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╝ 

اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ة ـَ ا  َذَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 ُخالصة ـتاب:

س )تارخيه, صّحته, ترمجاته(  تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ
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ستؼديم افؽتاب ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س, ط. دار افؽتاب )تارخيه, صحته, ترمجاته( ادُؼدَّ ة ]. 9صـ - ادُؼدَّ ظـدما ُكؾؼي كظرة ظامَّ

سظذ افؽتاب  تبت بؼؾم  مؽتبة. وفؽـه أنه فقس ـتابًا واحداً ُكالحظ من افوهؾة إوػ  ادُؼدَّ ـُ ُتبًا ـثرة  ـُ ّتاب ـثرينتشؿل  ظذ مر  ـُ

 [.ظصور ضويؾة

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ أـثر من أربعغ صارك ]. 21صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

س.  صخصاً  . ؾؿـفم ادؾك ـام ـاكوا ظذ درجات ثؼاؾقة ُمتػاوتة جداً , وؿد جاء همٓء من خؾػقات ُُمتؾػةيف تدوين افؽتاب ادُؼدَّ

ومـفم افطبقب ومـفم رجل افسقاشة, ـام ـان مـفم راظي افغـم وصقاد افسؿك ! ومـفم من ـان ظذ درجة ظافقة من افثؼاؾة يف 

ً من افتَّعؾقم.ظكه, ـام ـان مـفم َمْن مل يـ  [ل ؿسطًا واؾرا

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ مل تؽن أشػار افؽتاب ]. 48صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

س مؼسؿة إػ ؾصول وآيات ظـد ـتابتفا.  يد اؿتباس ظبارات ـثرة من افؽتاب ادُؼدَّ يد افدراشة وتزا سإٓ أن تزا , أبرز احلاجة إػ ادُؼدَّ

 [حتديد إماـن افتي يتم آؿتباس مـفا.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ويستخدم افبعض ]. 49صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ء أضؾؼـا ويُ  مشتؼة من ـؾؿة صحقح, وـؾؿة إصحاح تعبراً ظن افػصول افؽتابقة« إصحاح»ـؾؿة  ؼصد هبا تؼديم "جزء متؽامل" شوا

 [ظؾقه ـؾؿة إصحاح أو ؾصل.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ بؿرور افزمن ؿام ]. 49صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

م(, 1228اؿػة ــسبري )حقث توىف ظام ظـدما ـان يف باريس, ؿبل أن ُيصبح رئقسًا ٕش Stephan Langtonشتقػن ٓكجتون 

س يف ترمجته افالتقـقة إػ افػصول ادعروؾة فديـا افقوم ثم تم تعؿقم هذا افتؼسقم يف شائر افؾغات. وبعد ذفك ؿام  بتؼسقم افؽتاب ادُؼدَّ

فتؼسقم افذي ٓ كزال وهو كػس ا روبرت إيتغ )أي: اشتػاكوس( بتؼسقم افـَّص إػ آياتأحد أصحاب ادطابع يف باريس واشؿه 

 [كستخدمه حتى افقوم.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ترمجة ]. 114, 113صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ادسقحقة يف افؼق  افبستاين / شؿقث / ؾاكدايك: أما أهّم ترمجة ظربقة طفرت يف افؼرن افتاشع ظؼ وـان هلا أبعد إثر يف احلقاة

ببروت يف تعاون وتـسقق ـامل مع مجعقة افؽتاب ( ادرشؾون إمريؽانإوشط ؾؽاكت افسمجة افتي ؿامت هبا اإلرشافقة إمريؽقة )

س إمريؽقة . وؿصة هذه افسمجة ؿصة ضويؾة تستحق أن ُتروى بؽاؾة تػصقالهتا وفؽــا فضقق ادؼام كوجز أهّم وؿائعفا ؾقام يع: ادُؼدَّ

م تشؽقل جلـة فدراشة احلاجة إػ ترمجة ظربقة 1844بدأت ؿصة هذه افسمجة ظـدما ؿرر جمؾس اإلرشافقة اإلكجقؾقة يف شوريا ظام 

س. ورؾعت هذه م افؼقام بسمجة ظربقة جديدة 1847افؾجـة تؼريرها دجؾس اإلرشافقة افذي ؿرر يف ظام  حديثة فؾؽتاب ادُؼدَّ

س,  . ظذ أن تؽون افسمجة يف يؽون أشاشفا افـصوص افعزية وأرامقة فؾعفد افؼديم وافـص افقوكاين فؾعفد اجلديدفؾؽتاب ادُؼدَّ
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فقؼوم هبذا افعؿل: ؾاختار دعاوكته ادعؾم  إيع شؿقثشافقة صقاؽة ظربقة حديثة وبلشؾوب يتؿشى مع افعك. وـؾف جمؾس اإلر

, وـان ـالمها من ألؿع إشامء يف هنضة إدب افعريب يف افعك احلديث, بل ـان هلام دور وافشقخ كاصقف افقازجي بطرس افبستاين

ؽان ادعؾم بطرس افبستاين يؼوم بنظداد افريادة يف هذا ادضامر, ؿبل أن تظفر أية أشامء أخرى يف ُُمتؾف بالد افؼق إوشط. ؾ

ادسودة إوػ فؾسمجة ويؼوم شؿقث بضبطفا بادؼاركة بافـص يف افؾغة إصؾقة وافتلـد من شالمة ظبارهتا ٓهوتقًا وـان افشقخ 

