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 تعريف بالمؤلف

 

 

النمد  تخصص فًأستاذ وكاتب ومحرر وخبٌر فً الكتاب الممدس م 1590أكتوبر  22من موالٌد  )فٌلٌب وٌسلً كومفورت(

، كلٌة وٌتون ، أستاذ زابر فًمدرسة الثالوث األسمفٌة شؽل منصب أستاذ الٌونانٌة والعهد الجدٌد فً .العهد الجدٌد من النصً

  .دار تٌندٌل للنشر وكبٌر محرري مراجع الكتاب الممدس فًرٌكٌة، بالوالٌات المتحدة األم

كمل أ ٌا.جامعة والي أوهاٌو األمرٌكٌة وجامعة جنوب أفرٌم درس كومفورت األدب اإلنجلٌزي والٌونانً والعهد الجدٌد فً

 .الدكتوراه بتوجٌه من النالد النصً البارز، جاكوبس إتش. بٌتزر، فً جامعة جنوب إفرٌمٌا

جامعة   موم كومفورت بتدرٌس فصول دراسٌة فً عدد من الكلٌات ، بما فً ذلن كلٌة وٌتون ، ومدرسة ترٌنٌتً األسمفٌة ،ٌ

وٌعمل كمحرر   Tyndaleتٌندال حرر أول لمراجع الكتاب الممدس فًوهو حالًٌا م كولومبٌا الدولٌة وجامعة كارولٌنا الساحلٌة.

  ، ككاتب ومحرر. من بٌن أعماله Tyndaleساهم فً العدٌد من المنشورات ومجموعات الترجمة الحٌة الجدٌدة. للعهد الجدٌد لـ

الدلٌل األساسً "، "لاب الممدس تٌندلاموس الكتا" و"أصل الكتاب الممدس" و " "العهد الجدٌد بٌن السطور الٌونانٌة اإلنجلٌزٌة"

 ".من هو فً التارٌخ المسٌحً"مع د. بارٌت(، و) " نص ألدم المخطوطات الٌونانٌة للعهد الجدٌد", "إلصدارات الكتاب الممدس

 :كتب كومفورت عدًدا من المماالت الصحفٌة. باإلضافة إلى ذلن، فمد كتب مؤلفات

 ."لعهد الجدٌد والنمد النصًمواجهة المخطوطات: ممدمة فً كتابات ا"

 .(مؤلؾ مشارن" )خزانة هولمان من كلمات الكتاب الممدس الربٌسٌة فً المجموعة المرجعٌة لهولمان"

 :كما لام بتحرٌر عدد من الكتب منها

 ."نص ألدم مخطوطات ٌونانٌة للعهد الجدٌد"

 .كورنثوس 2و 1 :تعلٌك الكتاب الممدس على تطبٌك الحٌاة"
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 افتتاحٌة المؤلؾ

 المراءات على بتعلٌك الممدس لكتابل الجادٌن والمراء والطالب والمساوسة العلماء تزوٌد هو العمل هذا من الؽرض

ومفٌد  تواصلً شكل فً بذلن والمٌام- الممدس الكتاب وترجمة الممدس الكتاب لتفسٌر أهمٌة لها التً الجدٌد العهد فً المتنوعة

 .الٌونانٌة ٌعرفون الذٌن أولبن وكذلن بٌةالعر اللؽة لمراء

 أو جٌمس الملن ونسخة الحدٌثة اإلنجلٌزٌة النسخ بٌن الموجودة االختالفات عدد من بالحٌرة الجدٌد العهد لراء من العدٌد ٌشعر

 اإلنجلٌزي مإنجٌله هوامش على مالحظات بانتظام الجدٌد العهد لراء ٌواجه ذلن، على عالوة. حولها فضول عندهم األلل على

 اإلنجلٌزٌة النسخ من نسخة كل تحتوي ما عادة. األساسٌة الٌونانٌة المخطوطات فً موجودة متنوعة لراءات إلى تشٌر التً

 الممدس والكتاب الجدٌدة جٌمس الملن نسخة مثل) البعض. الجدٌد للعهد المالحظات هذه من 055 عن ٌمل ال ما على الحدٌثة

 لدى لٌس لذلن المالحظات، هذهبصحبة  التفسٌرات توجد ما نادًرا ذلن، ومع. 0555 إلى ٌصل ام لدٌهم( المدس فً الجدٌد

 فً. اإلطالق على االختالؾ ذكر المهم من كان لماذا أو اآلخرٌن على المراءات بعض تفضٌل سبب عن فكرة أي المراء معظم

 متؽٌرات وهً- المعاصرة اإلنجلٌزٌة اراتاإلصد مجموعة فً مالحظته تمت اختالؾ نصً 0555 حوالً هنان المجموع،

 من ٌفهموها وأن المتؽٌرات بهذه دراٌة على ٌكونوا أن إلى والطالب والوعاظ المعلمون ٌحتاج. والعرض التفسٌر على تؤثر

 ةكلٌ فً الجدٌد العهد طالب أحد سألنً عندما ذلن، ومع. الجدٌد العهد نص ودراسة المنزلٌة والدروس الثري التفسٌر أجل

 تكن لم ما ،منها أحد ٌوجد ال: "له ألول أن ًعل كان" النصٌة؟ المتؽٌرات هذه ٌشرح كتاب ٌوجد أٌن" سنوات، عدة لبل وٌتون

 الذٌن ألولبن وكذلن اإلنجلٌزٌة اللؽة لمراء الكتاب هذا مثل توفٌر إلى بالحاجة شعرت الحٌن، ذلن منذ". الٌونانٌة تعرؾ

 لتوفٌر محاولتً هو المجلد هذا. والتفسٌر الترجمة على النصً النمد تأثٌر كٌفٌة حول علوماتم عن وٌبحثون الٌونانٌة ٌعرفون

 .األداة هذه مثل

 ابنً لضى. النهاٌة فً ٌطبع أراه أن ٌسعدنً لذا- عاًما عشر خمسة من أكثر- التكوٌن طور فً طوٌاًل  المجلد هذا استؽرق لمد

 المساهمات من العدٌد ولدم الكتاب، هذا فً اإلنجلٌزٌة النسخ دراسة ًف تحصى ال ساعات John Comfort كومفورت جون

،  David Barrettبارٌت  لدٌفٌد التحرٌرٌة بالمهارات أعترؾ أن أًٌضا أرٌد. لعمله الشكر من بالكثٌر له مدٌن وأنا. المهمة

 شكري ألدم. أفضل الكتاب هذا منهم كل جعل الذٌن ،,Matthew Wolfوولؾ  وماثٌو ،,Patrick LaCosseالكوس  وباترٌن

 Bruce Metzger مٌتزجر وبروس الكتاب، بهذا إلٌمانهما Mark Norton نورتون ومارن Mark Taylor تاٌلور لمارن

 الحٌاة ترجمة أنتجوا الذٌن الممدس الكتاب ترجمة لجنة ألعضاء المجلد هذا أهدي. النصً النمد مهمة فً دابًما لتشجٌعه لً

 المجلد هذا ٌساعد أن آمل. الجدٌد للعهد نصًٌا نالًدا أكون ألن سعٌدة مهمة لدي كان اللجنة، هذه فً عضًوا وبصفتً. الجدٌدة

نص العهد  حول حكٌمة خٌارات اتخاذ على والطالب، والمعلمٌن والمساوسة العلماء وكذلن اآلخرٌن، المترجمٌن من العدٌد

 وترجمته.  الجدٌد
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 الممدمة

باإلضافة إلى التوارٌخ والمٌول النصٌة ( 1أشرح بإٌجاز ممارسة النمد النصً للعهد الجدٌد )لسم  الممدمة،فً هذه 

إضافة لذلن، (. 3( والنسخ اإلنجلٌزٌة المٌاسٌة )المسم 2للطبعات الربٌسٌة المطبوعة من العهد الجدٌد الٌونانً )المسم 

وسرًدا للمصطلحات  (،5وشرًحا لكٌفٌة استخدام هذا التعلٌك )المسم  (،4تصارات )المسم واالخسٌجال لدم لابمة بالفإنً أ

 (. 6 الفنٌة )المسم

ٌؽطً كل اختالؾ نصً لوحظ فً الترجمات اإلنجلٌزٌة  الذي-متى إلى سفر الرؤٌا  من-الممدمة ٌتبع التعلٌك  بعد

  مسلملن جٌرات التالٌة من العهد الجدٌد: نسخة اتوضح المالحظات كل اختالؾ نصً ربٌسً بٌن اإلصداوالربٌسٌة. 

(KJV) إصدار الملن جٌمس الجدٌد ،(NKJV) اإلصدار المٌاسً المنمح ، ((RSV) اإلصدار المٌاسً الجدٌد المنمح ، ((NRSV)  ،

،   (NIV) جدٌد، اإلصدار الدولً ال (NASB)  الكتاب الممدس األمرٌكً المٌاسً الجدٌد ،(ESV) اإلصدار المٌاسً اإلنجلٌزي

  ، الكتاب الممدس اإلنجلٌزي المنمح (NEB)  ، الكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد(TNIV)  اإلصدار الدولً الجدٌد الٌوم

(REB)الكتاب الممدس الجدٌد للمدس ، (NJB)الكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد ،  (NAB)المنمحة ، الترجمة الحٌة الجدٌدة 

((NLT, revised),الممدس المٌاسً لهولمان المسٌحً ، الكتاب  (HCSB)والكتاب الممدس ،(   (NET): الترجمة اإلنجلٌزٌة الجدٌدة 

.((NET)  أالند/ اتحاد -إصدار نستلهنصً فٌما إذا كانت هذه المراءة موجودة فً  اختالؾ، ٌتم تمٌٌز كل داخل كل مالحظة

 ، أو إصدار (NUم )ٌُشار إلٌه باسالعهد الجدٌد، و الٌونانً من( Nestle-Aland/United Bible Societyجمعٌة الكتاب الممدس )

كثٌر من و (.TR)  شار إلٌه باسمأو النص المستلم وٌ، (WH)  المشار إلٌه باسمهورت من العهد الجدٌد الٌونانً -وٌستكوت

لمستلم والملن جٌمس وبٌن النص ا، تشرح المالحظات االختالفات النصٌة بٌن اإلصدارات الحدٌثة من ناحٌة األحٌان

ناحٌة أخرى. ولد لوحظ العدٌد من هذه االختالفات فً هوامش اإلصدارات الحدٌثة احتراًما والملن جٌمس الجدٌد من 

 .لتمالٌد طبعة الملن جٌمس. توضح المالحظات الموجودة فً هذا المجلد أًٌضا االختالفات المهمة بٌن اإلصدارات الحدٌثة

هنان نوع آخر من المالحظات التً  اإلنجلٌزٌة،التً تركز على االختالفات النصٌة بٌن النسخ  باإلضافة إلى المالحظات

( 1تهدؾ إلى مساعدة لراء اللؽة اإلنجلٌزٌة والطالب الٌونانٌٌن على فهم االختالفات النصٌة المهمة األخرى التً )

فً  D نصًٌا مختلفًا تماًما )ٌحدث هذا ؼالبًا فً النص تعكس تملًٌدا ( (2) الثانوٌة،أثرت على النسخ اإلنجلٌزٌة فً األمور 

مدم تفسًٌرا مثًٌرا لالهتمام. توفر هذه المالحظات ترجمات إنجلٌزٌة وشروحات للعدٌد من ت( 3، أو )أعمال الرسل(

 أالند. المتؽٌرات المدرجة فً الجهاز النمدي لنص نستله

 ممارسة النقد النصي للعهد الجديدأوال: 

موجودة فً العدٌد من المخطوطات المكتوبة بخط الٌد.  فهً-لبل ولت الطباعة  نُشرت-الجدٌد وثٌمة لدٌمة ألن العهد 

 ل ال ٌوجد اتفاق كام وبما أنه

------------------------------- 

تابً "مواجهة ( من ك297-289ظهر الكثٌر من المواد فً هذا المسم ألول مرة فً الفصل السادس )الصفحات ( 1)

  .منهم. ٌتم استخدامه وتكٌٌفه هنا بإذنو(. 2005، : برودمان وهولمانتٌنٌسً، لمخطوطات" )ناشفٌلا
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ٌجب على نماد النص الفرز من خالل لراءاتهم المختلفة إلعادة بناء الصٌاؼة األصلٌة كان  المخطوطات،الصٌاؼة بٌن هذه  فً

فإن النمد النصً هو "تمنٌة وفن  الكالسٌكً،ة تسمى النمد النصً. كما حدده لاموس أكسفورد للعهد الجدٌد الٌونانً. هذه العملٌ

 (.0503 ،0425المؤلفٌن الٌونانٌٌن والالتٌنٌٌن" ) ه بواسطةتحرٌر عند اإلمكان،لدر  األصلٌة،إعادة النص إلى حالته 

من ووالعهد الجدٌد الٌونانً.  إٌنٌد،وفٌرجٌل  ومٌروس،همثل إلٌاذة  المدٌمة،لجمٌع األعمال  ةالنمد النصً ضرورٌ منظومةإن 

وا )عادةً( كلما كانو أفضل،ذلن  وا أكثر عددا ٌكونكان وكلما-إلى مخطوطات ٌحتاج النماد النصٌون  المهمة،أجل إنجاز هذه 

بسبب وجود عدد للٌل جدًا الذٌن ٌعملون مع األدب ؼٌر الكتابً باإلحباط  ونكان ذلن أفضل. ؼالبًا ما ٌشعر النماد النصٌأبكر 

األصلً والنسخ الموجودة. على  التألٌؾلعدة لرون( بٌن )من المخطوطات للعمل المعنً أو حمٌمة وجود فجوة زمنٌة كبٌرة 

النسخ الفجوة الزمنٌة بٌن وفإن نماد نصوص العهد الجدٌد لدٌهم العدٌد من المخطوطات المبكرة والموثولة.  ذلن،النمٌض من 

نحن فً وضع جٌد  وبالتالً،عام لمعظم كتب العهد الجدٌد.  055تزٌد عن  ال-وألدم النسخ الموجودة لرٌبة جًدا  بخط المؤلؾ

الستعادة معظم الصٌاؼة األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً. كان مثل هذا التفاؤل ٌحمله النماد النصٌون المشهورون فً المرن 

على الرؼم من االعتراؾ بأننا  الذٌن، هورت،إٌه  وإؾ جاي وٌستكوت،ؾ وبً إ ترٌجٌلس،صموبٌل  وأبرزهم-التاسع عشر 

ٌعتمد أن العمل الدلٌك للنمد النصً ٌمكن أن ٌمربنا للؽاٌة.  ،لد ال نستعٌد كل النصوص األصلٌة لكتب العهد الجدٌد بٌمٌن مطلك

وكانا فعالٌن  نفسه،على هذا الؽرض رت أالند، وأكد نالدان بارزان للنصوص، هما بروس مٌتزجر وك العشرٌن،فً المرن و

 فً إنتاج الطبعتٌن النمدٌتٌن للؽة الٌونانٌة الجدٌدة المستخدمة على نطاق واسع الٌوم.

باإلضافة إلى لسطنطٌن فون تٌشندورؾ، عالم المرن التاسع عشر  ،Alandو Metzgerو Hortو Tregellesلدم كل من 

 نمل نص العهد الجدٌد ومنهجٌات استعادة الصٌاؼة األصلٌة. ٌختوار ،Codex Sinaiticusالذي اشتهر باكتشاؾ 

كانت آرابهم فً النمد النصً مستمدة من تجربتهم الفعلٌة فً العمل مع المخطوطات والمٌام بالنمد النصً فً إعداد الطبعات 

 النمدٌة للعهد الجدٌد الٌونانً.

ت متزاٌدة باستمرار من المخطوطات )خاصة المخطوطات كمٌاعلى التً تعمل  العلماء،استمرت األجٌال المتعالبة من 

 ، فً مهمة استعادة الصٌاؼة األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً.مالسابمة( وتنمٌح منهجٌاته

تخلى عدد معٌن من النماد النصٌٌن فً السنوات األخٌرة عن فكرة أنه ٌمكن استعادة الصٌاؼة األصلٌة  ذلن،على النمٌض من 

بارت اٌرمان )مؤلؾ كتاب "الفساد األرثوذكسً للكتاب الممدس(" ودٌفٌد  المثال،على سبٌل  نأخذ،ٌونانً. دعونا للعهد الجدٌد ال

[ على ٌن]الرجلمن  ، "ٌؤكد كالJK Elliott إلٌوت كتب موالفهم،باركر )مؤلؾ كتاب "النص الحً لألناجٌل"(. بعد تحلٌل 

عدم الحاجة وعدم مالءمة محاولة إنشاء نص أصلً واحد ؼٌر لابل للتؽٌٌر. لعهد الجدٌد وعلى لتؽٌٌر الموبالتالً النص الحً 

ه بخصوص (. ثم ٌتحدث إلٌوت عن نفس02 ،0444) "هعرضن ٌٌن أننماد نصٌنبؽً لنا كالنص المتؽٌر بكل تنوعه هو ما 

... أوافك  النصً،تالؾ المسألة: "على الرؼم من عملً المنشور فً محاولة إلثبات أصالة النص فً مناطك مختارة من االخ

أكثر ما ٌسٌطر على و ،٪ أمر مستحٌل055على أن مهمة محاولة إنشاء الكلمات األصلٌة للمؤلفٌن األصلٌٌن مع الٌمٌن بنسبة 

 (.03 ،0444تفكٌر نماد النص اآلن هو الحاجة إلى رسم التؽٌٌرات فً تارٌخ النص ")

 تستنسخى اإلطالق أن أًٌا من الطبعات النمدٌة للعهد الجدٌد الٌونانً أو سٌمول عل أن ٌمول مكنهأال ٌوجد نالد نصً واحد 

هدؾ أولبن الذٌن ٌمارسون النمد النصً كما هو  الدلٌمة ٌجب أن تكون إعادة البناء. لكن فً المابة 055الصٌاؼة األصلٌة بدلة 

"لرسم التؽٌٌرات فً  منٌرلنصً. إنه تمرٌن محدد بشكل كالسٌكً. واالبتعاد عن هذا هو االبتعاد عن المهمة األساسٌة للنمد ا

تارٌخ النص"، لكن هذا ٌفترض نمطة بداٌة معروفة. وماذا ٌمكن أن تكون نمطة البداٌة هذه إن لم ٌكن النص األصلً؟ فً 

ا الكتاب ٌشٌر سٌلفا إلى هذه المفارلة نفسها: `` على الرؼم من أن هذ الممدس،الفساد األرثوذكسً للكتاب  إٌرمان،تحلٌل كتاب 

 ذلن فال تكاد توجد صفحة فً هذا الكتاب ال تذكر مثل هذا فً الوالع األصلً،لدعم عدم وضوح فكرة النص  اللجوء إلٌهلد تم 

لنص الذي ٌمكن ل األول الشكلنص أو تفترض إمكانٌة الوصول إلٌه. كتاب اٌرمان ال ٌمكن تصوره ما لم ٌتمكن من تحدٌد ال

ال ٌمكن للمرء أن ٌتحدث عن تلؾ النص إذا لم ٌكن هنان نص أصلً  باختصار،(. 004 ،0550تمٌٌزه عن تعدٌل الحك ")

 لٌتم إتالفه.
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لمد كرست سنوات عدٌدة لدراسة جمٌع مخطوطات العهد الجدٌد الٌونانً  الوالع،أنا لست ضد إعادة بناء تارٌخ النص. فً 

م( وتجمٌع طبعة جدٌدة منها فً نص المخطوطات الٌونانٌة المبكرة للعهد الجدٌد  055بل المبكر )تلن التً تعود إلى ما ل

)باالشتران مع دٌفٌد بارٌت(. ٌمدم هذا العمل عٌنة تمثٌلٌة من كتب العهد الجدٌد التً لرأها المسٌحٌون فً الوالع فً المرون 

فً بها من خالل دراسة تمالٌد المخطوطات المتنوعة كنصوص األولى للكنٌسة. ولكن مهما كانت الرؤى التارٌخٌة التً لد نكتس

على األرجح الصٌاؼة  ٌستنسخوهو إصدار  ممكن،فإن هذا لٌس سببًا للتخلً عن هدؾ إنتاج أفضل إصدار نمدي  حد ذاتها،

مع جمٌع طالب  ولكن هورت،فمط مع  لٌس-عندما ٌمول: "أود أن أؤكد  بالكامل،فإننً أردد تعلٌمات سٌلفا  وهكذا،األصلٌة. 

لبل التعدٌالت الناتجة فً عملٌة النسخ( تظل  األولً،استعادة النص األصلً )أي النص فً شكله  أن-الوثابك المدٌمة تمرٌبًا 

 (.004 ،0550المهمة األساسٌة للنمد النصً ")

أنه بالنسبة ألي ممطع معٌن  ن،الٌمٌبدرجة معٌنة من  االستنتاج،عملً مع المتؽٌرات النصٌة المهمة ٌمودنً إلى  ناحٌتً،من 

أو تلن  Hortو  Westcottعادةً ما ٌمؾ النص األصلً فً مكان ما إما فً النسخة النمدٌة التً أنتجها  الممدس،من الكتاب 

 Westcottوآخرون. تؤكد العدٌد من اكتشافات البردٌات فً المرن العشرٌن لراءات فً  آالند، نستله،التً تم إنتاجها بواسطة 

تظهر العدٌد من المراءات فً  أخرى،. من ناحٌة UBSولجنة  Alandلكن هذه المراءات لم ٌتم لبولها دابًما من لبل  ،Hortو

. وال Nestle-Aland / UBSولد تم ذلن فً طبعة  المراجعة،بحاجة إلى  Hortو  Westcottالبردٌات المبكرة أن نص 

من المحتمل أن تكون أصلٌة ولكن لم ٌتم تبنٌها فً  تمدٌري،فً  والتً،عدد( تزال هنان لراءات أخرى )للٌلة نسبًٌا من حٌث ال

ٌجب أن أعترؾ أن هنان العدٌد من الحاالت التً ٌكون فٌها لمراءة مختلفة واحدة أو أكثر مؤهالت  أخًٌرا،أي من اإلصدارٌن. 

الرؼم من أنه ربما  على-د النصوص الشًء نفسه "الصٌاؼة األصلٌة". لد ٌمول العدٌد من نما امتساوٌة للمطالبة بالحك على أنه

 االختالفاتعدد كبٌر من هذه  األحوال،بأي حال من  ٌوجد،ٌتعلك بوحدات متنوعة نصٌة مختلفة عن تلن التً أعتبرها. لكن ال 

د الجدٌد الٌونانً. لمد النصٌة. وال ٌنبؽً لهذه الحاالت المتمردة الملٌلة أن تجعلنا نتخلى عن مهمة استعادة الصٌاؼة األصلٌة للعه

فً شكل وثابك فعلٌة ومنهجٌات جدٌدة وتفاهمات جدٌدة. سٌساعدنا ذلن على  الظهور،جاءت رؤى جدٌدة وستستمر فً 

 مواصلة المهمة الصحٌحة والضرورٌة للسعً إلعادة بناء النسخة األصلٌة بدرجة عالٌة من الدلة.

 نظرٌات ومنهجٌات النمد النصً

 ًالنصطبٌعة الفساد 

هً فأخطاء النسخ أما األصلً: أخطاء النسخ والتؽٌٌرات المتعمدة. للنص فساد اإلٌتعامل نماد النصوص مع نوعٌن مختلفٌن من 

ٌتم تمسٌم هذه التؽٌٌرات العرضٌة الناتجة عن النسخ والنوع األكثر شٌوًعا الموجود فً مخطوطات العهد الجدٌد الٌونانً. 

 الخاطا إلى الفبات التالٌة:

كلمة أو حرؾ أو عبارة ناتجة عن تخطً العٌن للخلؾ فً ؼٌر ممصود لخطأ ٌتضمن تكرار  Dittographyتوجرافٌا: دٌ

 كالتالً: 00: 00إذا كان النص األصلً لمتى  المثال،عملٌة النسخ. على سبٌل 

 "إنه لٌس إله الموتى" 

 ٌنتج ما ٌلً:كتابة النصوص أن هذا الخطأ دٌتوجرافٌا فً ٌمكن للناسخ الذي ٌرتكب 

 "هللا لٌس إله الموتى" 

كلمة أو حرؾ أو عبارة ناتجة عن ؼٌر ممصود ل(: خطأ ٌتضمن حذؾ (Scribal Leapأو  Haplographyهابلوجرافٌا: 

ٌسمى هذا الخطأ أحٌانًا "لفزة النسخ". إذا وإلى األمام فً نسخه،  تخطً العٌن لهذا الجزء فً عملٌة النسخ. ألن الكاتب تحرن

 األصل: كان 

 

00 



 "لٌس هللا إله األموات" 

  ٌمكن أن ٌنتج الناسخ الذي ٌرتكب هابلوؼرافٌا:

 "لٌس هو إله األموات" 

(: إؼفال تنزلك فٌه عٌن الناسخ بطرٌك الخطأ من كلمة واحدة Homoioarchton)أو  Homoeoarchtonهومٌوأركتون: 

 كالتالً: 00: 0ٌة مماثلة. إذا كان النص األصلً ألفسس إلى كلمة مشابهة لها بدا

 "الحب الذي لدٌن لجمٌع المدٌسٌن" 

  ٌكتب الكاتب الذي انزلمت عٌنه من الكلمة األولى إلى الكلمة الثالثة:

  لدٌن لجمٌع المدٌسٌن" ذي"ال 

اسخ عن طرٌك الخطأ من كلمة (: إؼفال تنزلك فٌه عٌن النHomoioteleuton)أو  Homoeoteleutonهومٌوتٌلٌتون: 

 :00: 02واحدة إلى كلمة مشابهة لها نهاٌة مماثلة. إذا كان النص األصلً لمتى 

 "سأله المحافظ لابال" 

 لد ٌكتب كاتب مرتبن من النهاٌات المماثلة للكلمتٌن األخٌرتٌن:

 "سأله لابال" 

 ثر( عن طرٌك الخطأ.خطأ ٌتم فٌه عكس حرفٌن أو كلمتٌن )أو أك Transposition: نملال

 ، الرأ: ٢٣: ٢١إذا كان النص األصلً عب 

 لد ٌسبب المتاعب"  ٌبرز، إذا المرارة،ر و"بعض جذ 

 لد ٌنمل الكاتب بطرٌك الخطأ حرفٌن فً منتصؾ الكلمة األخٌرة:

 ر المرارة ٌنشأ مع المرارة"و"بعض جذ 

خ. النوعان األكثر شٌوًعا من التؽٌٌرات المتعمدة هما اللنس ""ذي األؼراضٌتعامل النماد النصٌون أًٌضا مع التؽٌٌر كما 

لحل التنالض بٌن لراءتٌن مختلفتٌن أو أكثر بتضمٌنهما جمٌعًا. على سبٌل  هو أسلوب الكتابة الدمج. واإللحام دمجلراءات ال

من هللا". تدمج بعض  ، تمرأ بعض المخطوطات "ابن هللا" بٌنما تمرأ مخطوطات أخرى "مختار00: 0فً ٌوحنا  المثال،

(. هذه الظاهرة أكثر انتشاًرا فً 00: 0 "ابن هللا المختار" )انظر المالحظة على ٌوحنا وتمول،المخطوطات بٌن المراءتٌن 

فً مخطوطة  هً إضافات كتابٌة إلى اإللحامعملٌات أما المخطوطات الالحمة ألن الكاتب واجه تباٌنًا أكبر بٌن الشهود البالٌن. 

ٌدعم أفضل دلٌل نصً لراءة "الؽٌرة والفتنة" فً  ،0: 0كورنثوس  0فً  المثال،توضٌح معنى النص. على سبٌل ل ةحاولم

؛ لذلن 05: 0مماومة إضافة رذٌلة أخرى موجودة فً لابمة مماثلة فً ؼالطٌة  واعٌلم ٌستط معٌنون نساخلابمة الرذابل. 

 مجموعة من المتؽٌرات.  اإللحاماتمن  " إلى المابمة. تمثل هذه األنواعاالنمساماتأضافوا "
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 النصًالنمد  منهجٌات

طور النماد النصٌون نظرٌات ومنهجٌات لتحدٌد المراءة األصلٌة على األرجح. تنمسم هذه النظرٌات والمنهجٌات عموًما إلى 

( تلن التً 0ى تصنٌؾ المخطوطات أو دراسات الوثابك نفسها( و)( تلن التً تتعلك باألدلة الخارجٌة )مع التركٌز عل0فبتٌن: )

 (.خرىاألجمٌع المراءات عنها  شذتتتعلك باألدلة الداخلٌة )مع التركٌز على تمٌٌز المراءة األكثر ترجًٌحا التً 

 الدلٌل الخارجً

الممام األول على أساس األدلة الخارجٌة أو لتحدٌد الصٌاؼة األصلٌة فً  لوانٌنلعهد الجدٌد ل ٌٌننصالنماد اللمد طرح العدٌد من 

عندما أصبح العلماء ؼٌر  المٌالدي،وموثولٌة الوثابك نفسها. بدأ هذا المسعى فً أوابل المرن الثامن عشر  طابع-الوثابمٌة 

ة أنتج جون مٌل من أكسفورد نسخ ،0252. فً عام Textus Receptus النص المستلم راضٌن عن عدم الدلة الملحوظة فً

الشاملة عدة مبادئ للنمد النصً أخذت فً  ممدماته النمدٌةالنطاق. وصفت  ةواسع ةنمدٌ أداةمع  Textus Receptusمن 

 Textusاالعتبار عاللة األنساب الموجودة بٌن المخطوطات المنسوخة من نفس النموذج. على الرؼم من أنه لم ٌؽٌر 

Receptus، أصبح بنجل أول شخص ٌصنؾ  عشر،. فً ثالثٌنٌات المرن الثامن إال أنه أرسى أسس النمد النصً الحدٌث

 أي- عدهمالمخطوطات وفمًا ألعمارها ومولعها وصٌاؼة المبدأ الهام الذي ٌمضً بوجوب وزن الشهود النصٌٌن ولٌس مجرد 

 .الشهود المالبل أكثر موثولٌة تإذا اعتبر أكبر،عدد  ممابلأنه ٌمكن لبول شهادة عدد للٌل من الشهود 

تمثل اإلصدارات النمدٌة األولى من العهد الجدٌد الٌونانً محاوالت إلنتاج نص نمدي إلى حد كبٌر على أساس األدلة الخارجٌة. 

 Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة ربما جاء أهم تطور منهجً من هذه الفترة عندما استنتج وستكوت وهورت أن

 ٌستنسخ)جنبًا إلى جنب مع بعض المخطوطات المبكرة األخرى( لدموا نًصا  Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌةو

 ٌةطوروا شجرة أنساب ربطت بٌن الشهود الموجودٌن )مثل الفاتٌكان النظرٌة،بناًء على هذه والكتابة األصلٌة عن كثب. 

بشكل مثالً تمرٌبًا من األصل. لمد  ٌةلفاتٌكانا انتمال المخطوطةتم أنه  لنظرٌتهم،. وفمًا بخط المؤلؾ األصلٌة بالنسخوالسٌنابٌة( 

 Textusوكانت نسختهم مسؤولة عن اإلطاحة بـ  ثورٌة،نص خاٍل من الفساد. كانت نظرٌتهم  أي-كان "نًصا محاًٌدا" 

Receptusوٌستكوت وهورت . تم رفض افتراض Westcott and Horts  للنص المحاٌد" من لبل العدٌد من النماد"

تم الحكم من لبل العدٌد من العلماء أن وأصبحوا متشككٌن فً استعادة النص األصلً من خالل وسابل األنساب.  النصٌٌن الذٌن

Westcott وHort  المخطوطة الفاتٌكانٌة ، واختاروا بشكل شخصًهربوا من المشكلةلد Codex Vaticanus  ثم  نمًكنص

 لم تعد نظرٌة وٌستكوت وهورؾ تحظى بتأٌٌد شدٌد. وهكذا،ة. استخدموا هذا االختٌار إلعالن المخطوطات األخرى ؼٌر نمٌ

 دلٌل داخلًال

األدلة الداخلٌة. بدأوا فً أكثر نحو بدون منهجٌة لوٌة إلصدار أحكام خارجٌة، واتجهوا أكثر و ٌوننماد النصوبعد أن أصبح ال

. هذا المانون هو شكل أفضلب ختالفات األخرىنشأة االتأٌٌد المانون المابل بأن المراءة األصلٌة على األرجح هً التً تشرح 

 (،)"المراءة األصعب هً المفضلة" proclivi scriptioni praestat ardua (،الثالث عشر ،0300تطوٌر لمبدأ بنجل )

التً من المحتمل أن تكون المصدر الذي نشأ منه اآلخرون. فً  المخالفةوالتً صاؼها رًدا على سؤاله الخاص حول المراءة 

وضعها العدٌد من  معاٌٌر،ٌتضمن تطبٌك هذا المانون المركزي للنمد الداخلً اختبار لراءة معٌنة ممابل عدة  العملٌة،ممارسة ال

العلماء وتنفٌذها على مدى الثالثمابة عام الماضٌة من النمد النصً للنصوص الجدٌدة. بعد إجراء مسح تارٌخً شامل لتطوٌر 

 ( جمٌع المعاٌٌر على النحو التالً:000 ،0421ن إٌب )لخص إلدو الداخلً،شرابع النمد 

 .من ؼٌره أو ألصر المراءاتكألصر  االختالؾ النصً. حالة 0

 .المراءات أو أصعب من ؼٌرها باعتباره المراءة أصعب االختالؾ النصً. وضع 0

 ا.جمٌع المراءات األخرى أو تطورها أو وجودهنشأة أصل  االختالؾ النصً لتفسٌرمالءمة . 0
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 مع أسلوب المؤلؾ ومفرداته. االختالؾ النصً. تطابك 0

 مع عمٌدة المؤلؾ أو أٌدٌولوجٌته. االختالؾ النصً. تطابك 0

 (.Attic األتٌكٌة )بدالً من Koine الكوٌن مع اللؽة الٌونانٌة االختالؾ النصً. تطابك 1

 بٌر السامٌة.ألشكال التع االختالؾ النصً. مطابمة 2

 أو المعلومات السٌالٌة. المناظرةللتوافك مع المماطع  االختالؾ النصً. افتمار 3

  مع فمرات العهد المدٌم. االختالؾ النصً. عدم تطابك 4

  .)الطمسٌة( للصٌػ واألعراؾ اللٌتورجٌة االختالؾ النصً. عدم مطابمة 05

 الخارجٌة.)الالهوتٌة(  العمابدٌةر للتوافك مع وجهات النظ االختالؾ النصً. افتمار 00

 العهد الجدٌد الٌونانً" إلى "ممدماتاألساسً لجرٌسباخ، كما تم تبنٌها فً كتابه  المانونكان التفضٌل للمراءة األلصر هو 
prolegomena to Novum Testamentum Graece (1796)،  عادة ما لوحظ هذا المبدأ التوجٌهً من لبل نماد النص

نساخ عادات روٌس لدراسة  وبعدفً السنوات األخٌرة جعله موضع تساؤل.  Royse روٌس لحٌن. لكن عملمنذ ذلن ا

ٌمٌلون إلى حذؾ  النساخإلى استنتاج مفاده أن كل من هؤالء توصل  P45, P46, P47, P66, P72, P75المخطوطات التالٌة وهً 

 (.0 - 0، 0430الكلمات أكثر من إضافة الكلمات )

 عض العلماء إلى نتٌجة مفادها أن المراءة األطول ٌجب أن تكون مفضلة على األلصر )على سبٌل المثال، انظرلذلن توصل ب
بعناٌة من خالل استثناء بعض  تحفظ فٌهأنه "تذكرنا (. لكن مبدأ جرٌزباخ ال ٌزال ساري المفعول إذا Head 1990،247 هٌد

(. ؼالبًا ما ٌكون Silva 1992b, 23) " homoeoteleutonٌوتٌلٌتون هوم ، مثل تلن التً ٌمكن تفسٌرها بواسطةاالختالفات

. وبالتالً، ال النسخعبارة عن مصطلحات ؼٌر أساسٌة أو ناتًجا عن إهمال فً  Royse ا روٌسالذي الحظه الحذوفاتنوع 

ل. فً معظم الحاالت، ٌكون ٌزال المبدأ لابًما فٌما ٌتعلك بالحكم بٌن المراءات األلصر حمًا والمراءات ذات اإلسهاب األطو
( والتوسع. وبالتالً، فً حٌن أنه ال ٌمكن المول إن المراءة الطوٌلة دابًما ما 0الكالم األطول نتٌجة لملء الفراغ فً الكتابة )

 تكون موضع شن، فإن أي لراءة تبدو كمحاولة لملء الفجوات النصٌة تعتبر إضافة نصٌة.

، ٌان فً الرأيفك نالدان نصتٌ الفً كثٌر من األحٌان، ف عاٌٌر لٌس بمنأى عن مشاكل الذاتٌة.إن تمٌٌم األدلة الداخلٌة بهذه الم
، لد ٌجادل أحد النماد 0 بالنمطة. على سبٌل المثال، فٌما ٌتعلك االختالؾٌستخدمان نفس لابمة المبادئ لفحص نفس وحدة وهما 

ٌجب  االختالؾاآلخر سٌدعً أن نفس بٌنما حاكاة أسلوب المؤلؾ؛ من لبل الناسخ الذي ٌحاول مأحد االختالفات بأنه تم إنتاج 
، لد ٌجادل أحد النماد بأن أحد المتؽٌرات لد تم إنتاجه 0 بالنمطةأن ٌكون أصلًٌا ألنه ٌتوافك مع أسلوب المؤلؾ. وفٌما ٌتعلك 

)األرثوذكسٌة ؼٌر كسٌة من لراءة ٌمكن استخدامها للتروٌج للهتٌرودوما بواسطة ناسخ أرثوذكسً ٌحاول تخلٌص نص 
ٌدعً شخص آخر أن نفس الشكل ٌجب أن ٌكون أصلًٌا ألنه أرثوذكسً وٌتوافك مع العمٌدة المسٌحٌة )لذلن البد بٌنما ؛ التملٌدٌة(

إلى لرارات معاكسة حول  -فً حد ذاتها  -ؼٌر تملٌدي لد ؼٌّره(. وبالتالً، ؼالبًا ما تؤدي الحجج الداخلٌة  ناسخاأن 
 النصٌة، ألن كل نالد نصً له تحٌزاته الذاتٌة. تاالختالفا

 ةمسببالنتمابٌة اال

فً جمٌع الظروؾ. ٌجب أن ٌعمل نماد  ةالمطلم السطوةومن ثم فالحالة هً أنه ال ٌمكن إعطاء أي دلٌل خارجً أو أدلة داخلٌة 
". المسببةولد سمٌت هذه الطرٌمة "االنتمابٌة على الدلٌل الداخلً.  األخرىعٌن العلى الدلٌل الخارجً وبأحد العٌنٌن النص دابًما 

مجموعة من االعتبارات الداخلٌة والخارجٌة، وتمٌٌم طابع  المسببة(، "تطبك االنتمابٌة 0434800) Holmesهولمز ـ وفمًا ل

سألة والعكس بالعكس من أجل الحصول على رؤٌة متوازنة للم )الخارجٌة( فً ضوء أدلة المخطوطات)الداخلً(  االختالفات
 The Case"لضٌة االنتمابٌة المسببة"  بحتة". ٌتوسع هولمز فً هذه الطرٌمة فً ممال بعنوانالذاتٌة المٌول العلى  ضابطوك

for Reasoned Eclecticism"" (2002 ،77-100 حٌث ٌمدم حجة لوٌة لهذه الطرٌمة باعتبارها األكثر لابلٌة للتطبٌك ،) ًف

 النالد على  هولمز الجدٌد. أوالً، ٌحث لعهدللممارسة الفعلٌة للنمد النصً ا
--------------------   

تم ٌ، مما دعا إلى نوع من اإلكمال. ؼالبًا ما مودة من النص )خاصة فً الرواٌات(معلومات مفهنان شعر الكتبة أحٌانًا أن ( 0)

ضوًحا ، وذلن لجعل النص أكثر وصى النبإضافات إل النساخ، لام ابًٌا فً عملٌة المراءة. ومع ذلنسد الثؽرات ذهنًٌا تلم
ٌتسع باستمرار  فً العهد الجدٌد النصلماذا ظل ، تفسر ء كانت كلمة واحدة أو جملة واحدة، سوالمرابهم. مثل هذه اإلضافات

 D من النوع فً النص تحدثالتً  اإللحاماتتجلى فً أي مكان أكثر من ٌال  اتفجوالملء لل ا. مثل هذانتمالهطوال فترة 
 (.A) ، انظر الملحكعن هذه الظاهرة عمال الرسل. لمعرفة المزٌدأل
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 لى"ٌجب أن تسبك معرفة الوثابك الحكم النهابً عأنه ٌجب أن ٌتعرؾ على المستندات وٌستخدمها، ممتبسا مبدأ هورت الشهٌر: 
بأن "األدلة  هولمز ناحٌتٌن. أوالً، ٌجادل فً -ى اآلن (. لكنه ٌشرح بعد ذلن أن هذا ٌمكن أن ٌأخذنا حت00،  0330المراءات" )

أخذنا إلى أبعد من تالوثابمٌة ٌمكن أن تعٌدنا إلى ألرب مرحلة ٌمكن استردادها )أو بالٌة( من التملٌد النصً، ولكن ال ٌمكننا أن 
ب مرحلة ٌمكن استردادها من ألر تعلى أساس األدلة الخارجٌة وحدها، ال ٌمكننا تحدٌد ما إذا كانأنه ذلن. وهذا ٌعنً، 

(. ثانًٌا، ؼالبًا ما تمدم األدلة الوثابمٌة الموجودة مولفًا ال 30،  0550) "اأو نسخة منه المؤلؾ تولٌعالنسخة بالنصً هً  االنتمال

زونتز،  ٌتفك هولمز مع ،لدٌها أفضل دعم وثابمً. فً النهاٌة إذن التً المراءةهً  ٌستطٌع فٌه المرء تحدٌد أي منها بوضوح
فً حد ذاتها لن تكون كافٌة لتحدٌد ]أ[ هً  [الذي لال إن األدلة الوثابمٌة ٌمكن أن "تلمً بثمل كبٌر فً مماٌٌس االحتمال ]لكن

 (.030، 0400االختٌار بٌن المراءات المتنافسة" )
ً أكبر  .التشدٌد وجهً ٌصبح المولؾ أحد حٌثأولبن الذٌن ٌمارسون النمد النصً ٌعرفون هذا جًٌدا. و هل ٌعطً المرء وزنا

)انظر  Colwell كولوٌلو Hort هورتو Tregelles ترٌجلز ٌضع العلماء مثل لألدلة الوثابمٌة أم لالعتبارات الداخلٌة؟

ٌركز علماء آخرون، مثل كٌلباترٌن بٌنما هم. ل مٌاداالنأنا أمٌل إلى اتباع والتعلٌمات أدناه( مزًٌدا من التركٌز على المستندات. 
Kilpatrickدسمارا، وبو Boismard وإلٌوت ،Elliott ،ًأنهم ٌدافعون عن "انتمابٌة  حٌث، بشكل أكبر على النمد الداخل

، كما أوضح هولمز. مسببةٌمارس علماء آخرون انتمابٌة و(. 000-050، 0550شاملة" )انظر ممااًل جًٌدا عن هذا بملم إلٌوت 

 (0)، على الرؼم من أن لكل منهما تركٌزه الخاص. Metzger متزجرو Alandأالند من بٌن هؤالء، 
 :تنمٌح النهج الوثابمً

النمد الخارجً والداخلً فً اختٌار المراءة  - ةالكالسٌكٌالمؤلفات بمن فٌهم أولبن الذٌن ٌعملون مع  - ٌٌننماد النصالٌنفذ جمٌع 
. اختالؾوحدة  بعد اختالؾلن على أساس وحدة أن ٌفعلوا ذ ٌٌننماد النصالالتً هً على األرجح أصلٌة. وٌجب على جمٌع 

)نسلة أالند/  ٌفعل اآلخرون العكس. ٌوضح محرروبٌنما ٌعطً البعض األولوٌة فً المكان لألدلة الداخلٌة على الخارجٌة؛ 
تعلٌك " كتابه ٌمكن مالحظة ذلن فً منالشات مٌتزجر فًوأنهم حاولوا المٌام باألمرٌن؛  NU جمعٌة الكتاب الممدس المتحدة(

. ومع ذلن، فإن "A Textual Commentary on the Greek New Testament" "نصً على العهد الجدٌد الٌونانً

مالحظتً أن النص االنتمابً الناتج ٌُظهر اعتماًدا كبًٌرا جًدا على األدلة الداخلٌة، مع التركٌز على الجانب "المحلً" لطرٌمة 
، أنتجت اختالؾوحدة  بعد اختالؾند. هذا ٌعنً أن عملٌة صنع المرار، على أساس وحدة استخدام لؽة أالب"األنساب المحلٌة"، 

نصً مهم، ال  اختالؾاللجنة، مع تصوٌت األعضاء على كل  نظامعرض وثابمً ؼٌر متساٍو. عالوة على ذلن، فإن  لهنًصا 
ء نص لم ٌمرأه أي مسٌحً لدٌم بالفعل، على عٌد جمٌع النصوص االنتمابٌة بناستفؼٌر متساوي.  توثٌك لهٌسعه إال إنتاج نص 

تمتد حتى إلى اتباع  NUلرٌب من الكتابات األصلٌة. ومع ذلن، فإن انتمابٌة طبعة  استنساخالرؼم من أنها تمترب من 

ً أكبر لألدلة الخارجٌة و (0)مخطوطات مختلفة فً نفس الجملة.  من وجهة نظري، فإن النهج االنتمابً الذي ٌعطً وزنا

ٌعمل هذا النهج على اختٌار مجموعة أولٌة من المخطوطات لتكون الشاهد األساسً لكتب و/ أو حٌث ثابمٌة( هو األفضل. )الو
ألسام معٌنة من العهد الجدٌد، ولٌس للعهد الجدٌد بأكمله، ألن كل كتاب من كتب العهد الجدٌد كان، فً شكله األول، منشوًرا 

ٌجب أن تكون هذه والمخطوطات لكل كتاب أو مجموعة كتب فً العهد الجدٌد، أفضل  أن ٌتمرربمجرد ( و0)منفصالً. 

المستخدمة فً هً المخطوطات  ٌجب أن تكون هذه عندبذالفردٌة.  واالختالفاتالمخطوطات مجردة من األخطاء الواضحة 
فضل المخطوطات، عند أن أ ثبوتاألصلٌة. عبء اإلثبات على النماد النصٌٌن هو  هً على األرجحالتً تحدٌد الصٌاؼة 

 أالند الجزء من هذه العملٌة الذي ٌتوافك مع "محلٌة"أما الطعن فٌها بشهادة شهود آخرٌن، ال تحتوي على الصٌاؼة األصلٌة. 
Aland  اختالؾ على حدةوحدة كل )الدلٌل الداخلً( هو أنه ٌجب تحدٌد النص على أساس. 

  " )الدلٌل الخارجً( هً أنه ٌجب تحدٌده مسبمًالجانب "األنساببالنسبة ومع ذلن، فإن وجهة نظري 
----------------------------   

 Cو  B، راجع الملحمٌن Metzgerو Alandٌسمً آالند طرٌمته "األنساب المحلٌة". لمزٌد من التفاعل المفصل مع طرق ( 0)
 تفضٌل األدلة الوثابمٌة فً الملحك د.للحصول على أمثلة محددة على ذلن، انظر الملحك "ب". سأوسع فً تفضٌلً ل( 0)
نعلم اآلن أن هنان  فً حٌنالنص البارز للعهد الجدٌد بأكمله،  اباعتباره ٌةالفاتٌكان المخطوطةلمد بالػ هورت فً تبنً ( 0)

ان ، الذي كTischendorf تشٌندورؾ ٌمكن لول الشًء نفسه عنوألسام معٌنة من العهد الجدٌد.  فً ة علٌهاشهوًدا متفولً 

. ومع ذلن، بالنسبة للعدٌد من كتب العهد Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌة متحمًسا للؽاٌة بشأن اكتشاؾ جابزته،

 المخطوطة السٌنابٌة و/ أو Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة الجدٌد، بالكاد ٌمكننا أن نفعل أفضل من أن نبدأ مع

Codex Sinaiticus -  البردٌات  ما فًنص موجود أكثر مكمٌة هو أنها تحتوي فً كثٌر من األحٌان على فمط لسبب بسٌط

 ،وأنها عادة ما تمدم شاهًدا على نص مبكر ،السابمة
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. بالطبع، ٌجب أن ٌلعب النمد الداخلً اوثابمٌ معاد تكوٌنه، مما ٌؤدي إلى عرض متفاوت للؽاٌة لعدد بعد عددلكتاب كامل ولٌس 
ًرا عندما تنمسم األدلة الوثابمٌة بالتساوي، أو عندما تتطلب بعض سمات النص ذلن بشدة. وفً بعض األحٌان، ٌجب دو

 االعتراؾ بأن لراءتٌن )أو أكثر( تعتبران من المرشحٌن الجٌدٌن على حد سواء العتبار الصٌاؼة األصلٌة.
 الشهود األكثر موثولٌة

أكثر الشهود موثولٌة لكل لسم أو كتاب ربٌسً فً العهد الجدٌد. فً تطبٌمً للنهج فٌما ٌلً أدرج ما خلصت إلٌه على أنه 
االنتمابً خالل هذا التعلٌك، أعطً األفضلٌة لهؤالء الشهود ما لم تفضل األدلة الداخلٌة بشدة لراءة مختلفة. بشكل عام، أرى أن 

ٌسمً البعض هذا تحدًٌدا شخصًٌا مسبمًا. لكننً ألول المخطوطات السكندرٌة األولٌة هً أفضل شهود على النص األصلً، ولد 
 ذلن بصراحة

، وعادة ما توصلنا إلى استنتاج مفاده النساخالنصٌة، فضالً عن دراسة مٌول  االختالفاتمن دراسة آالؾ  المحاباةنشأت هذه 
 ٌة. بالطبع، هذه المخطوطات لٌستأن المخطوطات السكندرٌة البدابٌة لد حافظت على الصٌاؼة األكثر بدابٌة، إن لم تكن األصل

تفوق بكثٌر عٌوبها. فً كتابً،  حرصهاو دلتهاالمخطوطات، بها عٌوب. ومع ذلن، فإن  أعرق، من P75المخطوطة  ـ. فمثالٌة

، وصفت "The Quest for  the Original Text of the New Testament" "البحث عن النص األصلً للعهد الجدٌد"

مخطوطات البردي التً تظهر أوجه التشابه النصٌة على أساس كتاب تلو اآلخر. ؼطت هذه المجموعات مجموعات مختلفة من 
التً أدرجها أدناه تتبع إلى حد كبٌر تحدٌد مٌتزجر للشهود، لكننً  ( االختٌارات1).40Pإلى  0Pأوراق البردي المبكرة من 

ؾ المزٌد من المخطوطات، وخاصة ٌضأ( 0لٌة بطرٌمتٌن: )ألوم بتعدٌل وتوسٌع لابمة مٌتزجر للمخطوطات السكندرٌة األو

( أحدد المخطوطات السكندرٌة البدابٌة حسب كتاب أو لسم العهد الجدٌد. وعلٌه فإن 0البردٌات التً تم نشرها مؤخًرا؛ )

 المخطوطات البدابٌة اإلسكندرٌة هً كما ٌلً:

 
 األناجٌل:

 الشهود األوابل:
 (3-0)ماعدا فً ٌوحنا  א و Bو P75  P66c     P4+64+67 وي على نص جوهري(:المخطوطات األولٌة )التً تحت

ي مرقص(و ψو Θو Δو Z ، وٌوحنا( و3-0)فً لولا  WوL )جزبٌا( و C  م:055المخطوطات األولٌة التً تارٌخها بعد 
 00)ف 

  )جزئيا(. 

 P 053 و 051PوP 050وP 22و P 20و 04Pو 00Pو 03PوP 2و P1المخطوطات الثانوٌة )التً تحتوي على لدر صؽٌر من النص(:

 P 000و

ٌمثالن أفضل شهود فً األناجٌل. وٌمكن إضافة مخطوطات عدٌدة إلى مجموعة  B)وفٌها لولا و ٌوحنا( و 20Pوبال شن فإن 
20P /B ًواحدة من اإلضافات األولٌة ه .P4+64+67 أما األعضاء اآلخرون فً المجموعة هم: مجلد مخطوطً واحد()ك .P1 

 .000Pو P 053 و 051PوP 050وP 22و P 20و 04Pو 00Pو 03Pو

------------------------------------------- 
ًٌضا تجمٌع أ ، Eldon Epp فً بعض المماالت المهمة التً ُكتبت خالل السنوات الملٌلة الماضٌة، استكشؾ إلدون إٌب( 1)

، والتً مجموعاتالبردٌات تنتمً إلى واحدة من أربع  (. ٌرى أن0434نصٌة" ) مجموعاتالمخطوطات فً ما ٌسمٌه "

المبكرة التً لها صالت  على اسم البردٌات –؛ المجموعة "ب" (A) السكندرٌة البردٌات على اسم –ٌسمٌها المجموعة "أ" 

 –عة "د" البردٌات التً ترتبط بما كان ٌسمى "لٌصرٌة" والمجموعلى اسم  –(؛ المجموعة "ج" B) ٌةالفاتٌكانالمخطوطة ب

مجموعاتً لٌست عرٌضة الماعدة، ألننً أعتمد أن هنان لكن )د(.  مخطوطة بٌزاتلن البردٌات التً لها ارتباطات مع على اسم 
لسام من العهد الجدٌد )مثل األناجٌل ورسابل بولس(، ولٌس للعهد الجدٌد بأكمله. ومع األحاجة إلى إنشاء مجموعات للكتب أو 

إلى  P100مع ظهور المزٌد من البردٌات المنشورة و. Eppإٌب تً ومجموعات االتداخل بٌن مجموع ذلن، هنان لدر كبٌر من
000P  ًوذلن من—نصٌة أكثر تماسكاكل مجموعة واسعة ثم إنشاء مجتمعات  أفرادٌمكننا زٌادة عدد و(، 0444-0443ف 

 إلى حد ما بسبب حالة التشظً هشاإلجراء  تظهر درجة عالٌة من االتفاق النصً. من المسلم به أن هذا التً المخطوطات
األكبر فً  بالبردٌاتالصؽٌرة المجزأة المخطوطات أن تتم ممارنة  للعدٌد من البردٌات. ومع ذلن، فهو تمرٌن مثمر )التجزبة(

 .محاولة لتأسٌس عاللة نصٌة
01 

 

 



عضو وهنان للٌالً.  مبتعدة أنها المجموعة، على الرؼم من نتمً أًٌضا إلى هذهتالمصحح(  P66) P66c المخطوطة  أعتمد أن

(، אالسٌنابٌة ) المخطوطة ، وكذلنCodex Vaticanus (B) المخطوطة الفاتٌكانٌة الحك مهم للؽاٌة فً هذه المجموعة هو

 – النص لى توسٌع، حٌث تمٌل إ3-0. )ال ٌمكن تضمٌن السٌنابٌة فً ٌوحنا مثل الفاتٌكانٌة على الرؼم من أنها لٌست بارزة

 .(Epp and Fee 1993،221-243). انظر Fee فًٌ كما هو موضح فً -المٌول "الؽربٌة" مظهرة 
 ، من الواضح أن المخطوطات بهذا النوع من النص كانت موجودة لبلP66cإلى هذه المجموعة، وكذلن  P4+64+67مع إضافة 

20P -  الفترة الزمنٌة لـ  020-005فً ولت مبكر من(P4+64+67 وP66c ومن المعروؾ أًٌضا أن هذا النص لد تم الحفاظ علٌه ،)

طوال المرنٌن الثالث والرابع. وهكذا، لدٌنا دلٌل على شكل نمً نسبًٌا لنص اإلنجٌل من منتصؾ المرن الثانً إلى منتصؾ 
لولا، وبالتالً ٌمكن ممارنته على نص متداخل فً  P75و P4+64+67تحتوي المخطوطات الربٌسٌة لهذه المجموعة والمرن الرابع. 

 ، أوضح وٌلٌام وارٌنكتابًفً االجتماع السنوي لجمعٌة األدب ال 0443تم تمدٌمه فً نوفمبر  بحثفً هذا اإلنجٌل. فً 

William Warren  بالمابة بٌن  40أن هنان اتفالًا بنسبةP4 باإلضافة إلى( بالمابة بٌن  40فً لولاP4 وB .)فً دراستً و

، مع خمسة استثناءات مهمة كامال عددامتطابمان فً أربعٌن  P75و P4كل من أن كلٌهما  تالحظ P75 و P4خاصة بـ الممارنة ال

كلمة،  055(. نسبة التوافك فً هاتٌن المخطوطٌن مذهلة. من بٌن ما ٌمرب من 00، 00 :1؛ 04 :0؛ 01، 00: 0فمط )لولا 

تحتوي على أجزاء من متى( ال والتً ) P64+67الحظ أن لسوء وبة. فً الم 42.0 فً اتفاق هذا هوو. 05تختلؾ فً ألل من 

 ، االمتدادات الطبٌعٌةא و Bمع  P64+67. ومع ذلن، ٌمكننا ممارنة بٌنهما ، ألنه ال ٌوجد نص متداخلP75 ٌمكن ممارنتها بـ

من أصل  00فً  אمع ، واختالؾوحدة  00من أصل  05فً  Bتفك مع ت P64+67تظهر دراساتً أن . وP75 للنوع النصً فً

00. 
 : جٌلانألخرون من مجموعة ااآلعضاء األ

ومع ذلن، ال ٌمكن ممارنة بردٌات لدٌمة  ألن لدٌهم نًصا متداخاًل.P4+64+67 و P75ٌمكن ممارنة بعض البردٌات المبكرة بـ 

هذه المخطوطات هً ولمجموعة. تظهر هذه الممارنة أن العدٌد من البردٌات تنتمً أًٌضا إلى هذه او. فمط א و Bأخرى إال بـ 

P1 2و P03وP 00وP 04وP 20و P 22و P050و P051وP 053و P 000و P :ًوالبٌانات كالتال  
 .اختالؾوحدة  00من أصل  00فً  Bمع  P1تتفك 

2 P (تتفك تماًما مع ال )مؤرخة فً المرن الثالث / الرابع؟ بواسطة أالندP4 وP75 حتى فً عمل 0-0: 0 فً لولا ،

 .0: 0صارا ممدسا فً اخت 
 .اختالؾوحدات  05من أصل  2فً  - بمفردها أكثر من أي مخطوطة أخرى P75اتفالًا أكبر مع  03Pٌُظهر 

00P  تتفك معB  ًاختالؾوحدات  1من أصل  1ف. 
04P تفك مع تP75 موجودة فً واحدة  و منمولتٌنباستثناء كلمتٌن تم  -المصححة( حرفٌا  ا)بصٌؽتهP75 - 04ل مما ٌجعP تفك ت

 فً جمٌع الوحدات السبع.  Bومع  اختالؾوحدات  2من أصل  1فً  P75مع 

 . اختالفات 0من أصل  0فً  Bمع  P 20تفك ت

 22 مثل، ربما تنتمً إلى نفس مجلد المخطوطات 050P. و1من  0فً  B، ومع  اختالفات 1من أصل  1فً  אمع P 22تتفك 
Pتظهر نفس االتجاهات.و 

050 P ومع اختالفات 05من أصل  3فً  אتتفك مع ،B  ً05من  2ف. 
051P  كلمة مع  055( وحوالً 01-05، 00-04: 0)ٌوحنا  عدداتشارن اثنتً عشرةP75 اختالؾوحدات  05من أصل و ،
051P  تتفك معP75 3  ً051 مرات 05من أصل  فP فمع خرى فً هذه المجموعة: األمخطوطات ال ظهر محاذاة لوٌة معتB 

 . 05مرات من أصل  3 تتفك P66، ومع 05مرات من أصل 8  אمع و؛ 05مرات من  4هنان تتفك 

 .اختالؾوحدات  2من أصل  2فً  אمع  P 053تتفك 
000 Pٌتفك مع نص P75  00 :02واحد فً  اختالؾتماًما، باستثناء . 

