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يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 3ف  : 3ع  1إػ  - 7صـ[ .97 ,96إن رشافة بطرس
افشقوخ إؿدمون يف ـتابتفم ـسػر ٓ يؼبل أي كزاع .ظذ أنـا ظؾؿـا َّ
بصحتفا .وؿد اشتعؿؾفا ُّ
بلن رشافته افثاكقة
إول ُمعسف
َّ
ادوجودة بغ أيديـا أن فقست ضؿن إشػار افؼاكوكقة ,وفؽـَّفا مع ذفك إذ اتَّضحت كاؾعة فؾؽثرين ؾؼد اشتُعؿؾت مع باؿي
طرس» و «اإلكجقل» افذي حيؿل اشؿه و «افؽرازة» و «افرؤيا»  -ـام ُش ِّؿ َقت  -ؾنكَّـا كعؾم َّأَّنا مل تُؼبل
سؿى «أظامل ُب ُ
إشػارّ .أما ما ُي ّ
من اجلؿقع ٕنَّه مل يؼتبس مـفا أي ـاتب حديث أو ؿديم .ظذ أنَّـي شلحرص أن ُأ ِّبغ يف مم ِّفػي افتارخيي  -ظالوة ظذ افتسؾسل
افرشؿي  -ما اظتاد ُـتّاب افؽـقسة اؿتباشه من وؿت ٔخر من إشػار ادُتـازع ظؾقفا ,وما ؿافوه ظن إشػار افؼاكوكقة ادؼبوفة ,وظن
َّ
طرس ,ؾافذي أظرؾه هو أن رشافة واحدة ؾؼط ؿاكوكقة و ُمعسف هبا من ُّ
وأما
افش ُقوخ إؿدمغّ .
ؽرهاّ .أما إشػار افتي حتؿل اشم ُب ُ
رشائل بوفس إربع ظؼة ,ؾفي معروؾة وٓ كزاع ظؾقفا ,وفقس من إماكة افتَّغايض ظن هذه احلؼقؼة ,وهي أن افبعض رؾضوا
رشافة افعزاكقغ ؿائؾغ َّ
أن ــقسة روما صؽَّؽت ؾقفا ظذ أشاس أن بوفس مل يؽتبفاّ .أما ما ؿافه افذين شبؼوكا ظن هذه افرشافة ؾسلؾرد
وأما ظن «أظامل بوفس» ؾؾم أجده بغ إشػار ؽر ادُتـازع ظؾقفا .وفؽن كظرا ً َّ
افرشول
فه مؽاك ًا ًّ
ٕن كػس َّ
خاصا يف ادوضع ادُـاشبّ .
سؿى "افراظي" ؾقجب ُمالحظة أن
يف حتقته افواردة بآخر رشافة رومقة ذـر  -ضؿن من ذـرهم  -هرماس افذي ُيـسب إفقه افسػر اد ُ َّ
هذا افسػر ُمتـازع ظؾقه وٓ ُيؿؽن وضعه ضؿن إشػار ادُعسف هبا ,مع أن افبعض يعتزوكه ٓ ؽـى ظـه ش َّقام ظـد من ُيريدون تع ُّؾم
مبادئ اإليامن .وظذ أي حال ,ؾـحن كعرف أنَّه ُيؼرأ يف افؽـائس ,ـام تبقَّـت أن افبعض من أؿدم اف ُؽتّاب اؿتبسوا مـه .وهذا يؽػي
إليضاح إشػار ؽر ادُتـازع ظؾقفا وإشػار ؽر ادُعسف هبا من اجلؿقع].
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 3ف  - 16صـ[ .117وتوجد بغ أيديـا رشافة
بصحتفا ,وهي ضويؾة جد ًا وها َّمة جد ًا .وؿد ـتبفا باشم ــقسة روما إػ ــقسة ـوركثوس ظـدما ؿامت ؾتـة
ٓـؾقؿـضس هذاُ ,معسف
َّ
يف هذه افؽـقسة إخرة .وكحن كعؾم أن هذه افرشافة ـاكت تُستعؿل يف ــائس ـثرة يف اف ُع ُصور املاضقة وٓ زافتّ .أما ظن ؿقام ؾتـة
يف ــقسة ـوركثوس يف افوؿت ادُشار إفقه ,ؾشفد بذفك هقجقسبوس وصفادته صادؿة].