ح أشؾوهبا. وظـدما مات شؿقث ظام  وـذفك اجلزء  م ـان شػر افتؽوين واجلزء إـز من شػر اخلروج1854كاصقف افقازجي ُيـؼِّ

إـز من إكجقل متى ؿد تم ضباظتفا. وـاكت مسودات بؼقة افعفد اجلديد وجزء ـبر من افعفد افؼديم معدة فؾؿراجعة. ثم أشـدت 

افذي ـان ظبؼريًا يف جمآت ظؾؿقة ـثرة.  ـوركقؾقوس ؾان ألن ؾاكدايكم إػ ضبقب بارع موهوب هو 1857اإلرشافقة افعؿل يف شـة 

رجل أزهري فه باع واشع يف افؾغة افعربقة هو إكجاز هذه ادفؿة مع كػس ؾريق افسمجة افذي ظؿل معه شؿقث مع إضاؾة ؾسفر ظذ 

. وـاكت وجفة كظر ؾاكدايك أنه يرؽب يف آشتػادة من صخص ُُيقد افؾغة افعربقة دون تلثر افشقخ يوشف بن ظؼل إشر احلسقـي

م ومتت ترمجة افعفد افؼديم 1861فومة فؾجؿقع. وتم آكتفاء من ضباظة افعفد اجلديد ظام بؿػردات مسقحقة مللوؾة ؿد ٓ تؽون مػ

س ـاماًل ـان يف شـة 1864ظام   [م.1865م إٓ أن آكتفاء من ضباظة وجتؾقد افؽتاب ادُؼدَّ

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  : افسمجة افبوفسقة]. 116صـ -س , ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ

, وافعؿل فسمجة افعفد اجلديد يف ضوء آـتشاؾات احلديثة فؾؿخطوضاتـاكت أول ُُماوفة جادة يف هذه احلؼبة )افؼرن افعؼون( 

 ظذ إدخال ُمساظدات افؼراءة ـعالمات افسؿقم واحلوار افتوضقحقة هي تؾك افتي ؿام هبا إب جورج ؾاخوري من أباء

. فؽـه حاؾظ وؿد ترجم إب ؾاخوري افعفد اجلديد ظن افـصوص افقوكاكقةم 1953افبوفسقغ بؾبـان. وصدرت هذه افسمجة ظام 

 [.تؼيض بافرجوع إػ افػوجلاتا افالتقـقة متى ـان افـص يتعؾق باإليامن أو إخالقظذ شقاشة افسمجات افؽاثوفقؽقة افتي 

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديم افؽظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تاب ادُؼدَّ افسمجة افقسوظقة ]. 117صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ترمجة حديثة تتوخى افبالؽة وافػصاحة ظذ أظذ مستوياهتا وتعتؿد ظذ أدق افـُُّصوص : اهتم أباء افقسوظقون بؾبـان بنصدار احلديثة

ب ظباراهتا . وؿام هبذه افسمجيف ضوء آـتشاؾات احلديثة ة إبوان صبحي محوي ويوشف ؿوصاجي. وـالمها من حؾب. وهذَّ

م تؾتفا ظدة ضبعات وحاول أباء افقسوظقون يف ـل ضبعة 1969إشتاذ بطرس افبستاين. صدرت افطبعة إوػ فؾعفد اجلديد ظام 

 [مجة.جديدة إدخال بعض افتحسقـات مثل تبسقط افعبارة وإضػاء افروح ادسؽوكقة ظذ افس

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ترمجة ]. 118, 117صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

س بافؾغة افعربقة تتم افؽـقسة افؼبطقة إرثوذـسقة : أحست افؽـقسة افؼبطقة إرثوذـسقة باحلاجة إػ كؼ ترمجة ـامؾة فؾؽتاب ادُؼدَّ

ل افبابا ـرفس افسادس جلـة برئاشة إنبا ؽريغوريوسبـائفا. وذفك ظن ضريق أ بنصدار إناجقل إربعة . وؿامت هذه افؾجـة صؽَّ

ت هذه افسمجة بصػة خاصة باشتخدام افـصوص افؼطبقة افؼديؿة. م1975بدًء من ظام   [واهتؿَّ
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س )تارخيه, صحته, ترمجظبد ادسقح اشطػاكوس:  س اته(تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ أشػار افعفد افؼديم ]. 31صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ُؾطات افروماكقة 71ودون افدخول يف تػصقالت ـثرة, كجد أنه بعد خراب أورصؾقم شـة «: مجقـا»وجمؿع  م, اشتلذن افقفود افسُّ

م يف بؾدة صغرة اشؿفا 91ادجؿع شـة  واكعؼد هذافقعؼدوا جمؿعًا ُُيددون ؾقه بصػة ؿاضعة إشػار افؼاكوكقة افتي يؾتزمون هبا. 

ً افتي تتػق مجقع افؽـائس وُيطؾق ظؾقفا أحقاكًا اشم "جبـة" بافؼرب من ياؾا.  «مجقـا» وا يف هذا ادجؿع افتسعة وافثالثغ شػرا وأؿرُّ

 [.ادسقحقة بشلهنا ؾقام يتعؾَّق بافعفد افؼديم

س )تارخيظبد ادسقح اشطػاكوس:  س ه, صحته, ترمجاته(تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ـتابات افعفد اجلديد ]. 43صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ر يف تاريخ ادسقحقة,  ؽر ُرُشل ادسقح , أخذ بعض إصخاصوـتابات أخرى مـحوفة )مزيػة(: إٓ أنـا كالحظ أنه مـذ وؿت ُمبؽِّ