وحدات  4من أصل  3(، تتفك المخطوطتان فً 00-00،  00-00: 02على الرؼم من أن النص المشترن صؽٌر )لولا 

ٌوحنا  فً P75و P66cب( على  1965  ،1968) Fee فًٌ تظهر دراساتوأًٌضا إلى هذه المجموعة.  P66cٌنتمً و. اختالؾ

. 4-0فً ٌوحنا  P75كانت ؼالبا ما تصحح فً اتجاه  P66وهذا ٌعنً أن *  P66 أكثر منها مع P75 االتفاق مع تظهر P66c أن 0-4

 نت النسبة المبوٌة  كا 00-05بٌنما فً ٌوحنا 
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( ٌتصاعد بشكل 00: 00 – 4: 00)فً الجزء B ( و3: 00 – 0: 05)فً جزئ الموجود منها، P75 و  P66لالتفاق بٌن 

تجعل النص فً  030، البالٌة 055هم لراءات ؼٌر مفهومة. ومن ضمن الـ  P66  ،05تصحٌح فً  005ملحوظ. ومن ضمن 

P66  تجلب النص إلى  33تصحٌحا البالٌة،  001ي فً اتفاق مع النص المشهود له بجمٌع الشهود(. ومن ضمن الـ طبٌعٌا )أ

فً  20)فً المسم البالً من ٌوحنا(. وهذا ٌعمً أن  B( أو مع 05: 00 – 3: 00؛ 05: 00-0: 0)فً ٌوحنا   P75التوافك مع 

 .P75 /Bمع نوع النص فً   P66فك ( من التؽٌٌرات الحمٌمٌة أدت إلى توا001من  33المابة )
ل من شهود اإلنجٌل، ٌنبؽً مالحظة أن العدٌد من هذه المخطوطات تبدو وكأنها من عمل محترفٌن ابفٌما ٌتعلك بالمجموعة األو

، Comfort 0550  كومفورت)انظر  22PوP75 وP66c و 04Pو P4+64+67ألنها تعرض ما ٌُعرؾ باسم ٌد الكتاب االحترافً: 

من لها تمثٌل ، سٌكون المحترفون هم األكثر احتماال إلنتاج أفضل النسخ. ثانًٌا، هذه المجموعة النساخبٌن جمٌع  (. من05

-020 حوالً) P75من المرن الثانً، إلى  22PوP66c و P4+64+67من المخطوطات مثل  -المرن الثانً إلى أوابل المرن الرابع 

تُستخدم المخطوطات فً هذه و من المرن الرابع. א و Bرن الثالث(، إلى )من الم 000P و 051P و 04Pو 03P، إلى (055

، ٌبدو أن معظم البردٌات المبكرة تدعم متىالمجموعة كمخطوطات أولٌة إلعادة بناء النص األصلً لألناجٌل. بالنسبة إلى 
 عندما ٌختلؾ االثنان. فً لولا وٌوحنا، العكس هو الصحٌح.وذلن ، Bممابل  אلراءات 

ظة أخٌرة بخصوص إنجٌل مرلس. من المفارلات أن اإلنجٌل األول لم ٌتم حفظه فً العدٌد من المخطوطات المبكرة. مالح
 .Eusebius, Hist.ecclٌوسابٌوس، )إلى السخرٌة )والؽموض(، ٌمال إن مرلس أخذ إنجٌله معه إلى مصر المزٌد وإلضافة 

مصر. النسخة األولى من  ٌن االكتشافات العدٌدة للمخطوطات فًومع ذلن ال تكاد توجد نسخ مبكرة لمرلس من ب -( 2.16

 ناسخ المخطوطة مارسفً سفر مرلس على وجه الخصوص، فللؽاٌة.  صادلة، لكنها لٌست نسخة 00P مرلس محفوظة فً
00P  00فإن  فكر نموذجه أكثر من الكلمات الفعلٌة. وكما هو معروؾ، مستنسخاالعدٌد من الحرٌات الشخصٌة فً كتابة نصP 

كلما تم االحتفاظ بنص مرلس "العادي" فً مخطوطة واحدة من أوابل  .Wصالت ملحوظة بمخطوطة المرن الخامس لها 

المزٌد من االكتشافات للنسخ المبكرة ولحٌن حدوث . Bو אمن المرن الرابع،  تٌنالحم ٌن، ومخطوطات33Pوهً المرن الرابع، 

 المبكر للنص.من مرلس، من الصعب إعادة بناء التارٌخ 
تم تحدٌد عدد للٌل من الشهود على أنهم "لٌصرٌون" فً إنجٌل مرلس. من المحتمل أن تكون هذه المخطوطات مأخوذة من 
نص أورٌجانوس، وهو نص أخذه معه من اإلسكندرٌة إلى لٌصرٌة والذي ٌحتوي على مزٌج مما ٌسمى بالمراءات "الؽربٌة" 

، Θ (Koridethi Codex ،)03 ،010 ،255 ،00f ،0fمخطوطة كورٌدٌثً  هم والمراءات السكندرٌة. هؤالء الشهود

 (.05: 0-0: 0)فً  00P ،Wالترجمات األمرٌكٌة والجورجٌة، 

 الرسل: أعمال
 النص السكندري

   א  00P Bنصوص جوهرٌة(:  بها وجدتالمخطوطات األولٌة )
 ψ 00 30 050 001 0204جزبًٌا( )  20P C A: م055المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 

 3P 00P 05P 00P 40P 5034أجزاء صؽٌرة من النص(: توجد بها المخطوطات الثانوٌة )
 Dالنص والؽربٌة النصوص 

 D itdالمخطوطات األولٌة: 

 المبرصً. أوؼسطٌن  ith syrhmg syrhوأٌضا  P 03P 03P 000P؟04المخطوطات الثانوٌة: 

تم العثور على النص السكندري فً ولد السكندري والؽربً.  -ٌن فً الكنٌسة األولى ٌوجد سفر أعمال الرسل فً شكلٌن متمٌز
تم العثور على النص الؽربً فً عدد للٌل من بردٌات المرن الثالث . وB C ψ 0189 33  א  00P 20P Aمخطوطات مثل 

(04P 03P 03Pو ،)( 000بردٌة من المرن الخامسPو ،) مخطوطة بٌزا(، و055والً )ح 0171 مخطوطة األحرؾ الكبٌرة 

(Codex Bezae (Dٌشهد أًٌضا .)بما فً ذلن ، لنص الؽربًل ، المرن الخامس( المخطوطات األفرٌمٌة الالتٌنٌة المدٌمةith ،)

 كبرٌانوس (، وكتابات **syrhأو syrhmg)المشار إلٌها باسم  Harcleanالسرٌانٌة هرللٌن والمراءات الهامشٌة فً ترجمة 

Cyprian جستٌنأوو Augustine بالتفاصٌل  ءوملً تلونا، أكثر بممدار العشر. النص الؽربً، الذي ٌزٌد طوله عن السكندري

 .المضافة العرضٌة
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( ؼٌر سكندرٌة بشكل 0ٌجب اإلشارة إلى النص الؽربً بشكل فضفاض ألنه عبارة عن تكتل من المراءات المختلفة التً هً )

( حتى فً الشهود الذٌن ال ٌعتبرون فً العادة 0( الموجودة فً  ، و)0دة فً الشهود الؽربٌٌن األوابل، )( موجو0عام، )

 .Irenaeus وساوإٌرٌن Tatian وتاتٌان Marcionمثل مرلٌون  -ؼربٌٌن "
الؽربً لم  من المرن الخامس. لكن هذا الشكل من النص Codex Bezae (D) مخطوطة بٌزا الشاهد الربٌسً للنص الؽربً هو

، على الرؼم من أنه هو نفسه ربما أضاؾ تحسٌناته الخاصة. من الممكن Codex Bezaeٌتم إنشاؤه بواسطة الكاتب الذي أنتج 

، B.Aland and K.Aland أالندب.آالند ون.لبل المرن الثالث. ٌمول  لد حدث Dكما وجد الحمًا فً  إنشاء النص ٌكونأن 

تظهر  من مخطوطات المرنٌن الثالث والرابع، 5020و 20P 20P 20P) ؼٌر معروؾ، Dنً لـ "متى وكٌؾ نشأ النموذج الٌونا

تخون لمسة أشكااًل سابمة أو ذات صلة(، ولكن اإلضافات والحذؾ والتعدٌالت فً النص )خاصة فً لولا وسفر أعمال الرسل( 
باإلضافة إلى أسالفها وأتباعها( هً ٌمٌة، ولكن )، ٌكون للمخطوطة أهمٌة حمالمبكرالتملٌد  Dعندما ٌدعم ف.... الهوتٌة مهمة

أن النص الؽربً  Metzger (. اعتبر مٌتزجر053، 0432) ٌجب فحصها بعناٌة أكبر عندما تتعارض مع التملٌد المبكر "

لفجوات ]الذي[ أزال الثؽرات واو"من الواضح أنه كان باحثًا دلٌمًا ومستنًٌرا، ته على ٌد مراجع مراجعتمت المبكر هو عمل 
وأضاؾ التفاصٌل التارٌخٌة والسٌرة الذاتٌة والجؽرافٌة. وٌبدو أن المراجع لام بعمله فً فً ولت مبكر، لبل أن ٌُنظر إلى نص 

 (.TCGNTأعمال الرسل بشكل عام على أنه نص ممدس ٌجب الحفاظ علٌه ؼٌر منتهن ")ممدمة فً أعمال الرسل، 
هما )انظر دراسة ٌكتب كللد ٌكون لولا أن أو حتى  -هو الشكل األصلً النص  ًتكثر النظرٌات حول أي شكل من شكل

ثانوي. الؽربً هو نص (. اإلجماع العلمً الربٌسً هو أن النص السكندري نص أساسً وTTCGNTمٌتزجر الممتازة فً 

صٌاؼتها"،  وأعٌدتأصلٌة  كانت ( أن النص الؽربً هو "إعادة كتابة نصوص1926 ،ccxxii) J.H Ropes روبس اعتبرو

( هذا 1965،215-224) R.P.C Hanson هانسون وصؾولد عمل محرر واحد ٌحاول تحسٌن العمل على نطاق واسع" و"

تمت فً روما بٌن  اإللحاماتافترض هانسون أن "هذه والسكندري. من النوع بإدخاالت كبٌرة فً نص لام  المنمح بأنه محرؾ
 .عمال الرسل ٌعتبر ممدًسا وموحى به بعد"بعد المٌالد، فً ولت لم ٌكن سفر أ 005و 005

وجهة وأن النص السكندري، كنص ألصر، لد حافظ على الصٌاؼة األصلٌة.  NUفً أؼلب األحٌان، اعتبر محررو نص 

الكاتب  لضٌةخاصةً السكندري(، إنها  -بمفرده )ضد الشهود اآلخرٌن  Dنظري هً أنه فً كل حالة تمرٌبًا حٌث ٌمؾ النص 

أشٌر إلٌه ؼالبًا باسم أحب أن . هذا الشخص )الذي ٌةٌعمل كمراجع لام بتعزٌز النص باستخدام مواد حشو تنمٌح الؽربً الذي
باحثًا واسع االطالع، ولدٌه مٌل إلضافة ال بد أنه كان " فً مالحظات التعلٌك( D" "D-reviser-"مراجع "المراجع" أو

(. أكثر من أي شًء آخر، كان عازًما على سد الثؽرات Metzgerما أشار التفاصٌل التارٌخٌة والسٌرة الذاتٌة والجؽرافٌة )ك

الٌهود، ولتعزٌز رسالة بولس  ضد الوثنٌٌن. عالوة على ذلن، صاغ النص لصالح عارضةفً السرد بإضافة تفاصٌل 
 الرسولٌة، ولزٌادة نشاط الروح المدس فً عمل الرسل.

 رسابل بولس والعبرانٌٌن
 א  01P B)فً العبرانٌٌن(  00P (:جوهرينص كبٌر  بها وجدٌالمخطوطات األولٌة )

 A C I HP 33 81 104 326 1739: 055المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 
 00P 00+01P 02P 05P 05P 04+10P 40P أجزاء صؽٌرة من النص(: بهاالمخطوطات الثانوٌة )

 ال بالنسبة لألناجٌل.لٌس من السهل تحدٌد المخطوطات األولٌة لرسابل بولس كما هو الح
 0-مخطوطة أولٌة بسبب تارٌخها المبكر )المرن الثانً( وتؽطٌتها للنص )رسالة رومٌة  01P ٌجب اعتبار المخطوطة

 لألناجٌل. 20Pفً  الحالكما هو  ةنمٌ تعلى الرؼم من أن شهادتها النصٌة لٌس (،تسالونٌكً، بما فً ذلن العبرانٌٌن
همٌة عن الطابع النصً لـ األشمولٌة ومن ناحٌة الأكثر ثالث دراسات  Zuntzوزونتز  Sandersوساندرز  Kenyonأجرى كٌنٌون 

01P .01د كل من كٌنٌون وساندرز على الطابع النصً السكندري لـ ولد أكP ،بـ  امع اإلشارة بشكل خاص إلى صالتهB وفمًا .

 0٪(، 20كورنثوس ) 0 (،٪11) ٌةة من االتفاق: روملهما النسب المبوٌة التالٌ Bو 01P(، xv-xvi ،0401لجدول كٌنٌون )
 و (،٪23كولوسً ) (،٪20٪(، فٌلبً )30أفسس ) (،٪20٪(، ؼالطٌة )22كورنثوس )
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(. Bها مع ٪ لكل كتاب عن0)لكن النسب المبوٌة لالتفاق ألل بنسبة  אأًٌضا تمارب مع  اله 01P المخطوطة ٪(.24العبرانٌٌن )

بمٌولها "الؽربٌة" فً  ةمعروف Bألن  وذلن - رومٌةواالتفاق األلل فً  والعبرانٌٌن،االتفاق الكبٌر للؽاٌة فً أفسس  الحظ

مجموعة شرلٌة على وجود Zuntz (0400، 010 ) زونتز أًٌضا تماربًا كبًٌرا مع الشهود اآلخرٌن. أكد 01P ظهروترومٌة. 

الترجمة المبطٌة و Coptic Sahidicالترجمة المبطٌة الصعٌدٌة  01P 1739 B: لمجموعة بولسمبكرة من المخطوطات 

جدٌرة بالمالحظة  0204و 01Pالعاللة بٌن إن  .Origen أورٌجانوسو Clement كلٌمندوسو Coptic Bohairic البحٌرٌة

 ناسخاتبع  النسخ،نات وفمًا لبٌاومخطوطة من المرن العاشر تم نسخها من مخطوطة من المرن الرابع بجودة ممتازة.  0204ألن 

تحتوي على نص كانت فً لٌصرٌة والتً  Pamphilusمخطوطة جاءت من مكتبة بامفٌلوس  0204عام  بولسرسابل 

 Bو 01P الثالث،تشكل المخطوطات و(. Metzger ،1992 ، 65 متزجر ؛78-71 ، 1953،زونتز Zuntz ) انوسأورٌج

الدراسة و)المرن العاشر(.  0204)أوابل المرن الرابع( إلى  Bالثانً( إلى )أوابل المرن  01Pنصًٌا واضًحا: من  خطا، 0204و

األوسع للتملٌد  المٌولالذي كتب: ضمن و Gunther Zuntz (0400، 30،)لام بها ؼونتر زونتز  01Pحول نص شمل األ

. التارٌخ المبكر 0204لـ بك السا سلؾوال 01Pعضو فً مجموعة  ااآلن على أنه ٌةالفاتٌكانالمخطوطة "السكندري"، ٌُنظر إلى 

كما أن جودتها العالٌة تؤكدها العدٌد من األمثلة الالفتة  أعضابها،للنص الذي تحفظه هذه المجموعة تم تحدٌده من لبل ألدم 

 م. 055 حوالًم، ولكن من  015 حوالًفً الوالع شاهد على نص، لٌس من  ًه B لذا فالمخطوطة للنظر.

 Zuntz زونتز ، إال أن01Pفً اإلشارة إلى العدٌد من األخطاء الفادحة التً تم العثور علٌها فً  جاًل متععلى الرؼم من أنه كان 

 التالً هذا االلتباسو(. 002 ،0400تمثل "نًصا من الطراز السكندري المتفوق المبكر" ) 01Pكان حرًٌصا تماًما على إثبات أن 

 . 01Pٌلخص انطباعه عن نص  Zuntz زونتز من

الحال فً كثٌر من األحٌان من لبل، ٌجب  كانكما و ، مرة أخرى.01P مخطوطاتنا،جودة الممتازة للنص الذي تمثله ألدم تبرز ال

والنص األساسً الذي لدمه بشكل سًء  اعلٌنا هنا مرة أخرى أن نتوخى الحذر للتمٌٌز بٌن العمل السٌا جًدا للناسخ الذي كتبه

أخطاء النساخ الالحمٌن؛  الناسخفً بعضها تولع وء الكتابٌة والسهو واإلضافات أًٌضا. باألخطا بةملٌ 01P فالمخطوطة للؽاٌة.

بمجرد التخلص منها، ومنازع.  بال تخصههً من األخطاء ؛ لكن الؽالبٌة العظمى منهشترن فً خطأ ألدم افً البعض اآلخر 

مخطوطات أولٌة  0204و Bو 01Pنتز أن أوضح زو وهكذا،( 000-04008000ٌبمى نًصا متمًٌزا )وإن لم ٌكن مطلمًا(. )

لرسابل بولس الربٌسٌة والعبرانٌٌن )التً كانت تعتبر جزًءا من مجموعة بولس من لبل الكنٌسة األولى(. المخطوطات 

حٌثما وجدت(. تؤدي الممارنة النصٌة لهذه المخطوطات مع المخطوطات الثانوٌة المذكورة ) Cو Aو אاألساسٌة األخرى هً 

  النتابج التالٌة: أعاله إلى

00P 01 مع ٌتوافكP  ً(، وٌتفك مع 35) اختالفا 05من أصل  05ف٪B  ًاختالفا 03من أصل  00ف (B من  كثٌرال فتمر إلىت

 .0204و אحتى مع  واضحة،ال توجد تماربات نصٌة أخرى والعبرانٌٌن(.  نص

00+01P تمارب أكبر مع  ٌظهرB (00  ؛ 24=  اختالفا 00من)٪فمط مع 00٪(. إنه ٌوضح اتفاق 20=  00من  00) אو ٪
01P .01+00 ،على سبٌل الممارنةP  ٌظهر تباعًدا كبًٌرا عنD (ٌ اختالفا 00من  00 فًتوافك فمط )وF  G (00  00من.) 

(. اختالفا 00من  3) Cو(، اختالفا 00من  4) A(، وكذلن مع اختالفا 00من  05كالهما ) אو Bتمارب مع  أكبر 02Pٌوضح 

( اختالفا 00فمط من  0)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  تباعدا 02P ٌظهرألؼراض الممارنة، و. 00من  2ألل:   01P مع  02P اتفاق

 (. اختالفا 00من  1) F G عنو

ألنه  10P+01بـ  ا(. ال ٌمكن ممارنة نصهاختالفا 00من  4) B( ثم مع اختالفا 00من أصل  00) אأعلى اتفاق مع  05Pعرض ت

 00فمط من أصل  0)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  ابتعادا 05Pٌوضح  الممارنة،ألؼراض وداخل بٌن هذه المخطوطات. ال ٌوجد ت

ال  انصهلكن (. اختالفا 00من أصل  00كالهما ) Bو Aمتؽًٌرا( ثم مع  00من  00) אأعلى اتفاق مع  05P(. ٌُظهر اختالفا

 F Gن ع( واختالفا 00فمط من أصل  1)الموافمة على  Dاعًدا كبًٌرا عن تب 05Pٌوضح  الممارنة،على سبٌل و. 01Pٌتداخل مع 

 (.اختالفا 00من أصل  0)

05 



04+10P أكبر تمارب مع  ٌظهرB  ( ، وكذلن مع اختالفا 01من أصل  00)كالهما  אوA (00  اختالفا 01من .) ٌظهر لكن

فمط من أصل  2)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  ابتعادا 10P+04ألؼراض الممارنة، ٌوضح و(. اختالفا 00من  3) 01Pاتفالًا ألل مع 

 (.اختالفا 01من أصل  0) F Gن ع( واختالفا 01

)الموافمة  D F Gعن  ابتعادا 40Pألؼراض الممارنة، ٌُظهر و(. 2من  0) Bمتؽٌرات( و 2من  1) אأكبر تمارب مع  40Pٌُظهر 

 لكل مخطوطة منها(. ااختالف 2فمط من أصل  0على 

. 01P 02P 05P 05P 04+10P 40P+00 —من المرن الثالث البردٌات أي-لهما أسالفهما  Bو אالبٌانات بوضوح أن  هذه تُظهر

هذا  ا، فً العبرانٌٌن، لدٌه00P. فمط سرسابل بول فً 01P، ال تظهر أي من هذه البردٌات تماربًا ملحوًظا مع واضحبشكل 

، مع االعتراؾ أًٌضا بشهادتها 01Pٌجب أن نكون حذرٌن من استماللٌة  وبالتالً،٪(. 35)مع موافمة  01Pالتمارب النصً مع 

  .Bأكثر بملٌل من  אعلى النص األصلً. وتجدر اإلشارة أًٌضا إلى أن البردٌات المبكرة تتفك مع 

ٌبدو وأكثر نماًء.  א تكونبل بولس، فً حٌن "الؽربٌة"( فً رسا هامٌل إلى توسٌع النص )مٌولت Bربما ٌؤكد هذا االنطباع بأن 

ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار بجدٌة على أنها تمدم شهادة لوٌة للنص  Bأو  אأن المولؾ هو أن أي مجموعة من البردٌات مع 

المخطوطات مع  Bوبؽض النظر عن األماكن التً تصطؾ . Bو אمن ذلن عندما تتفك البردٌات مع كل من  وأكثر-األصلً 

خر هو اآلموي الشاهد والوالبردٌات المذكورة أعاله ؼالبًا ما تمثل النص األصلً.  אشهادتها مع ف، D F Gربٌة" "الؽ

، فإن لبولسفً دعم لراءة  0204و B א( ممتنعًا أنه عندما تتفك 0340، 035) Lightfoot. كان الٌتفوت 0204المخطوطة 

 ٌصبح الٌمٌن أكبر.فوالبردٌات األخرى،  01P دابًما. أضؾ إلى ذلن شهادة ٌكون معهاالنص األصلً 

 رسابل بولس الرعوٌة

 0204و I (Pastorals الرسابل الرعوٌة فتمر إلىت B) אالمخطوطات األولٌة )مع نص كبٌر موجود(: 

  00Pمن النص(:  ةرٌأجزاء صؽها ثانوٌة )ب خطوطاتم

تداول بٌن تكانت رسابل خاصة لألفراد، التً لم تكن األخرى ألنها  بولسالرسابل الرعوٌة لها تارٌخ مختلؾ عن رسابل  

 الكنابس فً سنواتها األولى. اكتسبت الرسابل الرعوٌة تدرٌجٌاً االعتراؾ والمبول فً لانون بولس.

فمد اكتسبت اعترافًا فورًٌا بسبب ارتباطها بكولوسً.( هنان  شخصٌة،)على الرؼم من أن الرسالة إلى فلٌمون هً أًٌضا رسالة 

التً ٌرجع  المخطوطة،(. هذه 0ٌطس )الفصل ط، تعرض جزًءا من 00P واحدة،ة واحدة مبكرة فمط من رسالة رعوٌة نسخ

ألن  Bمع  00Pكانت على األرجح من عمل ناسخ محترؾ. على الرؼم من أنه ال ٌمكن ممارنة  ،020تارٌخها إلى حوالً 

خٌر شاهد  إجماالً،(. F G)وتمارب ألل للٌالً مع  אظهر تماربًا مع ت اهإال أن الرعوٌة،فتمر إلى الرسابل ت ٌةالفاتٌكانالمخطوطة 

 .אهً  الرعوٌةالرسابل على 

 الرسابل العامة

  B א( ى)لبطرس األول 20Pنص كبٌر موجود(:  بهاالمخطوطات األولٌة )

 20P A C 33 81 104 326 1739: 055المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 

 05P 00P 30P 055P 5000أجزاء نصٌة أصؽر(:  ابهالمخطوطات الثانوٌة )

الرسابل العامة )المعروفة أًٌضا باسم الرسابل الكاثولٌكٌة( لها تارٌخ نصً ولانونً متمٌز عن األناجٌل األربعة ورسابل بولس. 

(. لكن هذا لم ٌكن وٌةكما كانت رسابل بولس )باستثناء الرع واحد،تم جمع األناجٌل األربعة معًا فً مجلد  الثانً،منذ المرن 

-لم ٌُمرأ على نطاق واسع فً الكنابس سوى عدد للٌل من الكتب األخرى  الوالع،كذلن بالنسبة لكتب العهد الجدٌد األخرى. فً 

 ٌعموب،العهد الجدٌد:  لانونبطرس األولى وٌوحنا األولى. واجهت الرسابل العامة األخرى ولتًا عصٌبًا فً دخولها إلى  أي

ٌوحنا  0ٌوحنا  0، بسبب اختالفها مع بطرس األولى؛ الثانٌة بطرسو. سًبولالالخالص لمفهوم ضتها الواضحة بسبب معار

 كما هو موضح فً  العامة،وٌهوذا بسبب ؼموضهم. ومن المثٌر لالهتمام أن سفر أعمال الرسل ؼالبًا ما كان مرتبًطا بالرسابل 
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المخطوطة  نظًرا لتفضٌلهم لـو)حٌث تتبع الرسابل العامة أعمال الرسل(.  Codex Vaticanus ٌةالفاتٌكان الترتٌب فً

هذا الترتٌب. تحتوي بردٌة المرن السابع،  Hortو Westcott وٌستكوت وهورت ، ٌتبع نصCodex Vaticanus الفاتٌكانٌة
20P،  تشٌر إلى  أساسٌة،جٌد لكلٌهما. عندما تم وضع لوابم على أعمال الرسل والرسابل العامة فمط فً مجلد واحد. إنها شاهد

 The المانون الموراتوري كانت الرسابل الكاثولٌكٌة فً أؼلب األحٌان محل نزاع. الجدٌد،الكتب التً تنتمً إلى العهد 
Muratorian Canon 0ت فمط تضمن المٌالد،بعد  035، وهً لابمة تعبر عن آراء لادة الكنٌسة الرومانٌة فً حوالً عام 

بٌن الرسابل العامة. ذكر أورٌجانوس أن بطرس األولى وٌوحنا األولى كانتا الكتابات الوحٌدة ؼٌر من وٌهوذا  ٌوحنا 0و

المخطوطة  السبعة جمٌعًا فً تلكنه لبلها جمٌعًا على أنها كتابات لانونٌة. ظهر من ضمن الرسابل السبعة،المتنازع علٌها 
 Codex Sinaiticusوالمخطوطة السٌنابٌة المرن السادس عشر(،)مصر،  Codex Claromontanus Egyptالكالرومونٌة 

م(،  012رسالة أثناسٌوس التاسعة والثالثٌن )وكالهما من المرن الرابع(، و) Codex Vaticanus والمخطوطة الفاتٌكانٌة ،

وؼسطٌن )المرن الرابع إلى الخامس(. مخطوطة السكندرٌة )المرن الخامس(، وكتابات أالم(،  040كتابات جٌروم )حوالً و

 ٌجب منالشة المولؾ النصً لكل كتاب أو لسم بشكل منفصل.و
 رسالة ٌعموب
 فً ثالث مخطوطات من المرن الثالث، تظهر أوجه التشابه التالٌة:  برسالة ٌعموبتم االحتفاظ 

 (.الفااخت 00من أصل  05)أًٌضا فً  B مع( واختالفا 00من  05)فً  אمع  05Pتشابه ت

 (. اختالفات 3من  2)فً   A C אتماربات مع  00Pٌظهر 

 (.اختالفا 02من  03)كالهما  Cو א( ثم مع اختالفا 02من  00)فً  Bفً الؽالب مع  055Pٌوافك 
 Codex Vaticanus (B) الفاتٌكانٌة فً مخطوطة المرن الرابع،ا أفضل بأكمله رسالة ٌعموبنص لمد تم أفضل حفظ ل

 .Codex Ephraemi Rescriptus (C) اإلفراٌمٌةو Codex Alexandrinus (A) السكندرٌة مرن الخامس،ومخطوطات ال
 بطرس األولى

تتجلى ومحفوظة جًٌدا فً نملها النصً المبكر.  ورسولٌة،كانت رسالة بطرس األولى، التً لُبلت منذ البداٌة على أنها أصٌلة 
(، ومخطوطة أخرى من المرن ةالثامن - ة)بردٌة بودمر السابع 20Pمرن الثالث، هذه األمانة النصٌة فً مخطوطة من أواخر ال

، فً حٌن أن Bألرب إلى النص األصلً من  بل إنه Bنًصا مشابًها لـ  20Pعرض تباستثناء المتؽٌرات الفردٌة، و   30P الرابع،
30P  نص ممارنة بـ אتمارب أكبر مع  الدٌه B . 20المخطوطةP  بها أٌضا نص ال  رسالة بطرس األولىابع ، من المرن الس

 .بأس به من بطرس األولى
 الثانٌة وٌهوذابطرس 

النص، ألن هذه الكتب لم ٌتم االعتراؾ بها  انتماللم ٌتم حفظ النص األصلً لبطرس الثانٌة وٌهوذا جًٌدا فً الفترة المبكرة من 
ة لهذه الكتب متنوعة تماًما، ٌولى. إن األدلة المخطوطبسهولة كنصوص رسولٌة ولانونٌة من لبل جمٌع لطاعات الكنٌسة األ

( أفضل A) المخطوطة السكندرٌة عدت إجماالً،. 23Pٌهوذا( و فًخاصة ) 20P البردٌتٌن،وتتمٌز باالستماللٌة. ٌتضح هذا فً 

 هم أًٌضا شهود جٌدون. Cو Bو 20Pشاهد على هذه الرسابل. 
 رسابل ٌوحنا

إلى أن تكون موسعة وؼٌر منتظمة فً هذه الرسابل.  Aتمٌل المخطوطة و. אتلٌها  ،B أفضل مخطوطة لرسابل ٌوحنا هً

: 0؛ 02 :0)انظر المالحظات على  احتوت على إلحامات موسعة، جاتا، وخاصة فً مخطوطات الفولةالعدٌد من الشهود الؽربٌ

 مجزأة، ا، لكنه4Pوهو المخطوطة  لثالث،شاهد واحد من أوابل المرن ا ى(. لدى ٌوحنا األول1b ،7b-8a ،9 ،10 ،20: 0؛ 0

 شهادتها موثولة. ؛5000أًٌضا شاهد من المرن الثالث،  ةلدى ٌوحنا الثانٌوالنصً ال ٌُعتمد علٌه.  اوطابعه
 سفر الرؤٌا

  A C א 02P 000Pالمخطوطات األولٌة )مع وجود نص كبٌر(: 
 0000 0510 0500المخطوطات األولٌة الالحمة: 

 P00P 30P 43P 03أجزاء نصٌة أصؽر(:  بهاة )مخطوطات ثانوٌ
 ،Cو Aتم حفظ أفضل نص فً  (،رابع على نص سفر الرؤٌا مؤلؾ ؛0400-0401) Joseph Schmidوفمًا لجوزٌؾ شمٌد 

ٌبدو أن هذا النص لد سبمته ثالث مخطوطات من المرن و(. 0000 0510 0500مدعوًما بعدد للٌل من المطع الصؽٌرة )

 من أصل 05فً  Cالتً لدٌها اتفاق مع ) 03Pالثالث ، 
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، كانت 000P. وبالنسبة لـ 000P)بالرؼم من أن النص الموجود صؽٌر جدا لكً ٌمكن التأكد(، و 00Pاختالفا(،  00من أصل 

 الصالت النصٌة هً كما ٌلً:
000P 02وافك تP   ً(05)اتفاق  اختالفا 000من أصل  00ف٪. 
000P (.04)اتفاق  010من أصل  اختالفا 30فً  אوافك مع ت٪ 
000P وافك مع تA  ً(. 11)اتفاق  اختالفا 010من أصل  054ف٪ 
000P تفك مع تC  ً(.13)اتفاق  اختالفا 002من أصل  40ف٪  

أن ثانً أفضل نص هو  Schmid، وإن كان ذلن بشكل هامشً. ٌعتمد شمٌد A Cتنتمً إلى المجموعة  000Pوبالتالً ، فإن 

ولكن هذا ٌبدو ، 02P ، والتً تتوافك تمرٌبًا تماًما مع30P. )ٌجب أن تتضمن هذه المجموعة أًٌضا 02Pو אلموجود فً النص ا

، ٌصعب على المرء أن ٌمول أي مجموعة أفضل. 02Pو אممابل  Cو Aللتسلسل الهرمً. ؼالبًا، عندما ٌمؾ بالنسبة ًطا جًدا ٌبست

بالمحذوفات  بةملٌ Codex A المخطوطة فً سفر الرؤٌا، لكن اإللحاماتض وبع الحذوفاتتعرض العدٌد من  אصحٌح أن 

" كان A" ناسخ المخطوطةالكتاب )كما تكشؾ المالحظات التوضٌحٌة(. ٌبدو أن  من نصؾ األولالالعرضٌة، خاصة فً 

" لدٌه Aمبدأ العام المابل بأن "مرهمًا جًدا أو ؼافاًل عند نسخ النصؾ األول من سفر الرؤٌا. وبالتالً، ٌجب أن نتردد فً لبول ال

" ٌحتفظان معًا بأحد أنمى أشكال النص األصلً، ولكن C" و"A. ربما، من األفضل أن نمول إن "سفر الرؤٌاأفضل نص من 

 .. ٌجب تحدٌد ذلن على أساس كل حالة على حدة02Pو אلٌس بالضرورة أكثر نماًء من ذلن الموجود فً الشهادة المجمعة لـ 

 Andreas أندرٌاس المٌصري هً مجموعة من المخطوطات التً تتبع تعلٌكو سفر الرؤٌاان مهمان آخران لـ مصدروهنان 
of Caesarea  تم تمٌٌزها باسم( على سفر الرؤٌاMajAالكوٌن ( ومجموعة مشتركة من المخطوطات البٌزنطٌة )أو Koine )

عادةً مع  501. تتوافك المخطوطة MajKو  MajAفمة إلى موا siglum Maj الرمز (. ٌشٌرMajKاألخرى )الممٌزة باسم 

MajK وتتفك المخطوطة ،P  معMajA. 
( كانت تستند إلى حد المستلمأخًٌرا، تجدر اإلشارة إلى أن طبعة إٌراسموس من سفر الرؤٌا )التً أصبحت فً النهاٌة النص 

الست األخٌرة. عالوة على ذلن، اختلط  األعداد (، والتً كانت تفتمر إلى0كبٌر إلى مخطوطة واحدة من المرن الثانً عشر )

 لألعدادالتعلٌك الٌونانً بالنص فً أجزاء أخرى من هذه المخطوطة. بالنسبة للعدٌد من هذه األجزاء التالفة، وكذلن بالنسبة 
. كما لد لن األجزاءلت إلعادة إنشاء النص الٌونانً Vulgateالالتٌنٌة الفولجاتا  طبعة النهابٌة المفمودة، استخدم إٌراسموس

ٌتولع المرء، أنتج هذا اإلجراء نسخة ٌونانٌة بمراءات لم ٌتم العثور علٌها مطلمًا فً أي مخطوطة ٌونانٌة ولكنها ال تزال لابمة 
وصفًا جًٌدا وشاماًل لجمٌع  Aune أٌون (. ٌمدم100-99 ، 1992،متزجر Metzger) Textus Receptusالنص المستلمفً 

 (.cxxxvi-cxlviii، 0442الرؤٌا ) الشهود على سفر

 

 هامة من العهد الجديد اليونانيالطبعات ال. ثانيا
 ٌتفاعل هذا الشرح مع أربعة طبعات من العهد الجدٌد الٌونانً: 

 "the Textus Receptus"، المستلم( النص 0)

 وٌستكوت وهورت "العهد الجدٌد فً األصل الٌونانً" ( 0)

Westcott and Hort The New Testament in the Original Greek” ." 

 ( جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة "العهد الجدٌد الٌونانً" الطبعة الثالثة والرابعة.0)

" United Bible Society" "Greek New Testament " 

رون والسابعة " الطبعات السادسة والعشNovum Testamentum Graece( نستلة وأالند "العهد الجدٌد الٌونانً" "0)

 والعشرون.
 (TR) المستلم النص

مراجعة  Lucianفً الشرح( إلى أوابل المرن الرابع، عندما أنتج لوسٌان األنطاكً  TR االختصار) االمستلمتعود جذور النص 

انًا اسم (. ٌُطلك على هذا النص أحPL 29: 527cٌربٌسٌة للعهد الجدٌد )انظر ممدمة جٌروم لترجمته الالتٌنٌة لألناجٌل، 

سوري" الرتباطه بأنطاكٌة فً سورٌا. كان عمل لوسٌان مراجعة محددة )أي طبعة تم إنشاؤها عن لصد(، على النمٌض من ال"
(. لام الكتبة السكندرٌون ببعض التعدٌالت البسٌطة، مثل ما نسمٌه تحرٌر النسخ. على Dنوع النص السكندري )انظر الملحك 

ري هو نتٌجة مسعى أكبر بكثٌر. تتمٌز بسالسة اللؽة، والتً تتحمك من خالل إزالة الؽموض النمٌض من ذلن، فإن النص السو
 والتراكٌب النحوٌة ؼٌر المالبمة، وخلط المراءات المختلفة.
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د (، حٌث تمت مصادرة العدٌد من نسخ العهد الجد050ٌلبل اضطهاد دللدٌانوس )حوالً  Lucianتم إنتاج نص لوسٌان 

وإتالفها. بعد فترة وجٌزة من هذه الفترة من الدمار، وصل لسطنطٌن إلى السلطة واعترؾ بالمسٌحٌة كدٌن شرعً. كانت 

هنان، بالطبع، حاجة ماسة لعمل نسخ من العهد الجدٌد وتوزٌعها على الكنابس فً جمٌع أنحاء العالم المتوسطً. فً هذا الولت 

سرعان ما أصبح نص والخارجٌن من أنطاكٌة إلى الكنابس فً جمٌع أنحاء الشرق. بدأ نشر نص لوسٌان من لبل األسالفة 

تم إنتاج الؽالبٌة العظمى من مخطوطات  -من السادس إلى الرابع عشر  -لوسٌان معٌاًرا فً الكنٌسة الشرلٌة. لمرن بعد لرن 

خ تحمل نفس النوع من النص، أحدها ٌنحدر العهد الجدٌد الٌونانً فً بٌزنطة، عاصمة اإلمبراطورٌة الشرلٌة. كل هذه النس

(، كان مستنًدا إلى نص ٌونانً جمعه 0000عندما ُطبع أول نص ٌونانً جدٌد )حوالً ومباشرة من النص السوري للوسٌان. 

من المرن الثانً  0و 0باستخدام عدد للٌل من المخطوطات البٌزنطٌة المتأخرة )ال سٌما فً الجزأٌن  Erasmus إٌراسموس

 Theodore ثم ثٌودور بٌزا Robert Stephanus (. مر هذا النص بمراجعات للٌلة أخرى بواسطة روبرت ستٌفانوس عشر

Beza .وفً هذه الطبعة أعلنا أن 0100، مع إصدار ثاٍن فً عام 0100نُشر نص بٌزا من لبل األخوٌن إلزفٌر فً عام و .

لذي ال نمدم فٌه شٌبًا متؽًٌرا أو تالفًا". وبهذه الطرٌمة، أصبح نسختهم تحتوي على "النص الذي ٌستمبله الجمٌع اآلن، وا

"textus receptus النص المستلم"( اسًما لهذا الشكل من النص الٌونانً الجدٌد. وطبعة"( "Textus Receptus  ًالت

ٌمكن وفسه تمرٌبًا. ن وهف( ( 1624إلزفٌر )  Elzevirsنصأما Stephanus  (1550 .) استشهد بها فً هذا التعلٌك هً نسخة

(. فً السنوات األخٌرة، حاول عدد للٌل من العلماء الدفاع عن صحة TR) النص المستلم Textus Receptusتسمٌة كالهما بـ 

Textus Receptus  .حٌث تم اشتماق م"النص المستل "هو نفسه تمرٌبًا  "نص األؼلبٌةو"أو ما ٌسمونه نص األؼلبٌة ،TR  من

فً بٌزنطة، حٌث تم إنتاج ؼالبٌة العهود الٌونانٌة الجدٌدة األخرى. ومع ذلن، فإن المصطلحٌن لٌسا  المخطوطات المنتجة

حاول إعادة إنتاج المراءة الموجودة فً األؼلبٌة اإلحصابٌة من الشهود. وبالتالً، فإنه ال ٌعكس ٌلم  TRمترادفٌن تماًما، ألن 

بٌة هو ألرب إلى مرادؾ لنوع النص البٌزنطً ألنه كان فً بٌزنطة . نص األؼلهباستمرار نص األؼلبٌة فً جمٌع أنحاء

)والمناطك المحٌطة( حٌث تم نسخ تصحٌح لوسٌان مراًرا وتكراًرا فً آالؾ المخطوطات. المدافعون المعاصرون عن تفوق 

لجدٌد الٌونانً وفمًا ، اللذان أنتجا العهد اFarstadوفارستاد  Hodges نص األؼلبٌة على أنواع النصوص األخرى هم هودجز

لنص األؼلبٌة. حججهم الهوتٌة أكثر من كونها نصٌة. إنهم ٌعتمدون أن هللا لم ٌكن لٌتٌح العثور على نص فاسد أو أدنى فً 

ؼالبٌة المخطوطات، بٌنما ٌسمح بإخفاء نص متفوق فً عدد للٌل من المخطوطات المبكرة فً مكان ما فً رمال مصر. عالوة 

ن بأن تبنً الكنٌسة لنص األؼلبٌة كان دلٌاًل على صحتها، فً حٌن أن ؼموض النص المصري كان عالمة على ذلن، ٌجادلو

تحافظ على الصٌاؼة  -األلدم منها بشكل أساسً  -على رفضه. ٌؤكد معظم العلماء المعاصرٌن أن أللٌة من المخطوطات 

نسخة الملن جٌمس و TR مثل النص المستلم داته المعروفة،األكثر أصالة للنص. أولبن الذٌن ٌدافعون عن نص األؼلبٌة )وتجسٌ

Kjv سٌتعٌن علٌهم إثبات أن هذه المخطوطات السابمة، التً عادةً ما تحتوي على نص ألل حجماً مما ٌظهر فً المخطوطات )

حول سبب لٌام  الالحمة، تم لصها عن لصد فً مرحلة مبكرة من النمل النصً. بعبارة أخرى، سٌتعٌن علٌهم تمدٌم حجج جٌدة

؛ 00-00ب،  05101؛ 03100؛ 02100؛ 0-ب  0: 01ب؛  1100ب؛  00: 0الكتبة األوابل بمطع المماطع التالٌة عمًدا: متى 

؛ 0: 00؛ 01 -ج  00: 4ب؛  0: 0؛ لولا 05-3: 01؛ 00103؛ 00101؛ 00801: 4؛ 2101ب؛ مرلس  00: 02؛ 00100

 03101أ؛  3-ب  1: 00؛ 00100؛ 3102؛ اعمال 00: 3-00: 2؛ 0-ب  0: 0؛ ٌوحنا 02800: 00؛ 00-00: 00؛ 02101

أ. لو كانت هذه األجزاء موجودة أصالً فً النص، فال توجد تفسٌرات جٌدة  3 -ب  1: 0ٌوحنا  0؛ 01100؛ رومٌة 04ب، 

ال التمالٌد الشفوٌة، لحذفها. من ناحٌة أخرى، هنان العدٌد من التفسٌرات الجٌدة لسبب إضافتها، مثل تنسٌك اإلنجٌل، وإدخ

والتعزٌزات الالهوتٌة )انظر التعلٌك على المماطع أعاله(. صحٌح أن بعض الكتبة األوابل كانوا عرضة لتمصٌر نصوصهم من 

على أنه  TRأجل سهولة المراءة، لكن عملٌات الحذؾ هذه عادةً ما تضمنت بضع كلمات فمط. وبالتالً، ٌرى معظم العلماء أن 

 النصً. تتوٌج للتراكم 
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 (WH، العهد الجديد في األصل اليوناني )Westcott and Hortويستكوت وهورت 

 Brooke Westcott، عمل عالمان برٌطانٌان، Tischendorf تشٌندورؾو Tregelles ترٌجلز بمساعدة أعمال العلماء مثل

لمدة ثمانٌة وعشرٌن عاًما إلنتاج طبعة بعنوان العهد الجدٌد فً اللؽة معًا برون وٌستكوت وفٌنتون هورت ، Fenton Hortو

فً التعلٌك(. فً هذا المنشور، أوضحوا نظرٌتهم )والتً كانت  WH؛ مختصر 0330-0330الٌونانٌة األصلٌة )مجلدان، 

)إلى  Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌةو Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة ( بأنلـ هورتبشكل ربٌسً 

هذا هو النص، الذي و. لربالكتابة األصلٌة عن  ٌستنسخجانب عدد للٌل من المخطوطات المبكرة األخرى( ٌمثالن نًصا 

الذي حاول وٌستكوت وهورت إعادة إنتاجه فً نسختهم. كان عملهم مهًما تارٌخًٌا ألنه و، "النص المحاٌد"أطلموا علٌه اسم 

 Westcott and Hort وٌستكوت وهورت . فً رأًٌ، ال تزال طبعةTextus Receptus لمستلمالنص ا أزال االعتماد على

حتى ٌومنا هذا، حتى مع وجود العدٌد من اكتشافات المخطوطات، هً نسخة لرٌبة جًدا من النص البدابً للعهد الجدٌد. بالطبع، 

بؽض النظر و. اوحده Codex Vaticanus الفاتٌكانٌة المخطوطة مثل كثٌرٌن آخرٌن، أعتمد أنهم أعطوا الكثٌر من األهمٌة لـ

النصٌة، فً العدٌد من الحاالت  لالختالفاتفً دراساتً الخاصة و .موثوق للؽاٌة وٌستكوت وهورت عن هذا النمد، فإن نص

وصلوا لد ت أنهموأدرن  WHمعٌنة، كنت أتحمك الحمًا من  اختالؾلصالح لراءة  NUحٌث ال أوافك على الصٌاؼة فً إصدار 

إلى نفس المرار. كشؾ هذا لً أننً كنت أعمل على أساس منهجً مماثل لهم. منذ عصر وٌستكوت وهورت، تم اكتشاؾ 

المبات من المخطوطات األخرى، وال سٌما المخطوطات المبكرة. لو كان وستكوت وهورت على لٌد الحٌاة الٌوم، فسٌكون من 

 Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة دٌات تؤكد وجهة نظرهم بأندواعً سرورهم أن ٌروا أن العدٌد من هذه البر

كانوا وعلى شكل بدابً للؽاٌة من العهد الجدٌد الٌونانً.  ماهما شهود موثوق به Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌةو

( فً العدٌد Bو א)مع  20P هادةسٌؽٌرون بال شن بعض خٌاراتهم النصٌة بناًء على دلٌل البردٌات. على سبٌل المثال، تشٌر ش

بناًء على  00-00كانا مخطبٌن فً استبعاد العدٌد من المماطع فً لولا  وٌستكوت وهورتبوضوح إلى أن  لولامن مماطع 

 نظرٌتهما حول "عدم التدخل الؽربً". 

عهد الجديد ال"( و62و 62)الطبعتان " Novum Testamentum Graece" "العهد الجديد اليوناني"أالند -نستله

 (NUالكتاب المقدس المتحدة )الطبعتان المصححتان الثالثة والرابعة( ) اتلجمعي "اليوناني

؛ عندما ٌكون من الضروري الرجوع إلى NUفً التعلٌك، تمت اإلشارة إلى هاتٌن الطبعتٌن، اللتٌن لهما نفس النص، معًا باسم 

. أعدت جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة طبعة من UBS4و UBS3و NA27و NA26 رمز المجلدات بشكل فردي، ٌتم استخدام

 ةالنمدٌ أداة التعلٌماتالعهد الجدٌد الٌونانً كأداة لمترجمً الكتاب الممدس، حٌث تم تمدٌم االستشهاد الكامل بالشهود فً 

ٌد الٌونانً، لررت أن تتحد المهمة. بعد أن نشرت جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة نسختٌن من العهد الجد لالختالفات النصٌة

مع العمل المنجز فً الطبعة السادسة والعشرٌن من نص نستله أالند، وهً أداة مرجعٌة علمٌة. وهكذا، فإن الطبعة الثالثة 

لها  "العهد الجدٌد الٌونانً"لجمعٌات الكتاب الممدس المتحدة للعهد الجدٌد الٌونانً وطبعة نستله أالند السادسة والعشرٌن من 

. ٌحتوي نص جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة على ةمختلف ةنمدٌ أداةفس النص. ومع ذلن، لكل منها عالمات ترلٌم مختلفة ون

على لابمة مختصرة ألدلة  Nestle-Aland نستلة أالند ٌحتوي نصولابمة عامة بالشهود لوحدات مختلفة مختارة؛ 

العملٌن منذ ذلن الحٌن طبعة أخرى )الرابعة والسابعة والعشرون، من كل  أنتجتمرٌبًا.  االختالؾلجمٌع وحدات  اتالمخطوط

ولكن لٌس على صٌاؼة النص نفسه. فً نص العهد الجدٌد،  ةالنمدٌ لألداةعلى التوالً(، مما ٌدل على العدٌد من التصحٌحات 

ر مما فعل تٌشندورؾ أو آالند "ٌمترب من النص األصلً للعهد الجدٌد أكث-رت وباربرا أالند بأن نص نستلهوٌجادل ك

(. وفً عدة فمرات أخرى أشاروا إلى أن هذا النص لد ٌكون هو 00، 0440وٌستكوت وهورت، ناهٌن عن فون سودن" )

باعتباره "النص المٌاسً" الجدٌد: اجتاز "النص  NA26( عن 00، 0424رت أالند )وٌتضح هذا فً دفاع كوالنص األصلً. 

المبكر .... فً أي  العصر. إنه ٌتوافك، فً الوالع، مع نص ومخطوطات األحرؾ الكبٌرةت المٌاسً" الجدٌد اختبار البردٌا

  نجد لراءات هنا ]فًلن مكان وفً أي ولت، 
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 المخطوطات المبكرة[ بحٌث تحتاج عمل تؽٌٌرات فً "النص المٌاسً".
لكل  ةالمصاحب ةالتفصٌلٌ األداة النمدٌة، فإن إحكامهو هراؤه هنا بكل إٌجازالذي تم إج كامل االستمصاءإذا كان من الممكن تمدٌم 

فً " العهد الجدٌدهدؾ إصدار نسخة من ، ٌبدو أن وٌستكوت وهورتبعد مابة عام من سٌمنع المشكن األخٌر.  اختالؾ نصً
دٌم كتابات العهد الجدٌد فً شكل النص الٌونانٌة" لد تحمك .... ٌبدو أن الهدؾ المنشود لد تحمك اآلن، وهو تماألصلٌة  تهلؽ

 ، انطلك فً رحلتهم فً الكنٌسة فً المرنٌن األول والثانً. اأو محررٌه ااأللرب إلى ذلن الذي، من ٌد مؤلفٌه
للنص  استنساخأالند هو أفضل -الند لعملهم، ٌبمى أن نرى ما إذا كان نص نستلهآل أعلى الرؼم من أنه ٌجب الثناء على 

، "أهمٌة االعتبارات الوثابمٌة"(. ومع ذلن، فإن النص D)انظر الملحك  ً الخاصة. كما لوحظ من لبل، لدي شكوكاألصلً أم ال

معروؾ اآلن على أنه النص المٌاسً، والممبول من لبل معظم المجتمع األكادٌمً على  Nestle-Aland أالند-لـ نستلة الٌونانً

 لؽة الٌونانٌة.بال للعهد الجدٌد صلًأنه ٌمثل أفضل محاولة إلعادة بناء النص األ
ممدمة أوالً فً كل لابمة من الهً النسخة  سوؾ تكون، فNUنظًرا ألن المجتمع األكادٌمً فً جمٌع أنحاء العالم أكثر دراٌة بـ 

ٌع جموستكون . العالمات، بما فً ذلن UBS4كما هً فً إصدار  NUلراءة  تدوٌنتم وٌ. للكتاب الحالً النصٌة االختالفات

 ".NA27، " 02أالند الطبعة -األداة النمدٌة لـ نسلة، كما هو الحال فً ؼٌر معلمة االختالفات النصٌة
كما سٌشهد العدٌد من  - "معصوم من الخطأ"ال ٌنبؽً تفسٌر هذا العرض على أنه ٌعنً أن هذا النص "موحى به" أو  ،مع ذلن

ذ الوثابك المكتشفة حدٌثًا فً االعتبار أثناء سعٌهم إلنتاج نص أكثر لادرٌن على أخ NUكان محررو لمد . دون ترددالعلماء ب

فً العدٌد من األماكن، حمموا بال شن هدفهم فً إنتاج نص أكثر دلة مما فعل وٌستكوت وهورت. ومع ذلن، فإن ودلة. 
(. فً بعض الحاالت ولٌس كلها، Dو Bوثابمًٌا )انظر الملحمٌن  اعتمادهم الموي على الطرٌمة االنتمابٌة لد أنتج نًصا ؼٌر متساوٍ 

ؼالبًا ما تتفك على  WHو NUومع ذلن، سٌرى المارئ أن إصدارات  وٌستكوت وهورتٌمدم نص نستله أالند تمدًما ٌتجاوز 

. عالوة على ذلن، WHأكثر من  TRبشكل متكرر مع  NU، تتفك NUو WHعندما تتباعد ومسابل ذات أهمٌة نصٌة ربٌسٌة. 

ستكون على أساس األدلة الوثابمٌة. معظم المراءات المختلفة  WH، فأنا أمٌل كثًٌرا إلى االتفاق مع NUو WHحٌث تختلؾ 

مصحوبة بمابمة من النسخ اإلنجلٌزٌة التً تتبعها. الترجمات التً تم الرجوع إلٌها لهذا التعلٌك مذكورة هنا بترتٌب االستشهاد 
 بها:

 . إصدارات اللغة اإلنجليزية الهامةثالثا
  KJV  ،1611نسخة الملن جٌمس 

 NKJV ،0430نسخة الجدٌدة للملن جٌمس ال
 RSV  ،1946النسخة المٌاسٌة المنمحة من 

 NRSV ،0445اإلصدار المٌاسً الجدٌد المنمح 
 ESV ،2001اإلصدار المٌاسً اإلنجلٌزي 

 NASB ،0410  ،0440الكتاب الممدس األمرٌكً المٌاسً الجدٌد 
 NIV ،0423ٌد صدار الدولً الجداإل

 TNIV ،0550اإلصدار الدولً الجدٌد الٌوم 
 NEB  ،1961الكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد 

 REB  ،1989الكتاب الممدس اإلنجلٌزي المنمح من 
 NJB  ،1986الكتاب الممدس نٌو أورشلٌم المدس 

 المنمح(العهد الجدٌد ) NAB  ،1984الكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد 
 0550)الطبعة الثانٌة(،  NLTة الجدٌد ترجمة الحٌا

 HCSB ،2004الكتاب الممدس المٌاسً لهولمان كرٌستٌان 
 0441)ترجمة إنجلٌزٌة جدٌدة(،   NET الترجمة اإلنجلٌزٌة الجدٌدة

KJV وNKJV  لدٌهما ألرب تمارب نصً من أي ترجمتٌن وٌظهران معًا؛ ٌتبعهمRSV وNRSV وESV وNASB -  كل

 نادرا ما ٌتم االلتباس منها  ASVالنسخة األمرٌكٌة المٌاسٌة  من اإلصدار المعتمد. )إنة مأخوذمراجعات ال
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ومراجعتها،  NIV( بعد اإلصدارات "المٌاسٌة"، ٌتم سرد العدٌد من الترجمات المستملة: احالٌ مستخدمةألنها لٌست ترجمة 

TNIV؛ NEB ،ومراجعته REB أما .NJB وNAB  ان تمستمالن عن بعضهما البعض ولكنهما ٌظهران معًا ألنهما نسخفهما

 . NETو HCSBو NLT. أخًٌرا، تم سرد أحدث ثالث ترجمات مستملة، تانكاثولٌكٌ

 (KJV 1211-نسخة الملك جيمس )

)انظر المنالشة  Textus Receptus النص المستلم أساًسا King James الملن جٌمس استخدم مترجمو الجدٌد،بالنسبة للعهد 

جًٌدا بالموارد التً كانت متاحة لهم، ولكن  طبعة الملن جٌمس " أعاله(. كان أداء مترجمTextus Receptusًتحت عنوان "

منذ نشر نسخة الملن جٌمس، تم اكتشاؾ مخطوطات سابمة وخاصة فٌما ٌتعلك بنص العهد الجدٌد.  معٌبة،تلن الموارد كانت 

 نمدٌة أفضل من العهد الجدٌد الٌونانً وترجمات إنجلٌزٌة أفضل. مما أتاح إصدارات  وأفضل،

 NKJV –( 1896نسخة الملك جيمس الجديدة )

 NKJV  ًعلى تحدٌث لؽتها ولكنها ال تحٌد عن لرارات  تملعهً مراجعة لنسخة الملن جٌمس الت KJVالنصٌة. وبالتالً، فإن 

 Majority Text المالحظات الهامشٌة على المراءات فً نص األؼلبٌةمع العدٌد من  (TR)مبنً على  NKJV العهد الجدٌد فً

أًٌضا العدٌد  NKJVٌسرد و" أعاله(. Textus Receptusانظر المنالشة تحت عنوان " ؛M-Textكـ  NKJV)المشار إلٌها فً 

ٌستطٌع المارئ أن ف(. U-Textأو  NU-Textشار إلٌه باسم الذي ٌُ ) NA 26 / UBS3ونص  TRمن االختالفات النصٌة بٌن 

 كم عدد االختالفات المهمة بٌن النصٌن.ٌالحظ 

 ASV-( 1891النسخة األمريكية القياسية )

ASV بشكل أساسً ه(ً نفس النسخة اإلنجلٌزٌة المنمحة (ERV )، 0330 )مع تؽٌٌرات طفٌفة تم إجراؤها للمراء األمرٌكٌٌن ،

تم إنتاجه بحلول نهاٌة المرن التاسع عشر من خالل أعمال الرجال هً أفضل ترجمة إنجلٌزٌة تعكس النص الٌونانً الذي و

. تأثر هؤالء الرجال بشكل كبٌر Hort ، وهورتWestcott، وستكوت ,Tischendorf ٌشندورؾت Tregelles ٌجٌلسرمثل: ت

ذلن الولت.  منها فًلٌل تم اكتشاؾ ونشر المأنه كان ، حٌث ات، ولكن لٌس بالبردٌوالمخطوطة الفاتٌكانٌةبالمخطوطة السٌنابٌة 

عمل كنمطة للممارنة مع اإلصدارات الالحمة فً المرن العشرٌن. تو تٌنمٌعكس تأثٌر هاتٌن المخطوطٌن العظت ASVوهكذا، فإن 

 ٌتم االستشهاد به بشكل ممتصد.سفً هذا التعلٌك، 

 RSV-( 1896النسخة القياسية المنقحة )

مد احتاجت إلى إعادة صٌاؼة فعانت من كونها جامدة للؽاٌة؛  ASVعور بأن كان هنان شحٌث . ASVهو مراجعة لـ  RSVإن 

اكتشاؾ العدٌد من المخطوطات الكتابٌة الهامة فً الثالثٌنٌات عند تعزز الطلب على المراجعة ولجعلها أكثر اصطالًحا. 