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 3ف  : 24ع  - 15صـّ [ .126أما فوؿا ؾنكَّه هو كػسه يف
ؿصة ظن احلوادث ادُتقؼـة ظـده,
ترسظوا يف تللقف َّ
افسبب افذي دظا إػ ـتابته ,ؾ ُق ِّ
بداية إكجقؾه ُي ِّبغ َّ
ؼرر بلنَّه إذ ـان آخرون ـثرون ؿد َّ
ودون يف إكجقؾه وصػ ًا دؿقؼ ًا فتؾك احلوادث افتي تؾؼى ظـفا ادعؾومات
أحس هو كػسه برضورة إراحتـا من آرائفم ؽر ادُتقؼـةَّ ,
ؾؼد ّ
افر ُشل].
افؽامؾةُ ,يساظد ظذ هذا صداؿته افوثقؼة فبوفس وإؿامته معه ,ومعرؾته فسائر ُّ
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 3ف  : 24ع  17و  - 18صـّ [ .126أما ظن ـتابات
ِ
يوحـا َّ
افرشافتغ أخرين
افسابِؼة بدون كزاع ,بل أيض ًا رشافته إوػ .وفؽن ِّ
ؾنن إكجقؾه فقس هو افوحقد افذي ُؿبِل أن ويف اف ُع ُصور ّ
ُمتـازع ظؾقفام .وأما ظن شػر افرؤيا َّ
ؾنن آراء أؽؾبقة افـاس ٓ تزال ُمـؼسؿة .وفؽــا يف افوؿت ادُـاشب شـػصل يف هذه ادسللة أيض ًا
من صفادة إؿدمغ].
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يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 3ف  : 25ع  1إػ  - 5صـ[ .127وضاملا ُـ ّـا بصدد
افسابق ذـرها .وأول ـل يشء إذ ًا جيب أن توضع إناجقل
افبحث يف هذا ادوضع ,ؾؿن اد ُـاشب أن ُكحيص ـتابات افعفد اجلديد ّ
إربعة ,يؾقفا شػر أظامل افرشل .بعد هذا جيب وضع رشائل بوفس ,يؾقفا يف افستقب رشافة يوحـا إوػ افتي بغ أيديـا ,وأيض ًا
رشافة بطرس .بعد ذفك ُتوضع  -إن ـان ذفك ُمـاشب ًا حؼ ًا  -رؤيا يوحـا ,افتي شـبغ أراء ادختؾػة ظـفا يف افوؿت ادـاشب .هذه
بافرؽم من هذا ,ؾبغ أيديـا افرشافة افتي
إذ ًا هي مجقعفا ضؿن إشػار ادؼبوفة .أ ّما إشػار ادتـازع ظؾقفا ,اد ُعسف هبا من افؽثرين َّ
سؿي رشافة يعؼوب ورشافة هيوذا وأيض ًا رشافة بطرس افثاكقة ,وافرشافتان افؾتان ُيطؾق ظؾقفام رشافتا يوحـا افثاكقة وافثافثة ,شواء
ُت َّ
اكتسبتا إػ اإلكجقع أو إػ صخص آخر بـػس آشم .وضؿن إشػار ادرؾوضة ,جيب أن يعتز أيض ًا أظامل بوفس وما يسؿى بسػر
افراظي ورؤيا بطرس ,ويضاف إػ هذه رشافة بركابا افتي ٓ تزال باؿقة ,وما يسؿى تعافقم افرشل ,وإػ جاكب هذه ,ـام ؿدمت ,رؤيا
مت ,وفؽن أخرين يضعوَّنا ضؿن إشػار ادؼبوفة .وضؿن هذه افـتقجة,
يوحـا ,إن ـان ذفك مـاشب ًا ,افتي يرؾضفا افبعض ـام ؿدَّ ُ
يضع افبعض أيض ًا إكجقل افعزاكقغ افذي جيد ؾقه ّ
خاصة افعزاكقون افذين ؿبؾوا ادسقح .وـل هذه يصح اظتبارها ضؿن إشػار
فذة َّ
ادُتـازع ظؾقفا].