إذ ـان ـثرون ؿد أخذوا ( »1/  1إصارة فذفك يف )فو . وكجد ورؾؼائفم ظذ ظاتؼفم ـتابة شرة ادسقح أو بعض تعافقؿه وأمثافه

يد ظدد مثل هذه افؽتابات وأن هـاك « بتللقف ؿصة يف إمور ادتقؼـة ظـدكا ؽر اإلهل إظذ هو افذي ؿام « إهل»وبؿرور افوؿت تزا

 [بعؿل اخلؾق.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س , ط. دتؼديم افؽتاب ادُؼدَّ مل يؽن مجع أشػار ]. 46صـ -ار افؽتاب ادُؼدَّ

ً شفاًل,  خطورة افؽتابات ادزيػة واكتشار بعض . ـان افداؾع إول جلؿعفا, ـام رأيـا, ؾؼد مرَّ يف مراحل ـثرةافعفد اجلديد معًا أمرا

د اجلديد: ؾفـاك إصارات دوؿف , بل إكـا كالحظ ذفك يف ـتابات افعفاهلرضؼات افتي كؾؿس بدايتفا يف ظصور افؽـقسة إوػ

(, ـام كجد ذفك أيضًا يف رشافة يوحـا إوػ 23-2/16: 11-2/8: 21-1/15ادسقحقة من افغـوصقة يف رشافة ـوفود )

 [(.18-2/16( وُيشر بوفس افرشول إػ هرضؼة أخرى يف رشافته افثاكقة إػ تقؿوثاوس )4/1-3: 2/18-23)

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديم اظبد ادسقح اشطػاكوس:  س فؽتاب ادُؼدَّ أما جمؿع هقبو ]. 47, 46صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

, هي كػسفا إشػار ادعروؾة ظـدكا ؾوضع ؿائؿة بلشػار افعفد اجلديدم 393)يف صامل أؾريؼقا أي توكس افقوم( وافذي اكعؼد ظام 

شة يف افؽـائس ظذ إشػار افؼاكوكقةأن م 397افقوم. وؿرر شـودس )أي جمؿع( ؿرضاجة ظام  . ويالحظ تؼتك ؿراءة افؽتب ادُؼدَّ

وافتي ادرء أن ؿائؿة أشػار افعفد اجلديد افتي وضعفا افسـودس هي كػسفا افتي بغ أيديـا افقوم. وفقحّذر من افؽتابات ادـحوفة 

ظي أحقاكًا أهنا صادرة من رشل ادسقح.  ُكشر إػ افرشافة افػصحقة )رشافة ظقد افؼقامة( افتي وجففا  وفعؾه من ادـاشب أيضًا أنتدَّ

شة افتي ُتؼرأ 367افؼديس أثـاشقوس بطريرك اإلشؽـدرية ظام  م إػ ـاؾة افؽـائس يف دائرة ـرشقه وجعل موضوظفا إشػار ادُؼدَّ

إٓ أنه , ؾات يف ترتقب افرشائل ادختؾػةوؿد ـان هـاك بعض آختاليف افؽـائس, وتشتؿل أشػار افعفد اجلديد ـام كعرؾفا افقوم. 

 [.بؿرور إظوام اشتؼر افرأي ظذ افستقب افذي بغ أيديـا افقوم
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س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادسقحقون ٓ يممـون ]. 22صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

س ـتاب كزل من  ن افسامء بؽل ـؾامته وحروؾهبلن افؽتاب ادُؼدَّ ـؾامت « أناس اهلل افؼديسون», وفؽـفم يممـون بافوحي: ؾؼد دوَّ

س, ـٌل بلشؾوبه ادتؿقز وُمػرداته اخلاصة. إٓ أهنم مجقعًا ـاوا  أي ُمؿوفغ أو مدؾوظغ « مسوؿغ من افروح افؼدس»افؽتاب ادُؼدَّ

 [سػن.بعؿل افروح افؼدس ؾقفم, متامًا ـام تدؾع افرياح اف

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ إشػار ]. 36, 35صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

مل افؼاكوكقة افثاكقة )إبوـريػا(: ُهـاك جمؿوظة من إشػار اخلاصة افؽامؾة, وـذفك بعض ـتابات ُمؾحؼة ببعض أشػار افعفد افؼديم 

, وفؽــا كجدها يف افسمجة افسبعقـقة )افقوكاكقة( افتي اشتخدمت اشتخدامًا افؼديم بـصه افعزي افذي أذكا إفقه ترد ضؿن افعفد

إٓ أن ُهـاك . وُهـاك ــائس تؼبل هذه افؽتابات وُتعرف ظـدها باشم إشػار افؼاكوكقة افثاكقةواشعًا يف ظصور ادسقحقة إوػ. )...( 

ســائس أخرى ٓ تؼبؾفا  ة أشباب,  ضؿن افؽتاب ادُؼدَّ م فذفك ظدَّ . وـؾؿة أبوـريػا ـؾؿة وُتعرف ظـدها باشم "إبوـريػا"وُتؼدِّ

يوكاكقة ـاكت ُتستخدم أشاشًا ظن افقء افرسي أو ادخبوء. وفؽن بؿرور افزمن أصبحت ـؾؿة أبوـريػا تدل ظذ ما حتوم افشؽوك 

 [حول صحته.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديم افؽظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تاب ادُؼدَّ ومن ُمـطؾق تعرض ]. 46صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ُيشر إفقفا افعؾامء  تبؾورت ممقزات ضػقػة جدًا يف افـُُّصوصافؽـائس يف افبالد ادُختؾػة هلذه افتَّقارات )اهلرضؼات(, وفظروف ُُمتؾػة, 

