوًٓ ,هذا اإلكجقل ,ؽر أن احلؼقؼة ٓ يبدو أن افؽاتب ـان صاهد ظقان ,حقث أنَّه اظتؿد ظذ مرؿس ومصادر
دظاه َّ
وأول من ذـر متى ـاتب ًا فإلكجقل هو بابقاس إشؼف من افؼرن افثاين ,وهو افذي ذـر أن مرؿس ـان
أخرى يف احلصول ظذ ما َّدته َّ ..
َّأول من ـتب اإلكجقل إؿدم ظفد ًا .وؿال بابقاس َّ
إن متى مجع «أؿوال يسوع» يف افؾغة افعزية .ؽر أن ـؾؿة «أؿوال» ٓ تعـي إكجقالً
مثل افذي بغ أجديـا ,بل ؿائؿة بإؿوال مثل « .»Qظالوة ظذ ذفك ,إكجقل متى مؽتوب بافقوكاكقة وفقس بافعزية ,وؿد اشتخدم
مصادر يوكاكقة (مـفا مرؿس بافتلـقد)].
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شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .76اإلكجقل افرابع ادـسوب فقوحـا أـثرها صاظرية و ُظؿؼ ًا
تعرض فؾتـؼقح مرتغ ظذ إؿل ,حقث أنَّه حيتوي ظذ ما َّدة من
ٓهوتق ًا .وـان آخر إكجقل ُيؽتب من إناجقل إربعة ,وفع َّؾه ؿد َّ
افواضح َّأَّنا ُأضقػت إػ اإلكجقل إصع يف زمن ُم ِّ
تلخر .وؿد تؽون هذه احادة ادُضاؾة ؿد ـُتِ َبت بؿعرؾة كػس افؽاتب مثل إصل ,أو
ومرة أخرى فقس من يعرف من ـتب هذا اإلكجقل .ويذـر اإلكجقل كػسه أن افؽاتب ـان «افتؾؿقذ افذي ـان يسوع
من ـاتب ُخمتؾفَّ .
ُحي ّبه» (يو  )20 : 21و ُيشار إفقه ظادة «افتؾؿقذ ادحبوب» وـان صاهد ظقان ٕحداث افصؾقب (يو  .)35 : 19ومع أن افتؾؿقذ
افرشول يوحـا
ادحبوب ُيذـر ـثرا ً يف إكجقل يوحـا ,إٓ أنَّه ٓ يذـر اشؿه أبد ًا .ويف كحو 180م حدَّ د افؽاتب ادسقحي إيريـاوس بلنَّه َّ
افذي ظاش يف أؾسس إػ ظرص ترجان (افذي أصبح إمزاضور ًا فروما يف 98م)ّ .
وطل يوحـا ُيعتز ـاتب اإلكجقل افرابع .وفؽن يف
مشس ًا فؽـقسة ,أو مجاظة من ادسقحقغ
افرشول مل يؽتب اإلكجقل ,ؾؿع أنَّه ؿد يؽون م ِّ
افؼرن احايض ,صعر ـثرون من افعؾامء أن َّ
ؾنَّنم يعتؼدون َّ
أن أحد أتباع يوحـا ـتب اإلكجقل ,وبعد ذفك ؿام واحد أو أـثر وـتب اإلضاؾات].
احتػظوا بؽتاباتهَّ ,
َّطور :يروي افؽثر من افعؾامء َّ
أن إكجقل يوحـا,
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .77مراحل افت ُّ
َّطور .أوًٓ :ـان ُهـاك روايات ُّ
افشفود افذين ظرؾوا يسوع .ثاكق ًا:
ـؿثل إناجقل افثالثة إخرى ,ؿد اجتاز يف ثالث مراحل من افت ُّ
تم صقاؽتفا وتشؽقؾفا فؽي ترـِّز ظذ احتقاجات افؽـائس ادُبؽِّرة ,أو ادُجتؿعات ادسقحقة ادُبؽِّرة .وأخرا ً :ؿام أحد
افروايات ّ
هذه ِّ
إوفغ].