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 5ف  : 8ع  1إػ  - 8صـ[ .215 ,214كظرا ً ٕنَّـا يف
بداية هذا ادم َّفف وظدكا بلن كُؼدِّ م ,ظـد اف ُّؾ ُزوم ,أؿوال آباء افؽـقسة و ُـتّاهبا ,افتي ؾقفا أظؾـوا ما وصل إفقفم من افتَّؼافقد بخصوص
إشػار افؼاكوكقة ,وكظرا ً َّ
ٕن إيريـاوس هو أحدهم ,ؾنكَّـا شـُؼدِّ م أن أؿوافه ,وأوًٓ ما يؼوفه ظن إناجقل ادُؼدَّ شة« :فؼد كؼ متَّى
ويمشسان افؽـقسة يف روما .وبعد ارحتاهلم كؼل إفقـا ُمرؿس  -تؾؿقذ
إكجقل بغ افعزاكقغ ب ُؾغتفم ,إذ ـان بطرس وبوفس يؽرزان
ِّ
ودون فوؿا  -افذي ـان ُمالزم ًا فبوفس  -يف ـتابه اإلكجقل افذي أظؾـه
بطرس وفسان حافه  -ـتابة تؾك إمور افتي ـرز هبا بطرسَّ .
افرب ,وافذي ـان أيض ًا يض َّط ِجع ظذ صدره  -إكجقؾه إذ ـان ُمؼقامً يف أؾسس بآشقا» .هذا ما
بوفس .بعد ذفك كؼ يوحـا  -تؾؿقذ َّ
افسابِق ذـرهّ .أما يف افؽتاب اخلامس ؾقتحدَّ ث ـام يع ظن رؤيا يوحـا وظدد اشم ضدّ ادسقح:
َّ
دوكه يف افؽتاب افثافث من مم ِّفػه ّ
َّ
« َّ
وٕن هذا افعدد ؿد ُو ِجدَ يف ـل افـ َُّسخ افؼديؿة ادُعسف هبا ,يم ِّيد صحته من رأوا يوحـا وجف ًا فوجه,
وٕن هذه إمور هي ـذفك,
وادـطِق ُيع ِّؾؿـا َّ
يتبغ من حروؾه ,وذفك حسب ضريؼة احلساب بغ افقوكاكقغ  .»...وبعد ؿؾقل ؿال ظن كػس
أن ظدد اشم افوحش َّ
ادوضوع« :وفقست فـا اجلُرأة افؽاؾقة فؾتَّحدُّ ث بتدؿقق ظن اشم ضدّ ادسقحٕ :نَّه فو ـان رضوري ًا أن ُيذاع اشؿه برصاحة يف افوؿت
احلارض فؽان افذي رأى افرؤيا ؿد أظؾـهٕ .نَّه رآها ُمـذ وؿت وجقز ,يف جقؾـا تؼريب ًا ,يف أواخر ُمدَّ ة ُحؽم دومتقاكوس» .هذا ما ذـره
يف ادم ِّفف ادُشار إفقه ظن رؤيا يوحـا .وؿد ذـر أيض ًا رشافة يوحـا إوػُ ,مؼتبس ًا أد َّفة ـثرة مـفا ,وأيض ًا من رشافة بطرس إوػ.
افسػر ؿائ ً
الَّ :أول ـل يشء آمن بلن اهلل واحد,
افراظي» ؾؼط بل أيض ًا يؼبؾه ,وؿد ـتب ظـه ما يع« :حسـ ًا تؽ َّؾم ِّ
وهو ٓ يعرف ـتاب « ّ
الَّ « :
افذي خؾق ـل إصقاء وأـؿؾفا» إفخ .وهو يستعؿل تؼريب ًا كػس ـؾامت حؽؿة شؾقامن ؿائ ً
إن رؤية اهلل تـتج خؾود ًا ,واخلؾود
ؼربـا من اهلل»].