 وافـَّص افبقزكطي)وهو خيتص بإناجقل ؾؼط(  وافـَّص افؼقكيبعض اشم افـَّص ادُحايد( )وُيطؾق ظؾقه اف افـَّص افسؽـدريبلشامء 

ومـفا ) افـَّص افبقزكطي طل فوؿٍت ضويل أشاس افسمجات ادُختؾػة. وفعؾه من ادُـاشب أن كذـر أن وافـَّص افغريب)أو إنطاـي( 

 [.إػ أن طفرت ُمطوضات هامة( ؾاكدايك -ترمجة افبستاين 

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ إن أؿدم ُمطوضة ] .53, 52صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

تعود إػ افؼرن إول ادقالدي أو ُربَّام افؼرن  1947فؾعفد افؼديم ـاكت بغ أيديـا ؿبل اـتشاف ُمطوضات افبحر ادقِّت )ؿؿران( ظام 

م من أحد إماـن بؿك, ثم 1912اصساها صخص اشؿه و. ل. كاش شـة  وهي جزء من ُمطوضة مؽتوبة ظذ ورق افزدي, افثاين

وهي تشؿل افوصايا افعؼ, ُربَّام يف صقاؽة فقتورجقة. وـذفك  «برديَّة كاش»أهداها إػ جامعة ـؿزيدج. وذفك ؾفي ُتعرف باشم 

ئقل ...» :«افشامع»( ادعروف باشم 9-4:  6كص )تث  ر إيامن صعب اهلل افؼديم.  «اشؿع يا إرسا وافـَّص يتَِّػق افذي هو بؿثابة إؿرا

 [.وتعود هذه افزدية إػ افؼرن افثاين ؿبل ادقالد. مع افسمجة افسبعقـقة
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س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ُهـاك آٓف ] .54, 53صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ء من افعفد افؼديم  يعود بعضفا إػ افؼرن افسادس ادقالدي ُاـتشػت يف مك يف جمؿع افقفود إجزاء من افرؿوق مؽتوب ظؾقفا أجزا

ى م822بحي افؼديؿة بافؼاهرة وافذي ُبـي شـة  افتي هي صـدوق ـاكوا يضعون ؾقه ادخطوضات  «اجلـقزة», وذفك ؾقام ُيسؿَّ

ء يف مؽتبات ومتاحف ـثرة يف افعامل مـفا ـؿزيدج وبطرشزج.ُربَّام إلظدامفا ٓحؼاً ادُستفؾؽة,  ت هذه إجزا  [. وؿد اشتؼرَّ

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ  .58-54ـص -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

 هي ما يع: 1947إٓ أن أهّم ادخطوضات ذات افشلن افتي ـاكت بغ أيديـا ؿبل اـتشاف ُمطوضات افبحر ادقِّت ظام ]

وهو ُيؿل اشم بن  م851-821وتارخيه ما بغ , وهو يشؿل اجلزء إـز من افؽتب اخلؿسة إوػ ( جُمؾَّد ادتحف افزيطاين1)

 أصر.

 .م916وتم كسخه ظام ويشؿل كبّوات إصعقاء وإرمقا وحزؿقال وإنبقاء افصغار آثـي ظؼ  اخلاص بإنبقاء( جُمؾَّد بطرشزج 2)

. وهو افذي كسخه هارون بن موشى بن أصر. وـان م925( جُمؾَّد حؾب افذي ـان يشؿل افعفد افؼديم بؽامؾه وتاريخ ـتابته 3)

ئقل إػ أن طفر بعد ذفك بافؼدس, واختػ 1948ُمػوطًا يف جمؿع افقفود بحؾب حتى شـة  إٓ أن ى بسبب أحداث ؿقام دوفة إرسا

ء ُؾِؼَدت مـه  .بعض إجزا

ويبدو أنه مـؼول ظن ادخطوضة افتي كسخفا  افذي ُاـتشف يف جمؿع افقفود بؿك افؼديؿة بافؼاهرة Cairo Codex( جُمؾَّد افؼاهرة 4)

وـتابات إنبقاء افصغار ـؽتاب ع وافؼضاة وصؿوئقل )إول وافثاين معًا( موشى بن أصر يف ضزية بػؾسطغ, ويشؿل أشػار يشو

. وُربَّام َؿَصَد َمْن إٓ أن افعؾامء يرون أنه يعود يف كسخه إػ افؼرن احلادي ظؼ. م ـتاريخ كسخه859وُيشر ادخطوط إػ ظام . واحد

م, أو أن هذا افتاريخ ـان مؽتوبًا أمام َمْن ؿام 895َسخ ظـه هو كسخه ظـدما حدد افتاريخ ادُشار إفقه, أن تاريخ ادخطوط افذي كَ 

 بـسخه ؾـََؼَل )َكَسَخ( ـل رء ـام هو أمامه ـام هو.