إؾراد يف واحدة من هذه ادُجتؿعات ادسقحقة بنظادة صقاؽة وتشؽقل فؾامدة ـتاب ًة فؽي تتـاشب متام ًا مع احتقاجات ُؿ ّرائه َّ
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .75فؼد أصار َّ
افشؽّاـون إػ أن ُهـاك تـاؿضات يف إناجقل
مما ُي ّ
افرب يسوع ,بل ـاكوا يؽتبون ُـتُب ًا ٓهوتقة تريـا من
ؼؾل من د َّؿتفا .وفؽن ـتبة إناجقل مل ُحياوفوا ـتابة تاريخ ُمرتَّب زمـق ًا حلقاة َّ
ـان يسوع وماذا ؾعل ,ومل يروا أي خطل يف تغقر حؼقؼة تارخيقة إلبراز كُؼطة ٓهوتقة ,ؾؿث ً
ال يف أناجقل متى ومرؿس وفوؿا كجد أن
افرب إخر مع تالمقذه هو وفقؿة افػصح ,تذـار ًا ٔخر وجبة أـؾفا بـو إرسائقل ؿبقل هروهبم من مرص .ويف إكجقل يوحـا,
ظشاء َّ
أـؾوا هذا افعشاء إخر يف افقوم افسابق ,ؾؾامذا هذا آختالف ؟ فؼد ذـرت إناجقل إوػ افثالثة ظذ أنَّه وفقؿة افػصح ؾقفا
افرب يسوع .أ َّما يوحـا من افـاحقة إخرى ؾرى َّ
افرب يسوع هو احلؿل افذي يمـل يف
أن َّ
أصبح اخلبز واخلؿر افعاديغ جسد ودم َّ
تغر افقوم ,ؾام ؾعؾه افبشرون هو إبراز
وفقؿة افػصح ,ؾذـر أن ادسقح مات يف افوؿت افذي ـان ُيذبح ؾقه خروف افػصح ,وهؽذا َّ
افرب يسوع وما ُيعـقه فـا ,ؾحؼقؼة افتاريخ ّ
أؿل أمهقة ظن احلق افذي ُتريد
ادعـى افرمزي فؾوفقؿة  ..ؾؽل إكجقل ذـر جواكب من حقاة َّ
إناجقل أن تُع ِّؾؿه].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .69ما هي افرشائل افتي ـتبفا افرشول بوفس ؟ ُهـاك ثالثة
ظؼة رشافة مـسوبة فؾرشول بوفس .ورشافة هي افرابعة ظؼة( ,وهي افرشافة إػ افعزاكقغ) ـثرا ً ما تُـسب فه رؽم أنَّه ٓ يذـر
بافتحديد أنَّه ـاتبفا .وبعض افعؾامء ادسقحقغ إوائل صؽُّوا يف ـتابته هلا ,يف افؼرن افثاين ادقالدي اؿتبس أحد افعؾامء اددظو ترتؾقان
إن ـاتبفا هو بركابا .ويف افواؿع َّ
من افرشافة إػ افعزاكقغ وؿال َّ
إن افرشائل افتي ـتبفا افرشول بوفس موضوع جدل ُمستؿر .ومع أن
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اشم بوفس ظذ ثالثة ظؼة رشافة ,ؾنكَّه ـان من احلخوف يف افعصور افؼديؿة أن يؽتب افتالمقذ باشم ُمع ِّؾؿفم وروحه ,ـوشقؾة
فتؽريؿه ,وتطبقق تعافقؿفم ظذ ادواؿف ادُستجدَّ ة .وهذا ما يؼوفه ـثرون من ادُع ِّؾؿغ يف افعرص احلديث ,إكَّه ؿد حدث مث ً
ال مع
افرشافة افثاكقة إػ تقؿوثاوس ,افرشافة إػ تقطس ,افؾتغ ختتؾػان ظن رشائل افرشول بوفس إخرى من ظدَّ ة وجوه ,بام ؾقفا أشؾوب
افؽتابة].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .42يوجد  39شػرا ً يف افعفد افؼديم ,ـام يوجد  23شػرا ً
آخرين ,ـ ّؾفا وردت أشامؤها يف افعفد افؼديم ,وفؽـفا ؽر موجودة .كستطقع أن كؼرأ ُمؼتطػات من شػرين من هذه إشػارٕ ,ن
َّٕنا مل تبق .وـل إشػار ادػؼودةُ ,يعتؼد َّأَّنا تُغطي
افؽتاب ادُؼدَّ س يؼتبسفا مـفا ,وفؽــا ٓ كستطقع أن كؼرأ هذه إشػار كػسفا َّ
بعض ؾصول يف افتاريخ افؼديم إلرسائقل ,وحروهبم وحؽم بعض ادؾوك ,وؿصص أؾراد من إنبقاء ,ـام أن إشػار ادػؼودة ـاكت
ؿديؿة جد ًا ,ؾؿن افواضح َّأَّنا ـُتِ َبت ؿبل إشػار افتي ذـرهتا ,أي َّأَّنا تسبق بعض أؿدم افؼصص يف تاريخ إرسائقل بام يف ذفك
أحدى معارك يشوع إوػ فدخول أرض ادوظد ,افتي اؿتبس ؾقفا يشوع هتاؾ ًا جريئ ًا من ٍ
شػر مػؼود .ويرى ظؾامء افؽتاب أنَّه ٓ
يوجد يف افواؿع  23شػرا ً مػؼود ًا ,بل كحو شتَّة أشػارٕ ,ن بعض إشػار ـان ُيطؾق ظؾقفا ظدَّ ة أشامء ,وـثر من افعـاوين مل تؽن يف
فؾؿحتويات].
افواؿع ظـاوين أشػار بل  -ـام يؼول افعؾامء  -إرجح وصػ ًا ُ
كص َّ
افشواهد أشػل إشامء)
مـؼول من :شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ( .43مع إضاؾة ّ
افثالثة وافعؼون شػرا ً ادػؼودة:
ِ
َاب « ُح ُر ِ
افرب (ظد  )15-14 / 21ف ِ َذف ِ َك ُي َؼ ُال ِيف ـِت ِ
ب ِيف ُشو َؾ َة َو َأ ْو ِد َي ِة َأ ْرك َ
ب إَ ْو ِد َي ِة
ُون َو َم َص ِّ
افر ِّب»َ « :واه ٌ
وب َّ
 -1شػر حروب َّ
ِ
افذي َمال إِػ َم ْسؽ ِ
اش َتـَدَ إِػ ُ ُ
وآب».
خت ِم ُم َ
َن َظ َار َو ْ
 -2شػر ياذ (يش  2 ,13 / 10صم  )18 / 1يشوع َ 13 / 10ؾدَ ام ِ
ف ا ْف َؼ َؿ ُر َحتَّى ا ْك َت َؼ َم َّ
ت َّ
ب ِم ْن َأظْدَ ِائ ِهَ .أ َخقْ َس
افش ْؿ ُس َو َو َؿ َ
افش ْع ُ
َ
ِ
وب كَحو يو ٍم ـ ِ
ِ
ِ ِ
اذ؟ َؾو َؿ َػ ِ
ِ ِ
ت َّ
َام ٍل.