ُي ِّ
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يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 6ف  : 14ع  1و  - 2صـ[ .261وبآختصار ,فؼد
ؿدَّ م (أي :اـؾقؿـضس اإلشؽـدري) يف مم ِّفػه «وصف ادـاطر» وصػ ًا ُموجزا ً ظن مجقع إشػار افؼاكوكقةُ ,دون أن حيذف إشػار
سؿى رؤيا بطرس .ويؼول إ َّن افرشافة إػ
وافسػر اد ُ َّ
وافرشائل اجلامعة إخرى ,ورشافة بركاباِّ ,
ادُتـازع ظؾقفا ,أظـي رشافة هيوذا َّ
وأَّنا ـُتِ َبت إػ افعزاكقغ بافؾغة افعزاكقة ,وفؽن فوؿا ترمجفا بدؿة وكؼها إػ افقوكاكقغ ,وفذا ؾنكَّه يوجد
افعزاكقغ من تللقف بوفسَّ ,
يف هذه افرشافة كػس أشؾوب افتَّعبر افذي يف شػر إظامل].
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 6ف  : 25ع  1إػ  - 14صـ[ .276-273وظـد
ؼرر بلن إشػار افؼاكوكقة
تػسره فؾؿزمور إول ,ؿدَّ م (أي :أورجياكوس اإلشؽـدري) ؿائؿة ٕشػار افعفد افؼديم ـام يع« :جيب أن ُي َّ
ـام ش َّؾؿفا إفقـا افعزاك ُّقون اثـان وظؼون ,وهي تت َِّػق مع ظدد حروؾفم اهلجائقة» .وبعد ذفك يؼولّ « :أما أشػار افعزاك ُّقون آثـان
سؿوكه بلول ـؾؿة ؾقه «براصقت» ومعـاها «يف افبدء» -
ُسؿقه افتَّؽوين ,وفؽن افعزاكقغ ُي ُّ
وافعؼون ؾفي ـام يع :افسػر افذي ك ِّ
اخلروج ,واشؿه «وفسؿوث» أي« :هذه إشامء»  -افالو ُّيون ,واشؿه «ويؽرا » ,أي« :وداظ ًا»  -افعدد ,واشؿه «امسػقؽوديم» -
افتثـقة ,واشؿه «افقادباريم» أي :هذا هو افؽالم  -يشوع بن كاف ,أويوشو بن كون  -افؼضاة وراظوث يف شػر واحد ,واشؿه
«شػاتقم»  -ادؾوك إول وافثاين يف شػر واحد ,واشؿه صؿوئقل ,أي :اددظو من اهلل  -ادؾوك افثافث وافرابع يف شػر واحد ,واشؿه
«ومؾش داود» ,أي :ممؾؽة داود  -أخبار إيام إول وافثاين يف شػر واحد ,واشؿه دبرايؿن ,أي :أخبار إيام  -ظزرا إول وافثاين,
واشؿه ظزرا ,أيُ :مساظد  -ادزامر ,واشؿه «شػارثؾقم»  -أمثال شؾقامن ,واشؿه «مؾوث»  -اجلامعة ,واشؿه «ـوفث»  -كشقد
اإلكشاد (ٓ إكشاد اإلكشاد ـام يزظم افبعض) ,واشؿه «شر هساريم»  -أصعقا ,واشؿه «يسقا»  -إرمقا مع ادراثي وافرشافة يف شػر
واحد ,اشؿه إرمقا  -داكقال ,واشؿه داكقال  -حزؿقال ,واشؿه يزؿقال  -أيوب ,واشؿه أيوب  -أشتر ,واشؿه أشتر .وظالوة ظذ
افسابِق ذـره .ويف ـتابه إول ظن إكجقل متَّى,
هذه ,يوجد شػرا ادؽابقغ ,واشؿفا «شاربث شاباكقل» ».هذا ما ذـره يف ادم َّفف ّ
افذي ُي ِّبغ ؾقه ظؼقدة افؽـقسة ,يشفد بلنَّه ٓ يعرف شوى أربعة أناجقل ,ويؽتب أيت« :بغ إناجقل :إربعة ,وهي افوحقدة افتي ٓ