 .م ويشؿل افعفد افؼديم بؽامؾه1119شـة افذي ؿام بـسخه صؿوئقل بن يعؼوب بافؼاهرة  ( جُمؾَّد بطرشزج5)

 .م1115كسخ هذا ادُجؾَّد ظام وؿد تّم افذي صؿل إنبقاء,  ( جُمؾَّد روصؾغ6)

وهي موجودة يف  ( ُهـاك أيضًا برديَّة تشؿل ترمجة يوكاكقة حلوايل مخس ظؼة آية من شػر افتثـقة تعود بـا إػ افؼرن افثاين ادقالدي7)

ة أمهّ  151مؽتبة جون رايالكدز يف ماكشسس بنكجؾسا. أما ُمطوضات افسمجة افسبعقـقة ؾُفـافك أـثر من  فا برديَّة شػر افتؽوين برديَّ

ؤها من أمخقم شـة  بع تّم ذا وبرديات افبفـسا افتي شـُشر إفقفا. ـام أن جمؿوظة تشسس بقتي  1916افتي تعود فؾؼرن افثافث أو افرا

ة أجزاء من جُمؾَّدات افسمجة افسبعقـقة مـفا اثـان خُيّصان شػر افتؽوين يعودان فؾؼر ن افثافث أو افرابع, اهلامة يف دبؾن تشؿل ظذ ظدَّ

 وشػر افعدد, وافتثـقة يعود فؾؼرن افثاين, وإصعقاء يعود فؾؼرن افثافث, وحزؿقال يعود فؾؼرن افثافث.
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أجزاء من  Oxyrhynchus( ـام توجد ُمطوضة ؿد ُاـتشػت يف افبفـسا )ؽرب بـي مزار بؿك( افتي ـاكت ُتعرف باشم 8)

ء ـثرة من افعفد افؼديم.  جُمؾَّدات من افرؿوق ومن افزدي تشتؿل ظذ أجزا

( وُهـافك ُمطوضات أخرى تشتؿل ظذ ظدد من ادزامر يف ترمجة ؿبطقة بافؾفجة افصعقدية ملخوذة ظن افسبعقـقة افقوكاكقة, 9)

دي ـاكت يف افدير إبقض افؼريب من شوهاج, ورؿة بر 9111ضؿن أـثر من  1883اـتشػفا افسر جاشتون ماشبرو شـة 

وادعروف بدير إنبا صـودة رئقس ادتوحدين, وافذي ـاكت ؾقه مؽتبة ـبرة جدًا, وـاكت ؽافبًا أـز مؽتبة فؾؿخطوضات افؼبطقة, 

ظة افقوم يف  ء مـفا ُموزَّ  [اريس.مؽتبة يف أنحاء أوروبا وأمريؽا أمهفا ادؽتبة افوضـقة يف ب 23وُهـافك أجزا

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ مجاظة ]. 35, 34صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ة ظؿل ُكَسخ جديدة من أشػار افعفد افؼديم « املازوري»وافـص « املازوريغ»  يف افؼرن افسادس ادقالديفؾعفد افؼديم: اكتؼؾت ُمفؿَّ

وا ـثراً باحلػاظ ظذ افـَّص بدؿَّة بافغة اخ )افؽتبة وظؾامء افؼيعة( إػ مجاظة ُظِرَؾت باشم مجاظة املازوريغ من مجاظة افـُّّس  افذين اهتؿُّ

ة حوايل مخسامئة ظام ؾُفم «, ُيسؾَّم إػ»ُمشتّق من ؾعل ظزي يعـي « املازوريغ». ويرى افبعض أن اشم من ُمطوضة إػ ُمطوضة دُدَّ

ز كشاط مجاظة املازوريغ يف بابل وؾؾسطغ وضزية. وُهـاك َمْن يعتؼدون أن مجاظة  .شؾَّؿوا افـَّص من جقٍل إػ جقلافذين  َـّ وتر

ع هذه اجلامظة. إٓ أن مجاظة املازوريغ  املازوريغ ـان هلم كشاط واضح يف مديـة اإلشؽـدرية وأن حّي ادزاريطة يعود إػ مؽان جتؿُّ

ور افؼقادّي بدًء من افؼرن افعاذ ادقالدي, حتى أصبح افـَّص افذي ؿامت تؾك  «ابن أصر»أرسة يف ضزية بؼقادة  أصبح هلا افدَّ

ؾه ظؾامء افؽتاب , هو افـَّص افعزي افوحقد ادُعسف به يف افؼرن افثاين ظؼ وما بعدهاجلامظة بعؿل ُكَسخ مـه,  وهو افـَّص افذي ُيعرِّ

س باشم ثم تؾتفا ضبعة ثاكقة شـة  1517-1516. وُضبَِعت أول ُكسخة من افعفد افؼديم افعزي شـة «ازوريافـَّص امل» ادُؼدَّ

ها يعؼوب بن خققم واشتؿر هذا افـَّص ـام هو يف ُُمتؾف ضبعات افعفد افؼديم افعزية,  1524-1525 َّت ـاؾة أظدَّ وظذ أشاشه مت

س ومـفا افؾغة افعربقة تؼريبًا ظـدما صدرت ضبعة ثافثة فؾعفد افؼديم افعزي  1937ر ذفك حتى ظام . واشتؿترمجات افؽتاب ادُؼدَّ

وُتعرف باشم ُمطوضة مقالدية  1118تم حتؼقؼفا ظذ أؿدم ُمطوضة بغ أيديـا من ُمطوضات ابن أصر يعود تاريخ كسخفا إػ ظام 

س  9371وُتستخدم هذه افطبعة افثافثة افتي صدرت ظام , شان بطرشزج افقوم. فقــجراد اشتخدامًا واشعًا يف ترمجات افؽتاب ادُؼدَّ

ث ظـفا ؾقام بعد, وـذفك افـَّص افعزي فؾؽتب بافؾغات ادُختؾػة مع آشتعاكة بافسمجة افسبعقـقة فؾعفد افؼديم , وافتي شـتحدَّ

. وؿد  افؼرن افثافث ظؼ ادقالديجمؿوظة افسامريغ وتعود أؿدم ُمطوضاهتا إػاخلؿسة إوػ افتي حاؾظ ظؾقفا وٓ زال ُيتػظ هبا 