 Chester دٌم وبردٌات تشٌستر بٌتًللعهد الم Dead Sea Scrolls مخطوطات البحر المٌت وهً-واألربعٌنٌات من المرن الماضً 

Beatty  .نص العهد الجدٌد فً اعتمدوللعهد الجدٌد RSV  ( 0400على اإلصدار السابع عشر من نص نستله.)  

 NRSV-( 1889اإلصدار القياسي الجديد المنقح )

NRSV  هً مراجعة مرخصة لـRSV .من بٌن جمٌع الترجمات، هً الترجمة التً تتبع نص وNA27 / UBS4  ال لربعن .

 NA27 / UBS4عضو بارز فً لجنة  فهو-شن أن هذا ٌرجع إلى حمٌمة أن بروس مٌتزجر خدم فً كل من لجنتً التحرٌر 

 .NRSVوربٌس لجنة 

 ESV (6991)النسخة اإلنجليزية القياسية 

، بدأ NRSVمثل و. ESVلى مما أدى إ التسعٌنٌات،من لبل العلماء اإلنجٌلٌٌن فً أواخر  RSVتم إجراء مراجعة منفصلة لـ 

 كأساس نصً للعهد الجدٌد. NA27 / UBS4بـ  امترجموه
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لتؽٌٌر لراءات  NRSVمن لجنة  استعداداكان المترجمون ألل حٌث  ؛NRSVو RSVفً مكان ما بٌن  افً النهاٌة، ٌمع نصه

RSV  فً اتجاهNA27 / UBS4. 

 NASB-( 1889 ،1821الجديد ) الكتاب المقدس القياسي األمريكي

ومع ذلن فهو لٌس  األصلٌة،عموًما باعتباره كتاًبا دراسًٌا جًٌدا للكتاب الممدس ٌعكس عن كثب صٌاؼة اللؽات  NASBٌُحترم 

ترجمة سلسة لمراءة الكتاب الممدس. عالوة على ذلن، من الواضح أن هذه الترجمة تفتمر إلى الدلة النصٌة، على الرؼم من أنه 

 النص المستلم إلى اتباع التإال أنها م نستله،ن من المفترض فً األصل أن تتبع اإلصدار الثالث والعشرٌن من نص كا

Textus Receptus ظهرت و، حٌث أن هذه هً النسخة التً ٌمتلكها معظم المراء. 0410. ٌستشهد هذا التعلٌك بطبعة عام

مع بعض  الترجمة،سوى عدد للٌل من التؽٌٌرات النصٌة فً  لٌشم، ولكن هذا التحدٌث لم 0440نسخة محدثة فً عام 

 فً المالحظات الهامشٌة. الملٌلةالتؽٌٌرات 

  NIV (1983 ،1978) النسخة الدولية الجديدة

بشكل أساسً الطبعة األولى من منه هً ترجمة ممتازة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة المعاصرة إلى حد ما. ٌتبع العهد الجدٌد  NIV نسخة

 005فً حوالً  NA27 / UBS4عن  ٌبتعد(. إنه 0411الكتاب الممدس )جمعٌات الصادر عن اتحاد  "د الجدٌد الٌونانًالعه"

 NIVعلى  المراجعات، والذي أدخل العدٌد من 0430. ٌستشهد هذا الكتاب بإصدار TRكثٌر منها ٌتفك مع ال -مهًما  مولعا

 األصلً وهو اإلصدار الذي ٌمتلكه معظم الناس.

 NEB(1821) تاب المقدس اإلنجليزي الجديد الك

بإنتاج النص  R. V. G. Taskerالتحلٌل ألنه ٌعكس نًصا ٌونانًٌا انتمابًٌا للؽاٌة. بعد ظهور الترجمة، لام تاسكر  NEBٌستحك 

للؽاٌة ٌر مستٍو وؼنًصا متفاوتًا  ، فنتج عن ذلنعلى حدةالمرار فً كل عدد للجنة اتخذت االٌونانً الذي تبعته لجنة الترجمة. 

 ن من لبل.ٌن إنجلٌزٌٌمترجمأي اعتمد المترجمون لراءات لم ٌعتمدها فمد ولكنه مثٌر جًدا لالهتمام. 

 REB-( 1898الكتاب المقدس اإلنجليزي المنقح )

إلى  . أدى هذا االختٌارNA26(. استخدم مراجعو العهد الجدٌد NEBهو مراجعة للكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد ) REBإن 

لراءات لم ٌطبعها المترجمون  NEBاعتمد مترجمو و، والتً اتبعت نًصا انتمابًٌا للؽاٌة. NEBن عالعدٌد من التؽٌٌرات النصٌة 

لاموا بتعدٌل العدٌد من هذه المراءات نحو الماعدة. فً  REBعلى  املوع، لكن العلماء الذٌن كما سبك أعاله اإلنجلٌز من لبل

ا بإجراء بعض التؽٌٌرات النصٌة المهمة، وكان أبرزها تعاملهم مع لصة المرأة التً تم المبض علٌها الولت نفسه، لاموا أٌضً 

 هذه المصة فً المتن الربٌسً لـ نواضمّ ٌلم ف(. ٌعكس الدلٌل الماطع للمخطوطات الٌونانٌة، 00: 3-00: 2فً الزنا )ٌوحنا 

 ٌوحنا. كملحك بعد إنجٌل وهابدالً من ذلن، ُطبعوإنجٌل ٌوحنا. 

 NJB-( 1892الكتاب المقدس الجديد في القدس )

وهً ترجمة ممبولة على نطاق واسع بٌن الروم  المدس،إن الكتاب الممدس الجدٌد ألورشلٌم هو نسخة منمحة من إنجٌل 

دى عمدٌن على م الدراسات العلمٌةفً  تطوٌراالطبعة الجدٌدة  أدخلتالكاثولٌن ألؼراض طمسٌة وللدراسة وللمراءة الخاصة. 

ممتاز. ً بشكل عام )فً األوساط الكاثولٌكٌة وخارجها( كنص دراس NJBمن الزمن منذ إعداد الطبعة األولى. لمد تم استمبال 

 فً سفر أعمال الرسل، حٌث تم تبنً العدٌد من المراءات "الؽربٌة". خاصة-جدٌر بالتحلٌل ألنه ٌعرض نًصا انتمابًٌا  NJBإن 

 NAB (منقحعهد جديد  1891؛ 1829ي الجديد )الكتاب المقدس األمريك

المدس فً بالكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد هو أول إنجٌل أمرٌكً كاثولٌكً ٌُترجم من اللؽات األصلٌة )كان الكتاب الممدس 

د. فمط ، فمد بدأ العمل على هذه النسخة لبل عدة عمو0425األصل ترجمة فرنسٌة(. على الرؼم من نشر هذه الترجمة فً عام 

  البابا بٌوس منشور بعد
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، ٌتم لبول الكتاب الممدس الكاثولٌكً المستند إلى الٌونانٌة Divino Afflante Spiritu( "0412)"تأثٌر الروح اإللهً" "

تمت مراجعة وإنجٌل األخوة. اتا، تسمى جوالعبرٌة. لبل نشر بٌوس البابوي، نُشرت ترجمة أمرٌكٌة مبنٌة على الالتٌنٌة الفول

. الترجمة حرفٌة إلى حد ما ولها مالحظات هامشٌة للٌلة جًدا. NA26( بناًء على 0430)فً عام  NABالخاص بـ  العهد الجدٌد

 .NJBتبع المراءات "الؽربٌة" على عكس تال و

 NLT-( 6991، 1882ة الجديدة )االترجمة الحي

NLT لكتاب الممدس عبارة عن إعادة صٌاؼة للنسخة ل ت ترجمة الحٌاةكانو. اةالحٌجمة ترمراجعة كاملة للكتاب الممدس  ًه

عندما حان الولت لمراجعة الكتاب واألمرٌكٌة المٌاسٌة، التً استند كتابها الجدٌد إلى النص الٌونانً لوستكوت وهورت. 

نستله مثل رات الهامة من الٌونانٌة الجدٌدة، ، كان من المناسب للجنة الترجمة أن تبنً عملها على أحدث اإلصدااةالممدس الحٌ

لام و)الطبعة الرابعة المصححة(.  " التحاد جمعٌات الكتاب الممدسالعهد الجدٌد الٌونانًو"أالند )الطبعة السابعة والعشرون( 

ٌة فً كثٌر من نفسها. ونتٌجة لذلن، فإن لراراتهم النص اتمترجمو العهد الجدٌد أًٌضا بإجراء تمٌٌم حكٌم ألدلة المخطوط

وفً أولات أخرى أكدت تملًٌدا وهورت،  وٌستكوتنص أحٌانًا  خروجاتن نص نستله آالند. أكدت هذه الع تخرج األحٌان

 العهد الجدٌد كنت منسك حٌث، أكثرتماًما للمخطوطات. )من بٌن جمٌع الترجمات، هذا هو الذي أعرؾ لراراته النصٌة  مختلفًا

 للمشروع.(

 HCSB-( 6991سيحي القياسي )كتاب هولمان الم

تم تؽٌٌر  ذلن،ومع  األؼلبٌة؛كان الممصود فً األصل من كتاب هولمان المسٌحً المٌاسً أن ٌكون ترجمة جدٌدة لنص 

العهد  فًفاألساس النصً فً ولت مبكر إلى اإلصدارات النمدٌة الحدٌثة من الكتاب الممدس العبري والعهد الجدٌد الٌونانً. 

 فً الحواشً السفلٌة. TR، على الرؼم من أنه كثًٌرا ما ٌوفر لراءات NA27 / UBS4أساًسا  HCSB، ٌتبع الجدٌد

 NET -( 1882)الترجمة اإلنجليزية الجديدة( ) NETالكتاب المقدس 

أي نسخة  تثبٌتهً ترجمة أخرى مستملة حدٌثة، تشتهر بمالحظات المترجمٌن الواسعة. بدالً من للكتاب الممدس   NETترجمة

، حدد المستشارون النصٌون المراءات التً ٌجب اتباعها على أساس كل NETكأساس لـ  من العهد الجدٌد مطبوعة من الٌونانٌة

لراراتها النصٌة شفافة للؽاٌة، ألن العدٌد من كانت . الموالعفً عدة مبات من  NA27 / UBS4عن  NETحالة على حدة. ٌختلؾ 

   . اتالمخطوطمع دلٌل  تمالحظات المترجمٌن تفاعل

 

ألنها تعرض لراءات لم ٌتم العثور علٌها أو تدوٌنها فً أي من  ،بعض اإلصدارات األخرى، عادةً ل ٌشار األحٌان،فً بعض 

(، MOFFATT ،0400العهد الجدٌد: ترجمة جدٌدة ) (،ERV ،0330النسخة اإلنجلٌزٌة المنمحة ) ومنهااإلصدارات األخرى. 

(، WILLIAMS ،0401(، والعهد الجدٌد بلؽة الناس )وٌلٌامز GOODSPEED ،0400) ة أمرٌكٌةالكتاب الممدس الكامل: ترجم

 (. TEV ،0411الٌوم اإلنجلٌزٌة ) (، والنسخةPHILLIP ،0403والعهد الجدٌد فً اللؽة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة )فٌلٌبس 

 الم ٌكن ذلن سهالً دابًما، ألن المترجمٌن تمتعوالنصٌة المناسبة.  عند االختالفاتلمد بذلت لصارى جهدي لالستشهاد بكل نسخة 

ٌأخذ المترجمون ولم ٌكونوا على دراٌة به.  انصٌ اختالفابحرٌة تمدٌم نص ٌونانً بعدة طرق، لد ٌتبع بعضها عن ؼٌر لصد 

صل المترجمون الحدٌثون ؼالبًا ما تووالمدامى.  النساخ ما فعله من أجل إنتاج نص أكثر لابلٌة للمراءة، تماًما مثل همأحٌانًا حرٌت

المراءة التً تتبعها. ملحوظة عن الترجمات  تسجلإلى نفس الحل الذي توصل إلٌه أحد أسالفهم المدامى. فً معظم الحاالت، ال 

، معٌنالذلن، لمت بمطابمة النسخة اإلنجلٌزٌة مع ما ٌبدو أنه البدٌل النصً الممابل لها، ومع ذلن، إذا بدت الترجمة تتبع متؽًٌرا 

فً هذه الحاالت، لمت فكالمهم. ب أخذتٌعتزمون اتباع متؽٌر مختلؾ، فمد كانوا لكن مالحظة هامشٌة تُظهر أن المترجمٌن 

فً هذا النوع من العمل التفصٌلً سٌكون هنان  أنها المراءة التً كانوا لد عزموا علٌها.بٌن لوسٌن على  االختٌاربإدراج هذا 

 حتما 
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 الطبعات المستمبلٌة.ألجل التصحٌحات فً لتراحات الأرحب باوأنا النسخ. وأسماء أخطاء فً التباسات الشهود 

 . االختصارات1

 القديمة والترجماتالمخطوطات 

 من أجل تمثٌل شهادة عدد كبٌر من الشهود المدامى فً شكل مضؽوط طور النماد النصٌون مجموعة من الرموز )تسمى 

فً منها التالٌة فً هذا التعلٌك. ٌمكن العثور على لابمة كاملة  sigla الرموز (. ٌتم استخدامsiglum؛ المفرد sigla سٌجال

 .NA27و UBS4الممدمة والمالحك الخاصة بـ 
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 كيف يتم استخدام هذا التعليق

 = NUالموجودة فً إصدار معٌن:  االختالؾلراءة طوال الولت إلظهار  NUو WHو TR (siglaالرموز ) ٌتم استخدام

Nestle-Aland وٌستكوت وهورت؛ً لجمعٌات الكتاب الممدس المتحدةوالنص الٌونان WH = Westcott and Hort ؛

النسخ اإلنجلٌزٌة(، وتأثٌر على ذنصً كبٌر ) خالؾحٌث ٌوجد  اختالؾ. لكل وحدة TR = Textus Receptusالنص المستلم

، متبوعة بدعم المخطوطات مة بالكامل، مع ترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة(الكلمات الٌونانٌة معلّ أوالً )فً  NUٌتم سرد لراءة 

أوالً من أجل االتساق وألن هذا هو النص المٌاسً المستخدم فً  NUواختٌار النسخة اإلنجلٌزٌة. ٌتم دابًما االستشهاد بمراءة 

، أنا ها تحافظ دابًما على النص األصلً؛ فً الوالعء العالم. وال ٌعنً مولعها األساسً بالضرورة أننً أعتمد أنجمٌع أنحا

كما ٌفعل العدٌد من نماد النصوص والمترجمٌن اآلخرٌن. تم توضٌح ذلن فً المالحظات ،  -أختلؾ فً العدٌد من الحاالت 

؛ ألل تكراًرا ،  WHهً نفسها  NUحظات.( فً كثٌر من األحٌان ، تكون لراءة فهرًسا كامالً لجمٌع هذه المال D)ٌوفر الملحك 

. إذا كان لدى الثالثة نفس المراءات ، WH NUنفس المراءة ، فسٌتم إدراجه على أنه  NUو  WH. إذا كان لكل من TRمثل 

عٌنة تدعم لراءة معٌنة ولكن لد ٌكون لها . )ٌتم استخدام األلواس لإلشارة إلى أن النسخة الٌونانٌة المTR WH NUفسٌتم سردها 

، ٌتبع كل متؽٌر لراءة باللؽة الٌونانٌة )ؼٌر معلمة ، كما هو الحال  NUاختالؾ طفٌؾ فً الصٌاؼة.( بعد االلتباس من لراءة 

ٌتبعها دعم  ( ، مع تدوٌن الطبعة الٌونانٌة )إن وجدت( التً تلً تلن المراءة. كل لراءة متباٌنةNA27فً الجهاز النمدي لـ 

المخطوطات واإلصدارات اإلنجلٌزٌة. ثم ٌتبع التعلٌك. الوحدات المتؽٌرة األخرى ، التً لم ٌكن لها تأثٌر ملحوظ على النسخ 

اإلنجلٌزٌة ، لم تتم صٌاؼتها بنفس الطرٌمة. تتم منالشة هذه ببساطة فً شكل فمرة. المالحظات على النص الؽربً )المعروؾ 

 ، والذي تم شرحه فً ممدمة أعمال الرسل.لى األعمال لها شكل خاصفً التعلٌك ع (Dأًٌضا باسم النص 
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النصٌة التً تؤثر على المعنى، ال سٌما تلن التً أثرت على الترجمات  االختالفاتهدفً فً هذا العمل هو تحلٌل جمٌع 

ى الترجمات ولكنها مهمة للتفسٌر. على هذا النحو ، سٌتم نصٌة مهمة أخرى لم تؤثر عل اختالفاتاإلنجلٌزٌة الربٌسٌة. هنان 

 ، ولكن لٌس كلها. االستثناءات الواضحة هً كما ٌلً:NA27المدرجة فً الجهاز النصً لـ  االختالفاتتؽطٌة العدٌد من 

 . عملٌات نمل الكلمات حٌث ال ٌتأثر المعنى.0

 بوضوح. ما لم ٌؽٌر البدٌل المعنى أداة التعرٌؾ. إضافة أو حذؾ 0

 المعنى بوضوح. االختالؾ. إضافة أو حذؾ أدوات العطؾ، ما لم ٌؽٌر 0

 (.NA27فً الجهاز النمدي لـ  cj. لراءات تخمٌنٌة )تم وضع عالمة 0

 ؤثر الهجاء على المعنى أو لها أهمٌة اشتمالٌة.ٌاإلمالبٌة ألسماء العلم، ما لم  االختالفات. 0

 (.ممابل  المثال،  األسلوبٌة )على سبٌل االختالفات. 1

 . إضافة أو حذؾ ضمٌر الملكٌة بعد األسماء المفصلٌة، حٌث ٌمكن أن تشٌر الممالة نفسها إلى ملكٌة )على سبٌل المثال،2

 ، عندما ٌعنً كالهما "جسده"(. ممابل   

العكس، فعل واحد باإلضافة إلى أو  -إلى فعل واحد باإلضافة إلى الفاعل  التً تؽٌر الفعلٌن المرتبطٌن بـ  االختالفات. 3

 (.00 :00)انظر ٌوحنا  فعلٌن مرتبطٌن بـ بـ  ٌستبدلالفاعل 

 التً تنطوي على تؽٌٌرات فً الزمن لنفس الفعل، والتً ال تؽٌر بشكل كبٌر معنى النص. االختالفات. 4

 .و التً تتضمن مرادفات حمٌمٌة، خاصة بالنسبة لألفعال مثل  االختالفات. 05

المدعومة من شاهد واحد فمط )أي المتؽٌرات الفردٌة(، ما لم تكن تلن المراءة مبكرة أو مثٌرة  االختالفاتلن ٌتم تؽطٌة . 00

 الترجماتفمط من بل  –ٌونانً  شاهدالتً لٌس لها دعم من أي  االختالفاتللؽاٌة. وٌنطبك الشًء نفسه بشكل عام على 

 المدٌمة.

 بسبب لٌمتها التارٌخٌة.الختالفات الشة بعض هذه اتم منسٌومع ذلن، 

استخدمت ترجمتً اإلنجلٌزٌة الخاصة للؽة الٌونانٌة ألنه ؼالبًا ما لمد ( 0سٌالحظ المارئ ثالث مٌزات أخرى فً المالحظات: )

( لمد 0)بٌن لوسٌن( للتوضٌح. )توضٌحٌة حرفٌة للؽاٌة و/ أو أن تضٌؾ مادة الترجمة ٌكون من الضروري أن تكون 

المدٌمة وآباء الكنٌسة فمط عندما  الترجماتمختلفة. لمد لمت بتضمٌن المراءات اللدعم بالعدٌد من الشهود ولٌس كلهم  استشهدت

هذه مهمة ألنها و .( لمد أضفت العدٌد من "المالحظات" الفنٌة بعد األدلة النصٌة0كان من الواضح أن شهادتهم كانت مهمة. )

مخطوطات. ؼالبًا ما تحٌل المالحظات على المراءات فً بردٌات مختلؾ العٌنة فً تمدم مالحظات مباشرة حول لراءات م

 "نص المخطوطات الٌونانٌة األولى للعهد الجدٌد"العهد الجدٌد المبكر المراء إلى تحلٌل أكثر تفصٌالً فً عمل بعنوان 

لم أذكر عدد المرات التً استشرت  . وأخًٌرا، سأكون ممصرا إذا"مخطوطاتالنص ألدم ـ ")كومفورت وبارٌت(، المختصر ك

العمل )فً  (، الذي كتبه بروس مٌتزجر. هذاTCGNT)المختصر باسم  "التعلٌك النصً على العهد الجدٌد الٌونانً"فٌها 

( رفٌك ممتاز للعهد الجدٌد الٌونانً الخاص بجمعٌات الكتاب الممدس المتحدة )الطبعة الثالثة والطبعة 0440و 0420نسختٌن: 

عة( ألنه ٌوضح األسباب التً لادت اللجنة )التً كان مٌتزجر المتحدث باسمها( إلى "اعتماد لراءات مختلفة معٌنة الراب

تمرًٌرا عن كٌفٌة  Metzger متزجر ". وهكذا، ٌمدم عملاألداة النمدٌةإلدراجها فً النص وإبعاد بعض المراءات األخرى إلى 

لطبعة جمعٌات  ةالنمدٌ األداةمن المراءات المختلفة المتوفرة فً  وحدة 0005بـ  لٌام اللجنة بتمٌٌم وحل المشكالت المتعلمة

 الكتاب الممدس.

 قائمة المصطلحات. 1

 ( األخمٌمٌةAkhmimic:)  بانوبولٌس فترةلهجة لبطٌة تم التحدث بها( فً أخمٌم Panopolis  فً صعٌد )المدٌمة

 مصر، 

 ( االلتفات النحويanacoluthon:) التركٌبًبناء الٌمكن تعرٌفها بشكل فضفاض على أنها تؽٌٌر فً  أداة بالؼٌة 

 داخل
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"( عندما تتؽٌر جملة Anacoluthia)أو " Anacoluthonsبشكل أكثر تحدًٌدا، ٌتم إنشاء  ؼٌر مفسر نحوٌا. جملة

 فجأة من بنٌة إلى أخرى.

 ( ؼٌر معرؾanarthrous) أداة التعرٌؾبواسطة  ٌفهتعر: صفة أو اسم لم ٌتم، 

 ( معرؾarthrous) معرؾ بأداة التعرٌؾ: صفة أو اسم. 

 البحٌرٌة (Bohairic) لهجة لبطٌة كانت تُستخدم فً السابك حول ممفٌس فً دلتا النٌل. حالٌا لؽة طمسٌة للمسٌحٌٌن :

 األلباط.
 المخطوطات/المخطوطات (codex/codices:) ٌك خٌاطة أوراق البردى أو شكل لدٌم لكتاب تم إنتاجه عن طر

لنسخ كشكل . حلت المخطوطة محل اللفٌفة فً المجتمع المسٌحً المبكر فً شكل كتاب الرق )جلود الحٌوانات( معًا
 فٌه. الكتاب الممدس

 الخلط ( أو المزجconflation:) .أسلوب الكتابة لحل التنالض بٌن لراءتٌن أو أكثر من خالل تضمٌنهم جمٌعًا 

 ٌنًالتخم التصحٌح (conjectural emendation) لما ٌمكن أن  مدروسعمل تخمٌن ب للنص: األسلوب النمدي

 ٌكون علٌه النص األصلً، دون أي دلٌل مخطوطً مباشر.
 المبطٌة (Coptic:) .لؽة كانت تستخدم فً مصر المدٌمة 

  الطبعة( النمدٌةcritical edition:) المختلفة والتً تتضمن  هً نسخة من نص لدٌم تستند إلى تجمٌع المراءات

 لرارات تحرٌرٌة حول المراءات التً من المرجح أن تكون أصلٌة.
 النص- D ( D-text :) ًمخطوطة بٌزا النص الموجود فCodex Bezae  (D.والمخطوطات ذات الصلة ) 

 ( مزدوجة اللؽةdiglot:) .مخطوطة تعرض نًصا بلؽتٌن فً ولت واحد 

 ( ًمصحح نصdiorthotes:) ًسٌنارٌو ٌموم بمراجعة وتصحٌح المخطوطات. كاتب ف 

 ( عالمة تصحٌحٌةdiple:)  النص المحدد ٌحتاج إلى لإلشارة إلى أن فً مخطوطة؛  ٌضعها ناسخ)<( عالمة واحدة

 التحمك من دلته.
 ( ًخطأ التكرار النسخdittography:)  الفعل العرضً الخاطا المتمثل فً تكرار كلمة أو عبارة أو مجموعة

 .كاتباسطة ناسخ أو أحرؾ بو
 ( النسخة األم للعملEditio princeps:) ،أول نسخة منشورة لنص لدٌم 

 تفسٌر (exegesis:) .دراسة النص لفهم معناه الكامل 

 ( النموذج األصلً الجاري استنساخهexemplarال :)ٌتم نسخها، أو المخطوطة األصلٌة التً التً مثال ال مخطوطة

 ا لها.ٌتم تصحٌح مخطوطة أخرى وفمً 
  موجود(extant :).مخطوطة أو لراءة موجودة ومعروفة الٌوم 

 ًدلٌل خارج (external evidence:)  المخطوطات الموجودة.لوة دلٌل لمراءة معٌنة على أساس 

  الورلة(folio :)( فً مخطوطة.صفحةورلة )ورق برشمان، أو بردٌة ، 

 سد الثؽرات (gap-filling:) انظر الملحك  إضافة كلمات إلى نص بواسطة( كاتب أدرن فجوة فً السردA.) 

 ( ًالترمٌز الرلمgematria:) .تفسٌر الكلمات واألسماء بناًء على المٌم العددٌة ألحرفها 

 ( ًتعلٌك هامشgloss:)  مالحظة ٌتم تدوٌنها فً هوامش الكتاب أو بٌن سطوره، ٌتم فٌها شرح معنى النص بلؽته

من لبل النساخ الالحمٌن كجزء من هذه الملحوظات تم تضمٌنهم ٌبعض األحٌان  فًوأحٌانًا بلؽة أخرى. واألصلٌة، 
 نفسه. الكتابًالنص 

 ( كلمة ال مثٌل لهاhapax legomenon:) .كلمة تحدث مرة واحدة فمط فً مجموعة 
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" ٌصبح ترجرجتمرتٌن )على سبٌل المثال، " فعل الكتابة مرة واحدة ما ٌجب كتابته (:haplographyخطأ التخطً النسخً )

 "(.ترجت "

عملٌة تؽٌٌر نص فً ممطع من الكتاب الممدس لجعله ٌطابك الصٌاؼة فً فمرة أخرى؛ هذا ما  (:harmonizationالمجانسة )

 ٌحدث فً كثٌر من األحٌان فً األناجٌل.

فً ن لوصؾ كابن واحد، مثل "الصوت والؽضب" حرفٌا ، "واحد إلى اثنٌن"، استخدام اسمٌ (hendiadysتفكٌن الصفات )

 .مشهورٌونانً  لؽوي "الصوت الؽاضب"؛ إنه بناء محل

حرفٌا، "نفس البداٌة"؛ ؼالبًا ما ٌكون سبب الحذؾ  (homoeoarchtonالخطأ النسخً تخطً النظر للمتماثالت فً البداٌة )

 .لتشابه البداٌات لسل األحرؾ فً مكان آخرفً نمل النص، حٌث تفمد العٌن مكانها فً النموذج وتلتمط نفس تس

حرفٌا، "نفس النهاٌة"؛ ؼالبًا ما ٌكون سبب الحذؾ  (:homoeoteleutonالخطأ النسخً تخطً النظر للمتماثالت فً النهاٌة )

 .لتشابه النهاٌات فً نمل النص، حٌث تفمد العٌن مكانها فً النموذج وتلتمط نفس تسلسل األحرؾ فً مكان آخر

الكلمات الملٌلة األولى للمخطوطة، والتً ؼالبًا ما كانت تُستخدم كعنوان )على سبٌل المثال، ٌستخدم الكتاب  (:incipitٌة )افتتاح

 الممدس العبري "فً البرٌة" كعنوان لكتاب األعداد(.

ت األخرى على دلٌل لمراءة معٌنة ٌعتمد على كٌفٌة تطور تلن المراءة والمتؽٌرا (:internal evidence) دلٌل داخلً

 األرجح.

 المؤلؾ األصلً. الم ٌكتبهوالتً فً نص  "أو فمرة "كلمة إدخال (:interpolationاإللحام )

 هً فجوات فً النص ناتجة عن األجزاء المفمودة فً المخطوطة.(: lacuna/lacunae)/ الثؽرات  ةالثؽر

lectionary  المسٌحٌة. الطموسستخدمة فً لكتاب الممدس المكنسٌة من امجموعة أو ترتٌب لمراءات 

طرٌمة للنمد النصً ٌتم من خاللها اتخاذ المرارات على أساس (: local-genealogical method)طرٌمة األنساب المحلٌة 

 كل حالة على حدة، مع مراعاة جمٌع األدلة الخارجٌة والداخلٌة المتاحة للمراءات المختلفة المحتملة.

 تمثل نوع النص البٌزنطً.ولراءات نصٌة من ؼالبٌة المخطوطات،  (:Majority Textنص األؼلبٌة )

 .المبكرة الحروؾ الكبٌرة المستخدمة فً نسخ المخطوطات (:majusculesاألحرؾ الكبٌرة الٌونانٌة )

 من النص المدٌم باللؽة التً كتب بها.مكتوبة ٌدوٌا : نسخة (manuscript) مخطوطة

 خطوطات مكتوبة بخط متصل بأحرؾ صؽٌرة.م (:minusculeمخطوطة أحرؾ صعٌرة )

نكمش شكل م"اسم ممدس" ٌتمٌز عادة فً المخطوطات المدٌمة ب (:nomen sacrum / nomina sacra) اختصارات ممدسة

 وٌعلوه خط أفمً.)االختصار( 

أو أن لراءة  عالمة فً المخطوطات الٌونانٌة تشٌر إلى ضرورة إجراء تصحٌح، (:obelus / obeliتنوٌه لمراءة معٌبة )

 معٌنة زابفة.

 لفٌفة مع الكتابة على كل من األمام والخلؾ.( opisthographلفافة مخطوطٌة مكتوب على وجهٌها )

 خط أفمً مكتوب فوق اختصار )اختصار( فً مخطوطة لدٌمة. (:overbar) شرطة االختصار فوق الكلمة

أو الرق تم كشط كتابتها األصلٌة واستبدالها بنص جدٌد؛ مخطوطة من الرق  (:palimpsest) مخطوطة معاد الكتابة علٌها

 ؼالبًا ما ٌكون النص األلدم أكثر لٌمة كشاهد لدٌم.

 دراسة مخطوطات البردي المدٌمة.علم  (:papyrology) علم البردٌات

 سطح كتابة محضر من شرابط من لصب البردي مطحون معًا لصنع سطح مستٍو. (:papyrus) ورق البردي

 تخطً عٌن الناسخٌن من مكان فً النص إلى مكان آخر؛ هذا هو سبب (:parablepsisً ٌتخطى فمرات كاملة )خطا نسخ
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 العدٌد من أخطاء النسخ.

 فركها بشكل أملس.تم الشعر ومنها : سطح كتابة ُمعد من جلود الحٌوانات التً أزٌل (parchmentجلدي ) رق

استخدام الحالة المضافه لإلشارة إلى ما هو االسم الربٌسً جزء منه. على  (:partitive genitive)بً المضاؾ إلٌه الجز

 الموتى"، ٌتم تمٌٌز عبارة "الموتى" بعالمة "من" إلظهار أن البكر جزء من جسد الموتى. من سبٌل المثال، فً عبارة "بكر

جدٌد التً تسبك المخطوطات اإلسكندرٌة ولكن ٌبدو أنها مخطوطة العهد ال (:proto-Alexandrian) كندريالس ما لبل

 .السكندرٌة استخدمت فً صنع تلن المخطوطات

 مجموعة من أربع أوراق فً مجلد مخطوطة مطوٌة معًا. (:quireملزمة )

 إلنشاء المتعمد لنسخة موثولة من النص.إعادة النظر فً النص ل (:recension) تنمٌح

ٌشٌر فهو هذا ال ٌشٌر إلى الصفحة الٌمنى كما هو الحال مع النشر الحدٌث. بدالً من ذلن، األول والوجه  (:rectoالبدء ) وجه

 من المفترض أن تُمرأ أوالً.وأفمًٌا،  الطباعةإلى جانب ورلة البردي حٌث تجري 

 اللهجة المبطٌة السابدة فً مصر لبل اإلسالم. (:Sahidicالصعٌدٌة )

 تم تدرٌبهم على عمل نسخ جدٌدة من المخطوطات السابمة.رجال ونساء  (:scribesالنساخ )

نص مكتوب باستمرار مع عدم وجود مسافة بٌن الكلمات، وهً ممارسة معروضة (: scriptio continuaالنص المتصل )

 فً جمٌع المخطوطات الٌونانٌة المبكرة.

 .النساخأو مجموعة )مدرسة( من أسالٌب وممارسات ناسخ معٌن (: scriptoral practices) النسخٌةالممارسات 

 ؼرفة أو مبنى )عادة ما ٌكون مرفمًا بمكتبة( مخصص للكتبة للمٌام بعملهم فً النسخ. (:scriptoriumحجرة نسخ )

ترجمة للعهد المدٌم إلى الٌونانٌة، تم إجراؤها فً المرن الثالث لبل المٌالد واستخدمت على نطاق (: Septuagint)السبعٌنٌة 

 (.LXXكنٌسة األولى )ٌُختصر بـ واسع فً ال

 رمز ٌمثل شهادة شاهد لدٌم أو شهود على لراءة معٌنة. (:siglum / siglaرمز نسخً )

 صٌؽة نصٌة تظهر فً مخطوطة واحدة فمط.(: singular reading)لراءة فردٌة 

 ابلة" من المخطوطات."شجرة ععلى شكل إعادة بناء نسبً لتملٌد المخطوطة؛ أي ع ٌجذتال(: stemmaمخطط تشجٌري )

تدوٌنات فً نهاٌة لسم المخطوطة تسجل عدد األسطر التً تم نسخها؛ كانت وسٌلة لتحدٌد المبلػ الذي  (:stichoiتحصٌص )

 ٌجب أن ٌدفع للناسخ.

النص. عادة ما ٌتم وصفها  الشكل من عابلة من المخطوطات التً تشترن إلى حد كبٌر فً نفس (:text-typeً )نوع نص

 حات جؽرافٌة، على سبٌل المثال، نوع النص البٌزنطً هو نموذجً للمخطوطات المنسوخة فً بٌزنطة.بمصطل

وٌتخذ لرارات بشأن المراءة األصلٌة من بٌن  وانتمالهاالشخص الذي ٌدرس المخطوطات  (:textual critic) النالد النصً

 .االختالفات

 نص مكتوب ٌدوًٌا من نسخة إلى أخرى. عملٌة نمل(: textual transmission)نصً ال االنتمال

 وهو إصدار من العهد الجدٌد الٌونانً الذي استندت إلٌه نسخة الملن جٌمس. (:Textus Receptus) "النص المستلم"

 خطأ فً الكتابة ٌتم فٌه عكس حرفٌن عن طرٌك الخطأ. (: transpositionخطأ نسخً التحول النصً )

 شهود مختلفٌن.ك: المراءات المختلفة لمسم من النص كما تظهر (variant readings) لراءات مختلفة
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 ٌجب ممارنة المراءات المختلفة وتمٌٌمها. مامكان الخالؾ بٌن شهود النص، حٌث (:variant-unitوحدة اختالؾ )

 ترجمات النصوص المدٌمة إلى لؽات أخرى.(:versionsالترجمات )

ٌر هذا إلى الصفحة الٌسرى، كما هو الحال مع النشر الحدٌث. بدالً من ذلن، ٌشٌر إلى جانب ال ٌش (:versoً )العكسالوجه 

 .اعمودًٌا، ومن المفترض أن تُمرأ ثانٌ الطباعة اتجاهورلة البردي مع 

واسطة جٌروم ترجمة األسفار العبرٌة والٌونانٌة إلى الالتٌنٌة الشابعة ب(: Vulgateترجمة الفولجاتا الالتٌنٌة للعهد الجدٌد )

 (.م055)حوالً 
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 المالحك

 النساخ للفجواتملء (: أ)الملحك 

ال سٌما فً  -النصٌة )خاصة التوسعات النصٌة( فً العهد الجدٌد  االختالفاتالعدٌد من  جواتفالنساخ للفً رأًٌ، ٌفسر ملء 

النصٌة على أنها انحرافات  االختالفات ٌوننماد النصالٌفحص  )األناجٌل األربعة وأعمال الرسل(. عادةً ما ٌةكتب السردال

لمراء" للنص. أعنً بهذا ابشكل أكثر دلة كـ "استمباالت  االختالفاتبعض  تفسٌر ٌمكنعرضٌة عن النص األصلً. ومع ذلن، 

مرون التً سبمت إنتاج النسخ عن فً ال م له.عملٌة لراءته أثناءأثناء لٌامهم بتفسٌر النص  النساخ التً أنشأها أفراد االختالفات

 تم إمالءه علٌهم من لبل لارئٌالنص كما  بتدوٌن حجرات النسخ الكنسٌةفً  النساخالعدٌد من  ٌمومطرٌك اإلمالء )حٌث 

ٌعمل بمفرده إلنتاج نسخة من نموذج. كان من المتولع  ناسخ كانكل  -تم عمل جمٌع نسخ المخطوطات منفردة كان ٌ(، واحد

نسخه آلًٌا كلمة بكلمة، وحتى حرفًا بحرؾ. ولكن بؽض  علٌه ولكن ،بالفعل بمعالجة النص داخلًٌا أال ٌمومالجٌد الناسخ  من

فً ف -سواء بوعً أو بؽٌر وعً  -مشارًكا ذاتًٌا فً النص  الناسخ كان أحٌانا ٌصبحالنظر عن مدى الدلة أو االحتراؾ، فإن 

 للنص.  الخاصةإرثًا مكتوبًا لمراءته  تاركاوذجه، نسًخا تختلؾ عن نمالناسخ بعض األحٌان ٌنتج 

. ٌحدث هذا المتصورة جوةلم ٌستطع االمتناع، فً بعض األحٌان، عن ملء الف 20P البردٌة حتى الناسخ الدلٌك مثل الذي أنتج

 من الناسخ حٌث ٌُخبر المارئ عن رجل ثري لم ٌذكر اسمه ومتسول اسمه لعازر. وإدراًكا 00-04: 01فً المثل فً لولا 

)انظر المالحظة " Nineveh"" ربما تعنً "نٌنوى" Neues" "نٌوٌس" للرجل الؽنً اسًما: الناسخللفجوة فً المصة، ٌعطً 

)فً " Camma"وكاما " Zoatham"المصلوبٌن مع ٌسوع: زوثام  ٌنربآخرون أسماء للثا نساخأعطى و(. 04 :01على لولا 

)فً مخطوطات أخرى؛ انظر المالحظة على متى  "Maggatras" وماؼاتراس "Joathas" بعض المخطوطات(، أو ٌواثاس

اآلخرٌن بملء فجوات أكبر، خاصة فً الرواٌات. فً لصة خالص الخصً األثٌوبً  النساخلام العدٌد من كما (. 03 :02

المرء أن ٌعترؾ فٌما ٌجب على  متصورةلملء فجوة  كامال عددا النساخ، أضاؾ بعض 05-01: 3المسجلة فً أعمال الرسل 

، "ولال فٌلبس،" إذا آمنت من كل للبن،  02 :3هذه الكلمات اإلضافٌة فً أعمال الرسل  أعطانابه لبل أن ٌعتمد. وهكذا، 

 02 :3)انظر المالحظة عن أعمال الرسل  أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا. " آمنتٌمكنن )أن تعتمد(." فأجاب )الخصً( لابالً: 

على فهم التفاعل لنص، تساعدنا مالحظات بعض المنظرٌن األدبٌٌن الذٌن ٌركزون على استمبال المارئ  لمزٌد من المنالشة(.

فً االعتبار  ٌوننماد النصالكمارئ حمٌمً( والنص الذي كان ٌنسخه. ٌجب أن ٌأخذ  اآلن الدٌنامٌكً بٌن الناسخ )الذي ٌعمل

أن ٌدركوا  وصتمد علٌها فً النمد النصً. ٌجب على نماد النصالذٌن أنتجوا المخطوطات التً نع للنساخالوضع التارٌخً 

كانوا لراء تفاعلٌٌن. فً الوالع، حٌث أن العدٌد من النماد األدبٌٌن فً السنوات األخٌرة لد حولوا تركٌزهم من  النساخأًٌضا أن 

ٌمكن للنماد النصٌٌن تحلٌل المراءات  وبالتالً،فً محاولة لفهم تعددٌة التفسٌر، ، النصالذٌن لرأوا مراء الالنص نفسه إلى 

الذٌن  النساخمختلفة للنص تم إنشاؤها بواسطة  "personalizedشخصٌة "المختلفة فً التملٌد النصً على أنها نتاج "لراءات" 

 لاموا بإنتاجها. 

 م. لنوا ٌمومون بنسخهبٌنما كا تهالنص وأعادوا معالج النساخ أمفٌد لفهم كٌفٌة لر Wolfgang Iser وولفجانج أٌسر إن عمل

. وبعبارة النص معنى صنعولكن أًٌضا بكٌفٌة مشاركة المراء فً  ء،مرافً أفعال الالنص األدبً  أثرفمط بمسألة  " ٌسر"أهتم ٌ

 أخرى، فإن معنى النص لٌس متأصالً فً النص ولكن ٌجب أن ٌتحمك من لبل المارئ. 
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نص من خالل توفٌر ذلن الجزء منه الذي لم ٌُكتب ولكنه ضمنً فمط. ٌستخدم كل ٌجب على المارئ أن ٌعمل كصانع مساعد لل

لارئ خٌاله لملء األجزاء ؼٌر المكتوبة من النص أو "فجواته" أو مناطك "عدم التحدٌد". بمعنى آخر، ٌتم تحمٌك معنى النص 

أو ٌتم  هتحبط تولعاتعندما بشكل متسلسل، وها عاٌشبشكل تدرٌجً حٌث ٌتبنى المارئ وجهات النظر التً ٌدفعها إلٌه النص، وٌ

 خٌبة ممابلالمارئ  رد فعلباآلخر، وٌتخٌل و ٌمأل كل ما ٌتركه النص فارًؼا. إن بعضها ربط أجزاء النص ٌموم ب، تعدٌلها

ارئ أن ٌموم ، تتطلب من الممن عدمهأي حلول محتملة ما إذا كان النص ٌمدم ، و، وأسباب فشلهاالمٌم المألوفة اءفتناتولعاته، و

 فً صٌاؼة معنى السرد.  فعالبدور 

رٌة لملء الفجوات ؼٌر المكتوبة بكلمات أحٌانًا الح النساخأخذ فمد خٌالهم فمط،  فً - اتهذه الفجوملء بٌنما ٌموم المراء بو

هر األدلة تظوسدها فعلًٌا. إلى إلى أبعد من مجرد تخٌل كٌفٌة سد الفجوات  النساخبعبارة أخرى، ذهب بعض ومكتوبة. 

نص مكتوب جدٌد. على الرؼم من وجود العدٌد من العوامل التً كان من  [بإنشاء]ناسخ لام بنسخ نص لام  [كل]التارٌخٌة أن 

الممكن أن تكون لد ساهمت فً صنع هذا النص الجدٌد، إال أن أحد العوامل الربٌسٌة هو أن النص ٌطلب باستمرار من المارئ 

 ملء الفجوات. 

، ال ٌمكن للعمل األدبً أن متعاظما اكابنونه كولٌعتمد على إدران المارئ.  متعاظمولكنه كابن بذاته دبً لٌس مستمالً العمل األف

، ٌجب على المارئ تجسٌد الفجوات باستخدام خٌاله أثناء عملٌة المراءةف. أن ٌموم هو بذلنمطالب المارئ وٌمأل كل التفاصٌل؛ 

أن هو عمل شخصً وإبداعً، فسوؾ ٌفترض  اإلنشاءنظًرا ألن هذا و. محدد الؽٌر ؾ و/ أووحذملنصً الل فحوىإلضفاء 

، ٌمول إنجٌل لولا أن الجموع الذٌن شاهدوا صلب لمراء مختلفٌن. على سبٌل المثال التجسٌد العدٌد من االختالفاتٌنتج ذلن 

نه ٌبدو أن معظم المراء لد حصلوا على (. على الرؼم من أ03: 00ٌسوع "عادوا إلى منازلهم وهم ٌضربون صدورهم" )لولا 

المختلفٌن انطلك للنظر فً مدى اتساع حزنهم أو إلعادة إنشاء ما لد ٌمولونه  النساخ خٌالنص كاٍؾ لتصور هذا المشهد، إال أن 

هم، ، وهم ٌتخٌلون رد فعل أكثر حدة، "عادوا إلى منازلالنساخأضاؾ للة من فلبعضهم البعض أثناء عودتهم إلى المنزل. 

آخرون بعض الحوار: "عادوا إلى منازلهم وهم ٌضربون صدورهم، وٌمولون:  نساخلدم بٌنما وضربوا صدورهم وجباههم". 

 "الفراؼاتبـ "الفجوات النصٌة"  "ٌسرأ". وٌسمً !"اوشٌكأصبح وٌل لنا من الذنوب التً ارتكبناها هذا الٌوم، ألن تدمٌر المدس 

"blanks الفراؼات . فمن التفكٌر لكً ٌتم ملؤه"عمال ألن الفراغ ٌتطلب  التواصل،ٌدفع ف "ال شًءعبارة عن ""؛ كل فراغ هو

 منٌكثؾ أعمال التفكٌر من جانب المارئ، وللمعانً، االنمطاع الناتج فً االستمرار الجٌد هذا ، واتصال األنماط النصٌة تمطع

ٌسر، فإن العامل المركزي فً (. وفمًا ألIser  1978  ،189أٌسر أولٌة للتواصل" )ٌفة وظتموم الفراؼات ب، الناحٌة ههذ

 الناسخالفجوات النصٌة مفٌدة لفهم استمبال  الخاصة بـنظرٌته إن األدبً ٌتعلك بملء المارئ لهذه الفراؼات النصٌة.  التواصل

مما كان  ى الخٌالٌة للمارئمارئ. بطبٌعة الحال، فإن إدراكه للفجوات أو الفراؼات هو أكبر بكثٌر وأكثر تطلبًا من الموللنص ك

عندما واجه وخٌلً. تأو فراؼات تتوسل لملءها بشكل  فجوات النساخ. ومع ذلن، واجه لنساخ العهد الجدٌدعلٌه الحال عادة 

مثل هذه الفجوات النصٌة، أخذوا الحرٌة لملء تلن الفجوات عن طرٌك إضافة كلمات إضافٌة أو تؽٌٌر  النساخالعدٌد من 

أخذ نصوص العهد الجدٌد أن النص  النتمال، ٌُظهر التارٌخ الكامل أنه نص أكثر تواصالً. فً الوالع م ما اعتمدواالصٌاؼة لتمدٌ

فً عدد  الفجواتأي ملء الفجوات المتصورة. نرى بشكل خاص عمل سد  -النصٌة  اإللحاماتصبح أطول وأطول بسبب ٌ

كان لدٌه مٌل لسد من لام بتحرٌر هذا النص فإن مال الرسل. لألناجٌل وسفر أع D المخطوطة كبٌر من التوسعات فً النص

 بشكل خاص فً سفر أعمال الرسل، حٌث أجرى المنمح اتلفراؼلملء الٌتجلى هذا و. تصورها، كما الفجوات النصٌة

 )انظر ممدمة أعمال الرسل(.  اإللحاماتعدًدا ال ٌحصى من  D للمخطوطة
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 لٌة لألنسابطرٌمة أالند المح(: ب)ملحك ال

. ٌعّرفها على النحو التالً: من "األنساب المحلٌة" منهجٌة( نوًعا من النمد النصً ٌسمٌه 00، 0424رت أالند )وٌفضل ك 

على أساس مراجعة وتحلٌل كاملٌن للعاللات التً ٌتم الحصول ، اتلمخطوطل رسم تشجٌرين افتراض المستحٌل االنطالق م
بٌانات كما ٌفعل المرء مع للإلجراء مراجعة وذلن ، اتفروع المترابطة فً تملٌد المخطوطعلٌها بٌن مجموعة متنوعة من ال

بأنها  المنهجٌةهذه وتعرؾ  فً كل حالة بعد حالة. ٌجب اتخاذ المرارات واحًدا تلو اآلخر،ولكن النصوص الٌونانٌة األخرى. 
 احتماالتضة فً ممطع ما وعة متنوعة من المراءات المعروخاطبة. بعد التحدٌد الدلٌك لمجمو تسمٌة ، لكنها كانت"نتمابٌة"اال

أي من هذه المراءات )وؼالبًا ما  ، لتحدٌدداخلٌةالخارجٌة والمعاٌٌر المن جدٌد على أساس  تمٌٌمها، ٌجب دابًما بعد ذلن تفسٌرها
 منهجٌةرفتنا الحالٌة، فإن . من منظور معمنها مشتمات األخرى المراءات عتبرت، والتً لد ٌةتكون عدٌدة جًدا( هً األصل

الوحٌدة التً تلبً متطلبات التملٌد النصً للعهد الجدٌد.  المنهجٌةهذه )إذا كان ال بد من إعطابها اسًما( هً  "األنساب المحلٌة"
معٌنة، لد تكون أي مخطوطة )أو مخطوطات( لد احتفظت  اختالؾ"األنساب المحلٌة" أنه بالنسبة ألي وحدة  منهجٌةتفترض 

فً أنه ٌجب على المحررٌن أن ٌمرروا ما  ة"األنساب المحلٌ"تكمن مشكلة المٌام بالنمد النصً على أساس ولنص األصلً. با
، مما ٌؤدي إلى انتمابٌة واسعة النطاق )على الرؼم اختالؾوحدة  بعد اختالؾوحدة كل كتبه المؤلفون على األرجح على أساس 

واحد،  عدداالنتمابٌة مدهشة عندما نفحص عملٌة االختٌار للمراءات المختلفة داخل ه وتكون هذمن احتجاج أالند على العكس(. 

وكانوا )"   ، التعبٌر00 :1 مرلصفً ف. 00 :1 صمثل مرل

. ربما تم لبول هذه المراءة NUكنص إلصدار  اوتم اعتماده A f13 Majفً وجدت  "(مندهشٌن للؽاٌة فً أنفسهمإلى أبعد حد 

 النساخ، على افتراض أن א B L، الموجود فً ، "للؽاٌة"(األلصر )الذي ٌحذؾ  األطول على النص

، تم تبنً المراءة نفس العددالمفرطة. ومع ذلن، فً الجزء التالً من  الصفات التعرٌفٌةكانوا ٌشذبون  Lو Bو אالسكندرٌٌن لـ 

   ، بدالً منNU، من لبل B L א، الموجودة فً )"لمد اندهشوا"( األلصر 

. هذا مثال ربٌسً على االنتمابٌة A D W f13 Majفً  ة"(، الموجودتعجبٌناألطول )"كانوا مندهشٌن ومالتً هً المراءة 

واحد، تم رفض لراءة  عدد(. فً اختالؾ على حدةوحدة كل )أي، االنتمابٌة على أساس  "atomistic eclecticism" الذرٌة

  من ٌمدم النص األصلً فً كلتا الحالتٌن وأن كال B L  אكثر اتسالًا أن نحكم على أن أوالً ثم تم لبولها الحمًا. من األ B L  א

األطول عبارة عن توسعات نصٌة تهدؾ إلى إبراز دهشة التالمٌذ من المعجزة التً شهدوها للتو. ٌتوافك هذا الفهم  ٌنالمراءت
، رفضت 00 :3التنالض لٌس نادر الحدوث. فً متى أًٌضا مع ما نعرفه عن الطابع العام لهذه المخطوطات. هذا النوع من 

NU شاهد X B  00  
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 C Lالمراءة الموجودة فً  NU"(. بدالً من ذلن، فضلت أبًدفن أأوالً و أن أمضً ابذن لً ،"ٌا رب، مٌذتالال أخر من )"لال له

W 0250 Θ والتً تضٌؾ ، ( "له""his بعد )" "تالمٌذ "( ""disciples)"تكشؾ ، فتكون "تالمٌذه .

لمساعدة  א B 33 نساختم حذفه بواسطة  أن معظم اللجنة اعتمدت أن  TCGNTفً  Metzger متزجر تعلٌمات

 B א لم ٌكن أحد تالمٌذ ٌسوع. وهكذا تم رفض الشهادة الوثابمٌة الممتازة لـ  04:  3المراء على فهم أن الكاتب المذكور فً 

   استبعادب(، تم لبول شهادة نفس المخطوطات 00 :3)فً  أعدادلٌة. بعد أربع بسبب اعتبارات داخ 33

 ٌجب)"إنه  NU، تمرأ العدد. فً الجزء األول من 0: 4لٌوحنا  NU. حدث آخر لالنتمابٌة الذرٌة ٌحدث فً نص العددفً بداٌة 

، "()"الذي أرسلنً NU، تمرأ عددالفً الجزء الثانً من . و P66 P75 א* B D L W 0124 شهادةل تبعا، "( علٌنا

)"الذي  ، التً تمرأ  P66 P75 X* L Wرفض شهادة تو אA B C D  0124 cشهادة ل تبعا

، تم رفض ن فً الجزء التالً من نفس الفمرة، ولكP66 P75 א B L W ، تم لبول شهادةالعدد اأرسلنا"(. فً الجزء األول من هذ

ً أكبر من األدلة الوثابمٌة )انظر نتٌجة  ًه ه. هذP66 P75 א*  L Wشهادة  االنتمابٌة، حٌث ٌتم إعطاء الدلٌل الداخلً وزنا

TCGNT .) 

"الذي ألام المسٌح من بٌن  ، تم لبول المراءة 00 :3فً حالة أخرى، فً رومٌة و

ل عام، كان األلصر. ومع ذلن، بشك اأنه NUالوحٌدة لمراءة  المٌزة. B D2 F Gشهادة بناًء على  NUاألموات"( فً نص 

، لذلن ٌبدو  ب(00: 3رومٌة  فً TCGNT)انظر D F Gمع  Bٌشككون بشكل لاطع فً لراءة مدعومة من لبل  NUمحررو 

 نتٌجة الطرٌمة االنتمابٌة. ًه ه. لكن هذB D2 F Gأساس  علىمن ؼٌر المتسك أن ٌتم لبول هذه المراءة 

لتوفٌك بٌن نظرٌتٌن متعارضتٌن: واحدة لالحدٌثة ٌحاولون العمل وفمًا تُظهر هذه األمثلة الملٌلة أن العدٌد من نماد النصوص 

ة تلن التً تناسب واألخرى تمول أن أفضل المراءات هً ببساط ،تمول أن أفضل المراءات محفوظة فً أفضل المخطوطات

و أوالً تحدٌد ، فإن أفضل نهج هوعلى لدرما ٌعنٌنً، بؽض النظر عن المخطوطات التً أتوا منها. النص بشكل أفضل

، رسابل بولس، اب أو لسم معٌن )على سبٌل المثاللكل كت وثابكالمخطوطات )أو مجموعات المخطوطات( التً تعتبر أفضل 

نصً هو إظهار أن هذه المخطوطات  اختالؾهذه، فإن عبء اإلثبات ألي  اعتمادبمجرد والرسابل العامة( من العهد الجدٌد. 

للخطأ أو االختالؾ.  ٌةسباب النسخاألة. كما هو الحال دابًما، ٌجب على النالد أوالً البحث عن ال تحتوي على الصٌاؼة األصلٌ

ال ٌمكن أن تفسر االختالؾ، فٌجب على النالد أن ٌنظر إلى معاٌٌر األدلة الداخلٌة. لكن ٌحتاج  ٌةخطاء النسخاألإذا كانت و

ٌك الوثابمً الموي. بالطبع، هذا ٌعنً أن النالد ٌجب أن ٌعرؾ كل المرء إلى حجج لوٌة للؽاٌة على أسس داخلٌة إلسماط التصد

 .االذي أنتجه الناسخمخطوطة جًٌدا وأن ٌكون لدٌه معرفة كافٌة بصنعة واتجاهات 
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 وفمًا ألنواع النص المختلفةلمراءات على احكم مٌتزجر (: C)الملحك 

ٌتعرضون لضؽوط شدٌدة لمعرفة الخصابص الفردٌة لكل  ٌٌننماد النصلا، فإن جود العدٌد من المخطوطات الفردٌةنظًرا لو

مخطوطة. وبالتالً، فإن العدٌد من نماد النص ٌصنفون المخطوطات إلى أنواع نصٌة، والتً ٌستخدمونها بعد ذلن فً تمٌٌمهم 

التمٌٌم. وضع المخطوطات ، هذا النوع من فً عصرنا، بروس مٌتزجر ٌٌننماد النصالعرض أحد أبرز النصٌة. ٌ لالختالفات

، تسمى عادة السكندرٌة، والؽربٌة، والمٌصرٌة، والبٌزنطٌة. كل من هذه تتطلب احد من أربعة أنواع نصٌةالموجودة فً و

  (.Metzger 19928 211-219متزجر  بعض الشرح. )ٌمكن العثور على تفسٌرات أكثر تفصٌالً فً

 ة:المخطوطات السكندرٌ

، وهو األفضل من لى تملٌد الكتاب الممدس السكندريمدربون عال النساخفً المخطوطات التً أنتجها النص السكندري  ٌتواجد

ؼة. من بٌن مخطوطات العهد إنتاج نسخ دلٌمة جٌدة الصٌاكٌفٌة  النساخنوعه فً العصر الٌونانً الرومانً. تم تعلٌم هؤالء 

المبكرة )تسمى أحٌانًا بروتو إسكندرانً( ومخطوطات الحمة سكندرٌة حظة وجود العدٌد من المخطوطات ال، ٌمكن مالالجدٌد

من اإلسكندرٌة. عادة ما تكون المخطوطات السابمة أنمى من المخطوطات الالحمة من حٌث أن األلدم ألل صماًل وألرب إلى 

داعً مع النص؛ لمد الذٌن كان لدٌهم ألل تفاعل إب النساخ، تعرض هذه المخطوطات أعمال وعورة الكتابات األصلٌة. باختصار

 األبكر. من األهمٌة بمكان أن نصوص العدٌد من المخطوطات أمٌنةالذٌن بموا فً مهمة عمل نسخ  النساخمن لبل  اتم إنتاجه

، مما Bو P75ٌتجلى هذا فً النسبة المبوٌة العالٌة لالتفاق النصً بٌن ومخطوطات السكندرٌة تم نملها بأمانة تامة. لل البروتوأو 

عود إلى نص مبكر ونمً. تم تفصٌل هذه ت B" Codex Vaticanusالمخطوطة الفاتٌكتنٌة " بأن Hort هورت رٌةٌؤكد نظ

، 0440ٌسرد مٌتزجر )و(. 003-050، 440) ”ن النص األصلً للعهد الجدٌدالبحث ع“العاللة النصٌة وؼٌرها فً كتابً 

 ".الحك يندر"سكي" وشهود السكندرٌة التالٌة، فً فبات "بروتو سكندرال( 001

 :أولً سكندري (بروتو)

 :الحك سكندري
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 :المخطوطات الؽربٌة
، من األفضل أن نطلك علٌه نوًعا من النص "الشعبً" نظًرا ألن معظم فضفاضة. فً الوالع ما ٌسمى بالنص "الؽربً" هو فبة

 النساخ، النصً من توسعالكة المتمثلة فً ً السمات المشترالمخطوطات التً ٌتم وضعها فً هذا النوع من النص تشترن ف
والتحسٌن. ٌشٌر أولبن الذٌن ٌدافعون عن تماسن هذا النوع من النص إلى أنه ٌبدو أنه تطور فً مرحلة ما من  لمجانسةوا

ناجٌل، التارٌخ )منتصؾ إلى أواخر المرن الثانً( وفً منطمة جؽرافٌة معٌنة )المسٌحٌة الؽربٌة(. تم تداول هذا الشكل من األ
، ولكن ما ٌسمى بالمخطوطات لٌا والؽال )وهً ؼربٌة جؽرافٌاً(وأعمال الرسل، ورسابل بولس فً شمال إفرٌمٌا وإٌطا

فً المخطوطات الالتٌنٌة المدٌمة، والمخطوطات  "الؽربٌة" جاءت أًٌضا من مصر وأماكن أخرى فً الشرق. وهً ممثلة
انظر المنالشة فً بداٌة أعمال الرسل(. ٌسود النص الؽربً أًٌضا  -ربً )نوع خاص من النص الؽ D، وفً النص السرٌانٌة

( هم على النحو 000، 0440ربٌون" الذٌن ذكرهم مٌتزجر )وس وترتلٌان. الشهود "الؽافً كتابات مرلٌون وتاتٌان وإٌرٌن

 التالً:

 

ؼربً. وأود أن نصها ، )المرن الخامس( P112حدٌثاً  ةالمنشور البردٌةالنص الؽربً ؼٌر ظاهر فً الرسابل العامة والرؤٌا. 