ظرؾت من افتَّؼؾقد َّ
أن أوهلا ـتبه متَّى ,افذي ـان ّ
ظشار ًا ,وفؽـَّه ؾقام بعد صار رشوًٓ فقسوع
كزاع بشلَّنا يف ــقسة اهلل حتت افسامء,
ُ
ِ
تـرصين من افقفود ,وك ُِؼ بافؾغة افعزاكقة .وافثاين ـتبه مرؿس وؿد ـتبه وؾؼ ًا فؾتعؾقامت افتي تؾ ّؼاها من بطرس,
فؾؿ ِّ
ادسقح ,وؿد ُأظدّ ُ
افذي يف رشافة اجلامعة يعسف به ابـ ًا ؿائالً :تُس ِّؾم ظؾقؽم افتي يف بابل ادُختارة معؽم ,وـذا مرؿس ابـي .واف ّثافِث ـتبه فوؿا ,وهو
ِ
تـرصين من إمم .وآخر افؽل اإلكجقل افذي ـتبه يوحـا )...( .وبطرس افذي ُبـ ِ َقت
أؿره بوفس ,وـُتب من أجل اد ُ ِّ
اإلكجقل افذي َّ
ظؾقه ــقسة ادسقح افتي ٓ تؼوى ظؾقفا أبواب اجلحقم ,ترك رشافة واحدة ُمعسف هبا ,وفع َّؾه ترك رشافة ثاكقة أيض ًا ,وفؽن هذا أمر
مشؽوك ؾقه .وهل كحن يف حاجة فؾتَّحدُّ ث ظن ذاك افذي اتَّؽل يف حضن يسوع ,أي :يوحـا افذي ترك فـا إكجق ً
ال واحد ًا ,رؽم أنَّه
اظسف بلنَّه ـان ُممؽـ ًا فه أن يؽتب ـثرا ً جد ًا ممّا ٓ يسعه افعامل .وـتب أيض ًا شػر افرؤيا ,وفؽـَّه ُأ ِم َر بلن يصؿت وٓ يؽتب افؽؾامت
بصحتفام من
ور َّبام أيض ًا رشافة ثاكقة وثافثة ,وفؽـَّفام فقسا ُمعسؾا
َّ
افتي تؽ َّؾؿت هبا افوظود افسبعة .وترك أيض ًا رشافة ؿصرة جد ًاُ ,
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اجلؿقعُ ,
افرشافة إػ افعزاكقغ يف ظظاته ظـفاَّ « :
إن ـل
ؼرر ما يليت بخصوص ِّ
وُها مع ًا ٓ حتتويان ظذ مائة شطر» .وظالوة ظذ هذا ُي ِّ
من يستطقع متققز افػرق بغ إفػاظ اف ُّؾغوية ُيدرك َّ
افرشافة إػ افعزاكقغ فقس ظا ّم ًّقا ـ ُؾغة افرشول افذي اظسف ظن كػسه
أن أشؾوب ِّ
شويل بد َّؿة,
بلنَّه ظا ّم ّي يف افؽالم ,أي يف افتَّعبر ,بل تعبراهتا يوكاكقة أـثر د َّؿة وؾصاحة .بل ٓبد أن يعسف ,ـل من يػحص افـَّص َّ
افر ّ
َّ
ؾت
افرشوفقة ادُعسف هبا ».وبعد ذفك ُيضقف ما يليت« :وإن ُش ِؿ َح يل بنبداء رأييُ ,ؿ ُ
افرشافة ظجقبة وفقست دون افؽتابات َّ
أن أؾؽار ِّ
ٍ
َّ
ودون ما ؿافه ُمع ِّؾؿه ظـدما شؿحته فه
افرشول ,أ ّما إشؾوب وافتَّعبرات ؾفي
فشخص تذـَّر تعافقم افرشولَّ ,
إن إؾؽار هي أؾؽار َّ
اف ُػرصة .فذفك إن اظتؼدت أيّة ــقسة َّ
افرشافة ؾؾ َت ْؼ َبل ٕجل هذإ .نَّه ٓ ُبدّ أن يؽون فألؿدمغ تعؾقؾفم
أن بوفس هو افذي ـتب هذه ِّ
ؾاهلل يعؾم .يؼول بعض من شبؼوكا َّ
إن اـؾقؿـضس أشؼف روما
ظـدما ش َّؾؿوها إفقـا ظذ أشاس َّأَّنا فؾرشول .أ ّما من َـتَب ِّ
افرشافة ُ
افرشافة ,وأخرون َّ
إن ـاتبفا هو فوؿا ,مم ِّفف اإلكجقل وشػر إظامل]».