د  1987صدرت ظام  مع حواٍش ُمستػقضة ُتشر إػ ادخطوضات اهلاّمة وافسمجات افؼديؿة وهي آخر ضبعة ُموثَّؼة دخطوضة فقــجرا

 [.افتي ُتستخدم افقوم أشاشًا فسمجات افعفد افؼديم
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س )تارخيه, صحتهظبد ادسقح اشطػاكوس:  س , ترمجاته(تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ُمطوضات افعفد ]. 61صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ُؿوق ؾنن ُمطوضات افعفد  اجلديد وحده: ُمطوضات افعفد اجلديد بؿػرده ـثرة جداً َ. وباإلضاؾة إػ افتَّؿققز بغ افزدّيات وافرُّ

وادخطوضات ادؽتوبة بحروف صغرة  ,Uncialsادخطوضات ادؽتوبة بحروف ُمـػصؾة اجلديد )افقوكاكقة( تـؼسم إػ كوظغ: 

ٓ ُيوجد ؾاصل بغ ـؾؿة وـؾؿة وُيالَحظ يف ادخطوضات ادؽتوبة بحروف ُمـػصؾة أنَّه  ,Minusculesُمتَّصؾة تؼريبًا وُتعرف باشم 

ْرج  , وجدير باداُلحظة أنَّه بقـام اشتخدم افقفود وؽرهممما ُيؿثِّل صعوبة يف حتديد افؼراءة افصحقحة أحقاكاً  ُعوب افدَّ , Scrollمن افشُّ

ر ادُجؾَّدات  . وُربَّام ـان افسبب يف ذفك ظزوف ادسقحقغ ظن إػ حدٍّ ـبر Codicesؾننَّ ادسقحقغ اشتخدموا من ظك ُمبؽِّ

ْرج ٓرتباضه بافقفودية وافقفود. وُيؿقِّز افعؾامء بغ ثالثة أنواع من ادخطوضات:   Pُيشار إفقفا بحرف : وافزديات -1اشتخدام افدَّ

ُؿوق بحروف ُمـػصؾة -2يظفر من بعده رؿم افزدية, وهي مؽتوبة بحروف ُمـػصؾة.  : وُتعرف باشم ادخطوضات ادؽتوبة ظذ افرُّ

Uncials  وُيشار إفقفا إما بحرف ُيشر إػ اشم ادخطوضة )مثاًل ظن افسقـائقة( ـام شـُشر فذفك بعد ؿؾقل, أو برؿم صػر ومن بعده

ُؿوق بحروف ُمتَِّصؾة تؼريباً  -3(. 11ؿم ادخطوضة )مثاًل ر وُيشار إفقفا  Minuscules: وُتعرف باشم ادخطوضات ادؽتوبة ظذ افرُّ

 [, وهذه ُمطوضات تعود فؾؼرن افتاشع وما بعده.1برؿم خُيص ـل ُمطوضة ابتداًء برؿم 

س )تارخيه, ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س صحته, ترمجاته(تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ برديَّة جون رايالكدز: ]. 61صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ا افزديَّة رؿم  وٓ تشؿل شوى , فقست شوى ُجزًء صغراً من ورؿة بردي مؽتوب ظؾقفا من اجلاكبغ, ورؽم أنَّ هذه 52وُتعرف بلهنَّ

ا ( 38, 37: 33-31/  18هي )يو  ـؾامت ؿؾقؾة من إكجقل يوحـا د أنَّ إكجقل يوحـا ـان  م125تعود إػ حوايل ظام إٓ أهنَّ ِـّ ممّا يم

د فـا أيضًا أن تدوين ادخطوضات يف صؽل صػحات مؽتوب ظذ جاكبقفا ووضعفا داخل  ِـّ ُمتداوًٓ بؿك ؿبل هذا افتاريخ, ـام تم

ر. وؿد ُاـتشػت Codicesؽالف "ـُؿجؾَّدات"  م بصعقد مك 1934هذه اجلزازة ظام  ـان ؿد ُبدئ افعؿل به يف هذا افتاريخ ادُبؽِّ

 [وهي موجودة افقوم يف مؽتبة جون رايالكدز بامكشسس بنكجؾسا.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ برديَّة ماجدفغ ]. 62صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

Magdalen Papyrus  تشتؿل ظذ ثالثة أجزاء صغرة من افػصل افسادس , ُاـتشػت بإؿكوهي ثالث ؿطع صغرة من افزدي

, وطؾَّت جمفوفة 64. وؿام من اصساها بتؼديؿفا إػ مؽتبة ـؾقة جمدوفغ بلـسػورد, وُظِرَؾت بافزديَّة رؿم وافعؼين من إكجقل متَّى

ح افتاريخ افذي تعود إفقه من افؼرن إػ أن ؿام بـؼها دـتور روبرتس  . إٓ أن روبرتس م تؼريباً 211افثافث أو افرابع إػ شـة وصحَّ

ئفا موجود يف برصؾوكة, وُيعرف باشم وؽره من افعؾامء اـتشػوا أن  هذه افؼطع افصغرة افثالث إكَّام هي أجزاء من ُمطوضة أحد أجزا

افذي يشتؿل ظذ صػحة ـامؾة تؼريبًا , 4 وجزء آخر ُيعرف باشم افزدية رؿم, افتي تشتؿل ظذ جزء من إكجقل متَّى, 67افزدية رؿم 