افس َامء َو َمل ْ َت ْع َج ْل ف ْؾ ُغ ُر ِ ْ َ َ ْ
َه َذا َم ْؽتُوب ًا يف ش ْػ ِر َي َ َ َ
افش ْؿ ُس يف ـَبِد َّ
ِ ِ
ِ
صؿوئقل افثاين َ 18( 27-18 / 1و َؿ َال َأ ْن َي َت َع َّؾ َم َبـُو َهيُو َذا «ك َِشقدَ ا ْف َؼ ْو ِ
اذ»َ « 19 :اف َّظ ْب ُي َيا
س»ُ .ه َو َذا َذف َك َم ْؽت ٌ
ُوب يف «ش ْػ ِر َي َ َ
ُول َظ َذ َصو ِ
خت ِزوا ِيف َج َّتُ َٓ .ت َب ِّؼوا ِيف َأش َو ِ
رس ِائ ُقل َم ْؼت ٌ
اق َأ ْص َؼ ُؾ َ
ف َش َؼ َط ْ
ون ,ف ِ َئ َّ
َات
اخمِ َكَ .ـ ْق َ
ال َت ْػ َر َح َبـ ُ
َ
ْ
اجلَ َبابِ َرةُ! ُ ْ ُ َٓ 20
ُ
إِ ْ َ
ول َت ْؼ ِدم ٍ
ِ
اتَٕ ,نَّ ُه ُهـ َ
ُن َوَٓ ُح ُؼ ُ
ا ْف ِػؾِ ْسطِقـ ِ ِّقغَ  ,ف ِ َئ َّ
جم ُّن
َاك ُض ِر َح ِ َ
ال ت َْش َؿ َت َبـ ُ
وع َٓ َي ُؽ ْن َض ٌّل َوَٓ َم َط ٌر َظ َؾ ْقؽ َّ
َات ا ْف ُغ ْؾفَ 21 .يا ِج َب َال ِج ْؾ ُب َ
َ
ْ ِ ِ
اجلَ َبابِ َر ِة َمل ْ ت َْر ِج ْع َؿ ْو ُس ُيوكَا َث َ
ال َم ْس ٍح بِافدُّ ْه ِنِ 22 .م ْن َد ِم ا ْف َؼت َْذ ِم ْن َص ْح ِم ْ
او َل بِ َ
او َل َملْ َي ْر ِج ْع
ان إِ َػ ا ْف َو َر ِاءَ ,و َش ْق ُ
ف َص ُ
اجلَ َبابِ َرة ,جم َُّن َص ُ
ِ
ان و ْ ِ ِ
ود 24 .يا بـ ِ
ف ِمن افـُّسو ِر و َأ َصدُّ ِمن إُش ِ
ِ
ِ
او ُل َو ُيوكَا َث ُ
َات
َ
ان ا ْد َْح ُبو َب َ
َخائب ًاَ 23 .ص ُ
َ ُ
احلُ ْؾ َوان يف َح َق ِاهتِ َام َملْ َي ْػ َ ِس َؿا يف َم ْو ِهتِ َامَ .أ َخ ُّ َ ُ
َ َ
اجلبابِر ُة ِيف وش ِ
ِ
ِ
ِ
إِ ِ
احلَ ْر ِ
افذ َه ِ
ُن ِؿ ْر ِمزا ً بِاف َّتـَ ُّع ِمَ ,و َج َع َل ُح ِ َّع َّ
ط ْ
ب!
ُنَ 25 .ـ ْق َ
ب َظ َذ َمالَبِسؽ َّ
او َل ا َّفذي َأ ْخ َب َسؽ َّ
رسائ َقل ,ا ْبؽغَ َص ُ
َ َ
ف َش َؼ َط ْ َ َ َ
ْ َ
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ُمب ِة افـِّس ِ
ُمبت َُك ِيل َأ ْظج ِ
ان َظ َذ َصو ِ
اخمِ َك َم ْؼت ٌ
ُولَ 26 .ؿدْ ت ََضا َي ْؼ ُت َظ َؾ ْق َك َيا َأ ِخي ُيوكَا َث ُ
ُيوكَا َث ُ
ف
اءَ 27 .ـ ْق َ
ب م ْن َ َ َّ
َ ُ
انُ .ــ َْت ُح ْؾوا ً ِيل ِجدّ ًاَّ َ َ .
َ
َ
احلَ ْر ِ
اجلَ َبابِ َر ُة َو َبا َد ْت آَٓ ُت ْ
َش َؼ َط ْ
ب»).