 أصؽر من أن ٌحدد أوجه التشابه النصٌة.  األن نصه P29أضع عالمة استفهام بجوار 

  :المخطوطات المٌصرٌة

تشكل مجموعة صؽٌرة أخرى من المخطوطات مجموعة تعرؾ بالنص المٌصري. أثبت العدٌد من العلماء مثل سترٌتر والٌن 

مزًٌجا من  ٌبديٌظهر هذا النص، الذي و، ثم نُمل بعد ذلن إلى المدس. نًصا معه من مصر إلى لٌصرٌةأحضر أن أورٌجانوس 

 فمط فً األناجٌل: -المراءات اإلسكندرٌة والؽربٌة، فً المخطوطات التالٌة 

  

 المخطوطات البٌزنطٌة
اء الوحٌد ألسام العهد الجدٌد. االستثن تشكل المخطوطات البٌزنطٌة المجموعة األكبر واألبعد من النص األصلً فً معظم

 ، حٌث تحافظ العدٌد من المخطوطات البٌزنطٌة على شكل أنمى من النص.الملحوظ هو سفر الرؤٌا
 وكانت المخطوطات البٌزنطٌة على النحو التالً:

  

ون أفضل من أي لراءة ٌٌن تك"التً ٌدعمها مزٌج من الشهود السكندرٌٌن والؽرب المختلفةعادةً المراءة ه ٌجادل مٌتزجر بأن

 ة(. سٌرى المارئ الملتزم أن هذا النوع من العبارات ٌظهر مراًرا وتكراًرا فً تعلٌك مٌتزجر النص003ٌ، 0440أخرى" )

 متزجر ، لدعم لرارات اللجنة بشأن لراءات معٌنة. لدمع لجمعٌات الكتاب الممدس المتحدةعلى العهد الجدٌد الٌونانً التاب

Metzger ًٌضا المالحظة المهمة التالٌة: فً تمٌٌم المراءات التً ٌدعمها فبة واحدة فمط من الشهود، من المحتمل أن ٌجد أ

حٌان فً المجموعة الؽربٌة ، وفً كثٌر من األالنص السكندري وحدهالطالب أن المراءات الحمٌمٌة تبمى بشكل متكرر فً 

، ٌجوز للمبتدبٌن عادة اتباع النص السكندري إال فً حالة المراءات عامةفمط فً شهود لٌصرٌة. كماعدة ، ونادًرا جًدا وحدها

 المخالفة للمعاٌٌر المسؤولة عن تفضٌله بشكل عام.
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، وحدها B)أو حتى  אو  B، ٌجب عدم السماح لمثل هذا اإلجراء بالتدهور إلى مجرد البحث عن المراءة التً ٌدعمها ومع ذلن

فً ضوء كل من االحتماالت  المختلفةكل حالة، ٌجب إجراء تمٌٌم كامل ودلٌك لجمٌع المراءات هم هورت بفعله(؛ فً كما اتُ 

ٌجب أن تظل االحتمالٌة مفتوحة دابًما بأن المراءة األصلٌة لد تم حفظها بمفردها فً أي مجموعة واحدة والنسخٌة والجوهرٌة. 

  .(004-003 ،0440أو البٌزنطً. ) Koine الكوٌن الٌونانً من المخطوطات، حتى فً حاالت نادرة للؽاٌة، فً النص

النصٌة. لكن أود أن أضٌؾ مؤهاًل واحًدا  االختالفاتسنوات من العمل مع  عبرمهمة، ألنها تطورت  Metzgerمالحظات إن 

 هذا إلى فكرة أن المراءة من المحتمل أن تكون أصلٌة إذا كانت تحظى بدعم من عدة أنواع نصٌة. أود أن أشترط أن ٌكون

، فً رأًٌ، ت الالحمة )أي لٌست األلدم منها(الدعم الوثابمً مبكًرا ومتنوًعا. إن الشهادات المتنوعة بٌن العدٌد من المخطوطا

 ال ٌثبت بالضرورة أصالة المراءة.وتشٌر فمط إلى أن المراءة تم نسخها بشكل متكرر فً لطاعات مختلفة من الكنٌسة؛ 
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 أهمٌة االعتبارات الوثابمٌة(: د)ك الملح

" أو طرٌمة "األنساب المحلٌة" فً الممارسة الفعلٌة تمٌل إلى إعطاء األولوٌة لألدلة الداخلٌة على األدلة مسببة"االنتمابٌة ال 

هو  فً أنه ٌجب أن ٌكون العكس Hortو Westcott وٌستكوت وهورتالخارجٌة، مما ٌؤدي إلى االنتمابٌة الذرٌة. أتفك مع

، "تم السماح لألدلة ، كتب هورت"لعهد الجدٌد بالٌونانٌة األصلٌة"ا مؤلفهمالصحٌح إذا أردنا استعادة النص األصلً. فً 

(. كان كولوٌل من نفس الرأي عندما كتب 02، 0330) الوثابمٌة فً معظم الحاالت بمنح مكانة الشرؾ ممابل األدلة الداخلٌة"

. فً هذا الممال، شجب كولوٌل "Hort Redivivus: A Plea and a Program" امج"وبرن ذرٌعة: إعادة تدوٌر هورت"

دعا كولوٌل و(. 000، أ 0414ر جدي لألدلة الوثابمٌة" )"المٌل المتزاٌد لالعتماد كلًٌا على األدلة الداخلٌة للمراءات، دون اعتبا

لة من العلماء اتبعوا إلحاح كولوٌل ألنهم ٌعتمدون )باالتفاق العلماء إلى محاولة إعادة بناء تارٌخ تملٌد المخطوطات. لكن للة للٌ

( اتلمخطوطل )نوع من "شجرة العابلة" stemmaتشجٌري مع آالند كما ورد فً الملحك ب( أنه من المستحٌل إعادة بناء 

، وأن ود إلى األصلٌع مخطط تشجٌريبعض إنشاء للعهد الجدٌد الٌونانً. ربما ٌحتفظون بهذا الخط ألنهم ٌخشون أن ٌحاول ال

لفعلهما  Hortو Westcott وٌستكوت وهورت من المخطوطات. تم انتماد خطإعادة البناء هذه ستشمل تحدًٌدا شخصًٌا ألفضل 

ال  اتللمخطوط المبكرإلى األصل. ومع ذلن ، فإن إعادة بناء التملٌد  Bمن  ٌوصل، الذي ذا عندما افترضوا النص "المحاٌد"ه

المخطط على الرؼم من أن هذا هو الؽرض النهابً من صنع  -لة أنساب تعود إلى النص األصلً رض بالضرورة سالتٌف

ما أن تساعدنا فً فهم العاللات بٌن المخطوطات المختلفة وتمدٌم نظرة ثالبة حول األصل و هذه عادة البناءإل ٌمكنو. التشجٌري

هً  األبكرمٌع المخطوطات الموجودة، فإن بعض المخطوطات ، ٌمكن أًٌضا اكتشاؾ أنه من بٌن جفً هذه العملٌةو. ٌتصل به

للنص األصلً. أحد األسباب األكثر إلحاًحا للعودة إلى النهج الوثابمً هو الدلٌل الذي توفره بردٌة  استنساخفً الوالع ألرب 

 –ر تؽٌّ ترض أن من المف أو كان -رت ؼٌّ تً تحتوي على لولا وٌوحنا( التً . هذه هً مخطوطة اإلنجٌل )الP75المرن الثانً 

ناسخ تارٌخً. من الحمابك المعروفة أن النص الذي أنتجه الوثابمً النهج الالتخلً عن  بخصوصكل شخص تمرٌبًا رأي 

فالنص فً . Codex Vaticanusكانت نموذًجا لـ  P75هو دلٌك للؽاٌة. ومن المعروؾ أًٌضا أن مخطوطة مثل  P75 المخطوطة

P75 وB ممال أساسً وهو ، 021-010، 0410فً المابة )انظر بورتر  30ة بنسب ااتفالمظهرٌن لحوظ، متشابهان بشكل م

، كان العدٌد من علماء النصوص ممتنعٌن بأن البردٌات فً (0410)الذي نُشر فً عام  P75 حول هذه المسألة(. لبل اكتشاؾ

 00Pاالستمالل الفردي. تُظهر بردٌة تشٌستر بٌتً، ، وهو نص ٌتمٌز بكان فً تؽٌر مستمرالمرنٌن الثانً والثالث تعرض نًصا 

( هذا النوع من االستمالل. اعتمد العلماء أن الكتبة فً ابطرس وٌهود 0)فً  0P7ومصححة( ال)ؼٌر  11P وبردٌات بودمر،

مخطوطة ال كما هو معروض فً -اإلسكندرٌة البد أن ٌكونوا لد استخدموا العدٌد من هذه المخطوطات إلنتاج مراجعة جٌدة 

 : لابال كٌنٌون لمد خمن. Codex Vaticanus (Bالفاتٌكانٌة )

فً  ، ظهرت مجموعة كبٌرة ومتنوعة من المراءات فً جمٌع أنحاء العالم المسٌحً.خالل المرنٌن الثانً والثالث

 فً التعامل مع النص الممدس.  ةكبٌر حرٌة، تم إظهار بعض األوساط
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فً مصر كما فً  اموجودكان هذا التنوع من النصوص  هار المزٌد من االحترام للتمالٌد.فً حاالت أخرى، تم إظو

، تم ة لوٌة ومعرفة بالنمد النصً. هنا، لذلنأماكن أخرى. لكن مصر )وخاصة اإلسكندرٌة( كانت بلًدا ٌتمتع بمعرف

نفسه جًٌدا للممارنة بٌن  كرسلد  العلماء أحد، ربما ٌكون . فً بداٌة المرن الرابع تمرٌبًانسبًٌا أمٌنالحفاظ على تملٌد 

 ،0405هو سلٌل مبكر له. ) B كانأفضل الممثلٌن الذٌن ٌمكن الوصول إلٌهم لهذا التملٌد، وبالتالً فمد أنتج نًصا 

005).  

ا فً االعتماد الكثٌر مما لاله كٌنٌون دلٌك، خاصة فٌما ٌتعلك بحفاظ اإلسكندرٌة على تملٌد نمً نسبًٌا. لكن كٌنٌون كان مخطبً 

، 0404التوارٌخ النصٌة المختلفة ) " عبرمحررٌن اختٌارعلمً" ناتج عن " تنمٌحنتٌجة " تكان ةالفاتٌكانٌ المخطوطةبأن 

 P75. ومع ذلن، فإن اكتشاؾ ذلن الرأي عندما كتب P75اكتشاؾ ٌكن تم  (. ال ٌمكن لوم كٌنٌون على هذا الرأي، ألنه لم053

إلى األشٌاء بشكل مختلؾ، ألنه من الواضح  ونٌنظر ٌٌننماد النصجعلت اللد  ٌةالفاتٌكانالمخطوطة ة بالنصٌة الوثٌم تهاعاللو

نسخة )مع بعض التعدٌالت( من مخطوطة تشبه إلى حد كبٌر  تكان Codex Vaticanus ٌةالفاتٌكانالمخطوطة  تماًما اآلن أن

 ن الرابع.المر من تنمٌح حدث فً، ولٌست نسخة P75بردٌة المرن الثانً 

 النساخ، تخٌل زونتز أن 01Pلـ  تهدراسبعد ف. اسكندرٌتنمٌحا رأي مشابه لرأي كٌنٌون، مفترًضا  Zuntz كان لـ زونتز

السكندرٌٌن اختاروا أفضل المخطوطات وأنتجوا تدرٌجًٌا نًصا ٌعكس ما اعتبروه األصل. بعبارة أخرى، لمد عملوا كألدم نماد 

زونتز أن الكتبة السكندرٌٌن عملوا منذ منتصؾ المرن الثانً على األلل حتى المرن الرابع على  ٌعتمدولعهد الجدٌد. ل ٌٌننص

 فً حدٌثه عن جهودهم، كتب زونتز: وتنمٌة النص من الفساد النصً. 

فً مجالهم خالًٌا من األخطاء  المتداول، فً جهود متكررة باستمرار، إلى إبماء النص ٌةلمد سعى مصححو اإلسكندر

لد وضعوا تمٌل إلى الظهور مرة أخرى حتى بعد أن كانوا لد كانت ٌدة التً أصابته فً الفترة السابمة والتً العد

االضطهاد ومصادرة من خالل من مؤكد أن هذه الجهود لد أحبطت مرارا وتكرارا . علٌها عالمة دالة على زٌفها

، فمد أدت إلى ظهور ن النوع األلدم. ومع ذلنخطوطات مالمستمر للم بالتداولالتصدي لها تم ، والكتب المسٌحٌة

المصرٌة اإلللٌمٌة.  فصول النسخنوع من النص )ٌختلؾ عن طبعة محددة( والذي كان بمثابة لاعدة للمصححٌن فً 

ثانً، على الرؼم من أن المنمحٌن، كونهم كانت النتٌجة النهابٌة هً بماء نص أعلى بكثٌر مما كان علٌه فً المرن ال

 ( 020-020 ،0400، رفضوا بعض لراءاته الصحٌحة وأدخلوا بعض األخطاء الخاصة بهم. )عصومٌنبشر ؼٌر م

كانت النمطة وراء تخمٌن زونتز للتراجع التدرٌجً فً اإلسكندرٌة هو إثبات أن النص السكندري كان نتٌجة لعملٌة بدأت فً 

هذا، مرة وؼٌر صحٌح.  Zuntz. فً هذا الصدد، كان ٌةنالفاتٌكا المخطوطةالمرن الثانً وبلؽت ذروتها فً المرن الرابع مع 

؛ ا بالفعل فً أواخر المرن الثانً. كان النص "السكندري" موجودً Bو P75أخرى، تم إثباته من خالل التمارب النصً الوثٌك بٌن 

 : Haenchen هٌنشٌن لم ٌكن ذروة التنمٌح. وفً هذا الصدد، كتبو

، دون "المحاٌدة" حاضرة بالفعل فعلًٌا بعد المٌالد، فإن المراءات 055الً عام ، التً ربما تكون لد كتبت حوP75فً 

سمح لنا ت P75 من العدٌد من المخطوطات .... miro quodam modoالحاجة إلى عملٌة تنمٌة طوٌلة لجمعها معًا 

التطور البطًء على أ هذا ، لبل أن ٌبدتم االنتهاء منهباألحرى برؤٌة النص المحاٌد على أنه جٌد بالفعل كما 

حتى لو لم تكن  - ٌةالفاتٌكانالمخطوطة  خلؾ التً تمؾٌسمح لنا باالستنتاج بأن مثل هذه المخطوطات و؛ اإلطالق

  .(04 ،0420موجودة بالفعل منذ لرون ) -لجمٌع كتب العهد الجدٌد 

ا لثانً والثالث على أنها تعرض نصً كان ٌتحدث عن مخطوطات المرنٌن افمد  P75كورت أالند أًٌضا بواسطة  رأيتم تؽٌٌر 

التمارب الوثٌك مع  درجة من P75البردٌة ظهر تُ ، "وكتب P75، ولكن لٌس بعد اكتشاؾ متؽًٌرا أو حتى نًصا "مختلًطا"

(. ٌُظهر 001، 0410) "ؼٌر ممكن النص فً اإلسكندرٌة، فً المرن الرابع، تنمٌحافتراض ٌجعل  ٌةالفاتٌكان المخطوطة

 Codex Vaticanus (Bالمخطوطة الفاتٌكانٌة ) كان محمًا بشكل أساسً فً تأكٌده على أن Hort هورت نأ P75اكتشاؾ 

"لٌس فمط حفظ ت ٌةالفاتٌكان المخطوطة( أن 000-005 ،0330كتب هورت )وعود إلى نسخة مبكرة ودلٌمة جًدا. ت هاٌجب أن

 .نمًٌا جًدا لنص لدٌم جًدا" خطا، ولكن نًصا لدًٌما جًدا
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حتفظان بالنص األصلً. ما ٌعنٌه ذلن، كما ٌمولون، هو أن ت Bو P75كن لد ٌشٌر بعض العلماء إلى أن هذا ال ٌعنً تلمابًٌا أن ل

لدٌنا مخطوطة من المرن الثانً تُظهر تماربًا كبًٌرا مع مخطوطة من المرن الرابع حظٌت جودتها بتمدٌر كبٌر. ومع ذلن، فمد 

 . فً ممال بعنوان "P75سكندري لبل ولت  تنمٌح( أنه لم ٌكن هنان 0420 ،04-00) Gordon Fee ًٌأثبت جوردون ف

P75وP66 فًٌ ٌفترض  أورٌجانوس: أسطورة التنمٌح النصً المبكر فً اإلسكندرٌة".وFee  سكندري أنه لم ٌكن هنان تنمٌح

بل المرن الرابع( وأن كال المخطوطٌن )أوا Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة )أواخر المرن الثانً( و P75لبل زمن 

نسبًٌا من النص األصلً". بمعنى آخر، النص األصلً للولا  ة"ٌبدو أنهما ٌمثالن شكالً" نمًٌا نسبًٌا "للحفاظ على خط ساللة نمٌ

ألرب  اًٌا ألنه، جزبالمخطوطة الفاتٌكانٌةألرب إلى الكمال من  ا، لكنهةمثالٌ تلٌس P75بالطبع،  .P75وٌوحنا محفوظ فعلًٌا فً 

من النص ٌتفوق  P75 / Bؼٌر ممتنعٌن بأن النوع  ٌٌننماد النصالعاًما من النص األصلً. ومع ذلن، فإن بعض  005إلى  000

على نوع آخر من النصوص المدٌمة، والذي كان ٌسمى النص "الؽربً". كان الشكل "الؽربً" للنص مبكًرا حٌث ٌبدو أنه 

وجمٌعهم كانوا على لٌد الحٌاة فً المرن الثانً. أُطلك على هذا النوع  -برٌان سوس وترتلٌان واناستخدم من لبل مرلٌون وإٌرٌ

، ولكنه كان ٌمٌا والؽال وإٌطالٌامن النصوص اسم "الؽربً" ألنه انتشر بشكل أساسً فً المناطك الؽربٌة مثل شمال إفر

بل  ً،علماء أن النص "الؽربً" لٌس فً الحمٌمة نوع نصموجوًدا أًٌضا فً سورٌا وحتى فً مصر. وبالتالً، ٌدرن معظم ال

سكندرٌة )ولهذا السبب ؼالبًا ما ٌتم وضع "الؽربٌة" بٌن عالمات االلتباس اض للنصوص المبكرة التً لم تكن هو تصنٌؾ فضف

ٌسمى بالنص . ٌمول كولوٌل، على سبٌل المثال، "إن ما بشكل كاملتسمٌة خاطبة  ا(. ٌرى بعض العلماء أنهالمؤلفاتفً 

 هو النسخة الشعبٌة ؼٌر الخاضعة للرلابة من المرن الثانً. لٌس لها وحدة وال ٌنبؽً اإلشارة إلٌها باسم Dالؽربً أو نص نوع 

محتجٌن ، أكثر من ارتباط فضفاض للمخطوطات أًٌضا أنه لٌس The Alands ٌرى آالندزو(. b  53،0414"النص الؽربً" )

(. 00، 0432" )مستمل نص ؼربً"هوتًٌا لادًرا على تطوٌر وتحرٌر"ب، ال نجد فً أي مكان عماًل ال"أٌنما نظرنا فً الؽر بأنه

هو األفضل على اإلطالق من  B P75 /ال ٌزال بعض العلماء ٌشككون فً أن نوع النص ف، بؽض النظر عن هذه المالحظاتو

مدٌر شخصً لنوع النص الذي ٌحتوي علٌه )بشكل عام ٌستند إلى ت P75 و Bالنص الؽربً. ٌجادلون بأن التفضٌل الممنوح لـ 

-Epp 19748390إٌب  النص "الؽربً"(، بدالً من أي نوع من إعادة البناء النظري للنمل المبكر للنص )انظر عنممتضب 

 Dكان متفولًا جوهرًٌا على  Bأن  Hortو Westcott(. ٌُمال أن هذا التمدٌر الذاتً نفسه كان ٌعمل عندما لرر 394

 Bو P75، فإن الفكرة المابلة بأن المخطوطات مثل (. ومع ذلن Westcott and Hort  18828 32-42وٌستكوت وهورت )

من النوع  -تمثل أفضل نماء نصً هً فكرة ثابتة، ال سٌما بٌن النماد النصٌٌن الذٌن عملوا مع العدٌد من المخطوطات الفعلٌة 

فً مهمة تجمٌع النسخ و/ أو إجراء تحلٌل نصً، رأى هؤالء النماد عن كثب نوع  البدابً السكندري وما ٌسمى بالنمط الؽربً.

الموجودة بشكل أكبر فً المخطوطات الؽربٌة. فً الختام، تم الكشؾ عن  واإللحاماتاألخطاء والتوسعات والمواءمات 

رت ضد العدٌد من االختٌارات التً لام تفضٌلً للتأكٌد على الطرٌمة الوثابمٌة فً اتخاذ خٌارات نمدٌة للنص فً حمٌمة أننً لر
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 اٗـ٤َ ٓظ٢

أالٗي -ٗٔظِٚٗٔوش  حُ٘ٔن حُ٘وي٣ش حألَٜٗ ٝٛٔخ: ك٢ هالٍ حُظؼ٤ِوخص حُظخ٤ُش ٣وٜي رخُوَحءس حُٔوظخٍس ٢ٛ هَحءس ِٓلٞظش

(NA )ؿٔؼ٤ش حٌُظخد حُٔويّ حُٔظليس  ٝٗٔوش(USB )رخَُِٓ ٓؼخ خ٣َِٝٔٓ ُٜ ،ٝٛٔخ ٓظ٘خرٜظخٕ طو٣َزخ (NU).  

 

 النص المختار: "وفما لمتى"

 "اإلنجٌل وفما لمتى" 0االختالؾ 

 "اإلنجٌل الممدس وفما لمتى" 0االختالؾ 

 "بدون عنوان" 0االختالؾ 

بدلة عدم  0 االختالؾ، ٌعكس ن أو االفتتاحٌة. لذلنابة العنوااألول من إنجٌل متى بمث العدد فً تكوٌنها األصلً، كانالتعلٌك: 

الصفحة األولى من إنجٌل متى والهامش العلوي سلٌم تماًما  P1 المخطوطة عرضتوجود عنوان منفصل فً النص األصلً. 

فحة ال ٌوجد عنوان. فً الصو؛ 0بة الوحٌدة التً تظهر هً الحرؾ أ، عالمة الصفحة تمرٌبًا )فً الصفحة الٌسرى(. الكتا

 صفًا اسمًٌا لإلنجٌل )فمط ثالث كلمات ؼٌر مكتملة موجودة(.ختلفة تماًما( لد أضاؾ والٌمنى، لد ٌكون كاتب الحك )بٌد م

على األناجٌل. تمت تسمٌة كل إنجٌل على حدة ألن كل إنجٌل ؼالبًا ما كان  عنوانالمرحلة األولى فً إعطاء  0 االختالؾٌمثل 

 كما فً النص المستلمتم توسٌع هذه العناوٌن فً كثٌر من األحٌان، وعلٌمات على عنوان ٌوحنا(. كتابًا فً حد ذاته )انظر الت

TR .تعكس لراءة وWH NU  األناجٌل، وهً مرحلة تم فٌها وضع األناجٌل األربعة معًا فً مجلد  عنونةالمرحلة الثانٌة من

. ٌوحنا وفمًا لما لالهوفمًا لما لاله مرلس، وفمًا لما لاله لولا،  ،متى وفمًا لما لاله -واحد وتم تسمٌتها تحت رأس واحد: اإلنجٌل 

 المكتوبة هذه العبارة حتوي على تً ت، الCodex Vaticanus (B) ـ المخطوطة الفاتٌكانٌةفً الؽالب ب العنونةتأثرت هذه 

 

 الكلمات نفسنجد بها  Codex Sinaiticus (א) لمخطوطة السٌنابٌةل بالنسبةوكل إنجٌل.  فًالتولٌع و العنونةلكل من وهً 

متى(.  تولٌعإنجٌل"( أوالً )انظر التعلٌمات على ")كلمة ، تأتً مرلس ولولا وٌوحنا فً التولٌع، ولكن فً للعنونةمستخدمة 

 النصوص. النتمالحمٌمة أن كل إنجٌل لد تمت تسمٌته بشكل منفصل فً التارٌخ السابك ٌعكس هذا و

0 

 



 

Pط٤ٖ )أهيّ ٓوط١ٞظ٤ٖ ٓٞؿٞى
1

 Bَآ( طو ٕ  ٍِ ف"  " ريالً ٖٓ ف"ُح ٍَ ، حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ "ُح

 حُٔوط١ٞخص حألهَٟ.

 

 ىحٝى ُـ ًٌَحُؼخ٢ٗا٠ُ حُ خ)"حُِٔي"( طٔض اٟخكظٜ (  (CLW Maj حُٔظؤهَسك٢ حُٔوط١ٞخص 

"David ". ٝكوًخ ألهيّ حُٔوط١ٞخص ر٤٘ٔخ(P
1

)"حُِٔي"( كو٢ ك٢ أٍٝ ًًَ ُيحٝى ك٢  ظَٜ ط(، B  א 

 ححُؼيى. حٌٛ

 

حُوَحءس حُٔوظخٍس: أٓخف 
8
 أٓخف 

حالهظالف: "أٓخ 
8
 أٓخ"  

Pحُٔوط١ٞش  ؿِء ٛـ٤َ ٖٓحُظؼ٤ِن: 
1

كُوي رؼي ٝهض ه٤َٜ ٖٓ حًظ٘خف ظَٜ حًٌَُ حُؼخ٢ٗ ٖٓ "أٓخف" ح١ٌُ ٣ُ  

 ٢ٛحالهظالف ُلٖٔ حُلع، طُظَٜ حٍُٜٞس حأل٤ِٛش ُِٔوط١ٞش ٌٛح حُـِء. حُوَحءس حُظ٢ طظَٜ ك٢ ٝحُٔوط١ٞش. 

. ٝٓغ ًُي، كبٕ 11-10: 3 زخٍ حأل٣خّأه1أر٤خ ًخٕ ٝحُي آٓخ، رلٔذ  حُظٜـجش "حُٜل٤لش" ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلٓالث٤ش ألٕ

، رؼي طٜـجش هخّ ر٘ٔوٜخ  ٓظ٠ "أٓخف"حألىُش حُٞػخثو٤ش طيػْ روٞس حإلٓالء "ؿ٤َ حُٜل٤ق". ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ، ًظذ 

ك٢ ٝهض الكن، ٝ(.  "أٓخ" ُٔزؼ٤٘٤ش )حُظ٢ طوَأٖٓ ٓـَ أٗٔخد ؿ٤َ ًُي حُٔٞؿٞى ك٢ ٓؼظْ ٗٔن حُظَؿٔش ح

)حٗظَ  "آٓخف"، ٍرٔخ ألْٜٗ ُْ ٣َؿزٞح ك٢ إٔ ٣ؼظوي حُوَحء إٔ ٌٛح حُِٔي ٛٞ ًخطذ حٍُِٔٓٞ "آٓخ"ا٠ُ  حُ٘ٔخم خؿ٤َٛ

 ِٓ50 ،73 – 83.) 

 

، إٔٓٞ"" . حُظٜـجش "حُٜل٤لش" ٢ٛ 8-7: 1ًٔخ ك٢ ٓظ٠  حُؼيى حكيع ٗلْ حُ٘ٞع ٖٓ أٌٗخٍ حُظٜـجش ك٢ ٌٛ

 25-18: 21 ٞى2ِٓ. ٝٓغ ًُي، كبٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ك٢ 14: 3أهزخٍ 1 ِٓي ٣ًٜٞح، ٝكوًخ ُٔخ ؿخء ك٢

رٔزذ حُٜ٘خىس حُوخٍؿ٤ش حُٔظلٞهش، ٝٛـخء ؿ٤َ ٛل٤ق. ٝٛٞ ، )"ػخّٓٞ"( ٣وَإٔٝ  25-20: 33 زخٍأه2ٝ

 (."ػخّٓٞ") ػ٤ِ٘خ إٔ ٗلظَٝ إٔ حُ٘ٚ حأل٢ِٛ ُٔظ٠ هَأ أ٠ً٣خ 
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M Θ fحُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص حُٔظؤهَس )

1
 33  syr

h
٤ُْ أ٤ًِٛخ(  حإلهلخّػالٓخص ُإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ط٠غ ، ٝآهَٛخ 

خ آهَ ا٠ُ ط ًٜ  ُٔـخٗٔشًخٗض ٌٛٙ ٓلخُٝش ٤ٌ٘ٝخ. ٣ر٤ٖ ٤ٗٞ٣خ ٝ –( خ٣ٜٞ٣ْ٤ً)، ٝرخُظلي٣ي  – حُ٘ٔذ٤٠ق ٗو

ظْ كد ا٠ُ حالرٖ. ػخىس اٗظخؽ ٓالُش ًخِٓش ٖٓ حألٓظ٠ ٤ُْ ٓلخُٝش إل ٌُٖٗٚ . 16-15: 3أهزخٍ 1 ٍٝح٣ش ٓظ٠ ا٠ُ

 خ٤ًْ ٝحكيًح ْٜٓ٘.٣ٜٞ، ًخٕ ٣كٌف رؼٞ حألكَحى

 
 ٣ٔٞع ح١ٌُ ٣يػ٠ ح٤ُٔٔق" خ٢ ُٝي ٜٓ٘ظ٣َْٓ حُ ٍؿَ"٣ٞٓق  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  ٣َُْٔ حُؼٌٍحء حُظ٢ ُٝيص ٣ٔٞع ح١ٌُ ٣يػ٠ ح٤ُٔٔق" خ١زخ"٣ٞٓق ح١ٌُ ًخٕ ه :1حالهظالف 

 ٣َُْٔ حُؼٌٍحء حُظ٢ ]أٗؼ٠[ ُٝيص ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق" خ١زخ٣ٞٓق ح١ٌُ ًخٕ ه" :2حالهظالف 

 "٣ٞٓق، ح١ٌُ هطزض ُٚ ٣َْٓ حُؼٌٍحء، ًخٕ ٝحُي ٣ٔٞع ح١ٌُ ٣ُيػ٠ ح٤ُٔٔق" :3حالهظالف 

، ًٝالٛٔخ ٣ٔؼَ ٓلخٝالص ٖٓ هزَ حٌُظزش حُالكو٤ٖ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ 1 ُالهظالفٛٞ اػخىس ٤ٛخؿش  2 حالهظالفحُظؼ٤ِن:

خ. ٣وٍٞ  3 حالهظالف، ٣ويّ ظخ٢ُ طؤ٤ًي ٝالىس ػٌٍحء. ٝٓغ ًُيٝرخُػ٣ٌٍش ٣َْٓ  ًٓ إٔ حُوَحءس  NJBmgهَحءس ٓوظِلش طٔخ

syrح٤ُٔ٘خث٤ش ح٣َُٔخ٤ٗش )
s

 ، ألٗٚ ك٢حألٍٝ. ٌُٖ ٌٛح ٤ُْ ٛل٤ًلخ حالهظالف( ٣ـذ إٔ طٌٕٞ هي ٗ٘ؤص ٗظ٤ـش ُٔٞء كْٜ 

1 :25 syr
s

ريالً ٖٓ "أٗـزض ُٝيحً". ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ طـ٤٤َ ٓوٜٞى. طـ٤َ حُ٘ٚ، "أٗـزض ]ٓخ١ٍ[ ُٚ ]ؿ٣ُٞق[ حر٘خً"  

syrٌُُي ، كبٕ هَحءس 
s

ح ٝ، ٤ُْٝ حرٖ ٣َْٓ. طـؼَ ٣ٔٞع حرٖ ٣ٞٓق 18 :1ك٢   ًٍ ، ٣شُِٞالىس حُؼٌٍ ٣َٛلخٌٛح ٤ُْ اٌٗخ

د ُٝش ُـؼَ ٣ٞٓق حألرخألكَٟ، ٣زيٝ أٜٗخ ٓلخٌُٖ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زيٝ رٌٜٙ حُط٣َوش ُِِٞٛش حأل٠ُٝ؛ 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔخء كخُٝٞح ٝ(. 64-62،  1977، ٤ُْٝ ٝحُيٙ حُز٤ُٞٞؿ٢ )رَحٕٝ حَُ٘ػ٢ ٤ُٔٞع

 ٟ( هي طٜيTCGNT) Metzgerٕ ٓظِؿَ ، اال أحُؼخُغ حالهظالفاظٜخٍ إٔ حُٞػخثن حُظخ٣ٍو٤ش حألهَٟ طظلن ٓغ 

٤٤ٖٗ ٝطظؼخٍٝ ٓغ حُوٜي ٖٓ ٝػخثو٢ ٖٓ أ١ ٜٗٞى ٣ٞٗخ ُٔؼَ ٌٛٙ حُٔلخٝالص رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش. ٌٛٙ حُوَحءس ٤ُْ ُٜخ ىػْ

، TR WH NU، ٣ـذ هزٍٞ هَحءس طش ٓزخَٗس ر٣َْٔ ٤ُْٝ ٣ٞٓق. ٌُُي، ٝٛٞ اظٜخٍ إٔ ٝالىس ٣ٔٞع َٓطزحُٔوطغ

P سحُٔزٌَ حُزَى٣شحُٔيػٞٓش 
1

 ، ًؤ٤ِٛش.(B C  W אٜٝٗٞى ٤ٜٖٔٓ آه٣َٖ ) 
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 "ق٣ٔٞع ح٤ُٔٔ]حُـ[ ٝالىس " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٝالىس ح٤ُٔٔق" :1حالهظالف 

 "ٝالىس ح٤ُٔٔق ٣ٔٞع" :2حالهظالف 

 [ ٣ٔٞع"حُـ"ٝالىس ] :3حالهظالف 

أىحس ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق". ال ٣ظَٜ  حُـ ٛؼذ ألٗٚ ٣ؼ٢٘ كَك٤خً "ٝالىس TR WH NUحُظؼز٤َ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ػٖ هَحءس حُظؼ٤ِن: 

ك٢  ىٕٝ حُٔٔظٟٞـي٣ي رخٓظؼ٘خء حُٔوط١ٞخص هزَ حُؼ٘ٞحٕ "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق" ك٢ أ١ ٌٓخٕ آهَ ك٢ حُؼٜي حُحُظؼ٣َق 

(. ٌٛح ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼط٢ ١، ٨٨ٕٔ)ٝٓظٌٞص ٍٝٛٞص  ١ٔ :ٕٔ؛ ٍٝإ٣خ  3: ٣4ٞك٘خ 1؛  37 :8أػٔخٍ حََُٓ 

 حُ٘خٓو٤ٖ ٓززًخ إلؿَحء حُظـ٤٤َحص ًٔخ ٛٞ ًٌٍٓٞ أػالٙ.

ح ألٕ  3 ٝحالهظالف، ر٣٢ُٔٞؼٌْ حٓظويحّ  2 ٝحالهظالفٛٞ طؼي٣َ طَؿٔش ١ز٤ؼ٢،  1 حالهظالف ًَ ٛٞ طز٢٤ٔ. ٗظ

ػ٠ِ أٜٗخ َٓؿؼ٤ش.  أىحس حُظؼ٣َق، ٣ـذ إٔ ٗؤهٌٛخ ًٔخ ٢ٛ ٝٗلخٍٝ كْٜ ٝظ٤لش TR WH NUأك٠َ ى٤َُ ٣يػْ هَحءس 

ح١ٌُ ٛٞ ح٤ُٔٔق، ًخٕ ػ٠ِ حُ٘لٞ أ١ حُ٘وٚ ، [16 :1رؼزخٍس أهَٟ، ٣وٍٞ حُٔئُق، "٤ٓالى ح٤ُٔٔق حًٌٍُٔٞ ُِظٞ ]

  .حُظخ٢ُ."

L f خصطوَأ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞ
13

 Maj))   ٖٓ ًك٢  ريال(P
1

حٌُِٔظ٤ٖ  (. ًِظخB C W Z א 

ٛٞ ٓلخُٝش َُر٢ ٝالىس ٣ٔٞع رخُلؼَ حُٔٔظويّ ك٢ ؿ٤ٔغ حألٗٔخد  ، ٌُٖ حُزي٣َ ٣ٌٖٔ طَؿٔظٜٔخ "ٝالىس"

 .حُٔخروش ،

 
syr) ٓؼَ ( ٝحُؼي٣ي ٖٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ حُويحD٠ٓ) حُ٘ٔخم ك٢أٟخف أكي 

s
 cop

sa
"حُ٘ز٢" ُظلي٣ي ( ًِٔش "اٗؼ٤خء" هزَ 

 حُ٘ز٢ ح١ٌُ حهظزْ ٓ٘ٚ ٓظ٠.

 
 "Emmanuel)"٤ٓٝطِوٕٞ ػ٠ِ حٓٔٚ   ريالً ٖٓ حُوَحءس

  ٕٝآهَ، هَأ ٜٗٞى B 071 א(، ريػْ ٖٓ ا٣ٔخٗٞث٤َ

D copٌُح ْٝٛ  –)"ٝٓٞف ط٘خى١ حٓٔٚ ا٣ٔخ٣َٞٗ"( 
bo

. ٣ؼٌْ Origenٝأ٣ٍٝـخّٗٞ  ٣ٝEusebiusٞٓخر٤ّٞ   

(. ك٢ كوَس ٓظ٠، ط٤َ٘ ًِٔش LXX)ك٢ حُٔزؼ٤٘٤ش  14 :7 اٗؼ٤خءأٝ  21 :1ٓغ  حُؼيى حٌُٜ حُ٘ٔخمٓطخروش  حالهظالف

، ط٤َ٘ ًِٔش "أٗض" ا٠ُ آكخُ. هخّ ًخطذ ٌٛح حإلٗـ٤َ رظ٤٤ٌق حهظزخّ حُؼٜي حُوي٣ْ ك٢ ٓلَ اٗؼ٤خءٝ"أٗض" ا٠ُ ٣ٞٓق؛ 

 يػٞٙ "ػٔخٗٞث٤َ" هللا ٓؼ٘خ.ًَ ٖٓ ٣ؼظَف ر٤ٔٞع رخػظزخٍٙ ح٤ُٔٔق حُٔ٘ظظَ ٓٞف ٣ –ٓغ ٗطخم أٝٓغ ٖٓ حُٔ٘خًٍش 
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 "أٗـزض ُٝيح" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "أٗـزض حرٜ٘خ حُزٌَ" حالهظالف:

رٔخ إٔ ًِٔش "رٌَ" ٣ٌٖٔ إٔ ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ ٗٔاًل آهَ طزؼٚ، ك٤ٌٖٔ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ "حُزٌَ" هي طْ آوخ١ٚ ٖٓ حُظؼ٤ِن: 

ْ حُيحثٔش. ٝٓغ ًُي، اًح ًخٕ ٌٛح ٛٞ حُلخٍ، كبٗ٘خ ٗظٞهغ ح٣ٌُٖ أٍحىٝح ىػْ ٝؿٜش ٗظَ ػ٣ٌٍش ٣َٓ حُ٘ٔخمحألَٛ ٖٓ هزَ 

، كٖٔ ًُي. ٝرخُظخ٢ُ ٗـي، ٌُ٘٘خ ال (حُٔ٘خظَ)حُٔوطغ  7: 2إٔ َٟٗ، ك٢ ٗلْ حُٔوط١ٞخص، ٗلْ حُلٌف ك٢ ُٞهخ 

"حُزٌَ" ك٢ ًَ  ل٣١ٞ ١ٌ، ح7ُ: 2ُٞهخ اٗـ٤َ حُٔطخروش حٌُظخر٤ش ٓغ  25 :1ك٢  حالهظالفهَحءس حألٍؿق إٔ طؼٌْ 

 .حُٔـخٗٔش ٌٙٛطؼٌْ ( KJV ٝNKJV ٖٝٓ ٍٝحثٚ) TRحُ٘ٚ حُٔٔظِْ  .W ط١ٞش رخٓظؼ٘خءٓو

 
syr( ٝرؼٞ حُ٘ٔن حُوي٣ٔش )4ط٤٠ق اكيٟ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ )

h
 cop

bo
*( ًِٔش "٤ٓوخ"  

ػيّ طلي٣ي حُ٘ز٢ حُٔليى. ، حهظخٍ ٓظ٠ (2: 5  ٤وخهزَ "حُ٘ز٢". ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛح ٛل٤ق )حالهظزخّ ٓؤهًٞ ٖٓ ٓ

it) حُ٘ٔخم ك٢أكي 
a

 ( ٗٔذ حالهظزخّ هطؤً ا٠ُ اٗؼ٤خء، أًؼَ حألٗز٤خء َٜٗسً ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي.

 
 "ًز٤َ ػ٣َٞ"رٌخء ٝ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  ٤َ"ؼً ػ٣َٞرٌخء ٝٝ ٗٞف" حالهظالف:

ح ػٖ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش( طوظِق حهظالLXX حُٔزؼ٤٘٤ش ك٢ 15 :38) 15 :31ألٕ طَؿٔش ٓظ٠ إل٤ٍٓخ  حُظؼ٤ِن: ًَ ، كًخ ًز٤

 أٍحى حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ٔخم ٓطخروش طَؿٔش ٓظ٠ ا٠ُ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش. اكيٟ ١َم حُو٤خّ رٌُي ٢ٛ اٟخكش 

٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ اٗظخؽ ٗٚ  حُ٘ٔخمرٌخء ٝ"(. ًخٗض ٓؼَ ٌٛٙ حُظؼي٣الص ٗخثؼش ك٢ حُوَٕ حَُحرغ )ٝرؼي ًُي(، ػ٘يٓخ ًخٕ )"

 ٓغ حُؼٜي حُوي٣ْ ح٤ُٞٗخ٢ٗ. حُٞحٍىس ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي ظزخٓخص حُؼٜي حُوي٣ْحه ٓـخٗٔشٓٞكي ٖٓ هالٍ 

 
syrطظـخَٛ اكيٟ حُ٘ٔن حُوي٣ٔش )

s
، "أػيٝح ٣َ١ن ، طخًٍشً كو3٢: 40 اٗؼ٤خء( حُـِٔظ٤ٖ حأل٠ُٝ ٝحُؼخُؼش ٖٓ حهظزخّ 

it]حَُد[." ٗٔوش الط٤٘٤ش هي٣ٔش أهَٟ )
k

 ( طلٌف حُـِٔش حُؼخُؼش.
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 "ًخٗٞح ٣ؤطٕٞ ا٠ُ ٓؼٔٞى٣ظٚ" ظخٍس:حُوَحءس حُٔو

  "ًخٗٞح ٣ؤطٕٞ ا٠ُ حُٔؼٔٞى٣ش" حالهظالف:

إٔ حُوخىس حُي٤٤٘٣ٖ ًخٗٞح ٣ؤطٕٞ  –حأل٤ِٛش  ٓظ٠ىػْ ٖٝٓ حُٔلظَٔ أٗٚ ٣ٔؼَ كٌَس  رؤرٌَ حالهظالف٣لظ٠ حُظؼ٤ِن: 

طؼ٢٘ أْٜٗ ٤ٓؤطٕٞ ا٠ُ  حُوَحءس َُٔحهزش حُٔؼٔٞى٣ش حُظ٢ ًخٕ ٣ٞك٘خ ٣وّٞ رٜخ. )ٖٓ حٌُٖٔٔ ٌُٖٝ ٤ُْ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٌٛٙ

( .، ألٕ ًُي ٓٞف ٣ظْ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ أًؼَ ٖٓ هالٍحُٔؼٔٞى٣ش

، طٜيف ا٠ُ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓؼٔٞى٣ش ٣ٞك٘خ ٝحُٔؼٔٞى٣ش ح٤ُٔٔل٤ش. طظزغ ٓؼظْ اٟخكش ٓظؤهَس TR NUٍرٔخ طؼٌْ هَحءس 

 .٤KJV ٝNKJVَ ٓؼٜٞى حُلي٣غ رٌَ٘ ؿ NU، ر٤٘ٔخ ٣يػْ ٗٚ حالهظالفحإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش 
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P ٜ( ٓوخرَ ٢ٓ٘ اػظْ)"حُوخىّ  هَحءس  خُي٣"

"(.  ٢ٓ٘ أػظْ)"حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ؤط٢ رؼي١    

P
101

٢ٛit حُٔوط١ٞش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٞك٤يس حُظ٢ طيػْ ٌٛٙ حُوَحءس. ًٔخ طٞؿي ك٢ ٓوط١ٞظ٤ٖ الط٤٘٤ظ٤ٖ هي٣ٔظ٤ٖ ) 
a,d

 )

 ٝرؼٞ حُٔوط١ٞخص حُوزط٤ش.

 
 "٤ٓؼٔي رخَُٝف حُويّ ٝحُ٘خٍ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٤ٓؼٔي رخَُٝف حُويّ" حالهظالف:

ُظز٢٤ٔ ػزخٍس ٛؼزش )٤ًق ٤ٓؼٔي ٣ٔٞع رخُ٘خٍ؟(. ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ  ٖٓ حُ٘خٓنٓلخُٝش  حُلٌفهي ٣ٌٕٞ ٌٛح  حُظؼ٤ِن:

رخَُٝف (؛ رؼزخٍس أهَٟ، حُٔؼٔٞى٣ش ٓؼطٞكظ٤ٖ )كٌَس ٝحكيس ٣ظْ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ رٌِٔظ٤ٖ ٣hendiadysٌٕٞ حُظؼز٤َ 

 (.2: ٢3 هال؛ ٓ 9: 13ٓؼٔٞى٣ش ططَٜ )حٗظَ ُى ك٢ٜ ، )ٗخٍ حَُٝف حُويّ(حُويّ ٢ٛ ٓؼٔٞى٣ش حُ٘خٍ

 
it، ط٤٠ق ٓوط١ٞظخٕ الط٤٘٤ظخٕ هي٣ٔظخٕ )حُؼيى٣ٖ٣ٖ ٌر٤ٖ ٛ

ag1
( "ٝػ٘يٓخ طؼٔي أَٗم ٍٗٞ ػظ٤ْ ٖٓ حُٔخء كظ٠ هخف 

إلٟخكش ٓٞؿٞىس ك٢ ى٣خط٤ٔخٍٕٝ طخط٤خٕ. ( إٔ ٌٛٙ ح128-127، 1989ًَ حُٔـظٔؼ٤ٖ". ٣ٝالكع اف اف رَّٝ )

: "ٝػ٠ِ حُلٍٞ Ebionites حألر٤٤ٗٞ٤ٖ (، ٣ظَٜ ك٢ اٗـPan. 30.13.7-8َ٤ر٤خٕ ٓ٘خرٚ، رلٔذ أر٤لخ٤ّٗٞ )ٝٛ٘خى 

 أٟخء ٍٗٞ ػظ٤ْ كٍٞ ًُي حٌُٔخٕ." ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛٙ حإلٟخكخص ِٓٞٗش، كٖٔ حُٔلظَٔ أال طؼٞى
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 ٍٗٞ ك٢ ٓؼٔٞى٣ش ٣ٔٞع.٣ظليع أ١ ٖٓ حألٗخؿ٤َ ػٖ ٝؿٞى  الحأل٢ِٛ. ك٢ حُٞحهغ،  ٓظ٠ا٠ُ ٗٚ  

 
 "حُٔٔخٝحص كظلض ُٚ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُٔٔخٝحص كظلض" حالهظالف:

لخكع ػ٠ِ ؿِء ٖٓ ط، ح١ٌُ P.Oxy. 405ٓظ٠ ُٔؼٔٞى٣ش ٣ٔٞع ٢ٛ  ٗٚأهيّ ٓوط١ٞش ٓٞؿٞىس طلخكع ػ٠ِ حُظؼ٤ِن: 

-10، 1903)، ؿ٣َ٘ل٤َ ٝٛخٗض . ٝكوًخ ُـ17-16: 3ٓظ٠  ٖٓ ْ ك٤ٚ، ٝح١ٌُ ٣وظز9 .3ًظخد ا٣َ٣٘خّٝ ٟي ح١َُٜوخص 

اًح ًخٕ حألَٓ ًٌُي، كبٕ ٌٛٙ ٣ٝـذ طؤ٣ٍن ٌٛٙ حُٔوط١ٞش ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ.  ( 11

ّ. ٍٝح٣ش ٓؼٔٞى٣ش  175-٢150 حُٔوط١ٞش طٔؼَ ٗٔوش ٓزٌَس ٖٓ ػَٔ ا٣َ٣٘خّٝ حأل٢ِٛ، ٝح١ٌُ طْ اٗظخؿٚ كٞحُ

رؼالٓش )<( ك٢  ٓظ٠ا٣َ٣٘خّٝ. طْ طلي٣ي ٗٚ  ٓـخىُش، طظٌٍَ ك٢ ٤ٓخم 17-16: 3ظ٠ ، ًٔخ ٛٞ ٓٔـَ ك٢ ٣ٓٔٞع

أٝ،  ط٤ِٜقا٠ُ إٔ ح٤ُٜخؿش طلظخؽ ا٠ُ  ط٤َ٘ ٌٛٙ حُؼالٓشريح٣ش ًَ ٓطَ ٖٓ حالهظزخّ. ك٢ حُٔٔخٍٓش حٌُظخر٤ش حُو٤خ٤ٓش، 

ٌٛح حُيػْ ٝ. Bٝ  אػ٠ِ حألٍؿق ٓغ يه٤ن إٔ ٌٛٙ حُٔوط١ٞش طظٞحكن ح٢ُٜ٘ حُز٘خء حُػ٠ِ حألهَ، حُظلون. ٣ٌ٘ق اػخىس 

 ًٌُٝي هَحٍ ٓؼظْ حُٔظَؿ٤ٖٔ حإلٗـ٤ِِ حُلي٣ؼ٤ٖ رخٓظويحّ حُ٘ٚ حألهَٜ.  WHحُٔوط٢١ٞ حُٔزٌَ ٣ئًي هَحءس 

ح ألٕ ىػْ حُٔوط١ٞش ُلٌفك TR NUهَحءس أٓخ  ًَ   ظٍٜٞ حكظظخف حُٔٔخٝحص ًظـَرش هخٛش. ٝٓغ ًُي، ٗظ

، ٝحُظ٢ b16ٓغ  حُؼيىٌٛح حُـِء ٖٓ  ُٔـخٗٔشك٢ ٓلخُٝش  أٟخف الكن  ٗخٓن)"ُٚ"( ه١ٞ، كٖٔ حُٔلظَٔ إٔ 

 حُ٘ٔخمٛ٘خى( ٍأٟ ٍٝف هللا ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ. ٖٓ حٌُٖٔٔ أ٠ً٣خ إٔ ٣ٌٕٞ  ٤ُْٝ حُـٔٞع حُظ٢ طـٔؼضط٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔٞع )

ش ٓخ ر٤ٖ ٓظ٠ َٝٓهْ، ح١ٌُ ٣ٍٜٞ حُٔؼٔٞى٣ش ػ٠ِ أٜٗخ طـَرش ٣ٔٞع حُوخٛش )٣َٟ ٣ٔٞع حُٔٔخء ٓلظٞك ؿخٗٔٞحهي 

٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ً٘ق ػ٢ِ٘. ك٢ حُٞحهغ، كبٕ حُز٤خٕ حأله٤َ  ٓظ٣ٝ٠ٔٔغ حُٜٞص حُٔٔخ١ٝ(. ٌُٖ ح٠ُٕٔٔٞ حٌُخَٓ َُٝح٣ش 

ُظؤ٤ًي حُوخٙ ، "أٗض حر٢٘ رٚ"، ػ٠ِ ػٌْ ح ٍص، ح١ٌُ َٓ حُؼ٢ِ٘: "ٌٛح ٛٞ حر٢٘ حُلز٤ذٛٞ اػالٕ هللا حُلوَسٖٓ 

 (.17 :3ك٢  رٚ" ) هَحءس ٍى٣جش، حٗظَ حُٔالكظش ٍص، ح١ٌُ ٣َٔحُلز٤ذ

 
 رخإلؿٔخع ػ٠ِ إٔ حُٜٞص حُٜخىٍ ٖٓ حُٔٔخء ٣وٍٞ TR WH NUطٞحكن 

ح"(.  ٍَٓص)"ٌٛح حر٢٘ حُلز٤ذ ح١ٌُ    ًَ رٚ ًؼ٤

Pُٔوط١ٞخص: ٖٓ حؿ٤ٔغ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش، ُي٣ٜخ ىػْ ٓٔظخُ  طظزؼٜخٌٛٙ حُوَحءس، حُظ٢ 
101

ٝا٣َ٣٘خّٝ  B C א  

Irenaeus ٝكوًخ ُـ(  
vid
 P.Oxy.405 ) ٝMaj أٗض  هَحءس ؿَر٤ش حالهظزخّ روٍٞ .  طزيأ"(

ح"( ٍَٓص حر٢٘ حُلز٤ذ ح١ٌُ رٚ  ًَ D itًُٝي ك٢  –ًؼ٤
a
 syr

cs
( ُٔطخروش ٍٝح٣ش ٓظ٠ ٓغ 1ٛٞ ٓلخُٝش ) حالهظالف. ٌٛح 

( ُـؼَ 2( ، ٝ)22 :3؛ ُٞهخ  11 :1َٓهْ ُٝٞهخ، ًٝالٛٔخ ؿؼَ هللا ح٥د ٣ظليع ٓزخَٗس ا٠ُ حر٘ٚ )حٗظَ َٓهْ 

)ٓظزًٞػخ رٜ٘ٞى ؿَر٤٤ٖ آه٣َٖ( ًخٕ ُي٣ٚ  Dٗخٓن ٣زيٝ إٔ ٢ٝ ٓؼٔٞى٣ش ٣ٔٞع ٢ٛ ظٍٜٞ ٗو٢ٜ ٤ُٔٞع. حُٜٔ٘ي ك

أ١ إٔ حُٔؼٔٞى٣ش ًخٗض حُٞهض ح١ٌُ حٓظأل ك٤ٚ ٣ٔٞع رَٝف هللا ٝرخُظخ٢ُ ُؿؼَ حرٖ  –ٝؿٜش ٗظَ ٓظز٤٘ش ُٔؼٔٞى٣ش ٣ٔٞع 

  حألًؼَ ٟٝٞكخ(.  حُظز٢٘ ٢ٛٗلٞ  D، ك٤غ ٤ٍٓٞ 22 :3هللا )حٗظَ حُٔالكظش ػ٠ِ ُٞهخ 

ٌُٖ حُٜيف ٖٓ ٍٝح٣ش ٓظ٠ ٛٞ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ طؤ٤ًي حألد ح٣َُٜق ُٔلزظٚ الر٘ٚ ٝط٤ٌِلٚ رزيء هيٓظٚ. ُْ ٣٘خٍى أ١ ٗوٚ 

 آهَ ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ 
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، أػِٖ هللا ػال٤ٗش إٔ 1: 42ٝاٗؼ٤خء  7: 2َ رٌٜح حإلػالٕ، ح١ٌُ ٣ًٌَٗخ رِٔح٤ٌٓٝٛٙ حُؼالهش ٝحُظ٤ٌِق. ٗخٍى ك٢ 

ٖٓ أؿَ ٣ٔٞع (. ؿخء ٌٛح حإلػالٕ حإل٢ُٜ حُٔٔخ١ٝ ٤ُْ 68-67، 1992ٞع ٛٞ ح٤ُٔٔق ٝحُوخىّ حُٔظؤُْ )٣ٍْٞٓ ٣ٔ

، ٣ؼِٖ ك٢ أٓخًٖ أهَٟ ٖٓ حألٗخؿ٤َٝ(. 34-32: 1، رٖٔ ك٤ْٜ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ )حٗظَ ٣ٞك٘خ رَ ٖٓ أؿَ حُٔظلَؿ٤ٖ

: 17، ٓظ٠ ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، كٔخد حُظـ٢ِ)حٗظَ ر٘ٚ ٖٓ أؿَ أُٝجي حُٞحهل٤ٖحُٜٞص حُٔٔخ١ٝ ٓلزش ح٥د ٝحهظ٤خٍ ح

، ٣ًٌَ ٣ٔٞع َٛحكش إٔ ح٥د طٌِْ ٖٓ حُٔٔخء ٖٓ أؿَ ٖٓ-٨ٕ: ٕٔك٢ ٣ٞك٘خ ٝ(. 35 :9؛ ُٞهخ 7: 9؛ َٓهْ 5

( ُٔٔخع ٓلزش ح٥د ٝط٤ٌِق ٣ٔٞع ألٕ 5: 3، شحُ٘ؼذ ٤ُْٝ ٖٓ أؿِٚ. حكظخؽ حُ٘خّ )ح٣ٌُٖ أطٞح ٖٓ ؿ٤ٔغ أٗلخء ح٤ُٜٞى٣

 :٠ِ3 ٝٗي ريء هيٓظٚ حُؼخٓش. ك٢ ٟٞء ٓ٘ظٍٞ ٓظ٠ كٍٞ ٌٛح حألَٓ، ٣ٌٔ٘٘خ إٔ َٟٗ ٓزذ ػيّ ًظخرش ٣ٔٞع ًخٕ ػ

 (.16 :3ك٢ حألَٛ ًظـَرش هخٛش )حٗظَ حُٔالكظش ك٢  16

 
ٔش طَٔ ، "ال ٣ؼ٤ٖ حإلٗٔخٕ رخُوزِ ٝكيٙ رَ رٌَ ًِ، هخٍ ٣ٔٞع ٤ُِ٘طخB Cٕ א، ريػْ ٖٓ TR WH NUٝكوًخ ُـ 

D it، رٌَ٘ ٍث٢ٔ٤ حُـَر٤٤ٖ )ُٜ٘ٞىػزَ كْ هللا". رؼٞ ح
a,b

ٖٓ هالٍ طَٔ ، ٣وَٜٕٝ حالهظزخّ ربٓوخ١ حُظؼز٤َ )"(

، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٌٛٙ حُؼزخٍس: "ال ٣ؼ٤ٖ حإلٗٔخٕ رخُوزِ ٝكيٙ رَ  [ حُلْ"حُـ]

ء حُـِرٌَ ًِٔش ٖٓ ًِٔخص هللا". الري إٔ حٌُخطذ هي ظٖ أٗٚ ٖٓ حُـ٣َذ إٔ طٌٕٞ ًَ ًِٔش طَٔ ػزَ كْ هللا ٝكٌف ٌٛح 

ح ؿ٤يًح ٤ُِٜخؿش حُٜؼزش ُألَٛ: "ٖٓ هالٍ" أ74ٓ، 1992ُظ٤َٜٔ كٜٔٚ. ٣ويّ ٣ٍْٞٓ ) ًَ َ ؿ٤َ ٓؼظخى ك٢ ٓؼَ ( طل٤ٔ

اٜٗخ ال طؤط٢ ٖٓ حُ٘لظ٤ٖ، اًح ؿخُ حُظؼز٤َ،  .ٓؼظخىس؛ ٍرٔخ ٣ِٔق ا٠ُ إٔ ٓخ ه٤َ ٛٞ أًؼَ ٖٓ ٓـَى طؼخر٤َ ٌٛح حالٍطزخ١

 ٌُٜٝ٘خ طؤط٢ ٖٓ ح٤ٌُ٘ٞٗش حُيحه٤ِش ".