تؼريبًا, جاء ظؾامء ُمدؿِّؼون,  211, وهي موجود يف باريس. وبعد أن ـان روبرتس ؿد ؿال إنَّ هذه افزدية تعود فسـة من إكجقل فوؿا

ا تعود إػ ما بغ شـتي وبُؿؼاركات مع ُمطوضات أخرى,  روا أهنَّ ـبراً ظذ ـل دراشات افعفد اجلديد  , ممّا ُيمثِّر تلثراً م111إػ  71ؿرَّ

َّت ترمجته إػ افقوكاكقة. تَِب أوًٓ بأرامقة, ثّم مت ـُ  [وتاريخ ادسقحقة يف افُؼُرون إوػ. ؾؼد ـان صائعًا أنَّ إكجقل متَّى 
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س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادجؿوظة إوػ ]. 71صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

, وتشتؿل ظذ ورؿتغ من إكجقل متَّى, 45ومعروؾة بافزدية رؿم  Codexمن جُمؾَّد ورؿة من أوراق افزدي,  31تشتؿل ظذ 

ُشل, وهذه  وورؿتغ من إكجقل يوحـا, وشّت ورؿات من إكجقل مرؿس, وشبعة من إكجقل فوؿا, وثالث ظؼة ورؿة من أظامل افرُّ

 [ومـفا ما هو يف ؾققـا بافـؿسا. بنيرٓكداافزديات موجودة يف دبؾن 

س ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادجؿوظة ]. 72, 71صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ن من 46وهي ادعروؾة باشم افزدية افثاكقة,  , وتشتؿل ظذ رشافة رومقة, ورشافة افعزاكقغ, 114ورؿة من  86, ؾفي تتؽوَّ

وػ وافثاكقة, وإن ـاكت أجزاء من رشافة رومقة وـوركثوس إوػ وافثاكقة, وأؾسس, وؽالضقة, وؾقؾبي, وـوفود, وتسافوكقؽي إ

 [وتسافوكقؽي إوػ وافثاكقة مػؼودة, وهي موجودة يف دبؾن بنيرفـدا وأجزاء مـفا يف جامعة متشجن بؿديـة آن أربور.

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادجؿوظة افثافثة ]. 73, 72صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

, 47وهي ُتعرف بافزدية رؿم (. 2/  17-11/  9ورؿة, تشتؿل ظذ )رؤ  32ورؿات من  11هي شػر افرؤيا افذي مل يتبّق مـه شوى 

. إٓ أنَّ مقالدية 251و  211تعود ما بغ ظامّي وطّل آظتؼاد شائدًا أن ـل هذه ادخطوضات ]أي: جمؿوظة ُمطوضات صسس بقتي[ 

 46ؿام بدراشة ُمستػقضة ؿارن ؾقفا أشؾوب اخلّط وأشؾوب افؽتابة يف افزدية رؿم « يوكج ـقو ـقم»إشاتذة ادُدؿِّؼغ واشؿه أحد 

ة وؽرها من ادخطوضات ؾوجد أنَّ هذه ادخطوضة تعود إػ ما ؿبل ُحؽم دومقتقان, أي إػ حوايل شـة   [م.111بصػة خاصَّ

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديم افظبد ادسقح اشطػاكوس:  س ؽتاب ادُؼدَّ ادخطوضة ادعروؾة ]. 68صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ء من 26/  14 -ب  35/  6: 11/  6-1/  1افتي تشتؿل ظذ )يو  66باشم افزدية  ( 21إػ  14صػحة أخرى من )يو  41( وأجزا

. , وهي موجودة يف متحف بودمار يف ـوفوينم211وتعود إػ شـة   [بافؼرب من جـقف بسويرسا

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ أؿدم ُمطوضة ]. 69صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ادس . وؿد تّم تؼديم هذه هدية فؾبابا بوفس افس72, وهي ادعروؾة باشم افزدية رؿم فرشافتّي بطرس إوػ وافثاكقة ورشافة هيوذا

بع ادقالديغوفذفك ؾفي يف مؽتبة افػاتقؽان,  1969شـة   [.وتعود فؾؼرن افثافث إػ افرا

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ بردية تشتؿل ظذ ]. 69صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

ُشل ورشافة يعؼوب ورشا فة بطرس إوػ وافثاكقة ورشائل يوحـا إوػ وافثاكقة وافثافثة وهيوذا, أجزاء ـثرة جدًا من أظامل افرُّ

, إػ أن بقعت يف مارس  وهي أن بافػاتقؽان,  2117وـاكت موجودة يف متحف بودمار يف ـوفوين بافؼرب من جـقف بسويرسا

 [.وتعود فؾؼرن افسابع ادقالدي 74وُتعرف بافزدية رؿم 
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س )تارخيه, صحته, ترمجاته(تؼديظبد ادسقح اشطػاكوس:  س م افؽتاب ادُؼدَّ  Codexجُمؾَّد ]. 71, 69صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

فا  75( وهو ادعروف باشم افزدية رؿم 15-1: يو 24-22: 18-17: 9: 7-3)فو  يشتؿل ظذ ؽافبقة إكجقّع فوؿا ويوحـا وكصَّ

وهذه افزدية تعود فؾؼرن , ـاكت هذه هي إصل افذي ُكؼؾت ظـه ادخطوضة افػاتقؽاكقة وُربَّام, تؼريبًا كّص ادخطوضة افػاتقؽاكقة ابقُيط

, وهي 2117, وـاكت موجودة يف متحف بودمار يف ـوفوين بافُؼرب من جـقف بسويرسا إػ أن بقعت يف مارس افثافث ادقالدي

افـُُّصوص افتي بغ أيديـا ؾقام ظدا بعض آختالؾات  ُتطابق]أي: جمؿوظة بردّيات بودمر[  وهذه ادخطوضاتأن يف افػاتقؽان. 