َـتَب ِّ
يوشابقوس افؼقرصي :تاريخ افؽـقسة ,ترمجة :مرؿس داود ,مؽتبة ادحبة ,ك  : 7ف  : 25ع  1إػ  - 27صـ[ .332-329بعد هذا
حتدَّ ث هؽذا (أي :ديوكقسقوس افؽبر بابا اإلشؽـدرية يف افؼرن افثافث) ظن رؤيا يوحـا« :فؼد رؾض افبعض ممَّن شبؼوكا افسػر
وحتاصوه ـؾ َّق ًةُ ,مـتؼديـه إصحاح ًا إصحاح ًا ,و ُمدَّ ظغ بلنَّه بال معـى ,ظديم افزاهغ ,وؿائؾغ َّ
َّٕنم يؼوفون إكَّه فقس
بلن ُظـواكه ُم َّ
زورَّ .
افر ُشل ,أو افؼديسغ ,أو
من تصـقف يوحـا ,وٓ هو رؤيإ ,نَّه حيجبه حجاب ـثقف من اف ُغ ُؿوض .ويمـِّدون أنَّه مل يؽتبه أي واحد من ُّ
أي واحد من رجال افؽـقسة ,بل َّ
أن ـوركثوس مم ِّفف ِّ
ؿصته اخلقافقة كسبفا إػ يوحـا.
افشقعة افتي تُدظى افؽوركثقون ,إذ أراد أن ُيد ِّظم َّ
مؾذات اجلسد ,وصفواك ًّقا جد ًا ,ؾؼد ظ َّؾ َم بِ َّ
إن مؾؽوت ادسقح شوف يؽون مؾؽوت ًا أرض ًّقا ,وٕنَّه ـان ُمـغؿس ًا يف ّ
وهذا ما كادى بهَّ :
لن
ادؾؽوت شوف يؽون ؿائامً ظذ هذه افتي أح َّبفا ,أي يف صفوة اف ُب ُطون َّ
وافشفوة اجلـسقة ,أو بتعبر آخر :يف إـل ُّ
َّزوج
وافؼب وافت ُّ
وافوٓئم ّ
افستار يستطقع إصباع صفواته بطريؼة أـثر ُؿ ُبوًٓ .ظذ أنَّـي مل أتجارس أن
وافذبائح وذبح َّ
افضحايا ,طـًّا مـه بلنَّه حتت هذا ِّ
أرؾض افسػر َّ
ٕن افؽثرين من اإلخوة ـاكوا ُجي ُّؾوكه جد ًا وفؽـَّـي أظتز أنَّه ؾوق إدراـي ,وأن يف ـل جزء معاين ظجقبة جد ًا ُخمتػقة
ؾلطن أن وراءها معـى أظؿق .وإكَّـي ٓ ُأريد أن أؿقسفا أو أحؽم ظؾقفا بعؼع ,بل أظتزها أظذ من أن
ُـت ٓ أؾفم افؽؾامت
ٕنَّـي إن ـ ُ
ّ
أتعجب ٕنَّـي ٓ أؾفؿه ».بعد هذا يػحص ـل شػر
وفست أرؾض ما ٓ أدرـه ,بل بافعؽس,
أدرـفا ,تارـ ًا جمآً أوشع فإليامن.