ور ُش َؾ ْق َام َن َوـ ُُّل َما َصـ ََع َو ِحؽ َْؿ ُت ُه ِه َي َم ْؽتُو َب ٌة ِيف ِش ْػ ِر ُأ ُم ِ
 -3شػر أمور شؾقامن ( 1مل َ « )41 / 11و َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
ور ُش َؾ ْق َام َن»
 -4شػر أخبار إجام دؾوك إرسائقل ( 1مل )19 / 14
ِ ِ
ِ ِ
ِ
« َو َأ َّما َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
رس ِائ َقل»
ف َح َار َب َو َـ ْق َ
ور َي ُر ْب َعا َمَ ,ـ ْق َ
ف َم َؾ َكَ ,ؾ ِن ََّّنَا َم ْؽتُو َب ٌة يف ش ْػ ِر َأ ْخ َبار إَجَّا ِم د ُ ُؾوك إِ ْ َ
ور رحبعام وـ ُُّل ما َؾع َل م ْؽتُوب ٌة ِيف ِش ْػ ِر َأ ْخب ِار إَجا ِم ِد ُؾ ِ
ِ
وك َهيُو َذا»
َّ ُ
َ
 -5شػر أخبار أجام دؾوك هيوذا ( 1مل َ « )29 / 14و َبؼ َّق ُة ُأ ُم ِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
 -6شػر مؾوك إرسائقل ( 1أخ  2 ,1 / 9أخ « )34 / 20وا ْكتَسب ـ ُُّل إِرس ِائ َقل ,وها هم م ْؽتُوب َ ِ ِ
رس ِائ َقل»
َ َ َ
َ َ ُ ْ َ ُ
ون يف ش ْػ ِر ُم ُؾوك إِ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
وصا َؾ َ
اط إُ َ
ور َهيُ َ
رس ِائ َقل»
وػ َوإَخ َرة َم ْؽتُو َب ٌة يف َأ ْخ َب ِار َي ُ
اه َو ْب ِن َحـ َِاين ا ْد َْذـُور يف ش ْػ ِر ُم ُؾوك إِ ْ َ
 -7شػر أخبار صؿوئقل افرائي ( 1أخ )29 / 29
 -8شػر أخبار كاثان افـبي ( 1أخ )29 / 29
 -9شػر أخبار جاد افرائي ( 1أخ )29 / 29
ِ
ِ ِ
ِ
«و ُأمور داود ا ْدَؾِ ِ
افر ِائيَ ,و َأ ْخ َب ِار كَا َث َ
ك إُ َ
افر ِائي»
َ ُ ُ َ ُ َ
ان افـَّبِ ِّيَ ,و َأ ْخ َب ِار َجا َد َّ
وػ َوإَخ َر ُة َم ْؽتُو َب ٌة يف ش ْػ ِر َأ ْخ َب ِار َص ُؿوئ َقل َّ
 -10أخبار كاثان افـبي ( 2أخ )29 / 9
 -11كبوة أخقا افشقؾوين ( 2أخ )29 / 9
 -12رؤى يعدو افرائي ( 2أخ )29 / 9
افشق ُؾ ِ ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
افر ِائي َظ َذ َي ُر ْب َعا َم ْب ِن َك َب َ
وػ َوإَ ِخ َر ِة َم ْؽتُو َب ٌة ِيف َأ ْخ َب ِار كَا َث َ
ور ُش َؾ ْق َام َن إُ َ
ان افـَّبِ ِّي َو ِيف ُك ُب َّو ِة َأ ِخ َّقا ِّ
اط»
وين َويف ُر َؤى َي ْعدُ و َّ
ِّ
 -13أخبار صؿعقا افـبي ويعدو افرائي ( 2أخ )15 / 12
وػ وإَ ِخر ُة م ْؽتُوب ٌة ِيف َأ ْخب ِار َصؿعقا افـَّبِي و ِظدُّ و افر ِائي َظ ِن ِ
آكْتِ َس ِ
اب»
ِّ َ
َ َْ
َ
ور َر ُح ْب َعا َم إُ َ َ
َّ
« َو ُأ ُم ُ
َ َ َ
ِ
درس افـبي ظدو ( 2أخ َ « )22 / 13و َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
ور َأبِ َّقا َو ُض ُر ُؿ ُه َو َأ ْؿ َوا ُف ُه َم ْؽتُو َب ٌة ِيف ِمدْ َر ِ
س افـَّبِ ِّي ِظدُّ و»
 -14م َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
آشا إُ َ
رس ِائ َقل»
ور َ
 -15شػر ادؾوك فقفوذا وإرسائقل ( 2أخ َ « )11 / 16و ُأ ُم ُ
وػ َوإَخ َر ُة َم ْؽتُو َب ٌة يف ش ْػ ِر ا ْد ُ ُؾوك ف َق ُفو َذا َوإِ ْ َ
 -16أخبار ياهو بن حـاين ادذـور يف شػر مؾوك إرسائقل ( 2أخ )34 / 20
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
وصا َؾ َ
اط إُ َ
ور َهيُ َ
رس ِائ َقل»
وػ َوإَخ َرة َم ْؽتُو َب ٌة يف َأ ْخ َب ِار َي ُ
اه َو ْب ِن َحـ َِاين ا ْد َْذـُور يف ش ْػ ِر ُم ُؾوك إِ ْ َ
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س ِش ْػ ِر ا ْد ُؾ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ َم ْؽتُو َب ٌة ِيف ِمدْ َر ِ
وك»
ُ
درس شػر ادؾوك ( 2أخ َ « )27 / 24و َأ َّما َبـُو ُه َو َـ ْث َر ُة َما ُمحِ َل َظ َؾ ْقه َو َم َر َّم ُة َب ْقت َّ
 -17م َ
ِ
 -18أمور ظزيا (ـتبفا إصعقاء بن أموس افـبي 2 ,أخ َ « )22 / 26و َب ِؼقَّ ُة ُأ ُم ِ