 [.افطَّػقػة جداً 

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادخطوضة ]. 75, 74صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

بع ادقالديافسقـائقة:  م 1844بدير شاكت ـاترين بسقـاء ظام  تشـدورفة ؾون , وؿد اـتشػفا افعاّلموهي تعود إػ ُمـتصف افؼرن افرا

. وهي موجودة أن بادتحف افزيطاين. ومن وهي تشؿل افعفد اجلديد ـاماًل وؽافبقة افعفد افؼديم بافؾغة افقوكاكقةم, 1859ثّم ظام 

ة ضويؾة ُمثرة,  قاع إذ اكتش تشـدورفؾؼد أنؼذ وراء هذا آـتشاف ؿصَّ وُيرمز إػ هذه . ؾفا من شؾَّة ُمفؿالتبعض صػحاهتا من افضَّ

ا واحدة من مخسغ . يف حوار ضبعات افعفد اجلديد بافؾغة افقوكاكقة افؼديؿة א ادخطوضة باحلرف ألف افعزي ويرى بعض افعؾامء أهنَّ

بع ادقالدي بنظدادها ٓشتخدام افؽـائس. ُكسخة  [افتي ـؾَّف اإلمزاضور ُؿسطـطغ يوشابقوس افؼقكي يف أوائل افؼرن افرا

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادخطوضة ]. 76صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

بع ادقالديوهذه تعود إػ افؼرن افػاتقؽاكقة:  وـل افعفد , وتشؿل ـل افعفد افؼديم تؼريباً , م351وؿد ُكِسَخت بؿك حوايل ظام , افرا

ا ـاكت موجودة بؿؽتبة افػاتقؽان ظام اجلديد ؾقام ظدا بعض إجزاء إخرة مـه م أو ما 1475. وُيطؾق ظؾقفا اشم افػاتقؽاكقة ٕهنَّ

 [.Bيد بافؾغة افقوكاكقة افؼديؿة باحلرف اإلكجؾقزي وُيرمز هلا يف حوار ضبعات افعفد اجلدؿبؾه. 

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادخطوضة ]. 75صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

. وهي موجودة أن بادتحف وتشؿل ؽافبقة افعفد افؼديم وـل افعفد اجلديد, وهذه تعود إػ افؼرن اخلامس ادقالدياإلشؽـدراكقة: 

 [.Aوُيرمز هلا يف حوار ضبعات افعفد اجلديد بافؾغة افقوكاكقة افؼديؿة باحلرف اإلكجؾقزي افزيطاين. 

س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ ادخطوضة ]. 77, 76صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ

يؿقة:  صػحة من افعفد اجلديد,  145صػحة من افعفد افؼديم, وـذفك  64, وتشتؿل ظذ د فؾؼرن اخلامس ادقالديوهي تعوإؾرا

س,  تَِبت ؽافبًا بؿك يف افؼرن اخلامسوـاكت أصاًل ُكسخة ـامؾة فؾؽتاب ادُؼدَّ ن , ـُ إٓ أنَّ أحد إصخاص حاول أن يؿحوها فقُدوِّ

يم افرسُّ  واشتطاع افعؾامء ظن ضريق اشتخدام بعض ادواد افؽقؿقائقة . ياين يف افؼرن افثاين ظؼظذ رؿوؿفا بعض ظظات افؼديس أؾرا

يؿقة موجودة افقوم بؿتحف باريس.  ؿراءة افـَّص إصع, وُضُرق تصوير حديثة برؽم ُموه, وبرؽم افؽتابة ؾوؿه, وادخطوضة إؾرا

 [.Cفؼديؿة باحلرف اإلكجؾقزي وُيرمز هلا يف حوار ضبعات افعفد اجلديد بافؾغة افقوكاكقة ا
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س )تارخيه, صحته, ترمجاته(ظبد ادسقح اشطػاكوس:  س تؼديم افؽتاب ادُؼدَّ : وُيطؾق ]. 73صـ -, ط. دار افؽتاب ادُؼدَّ ُمطوضة بقزا

حصل ظذ هذه افذي جاء خؾػًا فؽؾػن يف حرـة اإلصالح يف جقـقف بسويرسا وهو افذي  كسبًة إػ ثقودور بقزا ظؾقفا هذا آشم 

م هذه ادخطوضة هدية جلامعة ـؿزيدج بنكجؾسا شـة م1562ادخطوضة من دير افؼديس إيريـاوس يف فقون بػركسا شـة  , وؿدَّ

س بلـثر من ُفغةم. 1581 ؾفي تشؿل إناجقل إربعة وأظامل . وهي أؿدم ُمطوضة معروؾة فديـا تشؿل ُكُصوصًا من افؽتاب ادُؼدَّ

ُشل وجزًء  . وافـَّص مؽتوب بافؾغة افقوكاكقة يف افصػحات افُقرسى وبافؾغة افالتقـقة يف افصػحات من رشافة يوحـا افرشول افثافثةافرُّ

 [.وتعود هذه ادخطوضة إػ أواخر افؼرن اخلامس ادقالدي أو أوائل افؼرن افسادسافُقؿـى. 

 

 يف اخِلتام ......

 افصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّمكسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خ

ظوية (, ببـك آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم )شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفورية مك افعربقة

 افتَّواصل:دزيد من 

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   rir.wordpress.comhttp://tqتابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات
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