 
 ٤ٗطخٕ". ٣خ"حًٛذ رؼ٤يح  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٤ٗطخٕ." ٣خ، ػ٢٘ حًٛذ" حالهظالف:

ػ٘خء ٣ٔٞع ػٖ حٌُٛخد ، ك٤غ هخٍ ٣ٔٞع ُزطَّ )ح١ٌُ كخٍٝ ا 23 :16ٓغ ٓظ٠  ٓـخٗٔشحُوَحءس حُٔوظِلش ٢ٛ حُظؼ٤ِن:

 (."ػي٤ٗٝطخٕ )=  ٣خ، حًٛذ ػ٢٘، "ا٠ُ ح٤ُِٜذ(

 
Cط٤٠ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص 

2
 LW Θ f

1,13 
Maj)) ٌٛ ٝحإلٟخكش ػزخٍس حُؼيى ح)"٣ٔٞع"( ا٠ُ ريح٣ش .

ؼخى طوي٣ٔٚ )ٖٓ  ٗٚػٖ  ُٓ يٍؽ  (. ٌٝٛح ٣ٟٞق طؤػ٤َ حُوَحءس حُ٘ل٣ٞش ػ٠ِ حُ٘ٚ حٌُٔظٞد. طليع حإلٟخكش 10 :4ُٓ

٣زيأ  12 :4 ٓظ٠( ُ٘لْ حُٔزذ: NRSV NIV NLT، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ك٢ ٓؼظْ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش )حٗظَ ٗلٜٔخ

 ، "٣ٔٞع" ك٢ حُظَؿٔش.حُ٘ٚؿي٣يح، ٌُُي ٣ظْ اىٍحؽ  هٔٔخ

 

8 

 

 



 
 "طٞرٞح ، ألٕ ٌِٓٞص حُٔٔخٝحص ه٣َذ". حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٌِٓٞص حُٔٔخٝحص ه٣َذ" حالهظالف:

  ، ٗظَ ك٢ آٌخ٤ٗش إٔ طٌٕٞ حٌُِٔخصNEB، ٓظليػًخ رخْٓ ٓظَؿ٢ٔ (411، 1964طخٌَٓ )حُظؼ٤ِن: 

، ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ألٕ ٓظ٠ ُْ ٣َر٢ أريًح حُيػٞس ا٠ُ 2 .3خ الكوًخ ُِ٘ٚ ا٠ُ )"ُـ"( "حٓظ٤ؼخرً  )"حُظٞرش"( ٝ

 ٞحُظٞرش ر٤ٔٞع ك٢ أ١ ٌٓخٕ آهَ". ٝٓغ ًُي، رٔخ إٔ حٌُِٔخص ٓٞؿٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜ٘ٞى ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ، كوي أىٍؿٜخ ٓظَؿٔ

NEB َألٗٚ ٖٓ حُٔلظَٔ ؿيًح إٔ ٣ٌٕٞ ٓظَؿٔ، ٣ـذ ط٤ٔ٠ْٜ٘ك٢ حُ٘ٚ. ٝرخُلؼ ،ٞ it
k

  ٝsyr
c,s

هي كٌكٞح حٌُِٔخص  

 ٤ُٞك٘خ.  طخرؼخ ًخٕ ًٝؤٗٚ ٣ٔٞع طظَٜهي  خ( أل2ٜٗ: 3ُظـ٘ذ طٌَحٍ ٣ٔٞع َُٓخُش ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ كَك٤خً )حٗظَ 

 
٣B C* fٞٓخر٤ّٞ ٛ٘خى ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى ح٤ُٜٖٔٔ )

13
 Eusebiusِٕٞٔ٘ك٢ ٌٛٙ َحرغ حُ  ( ال ٣ )"ٝ"(

 . ٓغ ط٤ٔ٠ٖ  :NA27 ؛ ٌُُي، ٣ظْ ٟٝؼٚ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ك٢حُـِٔش

C  ٢)حُٔٞؿٞى ك
2
 D W f

1
 Maj ُوي أك٠َٝح ا٤ُٚ ؿ٤ٔغ ح٠َُٟٔ، ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ أَٓحٝ حُؼيىوَأ ٣، (א" ،

: حُؼيىوٍٞ ٣، رخ٤ُ٘خ٤١ٖ، ٝحُٜٔخر٤ٖ رخَُٜع ٝحُٜٔخر٤ٖ رخَُِ٘." ٓغ حٓظزؼخى ٝح٤ُٖٓٞٔٔٔٝػٌحرخص ٓوظِلش، 

خَُٜع خ٤ُ٘خ٤١ٖ ٝحُٜٔخر٤ٖ رر ٝحُٔؼٌر٤ٖٖٓ أَٓحٝ ٓوظِلش  "ُوي أك٠َٝح ا٤ُٚ ؿ٤ٔغ ح٠َُٟٔ، ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ

، ا٠ُ إٔ ٝحُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ أ٤ِٛش WH، حُظ٢ حػظٔيطٜخ حالهظالفهَحءس ٝحُٜٔخر٤ٖ رخَُِ٘". ط٤َ٘ 

ي حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حُؼٌحد ْٛ أُٝجي ح٣ٌُٖ ُي٣ْٜ ٤ٗطخٕ. ٌٛحٕ ٤ُٔخ ٗٞػ٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ٖٓ حُ٘خّ. ال طٞؿ

 ، ٝال كظ٠ ك٢ ٓالكظش.اٗـ٣ِ٤ِش ٝحكيس طؼٌْ ٌٛح طَؿٔش

 
D 33 itك٢  خٓؼٌٞٓأط٢ ، ٌُٖ حُظَط٤ذ 5: 5هزَ ٓظ٠  4: 5 ٓظ٠، ٣ؤط٢ ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش طو٣َزًخك٢ ؿ

bfq
 

syr
c
  cop

bo
 . ٣ؼظزَ رؼٞ حُ٘وخى ح٤٤ُٜٖ٘ إٔ حُظَط٤ذ حأل٢ِٛ ًخٕ ٣ٞٓخر٤ّٞ هٞح٤ٖٗأ٣ٍٝـخّٗٞ ٝٝ ي٤ًِّٔٝا 

(. ٝٓغ ًُي، كبٕ NJBmg)حٗظَ  3: 5ًخٗض ُٔؼخًٗخ ك٢  4: 5، أٝ إٔ (Tischendorfًٌُٝي ط٤٘٘يٍٝف ) 4 ،5: 5

، ٍرٔخ ًخٕ ٝأ٣ٍٝـخّٗٞ( ي٤ًِّ٘ٔح ط٢حُ٘ظخّ حُٔؼٌّٞ، ح١ٌُ كيع ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٖٓ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ )أ١، ٗخٛي

لخكع ػ٠ِ ح٢ُٔ٘ حُزالؿ٢ ُِظط٣ٞزخص. حُٜٔ٘ٞى ٣ حُظَط٤ذ حألك٠َ ٌُٖ  3َ" حُؼيى ٤كوٓغ  5"ٝى٣غ" حُؼيى  ٠ُْٓلخُٝش 

 ، 'A B A' B' C D C' D، كبٗٚ ٣ويّ أٍرؼش أُٝحؽ ٖٓ حُل٠خثَ ٓ٘ٔـٔش Green  (1975 ،76)ؿ٣َٖ  ٝكوًخ ُـ 

 ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: رخُظَط٤ذ

A –  ٌِٞصح٣ٌُٕٔٞ  ُْٜ/  حَُٝفكو٤َ ك٢ 

B  ٣طٔجٖ ك٣ِٖـ / 

A'- ْ٣َع حألٍٝ ك٤ِ 

B'-  ٣٘زغ ؿخثغ ُِزَ /ٓٞف 

C'  / َْك٣ُْ ٓٞف ـ ٍك٤ 

D – أٗو٤خء حُوِذ / ٤َٕٓٝ هللا 

C' ـ ٛخٗؼٞ حُٔالّ / ٤ٓيػٕٞ أر٘خء هللا 

D' ـ ٠ٓطٜي ٖٓ حؿَ حُزَ / ٌِْٜٓ ٛٞ حٌُِٔٞص 
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 "٣ظٌِٕٔٞ ػ٤ِي رٌَ حٍَُ٘ٝ ًٌرخ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٣ظٌِٕٔٞ رٌَ ًِٔش ٣ََٗس ٟيى ٍُٝحً" :1حالهظالف 

 ي رٌَ أٗٞحع حَُ٘""٣ظٌِٕٔٞ ػ٤ِ :2حالهظالف 

أ١ أٗٚ ٣ٔأل حُظؼز٤َ "اْٜٗ  –ٛٞ حٓظٌٔخٍ ١ز٤ؼ٢ ُِلـٞس حُٔظٍٜٞس   اٟخكشحألٍٝ،  حالهظالفحُظؼ٤ِن: 

"حٌُِٔش"(  طؼ٢٘ "ح٢ُ٘ء" )ريالً ٖٓرؤٜٗخ  كٜٔٞح ، TR حطزخػخ ُـ، ٣KJVظليػٕٞ رٌَ َٗ ٟيى". ٓظَؿٔٞ 

"(، ٍُٝح)" حُؼخ٢ٗ، ح١ٌُ ٣لٌف  هظالفحال، "٣ظليػٕٞ رٌَ أٗٞحع حَُ٘ ٟيى". ؿؼِٞٛخٝرخُظخ٢ُ 

ح ألٕ حُوَحءس حألًؼَ ًَ ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ ٛؼٞرش ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ أ٤ِٛش ٣ٔؼَ هَحءس ٓٞؿِس ٝأًؼَ ٛؼٞرش. ٗظ

" طٔض اٟخكظٜخ ُـؼَ حُٔؼ٠٘ أًؼَ ًٟٝٞكخ. ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ حٌُِٔش هي أُٓوطض ألٕ ٍُٝحًِٔش "

حُظليع ٟيٛخ. رٔخ إٔ ٌٛٙ حُلـؾ حُيحه٤ِش طل٤ي رؼ٠ٜخ  كظَس إٔ طؤط٢ حُزًَش ٖٓ أؿَ ٓٞفحُٔؼ٠٘ ٗي٣ي حُظو٤٤ي: 

ح" ، ألٜٗخ ٓٞؿٞىس ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُزؼٞ، كبٕ حُظٞحُٕ ٣ٌٛذ ا٠ُ حُٜ٘خىس حُوخٍؿ٤ش، حُظ٢ طل٠َ روٞس اىٍح ًٍ ؽ ًِٔش "ُٝ

 حُٜ٘ٞى حُويح٠ٓ ٝحُٔظ٘ٞػ٤ٖ.

 
،  : حُؼيى ح( حُلوَس حأله٤َس ٖٓ D Wٌٛ  אطلٌف رؼٞ حُٔوط١ٞخص حُٜٔٔش )

 
، ٤ُٓطِن ػ٤ِٚ حْٓ ػظ٤ْ ك٢ ٌِٓٔش حُٔٔخء"(. ٖٓ حَُٔؿق إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌف رٔزذ ْٛ[] )"ٌُٖ ٖٓ ٣لؼَ ]ْٛ[ ٣ٝؼِْ

homoeoteleuton  َٛٗخٓن)ط٘ظ٢ٜ حُـِٔش حُٔخروش ر٘لْ حٌُِٔخص حُٔض حأله٤َس(. ٝح D  20 :5حُلٌف كظ٠ ٜٗخ٣ش ،

 ٝح١ٌُ ٣٘ظ٢ٜ ر٘لْ حٌُِٔخص حُؼالع حأله٤َس.

 
 ٖٓ أه٤ٚ" ٣ـ٠ذ ًَ ٖٓ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "رخ١الأه٤ٚ  ٖٓ ٣ـ٠ذ ًَ ٖٓ " حالهظالف:

٣UBSٔظٜ٘ي حُظؼ٤ِن: 
3

Pرـ  
67vid

" )ُإلٗخٍس ا٠ُ حُظ٤ٔ٠ٖ حُٔلظَٔ ٌُٖٝ vidش إلُٜخم ". ٌُٖٝ ٤ُٔض ٛ٘خى كخؿ

 ٌٛح  طٞك٤ن. طْ ألٗٚ ٖٓ حُٞحٟق أٜٗخ ال طلظ١ٞ ػ٠ِ حٌُِٔش حإلٟخك٤ش  –ؿ٤َ حُٔئًي( رٌٜٙ حُزَى٣ش 
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  ، ٣ـذ حالٓظٜ٘خى رخُٔوط١ٞش ًـك٢ حُطزؼش حَُحرؼش. ك٢ حُٞحهغ  64P ٓغك٢ حُطزؼش حُؼخُؼش حُٜٔللش ػْ  67P ٓغ

 
67+

 P
64

ٓغ  ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍحُٔوط٢١ٞ ٕ حُـِأ٣ٖ ٣٘ظ٤ٔخٕ ا٠ُ ٗلْ حُٔـِيأل
4

P  ّ(. 71، ٓوط١ٞخص)حٗظَ ٗٚ أهي

، ٍرٔخ ك٢ أٝحثَ ٗٚ حُؼٜي حُـي٣ي حٗظوخٍكيػض ك٢ ٝهض ٓزٌَ ا٠ُ كي ٓخ ك٢ الري أٜٗخ "( رخ١ال)"  حُو٤ياٟخكش 

٤َّٝ ، ٝأٝؿٔط٤ٖ. ؿ، ّٞ٘خ٤٣ٍ، أرُّٞٞخٗحُوَٕ حُؼخُغ، رويٍ ٓخ ُٞكع ٝؿٞىٙ ك٢ ٓوط١ٞخص ٓوظِلش ٖٓ هزَ أ٣ٍٝـ

ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٓوط١ٞخص ٣ٞٗخ٤ٗش ٓؼ٤٘ش حُو٤ي )حُوَٕ حُظخٓغ( طٞؿي اٗخٍس رؤٕ  1424ك٢ ٓالكظش ٛخ٤٘ٓش ك٢ حُٔوط١ٞش 

أٝ ك٢ اٗـ٤َ حُ٘خ٤٣َٖٛ )حُوَٕ حُؼخ٢ٗ(. ٖٝٓ حُٞحٟق إٔ ٌٛٙ حإلٟخكش ًخٗض ٓلخُٝش ُظول٤ق طؤ٤ًي ٣ٔٞع حُـ١َء 

ُـ٠ذ اًح ًخٕ ُٔزذ ٝؿ٤ٚ. ٌُٖٝ ٣ـذ ٍكٞ ٌٛح حإلىٍحؽ ػ٠ِ أْٓ ىحه٤ِش )ُٞ ًخٗض ك٢ حألَٛ ٝرخُظخ٢ُ طز٣ََ ح

ك٢ حُ٘ٚ، كِٔخًح طْ كٌكٜخ؟( ٝػ٠ِ أْٓ ٝػخثو٤ش. ٓوط١ٞش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ
67+

 P
64

 B   א، ٝال ، ال طظ٠ٖٔ ٌٛٙ حٌُِٔش

"ًَ ٖٓ ٣ـ٠ذ ػ٠ِ  – KJVٝٗخع رٞحٓطش  TR. ٝٓغ ًُي، طْ هزٍٞ حُوَحءس حأل١ٍٞ ك٢ Origen أ٣ٍٝـخّٗٞٝ

ُظخ٣ٍوٜخ حُط٣َٞ ك٢  ط٤َ٘ ا٤ُٜخ ٖٓ رخد حالكظَحّ". حُ٘ٔن حُلي٣ؼش، ٓغ ٍك٠ٜخ، ٓٔظٞؿذ حُل٣ٌٌْٕٞ  رخ١الأه٤ٚ 

 حُٜ٘ٞٙ ٝحُظَؿٔخص.

 
 "ٝحُوخ٢ٟ ٠ُِخر٢" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  "٣ِٝٔٔي حُوخ٢ٟ ا٠ُ ح٠ُخر٢" حالهظالف:

٣NAٔـَ حُظؼ٤ِن: 
27

P"حُٔوط١ٞش  
64

ح ألٕ NUيػْ ٗٚ ط خػ٠ِ أٜٗ  ًَ P؛ ٌُٖٝ ٗظ
64 

ٝ
67

P  ٖٓ ػزخٍس ػٖ أؿِحء

ًـ  طٔـ٤ِٜٔخٗلْ حُٔوط١ٞش، ك٤ـذ 
67+

 P
64

ٖ ا٠ُ إٔ ٤وَحءطحُ(. حُلَم ر٤ٖ 71ٓوط١ٞخص،  أرٌَ)حٗظَ ٗٚ 

ا٠ُ  )"٣ِٔٔي"( ٖٓ حُلوَس حُٔخروش: "ُجال ٣ِٔٔي هٜٔي  ٣ٌٍَ  حالهظالف

ٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظٌَحٍ أ٤ًِٛخ ػْ طْ اُحُظٚ ا٠ُ ح٠ُخر٢. "ًخ ، ٣ِٝٔٔي حُوخ٢ٟ حُوخ٢ٟ

حُ٘ٔخم ًٍَ ( إٔ رؼٞ حُ٘ٔخمالكوًخ ك٢ حُٔوط١ٞخص حإلٌٓ٘ي٣ٍش ٖٓ أؿَ حُظ٘و٤ق، ٌُٖٝ ٖٓ حَُٔؿق )ٝط٤٘ٔخ ٓغ ػخىس 

 حُؼزخٍس. 

  
 "ه٤َ: ال طِٕ". حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  ال طِٗٞح". هي٣ٔخ"ه٤َ  حالهظالف:

 33 :21)٤ُْٝ ٓظ٠  33 :5ا٠ُ ٓظ٠  –٤ُِٔخم حُٔزخَٗ  حُ٘ٔخمٓطخروش "ا٠ُ طِي حُوي٣ٔش" طؼٌْ ػزخٍس  اٟخكش حُظؼ٤ِن:

NAًٔخ ٛٞ ًٌٍٓٞ ك٢ 
27

.) 
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 "ًَ ٗوٚ ٣٘ظَ ا٠ُ حَٓأس رٜيف ٍؿزظٜخ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ًَ ٗوٚ ٣٘ظَ ا٠ُ حَٓأس رَؿزش" حالهظالف:

ُٜخ ٜٗخىس ٓزٌَس ُٜٝخ ٓؼ٠٘ ؿ٤ي. ٣ٔؼَ حُظٜل٤ق ك٢  ط٤ٖحُوَحءٖٓ حُٜؼذ طلي٣ي حُوَحءس حأل٤ِٛش ألٕ ًِظخ حُظؼ٤ِن: 
ا٠ُ حالٓظويحّ حٌُال٢ٌ٤ٓ. ٌٛح حُؼخَٓ، رخإلٟخكش ا٠ُ كو٤وش إٔ  Koine ح٤ُٞٗخ٤ٗش ح٣ٌُٖٞ ٖٓ –ٗل٣ًٞخ  ط٘و٤ًلخ א0

ُي٣ٚ ٓؼَ ٌٛٙ حُٜ٘خىس حُٔزٌَس )ال ٤ٓٔخ ٖٓ ٓوط١ٞش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ  حالهظالف
64+67

P،) وَحءس حألهَٜ. َ ه٤ِالً حُل٠ٝط

 .حالهظالف حُزي٣َ، كبٕ ٓؼظْ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش طظزغ ٖٝٓ ػْ

 
D syrك٢  حُؼيى حطْ كٌف ٌٛ

s
copٝٓوط١ٞش ٝحكيس  

bo
ح ألٕ ٌٛ ًَ syrخ ٗلْ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ُٜٔح١ٌُ هزِٚ ٝ حُؼيى ح. ٗظ

s
 ،

٣لَٔ ٌٛح أ٠ً٣خ حُلٌف . )٣ٌٖٔ إٔ homoeoteleutonهي طْ آوخ١ٚ ػٖ ٣َ١ن حُوطؤ رٔزذ  حُؼيىكٖٔ حُٔلظَٔ إٔ 

 :5( ٝطئى١ ا٠ُ ح٤ُي )29 :٣ٍَٟٝ5ش الٓظٌٔخٍ كٌَ ٣ٔٞع كٍٞ حُٜ٘ٞس، ك٢ٜ طزيأ رخُؼ٤ٕٞ ) حُؼيى ح.( ٌُٖٝ Dٌٛك٢ 

 ، ٢ٛٝ ػ٠ٞ حُـْٔ ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ ط٘ل٤ٌ ٍؿزش حُؼ٤ٖ.(30

 

٣ظِٝؽ )"ٝأ١ ٗوٚ  ؿ٤ٔؼًخ  TR WH NUهَأ 

L W Θ 0250 f  אس ، حٓظ٘خىًح ا٠ُ ٜٗخىحَٓأس ٓطِوش ٣َطٌذ حُِٗخ"(
1,13

 Maj .ٝ ؿ٤ٔغ حإلٛيحٍحص حإلٗـ٣ِ٤ِش حطزغ

إٔ حُِٝحؽ  ٓز٣ٍَٔٞع ك٢ حُؼظش ػ٠ِ حُـزَ. ٣وٍٞ ٣ٔٞع ريٕٝ  ك٤غ هخُٜخ ٤ِٔٓسٌٛٙ حُوَحءس. ٌٛٙ حُؼزخٍس حُو٣ٞش ٢ٛ 

٠ُٗD  (D ،it. حُ٘ٚ ٖٓ حُٔطِوش ٛٞ
a,b,k

ُ٘خ  رؼٞ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ ؿ٤َ حُٔؼَٝكشٝ، ٝٝكوًخ أل٣ٍٝـخّٗٞ 

ُْ ٣ٞحكن ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼزخٍس ٝرزٔخ١ش ٗطزٜخ )طْ  D ٗخٓن حُ٘ٚٓلٍَ/ ح٤ُّٞ( ٣لٌف ٌٛح حُز٘ي. ُٔخًح ح؟ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ 

(. أٝ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي أىٍى إٔ حألَٓ ال ُِّٝ ُٚ ك٤غ ٓ٘خظَسكوَس ٢ٛٝ ،  9: 19ػ٘ي  D-textكٌكٜخ أ٠ً٣خ ك٢ 

ٔخ إٔ ٖٓ ١ِن ُٝؿظٚ ٣ـؼِٜخ ُح٤ٗش، كٖٔ ٗخكِش حُوٍٞ إٔ ٖٓ ٣ظِٝؽ ٖٓ ر –إٔ حُلوَس حُٔخروش طيٍ ػ٠ِ ٗلْ ح٢ُ٘ء 

 حُؼذء ػ٠ِ حَُٔأس ٝكيٛخ:كبٜٗخ ط٠غ ( B) ٤شحُلخط٤ٌخٗ رخُ٘ٔزش ُِٔوط١ٞشٓطِوش ٣َطٌذ حُِٗخ أ٠٣خ. ٝٓغ ًُي، 

)"ٝحَُٔأس حُٔطِوش حُظ٢ طظِٝؽ طَطٌذ حُِٗخ"(. (    )

 ٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘لْ حُظؼز٤َ )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(.ك 9: 19حالهظالف ح٢ُٜ٘ ك٢ ٓظ٠  ٣ٝظٌٍَ ٌٛح
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 "ِٛٞح ُٖٔ ٠٣طٜيٌْٝٗ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ، ِٛٞح ٖٓ أؿَ ح٣ٌُٖ ٣ٔظـٌِْٞٗ ٠٣ٝطٜيٌْٝٗ""رخًٍٞح ٖٓ ٣ٔزٌْٞٗ، أكٔ٘ٞح ُٖٔ ٣ٌٌَْٛ حالهظالف:

ٖٓ  وَٕرٓزن أُِوَحءس حألهَٜ ٗخ٤ٗش ( حُٔوط١ٞخص ح1ٞ٤ُطل٠َ حألىُش ح٤ُٜ٘ش حُوَحءس حألهَٜ ُؼالع ٗٞحفٍ: )حُظؼ٤ِن: 

آرخء ح٤ٌُ٘ٔش  حهظزخٓخص( طؤط٢ 2؛ )حأل١ٍٞ )حُوَٕ حُوخْٓ ٝٓخ رؼيٙ(خُوَحءس )حُوَٕ حَُحرغ( ٖٓ طِي حُوخٛش ر حُِٖٓ

( الري إٔ حٌُِٔخص حإلٟخك٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُوَحءس حأل١ٍٞ هي طْ حٓظؼخٍطٜخ ٖٓ ٍٝح٣ش 3؛ )أرٌَُِوَحءس حألهَٜ ٖٓ آرخء 

، كال ٣ٞؿي طل٤َٔ ؿ٤ي ٤ٌُل٤ش ًخٗض ٓٞؿٞىس أٛالً ك٢ اٗـ٤َ ٓظ٠ ، ألٗٚ ُٞ(28-27: 6حُؼظش ػ٠ِ حُـزَ )ُٞهخ ٖ ُٞهخ ػ

. ُوي هخٍ ٣ٔٞع أٗ٘خ ٣ـذ إٔ ٗزخٍى أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ِؼ٘ٞٗ٘خ ٝٗؼَٔ حُو٤َ ُٖٔ ٣ٌَٛٞٗ٘خ، ٌُٖ ٌٛٙ ُْ طٌٖ ًِٔخطٚ ٜخآوخ١

ً ُـش  كوي ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ، ًٔخ ٓـِٜخ ٓظ٠. ٌٛٙ ٢ٛ حٌُِٔخص حُظ٢ ٓـِٜخ ُٞهخ. أُو٠ ٣ٔٞع ػيس ػظخص ٓٔخػِش ٓٔظويٓخ

ٓظ٘خرٜش ٝؿ٤َ ٓظ٘خرٜش ًٔخ ٣٘خء؛ ٌُُي، كبٕ "حُؼظش ػ٠ِ حُـزَ" ك٢ ٓظ٠ ٤ُٔض ٗٔوش كَك٤ش ٖٓ "ػظش ُٞهخ ك٢ 

ٝح أٜٗخ ٣٘ٔـْ ٓغ ح٥هَ ك٢ حُٔوخ١غ حُظ٢ ٍأأكي حألٗخؿ٤َ حُٔوظِل٤ٖ حػظويٝح أٗٚ ٖٓ ٝحؿزْٜ ؿؼَ  حُ٘ٔخمحَُٜٔ". ٌُٖ 

 KJV ك٢ ١زؼخص، ٝحُظ٢ طَُؿٔض رؼي ًُي حُٔـخٗٔخصٓؼظْ ٌٛٙ  TR حُ٘ٚ حُٔٔظِْ ٣ْ٠ .طـط٢ ٗلْ حُليع

ٝNKJV .ٝ حُٔـخٗٔشال طظ٠ٖٔ ٓؼظْ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش ٌٙٛ. 

 
"؛ )" حإلهٞس "(. friends"  ( طٔظزيٍ حالTRٌُْٖٓٝ ٤ُْ  – LW Θ 33 Majحُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )

"(، ٢ل٣٤)"  "greet" حُلؼَ ٛٞحُظـ٤٤َ  حٓظيػ٠ ٌٛحطْ " )حإلهٞس(. ٝهي brothers" ٌٓخٕ 

 .٤ٓٞ٣خ حألٛيهخءٓخ ٣ظزخىُٚ ٝح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظويّ ػخىس ُٞٛق 

 
 "أ٤ُْ حُٞػ٤ٕ٘ٞ ٣لؼِٕٞ ٗلْ ح٢ُ٘ء؟"حُوَحءس حُٔوظخٍس: 

 "أال ٣لؼَ ؿزخس ح٠َُحثذ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ؟" حالهظالف:

اًح ً٘خ ػ٠ِ ػوش ٖٓ حُي٤َُ حُٞػخثو٢، ٝحُٔخرن.  حُؼيىػزخٍس ػٖ طَك٤َ ٖٓ )"ؿزخس ح٠َُحثذ"(  ًِٔش  حُظؼ٤ِن:

it) رؤًِٔٚ حُؼيىلظوَ رؼٞ حُٜ٘ٞى ا٠ُ ك٤غ طأ٤ًِٛخ.  حالهظالف حُزي٣َكال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 
k

 syr
s

ٍرٔخ رٔزذ ، (

homoeoteleuton – ٕر٘لْ حٌُِٔخص حُؼالع حأله٤َس.ط٘ظ٢ٜ  47 :5ٝ 46 :5ًَ ٖٓ أل 
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 "ىَ َّ "رِ حءس حُٔوظخٍس: حُوَ

 ٛيهخطي")اػطخإى( " :1حالهظالف 

  ٛي٣ظي")اػطخإى( " :2حالهظالف 

حُزي٣َ حألٍٝ حالهظالف أٓخّ حُ٘خّ". ٍرٔخ ًخٕ  رَى، كبٕ حُؼَٝ حٌُخَٓ ٛٞ: "ال طٔخٍّ WH NUٝكوًخ ُـ حُظؼ٤ِن: 

ًَ righteousness" )حُزَ( ٓزٌَ ػ٠ِ طؼ٤ِن ٛخ٢٘ٓأٝ  2: 6ط٤ٔ٘ن ٓغ ٛٞ  " رخُؼز٣َش ؿخُزًخ ٓخ ٣ظْ حُزَح ألٕ ""، ٗظ

حُزي٣َ حُؼخ٢ٗ ٛٞ أ٠ً٣خ ٓلخُٝش َُ٘ف ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ حالهظالف )"حُٜيهخص"( ك٢ حُٔزؼ٤٘٤ش.  طل٣ِٜٞخ ًـ 

"ػَٔ حُزَ أٓخّ حُ٘خّ" رخإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حألَٓ ٣ظؼِن رظوي٣ْ ٛيح٣خ )ػ٠ِ حألٍؿق ُِٔؼزي( ػ٠ِ َٓأٟ ٖٓ ح٥ه٣َٖ. ريأ 

طلخٍٝ ٓؼظْ حإلٛيحٍحص حإلٗـ٣ِ٤ِش حُلي٣ؼش ٝلخهَ رخُي٣ٖ ػْ طزؼٚ رؤٓؼِش. ُْ ٣زيأ رخُٜيهش أٝالً. ٣ٔٞع ربىحٗش ػخٓش ُِظ

 ٌٛح. طز٤ٖإٔ 

 
 "٣ـخ٣ُيح١ٌُ ٣َٟ ك٢ حُولخء  أرٞى"حُوَحءس حُٔوظخٍس: 

 ػال٤ٗش" ٣ـخ٣ُيح١ٌُ ٣َٟ ك٢ حُولخء  أرٞى" حالهظالف:

( إلػطخء طٞحُٕ ٓظٔخػَ ػال٤ٗشin the open"="openly" ("  ٍرٔخ طْ اٗ٘خء حإلٟخكش حُظؼ٤ِن:

ح"(.  ظ٘خهٞ ُِظؼز٤َ حُ ًَ ِٞ ًخٕ ٓٞؿٞىًح ك٢ حألَٛ ك٢ حُ٘ٚ، كال طٞؿي ٣َ١وش ك)"ك٢ حَُٔ" = "ٓ

ال ٌُٜ٘خ ، حُوَحءس حُ٘ل٣ٞش ك٢طٔخػي  ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى حألٝحثَ ٝحُٔظ٘ٞػ٤ٖ. ٌٛٙ حإلٟخكش، خكٌكٜ ظل٤َٔؿ٤يس ُ

؛ و٤ش ٢ٌُ ٣َحٛخ هللا )٤ُْٝ حُ٘خّ(٤ـذ إٔ طظْ ؿ٤ٔغ أػٔخٍ حُزَ حُلو٤كٗٞع ٖٓ حُظزخ٢ٛ. ١ ألحُٔوطغ  حٗظوخٙ ط٘خٓذ

 .أ٠٣خ ٖٓ هللا ا٠ُ حُٔئٖٓ ال ٤َُحٛخ ح٥هَٕٝ –٣ٝ٘زـ٢ إٔ طؤط٢ حٌُٔخكؤس ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ 

 
D L W Z 0170 א*)"حألد"( ٝكوًخ ُٜ٘خىس ٓزٌَس ٝٓظ٘ٞػش:   حإل٢ُٜ ٛٞ حُٞٛق، حُؼيى حك٢ ٌٛ

vid
 . ٌٙٛ

٢ٛNA ح٤ُٜخؿش حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ 
27

)"هللا  حُوَحءس  WHٝؿ٤ٔغ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش. ٝٓغ ًُي، حػظٔي  

 ػ٠ِح٥د"( ر٘خًء 
B  cop א1

sa
 Bٝ  א، طؼظزَ حُوَحءس حُظ٢ ٣يػٜٔخ (. ػخىسASVmg)حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ك٢  ٝأ٣ٍٝـخّٗٞ 

(. ٌٛٙ حُوَحءس، א1طوق ٟي  א*ٛش ٝإٔ ٜٗخىس حألهَٟ ٟيٛخ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش )هخ حُٞػخثن، ٌُٖ ػوَ أ٤ِٛش ٓظ٠ك٢ 

NAك٢  حألىحس حُ٘وي٣شحُظ٢ ًخٗض ؿًِءح ٖٓ ٗٚ ٗٔظِٚ، ُٗوِض ا٠ُ 
27

 / UBS
4

ُْ ٣ٔظويّ  ٓظ٠( 1ألٓزخد ىحه٤ِش: ) 

)"أرٞى آهَ  ٝٛ٘خى حهظالف ري٣َ(. TCGNT) رُْٞ( طْ حهظزخٓٚ ٖٓ حٓظويحّ 2حُظؼز٤َ ك٢ أ١ ٌٓخٕ آهَ؛ )

  047ٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ ، طْ حُؼؼ حُٔٔخ١ٝ"(
c

892 syr
h
  ٓظ٠ ٓغ ٓـخٗٔش حُ٘ٔخم، ؿخء ٖٓ  

6  :9. 
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ٔظَؿ٤ٖٔ ٝحُٔؼِو٤ٖ ُِ ٓزذ، ح١ٌُ ٣ُظَؿْ ػخىسً "هزِٗخ ح٢ٓٞ٤ُ" حُظؼز٤َ 

ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي ٝألٜٗخ ال طظَٜ ك٢  3: 11طظَٜ ٛ٘خ كو٢ ٝك٢ ُٞهخ  حُويح٠ٓ ٛؼٞرش ألٕ ًِٔش 

(. حػظوي أ٣ٍٝـخّٗٞ إٔ حٌُِٔش ٛخؿٜخ حإلٗـ٢ِ٤ Metzger 1958، 52-54َ ٓظِؿحألىر٤خص حُِٜ٘ٔظ٤ش حألهَٟ )

(BDAG 376 .)ُطَُؿٔض ػ٠ِ أٜٗخ "٣ٍَٟٝش  ٝ   ( 1: )ٗـي زلغ ػٖ ٓؼ٠٘ حٌُِٔش ٖٓ حٗظوخهٜخٝرخ ،

حُؼزخٍس ( 2(؛ )Jerome ؿ٤َّٝٝ Chrysostom ٣ٞك٘خ كْ حٌُٛذٝ Origen ًُٝي ػ٘ي أ٣ٍٝـخُِّٗٞٞؿٞى" )

"٤ُِّٞ حُظخ٢ُ". حٌُِٔش حُٔٞؿٞىس ك٢  ا٠ُ، طْ طل٣ِٜٞخ  ( 3؛ أٝ )"ٌُٜح ح٤ُّٞ" ، ٓظَؿٔش ًـ

 ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ(، P.Antinoopolis 2.54 أٗظ٤٘ٞر٤ُْٞ أهيٜٓخ ط٤ٔٔشٝ) ُِؼٜي حُـي٣ي ًَ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش

حُٔظَؿ٤ٖٔ حُٔؼخ٣َٖٛ  ٣وظخٍ ٓؼظْٝ. "ػٔخ ٣ِز٢ حكظ٤خؿخط٘خ ح٤ٓٞ٤ُش"أٝ  "ٓخ ٛٞ ١ٍَٟٝ ُِٞؿٞى"آخ ػٖ  طظليع

، ر٤٘ٔخ ًٍِ آهَٕٝ ػ٠ِ ٓٔؤُش ؼَ حُٔظَؿٕٔٞ حُويح٠ٓ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚكٝهي . "حُظ٢ طِز٢ حالكظ٤خؿخص ح٤ٓٞ٤ُش"حُظَؿٔش 

)"ٓخ  supersubstantialem( 2ك٢ حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش؛ ) ٤ٓٞ٣خ"" cottidianum( 1: )"ُٞؿٞىح حٓظَٔحٍ "ٍَٟٝس

syr( "١ٍَٟٝ" ك٢ 3؛ )٣vgؼزض"( ك٢ 
h(p)

cop( "حُـي" ك٢ 4؛ )
sa

cop)"ٖٓ حُـي"( ك٢  crastinum( 5؛ )
mae

 

cop
bo

  )"ؿيًح"( ك٢ اٗـ٤َ حُؼزَح٤٤ٖٗ.  mahar( 6؛ )"

ظؼ٤ِن ػ٠ِ "حُ ًظخرٚ ، "ُِٔٔظوزَ". ك٢ ، اًح ًخٗض ٓ٘ظوش ٖٓ ٣ٌٕٞ ٌُِِٔش أ٠ً٣خ أ٤ٔٛش أه٣َٝش ٣ٌٖٔ إٔ

 ٖٓ أؿَحُظ٢ طؼ٢٘ " "mahar" ٝؿيص ،ك٢ حُوزِ حُالُّ ٤٤ٖ،، "ك٢ حإلٗـ٤َ ٝكوًخ ُؼزَحٗ( ًظذ ؿ11َّٝ٤ :6) "ٓظ٠

ٌٛح ح٤ُّٞ". ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ "حُظال٤ٌٓ ٤ِٜٕٓٞ  ا٣خٙ ِٔٔظوزَ، حٓ٘ل٘خُخ، أ١ ٗـيُ : هزِٗخ٣ٌٕٞ؛ ٌُح كبٕ حُٔؼ٠٘ "حُٔٔظوزَ

ؼَٔ ًٌٓٔ٘خ ٝٓخ ٤ِ٣ٚ( ح١ٌُ ُٖ ٣ٌٕٞ حُ 22: 16ح٤ُّٞ ٖٓ أؿَ هزِ حُـي، ألٕ ؿيًح ٤ٌٕٓٞ ٣ّٞ ح٤ُٔٔق )ٍحؿغ هَٝؽ 

ُٜالس ػ٠ِ ٣ظطخرن ٌٛح حُظل٤َٔ رٌَ٘ ؿ٤ي ٓغ حُظ٤ًَِ ك٢ حُـِء حألٍٝ ٖٓ حٝ(. 76،  1971ك٤ٚ" )أُٝزَح٣ض ٝٓخٕ، 

، كبٕ حُظَؿٔخص حألهَٟ حًٌٍُٔٞس أػالٙ طٔظ٘ي أ٠ً٣خ ا٠ُ طل٤َٔ ه١ٞ ألٕ حُٜالس حَُرخ٤ٗش ٓـ٢ء حٌُِٔٞص. ٝٓغ ًُي

 ح٢ٓٞ٤ُ. طِز٢ كخؿظ٘خ ُالػظٔخى ػ٠ِ هللا ك٢ ٝؿٞىٗخ
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 كٌف طٔـ٤ي هللا ك٢ ٜٗخ٣ش حُٜالس )حٗظَ حألٌٗخٍ حُٔوظِلش أىٗخٙ( حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 )آ٤ٖٓ( اٟخكش  :1حالهظالف 

 "ألٕ ُي حُوٞس ا٠ُ حألري". شكخأٟ :2حالهظالف 

 "ألٕ ُي حُوٞس ٝحُٔـي ا٠ُ حألري. آ٤ٖٓ". شكخأٟ :3حالهظالف 

  ٝحُٔـي ا٠ُ حألري. آ٤ٖٓ". ٞصٌ"ألٕ ُي حُِٔ شكخأٟ :4حالهظالف 

 ٝحُوٞس ٝحُٔـي ا٠ُ حألري. آ٤ٖٓ." ٞصحٌُِٔ"ألٕ ُي  :5حالهظالف 

 "ألٕ ُي ٌِٓٞص ح٥د ٝحالرٖ ٝحَُٝف حُويّ ا٠ُ حألري. آ٤ٖٓ." :6حالهظالف 

NAٛ٘خى حهظالكخص ١ل٤لش أهَٟ ؿ٤َ طِي حًٌٍُٔٞس أػالٙ )حٗظَ  حُظؼ٤ِن:
27

 ٝUBS
4

كخص ، ٌُٖٝ ٌٛٙ طٔؼَ حالهظال(

حُٔظش حألٓخ٤ٓش ك٢ طٔـ٤ي حُٜالس حُظ٢ طٔض اٟخكظٜخ ا٠ُ حُٜالس حَُرخ٤ٗش. طٌ٘ق ٜٗخىس حُٜ٘ٞى حألٝحثَ إٔ حُٜالس 

حهظظٔض رطِذ حُ٘ـخس ٖٓ حَُ٘. حُظ٘ٞع ر٤ٖ حُٔظـ٤َحص ٣ظليع ٟي أٛخُش أ١ ٖٓ حإلٟخكخص. ٣ُظَٜ ٓخ طْ طوي٣ٔٚ أػالٙ 

. 6ا٠ُ طٔـ٤ي هللا حُؼخُٞػ٢ حُٔلَٜ ك٢ حُزي٣َ  1حُزي٣َ حالهظالف ٢٤ ك٢ ٖٓ "آ٤ٖٓ" حُزٔ –حُظٞٓغ حُٔٔظَٔ ك٢ حإلٟخكش 

 Chr 1ك٢ حَُٔكِش حأل٠ُٝ ٖٓ حإلٟخكخص، ٣زيٝ إٔ حٌُظزش حٓظويٓٞح "حُوٞس" ٝ/ أٝ "حُٔـي ")ٍرٔخ ٓوظزْ ٖٓ آ٣خص ٓؼَ 

، ٝٗلْ ٌٛٙ يحه٤ش(. ٌٛٙ ٢ٛ حُوَحءس ك٢ حُي٣25٣ًٜٞح   11 :4 َّرط1؛ 37 :2؛ ىحٕ  LXX 3: 62؛ ِٓ  11 :29

حُٔـي ٝحُوٞس( طظَٜ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٜالس ح٤ُٔٔل٤ش ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُؼخُغ )حٗظَ  –حُٜ٘خ٣ش )رخُظَط٤ذ حُٔ٘وٍٞ 

P.Oxy.407" ٢ه" ٝ"آ٤ٖٓ". ٍرٔخ ؿخء حٌَُ٘ حأل١ٍٞ ٖٓ حُي٣يحٌِٓٞص(. ك٢ حَُٔكِش حُظخ٤ُش أ٤ٟلض  Didache 

طْ ٝح١ٌُ ١ٌُ ًظذ ك٢ ٣ٍٞٓخ أٝ كِٔط٤ٖ هالٍ أٝحثَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ. ، ٝحأ٠ً٣خ رخْٓ "طؼ٤ِْ حالػ٢٘ ػَ٘"( )حُٔؼَٝف

حُٔزذ ك٢ إٔ ٖٓ ٜٓخىٍ ٓوظِلش طويّ طلخ٤َٛ كٍٞ طوخ٤ُي حُٔـظٔؼخص ح٤ٌُٔ٘ش حَُحٓوش. ٍرٔخ ٌٛح ٛٞ  ٚطـ٤ٔؼ

طْ ، ٖٝٓ ػْ ٍؿ٢ ك٢ ٣ٍٞٓخ( ٣ٌٖٔ إٔ ٣وُٞٞح إٔ "طٔـ٤ي هللا ٗ٘ؤ ك٢ حالٓظويحّ ح٤ُِظ9ٞ، ٣ٝ1882ٔظٌٞص ٍٝٛٞص )

٣ٌٕٞ ٌَٗ أ١ٍٞ ٖٓ حُٜالس  ٍرٔخ. ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ، حُؼٜي حُـي٣يطز٤٘ٚ ك٢ حُٜ٘ٞٙ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝح٣َُٔخ٤ٗش ح٣ٍُٞٔش ُـ 

" ٌِٓٞصه٤ي حالٓظويحّ ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٖٓ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حألٍٝ. ٝهي طْ ا١خُش ٌٛح حألَٓ أًؼَ ربٟخكش ًِٔش "ًخٕ حَُرخ٤ٗش 

ٗخثؼًخ  –ٝحُوٞس ٝحُٔـي"  حٌُِٔٞص" –ٞس ٝحُٔـي". أٛزق ٌٛح حٌَُ٘ حُوخٙ : "حُوه٢ي٣يححُا٠ُ ح٤ُٜخؿش حُٔٞؿٞىس ك٢ 

أٍٝ ٗوخى ٤٤ٜٖٗ  Tischendorf ط٤٘٘يٍٝفٝ Tregelles ط٣َـِِ ًخٕٝهي . INTR ٝKJVٖٓ هالٍ ط٤ٔ٠٘ٚ ك٢ 

٣ٌُٖ أٗظـٞح ًخٕ أٍٝ حُٔظَؿ٤ٖٔ حإلٗـ٤ِِ ح٣ٌُٖ حٓظزؼيٝح ٜٗخ٣ش حُٜالس حَُرخ٤ٗش ْٛ أُٝجي حًٔخ حُٜ٘خ٣ش. ٌٛٙ كٌكٞح 

كؼَ ٓؼظْ ٓظَؿ٢ٔ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٝهي (. 1901( ٝحُ٘ٔوش حأل٤ٌ٣َٓش حُو٤خ٤ٓش )1884حُ٘ٔوش حإلٗـ٣ِ٤ِش حُٔ٘ولش )

خ، ح١ٌُ NASB٣ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ. ٣ؼظزَ  ًٓ ، حٓظؼ٘خًء. ٌُٖ حُٜ٘خ٣ش أٛزلض ٓظؤِٛش ك٢ حُظوخ٤ُي ٤َٔ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظللًظخ طٔخ

رخٓظؼ٘خء ً٘خثْ حَُّٝ  –ظويحٜٓخ ك٢ حُِٜٞحص حُوخٛش أٝ ك٢ حُؼزخىس حُؼخٓش ح٤ُٔٔل٤ش ُيٍؿش أٜٗخ ُْ طٔو٢ ٖٓ حٓ

ٖٓ حَُ٘". ٣ٌٛذ ٓؼظْٜٔ ا٠ُ ، ال ٣ظٞهق ٓؼظْ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ػٖ هٍٞ "رَ ٗـ٘خ ٤ُٞي. ػ٘ي طالٝس حُٜالس حَُرخ٤ٗشحٌُخػ

اٜٗخء ٌٛح حُظٔـ٤ي حُلخُّ؟  ، "ُي حُِٔي ٝحُوٞس ٝحُٔـي ا٠ُ حألري. آ٤ٖٓ." ُٔخًح ٣٘ؼَ حُ٘خّ رؤْٜٗ ٓـزَٕٝ ػ٠ِحُوٍٞ

 –حألٝحثَ ا٠ُ اٟخكظٚ. طيػٞ ٌٛٙ حُٜالس حُؼ٤ٔوش ا٠ُ هخطٔش ٓـ٤يس ٍٝحه٤ش  حُ٘ٔخمٍرٔخ ُ٘لْ حُٔزذ ح١ٌُ ىكغ رؼٞ 

 هخٛش ك٢ حُوَحءس حُ٘ل٣ٞش.
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 ِ٘خّ"ُ ٝإ ُْ طـلَٝح" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ُالطُِْٜ٘خّ  ٝحُْ طـلَ ٝإ" حالهظالف:

 :6" حٗظوِض ٖٓ ُالطًٌُْٜٝي حألىُش حُيحه٤ِش. ٖٓ ٗخك٤ش، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ " رخُظٔخ١ٝ،ط٘ؤْ حألىُش ح٤ُٜ٘ش ٛ٘خ  حُظؼ٤ِن:

ح٣ٌُٖ حػظزَٝٛخ ُحثيس ػٖ حُلخؿش )الكع إٔ حُظؼز٤َ  حُ٘ٔخم؛ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أٗٚ طْ آوخ١ٜخ ٖٓ هزَ 14

 ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش حُـٔٞٝ.د(. طظَٜ حُوَحٍحص ح٤ُٜ٘ش ُِ 15 :٣6ظَٜ َٓس أهَٟ ك٢ 

 
 "٣ـخ٣ُي ٤شح١ٌُ ٣َٟ ك٢ حُول ٞىأرٝ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ػال٤ٗش" ٣ـخ٣ُيح١ٌُ ٣َٟ ك٢ حُولخء  ٝأرٞى" حالهظالف:

، طْ حٓظزيحُٚ ك٢ 4: 6حٓظؼخٍطٚ ٖٓ  ضطٔح١ٌُ ، "(٤ش)"ك٢ حُول  حُظؼز٤َ حَُٔحىف حُظؼ٤ِن:

ػزخٍس  ، ط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص حُٔظؤهَحُؼيىش ك٢ ٜٗخ٣ٝ .)ك٢ حُولخء(  حُٔوط١ٞخص حُالكوش رـ

"in the open"   حُظ٢ طٔخ١ٝ"openly"   ح ٖٓ حُٔوط١ٞخص ًٍ )حٗظَ  4: 6ك٢  حَُى٣جش، ٓٔظؼخ

 .KJV ٝNKJV ١زؼظ٢ ٝطْ طَك٤ِٚ ا٠ُ TR حُ٘ٚ حُٔٔظِْ . طْ ىٓؾ ٌٛح حُظٞٓغ ك6٢: 6ك٢ حُٔالكظش ٛ٘خى( ٝ

  
 "ٕٞطَ٘ر أٝ ٓخ ٕٞ"ٓخ طؤًِ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٕٞطَ٘ر ٓخٝ ٕٞطؤًِ ٓخ" :1حالهظالف 

 "ٕٞطؤًِ "ٓخ :2حالهظالف 

حألٍٝ. ؿخُزًخ ٓخ  حالهظالف حُزي٣ٌَُي أ٠ً٣خ ًٝ؛ 31 :٣6ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ حٓظ٤ؼخرًخ ُـ  TR WH NUحُوَحءس حُظ٢ طظزؼٜخ حُظؼ٤ِن: 

ٕ حُ٘ؼ١َ ُِٔوطغ = "ٓخ طؤًِٚ ... ٓخ طِزٔٚ"( خُٔؼ٠٘ ٝحُظٞحُك. حُ٘ٔخماٟخكش ٖٓ ػَٔ ٛٞ ك٢ ٤ٌِٖٗ  حالهظالف ح١ٌُ ٣ظَٜ ٣ٌٕٞ

حُزي٣َ حُؼخ٢ٗ، ٝح١ٌُ حالهظالف )"أٝ ٓخ طَ٘رٚ"( ًٔخ ك٢  ًَ ٌٛح أك٠َ ريٕٝ  

 .NJB ١زؼش ٚظطزؼ
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 ٝال طـٍِ" طظؼذال ٤ًق ط٘ٔٞ، ك، ُٗخرن حُلوَ طؤِٓٞح" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ( "ال ط٢٘ٔ ٝال طـٍِ"P.Oxy. 655) אٝك٢ * "طظؼذٝال  ٍـِٝال ط ٢٘ال طٔ ٤ًق ُٗخرن حُلوَ طؤِٓٞح" حالهظالف:

، ، آخ ُطؼخٓيحُٔٔخء أٝ ٖٓ حُٔٔخء كظ٠ حُٜزخف أ ، د ًٔخ ٢ِ٣: "]ال طلٌَ[ ٖٓ حُٜزخف كظ٠ P.Oxy. 6551طَؿٔش  حُظؼ٤ِن:

، كٔخًح ]٣٘وٜي[؟ رًخ ٝحكيًحال طـٍِ .... طٔظِي ػٞٝ ط٢٘ٔ، ٓخ ٓظَطي٣ٚ. أٗض أك٠َ رٌؼ٤َ ٖٓ حُِٗخرن حُظ٢ ال ٓخ طؤًَ، أٝ ُٔالرٔي

 ك٤خطي؟ٓيس ... ٖٓ ٣ٔظط٤غ إٔ ٤٠٣ق ا٠ُ 

اٗـ٤َ ٝٛٞ ) P.Oxy. 655رؼي إٔ كلٚ  אطٜل٤ق ك٢  ىٍحىإل ى٤َُا٠ُ  ,T.C Skeat( 214-211، 1938طَٞٛ ح٤ٌٓض )

"(، ط٢٘ٔ)" خٗض ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ، ٝح١ٌُ طْ طلي٣يٙ الكوًخ ػ٠ِ أٗٚ اٗـ٤َ طٞٓخ( ٝكيى إٔ حُوَحءس ً

 حُؼيى حربػخىس كلٚ ٌٛ Skeat، ًٔخ طْ ٗٔوٜخ ك٢ حألَٛ رٞحٓطش ؿ٣َ٘ل٤َ ٝٛخٗض. أىٟ ٌٛح ا٠ُ ه٤خّ )"ط٘ٔٞ"( ٤ُْٝ 

حالهظالف ( طلض ح٠ُٞء كٞم حُز٘لٔـ٢ ٝطلي٣ي حُوَحءس )حُٔيٍؿش ػ٠ِ أٜٗخ (Codex Sinaiticus א حُٔوط١ٞش ح٤ُٔ٘خث٤ش ك٢

٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٌْ ٝ؛ ٢ٗء ٛخّ P.Oxy. 655ٝ  א ك٢ )حًٌٍُٔٞس أػالٙ ً٘ٚ(. ٝؿٞى  حُوَحءس حُٜٔللش طلض( حُزي٣َ

٘ٔٞ"( ك٢ ط)" "( ا٠ُ ٢٘طٔ)"ال  ٓخ ٓيٟ ُٜٓٞش طل٣َٞ  —حُ٘ٚ حأل٢ِٛ رٌَ٘ ؿ٤ي ُِـخ٣ش 

ؼزخٍس ط٤َ٘ ، كبٕ حُحُؼخ٢ٗ ٣ؼٌْ حألَٛحالهظالف حُزي٣َ ح ًخٕ هخٛشً ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓٔخكش ر٤ٖ حُلَٝف. اً –ػ٤ِٔش حُ٘ٔن 

)ريٕٝ  طظؼذ، أٝ طـٍِ، أٝ ٢٤ حُٜٞف(ٔ٘ط)ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ،  رخُظ٢٤٘ٔا٠ُ إٔ ٛ٘خى ػالػش أ٤ٗخء ال طلؼِٜخ حُِٗخرن: ك٢ٜ ال طوّٞ 

ػٖ حُط٤ٍٞ: "ال ٣ٍِػٕٞ ٝال ٣لٜيٕٝ ٝال ٣ـٔؼٕٞ ك٢ ػالػ٢ حألُلخظ  ٝٛقٌٝٛح حًُ٘ٔٞؽ ٣ٔخػَ ًًَ حُ٘ٔٞ ك٢ كي ًحطٚ(. 

 .ٓٔخػَ( حهظالفروٜٞٙ  ١ٕ :َٕٔ حُٔالكظش ك٢ ُٞهخ ( )حٗظٕٙ :ٙ" )ٓوخُٕ
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 "ٌِٓٞص هللا ٝرَٙ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٙٝرَ ٞص"حٌُِٔ :1حالهظالف 

 طٚ"ٌِٞٓ"حُزَ ٝ :2حالهظالف 

 ٝرَٙ" صحُٔٔخٝح"ٌِٓٞص  :3حالهظالف 

 "ٌِٓٞص هللا" :4حالهظالف 

L W Θ 0233 fص حُالكوش ٓؼَ ، ال ٣٘زـ٢ اػطخء ٜٗخىس حُٔوط١ٞخك٢ حُؼخىسحُظؼ٤ِن: 
1,13 

33 Maj ٤ٔٛش أًزَ ٖٓ ٜٗخىس أ

 see". كـش ٤ٓظِؿَ )ٞصٌِٓرؼي ًِٔش " ط٤٤ِٔأ١ ٜٓ٘ٔخ ػزخٍس ال طظ٠ٖٔ  ٝحُظ٢ ،Bٝ אٌٔ٘ي٣ٍش ٓؼَ حُٔوط١ٞخص حُ

TCGNT ّخ ٓخ ًخٕ ٣ٔظوي ًٔ ٌحص أٟخف " ٢ٛ كـش ه٣ٞش. ٌُٖٝ ٍرٔخ ٌُٜح حُٔزذ رخٌُِٓٞصرؼي ًِٔش " ٤ِٔٓح( رؤٕ ٓخػ٤ٞ ىحث

 Bٝ  א ٗٔخمحُٔٔخء". اًح ًخٕ أ١ ٖٓ ٣ٌٖٛ حُظؼز٣َ٤ٖ ٓٞؿٞىًح ك٢ حألَٛ ك٢ حُ٘ٚ، كِٔخًح ٣وّٞ  ُـهللا" أٝ " ُـك٤ٔخ رؼي " حُ٘ٔخم

ح ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ طل٤َٔ ًُي رٌَ٘ ًخٍف، كٖٔ حَُٔؿق إٔ ٣ؼٌْ  ًَ حُ٘ٚ حأل٢ِٛ.  ٛٞ حألٍٝ أٝ حُؼخ٢ٗ حالهظالف حُزي٣َرلٌكٜٔخ؟ ٗظ

وَحءحص ػ٠ِ كخؿش حُ٘خّ ُِزلغ ػٖ ٗٞع حُزَ ح١ٌُ ٝٛلٚ ٣ٔٞع ك٢ حُؼظش ػ٠ِ حُـزَ ١ًَ٘ ٓٔزن ُيهٍٞ طئًي ٌٛٙ حُ

 حٌُِٔٞص.