ور ُظ ِّز َّيا إُ َ
وص افـَّبِ ُّي»
وػ َوإَخ َر ُة َـ َت َب َفا إِ َص ْع َقا ُء ْب ُن آ ُم َ
 -19شػر مؾوك إرسائقل وهيوذا ( 2أخ )18 / 33
َل إِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
ال ُته إِ َػ إِ َ ِ ِ
ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
رسائِ َقل»
افرائغَ ا َّفذ َ
ور َمـ ََّسى َو َص َ ُ
اش ِم َّ
ين َـ َّؾ ُؿو ُه بِ ْ
َله َو َـ َ ُ َّ
رسائ َقل ه َي يف َأ ْخ َبار ُم ُؾوك إِ ْ َ
افر ِّب إِ َ ْ َ
 -20رؤيا أموص افـبي يف شػر مؾوك إرسائقل وهيوذا ( 2أخ )32 / 32
ِ
ِ
ِ ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
رس ِائ َقل»
ور َح َز ِؿ َّقا َو َم َر ِ ُ
امح ُه َم ْؽتُو َب ٌة يف ُر ْؤ َيا إِ َص ْع َقا َء ْب ِن ُآم َ
وص افـَّبِ ِّي يف ش ْػ ِر ُم ُؾوك َهيُو َذا َوإِ ْ َ
 -21أخبار مؾوك إرسائقل ( 2أخ )18 / 33
َل إِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
ال ُته إِ َػ إِ َ ِ ِ
ِ
« َو َب ِؼ َّق ُة ُأ ُم ِ
رسائِ َقل»
افرائغَ ا َّفذ َ
ور َمـ ََّسى َو َص َ ُ
اش ِم َّ
ين َـ َّؾ ُؿو ُه بِ ْ
َله َو َـ َ ُ َّ
رسائ َقل ه َي يف َأ ْخ َبار ُم ُؾوك إِ ْ َ
افر ِّب إِ َ ْ َ
آشتِجاب ُة َفه وـ ُُّل َخ َطاياه و ِخقا َك ُته وإَماـِن ا َّفتِي بـَى ِؾقفا مر َت َػع ٍ
ِ
ات َو َأ َؿا َم َش َو ِ
 -22أخبار افرائغ ( 2أخ َ « )19 / 33و َص َ
ار َي
َ ُْ َ
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ال ُت ُه َو ْ َ َ ُ َ
َ
ِ
و َمتاثِ َقل َؿب َل تَو ُ ِ ِ
افرائِغَ »
ْ َ
اضعه َم ْؽتُو َب ٌة يف َأ ْخ َب ِار َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وحا َك َ
 -23شػر أخبار إجام (كح َ « )23 / 12وـ َ
قب»
ان ْب ِن َأ ْخ َقاص َ
وس أ َباء َم ْؽتُوبِغَ يف ش ْػ ِر َأ ْخ َب ِار إَجَّا ِم إِ َػ َأجَّا ِم ُي َ
َان َبـُو َٓ ِوي ُر ُؤ ُ
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .51اشتخدم ادسقحقون إوائل افسمجة افسبعقـقة ظـد
آؿتباس من افعفد افؼديم .ويف افعفد اجلديد ادؽتوب بافقوكاكقة ,ـل آؿتباشات من أشػار افعفد افؼديم تؼريب ًا ملخوذة من
افسبعقـقة ,فذفك احسم ادسقحقون هذه افسمجة ورسظان ما اظتزوها افـسخة ادسقحقة ,وهلذا افسبب بدأ بعض افقفود يف افعرص
ادسقحي إول ٓ يؼتـعون بافسمجة افسبعقـقة ,وفذفك طفرت يف افؼرن افثاين ترمجات يوكاكقة جديدة فؾؽتاب ادُؼدَّ س افعزي ,وهي
تُـسب فعؾامء من افقفود :أـقال ,وشقامخوس ,وثقودوتقون .وـاكت ترمجة أـقال صديدة ادُحاـاة فألصل افعزي ,و ُمتح ِّػظة بطابع
افؾغة افعزية ,ؾجاءت افسمجة افقوكاكقة ؽر شؾسؾة يصعب ظذ افؽثرين ؾفؿفا .ـام حاول ثقودوتقون أجض ًا أن تؽون ترمجة أؿرب ما
بـصفا
عز بؽؾامت يوكاكقة ظن افعبارات افعزية افعسرة ,اـتػى بلن يؽتب إفػاظ افعزية ِّ
يؽون فؾـص افعزي ,ؾبدًٓ من أن ُي ِّ
بحروف يوكاكقة .أما شقامخوس افتي مل تصؾـا إٓ أجزاء من ترمجته ,ؾؽان أؿل اهتامم ًا بنظطاء افسمجة احلرؾقة يف افقوكاكقة بل ـان ـل
مهه أن جيعؾفا يوكاكقة ؾصقحة ,فذفك جاءت ترمجته أنقؼة وبؾقغة ظن افسمجتغ أخرتغ].
ّ
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شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .50ؾقام يع ؿائؿة بإشػار افسبعقـقة .أما إشػار ادسبوؿة
بافروم
بـجؿة (*) ؾفي ٓ توجد يف افؼائؿة افؼاكوكقة إخرة فألشػار افعزية ,وفؽن أن ؽافبقتفا موجودة يف افؽتب ادُؼدَّ شة اخلاصة ُّ
افؽاثوفقك وافقوكاكقغ إرثوذـس وافسافػوكقغ .ـام أَّنا مطبوظة يف أجزاء ُمـػصؾة من ُـتُب افزوتستاكت حتت اشم "إبوـريػا".