ُ
َّ
ِ
رصح بغبطة من حيػظوَّنا وؽبطة
افرؤيا وبعد أن ُيزهن اشتحافة ؾفؿه حرؾقًّا يبدأ افؼول« :بعد أن أـؿل افـبي ـل افـ َُّّبوة ,ـام ُدظ َقتُ ,ي ِّ
ُبوة هذا افؽتاب ,ويل أنا يوحـا افذي ـان يـظر ويسؿع هذإ .جل هذا ٓ أنؽر أنَّه ـان ُيدظى
كػسه إذ يؼول :ضوبى دن حيػظ أؿوال ك َّ
يوحـاَّ ,
بافروح اف ُؼدُ س .وفؽـَّـي ٓ
وإن هذا افسػر من ـتابة صخص ُيدظى يوحـا .وأواؾق أيض ًا أنَّه من تصـقف رجل ؿدِّ يس ُمؾفم ُّ
وافرشافة اجلامعةٕ .نَّـي أشتطقع احلُؽم من ضبقعة ـؾقفام ,ومن
أصدِّ ق بلنَّه هو افرشول ابن زبدي ,أخ يعؼوب ـاتب إكجقل يوحـا ِّ
صقغة افتَّعابر ,ومن مضؿون ـل افسػر ,أنَّه فقس من تصـقػهَّ .
ٕن اإلكجقع مل يذـر اشؿه يف أي مؽان ,ومل ُيعؾن ظن ذاته ٓ يف
افرشافة )...( .وفؽن جيب افتَّسؾقم بِ َّ
ؼرر هو .وفو أنَّه ؽر واضح َم ْن هو
لن ـاتب هذه إمور ـان ُيدظى يوحـا ـام ُي ِّ
اإلكجقل وٓ يف ِّ
ِ
افرب ,أو افذي اتَّؽل ظذ صدره ,أو أخ يعؼوب ,أو
يوحـا هذإ .نَّه مل يؼل ,ـام ؿقل مرار ًا يف اإلكجقل ,أنَّه هو افتؾؿقذ ادحبوب من َّ
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افذي صفد وشؿع اف َّرب )...( .ويف اظتؼادي إكَّه ـان ُهـافك ـثرون بـػس اشم افرشول يوحـا ,افذين بسبب حم َّبتفم فه وإظجاهبم به
سؿي افؽثرون من أبـاء ادممـغ بوفس
افرب مثؾهَّ ,اَّتذوا كػس اف َّؾؼب ـام ُي ِّ
واؿتدائفم به ورؽبتفم يف أن يؽوكوا حمبوبغ من َّ
وبطرسَّ .
وافرشافة يت َِّػؼان مع بعضفام ,ويبدآن بلشؾوب واحد )...( .أ ّما شػر افرؤيا ؾقختؾف ظن هذه افؽتابات وؽريب
ٕن اإلكجقل ِّ
يؿس موضوع افسػرين من ؿريب أو بعقد .ويؽاد خيؾو من أي تعبر يوجد ؾقفام )...( .وظالوة ظذ هذا َّ
ؾنن أشؾوب
ظـفا .وٓ ّ
وافرشافة خيتؾف ظن أشؾوب شػر افرؤيا )...( .وأنا ٓ أنؽر َّ
وكبوة .وفؽـَّـي مع ذفك
أن افؽاتب أخر رأى رؤيا ,وكال ظؾامً َّ
اإلكجقل ِّ
أظتؼد َّ
أن هلجته و ُفغته ٓ تت َِّػؼان مع اف ُّؾغة افقوكاكقة اف ُػصحى ,بل هو يستعؿل اصطالحات بربرية ,ويف بعض ادواضع أؽالض ًا كحوية.
ؾت هذا بؼصد إيضاح اخلالف بغ
وٓ ُيعـقـا اإلصارة إفقفإ ,نَّـي ٓ ُأريد أن ي ُظ ّن أي واحد أنَّـي أذـر هذه إمور بروح افتَّفؽُّم ,إكَّام ُؿ ُ
افؽتابات ادُختؾػة]».

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 حمؿد َ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 شخاء ,حمؿد صاهغ 00201005654207
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُم َّ
تتم افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿته ّ
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