 
 Θك٢ أهيّ حُٔوط١ٞخص، طلظ١ٞ رؼٞ حُٔوط١ٞخص حُالكوش ) س"( حُٔٞؿٞى٤ٌٓخٍ)" حُؼزخٍس حُز٤ٔطش  ريالً ٖٓ

0233 f
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 .38 :6ؼخٍ ٖٓ ُٞهخ ، ػ٠ِ حألٍؿق ٓٔظ"(ك٢ حُٔوخرَ ٤ٌٓخٍ)"  ( ػ٠ِ حًَُٔذ

 
 ".ا٠ُ حُٜالىحُط٣َن حُٔئى١  ٍٝكذحُزخد  ٝحٓغ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُٜالىٛٞ حُط٣َن حُٔئى١ ا٠ُ ٍٝكذ "ٝحٓغ  حالهظالف:

، أٝ ٍرٔخ طْ كٌف حٌُِٔخص 14 :7ٓغ  حُظ٘خظَإلًٔخٍ  حُ٘ٔخم)"حُزخد"( رٞحٓطش  ٍرٔخ طٔض اٟخكش حٌُِٔخص حُظؼ٤ِن: 

itك٢ ٓؼظْ ٗلْ حُٜ٘ٞى ) 14 :7أ٠ً٣خ ك٢  حُلٌف. ٣ليع "" طٜق كو٢ "حُط٣َنٍٝكذ ُـؼَ حُٜلخص "ٝحٓغ
a,k

 ي٤ًِّٔ٘ح 

لظق ١٣ ٌػ٠ِ حُزخد حُ TR NU(. ٝرخُظخ٢ُ، كبٕ حُظـ٤٤َحص طزيٝ ٛخىكش ٤ُٝٔض ػ٤َٟش. طًَِ هَحءس ٤ّٓٞز٣َخ٤ٛٝٗز٤ُٞظّٞ 

. ًال حُوَحءط٤ٖ حُٜالىًِ كو٢ ػ٠ِ حُط٣َن حُٔئى١ ا٠ُ طَ حالهظالف حُزي٣َهَحءس ؛ حُٜالىحُٔئى١ ا٠ُ  حُٔز٤َحُط٣َن أٓخّ 

ُلش. ٝٓغ ط٘والٕ حٍُٜٞس حُظ٢ حٓظويٜٓخ ٣ٔٞع ُِٔوخٍٗش ر٤ٖ حُط٣َن ح٤٠ُن ُِل٤خس حُٜخُلش ٝحُط٣َوش حُٞحٓؼش ُِل٤خس ؿ٤َ حُٜخ

 ٤ِٔ ًَ ٖٓ حُزخد ٝحُط٣َن.١٣ ٌ، حُحُظخ٢ُ حُؼيىأًؼَ حطٔخهًخ ٓغ  TR NU، كبٕ هَحءس ًُي
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B)"(، حٓظ٘خىًح ا٠ُ [٤ٟن ]حُزخدأ ٓخ)" ٜخ ر TR WH NUحءس هَ
2
) C L W Θ f1,13 Maj 

٣وَأ  .א2

(. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ א *B) 700c *) ، ٓٞؿٞى ك٢"()"ألٕ ح٤٠ُن ]ٛٞ[ حُزخد حالهظالف حُزي٣َ 

 ٣TRزيٝ إٔ هَحءس  (،أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ إٔ طٌٕٞ ىٝؿٔخث٤ًخ ر٘ؤٕ حُوَحءس حأل٤ِٛش )ال ٣ٞؿي ٟٓٞ حهظالف ٖٓ كَف ٝحكي: 

WH NU  ٝطزيٝ ٓ٘طو٤ش. حِطٝٓخ ػ٠ِ حُلٍٞ  13 :7  ُْ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ كْٜ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ طظزغ  ٗٔخمٗ٘ؤص ٖٓ ٗخٓن أ ٍ

ٛٞ ػخ٢ٗ ر٤خ٤ٖٗ ط٤ٟٞل٤٤ٖ ٣ئًيحٕ  14 :7ُـ  )"٤ًق"(. ٌُٖ حُظؼـز٤ش  )"ألٕ"( ا٠ُ  ٣شحُظل٤َٔ ٌٌٝٛح، طْ طـ٤٤َ

( حُظزخ٣ٖ ٖٓ هالٍ حُظليع ػٖ حُط٣َوش ٣ويّ حُز٤خٕ حُظ٤ٟٞل٢ حألٍٝ )حُٔويّ ٓغ  ػ٠ِ ٍَٟٝس ىهٍٞ حُزٞحرش ح٤٠ُوش.

  ٣ويّ حُؼخ٢ٗ ٝٛلًخ ُِط٣َن ح٤٠ُن حُٔئى١ ا٠ُ حُل٤خس.ر٤٘ٔخ ؛ حُٜالىحُٞحٓؼش حُظ٢ طئى١ ا٠ُ 

 
٣ٝsyrٞٓظ٤٘٤ّٞ  Origen أ٣ٍٝـخّٗٞ ، ٣ؼَٝ رؼٞ حُٜ٘ٞى )حُؼيى حك٢ ٌٛ

c
 Justinٓ ٖٓ ُٞهخ  ٓ٘خظَوطغ ( اٟخكش ٓٔظؼخٍس(

ح ألٕ ٝ(: "أُْ ٗؤًَ َٝٗ٘د رخٓٔي؟" 26 :13 ًَ ٓٞؿٞى ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ، كبٕ حُظ٤ًَِ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ٓخ  حُؼيىٗظ

هَ: "أُْ ٌٖٗ ٗلٖ ٍكخهي آ اُظٔخٓخكؼِٚ حُ٘خّ رخْٓ ٣ٔٞع ٤ًٝق حػظويٝح أٗٚ ٓ٘لْٜ حُلن ك٢ ىهٍٞ حٌُِٔٞص. طويّ حإلٟخكش 

 ٤ًق ال طٔٔق ُ٘خ رخُيهٍٞ ا٠ُ ٌِٓٔظي؟" –ًِٞح َٝٗرٞح ٓؼي ، أُٝجي ح٣ٌُٖ أٝأٛيهخثي

 
( رٔزذ X * 33)"ٛزض ح٣َُخف ٝ"( ػٖ ٣َ١ن حُوطؤ ك٢ ٓوط١ٞظ٤ٖ ) eTTvevaav oi av € | ioi Kaiطْ كٌف حُظؼز٤َ 

homoeoteleuton  :ط٘ظ٢ٜ حُلوَس حُٔخروش ر٘لْ حألكَف حُٔظش حأله٤َس(TTOTa | ioi Kaiؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حأل .) َٟه

 طظ٠ٖٔ ٌٛٙ حٌُِٔخص.

 
 "ًظزظْٜ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حٌُظزش" :1حالهظالف 

 "ًظزظْٜ ٝحُل٤٤ٔ٣َٖ":2حالهظالف 

ك٢ ح٤ُٔخم، ًخٕ ٓظ٠ ٣وخٍٕ أِٓٞد ٣ٔٞع ك٢ حُظؼ٤ِْ )رخُِٔطش( ٓغ أِٓٞد حٌُظزش أٝ ًظزش )حُ٘ؼٞد( )ح٣ٌُٖ ٣لظوَٕٝ ا٠ُ حُظؼ٤ِن: 

حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ طؼز٤َ "ًظّخرْٜ" )ػ٠ِ ػٌْ "حٌُظزش"(  ٝحالهظالف حُزي٣َحُوَحءس  WH NUحُِٔطش ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ(. ٣لظ١ٞ ًَ ٖٓ 

خ رِٔطش ٓوط١ٞ ًٓ  –حألٍٝ ٛٞ ٓلخُٝش ط٤ٜ٘ق ؿ٤ٔغ حٌُظزش ػ٠ِ أْٜٗ "حٌُظزش"  حالهظالف حُزي٣َش ه٣ٞش ُِـخ٣ش. ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٤ٓيػٞ

ٖ"، ؿخُزًخ ٓخ ٤خر٢ ١ز٤ؼ٢ ألٕ حُٔـٔٞػظ٤ٖ، "حٌُظزش ٝحُل٤ٔ٣َحُؼخ٢ٗ ٛٞ طٞٓغ ًظ حالهظالف حُزي٣َكجش ٓظ٤ِٔس ٖٓ حُٔؼ٤ِٖٔ ح٤ُٜٞى. 

 ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ك٢ حألٗخؿ٤َ. حٕظَٜط
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C) أىهَ حُ٘ٔخم

2
 LW Θ Maj )  َهخٛش ؼيىٓؼ٤ٖ ك٢ حُ كخػَ)"٣وٍٞ"( ٖٓ أؿَ اىهخٍ  )"٣ٔٞع"( هز ،

 ٤ٔNIV NEBٖ حُٔؼخ٣َٖٛ ر٘لْ ح٢ُ٘ء )حٗظَ وخّ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔظَؿكك٢ ريح٣ش حُلَٜ.  ًٌٍٓٞح ُْ ٣ٌٖ حٓٔٚ حُلخػَٝإٔ 

NJB٢(. ٌُٖٝ ٝكوًخ ألك٠َ ى٤َُ ٓوط١ٞ (*B C ٣ظْ طَى א ،)َبىهخٍ ر ٗلْ حُ٘ٔخم هخٓٞح. 4: 8ؿ٤َ ٓليى كظ٠  حُلخػ

  ٓؼظْ حُظَؿٔخص حُلي٣ؼش طلؼَ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ.ُِٝٔزذ ٗلٔٚ؛  7: 8ك٢ ريح٣ش َٓس أهَٟ )"٣ٔٞع"(  

 
Clement ٝsyrٝح٤ًِٔ٘يّٝ  Eusebiusٓخر٤ّٞ ٣ٞك٢ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى )

s
 –ثش" خ)"هخثي حُٔ ، أٛزق (

ثش" طْ حٓظؼخٍطٚ ٖٓ ُٞهخ ٝإٔ خ)"هخثي أُق ؿ٘ي١"(. ُوي ه٤َ إٔ "هخثي حُٔ حُؼالػش  حألػيحىهخثي ٓخثش ؿ٘ي١( ك٢ ٌٛٙ 

حُلخٍ، ػ٠ِ أ٣ش كخٍ، هي ٣ؼظوي حَُٔء إٔ  اًح ًخٕ ٌٛح ٌُٖٛٞ (. 78، 1912ٖ ٤" ٢ٛ رخُظخ٢ُ أ٤ِٛش )أُهخثي حألُق - ًِٔش "٤ِ٤ٗخٍى

 ٓوط١ٞش ٣ٞٗخ٤ٗش ٝحكيس ػ٠ِ حألهَ ًخٗض ٓظلخكع ػ٠ِ هَحءس "٤ِ٤ٗخٍى"، ٌُٖ أ٣خ ٜٓ٘خ ُْ ٣لؼَ.

 

C L W Θ f)"أٗخ أ٠ً٣خ ٍؿَ طلض حُِٔطش"( حٓظ٘خىًح ا٠ُ ِٓطش   NUطوَأ 
1,13 

33 .

)"حُٟٔٞٞػش"(، ح٠ُٔٔ٘ش ك٢  ك٤ش ك٢ حُٜ٘خ٣ش: ( ًِٔش اٟخא B it Diatessaronُيٟ حُٜ٘ٞى ح٥ه٣َٖ )ر٤٘ٔخ 

WH  .ٖػخىسً ٓخ طٌٕٞ حُوَحءس حُظ٢ ٣يػٜٔخ ٝر٤ٖ ه٤ٓٞB أ٤ِٛش أًؼَ ٖٓ طِي حُظ٢ طئ٣يٛخ  אC L W Θ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٌُٖٝ ،

 .8: 7م ٓغ ُٞهخ خحُ٘ٔ شطخرو٣ٌٓ٘ق ػٖ  حالهظالف٣٘ي ٓؼظْ حُؼِٔخء ك٢ إٔ 

 

 "حإل٣ٔخٕ ك٢ أكي ٖٓ آَحث٤َ ُْ أؿي ٓؼَ ٌٛح: حُوَحءس حُٔوظخٍس

 "ُْ أؿي ٝال ك٢ آَحث٤َ ا٣ٔخٗخ رٔويحٍ ٌٛح" حالهظالف:

 

 حُ٘ٔخمك٤ٔخ ٣ظؼِن ريػْ حُٔوط١ٞخص. ٍرٔخ طْ اٗ٘خء حُوَحءس حُٔوظِلش ٖٓ هزَ  ٝحالهظالف حُزي٣َ WH NUهَحءس ط٘ؤْ  حُظؼ٤ِن:

 KJV ١زؼخص ٝٝؿٞىٛخ ك٢ TRَحءس ٖٓ هالٍ ط٤ٔ٠ٜ٘خ ك٢ طْ َٗ٘ ٌٛٙ حُوٝ. 9: 7ٓغ ُٞهخ  حُؼيى حح٣ٌُٖ كخُٝٞح ٓطخروش ٌٛ

ٝNKJV( رؼٞ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش ٌُٖ .RSV NEB.طظزؼٜخ أ٠ً٣خ ) 

 

، ط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص )ؼيىك٢ ٜٗخ٣ش حُ
* '2

 C Θ f1 33א)   

 
ٌٛٙ ٢ ك"(. ٖٓ حُٞحٟق إٔ هي ٛقّ ثش ا٠ُ ُِٓ٘ٚ ك٢ طِي حُٔخػش رخٌُحص ٝؿي حُطلَ خ)"ٝػ٘يٓخ ػخى هخثي حُٔ

 .حُؼيى حَُٔء كـٞس ك٢ ٌٛ 10 :7ٖٓ ُٞهخ حُ٘خٓن لخُش حٓظؼخٍ حُ
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 طويٓٚ" أهٌص" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ْٜ"ظهيٓ" حالهظالف:

 ح١ٌُ ٗظ٤ـش ُِ٘خٓنًخٕ ( أ٠٣خ NET، ر٘يٙ ٝحُـ٣َذ KJV NKJV)ٓظزًٞػخ رـ  حالهظالف حُزي٣َٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ : حُظؼ٤ِن

، ٝحُظ٢ طظٔلٍٞ حأل٤ِٛش ٓظ٠ػ٠ِ ٤ٛخؿش  WH NU كخكظض (.39 :4؛ ُٞهخ 31 :1)َٓهْ  ظَسٓ٘خٓوخ١غ  ٓظ٠ ٓغطخرن ٣

 رطَّ. س، كٜٞ حُ٘وٚ ح١ٌُ هيٓظٚ كٔخإٔ ح٤ُٔٔق هخّ رخُ٘لخءكٍٞ ح٤ُٔٔق. رٔخ 

 
 "ؿٔؼخ"حُوَحءس حُٔوظخٍس: 

 "ـٔٞع"حُ: 1حالهظالف 

 "ؿٔٞػخ ًؼ٤َس" :2حالهظالف 

 "حًز٤َ ؿٔؼخ" :3حالهظالف 

ٓٔظؼخٍس  ٖٓ حُ٘ٔخم؛ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ ُهَكش ٓظ٠)"ًؼ٤َ" = ػظ٤ْ( ال ٣ظٞحكن ٓغ أِٓٞد   اٟخكش  حُظؼ٤ِن:

حُظ٢ ٢ٛ ؛ حُزي٣َ حألٍٝ(حالهظالف )ًٔخ ك٢  ( أٝ WH NUًٔخ ك٢ ؿٔؼخ )  آخ ٓظ٠. ًظذ 36 :4ٖٓ َٓهْ 

  .حالهظالفؤٔش ػ٠ِ ٌٛح ٘. حُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش ٓٓظ٤ٛ٠ـش حُـٔغ رؤِٓٞد 
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 "آهَ ٖٓ طال٤ٌٓٙ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "آهَ ٖٓ حُظال٤ٌٓ"حالهظالف: 

أًٛذ  حثٌٕ ٢ُ، يّ حطزخع ٣ٔٞع ػ٠ِ حُلٍٞ: "٣خ ٍدؼُٓؼ٤ٖ رؼٌٍ حُزي٣َ ْٜٓ. ٣ظٌٍع ط٤ٌِٔ حالهظالف ح٢ُٜ٘ ٤ٓخم ٌٛح حُظؼ٤ِن: 

ال ٣ؼظوي حُوَحء إٔ أكي طال٤ٌٓ ٣ٔٞع  "ُٚ"( ْٜٓ. ٍرٔخ طْ كٌكٚ كظ٠" his") أٝالً ٝأىكٖ أر٢." ٝرخُظخ٢ُ، كبٕ كٌف 

، حُٔؼ٠٘ ٛٞ إٔ أكي شٝحُٔزؼ٤ٖ( ًخٕ ٣ؼل٢ ٗلٔٚ ٖٓ حطزخع ٣ٔٞع. ك٢ ٌٛٙ حُلخُ ػ٤ٖ٘)ٓٞحء ٖٓ حالػ٢٘ ػَ٘ أٝ حإل ْٗلٜٔأ

طؼٌْ ٓخ ًظزٚ ك٢ هظالف هَحءس حالٌٛح حُٔؼ٠٘، ٝ ٓظ٠حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ظزؼٕٞ ٣ٔٞع ٍكٞ حالُظِحّ حُظخّ. ٍرٔخ هٜي 

كب٠ُ كي  –ٓن خٖ٘ٓ حٍُٝط٢٘٤ ٣ٌٖٔ طل٤َٔٛخ ػ٠ِ أٜٗخ اىٍحؽ  "ُٚ"(" his") َٛ. اًح ًخٕ حألَٓ ًٌُي ، كبٕ اٟخكش حأل

 ًخٕ ٖٓ حُٔؼظخى إٔ ٣ظَٜ ٤َٟٔ ح٤ٌُِٔش ٌٛح رؼي "حُظال٤ٌٓ" ك٢ ٓظ٠. –ًز٤َ

 
 

 ٤ٖ"٣"رِي حُـيٍ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "رِي حُـَؿ٤٤ٖٔ" :1حالهظالف 

 ٤ٖ"٤حُـ٤َحٓ"رِي  :2حالهظالف 

ل٤َس ك٤غ ٣ٔـَ حٌُخطذ ٣ُخٍس ٣ٔٞع ا٠ُ حُٔ٘طوش حُٞحهؼش ػ٠ِ حُـخٗذ حَُ٘ه٢ ٖٓ رحإلُحث٤ش ك٢ ًَ كخُش ك٢ حألٗخؿ٤َ حُظؼ٤ِن: 

 ،1: 5، َٓهْ حُؼيى حظ٤ٔٔش ٌٛٙ حُٔ٘طوش. ك٢ ٢ٌٜٗٛ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر حهظالف، ٛ٘خى ح٤ُ٘خ٤١ٖ(ح٤ُٖٓٞٔٔٔ ٖٓ ١ز٣َخ )ك٤غ ٗل٠ 

". "حالهظالكخص ك٢ حُوَحءحص ك٢ حألٗخؿ٤َ ٤ٖي٣ٍ"ؿ "،٤٤ٖ"ؿَؿٔ "،٤ٖؼٜخ: "ؿ٤َح٤ٓؿ٤ٔ شحُوَحءحص حُؼالػ طٞؿي، 26 :8ُٝٞهخ 

( ػٖ ٌٛح حالُظزخّ ر٤٘ٔخ ًخٕ Comm. Jo. 5.41.24(. طليع أ٣ٍٝـخّٗٞ )144، 1979" )رَّٝ حُ٘ٔخمحُؼالػش طؼٌْ ك٤َس 

، حُظ٢ طزؼي كٞح٢ُ هٔٔش آٛخ ك٢ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص(ٍ خىحٍح )هَحءسؿ. حػظَٝ أ٣ٍٝـخّٗٞ ػ٠ِ 28 :٣1ؼِن ػ٠ِ ٣ٞك٘خ 

أ٤ٓخٍ ؿ٘ٞد َٗم رل٤َس ١ز٣َخ. ًٔخ ٍكٞ ؿَحٓخ حُظ٢ طزؼي ػالػ٤ٖ ٤ٓالً ؿ٘ٞد َٗم رل٤َس ١ز٣َخ. حهظَف أ٣ٍٝـخّٗٞ حْٓ 

، أ٣ٍٝـخّٗٞ ُجي ح٣ٌُٖ ١َىٝح". هخٍػ٠ِ أٓخّ رؼٞ حُظوخ٤ُي حُٔل٤ِش ٝألٕ حٓٔٚ ًخٕ ٖٓ حُٔلظَٝ إٔ ٣ؼ٢٘ "ٌٖٓ أٝ خؿَؿٔ

، إٔ حالْٓ ٣٘خٓذ حٌُٔخٕ ألٕ حُٔٞح٤٘١ٖ ٛ٘خى ١ِزٞح ٖٓ ٣ٔٞع ٓـخىٍس أٍح٤ْٟٜ. ب٣ـخى ىالُش حٗظوخه٤ش ك٢ حألٓٔخءحُُٔٞغ ر

"Gadarenes " "ٖ( إٔ ٤42.9لّٞ )حُل٤خس ٓـ٣ٞ، ٝط٘خٓذ رٌَ٘ ًخف ٤ٓخم حُوٜش. هخٍ ٓظ٠ُي٣ٜخ أك٠َ ٜٗخىس ك٢ "حُـي٤٣ٍ

ٝٛٞ حالْٓ حُٔٞؿٞى ك٢  "،؛ الري إٔ اكيٟ ٌٛٙ حُوَٟ ًخٗض ط٠ٔٔ "ؿَحٓخٟ ػ٠ِ كيٝى حُزل٤َس٣ٜخ أٍح٢ٟ ٝهَخىحٍح ًخٕ ُيؿ

َ ٝ. 26 :8ُٝٞهخ  1: 5أك٠َ حُٔوط١ٞخص ك٢ َٓهْ  ِٜ  ػ٠ِ حألٍؿق طؤػ٤َ "،٤٤ٖـَؿٔحُحألٍٝ، " حالهظالف حُزي٣َ٣ُظ

 .26 :8ُٞهخ ، 1ٝ: 5َُٔهْ  ٖٓ حُ٘ٔخم ٓـخٗٔش٢ٛ "، ٤ٖ٤حُـ٤َحٓحُؼخ٢ٗ، " حالهظالف حُزي٣َ؛ ٝأ٣ٍٝـخّٗٞ ػ٠ِ حُظوخ٤ُي حُالكوش
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 "حرٖ هللا"حُوَحءس حُٔوظخٍس: 

 "٣ٔٞع حرٖ هللا" حالهظالف:

. طْ َٗ٘ ٌٛٙ ٓ٘خظَ ػيى ٞ، 24ٛٝ :1ٓغ َٓهْ ٓـخٗٔش  حالهظالف حُزي٣َٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ اٟخكش "٣ٔٞع" ك٢  حُظؼ٤ِن:

، ٖٓ حُْٜٔ ٓالكظش إٔ ح٤ُ٘خ٤١ٖ أىًٍٞح . ك٢ ًِظخ حُلخُظ١KJV ٝNKJVٖ٤زؼخص  ٝٝؿٞىٛخ ك٢ TRحُوَحءس ٖٓ هالٍ ط٤ٔ٠ٜ٘خ 

 إٔ ٣ٔٞع ٛٞ حرٖ هللا.

 

TR WH NU  َر٘خ"( ر٘خًء ػ٠ِ ٜٗخىس ٓٔظخُس: )"طؼٌ ُي٣ٜخ حُظؼز٤
1
 B C Lٓؼَ. رؼٞ حُٔوط١ٞخص א 

* W)34 :4ٍٝى ك٢ ُٞهخ ٓخ  غٓ ٖٓ حُ٘ٔخم"(. ٌٛح حالهظالف ٛٞ ٗظ٤ـش حُٔطخروش ٌِٜ٘خ)"ط ( طلَ ٓلَ حُلؼَ א ،

)ٜٗخ٣ش حُيَٛ( رخُلؼَ؟ ه٤٘ض ٌٛٙ حألٍٝحف س هَح٥ ضئحٍ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٛٞ ٗلٔٚ: َٛ أط. ٓغ ًِظخ حُوَحءط٤ٖ، ٣ٌٕٞ ٓػيى ٓ٘خظَ ٞٝٛ

 ح٣ََُ٘س ٖٓ إٔ ػوٞرظٜخ ٤ٌٗٝش.

  
 "أٍِٓ٘خ ا٠ُ هط٤غ حُو٘خ٣َُ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ُو٘خ٣َُ"ا٠ُ هط٤غ ح ٌٗٛذُ٘خ إٔ  حثٌٕ" حالهظالف:

 TR. طْ ط٤ٔ٠٘ٚ ك٢ ٝٛٞ ػيى ٓ٘خظَ، 32 :8ٓغ ُٞهخ  ٖٓ حُ٘ٔخم شطخروٓٗظ٤ـش  حُزي٣َ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ حالهظالفٖٓ حُظؼ٤ِن: 

 KJV  ٝNKJV ١زؼخص ٝطْ طؼ٤ٔٔٚ رٞحٓطش

 
Cطلظ١ٞ رؼٞ حُٔوط١ٞخص )

3
 Θ

c
 f

13
، ٝحُؼي٣ي ٖٓ هْٔ ؿي٣ي٢ٛ ريح٣ش  ٙ، ألٕ ٌٛ)"٣ٔٞع"( لخػَ( ػ٠ِ حْٓ حُ

 ُٔظَؿ٤ٖٔ حإلٗـ٤ِِ ٣لؼِٕٞ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ.ح

 

WH NU  هطخ٣خى"( ر٘خًء ػ٠ِ حُٜ٘خىس حُـ٤يس ا٠ُ كي ٓخ ُـ  سٍٞـلٓ)"ُ ُي٣ٜخB D א 
C L W Θ 0233 f، ًٔخ ٛٞ ٓٞؿٞى ك٢ "(صََ ُؿلِ  هي)" حُلؼَ ا٠ُ  حالهظالف حُزي٣َ٣ـ٤َ 

1,13 
Maj ٍرٔخ ٝؿي .

خ ألٗٚ ػخىسً ٓخ  حُ٘ٔخم حُلؼَ ـً  ك٢ Turner ، ٣َ٘ف ط٤ََٗ"(. ٝٓغ ًُيحٌُٗٞد سـلَطظْ ٓ)" ٓٔظيس٣ٌٕٞ ُٚ ٝظ٤لش ح٠ُٔخٍع ِٓػ

(Syntax 3.64 ٌٚٗٛح ػ٠ِ أ )حُوطخ٣خ ط٘خٍ حُٔـلَس ٛ٘خ". ٠ٓخٍع ١َٝ٘ٓ" : 
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 ٣ٞؿي ك٢ َٓهْٝ. 20 :5ٌٛح حُ٘ٚ ٓغ ُٞهخ  ُٔـخٗٔشحُِٔلٞظش أٝ  سظٞطٌَِٔٔ٘ش حُحُإلٛالف حالهظالف حُزي٣َ هَحءس طْ اٗ٘خء 

 .ٜشٓ٘خر ش٤ٜٗ حُظ٢ رٜخ حهظالكخص 5: 2

 
 "ٞحهخثل حُـٔٞع" :حُوَحءس حُٔوظخٍس

 "ٞحطؼـزحُـٔٞع " :1حالهظالف 

 ٓلٌٝكش :2حالهظالف 

ح ػ٠ِ ىػْ اٟخك٢ ٤ٖٓأىُش ٓوط١ُٜٞخ  WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن: ًَ )حُوَٕ حُٔخرغ(،  0281 حُٔوط١ٞش ش ٓٔظخُس ٝكِٜض ٓئه

أًؼَ ٛؼٞرش  ١WH NUخص أهَٟ( ك٢ ى٣َ ٓخٗض ًخط٣َٖ. ػالٝس ػ٠ِ ًُي، كبٕ هَحءس ٢ٛٝ ٓوط١ٞش طْ حًظ٘خكٜخ )ٓغ ٓوطٞ

ٝٓـيٝح هللا"(. ٣ـخىٍ  ٞحيس ٓؼـِس ٢ٛ حَُٛزش ٝحُؼ٘خء، ٤ُْٝ حُوٞف ٝحُؼ٘خء )"هخكٛخُ٘ٔؿ٤َٛخ ألٕ حالٓظـخرش حُٔظٞهؼش  ٖٓ

أهَد ا٠ُ حٌُِٔش حُظ٢ حٓظويٜٓخ  "، ٌُٖ ٌٛحٓٔظِج٤ٖ رخَُٛزشػ٠ِ أٜٗخ "ًخٗٞح  رؼٞ حُٔؼِو٤ٖ رؤٗٚ ٣ـذ طَؿٔش 

(. ٣وخف 26 :5(. ٣ظليع ًَ ٖٓ ٓظ٠ ُٝٞهخ ػٖ هٞف حُ٘خّ )حٗظَ ُٞهخ 12 :2، َٓهْ )"ُِيٛ٘ش" َٓهْ: 

ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ ٣وٍٞ ٓظ٠ إٔ  –حُ٘خّ ٖٓ حُٔـٍٜٞ ٝحُـي٣ي ٝحُوخٍم. ًخٕ طـ٢ِ ٣ٔٞع ٝه٤خٓظٚ كيػ٤ٖ ؿي٣ي٣ٖ ٝكخثو٤ٖ ُِطز٤ؼش 

(. ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ، ًخٗض حُـٔخ٤َٛ هخثلش ألْٜٗ ٍأٝح ٤ٗجًخ ؿي٣يًح 10-9: 28؛  6: 17ًخٗٞح هخثل٤ٖ" )حٗظَ ٜٗٞى ٌٛٙ حألكيحع "

خ: ٍؿَ ٣ـلَ هطخ٣خ ٍؿَ آهَ ٣ٝ٘ل٤ٚ إلػزخص ًُي. ُوي ٗؼَٝح إٔ ٣ٔٞع ُْ ٣ٌٖ ٓـَى ٗوٚ ر١َ٘ ًٓ خ ػخى٣ًخطٔخ ًٓ ، ، ٤ُْٝ كخهخ

 .رَ ًخٕ اٗٔخًٗخ هخٍم ُِطز٤ؼش ٣ظٔظغ رِٔطش ٖٓ هللا

 
W Θ 0233 f حُ٘ٔخم، أىهَ حُؼي٣ي ٖٓ (1: 9؛  3،7: 8؛ 12 :4رط٣َوش ًٗٔٞؿ٤ش )حٗظَ 

1,13
 33 Maj) C L ) 

. حُؼي٣ي ٖٓ حُظَؿٔخص حُلي٣ؼش طلؼَ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ )حٗظَ حُؼيىٓؼ٤ٖ ك٢  كخػًَُي ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٝ)"٣ٔٞع"( ك٢ ريح٣ش حُـِٔش 

NIV NEB NLT.) 

 
 "خ١ج٤ٖرَ حُو حألرَحٍألىػٞ  ضٓخ ؿج"أل٢ٗ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 رَ هطخس ا٠ُ حُظٞرش" أرَحٍح"أل٢ٗ ُْ آص ألىػٞ  حالهظالف:

 أٝ ٗظ٤ـش  32 :5ٓغ ُٞهخ  حُٔـخٗٔشٛٞ ٗظ٤ـش حالهظالف حُزي٣َ هَحءس حُظٞٓغ ك٢ حُظؼ٤ِن: 
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 .٣يػٞ ا٤ٚ٤َُ ا٠ُ ٓخ " رؼزخٍس ؿَ ط٘ىػٞسرويٍ ٓخ طظٞهغ حألًٕ إٔ ٣ظزغ حُٜٔيٍ " –٤ش / حُٔٔؼ٤ش َٜٓء حُلـٞس حُ٘ل

 
 

 "ؿخُزخ ٣ٜٕٞٓٞ "حُل٤ٔ٣َٕٞ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ًؼ٤َح"٣ٜٕٞٓٞ "حُل٤ٔ٣َٕٞ  :1حالهظالف 

  "٣ٜٕٞٓٞ "حُل٤ٔ٣َٕٞ :2حالهظالف 

طٜيف ا٠ُ اؿَحء ط٘خهٞ أًؼَ ٝ( 33 :5)ٍرٔخ ٓؤهًٞس ٖٓ ُٞهخ ٖٓ حُ٘ٔخم  ٓلظِٔش )"ؿخُزًخ"( ٢ٛ اٟخكش ًِٔش  حُظؼ٤ِن:

٤خّ حُل٤٤ٔ٣َٖ ٝطال٤ٌٓ ٣ٞك٘خ ٝٗوٜٚ ٖٓ ؿخٗذ طال٤ٌٓ ٣ٔٞع. ك٢ حُٞحهغ، ال ٣َ٣ي حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ٔخم إٔ ٣ؼظوي حُوَحء كؼخ٤ُش ر٤ٖ ٛ

خ. هي ٣ٌٕٞ ٜٓلق  ًٓ ح ُِ٘خٓن ح١ٌُ أٗظؾ حُٔوط١ٞش( ٛٞ أٍٝ ًخطذ ٣٘٘ت  אإٔ ٣ٔٞع هي أىحٕ ح٤ُٜخّ طٔخ ًَ )ح١ٌُ ًخٕ ٓؼخٛ

حُظخ٢ُ )ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼَٔ ك٢ حُوَٕ حُٔخىّ أٝ حُٔخرغ(  אٜٓلق  هخّٝ؛ )"رٌَ٘ ٓظٌٍَ"(( frequently) اٟخكش 

طو٣ًَزخ  ٓوظِلش. أًؼَ ٖٓ كخٍا٠ُ ٝؿٞى  كخٍ ُِلؼَ، حٗظوَ حُ٘ٚ حأل٢ِٛ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى ٌٌٝٛح ا٠ُ  رظـ٤٤َ 

 .كخٍ( ك٢ ػيّ ط٤ٔ٠ٖ أ١ WHحُؼخ٢ٗ )ًٔخ ك٢ حالهظالف حُزي٣َ ، طظزغ NU ػيح، ؿ٤ٔغ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش

 

 
ٓغ حُ٘ٚ. ريالً  حُ٘خٓنحُٔؼ٤َس ُالٛظٔخّ، ٝحُظ٢ طٌ٘ق ػٖ حُل٣َش حُظل٣َ٣َش حُظ٢ أهٌٛخ  حالهظالكخصػ٠ِ رؼٞ  ١D ٗٚ ٣لظٞ

آخ ٗظ٤ـش  –)"حُؼ٣َْ"(   D  وَأط، ٞىس ك٢ ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش، حُٔٞؿ"(حُؼَّ)" ٖٓ 

ً "أٝ ٖٓ هالٍ ٓٞء كْٜ ػزخٍس "أ حُؼيىٓغ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ  حُٔطخروش  ر٘ٞٛيهخء حُؼ٣َْ" أٝ "٤ٟٞف حُؼ٣َْ" )كَك٤خ

W it cop  أ٠ً٣خ)ٝٓؼٜخ  D كبٕ حُٔوط١ٞش (،"to mourn" "إٔ ٣ليٝح)" ريالً ٖٓ حُلؼَ ٝحُؼَّ"(. 
bo

وَأ ط (

. ر٤٘ٔخ ًخٕ ٣ٔٞع، حُؼيى حٝحُلوَس حُظخ٤ُش ٖٓ ٌٛ حُٔخرن حُؼيىٓغ  ٓـخٗٔش ٢، ٝٛ"(to fast""إٔ ٣ٜٞٓٞح" ) 

 خٓؼٜ)ٝ ٤٠Dق ط، حُؼيىؼ٘يٛخ ٣ٜٕٞٓٞ. ك٢ ٜٗخ٣ش كػ٘يٓخ ٣ـخىٍ، ٝ؛ لظلِٞح٣ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣لِٗٞح ٌُٖ  ،هخثٚحُؼ٣َْ، ٓغ أٛي

it syr أ٠ً٣خ
hmg

 ظٞٓغ طل١َ٣َ.ً –)" ك٢ طِي حأل٣خّ "(    (

 
حٌُِٔخص. ك٢  خكخص ر٤ٖرلو٤وش إٔ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش ًخٗض ٌٓظٞرش ريٕٝ ٓٔ ح حُؼيىح٤ُٜ٘ش ك٢ ٌٛ حالهظالكخص٣ٌٖٔ طل٤َٔ رؼٞ 

"( إٓخء هي ؿخءَأكي حُ)" ، ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ طل٤َٔٙ ػ٠ِ أٗٚ ، طٔض ًظخرش حٌُ٘ٚٛٙ حُلخُش

، O'Callaghan 1981 ٤ِش )حٗظَٛأ ط٤ٖوَحءحُ ٖٓ "(. ٝرخُظخ٢ُ، ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أ١ا٠ُ آصٍث٤ْ )" أٝ 

 .ظوَأ ك، (WHؼٜٔخ ظزٝحُظ٢ ٣) Bٝ אك٢  (. ٣ظْ حُظوِٚ ٖٓ حُـٔٞٝ حُ٘خؿْ ػٖ 104-106

 

 

26 



 

TR WH NU  ريػْ ٖٓ "(حُوزٌَٛح  حٗظَ٘)"  طوَأًِٜخ ،W f
13

 Maj B . طظزؼٜخٌٛٙ حُوَحءس 

"ًحػض ( "his fame went out)" ٛ٘خى ٗٞػخٕ ٓوظِلخٕ ٌُٜح: ٝؿ٤ٔغ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش. 

D copك٢ َٜٗطٚ" 
sa

C* Θ f 33]ػٜ٘خ["( ك٢  طو٣ََهَؽ )"  ؛
حالهظالف هي ٣ٌٕٞ  .א 1

رَ ٣ـذ إٔ  –ؼط٢ ٓالكظش رخٍُس طُْ ٣ؼظويٝح إٔ حُلظخس ٣ـذ إٔ  حُ٘ٔخم، أ٤ًِٛخ ألٕ ي٣َ حُؼخ٢ٗ، ح١ٌُ ٣ظٔظغ ريػْ ٝػخثو٢ ؿ٤يحُز

. ٝرخُظخ٢ُ، ٍرٔخ طْ طـ٤٤َ ػزخٍس "حُظو٣ََ ػٜ٘خ" ا٠ُ "ٌٛح حُظو٣ََ" زخٍُٛٞ حُحُلظخس ٖٓ حُٔٞص(  اهخٓش٣ٌٕٞ ٓخ كؼِٚ ٣ٔٞع )ٓؼـِس 

 (.14 :4ٖٓ ُٞهخ  حٓظؼخٍطٚ ضطٔا٠ُ "َٜٗطٚ" )ٍرٔخ طـ٤َّ أٝ  إلى   ٖٓ –كَف ٝحكي كو٢ )ح١ٌُ ٣ظطِذ طـ٤٤َ 

 
 

 "ٌُٖ حُل٤٤ٔ٣َٖ هخُٞح: رَث٤ْ ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٣وَؽ ح٤ُ٘خ٤١ٖ." حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 حالهظالف: ٓلٌٝكش

)طخٌَٓ  15 :11ٓخ ٣ٔخػِٜخ ك٢ ُٞهخ ٝ 24 :12ٓخ ؿخء ك٢ ٓظ٠ ٘زٚ ٣، رلـش أٗٚ ُؼيىح ح٣ئًي حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔخء كٌف ٌٛحُظؼ٤ِن: 

 25 :10، ألٗٚ ك٢ (234، 1984ٌٛٙ حُؼزخٍس ٓٔزوًخ )ًخٍٕٓٞ طلظَٝ  25 :٣10ـخىٍ ػِٔخء آهَٕٝ رؤٕ ر٤٘ٔخ (. 412، 1964

ك٢ حُٜ٘ٞى "حُـَر٤٤ٖ" حًٌٍُٔٞ  حُلٌفال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُؼِٟ ٓزذ ًًَٝ ٣ٔٞع إٔ حُوخىس ح٤ُٜٞى هي ٗٞٛٞٙ رخُلؼَ رَرطٚ رزؼِِرٍٞ. 

. ٌُٖٝ ػ٘يٓخ ٣وخٍ ًَ ٢ٗء ػٖ حألىُش ُِلوَسٞكَ ٜٗخ٣ش أًؼَ ا٣ـخر٤ش ُٚ ٣حُٔخرن  ؼيىهطؤ ٢ٜٗ. ٍرٔخ طْ ٗطزٜخ ألٕ حُػالٙ ا٠ُ أ

٣ظْ ط٤ٔ٠٘ٚ ك٢ ؿ٤ٔغ حإلٛيحٍحص حإلٗـ٣ِ٤ِش ٝحُيحه٤ِش ، كبٕ حُلٌْ ػ٠ِ اىٍحؿٚ ك٢ حُ٘ٚ ٣ظليى رٜ٘خىطٚ حُٞػخثو٤ش حُو٣ٞش. 

 .NEB ٝREBرخٓظؼ٘خء 
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 يحّٝ"طحُوَحءس حُٔوظخٍس: "

 زخّٝ": "1ُحالهظالف 

 يحّٝ"ط حُِٔوذزخّٝ : "2ُحالهظالف 

 ُزخّٝ" حُِٔوذيحّٝ ط: "3حالهظالف 

  "حُـ٤ٍٞ"٣ًٜٞح : 4حالهظالف 

 (4: 10ك٢  حُوخ٢ٗٞٗ"٣ًٜٞح رٖ ٣ؼوٞد" )رؼي ٓٔؼخٕ  :5حالهظالف 

ا٠ُ إٔ طيحّٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ  16-13: 6ُٝٞهخ  19-16: 3َٝٓهْ  4-2: 10ط٤َ٘ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ هخثٔش حََُٓ ك٢ ٓظ٠ حُظؼ٤ِن: 

 ٣ًٜٞح(: ٍٓخُش ٓئُقٛٞ ٝ ٣ًٜٞح ٗو٤ن ٣ؼوٞد )ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٗلْ حُ٘وٚ ٓؼَ ٣ًٜٞح رٖ ٣ؼوٞد أ

I. & 2 .َّٝأٗيٍٝ رط 

 . ٣ؼوٞد ٣ٝٞك٘خ حر٘خ ُري4١. & 3

 . ك٤ِ٤ذ ٝرخٍػ6ٞ٤ُٓٞٞ. & 5

 ٝٓظ٠. طٞٓخّ 8. & 7

 . ٣ؼوٞد )حرٖ كِل٠( 9ٝ

 (َٓهْ،  ٓظ٠)ك٢  طيحّٝ أٝ ُزخّٝأ.  10

 )ك٢ ٓظ٠ َٝٓهْ( حُوخ٢ٗٞٗ. ٓٔؼخٕ أ11

 ، أػٔخٍ حََُٓ(د. ٓٔؼخٕ حُـ٤ٍٞ )ك٢ ُٞهخ 10

 ، أػٔخٍ حََُٓ(د. ٣ًٜٞح رٖ ٣ؼوٞد )ك٢ ُٞهخ11

 . ٣ًٜٞح حإلٓو٢١ٞ٣َ 12

ٔٞح ًٌُي. حأله٣َ٤ٖ ٤ُر٤٘ٔخ ؛ ٠ُٝ ٓظٔوشَ٘ ك٢ حألٗخؿ٤َ ٝٓلَ أػٔخٍ حََُٓ، حألُٝحؽ حألٍرؼش حألك٢ هٞحثْ حُظال٤ٌٓ حالػ٢٘ ػ

 ( ًخٗٞح:12-9، ٣زيٝ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ حُظال٤ٌٓ حألٍرؼش ح٥ه٣َٖ )رٔوخٍٗش حُوخثٔش أػالٙ

 . ٣ؼوٞد رٖ كِل9٠

 . طيحّٝ، حُِٔوذ أ٠ً٣خ ٣ًٜٞح رٖ ٣ؼوٞد10

 ، حُِٔوذ أ٠ً٣خ رٔٔؼخٕ حُـ٤ٍٞحُوخ٢ٗٞٗ. ٓٔؼخٕ 11

 . ٣ًٜٞح حالٓو12٢١ٞ٣َ

. أٓخ حَُٝح٣خصط٤ٔ٘ن  حُ٘ٔخمحٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى( ٢ٛ ٗظ٤ـش ٓلخُٝش  – ٨ٔ :ٕ)ًٔخ ك٢ َٓهْ  حُؼيى ح٤ٜ٘ش ك٢ ٌٛحالهظالكخص حُ

ؼش ُـ ٤"ُزّخّٝ" أٝ "طيحّٝ" ك٢ٜ أ٤ِّٛش )ػ٠ِ حألٍؿق حأله٤َس(، حٓظ٘خىًح ا٠ُ أىُش ٓوط١ٞ ّٔ . ٝحُوَحءحص حألهَٟ A Bش ٓـ

 هَٟ.ٓغ حألٗخؿ٤َ حأل ٓـخٗٔخصػزخٍس ػٖ طيحهالص أٝ 
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 (حُـ٤ٍٞ" )ٓٔؼخٕ حُوخ٢ٗٞٗ"ٓٔؼخٕ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٓٔؼخٕ حٌُ٘ؼخ٢ٗ" حالهظالف:

)"حٌُ٘خ٢ٗ"( ٛٞ حٌَُ٘ ح٥ٍح٢ٓ ٌُِٔش  ٤ُٔض ٓـَى طٜـجش ري٣ِش ُ٘لْ حالْٓ. حالْٓ حالهظالف حُزي٣َ هَحءس حُظؼ٤ِن: 

"Zealot ْٓبًح ًخٗض هَحءس كٍؿالً ٖٓ هخٗخ.  ". ٣ٜق حالWH NU كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ط٤ٌِٔ ٛل٤لش ،

 ًٔ ًٔخ ُِوخٕٗٞ أٝ ًخٕ "ه٤ًٓٞخ ٓظلٔ ، كوي طْ حٓظويحّ ٜٓطِق ٓظؼٜذ ُإلٗخٍس ا٠ُ خ هزَ ىػٞطٚ الطزخع ٣ٔٞع الكوًخ٣ٔٞع ٌٛح ٓظلٔ

الى ٝطي٤َٓ حُويّ رؼي ح٤ُٔ 70ك٢ كَد حُؼٜخرخص ك٢ حُلظَس حُظ٢ ٓزوض  ٤ٖحُؼ٤٣ٍٖٞ ح٤ُٜٞى ١ًٝ حُيٝحكغ حُي٤٘٣ش ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٗ٘ط

("DJG 181.) 

 

"٣ًٜٞح  "Judas Iscariot" ٝٓخ ا٠ُ ًُي( هَحءس B L W  א) خصٔوط١ٞحُ أىُشيػْ أك٠َ ط

 حُٔؼ٤َس ُالٛظٔخّ ك٢ حُظو٤ِي ح٢ُٜ٘: حالهظالكخص، ٝحُظ٢ طظزؼٜخ ؿ٤ٔغ حُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش. ٝٓغ ًُي، طظَٜ رؼٞ حالٓو٢١ٞ٣َ"

 ؛ ٝحُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش D ك٢ (Judas the Scarioth) "٣ًٜٞح آٌخ٣ٍٞص" 

آو٣َٞص"( ك٢  ٔؼخٕ)"٣ًٜٞح ٓ   ؛C"( ك٢ ٣َKeriothٞص ه)"٣ًٜٞح ٖٓ 

ٍٕ الْٓ ػخثِش ٣ًٜٞح. ٖٓ ر٤ٖ حالكظٔخالص حُٔوظَكش هٖٔأ٣ٍٝـخّٗٞ.  ، ( "ٍؿَ ه٣َٞص"1، ػالػش َٓ٘ٝػش: )حُؼِٔخء ػيس ٓؼخ

؛ ٣ؼٌْ حكظالٍ ٣ًٜٞحٝ( "حُٜزخؽ" 2؛ )(25 :15 ٞع٢ ؿ٘ٞد ٣ًٜٞح )٣٘( أٝ ك2: 2؛ ػخّٓٞ 24 :48ٓي٣٘ش ك٢ ٓٞآد )ا٤ٍٓخ 

، ٣زيٝ إٔ حُٔؼ٠٘ حألٍٝ ٛٞ حألًؼَ (. ٖٓ ر٤ٖ حُؼالػش38: 21َ ، ًِٔش ٣ٞٗخ٤ٗش طؼ٢٘ "هخطَ" )ٍحؿغ أػٔخٍ حَُٓ ( 3)

Θ f  א*) 71 :6 ، ٣ُوخٍ إ ٝحُي ٣ًٜٞح ٛٞ "ٖٓ ه٣َٞص" ك٢ ٣ٞك٘خن. ٝكوًخ ُزؼٞ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔشهخر٤ِش ُِظطز٤
13

 4: 12؛ (

(D) 2: 13؛ (D it
e

ؼط٠ ٝحُي ٣ًٜٞح ٗلْ حُٜلخص طُ ،  26 :13ٝ 71 :6(. ٌُٖ ك٢ ٓوط١ٞخص أهَٟ ك٢ ٣ٞك٘خ D) 22 :14؛ (

(. هي ٣ؼٌْ WH NUيػْ ط، ٖٓ ح٥ٖٓ حُٞهٞف ٓغ أك٠َ ى٤َُ ٓوط١ٞش )أ١ أٗٚ حُؼيى حك٢ ٌٌُٛح، حُظ٢ طْ ًًَٛخ أػالٙ. 

ٓغ َٓهْ  حُٔطخروشظَٜ حُؼخ٢ٗ ٣ُ حالهظالف حُزي٣َ ، ٝ(sicariusخُالط٤٘٤ش ر) ٍ حٌُِٔش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُزي٣َ حألٝحالهظالف 

 .71 :6ٓغ ٣ٞك٘خ  ٓـخٗٔشحُؼخُغ ٛٞ حالهظالف حُزي٣َ ، 16ٝ :6ُٝٞهخ  19 :3

 
 

 ٔٞط٠"حُه٤ٔٞح أ، ٠َٟٔحُ ٞح"حٗل حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٠َٟٔحُ ٞححٗل " حالهظالف:

ح٣ٌُٖ حػظويٝح أٗٚ ٖٓ  حُ٘ٔخمحُٔٞط٠"( ٖٓ هزَ  ٤ٔٞحهأ)" ، طْ كٌف حٌُِٔخص أٗٚ حألٍؿق ٖٓحُظؼ٤ِن: 

ٓخ ُْ  –، ٤ُْ ٛ٘خى ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ه٤خْٜٓ رٌُي ك٢ حألٗخؿ٤َ يٍس ػ٠ِ اهخٓش حُٔٞط٠. ك٢ حُٞحهغحُٔٔظل٤َ إٔ ٣ٔ٘ق ٣ٔٞع حُظال٤ٌٓ حُو

 ٣ٜيف ا٠ُ ط٤ٔ٠ٖ حُظال٤ٌٓ )حٗظَ حُٔالكظش ٛ٘خى(. 4-3 :9" ك٢ ٣ٞك٘خ ٢أػٔخٍ ح١ٌُ أٍِٓ٘ ٗؼَٔإٔ  ػ٤ِ٘خ "٣ـذ ك٢ ٣ٌٖ حُـٔغ
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يػٜٔخ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص ، ٝحُظ٢ ط  ، "حُؼخَٓ ٣ٔظلن ١ؼخٓٚ"TR WH NUريالً ٖٓ هَحءس 

K 565 892 it syr، ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص )حُٔزٌَس
hmg

. ( طوَأ "حُؼخَٓ ٓٔظلن أؿَٙ" 8 ™ 

ٓظ٠ ٛٞ إٔ  ػزخٍس. ٝٓغ ًُي، كبٕ حُٜيف ٖٓ ٨ٔ :٘ط٤ٔٞػخّٝ ٔ ٓغ ٓٔ :ٓٔٓظ٠  ر٤ٖ خروشٔطحُزي٣َ ًٔلخُٝش ُِحالهظالف ٗ٘ؤ 

 حُظال٤ٌٓ ٣ـذ إٔ ٣ظِوٞح حُطؼخّ، ٤ُْٝ حألؿٍٞ، ٖٓ أُٝجي ح٣ٌُٖ طِوٞح ٍٓخُظْٜ.

 

D LW 0281 א*، ط٤٠ق ػيس ٓوط١ٞخص )"(ك٤ٖ طيهِٕٞ حُز٤ض ِٓٔٞح ػ٤ِٚ)رؼي حٌُِٔخص، " حُؼيىك٢ ٜٗخ٣ش 
vid

) 

حإلٟخكش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞىٛخ ك٢ ػيى ٌٛٙ ، "ٓالّ ٌُٜح حُز٤ض"(. ٞحُهٞ)" 

 ح٣ٌُٖ حػظزَٝح ٤ٛخؿش ٓظ٠ ٓوظ٠زش ُِـخ٣ش. حُ٘ٔخمٖٓ هزَ  5: 10ٖٓ حُٜ٘ٞى، ٍرٔخ طْ أهٌٛخ ٖٓ ُٞهخ 

 
  وٍٞ"( )"ألٗٚ ك٢ طِي حُٔخػش ٤ٓظْ اػطخإى ٓخ ط ،حُؼيىحُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٌٛح كٌكض ( D Lحُٔوط١ٞخص )ك٢ هِش ٖٓ 

ط٘ظ٢ٜ ك٤غ ) homoeoteleutonٍرٔخ رٔزذ  – خطْ كٌكٜٝهي ،  

 .  حُلوَس حُٔخروش أ٠ً٣خ رـ

 

   WH NUطوَأ 

ٓٞؿٞى ك٢  ٛٞ ، ٌٝٛح ٓخB W 33 א"( حٓظ٘خىًح ا٠ُ حُٜ٘خىس حُـ٤يس ُـ ؿ٤َٛخ ٓي٣٘ش ا٠ُ حَٛرٞكخ ك٢ ٓي٣٘ش ًْٟطٜيٝح كبًح)"

C D L Θ 0171أهَٟ ) ؿ٤ٔغ حإلٛيحٍحص حإلٗـ٣ِ٤ِش. ٓوط١ٞخص
vid

 Maj- so TR طٔظزيٍ حٌُِٔش حأله٤َس )  ،

  حألهَٟ ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣: حالهظالف هَحءس "(. ٟآهَ س)"ٝحكي رـ 

 

ك٢  ْا٠ُ أهَٟ؛ ٝاًح حٟطٜيًٝ ٞحك٢ طِي حُٔي٣٘ش، حَٛر ْ)"ػ٘يٓخ ٠٣طٜيٌٝٗ

D 0171ك٢  حُ٘ٚ ا٠ُ أهَٟ"(. طْ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ٌٛح ٞح، كَٜرٟهَحأل
vid

 (L) f
1,13 

it syr
s

حالهظالف . ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ك٢ رؼٞ حُٔوط١ٞخص ط٘ظ٢ٜ ًِظخ حُـِٔظ٤ٖ ر٘لْ حٌُِٔش – homoeoteleutonحُزي٣َ حأله٤َ أ٤ًِٛخ ٝحُوَحءس حألهَٜ ٗخطـش ػٖ 

ٜخ ٣ٔٞع إٔ حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ حُؼيىك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ ِٞٛخ . طزيٝ حُوَحءس حأل١ٍٞ أ٠ً٣خ أًؼَ طٞحكوًخ ٓغ حُظ٘زئ ح١ٌُ ٣ظ

ٖٓ  حُظال٤ٌٓ ُٖ ٣ٔظ٘ليٝح ًَ ٓيٕ آَحث٤َ هزَ ٓـ٤جٚ. ٝٓغ ًُي، كبٕ حُوَحءس حأل١ٍٞ ال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أًؼَ ٖٓ طٞٓؼش ١ز٤ؼ٤ش

، كبٕ حُوَحءس حألهَٜ، (. ٌُُيWestcott and Hort 1882, 12"( )شٓوظِل س)"ٝحكي ٓيكٞػش رٜٔطِق  حُ٘ٔخم

، ح١ٌُ ٣وٍٞ إٔ ٣ٔٞع ٛؼٞرش حُٔوطغ ط٤ٖ، ٢ٛ حألك٠َ. ال طٌَ٘ أ١ ٖٓ حُوَحءٓغ ح٤ُٔخميػْ ؿ٤ي ٝطظ٘خٓذ أ٠ً٣خ ٝحُظ٢ طلظ٠ ر

، 1984ًخٍٕٓٞ ) ٝهي أهطؤٖٓ حالٟطٜخى(. ٤ٓؼٞى هزَ إٔ ٣ظٌٖٔ حُظال٤ٌٓ ٖٓ حٍَُٔٝ ػزَ ؿ٤ٔغ ٓيٕ آَحث٤َ )ك٢ َٛٝرْٜ 

حُظ٢ طٔزن "آَحث٤َ"(؛  أىحس حُظؼ٣َق كو٢لٌف ط" B"ٝ "D"حُٞحهغ إٔ "ٖٓ آَحث٤َ" ) ض" كٌكB"ٝ "Dٕ "ا ك٢ هُٞٚ( 251

 ٤ٓـ٤َ حُ٘ٚ رٌَ٘ ًز٤َ ٖٓ هالٍ ػيّ طلي٣ي حُٔٞهغ حُــَحك٢. حُلٌفٝاال كبٕ ٌٛح 
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 "رؼِِرٍٞ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٍ"٣ِٞزؼ: "ر1حالهظالف 

 د"رؼِِرٞ" :2حالهظالف 

" ٝٛٞ ػ٠ِ حألٍؿق حٌَُ٘ حُٜل٤ق ٌُٜٙ حٌُِٔش. )ٌٛٙ Beelzebul" "رؼِِرٍٞ" طوَأ ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُظؼ٤ِن:

Pح٥ٕ رَى٣ش  ٜخحُوَحءس طيػٔ
110

ح  ًَ (. هي ٣ٌٕٞ حُوخىس حُي٤٘٣ٕٞ هي حهظَػٞح ٌٛح حُٜٔطِق ّ 300 ٝطئٍم رلٞح٢ُ، حٍُٔ٘٘ٞس ٓئه

ُٚ حُوٜٞرش حٌُ٘ؼخ٢ٗ ا٠ُ ا(، ٝحُظ٢ طَِٓ [٨ٔ] ٙٔ :ٕ غٖ: رؼَ )"حَُد" حٗظَ ٤ٖٗٞٛ ػزَح٤ٗظ٤ٖٓ هالٍ حُـٔغ ر٤ٖ ًِٔظ

،  حُزي٣َ حألٍٝ ٛٞ ٓـَى طـ٤٤َ آالث٢ ٣ظـ٘ذ ط٤ًَزش حالهظالف (. ٖٔ :٨ِٓٞى ٔ، حٗظَ حُٔل٢ِ؛ ُٝرٍٞ )"حٌُٖٔٔ حُلوْ"

حُزي٣َ حُؼخ٢ٗ ك٢ حُ٘ٔوظ٤ٖ حُالط٤٘٤ش ٝح٣َُٔخ٤ٗش حُوي٣ٔش كٜٞ ٓلخُٝش ُظؼ٣َق ٌٛح حالهظالف ٝٛٞ أَٓ ؿ٤َ ٓؤُٞف ك٢ ح٤ُٞٗخ٤ٗش. أٓخ 

ظزَ ػزخىس ْٛ٘ ٣ؼزي ٖٓ هزَ حُٞػ٤٤ٖ٘. ٝرٔخ إٔ ًَ ػزخىس حألٛ٘خّ ًخٗض طؼٝٛٞ ، (16، 6، 3-2: 1َٓ 2ُٚ ػوَٕٝ )حٗظَ ٓغ ا

ٛ٘خى ٤ٗجًخ ؿ٣َزًخ ٤ٗطخ٤ًٗخ كٍٞ ػزخىس  ٣زيٝ إٔٝ، (20: 10ًٍٞٗؼّٞ 1؛ 37: 106؛ ِٓ 17 :32؛ طؼ٤٘ش 7: ٤ُِ٘17طخٕ )ال٤٣ٖٝ 

ع ًخٕ ٣ُيػ٠ ك٢ حُٞحهغ خ ٤ُِ٘طخٕ. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗ٘خ ُْ ٗوَأ ك٢ أ١ ٌٓخٕ إٔ ٣ٔٞ، ٓٔخ ؿؼَ حٓٔٚ َٓحىكً ٌٛح حإلُٚ حُزـ٤ٞ

، ٝٝؿٜض ا٤ُٚ أًؼَ ٖٓ َٓس طٜٔش "ٝؿٞى (26، 24: 12غ ح٤ُ٘طخٕ طلض ٌٛح حالْٓ )، كوي طْ حطٜخٓٚ رؤٗٚ طلخُق ٓ"رؼِِرٍٞ"

ٛ٘خ ُإلٗخٍس ا٠ُ حُِـش حألًؼَ حُىٍحًءح حُظ٢ ٣ظْ حٓظويحٓٚ ٝ(. 48 :8؛ ٕٓ :١؛ ٣ٞك٘خ 30 :3" )َٓهْ ػل٣َض" أٝ "ٓؼٚ ٤ٗطخٕ

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣طزوٜخ أكيْٛ ػ٠ِ ح٥هَ.