وافروم وافسافػوكقغ (وٓ حتى يف إبوـريػا) هي إشدارس إول ,صالة
وإشػار افوحقدة افتي ٓ توجد يف ُـتُب افؽاثوفقك ُّ
بافروم إرثوذـس وافسافػوكقغ
مـسى ,وادؽابقون افثافث وافرابع ,وأؽاين ومزامر شؾقامن .وفؽن بعض اف ُؽتُب ادُؼدَّ شة اخلاصة ُّ
ّ
ؾتحتوي ظذ إشدارس إول ,وصالة مـسى ,وادؽابقغ افثافث ,ظالوة ظذ أن افؽتاب ادُؼدَّ س افقوكاين حيتوي أجض ًا ظذ ادؽابقغ
افرابع يف ُمؾحق .افـاموس وافتاريخ :افتؽوين ,اخلروج ,افالويغ ,افعدد ,افتثـقة ,يشوع ,افؼضاة ,راظوث 4 - 1 ,ادامفك (أشػار
صؿوئقل وادؾوك) 2 - 1 ,إخبار * ,إشدارس إول ,إشدارس افثاين (ظزرا  -كحؿقا) ,أشتر * ,هيوديت * ,ضوبقا4 - 1 * ,
مـسى (موجودة بغ إؽاين) ,إمثال ,اجلامعة ,كشقد اإلكشاد,
مؽابقون .إشػار افشعرية وافـبوية :ادزامر * ,إؽاين * ,صالة َّ
أجوب * ,حؽؿة شؾقامن * ,يشوع بن شراخ * ,مزامر شؾقامن ,هوصع ,ظاموس ,مقخا ,يوئقل ,ظوبديا ,يوكان ,كاحوم ,حبؼوق,
صػـقا ,حجي ,زـريا ,مالخي ,إصعقاء ,إرمقا * ,باروخ ,رشافة إرمقا (موجودة يف باروخ) ,ادراثي ,حزؿقال ,داكقال * ,صالة ظزريا
(موجودة يف داكقال) * ,كشقد افقفود افثالثة (موجودة يف داكقال) * ,شوشـة (موجودة يف داكقال) * ,بعل وافتـغ (موجودة يف
داكقال)].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .108 ,107بدأ جروم ظؿؾه يف ترمجة افؽتاب ادُؼدَّ س يف
رومقة بعد أن ـ َّؾػه افبابا دماشقوس بافؼقام بذفك يف ظام  382أو 383م .ؾؼام بسمجة إناجقل إربعة برسظة ُمستخدم ًا ترمجة ٓتقـقة
ؿديؿة ـلشاس فعؿؾه مع تصويبفا بعد دراشة افـ ُُّصوص افقوكاكقة إصؾقة .وـاكت هدؾه من افؼقام هبذه افسمجة  -ـام ؿال  -هو
ثم ـل ما أدخؾه افـاشخون
تصويب إخطاء افتي حدثت من ادُسمجغ افذين مل يؾتزموا افدِّ ؿة ,وافتَّغقرات افػاضحة من افـُّؼاد اجلفؾةّ ,
ؽروه ,افذين ـاكوا كائؿغ أـثر مـفم ُمتق ِّؼظغ ,ـام يظفر من كؼد افسمجات افالتقـقة افؼديم افتي ؿام هبا مسقحقون بؿن ؾقفم افبابا,
أو َّ
ؾؼد ـان ؾقفا افؽثر جد ًا من إخطاء وافتَّغقرات واإلضاؾات ,ؾؽان أمام جروم ظؿل صاق ,ؾاَّنؿك يف ظؿؾه )...( .ظذ أجة حال,
فؼد ترجم جروم ـل أشػار افعفد افؼديم ,ؾؼد اكرصف إػ هذا افعؿل ؾور ًا بعد أن أـؿل ترمجة إناجقل ,ؾؼام أوًٓ بسمجة رسيعة
كصا ٓتقـق ًا ؿديامً ,وفؽـَّه يف هذه ادرة راجعه ظذ افعزي إصع وظذ كسخة من افسبعقـقة افقوكاكقة .وفؽن
فؾؿزامرُ ,مستخدم ًا أجض ًا ًّ
هذه افسمجة مل حتز رضاه وظـد هذه افـُّؼطة ترك روما واشتؼر يف بقت حلم .ويف بقت حلم اشتلنف جروم ظؿؾه بافؼقام بسمجة ثاكقة
فؾؿزامر .ويف هذه افسمجة ح َّؼق د َّؿة أظظم برجوظه إػ شداشقة أورجياكوس .وهي افؽتاب ادُؼدَّ س افذي به كصوص ظزية ويوكاكقة
تـوظة من افعفد افؼديم يف شتَّة أظؿدة .ومع أن جروم ؿام بعؿل ترمجة ثافثة فؾؿزامرَّ ,
ؾنن هذه افسمجة افثاكقة هي افتي اشتخدمت
ُم ِّ
ثم ذع يف ترمجة شػر أجوب ,وإشػار افثالثة ادـسوبة فسؾقامن ,وشػري أخبار إجام ُمستعقـ ًا بافسبعقـقة .ثم
بعد ذفك يف افػوجلاتاّ .
خطا جروم خطوة جريئة ؾفجر افـَّص افسبعقـي رؽم أنَّه ـان يعتزه ادسقحقون دائامً أنَّه افـَّص احلاشم ٕشػار افعفد افؼديم ,وأظطوه
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مؽاكة أظظم من افـ ُُّصوص افعزية إصؾقة .ومن ذفك افوؿت ؾصاظد ًا ,يبدو أنَّه ,بدًٓ من آظتامد ظذ افسمجة افقوكاكقة افسبعقـقة ,بدأ
جروم ُيسجم ُمباذة من افعزية شائر أشػار افعفد افؼديم].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة ,ادؼدمة[ .كحن كعؾم أن فقس ـل افقفود اتَّػؼوا ظذ افؽتابات افتي
يتؽون مـفا ـتاهبم ادُؼدَّ س ,وأن ادسقحقغ أجض ًا جتادفوا حول إشػار افتي يتؽون مـفا افعفد اجلديد ,وطل إمر ـذفك حتى ظام
300م حغ اتَّػق ؽافبقة ؿادة افؽـقسة ظذ جمؿوظة إشػار افتي يتؽون مـفا افؽتاب ادُؼدَّ س أن ,بل وحتى أن ما زال ُهـاك
اختالف يف أراء ,ؾافرومان افؽاثوفقك ظـدهم ظفد ؿديم ضخم يشؿل افسبعقـقة ,وهي افسمجة افقوكاكقة افؼديؿة فألشػار افعزية,
وافؽـائس إرثوذـسقة افؼؿقة تضقف أشػار ًا ؿؾقؾة أخرى].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .221فألشف ٓ يوجد فؾعفد اجلديد ما ُيؼابل افـُّسخة
احاشورية ,بل يف افواؿع ُهـاك أـثر من  5300خمطوضة فؾعفد اجلديد ,وترى بعض افتَّؼديرات أن ؾقفا اختالؾات أـثر مما يف ـل افعفد
اجلديد من ـؾامت ,ومع أن افبعض يؼوفوا َّ
توجب ظذ افعؾامء أن
ُغر ادعـى احلؼقؼي فؾـَّص ,ؾؼد َّ
إن  %95من هذه آختالؾات ٓ ت ِّ
ُيغربؾوا هذه ادخطوضات فقُحدِّ دوا أـثرها احتامًٓ يف أن يؽون دؿقؼ ًا ,و ُيؼاركون بغ هذه افـُّسخ فؾوصول إػ ما يتو َّؿعون أن يؽون
صحة افـ ُُّصوص يف ـال افعفدين افؼديم
افؼراءة إصؾقة .وظذ توايل افسـغ ,وضع ُك ّؼاد افـ ُُّصوص ؿواظد دُساظدهتم ظذ حتديد َّ
واجلديد ,رؽم َّ
أن هذه افؼواظد ٓ تم ِّدي ظذ افدّ وام إػ أؾضل افؼراءات ,وجيب احلذر افشديد يف تطبقق هذه افؼواظد .وإحدى هذه
افؼواظد هي أن افؼراءة إؿرص هي إـثر احتامًٓ أن تؽون إصل .ؾاف ُؽتّاب ـثرا ً ما أضاؾوا ما ّدة جلعل افـَّص أـثر ؾفامً ظـد ُؿ ّرائفم,
َّٕنم اظتزوا إشػار ادُؼدَّ شة هي ـؾؿة اهلل ادُؼدَّ شة .وؿاظدة أخرى هي أنَّه ُـ َّؾام ـاكت افؼراءة
وفؽـَّفم كادر ًا ما حذؾوا أي رء َّ
ظسرة افػفم ,ؾادُحتؿل أن تؽون هي إصؾقة ,حقث َّ
بسطون افـ ُُّصوص فقجعؾوها واضحة ف ُؼ ّرائفم ,وفؽن مل
أن افؽتبة ـثرا ً ما ُي ِّ
شوهوا افؼراءة .ـام يبحث ُك ّؼاد افـ ُُّصوص ظذ بدائل فؾؽؾامت افتي تبدو ُمتشاهبة يف افـُّطق أو تبدو هؽذا إلزافة
يؽن من ادُحتؿل أن ُي ِّ
تعؿدة من اف ُؽتّاب .وباإلضاؾة إػ ذفكَّ ,إَّنم يبحثون ظن ادؼاضع افتي ُيؿؽن أن يؽون افؽاتب ؿد شفا ظـفا بلن
إخطاء ؽر اد ُ َّ
عغ فؾؽؾؿة إػ اشتخدام ُم ِّ
تلخر فـػس افؽؾؿة ,وهؽذا ظن ؽر ؿصد حذف ـؾامت يف افوشط.
خت َّطى شطرا ً أو اكتؼل من اشتخدام ُم َّ
ومع أن ادُشؽالت يف افـ ُُّصوص يف افعفد افؼديم ما زافت يف حاجة إػ ُح ُؾولَّ ,
ؾنن اف ِّثؼة يف افـ ُُّصوص احاشورية جعؾت ظؿل افعؾامء
افرهقب من افؼراءات ادُختؾػة يف خمطوضات افعفد اجلديد شتجعل ُك ّؼاد افعفد اجلديد ُيواجفون ظؿ ً
ال صا ًّؿا ظذ مدى
أجرس ,وافعدد َّ
شـغ ظديدة آتقة].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .157أول صخص اشتطاع جتؿقع وكؼ افعفد اجلديد بؾغته
إصؾقة هو دشقدريوس إرزمس ,وهو آبن ؽر افؼظي فؽاهن هوفـدي وأبـة أحد إضباء .ـ َُز إرزمس وأصبح رجل دين ؾصقح
وفؽـَّه ؿبل ذفك ُأ ِ
خؼ َي به إػ أحد إديرة ظـدما ّ
تويف وافداه].
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شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .57افؽتاب ادُؼدَّ س افسامري :يف إزمـة افؽتابقة اد ُ ِّ
تلخرة,
ـان افقفود يعتزون افسامريغ بلَّنم صعب وثـي من أجـاس ُخمتؾطة وإيامن ُمـحرف .ؾؼد ؿال افقفود َّ
إن افسامريغ ـاكوا كتاج ُؽزاة
أصوريغ اشتوفوا ظذ صاميل إرسائقل يف افؼرن افسابع ؿبل ادقالد وتزاوجوا مع افقفود افذين بؼوا يف افبالد .وفؽن افسامريغ ؿافوا َّإَّنم
افصدُّ وؿقون -
افبؼقة إمقـة افوحقدة من إرسائقل واحلارشون فؾؽتاب ادُؼدَّس احلؼقؼي .وؿد اظتز افسامريون  -مثؾفم مثل افقفود َّ
إشػار اخلؿسة إوػ من افؽتاب ادُؼدَّ س ,هي ادُؼدَّ شة .وفؽن كسختفم من هذه إشػار اخلؿسة هبا اختالؾات ها ّمة ظن افـُّسخة
وأهم اختالف هو َّأَّنم يؼوفون َّ
مؽتوب يف افوصايا
إن جبل جرزيم وفقس أورصؾقم هو ادؽان افصحقح فعبادة اهلل ,بل هو
افعزية.