 

D it syrٝأٓٚ. ك٢  أر٤ٓٚ٤ٌٕٞ ٟي  ك٢ ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص طوٍٞ إٔ "حَُؿَ" 
c,s

" man" حَُؿَ ، طْ طـ٤٤َ

خ ٓغ ح٤ُٜخؿش ك٢ ظطخرن٣( ُـؼَ حُ٘ٚ " "sonا٠ُ  ًٓ  .6: ٤ٓ7وخ  طٔخ

 
ٖ ٝٓ)"   TR WH NU طوَأ

LW B "( ر٘خًء ػ٣٠ِٔظلو٢٘ال كحر٘ٚ أٝ حر٘ظٚ أًؼَ ٢٘ٓ أكذ 
mg

 C ؿ٤ٔغ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش. ظزؼٜخ ٝٓخ ا٠ُ ًُي، ٝحُظ٢ ط א

it) رؼٞ حُٔوط١ٞخصٝ
d

 B
txt

 D  
19

P؛ طلٌف( طلٌف ٌٛٙ حُلوَس 
19

P  ًَ ٍرٔخ رٔزذ  – 38: 10أ٠ً٣خhomoeoteleuton 

(. ٝٓغ ًُي، كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ًٗٔٞؽ ًالٛٔخ ط٘ظ٢ٜ رـ  b37 ٝ10 :38: 10)ك٤غ إٔ 
19

P  ٖٔ10ُْ ٣ظ٠: b37  ٕٝأ

homoeoteleuton  ٗخٓن. ًظذ 38 :10 كٌف٣لَٔ كو٢ B  َٛ37 :10ك٢ حأل  ًٜ ح حُلوَس حًٌٍُٔٞس أػالٙ، ػْ أٟخكٜخ ش، ٗخه

، إً، ٔظ٘ظؾَٛ ٗد. 4: 10د ٝ 37 :10، ٓغ كٌف (42-34: 10ٓوظَٜس ٌُٜح حُٔوطغ ) طَؿٔش Dويّ ٝطك٢ حُٜخٖٓ حُٔل٢ِ. 

، ٟخكش(؟ ًلـش ُِوَحءس حأل١ٍٞحإللٌف )أٝ حُ، أّ إٔ ٛ٘خى ٓززًخ طل٣َ٤ًٔخ ٌُُي ٛ٘خ حُلٌفٝكيٙ ٛٞ ح١ٌُ ٣لَٔ  حُ٘ٔخمهطؤ إٔ 

 رٞحُي٣ْٜ. حألٝالى، ٝحُظ٢ طظليع كو٢ ػٖ ػالهش 35 :10ٓغ  حُٔـخٗٔشُظلو٤ن  حُ٘ٔخمطْ كٌكٜخ ٖٓ هزَ  د37: ٣10ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ 
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19 א W B Cُظؼز٤َ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُٔٞؿٞى ك٢ أك٠َ حُٜ٘ٞى )ح
P،٠ُ ، ٣لظوَ ا"(رخٍى ًؤّ)"  ( ٝٓخ ا٠ُ ًُي

 حُظَؿٔخصٝطٞؿي ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ  D)"ٓخء"( ٢ٛ اٟخكش ١ز٤ؼ٤ش ٓيٍؿش ك٢  ، كبٕ ًِٔش رؼي ٛلش "رخٍى". ٌٌٝٛح ٓ٘ؼٞص

 ُـٍٞؿ٤ش( ٝك٢ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش.حُوي٣ٔش )حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش ٝح٣َُٔخ٤ٗش ٝحأل٤ٍ٘ٓش ٝحإلػ٤ٞر٤ش ٝح

 

)"ك٢ حُٔـٖ   TR WH  NUطوَأ 

vid19 א L W B Cحُٔٔظخُس حُزخُـش  حُٞػخثن، حٓظ٘خىًح ا٠ُ ػٖ أػٔخٍ ح٤ُٔٔق"( ٣ٞك٘خٓٔغ 
P . ،طْ طـ٤٤َ حالْٓ ٝٓخ ا٠ُ ًُي

D syr)"٣ٔٞع"( ك٢  )"ح٤ُٔٔق"( ا٠ُ  
c

 حُ٘ٔخمرؼٞ أكي أٝ ألٕ حالهظالف ُِٞؿٞى هَحءس . ظَٜص 

حػظويٝح أٗٚ ٖٓ حُـ٣َذ إٔ ٣ظٔخءٍ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ ػٔخ اًح ًخٕ ٣ٔٞع ٛٞ ح٤ُٔٔق ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم ح١ٌُ ٣ُيػ٠ ك٤ٚ "ح٤ُٔٔق". 

 .Dك٢ ط٢ حُوَحءحص حُٜؼزش ٛٞ أَٓ ٗٔ ٖٓ ول٤ق"ح٤ُٔٔق" ا٠ُ "٣ٔٞع". ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ صٌٌٝٛح طـ٤َ

 

 
 ٤ٌٓٙ""أٍَٓ ]ٍٓخُش[ ػٖ ٣َ١ن طال حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "أٍَٓ حػ٤ٖ٘ ٖٓ طال٤ٌٓٙ" حالهظالف:

ٛٞ ٗظ٤ـش ، كٖٔ حألٍؿق إٔ )أٝ حُؼٌْ(  حُظزْ ٓغهي  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ  حُظؼ٤ِن:

 ٓٔظخُ. ٢ُي٣ٜخ ىػْ ٓوط١ٞ هَحءس ر٤٘ٔخ . 18 :7ٓغ ُٞهخ  حُؼيى حٌٛ ٔـخٗٔشُ ٖٓ ٗخٓنُٔلخُٝش 

 
 ك٤ِٔٔغ" "ٖٓ ُٚ أًٗخٕ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٖٓ ُٚ أًٗخٕ ُِٔٔغ ك٤ِٔٔغ" حالهظالف:

 :7؛ 23، 9: 4س ٓغ طِي حُٔٞؿٞىس ك٢ َٓهْ )ٌٛٙ حُؼزخٍ رٔـخٗٔشح٣ٌُٖ هخٓٞح  ُِ٘ٔخم٢ٛ ٗظ٤ـش حالهظالف حُزي٣َ هَحءس حُظؼ٤ِن: 

 (. ٣زيٝ حُ٘ٚ حُٔٞٓغ حُ٘خطؾ أك٠َ ك٢ حُوَحءس حُ٘ل٣ٞش ٖٓ حُ٘ٚ حألهَٜ.35 :14؛ 8: 8( ُٝٞهخ )16
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 أػٔخُٜخ"ًُظٜخ"حُلٌٔش  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ح"ص ٖٓ ر٤ٜ٘خحُلٌٔش طزٍَٝ" : حالهظالف

ح ألٜٗخ ٓٞؿٞىس ك٢  WH NUطظٔظغ هَحءس  حُظؼ٤ِن: ًَ حُٔزٌَس )ال  حُظَؿٔخصٝحُؼي٣ي ٖٓ  ،א B* Wريػْ أك٠َ ُِٔوط١ٞخص ٗظ

٤ٓitٔخ 
k

ٝ ،syrٝ ،cop) ،رؼٞ حُٔوط١ٞخص )ٝحُظ٢ ًخٕ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ أهيّ ٖٓ هَحءس٢ٛ  ًٝخٕ ٓؼَٝكًخ ٖٓ هِزَ ؿ٤َّٝ أٜٗخ 

ٓغ ُٞهخ  حُؼيى حُٔطخروش ٌٛ حُ٘ٔخمِٚ ىػْ ٖٓ ٓوط١ٞخص الكوش ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ ٗظ٤ـش ُٔلخُٝش ك أٓخ حالهظالف حُزي٣َ(. ّ 400 كٞح٢ُ

خ أٜٗخ ٛل٤ل. حُلٌٔشٓ٘خظَسكوَس ٝحُظ٢ ٢ٛ ، 35 :7 ًٔ ش ٖٓ هالٍ أكؼخُٜخ ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حالٓظِٜحء رٜخ ُِلظخص، طؼزض ىحث

 .ِلٌٔشُ ؿ٤خٍ حُٔٔظوز٤ِشحألحُٔٔظوز٤ِش. ٣ٜ٘ذ حُظ٤ًَِ ك٢ ُٞهخ ػ٠ِ 

 
 "شٓ"أًِٞح هزِ حُظوي حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ش"أًَ هزِ حُظويٓ: حالهظالف

 26 :2ك٢ َٓهْ حُٔ٘خظَس ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ طٔؼَ ٓطخروش ُِٔوخ١غ  NUٖٓ هزَ ٓل١ٍَ حالهظالف حُزي٣َ هَحءس طْ ٍكٞ  حُظؼ٤ِن:

P)ى ٜٞ٘حُؤهيّ ر ٣لظ٠. ٌُٖ حُزي٣َ 4: 6ُٝٞهخ 
70

( ٝأًؼَٛخ طً٘ٞػخ. اٜٗخ أ٠ً٣خ حُوَحءس حألًؼَ ٛؼٞرش ألٕ ٓوطغ حُؼٜي حُوي٣ْ 

٘خٍ ا٤ُٚ ٛ٘خ ) ُٔ ١ ٌحُٔخرن، حُ حُؼيى ر٤ٖ، ًٔخ أًِٞح حُوزِ –٤ُْٝ ىحٝى كو٢  –( ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ىحٝى ٍٝؿخُٚ 6-1: 21ْٛ 1حُ

ٓغ ح٤ُٔخم حُٔزخَٗ أٝ  ٓطخروش WH NU، ٣ٌٖٔ إٔ طٔؼَ هَحءس ١ أٛلخد ىحٝى(. ٝرخُظخ٢ُ)أ ٓؼٚ " ح٣ٌُٖ ظليع ػٖ "ٛئالء٣

 .OT ػزخٍس حُؼٜي حُوي٣ْ

 
  ًؼ٤َس" ؿٔٞعطزؼظٚ ٝ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ًٕٝؼ٤َٝطزؼٚ " : حالهظالف

ال ٣ٌٖٔ حٓظزؼخى ٌٛٙ حُوَحءس . Bٝٝ אٛٞ حُوَحءس حأل٤ِٛش رٔزذ ٝؿٞىٙ ك٢  حالهظالف حُزي٣َٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ  حُظؼ٤ِن:

 حٍُٞٝىحصك٢ أ١ ٖٓ  ٗلْ حُظؼز٤َ  ٣وٞٓٞح رظو٤َُْٜ  Bٝ א ٗٔخمحألهَٜ رخػظزخٍٛخ ط٣ٌ٘زًخ ٌٓ٘ي٣ًٍخ ألٕ 

 )حٗظَ ٓظ٠حُؤٔش حألهَٟ ك٢ 
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 ٠.ٓطخروش ٖٓ حُ٘ٔخم ألِٓٞد ٓظٗظ٤ـش  NU، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ هَحءس (. ٌُُي2: 19؛ 30 :15؛ 2: 13 ؛1: 8؛ 25 :4

 

 
، ٣ظزغ ٓظ٠ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش ٕٔ :ٕٔ. ك٢ ٗ-ٔ: ٕٖٗٓ اٗؼ٤خء  ٓوظزٔش( ٕٔ-٨ٔ: ٕٔ) أػيحى شحأله٤َ ٖٓ أٍرؼ حُؼيى ٞٛ حٌٛ

"(. ٝٓغ ٣َٗؼظَٚ حث، ٝٛٞ ٣وظِق حهظالكًخ ٝحًٟلخ ػٖ حُ٘ٚ حُٔخ١ٍٞٓ )"ٝٓظ٘ظظَ حُـِحألْٓ"( خءٍؿ٣ٌٕٞ حٓٔٚ ٝػ٠ِ )"

رؼٞ ك٢ ، ٝح١ٌُ طْ ِٓئٙ ( )"حٓٔٚ"( حُلخٍ هز١ٌَ حُ كَف حُـَ  ٓظ٠حٓظزؼي كوي ، ًُي

 حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش. ٖٓ ٓظ٠ٓغ حهظزخّ  ُِٔطخروش( W 0233حُٔوط١ٞخص )

 

 
 حألهَّ طٌِْ ٝأرَٜ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

                      طٌِْ ٝأرَٜ""حألهَّ ٝحألػ٠ٔ  :1 حالهظالف

             طٌِْ ٝأرَٜ"       حألػ٠ٔ حألهَّ" :2حالهظالف 

خ ًٌٓٔٞٗخ ر٤٘خ٤١ٖ ،WH NUٝكوًخ ُوَحءس  حُظؼ٤ِن: ًٜ ، ٝٗظ٤ـش ٌُُي "حُ٘وٚ حألهَّ" ٝأهَّ، ٝأػ٠ٔ، ٗل٠ ٣ٔٞع ٗو

حإلٟخكخص حُٔٞؿٞىس ك٢  حُ٘ٔخم، هيّ طٌِْ ٝأرَٜ حألهٌَُٖٙٝ ألٗٚ ٣زيٝ ٓلًَؿخ إٔ حُ٘وٚ  طٌِْ ٝأرَٜ. .

 خ حإلٟخكظ٤ٖ.ظ٣ٌ٘ق حُطز٤ؼش حُؼخ٣ٞٗش ٌُِالكخص حالهظطزي٣َ حٌُِٔخص ك٢ حالهظالك٤ٖ حُزي٤ِ٣ٖ. ٝ

 

 
 "رؼِِرٍٞ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٍ"ٞ"رؼ٣ِز :1حالهظالف 

 "رؼ٣ِِزٞد" :2حالهظالف 

 25: 10حُظؼ٤ِن: حٗظَ حُظؼ٤ِن ػ٠ِ 
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"( ، حٓظ٘خىًح ٖٝٓ ُْ ٣ـٔغ ٓؼ٢ كٜٞ ٣لَم)"  TR WH NUطوَأ 

B C D L W fا٠ُ 
1,13

  Maj ٝ حُ٘وٚ ح١ٌُ ال طوَأ، ٓٔخ ٣ـؼِٜخ )"أٗخ"( ا٠ُ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُز٤خٕ  الفحهظهَحءس ط٤٠ق" ،

syr 33 ٌٛح ٓيػّٞ ٖٓٝ حالهظالف " ٣لَه٣٢٘ـظٔغ ٓؼ٢ 
hmg

 cop
bo

 Athanasius ٝأػ٘خ٤ّٓٞ Origenٝأ٣ٍٝـخّٗٞ  א 

ًظزض أٝ  حالهظالف ٌٛٙءس هَحُْ طظز٠٘ أ١ ٗٔوش اٗـ٣ِ٤ِش ٝؿ٣َزش.  حالهظالفهَحءس ، طزيٝ شؼحُلي٣ خٓخصكٔرخُ٘ٔزش ا٠ُ حإلٝ

". ٣لَه٢ٌُٖ٘ٝ ال ري إٔ ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ؿ٣َزخً ُزؼٞ حٌُظزش ٝحُٔل٣َٖٔ ٝحُٔظَؿ٤ٖٔ حُويح٠ٓ، ح٣ٌُٖ حكظلظٞح رخُوَحءس "ِٓلٞظش ػٜ٘خ. 

َ ٛٞ ٣ظطخرن ٓغ هط٤ؼٚ ا٠ُ كي ، رحف ػ٠ِ أٗٚ ٣َ٘ٔ حَُحػ٢حُوَ طل٣َن. ٝال ٗلٌَ ك٢ طل٣َوٜخػٖ ؿٔغ حُوَحف ٝ حُٔـخُظليع ٣

ِٓ  ، رويٍ ٓخ ٣ظليأٗٚ ، 4: ٣9ٔٞع ٗلٔٚ. هخٍٕ أػٔخٍ  ط٘ظ٤ضأٝ  طل٣َنهَحكٚ ٣ؼ٢٘  طل٣َن، كبٕ ٣ٌِٚٔٞع ٓغ أُٝجي ح٣ٌُٖ ْٛ ٖٓ 

، ٠٣طٜي ح٤ُٔٔل٤٤ٖ. إ ا٣ٌحء حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٛٞ ا٣ٌحء ، ك٢ حُٞحهغُْك٤غ هخٍ ٣ٔٞع ُزُْٞ، "ُٔخًح ط٠طٜي٢ٗ؟ "ػ٘يٓخ ًخٕ رٞ

، ك٤غ ٣ـخىٍ ٛٞ ٓخ ٣ظٞحكن ٓغ كلٟٞ ٌٛح حُٔوطغ، ٝخٍس "ط٘ظظ٢٘" ٓٔخ٣ٝش ُـ "طلَه٢٘"ػز ، كبٕ حُظؼز٤َ هي ط٤ٌٕٞٔٞع. ٌٌٝٛحُ

"، ٍرٔخ حهظَٜٙ حُؼي٣ي ٣لَه٢٘(. رٔزذ ػيّ حٍط٤خكْٜ ُظؼز٤َ "29-25: ٣12ٔٞع رؤٕ أ١ ٌِٓٔش ٓ٘ؤٔش ػ٠ِ ٗلٜٔخ ُٖ طٜٔي )

ُظلو٤ن حُظٞحُٕ ٓغ حُلوَس  "me" ٖ اٟخكش "أٗخ"". رخُطزغ، ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع حُؼٌْ: ًخٕ ٖٓ ح٣ٌُٔٔلَمٖٓ حٌُظزش ا٠ُ "

. ٣ليع ٗلْ حالهظالف ح٢ُٜ٘ ط٤ٖوَحءحُٖٓ أ١  خ أل٤ِٓ١ٔ حُٔؼ٠٘حُٔخروش "حُ٘وٚ ح١ٌُ ٤ُْ ٓؼ٢ ٛٞ ٟي١". ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ، ٓغ ىػْ ٝػخثو٢ ٣ل٠َ حُوَحءس حألهَٜ )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(. 23 :11ك٢ ُٞهخ 

 
 ."ٝحهلٕٞ هخٍؿخ ١خُز٤ٖ إٔ ٣ٌِٔٞىكيْٛ: ًٛٞح أٓي ٝاهٞطي كوخٍ ُٚ أ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُؼيى ٓلٌُف" حالهظالف:

 46 :12)ط٘ظ٢ٜ ًَ ٖٓ  homoeoteleutonرٔزذ  حُؼيى( طْ كٌف 1ًحص ٗو٤ٖ: ) TR NUحُلـؾ حُٔئ٣يس ُوَحءس  حُظؼ٤ِن:

 47 :12اًح ًخٗض ٝ ٗوٚ ٓخ. هٍٞظطِذ ٍىًح ػ٠ِ ط 48 :12حٓظـخرش ٣ٔٞع ك٢  2))  ر٘لْ حٌُِٔش 47 :12ٝ

( ٓـٔٞػش حُٜ٘ٞى حُظ٢ طيػْ 1ًحص ٗو٤ٖ: ) رخالهظالف )كٌف حُؼيى(، كِٖ ٣ـ٤ذ ٣ٔٞع ػ٠ِ أ١ ٗوٚ. حُلـؾ حُوخٛش ٓلوٞىس

( ًخٕ ٖٓ 2ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٜ٘ٞى. ) homoeoteleutonًز٤َس، ٓٔخ ٣يػٞ ا٠ُ حُظٔخإٍ ػٔخ اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ كيٝع  حُلٌف

، ك٢ ك٤ٖ طٞهغ ٓظ٠ إٔ ٣ٔأل حُوَحء ٌٛٙ حُلـٞس ك٢ 48 :12ٝ 46 :12هالٍ ح٤ُٔخم َُٔء حُلَحؽ ر٤ٖ  ٖٓ حُ٘ٔخميكغ ٘حٌُٖٔٔ إٔ ٣

، ُي٣ٚ ىػْ أك٠َ ٢ٛٝ حُوَحءس WHحُٔٞؿٞى ك٢  حالهظالف حُزي٣َ، كبٕ شٓظٔخ٣ًَٝ حأل٤ٗخء ُٝٔخ ًخٗض أًٛخْٜٗ أػ٘خء هَحءطْٜ. 

 ػ٠ِ حألٍؿق.)ربٟخكش حُؼيى( حُظ٢ طْ طـ٤٤َٛخ 

 
K Θ fٞ حُٔوط١ٞخص حُٔظؤهَس )ط٤٠ق رؼ

13
itحُوي٣ٔش  حُظَؿٔخص( ٝحُؼي٣ي ٖٓ 

b,h 
* syr

c,h 
cop

sa,bo
)  )

 .5: 8ٓغ ُٞهخ  ٓطخروش)"حُط٤ٍٞ"(. ًخٕ ٌٛح  )"ٖٓ حُـ٘ش"( رؼي 
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 "ٖٓ ُٚ أًٗخٕ ك٤ِٔٔغ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٖٓ ُٚ أًٗخٕ ُِٔٔغ ك٤ِٔٔغ" حالهظالف:

: 4ٓغ َٓهْ  حُٔطخروش)حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(. ٍرٔخ طٌٕٞ حُوَحءس حأل١ٍٞ ٗظ٤ـش  15 :11حالهظالف ك٢ ٓظ٠ كيع ٗلْ  حُظؼ٤ِن:

 . ال ٣ظؤػَ ٓؼ٠٘ حُوٍٞ ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ، ٌُٖ حُوَحءس حُط٣ِٞش طـؼَ حُوَحءس حُ٘ل٣ٞش أك٠َ.٨: ٨؛ ُٞهخ  9

 

 
D  حًٛذ (   ) حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش طٔأل ربٟخكشرخُِـش ٝرؼٞ حُٔوط١ٞخص"(

 .9: 6اٗؼ٤خ  ٖٓ، ًُٝي حهظزخٓخ هزَ هَحءس حُ٘ٚ حأل٢ِٛ ا٠ُ ٌٛح حُ٘ؼذ ٝهَ"(

 

 
 .Bحُو١ٞ ُـ  WHٌٛح ٣ؼٌْ طل٤٠َ ٝ)"حُؼز٤ي"(.   WH ض ٗٔوش، كٌكB 1424 cop٘ٚ ُ حطزخػخ

 

 
 "خُ٘ز٢ر" :حُوَحءس حُٔوظخٍس

 "حُ٘ز٢اٗؼ٤خء  رـ" :1حالهظالف 

 "حُ٘ز٢ آٓخف رـ" :2حالهظالف 

، ٛٞ حُ٘ز٢ ح١ٌُ حهظزْ ٓ٘ٚ ٓظ٠. طٔض ٓ٘خه٘ش ٌٛٙ إٔ آٓخف، ٤ُْٝ اٗؼ٤خء طظٞهق ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش ح٤ُٜ٘ش ػ٠ِ كو٤وش ُظؼ٤ِن:ح

ٛٞ "حُ٘ز٢" ح١ٌُ هٜيٙ ٓظ٠ ًخٕ  لٜٔٞح إٔري أْٜٗ ُْ ٣حٌُِٔ٘ش ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ. هخٍ ٣ٞٓخر٤ّٞ إ رؼٞ حُ٘ٔخم ال

 طٌٕٞ، ٌُٖٝ ك٢ حُ٘ٔن حُيه٤وش اٗٚ [اٗؼ٤خء حُ٘ز٢ " رـ]"  ـ٤َ ك٢ حإلٗ ٞحكخ، ٝرخُظخ٢ُ "أُٟآٓخف

ٜٗخ ًخٗض ك٢ حُ٘ٔن ". ٌٌٝٛح، ًخٕ ٣ٞٓخر٤ّٞ ٣يحكغ ػٖ حُوَحءس حألهَٜ، ٓؼًِ٘خ أاٗؼ٤خء"( رـ)" ريٕٝ اٟخكش  

٤ِٜخ ك٢ ؿ٤ٔغ ( ٢ٛ حُوَحءس حأل٤ِٛش، ألٗٚ طْ حُؼؼٍٞ ػأٓخف) طٞهغ ؿ٤َّٝ إٔ ٝ(. 47: 1،  1857ط٣َـِِ حُيه٤وش )حٗظَ

. ٝٓغ ًُي، ال طٞؿي  اٗؼ٤خء حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش، ٌُٖٝ رؼي ًُي طْ اُحُظٜخ ٖٓ هزَ حَُؿخٍ حُـِٜش ٝحٓظزيحُٜخ رـ

 ٌُٖ حُٔؼ٤َ ُالٛظٔخّ ٛٞ إٔ ؿ٤َّٝ .ٓوط١ٞش ٝحكيس طوَأ 
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ًخٕ  ٓظ٠إلظٜخٍ إٔ  حُؼيى حٌٛ)أكي ٓ٘ظوي١ ح٤ُٔٔل٤ش ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ(، ح١ٌُ حٓظويّ  Porphyry ًخٕ ٣َى ػ٠ِ رٍٞك١َ٤

ك٢ ٝهض  حُ٘ٔخمٖٓ حُٔلظَٔ ؿيًح إٔ ٝؿخٛالً. ٌٌٝٛح، ٗؼِْ أٗٚ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ال ري إٔ رؼٞ حُٔوط١ٞخص هي هَأص "اٗؼ٤خء". 

، ك٤غ كٌف حُٜٔلق אالكن ٗطزٞح ًِٔش "اٗؼ٤خء" ٖٓ حُ٘ٚ ُظٜل٤ق هطؤ ٓظ٠. ٍرٔخ ًخٕ ٌٛح ٓخ كيع ك٢ 
 اٗؼ٤خء ًِٔش א1

"Isaiah" .ٝ (. ٌُٜٝح حُٔزذ حػظزَ 9: 27رخُٔؼَ ك٢ أٓخًٖ أهَٟ )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ  ٓظ٠ك٢ ٓوط١ٞخص أهَٟ طْ طٜل٤ق

طَؿٔش ، ٝحُظ٢ طْ طـ٤٤َٛخ رؼي ًُي رلٌف "اٗؼ٤خء" أٝ اٟخكش "آٓخف". ٤ش"اٗؼ٤خء" أِٛ رـ( إٔ حُوَحءس 13، 1882ٍٛٞص )

، ٌُٖٝ طْ أٓزخرٚ(ٔؼَكش ُ Tasker 1964 ،412طخٌَٓ  )حٗظَك٢ حُ٘ٚ أىٍؿض "اٗؼ٤خء"  NEBٝحكيس حإلٗـ٣ِ٤ِش، ٢ٛٝ 

طْ اىهخُٚ ألٗٚ  "Isaiah"ُلع  ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إىكخًػخ ػٖ حُوَحءس حألهَٜٝ. TR WH NU، ح١ٌُ ٣ظزغ ح٥ٕ REBطـ٤٤َ ٌٛح ك٢ 

ٕ كبُْ ٣لؼَ ًُي،  خػ٘يٓ( 17ٝ :12؛ 17 :8؛ 14 :4؛ 3: ٢3 حالهظزخٓخص حُ٘ز٣ٞش )ٓظ٠ إٔ ٢ٔٔ٣ "اٗؼ٤خء" كػ٘ي  ط٤خًخٕ ٗٔ

ٝطْ طٜل٤لٚ الكوًخ   א*ٍرٔخ ٝؿي ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حإلىٍحؽ ٣َ١وٚ ا٠ُ  ٝحُظؼ٤ِوخص(. 5: 2؛ 22 :1حٓٔٚ )حٗظَ  ٤٠٣ٕٞلحُ٘ٔخم 

ك٢ 
 .א1

 

 
 

 حُؼخُْ" ٌٓظٞٓخص ٌٓ٘ أٓخّ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٌٓظٞٓخص ٌٓ٘ حألٓخّ" حالهظالف:

. ٣وٍٞ حُ٘ٚ 2: 78ػٖ أٓخّ حُؼخُْ". ٌٛح حهظزخّ ٓؤهًٞ ٖٓ ِٓ  ٌٓظٞٓشز٢ "أ٤ٗخء ًخٗض ، هخٍ حُ٘ٝكوًخ ُِوَحءس حُٔطُٞش حُظؼ٤ِن:

، ٝحُظ٢ ط٤َ٘ ػ٠ِ حألٍؿق، ك٢ ٤ٓخم حٍُِٔٓٞ، ا٠ُ ريح٣ش ىُٝش آَحث٤َ. طوٍٞ حأل٤ٗخء ًخٗض ٓول٤ش "ػٖ حُوي٣ْ" حُؼز١َ إٔ ٌٛٙ

٣ظزغ حُ٘ٚ  ٓظ٠بًح ًخٕ كظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘وَ "ريح٣ش حُوِن". ، ٝحُأل٤ٗخء ًخٗض ٓول٤ش "ٌٓ٘ حُزيح٣ش"حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش إٔ ٌٛٙ ح

 ٓظ٠اًح ًخٕ ٝ". (، كٖٔ حَُٔؿق إٔ طٌٕٞ حُوَحءس حُو٤َٜس أ٤ِٛش: "ٌٛٙ حأل٤ٗخء ًخٗض ٓول٤ش ػٖ حألٓخّ )إلَٓحث٤َحُؼز١َ ٛ٘خ

ح ألٕ حألىُش حُيحه٤ِش ٣ٌٖٔ  ًَ يػْ أ٣ًخ ٖٓ ط خ٣ُ٘ظَ ا٤ُٚ ػ٠ِ أ٣ٜٗظزغ حُ٘ٚ ح٤ُٞٗخ٢ٗ، كبٕ حُوَحءس حأل١ٍٞ طٌٕٞ أًؼَ ٓالءٓش. ٗظ

 )"حُؼخُْ"(.  كٌف، ٣ـذ إٔ ٗ٘ظوَ ا٠ُ حألىُش حُوخٍؿ٤ش، حُظ٢ طل٠َ رٌَ٘ ١ل٤ق ط٤ٖحُوَحء

 

 
Maj C L W Θ 0233 f، ك٢ حُٔوط١ٞخص حُالكوش:)"٣ٔٞع"( ، حُلخػَ، ٣ظْ اىٍحؽ حُط٣َوش حُٔؼظخىسك٢ 

13
 33 .

أهيّ ػالع ٓوط١ٞخص  –ؼَ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ ألٕ ٌٛح هْٔ ؿي٣ي. ٝكوًخ ألك٠َ ى٤َُ ٝػخثو٢ حإلٗـ٣ِ٤ِش حُلي٣ؼش طل حُظَؿٔخصحُؼي٣ي ٖٓ 

(* B 0242
vidحُٔٔظ٘يحص حُالكوش  ك٢ ك٤ٖٗخَٓ"(. رٌَ٘ )ٝح١ٌُ ٣ؼ٢٘ "َٗف  حُلؼَ  ٓظ٠ًظذ  – (א

 .15 :15ٓغ ٓظ٠  ٓـخٗٔش، ٝح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ حألٍؿق )رٔؼ٠٘ "َٗف" رزٔخ١ش( طوَأ  (( D C L Wא2)

 

 
خ رٔؼظْ حُٔوط١ٞخص  ٖٓ ريالً  ًٓ ٢ٛٝ حُٔوط١ٞش ، طوَأ اكيٟ حُٔوط١ٞخص )"حرٖ حإلٗٔخٕ"(، ٓيػٞ

 (.هللا"")  ٗخٛي آهَ )أر٤لخ٤ّٗٞ( ٣وَأ ٛ٘خى ، ٝ)"حرٖ هللا"( ( 28)
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  أػالٙ. 9: 13حٗظَ حُظؼ٤ِن ػ٠ِ 

 

 
B cop

bo
 .لش٠ؼ٤ٌٛٙ حُٜ٘خىس حُ ٣WHظزغ ٝ)"ًَ ٢ٗء"(  لٌف طٝأ٣ٍٝـخّٗٞ  

 

 
 ؟"ٌٛح ًِٚ ْكٜٔظأ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "؟ٌٛح ًِٚ ْكٜٔظأهخٍ ُْٜ ٣ٔٞع:" حالهظالف:

 .ٔ: ٖٔ، ح١ٌُ ُْ ٣ًٌَُ رخالْٓ ٌٓ٘ وَحء ػ٠ِ كْٜ إٔ حُٔظليع ٛٞ ٣ٔٞعطٜيف حإلٟخكش حأل٠ُٝ ك٢ ح٤ُٜـش ا٠ُ ٓٔخػيس حُحُظؼ٤ِن: 

 

 

 
 "٣ٞٓق" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٢ٓٞ"٣" :1حالهظالف 

 "٣ٞك٘خ": 2ف حالهظال

 –، كبٕ أٓٔخء حإلهٞس حألٍٝ ٝحُؼخُغ ٝحَُحرغ ٢ٛ أٓٔخء أ٤ًيس ٤ٜٗش اهٞس ٣ٔٞع حألٍرؼش ح٣ًٌٍُٖٞٔ ٛ٘خٖٓ ر٤ٖ أٓٔخء  حُظؼ٤ِن:

٣ٌٕٞ إٔ  ٣ٌٖٔحُؼالػش، حالهظالكخص حُزي٣ِش ، ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ حألىُش أػالٙ. ٖٓ ر٤ٖ ـ٤َ ٓئًيكحُؼخ٢ٗ أٓخ ٣ًٜٝٞح.  ٔؼخ٣ٕؼوٞد ٝٓ

—ريػْ ٓزٌَ ٝٓظ٘ٞع ط٤ٖ طظٔظغ ًِظخ حُوَحءٝ". ٢آخ "٣ٞٓق" أٝ "٣ٞٓ ٓظ٠ هي ًظذ
103

 P  رٌَٞكَ حُ٘خٛي حألط( ّ 200)كٞح٢ُ 

"(. ٝٓغ ًُي، ٣ٞٓقحُؼز٣َش حُٜل٤لش )" ٤ذ( yoseٓٞ٤ُِظِؿَ، "٢ٓٞ٣" ٛٞ حُ٘طن حُـ٢ِ٤ِ )". ٝكوًخ Josesُٔ""٢ٓٞ٣" ُـ 

، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هي ٗ٘ؤ رٔزذ ، "٣ٞك٘خ"ح٥هَحالهظالف حُزي٣َ . 3: 6ٓغ َٓهْ  ٓـخٗٔش" ٛٞ Joses" "٢ٓٞ٣" ٣زيٝ إٔ

حالهظالكخص (. ٖٓ حٌُٖٔٔ أ٠ً٣خ إٔ طٌٕٞ TCGNTحالٍطزخ١ حُطز٤ؼ٢ ر٤ٖ "٣ؼوٞد ٣ٝٞك٘خ" حُٔٞؿٞى رٌَ٘ ٓظٌٍَ ك٢ حألٗخؿ٤َ )

كي أر٘خء ٣ٞٓق ر٘لْ حٓٔٚ، ألٕ ًُي ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح رؼ٣ٌٍش ٣َْٓ حُيحثٔش ٝرخُظخ٢ُ أٍحىٝح طـ٘ذ ط٤ٔٔش أ حُ٘ٔخمهي طْ اٗ٘خإٛخ ٖٓ هزَ 

، أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ظزٕ٘ٞ ٌٛح حَُأ١ ٣وُٕٞٞ إ ؿ٤ٔغ "اهٞس ٝأهٞحص" ٣ْ ٓخٍٓٞح حُـٔخع حُـ٢ٔ٘. رخُطزغهي ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ٣ٞٓق َٝٓ

 (.ٕٖ :ٖف اهٞطٚ. )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ َٓهْ خٜٗأ٣ٔٞع ًخٗٞح أر٘خء ػٔٞٓظٚ أٝ 
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١ 

، ٝحُظ٢ (  ك٤ٜخ )ٝ، B D Θ 0281 33 700 طظزغ، WH NUهَحءس 

 Z  א) حُ٘ٔخمحُؼي٣ي ٖٓ ىكغ  اال ك٢ ح١ُٖٞ حألّ". ػيّ ه٤ٜٛٞش  ٗز٢ ِىٍٟطُظَؿْ كَك٤ًخ ػ٠ِ أٜٗخ " ال ٣ُ 

f
13

L W fًٔخ ك٢ -"٣وٜٚ" "ح١ٌُ his)" "( "حُوخٙ رٚ" أٝ  his own)" إلٟخكش  (
1
  Maj ٝحُ٘ٚ  ًٌُي

 ٓـخٗٔشحُؼخ٢ٗ ٛٞ  ٝحالهظالف حُزي٣َ، 44 :4ٓغ ٣ٞك٘خ  ٓـخٗٔشحُزي٣َ حألٍٝ ٛٞ هظالف حال. (C)ًٔخ ك٢ أٝ ٤ًِٜٔخ ( TRحُٔٔظِْ 

 ٛٞ ٣ِٓؾ ٖٓ حأل٤ُٖٝ. ٝحالهظالف حُزي٣َ حُؼخُغ، 4: 6ٓغ َٓهْ 

 

 
 D)"ٌٛح ٛٞ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ"(. ٌُٖ  طوَأ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش طو٣َزًخ ، 

 ٤ق "ٖٓ هطؼض ٍأ٢ٓ".ٝحُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش ط٠

 

 

ٝٓخ ا٠ُ  C D L W אٜ٘خىس ُ ٓظخرؼشٍٝرطٚ ٟٝٝؼٚ ك٢ حُٔـٖ"  ٣ٞك٘خهي أُو٠ حُوزٞ ػ٠ِ  ّرؼزخٍس "ألٕ ٤َٛٝى حُؼيىزيأ ٣

B Θ fًُي. رؼٞ حُٔوط١ٞخص )
13

"( ُٔٔخػيس هزٞ ػ٤ِٚ)" )"ػْ"( هزَ حُلؼَ  ( طلظ١ٞ ػ٠ِ اٟخكش 

. ٌٛٙ حإلٟخكش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝش ألٕ ٌٛح ٣ظْ ٗوِٚ رٌَ٘ ًخٍف ٖٓ 2 – 1: ٢14 هزَ رظَط٤ذ ُٓ٘ ضكيػ 3: 14حُوخٍة ػ٠ِ كْٜ إٔ 

 رخُٔؼ٠٘ حٌُخَٓ. حُٔ٘طو٤شهزَ حألكؼخٍ 

 

 
 

 أه٤ٚ ك٤ِ٤ذ" حَٓأس "٤َٛٝى٣خ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 أه٤ٚ" حَٓأس"٤َٛٝى٣خ  حالهظالف:

ز٤َ ٣ُيػ٠ ك٤ِ٤ذ. ٌٛح ك٤ِ٤ذ ٛٞ ػ٠ِ حألٍؿق ك٢ حألَٛ ٖٓ حرٖ ٤َٛٝىّ حٌُ ش٤َٛٝى٣خ ٓظِٝؿً  ض، ًخُٗٔظ٠ٝكوًخ  حُظؼ٤ِن:

ح١ٌُ ٤٘٣َ ا٤ُٚ حُؼِٔخء ٝ، (٤Ant. 18.5.4لّٞ رزٔخ١ش "٤َٛٝىّ، حرٖ ٤َٛٝىّ حٌُز٤َ ٢٘ٔ٣َٓٝ" )٣ٞٓحُ٘وٚ ح١ٌُ ٤ٔٔ٣ٚ 

، ٢ٛٝ هطٞس حٗظٌٜض هخٕٗٞ ك٤ِ٤ذ ُِِٝحؽ ٖٓ ٤َٛٝىّ أٗظ٤زخّ ٤َٛٝى٣خ ك٢ ٝهض الكن ٤َٛٝىّ ضرخْٓ ٤َٛٝىّ ك٤ِ٤ذ. طًَ

ى ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ. ًخٕ ُيٟ ٤َٛٝىّ ك٤ِ٤ذ ٤َٛٝٝى٣خ حر٘ش حٜٓٔخ ٓخ٢ُٓٞ، ٝحُظ٢ خوظٗحص ا٠ُ أى( 16ٝ :18ٜي حُوي٣ْ )ال٤٣ٖٝ حُؼ

ٖٓ أؿَ (. ٍرٔخ 1: 3ًٌٍٔٞ ك٢ ُٞهخ حُ، َحٍىظك٤ِ٤ذ )حُٔؼَٝف رخْٓ ك٤ِ٤ذ ططِٝؿض الكوًخ ٖٓ حرٖ آهَ ٤َُٜٝىّ حٌُز٤َ ٣ُيػ٠ 

 D. طْ ًُي ك٢ ٓظ٠ٗٚ  ك٢ ك٤ِ٤ذ ٖٓ حْٓ حألٍٝ حْٓ حُ٘ٔخم، أٓو٢ ك٤ِ٤ذ طظَحٍى ر٤ٖٝ ٤َٛٝىّ ك٤ِ٤ذ طـ٘ذ حُو٢ِ ر٤ٖ

ٝit
a,c,d,e 

 .19 :3، ٍٝرٔخ رٞحٓطش ُٞهخ ٗلٔٚ ك٢ ُٞهخ  
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 "ٔخٕ"كِٔٞح حُـؼ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٔي"كِٔٞح حُـ حالهظالف:

؛ ٌُٖٝ ٖٓ حألٍؿق إٔ 29 :6، َٓهْ حُٔ٘خظَٔوطغ "( طْ حٓظؼخٍطٜخ ٖٓ حُٔخٕ)"ؿؼ ، إٔ ٖٓ حُٔلظَٔ ؿيًح حُظؼ٤ِن:

ُظول٤ق ٝٛق  –حألهَٟ( أٝ ػٖ هٜي  ريال ٣ٖٓوطت ك٢ ًِٔش  حُ٘خٓنآخ ػٖ ٣َ١ن حُٜيكش ) طْ طـ٤٤َٙ ا٠ُ  

 ".ٔخٕوَأ "حُـؼ٢ٛ حُظ٢ ط NAB ٝHCSB. طوّٞ ؿ٤ٔغ حُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش طو٣َزًخ ر٘لْ حُ٘ٞع ٖٓ حُظول٤ق. كو٢ ٣ٞك٘خ ٔخٕؿؼ

 

 
C L W 067 0106حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص ) ط٤٠ق، ٗٔط٤شرط٣َوش 

vid
 Maj )َ٣ٔٞع"( ، حُٔليى حُلخػ"( ،

 حُٔخرن. حُؼيىٖٓ  حَُٔكَ

 

B Z 33طوَأ 
vid

 C"( ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )ُٚ)""( his)" )"حُظال٤ٌٓ"(، ح١ٌُ أ٤ٟق ا٤ُٚ   א   

D L W f
1,13

 Θ  Maj ٝحُ٘ٚ حُٔٔظِْ  ًٌُيTR ّٓغ (. ٌٛح ًخٕ حُوَحء حأل٤ِٕٛٞ كوي ك٢ حألٗخؿ٤َ.  ٗٔط٢ ٖٓ حُ٘ٔخمطٞ

 ، كبٕ ٤َٟٔ ح٤ٌُِٔش "ُٚ" ٛٞ اٟخكش طٜيف ا٠ُ ٓٔخػيس حُوَحء حُالكو٤ٖ.ْٛ طال٤ٌٓ ٣ٔٞع. ٌُُي ٣ؼَكٕٞ إٔ "حُظال٤ٌٓ"

 

 

ح ألٕ  ًَ D Z  א*)"٣ٔٞع"( ؿ٤َ ٓٞؿٞى ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص ) حُٔليى  حُلخػَٗظ
vid 

 it
e,k 

cop
sa,bo

   

syr
c,s,p

  .ٓظ٠، ًٔخ ًخٕ ؿخُزًخ ٓخ ٣ظْ ًُي ك٢ ٗٚ حُ٘ٔخم، كٖٔ حُٔلظَٔ ؿيًح أٗٚ طٔض اٟخكظٚ رٞحٓطش (

 

 
D Θ fطوِذ ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى )

1
 it ) ل٢ ػوخكش حَُ٘م ك"(. )"حُ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ طَط٤ذ ػزخٍس

. ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٌٕٗٞ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ ٣ؼٌْ ٌٛح حُظـ٤٤َ ٌٛح حُظل٤ِ ، ٝهيٍ ٌٓخٗش حؿظٔخػ٤ش أػ٠ِ ٖٓ حُ٘ٔخء، ؿخُزًخ ٓخ ًخٕ ُأل١لخحألى٠ٗ

 )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(. 38 :15ٗلْ حُٜ٘ٞى ُي٣ْٜ ٗلْ حُظل٣َٞ ك٢  ٕ، ألًخٕ ٓلٔٞرخحُظـ٤٤َ  إٔ

 

 
 

 

 

 

40 



 
 

  ض هي حرظؼيص ػيس ؿِٞحص ٖٓ حُزَ"ًخٗ ُٔل٤٘ش"ح حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُزَرؼ٤يًح ػٖ  َس حُٔل٤٘ش ػ٠ِ ؿِٞحص ًز٤" :1حالهظالف 

 ك٢ ٢ٓٝ حُزلَ" حُٔل٤٘ش هي ٛخٍص" :2حالهظالف 

 هي رِـض ٢ٓٝ حُزلَ"  حُٔل٤٘ش" :3حالهظالف 

ٖٓ حُؼخ٢ٗ(؛ ٝٓغ ًُي،  طـ٤٤َٜٞ كحُؼخُغ أٓخ حالهظالف حُزي٣َ ) خصُٔوط١ٖٞٓ ححُزي٣َ حُؼخ٢ٗ ُي٣ٚ أك٠َ ىػْ حالهظالف  حُظؼ٤ِن:

ٖٓ حُزي٣َ حألٍٝ ٛٞ  حالهظالف إٔ أ٠٣خ ٣زيٝٝ كخُش ٓـخٗٔش ٖٓ حُ٘ٔخم.ء ٣٘ي ك٢ أٗٚ ٣ـؼَ حَُٔ 47 :6كبٕ حطلخهٚ ٓغ َٓهْ 

. إٔ طٌٕٞ ك٢ ٢ٓٝ رل٤َس ١ز٣َخ ٣ؼ٢٘ إٔ طٌٕٞ ػي٣ْ حأل٤ٔٛش. حُلَم ٤ُْ 19 :٣6ٞك٘خ  ٓغك٢ ٌٛٙ حُلخُش،  – حُٔـخٗٔشػَٔ 

آخ ٖٓ حألٍٝ هي ٣ؼ٢٘ أٜٗخ ًخٗض  حُـِٞحصؼي٣ي ٖٓ حُػ٠ِ رؼي إٔ طٌٕٞ أٓخ ػ٠ِ رؼي كٞح٢ُ ػالػش أٝ أٍرؼش أ٤ٓخٍ ٖٓ حُ٘خ١ت؛ 

ا٠ُ  25ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي أْٜٗ ًخٗٞح ػ٠ِ رؼي  ٣ٞك٘خأٍرؼش أ٤ٓخٍ ٖٓ حُ٘خ١ت. ٣وزَٗخ  ػ٠ِ رؼي ٜٗق ٤َٓ كو٢ ٖٓ حُ٘خ١ت أٝ

ح( رؼ٤يًح ػٖ حُ٘خ١ت، أ١ ػ٠ِ رؼي أٍرؼش أ٤ٓخٍ طو 185هيّ أٝ  600حُٞحكي كٞح٢ُ  حُـِٞ)ًخٕ  ؿِٞحص 30 ًَ ٣َزًخ. ٌٛح ٠٣غ ٓظ

 200حُوخٍد ك٢ ٢ٓٝ رل٤َس ١ز٣َخ، حُظ٢ ٣زِؾ ػَٟٜخ كٞح٢ُ ٓزؼش أ٤ٓخٍ. ًخٕ حُظٞحؿي ك٢ ٢ٓٝ حُزلَ )ح١ٌُ ًخٕ ػٔوٚ كٞح٢ُ 

 هيّ ك٢ طِي حَُٔكِش( أػ٘خء ػخٛلش ػ٤٘لش ٓززًخ ُوِن ًز٤َ، ٣ِ٣ٝي ٖٓ ٓؤٓخس اٗوخً ٣ٔٞع.

 

 

ٝٝؿٞىٙ ك٢ ٌٓخ٤ٖٗ ٓوظِل٤ٖ ك٢ ٓوط١ٞخص ( אD 073 *ك٢ رؼٞ حُٜ٘ٞى )"٣ٔٞع"  "Jesus"  ٘ق ؿ٤خد٣ٌ

ك٢  )هزَ  ٓظ٘ٞػش
1
 Bك٢  ٝرؼي  אC L W Θ 0106 f

1,13 
Maj ٚٗوٜي طلي٣ي رخم، ٔ٘حُاىهخٍ ٖٓ ( أ

ؿ٤َ ٓظؤًي٣ٖ ٖٓ ٣ٞٛش ٌٛح حُِحثَ ًخٗٞح ، ح١ٌُ ال ٢ٔٔ٣ ػٖ هٜي "٣ٔٞع" ألٕ حُظال٤ٌٓ حإلىٍحؽ ٣لٔي ط٣ٞ٘ن حَُٔىٌٝٛح  حُلخػَ.

ف ٗلٔٚ رخُوٍٞحُ٘ز٤ٚ رخ َّ   "( )"أٗخ ٛٞ"(.I am)"  ُظٍٜٞ كظ٠ ٣ؼ

 

 
 

 ٣ٔٞع")ٗلٞ( ا٠ُ  ٠طٝ أػ٠ِ حُٔخء  ٠٘ٓ "٠٘ٓ رطَّ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ( ٣ٔٞع"ٗلٞرطَّ ػ٠ِ حُٔخء ٤ُؤط٢ ا٠ُ ) ٠٘ٓ" :1 حالهظالف

ِٖ  ٤َ٘ ا٠ُ أ٣ٕ 30 حُؼيىم. رٔخ إٔ خطل٤َٔ حُ٘ٔحالهظالف حُزي٣َ  حُظـ٤٤َ ك٢ ٣ؼٌْحُظؼ٤ِن:  ػ٠ِ حُٔخء ١ٞحٍ  رطَّ ُْ ٣ٔ

، ٤ُْٝ أٗٚ َٝٛ ا٤ُٚ رخُلؼَ. ٌُٖ "حُٔـ٢ء" ا٠ُ ٣ٔٞع كو٢ ًخٗض إٔ ٣ٟٞق إٔ ٤ٗش رطَّ حُ٘خٓن، أٍحى حُط٣َن ا٠ُ ٣ٔٞع

إٔ رطَّ ٣ٔٞع". ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ،  ٗل٢ٛٞ ٗلٜٔخ ؿخ٠ٓش. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ٢٘ إٔ رطَّ "أط٠ ا٠ُ ٣ٔٞع" أٝ "أط٠  WH NUهَحءس 

 (.346، 1984)ًخٍٕٓٞ  رٚ ٓٔخى، ألٗٚ ػ٘يٓخ ريأ ٣ـَم، ُْ ٣ٌٖ ٣ٔٞع رلخؿش اال ا٠ُ ٓي ٣يٙ ُال٤ٚاُحُط٣َن ٓؼظْ هطغ 
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 "حُ٘ي٣يس"ح٣َُق  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ح٣َُق" حالهظالف:

ًِظخ حٌُِٔظ٤ٖ  – homoeoteleutonػٖ ٣َ١ن حُوطؤ رٔزذ  خهي طْ آوخ١ٜ"حُ٘ي٣يس"  ٌٕٞ طٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ  حُظؼ٤ِن:

طؼَٝ  . ٌُٖٝ ٖٓ حألٍؿق إٔ حُٜلش أ٤ٟلض ُظٌؼ٤ق ٝٛق ح٣َُق. حُؼي٣ي ٖٓ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش،حُٔخروظ٤ٖ ط٘ظ٢ٜ رخُلَف 

 ،.ٝٓخ ا٠ُ ًُي א B*ٜٗخىس  ٓظزؼش هَٜحألوَحءس حُ

 

 
 ""هخٍ هللا حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "خثاله أ٠ٛٝ "هللا حالهظالف:

حالهظالف ٌٓ٘ي١ٍ ألٕ حُٜ٘ٞى ٤ُٔٞح ًِْٜ ٖٓ حإلٌٓ٘ي٣ٍش. طْ اٗ٘خء  ٣ٌ٘ذٜٗخ طػ٠ِ أ WH NUال ٣ٌٖٔ حٓظزؼخى هَحءس  حُظؼ٤ِن:

 .3: 15)"٤ٛٝش"( ك٢  ٓغ  4: 15 ك٢ لؼَحُُٔطخروش حُزي٣َ 

 
". ٣ـذ اٟخكش ح١ٌُ ط٘ظلغ رٚ ٢٘ٓ ،هَرخٕ ٛٞ، ٖٓ هخٍ ألر٤ٚ ٝأٓٚ، ٕٞطوُٞأٗظْ  ْوٍٞ كَك٤خً: "٣ٌٌُ٘ألٗٚ  حُؼيى ح٣ٜؼذ طل٤َٔ ٌٛ

ال ٢ٗء"(. ٌٛح ٣ؼط٢ اٗٚ "" )it is nothing"     א* ؤٟخف ٗخٓنك٤ٌُٕٞ ٓ٘طو٤ًخ.  حُؼزخٍسٜٗخ٣ش ٢ٗء ٓخ ك٢ 

أٗٚ طْ  حُؼزخٍسوٍٞ ط،  ،ح٥ٕ ٤ُْ ٤ٗجًخ." رؼزخٍس أهَٟ ،ٓ٘ٚ ٢٘ٓ ، ٓخ ً٘ض هي حٓظليصَ ا٠ُ هللا وَرخٕ، "أل٢٘ٗ هي أٛي٣ظٚ ًحإلكٔخّ

أ(. طٞٓغ  6: 15ظوي٣ْ هَرخٕ هلل )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ ر ٓٔظزيُٜخ٢ ػٖ ٍػخ٣ش ٝحُي٣ٚ ، رخُظوِحُٔٔخف ُِطلَ، رٔٞؿذ حُظوخ٤ُي حُي٤٘٣ش

 ٓؼظْ حُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش حُ٘ٚ ُظ٣ِٝي حُوخٍة رٔؼ٠٘ ٓ٘خرٚ ٌُٜح.

 
 

 

42 

 



 
 "أرخٙ[ رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ إٔ ٣ٌَّ ٣ِِٓٚ"ال ] حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 اٟخكش "أٝ ٝحُيطٚ" :1حالهظالف 

 خكش "أٝ حُـ ٝحُيطٚ"اٟ: 2حالهظالف 

 اٟخكش "ٝٝحُيطٚ":3حالهظالف 

)حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(. حُوَحءس حألهَٜ ُٜخ أك٠َ ٜٗخىس،  5: ٣15ٌَٔ حُز٤خٕ ح١ٌُ ريأ ك٢  6: 15حُـِء حألٍٝ ٖٓ  حُظؼ٤ِن:

 حألد ٝحألّ. ٖٓ ًال ، ٝحُظ٢ طًٌَ 5-4: 15ٓغ  حُظ٘خظَػزخٍس ػٖ طٞٓؼخص طلخٍٝ طلو٤ن حُوظالكخص حُزي٣ِش حُؼالػش ٝؿ٤ٔغ 

 
 هللا"ّ "ًال حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٣َٗؼش هللا" :1حالهظالف 

 "٤ٛٝش هللا": 2حالهظالف 

". ٣ٌٖٔ ٍكٞ حُو٤خٍ حُؼخ٢ٗ رُٜٔٞش ألٗٚ ًِْٔش هللا كٔذ طو٤ِيًطزطِٕٞ ، "أٗض ، هخٍ ٣ٔٞعWH NUٝكوًخ ُوَحءس  حُظؼ٤ِن:

حُٔخروش طظليع ػٖ "٤ٛٝش" هللا. ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُوَحءس  حألػيحىإٔ  ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٜٗخىس ٝػخثو٤ش أى٠ٗ ٝٛٞ اٟخكش ٓظٞهؼش ك٤غ

ح ألٕ هَحءس ٤لش ٝحكيس ٖٓ حُوَحءط٤ٖ حأله٤٣َٖحُٜل ًَ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ  WH NU، ًٝالٛٔخ ٣لظ٠ رظؤ٤٣ي ؿ٤ي ا٠ُ كي ٓخ. ٗظ

 –، ٓغ طوخ٤ُي ح٤ُٜٞى (1ُزي٣َ ححالهظالف ، كٖٔ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٔٞع ًخٕ ٣وخٍٕ "٣َٗؼش هللا"، حُظٍٞحس ) 13 :7َٓهْ  ٓـخٗٔش ٓغ

  א* ٜٗخىس طلظ٠ ٌٛٙ حُوَحءس أ٠ً٣خ ريػْ ٝػخثو٢ ؿ٤ي، رٔخ ك٢ ًُيٝحُظل٤َٔحص حُظ٢ ًخٗض ُظٞؿ٤ٚ ٓٔخٍٓش ح٤ُٜٞى ٣َُِ٘ؼش. 
 ّ(. 180ُزط٤ِّٔٞ )كٞح٢ُ  حُٔزٌَسٝحُٜ٘خىس  ا٠ُ  ػخ٤ٗش ي٤ػأػْ  ا٠ُ  ٜٜٗخ)ح١ٌُ طْ طـ٤٤َ
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 "ظ٤ٌٚٛح حُ٘ؼذ ٢ٌَ٘ٓ٣ ر٘ل" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ظ٤ٚرلٔٚ ٢ٌَ٘ٓ٣ٝ ر٘ل ا٢ُ"ٌٛح حُ٘ؼذ ٣وظَد  حالهظالف:

(. ًخٕ ٌٛح LXX)ك٢ حُٔزؼ٤٘٤ش  13 :29 اٗؼ٤خحهظزخّ حُؼٜي حُوي٣ْ ٓغ  ٖٓ حُ٘ٔخم ٓغحُ٘ٚ حُٔٞٓغ ٛٞ ٗظ٤ـش ٓطخروش  حُظؼ٤ِن:

حُؼٜي حُـي٣ي َٓطز٢ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ  ٢ ًُي حُٞهض ًخٕٝٓخ رؼيٙ ألٗٚ ك ٓخثيًح رٌَ٘ هخٙ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٔطخروشحُ٘ٞع ٖٓ 

ًخٗض ر٤ٖ حهظزخٓخص حُؼٜي حُوي٣ْ حُظ٢  ٓـخٗٔش إلٗ٘خء حُ٘ٔخمٓغ حُؼٜي حُوي٣ْ ك٢ ٓـِي ٝحكي ٖٓ حٌُظخد حُٔويّ، ٓٔخ ُحى ٖٓ اؿَحء 

  ٗلٔٚ. OTحُؼٜي حُوي٣ْك٢ ٗٚ طظَٜ ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي ٝ

 

C L W Z Θ f ٖٓ  ريػْ NU"( ك٢ ػ٤ٔخء سػ٤ٔخٕ هخى)"ْٛ  طلظ٠ حُؼزخٍس 
 א0 1,13

0106 33  Maj 0237(. ٝٓغ ًُي، طلٌف حُٔوط١ٞخص حألهَٟ )ٓظ٘ٞع ظَط٤ذ)رB D  
 V حٌُِٔش حأله٤َس ( א*2,

، ٢ٛ ػ٠ِ حألٍؿق ُٜخىػْ ٝػخثو٢ ؿ٤ي ٝؿٞى ، ٓغ س حُو٤َٜسٌٜٙ حُوَحءُٝ" ٕػ٤ٔخ هخىس ْ(، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ "أWHٜٗ ًٌُي ٣لؼَ)

ًخٕ أػ٠ٔ ٣وٞى  ٕ: "ٝاؼيىحُظخ٤ُش ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُُظلو٤ن حُظٞحُٕ ٓغ حُؼزخٍس   ٍرٔخ أٟخكٞح  حُ٘ٔخمألٕ أ٤ِٛش 

 ".أػ٠ٔ

 

 
ألٜٗخ  حُؼيى ح)"٣ٔٞع"(، ا٠ُ ٌٛ حُٔليى،  حُلخػَ( C LW Maj، ط٤٠ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )ٔط٤شرط٣َوش ٗ

 ء ٗلٔٚ.ٓؼظْ حُظَؿٔخص حُلي٣ؼش طلؼَ ح٢ُ٘ٝكوَس ؿي٣يس. 