ٌ
ّ
افعؼ افتي فدهيم .وفتلجقد دظواهم افديـقة ,يرجعون إػ أؿدس ُمؼتـقاهتم ,وهي خمطوضة ؿديؿة بنمضاء ـاتب اشؿه أبقشا ,ذـره أنَّه
وأول رئقس فؽفـة إرسائقل .وا َّدظى أبقشا أنَّه ـتب ادخطوضة يف باب اخلقؿة مرـز افعبادة يف
حػقد من أحػاد هارون أخي موشىَّ ,
جبل جرزيم بعد ثالثة ظؼ شـة من وصول إرسائقل إػ أرض ــعان ,وـثرون من افعؾامء ُي ِّ
ؽذبون هذا آ ِّدظاء ٕن أشؾوب
ِ
ؽوكة من ُر َؿع
اإلمضاء يرجع إػ  1100بعد ادقالد .وافبعض من افعؾامء افؼالئل افذين ُشؿح هلم بػحص ادخطوضة يؼوفون َّإَّنا ُم َّ
ُخمتؾػة ُمؾ َّػؼة من خطوط ترجع إػ ؿرون ظديدة وبلجدي ُأناس ُخمتؾػغ .وافؽتاب ادُؼدَّ س افسامري مبـي ظذ بعض أؿدم افؽتابات
إن افـُّسخة افسامرية ُك ِّؼحت فؾدؾاع ظن ظؼائد افسامريغ .أ َّما افسامريون ؾقؼوفون َّ
افعزية ادعروؾة ,وفؽن يؼول ظؾامء ـثرون َّ
إن
افؽتاب ادُؼدَّ س افقفودي هو افذي تم تـؼقحه .وما زال بعض مئات من افسامريغ يعقشون يف إرسائقل ,ويف ـل شـة ُيؼدِّ مون ذبائح
ظقد افػصح ظذ جبل جرزيم ,افذي ُي ّ
طل ظذ مديـة كابؾس (صؽقم افؼديؿة)].
شتقػن مقؾر و روبرت هوبر :تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س ,دار اف َّثؼاؾة  -صـ[ .88أؿدم اف ُؽتُب ادُؼدَّ شة افتي وصؾت إفقـا ٓ :أحد يعؾم متى
ضم أشػار افعفدين افؼديم واجلديد يف ُجم َّؾد واحد ,وفؽن أؿدم كُسختغ من افؽتاب ادُؼدَّ س وصؾتا إفقـا (ـامؾتغ تؼريب ًا) ترجعان
تم ّ
ّ
إػ ُمـتصف افؼرن افرابع ,وتعرؾان افقوم بادخطوضة افػاتقؽاكقة وادخطوضة افسقـائقة ,وحتتويان ظذ ُمعظم افـُّسخة افسبعقـقة (أول
ترمجة يوكاكقة فؾؽتاب ادُؼدَّ س افعزي) وحتتوي ظذ إشػار افتي حذؾفا افقفود ,واظتزها افزوتستاكت أشػار ًا أبوـريػقة مع أن
ادخطوضة افػاتقؽاكقة يـؼصفا أشػار ادؽابقغ .وـؾتا ادخطوضتغ حتتويان ظذ أشػار افعفد اجلديد ـؾفا ( 27شػرا ً) .وادخطوضة
ِ
ثم اكتفى
افسقـائقة حتتوي أجض ًا ظذ رشافة بركابا وراظي هرماس .وإرجح أن افـُّسخة افػاتقؽاكقة ؿد ـُتبت يف مرص يف كحو 350مّ ,
هبا ادسار إػ مؽتبة افػاتقؽان يف روماّ .أما افـُّسخة افسقـائقة ؾؾفا تاريخ أـثر إثارة ,ؾؼد ـُتِ َبت يف مرص يف أواخر افؼرن افرابع
ِ
ؿؿته .وط َّؾت افـُّسخة ؾقه خمبوءة
ُ
وحػظت يف دير شاكت ـاترين ظـد أؿدام جبل موشى ,ادُعتؼد أن موشى تؾ َّؼى افوصايا افعؼ ظذ َّ
حتى 1844م ,حغ جاء ظامل أخامين هو ؿسطـطغ تشقذورف افذي ظثر ظؾقفا يف ـوم من افؼاممة ـان ُمعدًّ ا فؾحريق ,وؾور ًا ظـدما أدرك
ِِ
وَّٕنام تؽادان أن تؽوكا ُمؽتؿؾتغَّ ,
ؾنن هلاتغ ادخطوضتغ ؿقؿة ٓ
حؼقؼة ما اـتشػه ,أنؼذ ُمعظم ادخطوضة .فؼدَ م هاتغ ادخطوضتغ َّ
تُؼدَّ ر يف ُمعاوكة ظؾامء ا فؽتاب ادُؼدَّ س أن].
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يف ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقه َو َش َّؾم
كسلل اهلل أن يتؼ َّبل هذا اف َع َؿل ,وأن يؽون خافص ًا فوجفه تعاػُ ,متَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َص َّذ ُ
شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ ظوية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم ( ,)873179ببـك آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كرص ,افؼاهرة ,مجفورية مرص افعربقة

دزيد من افتَّواصل:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاءُ ,مؿد صاهغ 00201005654207
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُم َّ
تتم افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿته ّ
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