 

 

 ٖٓ ٣وَؽ ٓخ ٝحٓخ)"   طْ كٌف حٌُِٔخص

W 33 *"( ك٢ .حالٗٔخٕ ٣٘ـْ ًُٝي .٣ٜيٍ حُوِذ كٖٔ حُلْ
vidرٔزذ ٛخرِٞؿَحك٤خ  אhaplography–  ٖحٗظوِض حُ٘خٓنػ٤  ٖٓ

 ػيس ًِٔخص.ػ٠ِ رؼي  ، ا٠ُ حُظٍٜٞ حُظخ٢ُ ُـ ٝحُظ٢ طظَٜ هزَ حٌُِٔخص حُٔوظزٔش، )"حُوِذ"( ًِٔش 

 

 
اً ٍأٝح حُوَّ )"    ، حُوَحءس C L W Δ 0233٢ٜٛٗخىس ٓظزؼخ ، NUُ٘ٚ  ٝكوًخ

B Θ it)"(. ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ ٣ظٌِٕٔٞ
e

اً ٍأٝح حُوَّ )" ( طوَأ 

     (∑ N O) هَأص رؼٞ حُٔوط١ٞخص حأله٣َٟٝٔٔؼٕٞ"(. 

ح ألٕ حٌُِٔش٣ظٌِٕٔٞٝ ٣ٕٞٔٔؼ اً ٍأٝح حُوَّ)" ًَ ، كبٕ ٗظ٤ـش ك٢ ٗلْ حُٞهضأهَّ ٝ أْٛ ٛٞ ٗوٜخطٜق   "(. ٗظ

، ٔخع" ٤ُْ ًٌُي. ٝرخُظخ٢ُٔ، ر٤٘ٔخ "حُ" رُٜٔٞشحُظٌِْ. ٌُٖ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُٔظلَؿ٤ٖ، ٣ٌٖٔ ٓالكظش "ٌِْحُ٘لخء ٓظـِذ حُٔٔغ ٝحُظ

. ٌُٜٙ ١ٞBش لظ٠ ريػْ أهيّ ٓوط٣ ًٔخ أٗٚ ،ٛٞ حُوَحءس حألًؼَ ٛؼٞرش ٣ٔٔؼٕٞ"(اً ٍأٝح حُوَّ )"حالهظالف حُزيرَ حألٍٝ كبٕ 

" ك٢ ٣ظٌِٕٔٞ، ٝحُظ٢ طْ طـ٤٤َٛخ رؼي ًُي ا٠ُ "٢ٛ حُوَحءس حأل٤ِٛش حالهظالف حُزي٣َ حألٍٝ ٌٛح هَحءس ، ٍرٔخ طٌٕٞحألٓزخد

 .٤ٖر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُوَحءط ٣ِٓؾٜٞ كحُؼخ٢ٗ هظالف حُزي٣َ أٓخ حال. NUحُٔوط١ٞخص حُظ٢ طيػْ ٗٚ 
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D Θ f א) ٜٗٞىػيس 
1

 cop )14)"حُ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ"(. كيع ٗلْ حُظـ٤٤َ ك٢  طَط٤ذ  طوِذ: 

 ، ٝٗخٍى ك٤ٚ حُؼي٣ي ٖٓ ٗلْ حُٜ٘ٞى.)حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى( 21

 

 
 

ـَ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:  يحٕ""ٓ

ـِ  :1حالهظالف   يحٕ""ٓ

 "ٓـيُش" :2حالهظالف 

 "ٓـيالٕ" :3حالهظالف 

يحٕ ُٜخ حْٓ ٌٓخٕ  WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن: ـَ ٓ"(Magadan )" َٞٛٝحُزي٣َ حُؼخ٢ٗ حالهظالف  ػٖ ٝك٢ ؿيحٍ ٓؼَٝف. ؿ٤

 "ٓـيُش" ك٢ ٌٓخٕ  ك٤ٌظزٕٞ ، حهظَف رؼٞ حُؼِٔخء أٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حَُٜٔ ػ٠ِ حٌُظزش إٔ ٣وطجٞح )"ٓـيُش"(

ٓيح ٓظ٘خرٜش ؿ٤َ حُٔظَحرطش ُِٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش طزيٝ حألكَف ىُظخ ٝأُلخ ٝالحٌُز٤َس ألٗٚ ك٢ حألكَف "مَجدان"  

"( ، MArAAAN "Magadan" ك٢ ٜٗخ٣ش nu(. ٌُٖ ٌٛح ال ٣لَٔ حُلَف ح٤ُٞٗخ٢ٗ 190-189، 1971ٕ )أُٝزَح٣ض ٝٓخ

ُوَحءس حألًؼَ ٛؼٞرش . ٌٌٝٛح، ٣ظز٠٘ ٓؼظْ حُؼِٔخء ح٥ه٣َٖ حdelta ٝalpha ٝlambdaٝح١ٌُ ٣وظِق حهظالكًخ ٝحًٟلخ ػٖ 

ـَ   (.ٓٔ :٨يحٕ"( ألٜٗخ طلظ٠ رؤك٠َ ىػْ هخٍؿ٢. )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ َٓهْ )"ٓ
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: ٤ٌٕٓٞ حُطوْ ُط٤لًخ ألٕ حُٔٔخء كَٔحء". ٝك٢ حُٜزخف، ٤ٌٕٓٞ حُـٞ ػخٛلًخ ح٤ُّٞ ٕٞحُٔٔخء طوُٞ اًح ًخٕ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 هَحءس ػالٓخص حُٞهض؟" ْهَحءس ػالٓخص حُطوْ، ٌُٖ ال ٣ٌٌٔ٘ ْألٕ حُٔٔخء ٓلَٔس رخُـ٤ّٞ "٣ٌٌٔ٘

 حالهظالف: كٌف حألػيحى.

، ٝال طٞؿي ٣َ١وش ُٜخ ػٔيًح B א ٗٔخم، كال ٣ٞؿي ٓزذ ٝؿ٤ٚ َُ٘ف ٓزذ كٌف ًخٗض حٌُِٔخص حإلٟخك٤ش أ٤ِٛش ُٞ حُظؼ٤ِن:

ٝحُٔٞؿٞى ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ  NUَُ٘ف ٌٛح حُلٌف ًلخىع ٗٔن. ٝرخُظخ٢ُ، كٖٔ حألٍؿق إٔ ٌٛح حُـِء، حُٔيٍؽ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ك٢ 

)ًخٓظؼخٍس ُـ "ػالٓخص  56-54: 12حُٔلّٜٞ ٖٓ ُٞهخ  ، هي طْ اىٍحؿٚ الكوًخ رٞحٓطش ٗخٓن آخ حٓظؼخWHٍِٓىٝؿ٤ٖ ك٢ 

٣ٝٔظٌٞص  "( أٝ ٖٓ طو٤ِي ٗل٢ٜ أٝ ٌٓظٞد آهَ، ٓٔخ ٣ٞكَ ٓؼخاًل كؼ٤ًِخ ُٔخ ٣ؼ٤٘ٚ حُويٓخء ُظل٤َٔ ٓظَٜ حُٔٔخء )حٗظَحألٝهخص

 ٓظ٠ٔظويٜٓخ ، ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حٌُِٔخص حُظ٢ ُْ ٣(. ٖٓ ر٤ٖ حٌُِٔخص ح٠ُٔخكشWestcott and Hort 1882  ،13  ٍٝٛٞص

 (2) حُؼٜي حُـي٣ي )طظَٜ ٛ٘خ كو٢ ك٢ ( 1ٖٓ هزَ أ١ ًخطذ آهَ ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي: )ُْ طٔظويّ ٓطِوًخ أٝ )ك٢ كخُظ٤ٖ( 

  (3) (  (BDAG 899؛ و٢حُز٤ِٗط٤ٕٞ ك حُ٘ٔخم خ)طظَٜ ٛ٘خ كو٢ ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي ًٝخٕ ٣ٔظويٜٓ 

 TR WH NUأٟخف حٌُِٔخص حُظ٢ طظَٜ ك٢ هَحءس  حُ٘خٓن٠ُ إٔ (. ٤٘٣َ ٌٛح روٞس ا22 :10ظَٜ ٛ٘خ كو٢ ٝك٢ َٓهْ ٝط)

(. ٌُٖ ٣زو٠ حُٔئحٍ: ُٔخًح طٔض ٌٛٙ حإلٟخكش؟ إ ٗظَس كخكٜش ػ٠ِ ح٤ُٔخم Hirunuma  1981،39-45  ٤َٛٝٗٞٓخ )حٗظَ

ٓش إلػزخص أٗٚ كوًخ طٞكَ حإلؿخرش ٝكوًخ َُٝح٣ش ٓظ٠، ؿخء حُوخىس ح٤ُٜٞى ا٠ُ ٣ٔٞع َٓط٤ٖ، ك٢ ًَ َٓس ٣طِزٕٞ ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼط٤ْٜ ػال

ََٓ ٖٓ هللا. ك٢ ٓظ٠  َ ُٔ  آ٣شٗٚ ُٖ ٣ظْ اػطخء أ١ آ٣ش ُْٜ اال ا، هخٍ ٣ٔٞع . ٍىحً ػ٠ِ ًُيآ٣ش، ١ِذ حُوخىس رزٔخ١ش  38 :12ح٤ُٔٔق حُ

، ١ِذ هخىس ح٤ُٜٞى ٖٓ ٣ٔٞع ػالٓش "ٖٓ حُٔٔخء" (. ك٢ ٝهض الكنٓٗ-٣ٖ: ٕٔٓظٚ )٣ٞٗخٕ، ح١ٌُ ٍٛٞ ٓٞص ح٤ُٔٔق ٝىك٘ٚ ٝه٤خ

ٝكوًخ ُوَحءس حُ٘ٔوش حألهَٜ.  –( 4: ٣16ٞٗخٕ ) آ٣شرخٓظؼ٘خء  آ٣شأ١  طؼط٠ ُْٜ(. َٓس أهَٟ، أهزَْٛ ٣ٔٞع أٗٚ ُٖ 1: 16 )ٓظ٠

ح ا٠ُ ٣ٞٗخٕ ٖٓ هزَ ٣ٔٞع. هِن ٌٛح ه٤زش أَٓ ُِؼي٣ي ٖٓ حُوَحء  ًَ ٌُٖ حُٔئحٍ ػٖ "ػالٓش ٖٓ حُٔٔخء" ال ٣زيٝ أٗٚ ٣ـ٤ذ ػ٤ِٚ ٤٘ٓ

: 12إٔ ٣ٔأل حُلَحؽ ٝهخّ رٌُي ػٖ ٣َ١ن حالهظَحٝ ٖٓ كٌَ ُٞهخ  حُ٘خٓنٖٓ حَُٔء. ٌُُي، هٍَ كـٞس ك٢ حُ٘ٚ طظطِذ ًٗٞػخ  –

ك٢ "حُٔٔخء" حٓظٌٔخالً ُطِذ  حُؼالٓخصٗلٔٚ(. ٝأٟخف ًِٔخص ػٖ  حُ٘خٓنٓؼَكش ٖٓ ٜٝٓيٍ آهَ ؿ٤َ ٓؼَٝف )ٍرٔخ  54-56

، ال أكي ٣طِذ ٖٓ 12وظِق ػٖ ٍٝح٣ش ٓظ٠. ك٢ ُٞهخ ، ٓغ اػيحى ٓٓوطغ ٓؼ٤َ ُالٛظٔخّ 56-54: 12هخ ". إ ُُٞٔٔخءٖٓ "ح آ٣ش

ٍ ٣ٔٞع ػ٠ِ أٗٚ ٣ي٣ٖ ًُي حُـ٤َ ٖٓ ح٤ُٜٞى ُؼيّ اىٍحًٚ ُٔخ ًخٕ ٣ليع ك٢ ك٤خطْٜ ٔٞع آ٣ش ٖٓ حُٔٔخء. ريالً ٖٓ ًُي٣ َّٞ ُٜ٣ ،– 

حُؼالٓخص حُٔوظِلش ك٢ حُٔٔخء ، حرٖ هللا، ر٤ْٜ٘، ُْٝ ٣يًٍٞح ًُي. كوخٍ ُْٜ اْٜٗ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ط٤٤ِٔ حُطوْ رَٔحهزش ٤ٔٔق ٗلًٔٚخٕ حُ

ٝػ٠ِ حألٍٝ ٌُْٜ٘ ال ٣ٔظط٤ؼٕٞ ط٤٤ِٔ "ػالٓخص حألُٓ٘ش". ًخٗض حُؼالٓش ك٢ حُٔٔخء ػزخٍس ػٖ ٓلذ ؿَر٤ش ط٤َ٘ ا٠ُ هيّٝ 

طظليع كو٢ ػٖ ػالٓخص ك٢  ٓظ٠حُٔطَ. ًخٗض حُؼالٓش ػ٠ِ حألٍٝ ٣ًٍلخ ؿ٘ٞر٤ش ط٤َ٘ ا٠ُ هيّٝ حُلَ. حُوَحءس حُط٣ِٞش ك٢ 

ط٤َ٘ حُٔٔخء حُلَٔحء ك٢ حُٜزخف ا٠ُ ٓٞء حألكٞحٍ ٝٔٔخء حُلَٔحء ك٢ حُٔٔخء ط٤َ٘ ا٠ُ ١وْ ؿ٤ي ٤ُِّٞ حُظخ٢ُ؛ حُٔٔخء: حُ

 56 :12د ُٝٞهخ  3: 16، ٌُٖ ٓظ٠ 55-54: 12خ أ ُٝٞه 3-د  2: 16حُـ٣ٞش ك٢ ًُي ح٤ُّٞ. ك٢ ٌٛح حُٜيى، طوظِق ٓظ٠ 

هي كؼَ ًُي  ٓظ٠ُ٠ ػالٓخص حُٔٔخء. ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ ٓأل حُلَحؽ ك٢ ، رخٓظؼ٘خء إٔ ٍٝح٣ش ٓظ٠ ط٤َ٘ كو٢ آظطخروظخٕ طو٣َزًخ

، أٗخٍ ك٢ حُٞحهغٓوط١ٞخص رٜخ ًِٔخص اٟخك٤ش ٝريٜٝٗخ. ؿ٤َّٝ ٍأٟ  380رلٍِٞ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حَُحرغ، ألٗ٘خ ٗؼِْ إٔ كٞح٢ُ 

، أىٍؿْٜ ك٢ طَؿٔظٚ حُالط٤٘٤ش. يحُٔوط١ٞخص حُظ٢ ٣ؼَكٜخ. ٝٓغ ًُ ؿ٤َّٝ ا٠ُ إٔ حٌُِٔخص حإلٟخك٤ش ُْ طٌٖ ٓٞؿٞىس ك٢ ٓؼظْ

ٓؼظْ حُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش طلؼَ رخ٠ُز٢ ٓخ كؼِٚ ؿ٤َّٝ: ك٢ٜ طظ٠ٖٔ حٌُِٔخص، ٓغ حُؼِْ إٔ ٛ٘خى رؼٞ حٌُ٘ٞى حٌُز٤َس كٍٞ 

٣ِٝلوٕٞ  ،٤لظلظٕٞ رخٌُِٔخصكًَ ح٥ه٣َٖ أٓخ . NEB ٝREBٛلظٜخ. حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش حُلي٣ؼش حُٞك٤يس الٓظزؼخى حُٔوطغ ٢ٛ 

  كخ٤ٗش كٍٞ ؿ٤خرْٜ ك٢ حُٔوط١ٞخص حُٔوظِلش. خرٜ
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 "آ٣ش ٣ٞٗخٕ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "آ٣ش ٣ٞٗخٕ حُ٘ز٢" حالهظالف:

 طٜيف ا٠ُ ط٤ٟٞق إٔ "٣ٞٗخٕ" ٌٛح ٛٞ ٣ٞٗخٕ حُ٘ز٢. ٖٓ حُ٘ٔخمٛٞ اٟخكش  حُزي٣َ هظالفحال حُظؼ٤ِن:

 
 هزِ" ػ٘يًْ"٤ُْ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 أ١ هزِ" طؤهٌٝحْ "ُ حالهظالف:

ُٜٔخ ٗلْ ك٤غ   ٝ   ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ رُٜٔٞش حُو٢ِ ر٤ٖ ًِٔش ٝحكيس ٝحألهَٟ  حُظؼ٤ِن:

خ ٓغ ٤أِٓٞرً  حُؼيى حخرن ٌٛحُزي٣َ ٛٞ ٗظ٤ـش ٗخٓن ٣طحالهظالف ، كٖٔ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ حألٍٝ ٝحألكَف حُؼالػش حأله٤َس( حُلَف

 (.10، 9، 7: 16ػالع َٓحص )حٗظَ    لؼَ، ك٤غ ٣ظْ حٓظويحّ حُح٤ُٔخم

 
 ؟"٣ٌٕٕٞ حرٖ حإلٗٔخٕ ا"ٖٓ ٣وٍٞ حُ٘خّ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٖٓ ٣وٍٞ حُ٘خّ ا٢ٗ أٗخ حرٖ حإلٗٔخٕ؟" حالهظالف:

ٔخػي حُوخٍة ػ٠ِ ٣ اىهخٍ ٕ ـؼَ حُ٘ٚ أًؼَ ٓالءٓش ُِوَحءس حُؼخٓش، ألرحُ٘خٓن ه٤خّ ٛٞ ٗظ٤ـش  حالهظالف حُزي٣َ حُظؼ٤ِن:

 ىٍحى إٔ ٣ٔٞع ًخٕ ٣طِذ طلي٣ي ٣ٞٛظٚ ػ٠ِ أٗٚ "حرٖ حإلٗٔخٕ".ا

 
W Θ f، ط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص )ط٤شرط٣َوش ٗٔ

1,13 
33 Maj L)   )"ُٚ"("his " رؼي  )"ٌحُظال٤ٓ"(

 ًُٝي ُظ٤٤ِٔ طال٤ٌٓ ٣ٔٞع ػٖ ح٥ه٣َٖ.
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 "ح٤ُٔٔق" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق" حالهظالف:

٣وزَٝح  ؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ٌٖٔ حكظَحٝ إٔ حُزي٣َ ٛٞ حألًؼَ ؿَحرش ٖٓ ر٤ٖ حُوَحءط٤ٖ )كٌٍْٛ ٣ٔٞع ٖٓ أٗٚ "٣ـذ أالػ٠ِ حَُحُظؼ٤ِن: 

، هخٛش ٝإٔ ٗلْ ٌُٖ حُظ٘خهٞ ال ٣ٌٖٔ كِٚ رُٜٔٞش .٢ٓوط١ٞبٕ حُوَحءس حألهَٜ ُٜخ أك٠َ ىػْ ، كأكيًح أٗٚ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق"(

 ظخ٢ُ )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ٛ٘خى(.حُ حُؼيىحُ٘ٞع ٖٓ حُظـ٤٤َ ك٢ حٌُظخرش هي كيع ك٢ 

 
 حُوَحءس حُٔوظخٍس: "٣ٔٞع"

 : ٓلٌٝكش 1حالهظالف 

 "ح٤ُٔٔق٣ٔٞع " :2حالهظالف 

٣ؼَٝ  א٢ٜٗ ٛؼذ ألٕ حألىُش حُوخٍؿ٤ش ٝحُيحه٤ِش طظؼخٍٝ ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ. )طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حهظالف ٌٛح حُظؼ٤ِن: 

، ػْ طٜل٤لٚ الكوًخ ا٠ُ "٣ٔٞع".( ػخىسً ٓخ ٣ظْ ك٢ حألَٛ، ٝكٌكٚ الكوًخ طْ ط٤ٔ٠ٖ "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق"ؿ٤ٔغ حُٔظـ٤َحص حُؼالػش. 

 ىكؼض ، ٌُٖٝ ػيّ ٝؿٞى ًِٔش "ح٤ُٔٔق" ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص حألهَٟػ٠ِ أٜٗخ أ٤ِٛش*B  א*هزٍٞ حُوَحءس حُظ٢ ٣يػٜٔخ 

. 18 :16ٞع رؼي إٔ ىُػ٢ ُِظٞ "ح٤ُٔٔق" ك٢ كغ ػ٤ِٜخ ٣ٔ ٖٓ حُ٘ٔخمحُزي٣َ حُؼخ٢ٗ ٛٞ اٟخكش حالهظالف حُؼِٔخء ا٠ُ حالػظوخى رؤٕ 

ٗوطش طلٍٞ ك٢ هيٓش ح٤ُٔٔق ٝطؼ٤ِٔٚ".  ضًخٗ ٙأٍحى إٔ ٣ئًي كو٤وش إٔ ٌٛ ٗخٓن، "اٗٚ ػَٔ Allen (1912 ،181) ٣وٍٞ أ٤ُٖ 

ك٤غ ) 18 :٣1ٌٍَٙ ك٢ ٝ، ، "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق"( ر٘لْ حُؼ٘ٞح1ٕ: 1)ك٢ ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػَٔ ٓظ٠ ٗلٔٚ ٛٞ ح١ٌُ ريأ حٌُظخد 

٣ٌٖٔ طل٤َٔ ًَٝ ٗوطش كَؿش ك٢ حإلٗـ٤َ. ح١ ك٢  –حٗظَ حُظؼ٤ِوخص(، ٣ٝٔظويٓٚ َٓس أهَٟ ٛ٘خ  –٢ٜٗ  حهظالف٣ٞؿي أ٠ً٣خ 

، ألٕ حُوخٍة ك٢ حألٗخؿ٤َ ػخىس ٓخ ٣ٜخىف ظخىحُظـ٤٤َ ٖٓ "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق" ا٠ُ "٣ٔٞع" ػ٠ِ أٗٚ طـ٤٤َ ٖٓ حألًؼَ ؿَحرش ا٠ُ حُٔؼ

، ٤ُْٝ "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق". " ٣ٔٔق حُٜ٘ؾ حالٗظوخث٢ ُِ٘وي ح٢ُٜ٘ )ًٔخ ٛٞ ٓطزن ػ٠ِ ٗٚ حُـي٣يس صحُلوَحهَحءس "٣ٔٞع" ك٢ ريح٣ش 

NU א( روزٍٞ ٜٗخىس ٝB  لٌٍ ٖٓ ًُي. ٣٘ظَ ٌٛح حُٜ٘ؾ ا٠ُ حُٜ٘خىس ٣ ٞػخثو٢حُ حُٜ٘ؾ. ٌُٖ 21 :16ػْ ٍك٠ٜخ ك٢  20 :16ك٢

ٖ إٔ طٌٕٞ ، كٖٔ حٌُٔٔح ًخٗض حُلـؾ حُيحه٤ِش ؿ٤َ ًخك٤شبًك حُوخٍؿ٤ش أٝالً ػْ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ اػزخص طِي حُٜ٘خىس ػ٠ِ أْٓ ىحه٤ِش.

٣يػٞ ٣ٔٞع "ح٤ُٔٔق". ػْ  18 :16، ٣زيٝ إٔ رطَّ ك٢ ٓظ٠ أ٤ِٛش. ك٢ ٌٛٙ حُلخُش٢ٛ  ك٠َحألحُٔوط٢١ٞ حُوَحءس ًحص حُيػْ 

 هيٓش  ، ٝٛٞ ٓخ ٣ٔؼَ ٗوطش طلٍٞ ٍث٤ٔ٤ش ك21٢ :16هخٍ ٣ٔٞع ُظال٤ٌٓٙ أال ٣وزَٝح أكيحً أٗٚ "ح٤ُٔٔق". ك٢ 
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إٔ ٣ٌٛذ ا٠ُ  ٣٘زـ٢ُظال٤ٌٓٙ أٗٚ  ٣ظَٜيأ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ظرح، ٣وٍٞ ٓظ٠ "٤َٜٙ ٖٓ حألُْ ٝحُٔٞص ك٢ أ٣ْ٤ٍِٗٝٔٞع ر٤٘ٔخ ٣ٞحؿٚ ٓ

  ."حًؼ٤َ ظؤُْأ٤ٍِْٗٝ ٣ٝ

 
D it، كبٕ 3: 28ٓظ٠  ٓغ ٔـخٗٔشً

mss
 syr

c
 cop

bo,mss
، ريالً ٖٓ خُؼِؾ"(ً ر٠٤خء)" طوَأ  

 ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ. حُٔٞؿٞىس، "(ًخٍُ٘ٞ ر٠٤خء)" 

 

 
 "ػالع ٓظخٍٛ٘خ "أٛ٘غ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٜٗ٘غ ٛ٘خ ػالع ٓظخٍ" حالهظالف:

ك٢ " ٌُ٘ٚ طليع ٓظخٍػالع ٛ٘خ ٝكوًخ ُيػْ حُٔوط١ٞخص حُٔظلٞم، ًخٕ رطَّ ٣ظليع ػٖ ٗلٔٚ ػ٘يٓخ هخٍ، "أٛ٘غ  حُظؼ٤ِن:

 .KJV ٝNKJV ٝطخرؼظٚ ١زؼخص، TR حُ٘ٚ حُٔٔظِْ ٌٛح ك٢ ٝظَٜخ. ، ٣ؼوٞد ٣ٝٞك٘ٓوط١ٞخص أهَٟ ػٖ ٗلٔٚ ٍٝك٤و٤ٚ

 

 
ٌٛح ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٝ. B ٝDُـ  ح٠ُؼ٤لش ٜ٘خىسُِ طزؼخًؤَٛ،  "has been raised" )"طْ ٍكؼٚ"( حُلؼَ  WH NU ٣ؼظزَ

 هَحءسأٓخ . حإلٗـ٣ِ٤ِش ، ٝحُظ٢ ط٤ِٜخ ؿ٤ٔغ حُ٘ٔنحرٖ حإلٗٔخٕ ٖٓ ر٤ٖ حألٓٞحص" ٣وخّكظ٠  رٔخ ٍأ٣ظْأكيًح  حطؼِٔٞحُظَؿٔش، "ال 

C L (W) Z Θ f אك٢  س، حُٔٞؿٞى"rises""( ٣وّٞ)" ، ك٢ حُٔز٢٘ ُِٔؼِّٞلؼَ كزٜخ حُ حالهظالف حُزي٣َ
1,13 

33 Maj 

، ٤ُْ WH NUطْ هزٍٞ هَحءس ٝهي " حرٖ حإلٗٔخٕ ٖٓ ر٤ٖ حألٓٞحص ٣وّٞكظ٠  رٔخ ٍأ٣ظْأكيًح  طؼِٔٞحال  ، "حُظَؿٔش ٌٙٛػٜ٘خ ٤٘ظؾ ك

)حٗظَ  9: 9ٓغ َٓهْ  ٓـخٗٔظٜخأٗٚ طْ  ٌٓ٘ٞى ك٢هَحءس حالهظالف حُزي٣َ ، ٌُٖٝ ألٕ ٜخ حُوخٍؿ٤ش، ٢ٛٝ ٣ِِٛشرٔزذ ٜٗخىط

TCGNT( ك٢ ٓؼظْ حُلخالص ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي، ٣ُوخٍ إ ٣ٔٞع هي أه٤ْ ٖٓ حُٔٞص .)َٛ٘خى حُٔز٢٘ ُِٔـٍٜٞ( روٞس هللا حُلؼ ٌُٖٝ ،

(. 9: 14؛ ٍّٝ 18 :10؛ ٣ٞك٘خ 14: 4طْ 1( روٞطٚ حُوخٛش )حٗظَ ُِٔؼِّٞ ٓز٢٘كخالص ه٤ِِش طظليع ػٖ ه٤خٓٚ ٖٓ حُٔٞص )

هي ؿ٤َٝٛخ ا٠ُ أًؼَ ٤ًٗٞػخ،  B ٝD ٗٔخم، ٝإٔ "(وّٞ)"٣ ٗلٔٚ حٓظويّ ًِٔش َٓهْ ،  ٓظ٠، كٖٔ حألٍؿق إٔ ٌُُي

 "(.أه٤ْ)" 

 

 
C Θ f ٗٔخمهخّ 

13
 Maj  ًٍخٕ ٌٛح اىهخاًل ٗخثؼًخ ٝ. 9: 17ٖٓ  حَُٔكَ، ح١ٌُ طْ )"٣ٔٞع"( ، حُٔليى حُلخػَربىهخ

 ُِ٘ٔن.
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 "أصا٤ِ٣خ إ " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ا٤ِ٣خ ٣ؤط٢ أٝال" حالهظالف:

 حُؼيىٖٓ طَك٤َ ٖٓ حُ٘ٔخم ، ٢ٛ ػزخٍس ػٖ حالهظالف حُزي٣َ، حُٔٞؿٞىس ك٢ "(أٝال)" حٌُِٔش حإلٟخك٤ش  حُظؼ٤ِن:

 حُٔخرن.

 

 
ٝحُٔوط١ٞخص حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش ٖٓ أؿَ ٟٝغ  D شٔوط١ٞحُك٢  13 :17 حُؼيى ًَٝ 12 :17 حُؼيى طْ ٗوَ حُلوَس حأله٤َس ٖٓ

 رـخٗذ ٓ٘خه٘ش ٣ٔٞع ػ٘ٚ. طوٍٞ ٌٛٙ حُٔوط١ٞخص:  ،كٍٞ كْٜ حُظال٤ٌٓ إٔ ٣ٔٞع ًخٕ ٣ظليع ػٖ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ حُؼزخٍس

٣ظليع ٓؼْٜ ػٖ كْٜ حُظال٤ٌٓ أٗٚ ًخٕ  ػ٘يثٌ، ٍحىٝح.أٓخ ًَ رٚ  ؼِٞحك رَ؛ ٣ؼَكٞٙهي ؿخء رخُلؼَ، ُْٝ  ا٤ِ٣خ إ، ْ"٢ٌُ٘ أهٍٞ ٌُ

حُظ٢ ُٜخ ٜٗخىس أػ٠ِ )ؿ٤ٔغ ٝ، WH NU. "ٌُٖٝ هَحءس ٣ٞٗي إٔ ٣ظؤُْ ػ٠ِ أ٣ي٣ْٜ أ٠ً٣خ ٌُي حرٖ حإلٗٔخ٣ًٕٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ." 

ٌُي ً. أٍحىٝحٓخ ًَ كؼِٞح رٚ  ، ٌُُْْٜ٘ٝ ٣ؼَكٞٙ، ُوي ؿخء ا٤ِ٣خ رخُلؼَ، ْ(، طوَأ:" "٢ٌُ٘ أهٍٞ Dٌُحُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش رخٓظؼ٘خء 

 كْٜ حُظال٤ٌٓ أٗٚ ًخٕ ٣ظليع ٓؼْٜ ػٖ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ". ػ٘يثٌأ٠ً٣خ حرٖ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ ٝٗي إٔ ٣ظؤُْ ػ٠ِ أ٣ي٣ْٜ. 

 

 
 

 "٣ظؼٌد ػٌحرخ ٗي٣يح"اٗٚ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "اٗٚ ٣َٓٞ" حالهظالف:

ألٕ حُظؼز٤َ  أكيػٚ حُ٘ٔخمطـ٤٤َ  خٝٓغ ًُي، ٣ُ٘ظزٚ ك٢ أٜٗريػْ ٝػخثو٢ كخثن؛  حالهظالف حُزي٣َهَحءس طظٔظغ  حُظؼ٤ِن:

إٔ  حُ٘ٔخم، ٍرٔخ حػظزَ رؼٞ . ػالٝس ػ٠ِ ًُيح٤ُٞٗخ٢ٗ حُؼٜي حُـي٣ي)"اٗٚ ٣َٓٞ"( ٛٞ ٜٓطِق ٗخثغ ك٢  

خ ػٖ هطؤ اٗٚ ٣ظؼٌد)"  ـً )حٌُِٔظخٕ ُٜٔخ ٗلْ حألكَف حُؼالػش حأله٤َس( ٝرخُظخ٢ُ هخٓٞح رظٜل٤لٚ ا٠ُ  ٗٔو٢"( ٗخط

  خ حُوَحءط٤ٖ طلٔالٕ ٗلْ حُلٌَس.ظًِٓغ ًُي، حألًؼَ ٤ًٗٞػخ.   

 

 
(، حُٔٞؿٞى ك٢ ٓؼظْ "حُِٔظ١ٞٝ)"حُـ٤َ ؿ٤َ حُٔئٖٓ  ريالً ٖٓ حُظؼز٤َ 

، رخُؼٞىس ا٠ُ ٓظ٠ )"حُـ٤َ ح٣ََُ٘ ٝحُلخٓي"(   ، هَأ رؼٞ حُٜ٘ٞىحُٔوط١ٞخص

12: 39 ٝ16 :4. 
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 "ْوِش ا٣ٔخٌُٗ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ْؼيّ ا٣ٔخٌُٗ" حالهظالف:

ٌُٖٝ ٛ٘خى كَم ر٤ٖ حُـ٤َ ؿ٤َ  .17:17، طْ طَك٤ِٚ ٖٓ ٖٓ حُ٘ٔخم حٓظزيحٍْ حإل٣ٔخٕ"( ٢ٛ ٣)"ػي ًِٔش  حُظؼ٤ِن:

، ُطَى ، ك٢ ٌٛٙ حُلخُشًخك٤خُي٣ْٜ ا٣ٔخٕ ٌُٖٝ ٤ُْ ًخٕ حُٔئٖٓ ٖٓ ح٤ُٜٞى ح٣ٌُٖ ٍك٠ٞح ٣ٔٞع رخػظزخٍٙ ح٤ُٔٔق ٝحُظال٤ٌٓ ح٣ٌُٖ 

طْ حٓظويحّ ٝ؛ حُؼٜي حُـي٣يٛ٘خ كو٢ ك٢ اال ه٤َِ حإل٣ٔخٕ"( )"     ٌِٔشحُ ٝال طٞؿيٖ. ح٤ُ٘خ٤١

؛ ٍحؿغ ُٞهخ 20 :17؛ 8: 16؛ 31 :14؛ 26 :8؛ 30 :6حُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ رٌَ٘ ك١َٜ طو٣َزًخ رٞحٓطش ٓظ٠ ) 

 ْ ػيّ ا٣ٔخْٜٗ.، ٤ُٝٗوٚ حُظال٤ٌٓ ٖٓ حإل٣ٔخٕ حُٔ٘خٓذ، ٝؿخُزًخ ٓخ حٓظويّ ٣ٔٞع حٌُِٔش ُٞٛق (28 :12

 
 حُؼيى ٓلٌٝف حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٌُٖٝ ٌٛح حُ٘ٞع ال ٣وَؽ اال رخُٜالس ٝحُّٜٞ" حالهظالف:

)ٓوط١ٞش ٖٓ حُوَٕ  0281، )حُٔوط١ٞظخٕ حألهيٓخٕ(  Bא*، رٔخ ك٢ ًُي ًز٤َس حُؼيى ححألىُش حُوخٍؿ٤ش ٟي ط٤ٔ٠ٖ ٌٛحُظؼ٤ِن: 

، ٝح٣َُٔخ٤ٗش. اًح ٝحُوزط٤ش ، ٝحُٜ٘ٞى حألٝحثَ ُِالط٤٘٤ش حُوي٣ٔشحهَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘(ًخط٣َٖ ك٢ أٝ حُٔخرغ طْ حًظ٘خكٜخ ك٢ ى٣َ ٓخٗض

، كال ٣ٞؿي ٓزذ ٝؿ٤ٚ ُظ٤ٟٞق ٓزذ آوخ١ٜخ ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى حألٝحثَ ك٢ حألَٛ ؿًِءح ٖٓ اٗـ٤َ ٓظ٠ حُؼيى ًخٕ

، ٝحُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُط٣ِٞش رٍٜٞطٚ 29 :9َهْ ٖٓ ٓ حٓظ٤ؼخرٚح٠ُٔخف هي طْ  حُؼيى ح، كٖٔ حألٍؿق إٔ ٤ٌٖٛ. ٝرخُظخ٢ُٝحُٔظ٘ٞػ

حٌُِٔخص حإلٟخك٤ش "ٝحُّٜٞ". ك٢ حُٞحهغ، طلظ١ٞ ٗلْ حُٔوط١ٞخص )
2
 C D L W f

1,13 
Majحُظ٢ ُٜخ حٌَُ٘ حُط٣َٞ ك٢  (א

 ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝٝ ك٢ ٓوط١ٞظٚ ٝأىهِٚ 29 :9َُٔهْ  حٌُخَٓ حُؼيى حُ٘خٓن، أهٌ حإلٟخك٢ ٛ٘خ. ٌٌٝٛح حُؼيىػ٠ِ  29 :9َٓهْ 

  א*٣ظَٜ ك٢  29 :9كخكظض ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ ػ٠ِ ٌٛح حإلىٍحؽ ك٢ ٗوَ حُ٘ٚ. )حٌَُ٘ حُٔوظَٜ ك٢ َٓهْ ٝ؛ ٛ٘خ

B ) ك٢  ٠ٖٔظٓ حُؼيىٌٝٛحKJV ٝNKJV ٘ك٢ ؿ٤ٔغ حإلٛيحٍحص حُلي٣ؼش حألهَٟ رخٓظؼ٘خء  ٠ٝٓٔظؼNASB ٝHCSB  حُظ٢

 ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ. حُؼيىطظ٠ٖٔ 
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 ٔخ ًخٗٞح ]حُظال٤ٌٓ[ ٓـظٔؼ٤ٖ ك٢ حُـ٤َِ"ك٤ٝ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ك٢ حُـ٤َِ" ٣ظَىىٕٝ ٝك٤ٔخ ْٛ" حالهظالف:

، حُظ٢ طظَٜ َٓط٤ٖ كو٢ ك٢ ُٔوط١ٞخص. حٌُِٔش حُ٘خىٍس ٖٓ حُٜخ ىػْ أك٠َ  WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن:

٠ُ ا WH NUط٤َ٘ هَحءس ٝ. حُالكوش ، ك٢ حُٔوط١ٞخص، طْ طـ٤٤َٛخ ا٠ُ حألًؼَ ٤ًٗٞػخ حُؼٜي حُـي٣ي

إٔ حُؼي٣ي ٖٓ طال٤ٌٓ ٣ٔٞع )رخإلٟخكش ا٠ُ حالػ٢٘ ػَ٘( ًخٗٞح ٓـظٔؼ٤ٖ ك٢ حُـ٤َِ حٓظؼيحىًح ُِٔلَ ا٠ُ أ٤ٍِْٗٝ ُالكظلخٍ رؼ٤ي 

، ؿخء ا٤ُٚ طال٤ٌٓ ٓوظِلٕٞ ك٢ ع ١ٞحٍ حُٞهض ك٢ هيٓظٚ ك٢ حُـ٤َِ؛ رخألكَٟحُلٜق. ٣وزَٗخ ٌٛح أٗٚ ُْ ٣َحكوٚ ؿ٤ٔغ طال٤ٌٓ ٣ٔٞ

 ، أهزَْٛ ٣ٔٞع أٗٚ ٤ُِْٓٔ ٣ِٜٝذ ػْ ٣ُوخّ ٖٓ ر٤ٖ حألٓٞحص ك٢ ح٤ُّٞ حُؼخُغ.هزَ ًٛخرٚ ا٠ُ أ٤ٌٍِْٗٝٝٙ. ٓ٘خٓزخص ٓوظِلش ٓؼَ ٛ

 

 

B 047 f، هَأ رؼٞ حُٜ٘ٞى ح٤ُٜٖٔٔ )"٤ٓظْ ٍكؼٚ"(  ريالً ٖٓ حُلؼَ 
13

)"ٓٞف  ( (

 "٤َٓطلغ" س ٛٞ ، كبٕ حٌَُ٘ حألًؼَ ٗيٍ)حٗظَ أػالٙ( 9: 17ض ٓ٘خه٘ظٚ ك٢ ٣َطلغ"(. ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔخ طٔ

 

 
W fحُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص ) طًٌَ

13
 Majْٓرطَّ ( ح  ("Peter")  ٓليىًح. طْ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ  كخػالإلػطخء حُوَحءس

أ٠ً٣خ.  حُلخػَ( NRSV ٝNLTحإلٛيحٍحص حألهَٟ )ٓؼَ  طًًٌَٔخ . KJV ٝNKJV ٝطزؼظٜخ حُطزؼخص، TRٌٛٙ حإلٟخكش ك٢ 

، "إً أٗض طؼط٢ :"ٗؼْ". ٣وٍٞ ٣ٔٞعٓٔؼخٕ( "هخٍ 713ٗخ٤ٗش ٖٓ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ )، ط٤٠ق ٓوط١ٞش ٣ٞحُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

، ٣ليع ٗلْ حُ٘ٞع ٖٓ حُظٞٓغ ك٢ حٌَُ٘ حُؼَر٢ ُِي٣خط٤ٔخٍٕٝ ٝك٢ طؼ٤ِن (TCGNT، رٜلظي أؿ٘ز٤ًخ ُْٜ." ٝكوًخ ُٔظِؿَ )أ٠ً٣خ

  اكَح٣ْ ػ٠ِ حُي٣خط٤ٔخٍٕٝ.

 

 
D W Θ 078، ك٢ )"٣ٔٞع"( ، ٓليى كخػَٟخكش ، طٔض أخ ٛٞ ٓؼظخى ك٢ ٗوَ ٜٗٞٙ حإلٗـ٤ًَ

cvid
  f

13
 Maj. 

 

 
it syr)ٝرؼٞ حُٔظَؿ٤ٖٔ حُويح٠ٓ  D ٗخٓن، أٟخف 6: 18رخالهظَحٝ ٖٓ 

c
 cop

sa
 )  

، ٓ٘ظـ٤ٖ حُظؼز٤َ حٌُخَٓ ، "ٛئالء حُٜـخٍ ح٣ٌُٖ )"ٛئالء حُٜـخٍ"( )"ح٣ٌُٖ ٣ئٕٓ٘ٞ ر٢"( رؼي 

 ٣ئٕٓ٘ٞ ر٢".
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 ُٔوظخٍس: طلٌف حُؼيىحُوَحءس ح

 ".حُٜخ٣ٖ٤ٌُوِٚ ٢ٌ ؿخء ُهي ألٕ حرٖ حإلٗٔخٕ : ط٤٠ق حُؼيى "1حالهظالف 

 ٣ٝوِْٜٜ". حُٜخ٤ٌُٖ زلغ ػٖ"ألٕ حرٖ حإلٗٔخٕ ؿخء ٤ُ: ط٤٠ق حُؼيى 2حالهظالف 

حُ٘ٚ حأل٢ِٛ ُٔظ٠.  ٌٖ ؿًِءح ٣ُْٖٓ  ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى ح٤ُٜٖٔٔ ٝحُٔظ٘ٞػ٤ٖ ػ٠ِ كو٤وش أٗٚ حُؼيى ح٣ٜ٘ي ؿ٤خد ٌٛحُظؼ٤ِن: 

ٌٛح ػ٠ِ حإل١الم. ػ٠ِ حألٍؿق، ظَٜص حإلٟخكش أٝالً ك٢ حٌَُ٘ حألهَٜ  ٣٘خظَٓوطغ ال ٝٛٞ ، 10 :19ُوي طْ حٓظؼخٍطٚ ٖٓ ُٞهخ 

خ ٓغ ُٞهخ (2حُزي٣َ حالهظالف ، ٝطْ ط٤ٓٞؼٜخ الكوًخ ا٠ُ حٌَُ٘ حأل١ٍٞ )(1حُزي٣َ حالهظالف ) ًٓ . طٟٞق 10 :19، ٝح١ٌُ ٣ظٞحكن طٔخ

L؛ حُؼيى طلٌف  L*حَُٔحكَ حُؼالع ؿ٤ٔؼٜخ:  Lط١ٞش حُٔو
c

L؛ ٝهَٜ ٖٓ حإلٟخكشحألٌَ٘ حُ خٜر 
mg

١ٍٞ. ٖٓ حألٌَ٘ حُٜخ ر 

، أىٍى حُ٘خٓن . ٝرؼزخٍس أه12َٟٝ 10 حألػيحىُظٞك٤َ ٗٞع ٖٓ حُـَٔ ر٤ٖ  18ك٢ ٓظ٠  أهلْهي  حُؼيى حٌٕٞ ٣ٌٛحُٔلظَٔ ؿيًح إٔ 

كٚ ح٠ُخُش حطْ حٓظويحٓٚ ُظوي٣ْ ٍْٓ ط٤ٟٞل٢ َُحػ٢ ٣زلغ ػٖ هَ 10 :19ُٞهخ  ٔي.ط إٔ إٔ ٛ٘خى كـٞس ىال٤ُش طلظخؽ ا٠ُ

أًؼَ ًٟٝٞكخ(. ٝٓغ ًُي، ٣ـذ هَحءس حُ٘ٚ ريٕٝ حُـَٔ  حَُر٢، ٓٔخ ٣ـؼَ ٌَُ٘ حأل١ٍٞ أ٠ً٣خ ػٖ "حُزلغ ػٖ")٣ظليع ح

ٍ "حُٜـخٍ ح٣ٌُٖ ٣ئٕٓ٘ٞ ر٤ٔٞع": ٣ٜظْ ويّ ٓززًخ آهَ ُؼيّ حكظوخ٣ ك٢ حألَٛ ألٗٚ 10 حُؼيى 12 حُؼيىظزغ ٣. 11 :١ٌُ18 ٣ٞكَٙ ح

 كظ٠ ُٞ ؿخىٍ أكيْٛ، كٔٞف ٣زلغ ػ٘ٚ ٣ٝـيٙ. ،هَٝف 100ك٢ هط٤غ ٖٓ ألٗٚ حَُحػ٢ رٌَ هَٝف ك٢ حُوط٤غ. 

 

 
B N Θ 078 0281 fحُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )

13
ريالً ٖٓ " my Father")"أر٢"(  ( طوَأ 33 

D L W Δ f אك٢  حُظ٢ طٞؿي، your Father"))" "أرًْٞ" " 
1

ٖٓ (. أ٠٣خ NU)٢ٛٝ هَحءس  

()٣ظْ حٓظ ٓظ٠ خًظزٜ س ٜٓ٘ٔخطلي٣ي أ١ ٝحكيحُٜؼذ  ٍٝ ، ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ هَحءس "أر٢" ٗظ٤ـش ويحّ حُظؼز٣َ٤ٖ رظٌَحٍ ٓظٔخ

 .10 :18 ٓغم خحُ٘ٔٓـخٗٔش 

 
 "أهٞىا٤ُي أهطؤ  إ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 أهٞى" ت"اًح هط حالهظالف:

 א)"ٟيى"( ٖٓ حُٔوط١ٞخص ٓؼَ   ، ػ٠ِ أْٓ ٤ٜٗش، َُ٘ف ٓزذ كٌف حٌُِٔخصل٤َٔ ٓ٘خٓذال ٣ٞؿي طحُظؼ٤ِن: 
B 0281 ٗزٚ حُٔئًي إٔ هَحءس ٖٓ .TR NU  ح رـ ٖٓ حُ٘خٓن اهلخّطلظ١ٞ ػ٠ِ ًَ ، "ًْ ، ك٤غ ٓؤٍ رطَّ ٣ٔٞع21 :18، ٓظؤػ

ٗ٘خإٙ ُِلي ٖٓ ٗٞع حُوط٤جش حُظ٢ طزٍَ طٞر٤ن هي طْ ا حإلهلخّٖٓ حٌُٖٔٔ أ٠ً٣خ إٔ ٣ٌٕٞ ٝأه٢ ٝأٗخ أؿلَ ُٚ؟" ا٢ُّ َٓس ٣وطت 

 ٓئٖٓ
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كو٢ حُوط٤جش حُظ٢ أٓخءص رٌَ٘ ٓزخَٗ ا٠ُ ٤َُٓ ٓئٖٓ. ٌُٖٝ ك٢ حُٔـظٔغ ح٤ُٔٔل٢ حُٔزٌَ، طْ ط٘ـ٤غ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رٔؼ٠٘،  –٥هَ 

؛ 1: 2؛ ػذ 1: 6طي ػٖ حإل٣ٔخٕ )حٗظَ ؿال٤١ش ػ٠ِ طل٣ٌَ ٝحٓظؼخىس ٍك٤ن ٓئٖٓ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٤خس هط٤ش أٝ ػ٠ِ ٝٗي إٔ ٣َ

، ٓٞحء طٔززض ٌٛٙ حُوط٤جش ك٢ ػؼَس ر٤ٜ٘ٔخ أّ ال. ك٢ حُٞحهغ ، كبٕ ح٠ُٕٔٔٞ حٌُخَٓ ُٔوطغ (23-22 ؛ ٣ًٜٞح 16 :٣5ٞك٘خ حأل٠ُٝ 

ئٖٓ حُوخ١ت ( ٣يػْ ٝؿٜش حُ٘ظَ حُوخثِش رؤٕ حُوط٤جش حُظ٢ طليع ػٜ٘خ ٣ٔٞع ًخٗض هط٤جش ٣ٌٖٔ إٔ طـؼَ ح17ُٔ-15: 18ٓظ٠ )

"، ر٤٘ٔخ حُوخ١ت حُؼ٤٘ي ٛٞ "أ٢ٔٓ ػخ٤ٗش ، "ح٤ٌُ٘ٔش". الكع إٔ ٣ٔٞع ٣وٍٞ إٔ حُوخ١ت حُٔٔظؼخى "هي حٓظَى٤ٔٔل٣٢ظَى حُٔـظٔغ حُ

٤ُْ كو٢ ر٤ٖ حألكَحى، ٌُٖٝ  –أٝ ؿخر٢ َٟحثذ" )أ١ ٓ٘زًٞ ٖٓ حُٔـظٔغ ح٤ُٔٔل٢(. ًخٗض ٌٛٙ هط٤جش هط٤َس طظطِذ حالٓظؼخىس 

 ر٤ٖ حُوخ١ت ٝح٤ٌُ٘ٔش.

 
D itطوَأ 

g1
 syr

s 
ح ٓؼْٜ"  إًٔٞٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى حػ٘خٕ أٝ ػالػش ٓـظٔؼ٤ٖ ٓؼًخ رخ٢ٔٓ الأل") ًَ  (.كخٟ

 
ػْ أؿَٟ حُظـ٤٤َحص حُالكوش "( not)"   )"ك٤غ"( ريالً ٖٓ )ٝآه٣َٖ( أهطؤ ك٢ حٌُِٔش حأل٠ُٝ  Dٖٓ حُٞحٟق إٔ ًخطذ 

 (.٣ٝWestcott and Hort 1882، 15ٔظٌٞص ٍٝٛٞص )

 
  "أ٢ِٜ٘ٓ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ػ٢ِ طَٜٔ ٤ٓي"٣خ  هظالف:حال

 WH NUهي طْ طـ٤٤َٛخ ا٠ُ هَحءس حالهظالف حُزي٣َ هَحءس ، ٣زيٝ إٔ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حألىُش ح٤ُٜ٘ش ٓؤٔش رخُظٔخ١ٝ حُظؼ٤ِن:

٣ـذ إٔ ٣ُ٘ٔذ ا٠ُ ٣ٔٞع كو٢ ”Lord“ ٍد" ٣خ " حُ٘يحءٍرٔخ حػظويٝح إٔ حُظؼز٤َ  حُ٘ٔخم، ألٕ هي كيعحُؼٌْ إٔ ٣ٌٕٞ أًؼَ ٖٓ 

 ٙ.ٞٛٞ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٤ُْ ًٌُي( ٝرخُظخ٢ُ كٌك)ٝ

 
 ػ٠ِ حألٍٝ"ٍك٤وٚ  ػزيٙ كوَ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 هي٤ٓٚ" ػ٠ِهخىٓٚ  كوَ" حالهظالف:

، اال إٔ أىُظٜخ حُٞػخثو٤ش  26 :18م ٓغ خحُٖ٘ٔٓ ٢ٛ ٗظ٤ـش ٓطخروش  WH NUػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؽ إٔ هَحءس  حُظؼ٤ِن:

 اىهخاًل ٤٠٣ق ًُٞٗخ ا٠ُ حَُٔى.هَحءس حالهظالف حُزي٣َ ـذ حػظزخٍ ه٣ٞش ؿيًح. ٌُُي، ٣
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 "ٖٚٓ هِز ًَ ٝحكي أله٤ٚإ ُْ ٣ـلَ " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 أله٤ٚ ُالطٚ"ٝحكي ًَ إ ُْ طظًَٞح ٖٓ هِٞرٌْ " حالهظالف:

خ ٣ ٝح١ٌُ) حُؼيى ح. ك٢ 15ٌٛ-14: 6ٓؤهًٞس ٖٓ ٓظ٠  ٖٓ حُ٘ٔخمػزخٍس ػٖ طٞٓؼش  حالهظالف حُزي٣َهَحءس  حُظؼ٤ِن: ًٔ ِوٚ هٔ

، رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٓلش حُ٘وٚ ح١ٌُ أهطؤ ا٠ُ ٗوٚ آهَ، ٣ٜ٘ذ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓٔخ(21 :18ًخٓالً ػٖ حُـلَحٕ، ريًءح ٖٓ 

 حإلٓخءس.

 

 
 "ح١ٌُ هِوْٜ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ح١ٌُ ٛ٘ؼْٜ" حالهظالف:

خ رؤٕ ٣ـخىٍ حُؼِٔخ حُظؼ٤ِن: ًٓ ، أٝ )"ٛٞ ٛ٘غ"( ،  شحُظخ٤ُ حُؼزخٍسٓغ  حُ٘ٔخمٓطخروش ٛٞ ٗظ٤ـش  حالهظالف حُزي٣َء ػٔٞ

ح ألٕ ٗلْ حُ٘ٞع ٖٓ ٝ. 27 :1حُٔوطغ حُٔزؼ٢٘٤ حُٔوظزْ، ط٣ٌٖٞ  ًَ حُظخ٢ُ ك٢  حُؼيىٓغ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش كيع ك٢  حُٔـخٗٔشٗظ

غ ، ٓحالهظالف حُزي٣َ. ٓظ٠ ٢ٛ هَحءس WH NUٓؼظْ حُٔوط١ٞخص ٗلٜٔخ )حٗظَ حُٔالكظش( ، كٖٔ ح٥ٖٓ إٔ ٗوٍٞ إ هَحءس 

ٍٝرٔخ  –" هِن" ػْٜ٘ ٓغ، ٗؼَ ٓؼظْ حُٔظَؿ٤ٖٔ رخُِـش حإلٗـ٣ِ٤ِش رَحكش أًزَ ٓغ "ٛ٘غ" ك٢ حُٞحهغًُٝي، رخٌُخى ٣ـ٤َ حُٔؼ٠٘. 

 ًخٗٞح ٣ظزؼٕٞ أ٣ًخ ٖٓ ح٤ُٜٖ٘.

 
، ا٠ُ حًَُٔذ B D W 0 078، حُٔيػّٞ ٖٓ "join" "(٣ِِّ)" طْ طـ٤٤َ حُلؼَ حُز٢٤ٔ 

C L Z fك٢ " join together""( لي٣ظ)"  
1
 :1رٔزذ طؤػ٤َ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش )ط٣ٌٖٞ  א33 

27.) 

 

 

W 078 087 f، ك٢ ”her“( ٛخ"ا٣خ)" ًِٔش ٝؿيص 
13

 Maj B C ٤ُْ ك٢ ٌُٖٝ ،
1

D Z Θ f ٢ٛٝ ٓيٍؿش א  ٖٓ

 ٍرٔخ ٣ـذ كٌكٜخ.، ٌُٖٝ NUر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ك٢ ُوي ٟٝؼض ١الم"(. )" ِٜٔيٍ ُ حُٔلؼٍٞ رٚػ٠ِ أٜٗخ  حُ٘ٔخمهزَ 
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 ٓؼظخىس. ٌٛٙ اٟخكش 1: 19، ح١ٌُ ُْ ٣ظْ ط٤ٔٔظٚ ٌٓ٘ )"٣ٔٞع"(  ، ٓليىًح كخػال( ɸ א ط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص )

 (.NIV NLTك٢ ٍٝح٣خص حإلٗـ٤َ حُوي٣ٔش ٝحُظَؿٔخص حإلٗـ٣ِ٤ِش حُلي٣ؼش )حٗظَ 

 
 ٠".٣ِٗٝطِٝؽ رؤهَٟ  حُِٗخ"ٖٓ ١ِن حَٓأطٚ اال ٖٓ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٢ِٗ".ـؼِٜخ ط"ٖٓ ١ِن حَٓأطٚ ٣ :1 حالهظالف

 ".٢ِٗـؼِٜخ ط٣حُؼلش أؿَ ػيّ "ٖٓ ١ِن حَٓأطٚ اال ٖٓ  :2حالهظالف 

 ٝطِٝؽ رؤهَٟ كوي ٠ُٗ".حُؼلش ػيّ "ٖٓ ١ِن حَٓأطٚ اال ٖٓ أؿَ  :3حالهظالف 

Pٝطـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ  حُظؼ٤ِن:
25vid

ٝكوًخ ٝ  ٌُِٔش حأله٤َس ألٗٚ ٣ؼَٝ ح 2أٝ 1 حالهظالف حُزي٣َ٣يػْ آخ  

Cرؼٞ حُٔوط١ٞخص )ٝرلٔذ 
3
 D L طلظ١ٞ حُؼي٣ي ٖٓ . ٝٓغ ًُيرؼي  حُؼيى٘ظ٢ٜ ٣ (א ،

 حُٔوط١ٞخص ػ٠ِ ر٘ي اٟخك٢ ك٢ ٤ٌِٖٗ:

 
 ٣ظِٝؽ رٔطِوش ٢ِٗ٣". ح١ٌُ"ٝحإلٟخكش حأل٠ُٝ: 

 "كظ٠ إٔ ٖٓ ٣ظِٝؽ رٔطِوش ٣َطٌذ حُِٗخ". حإلٟخكش حُؼخ٤ٗش:

( حَُؿَ ٣َطٌذ حُِٗخ رخُِٝحؽ ٖٓ حَٓأس أهَٟ 1ـٔٞػش حأل٠ُٝ ٖٓ حالهظالكخص ح٤ُٜ٘ش ٢ٛ ٓخ اًح ًخٕ )حُٔٔؤُش حُٔطَٝكش ك٢ حُٔ

. حُٔٔؤُش حألهَٟ رَؿَ آهَ( طٟٞغ حَُٔأس حُٔطِوش ك٢ ٓٞهق ال ٣ٌٜٔ٘خ اال إٔ طَطٌذ حُِٗخ اًح طِٝؿض 2رؼي ١الم ُٝؿظٚ أٝ )

، ك٤غ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ ػخرظًخ ك٢ ٌٛٙ 32 :5أ٤ِٛش أٝ هي طْ حٓظؼخٍطٜخ ٖٓ  ، ٝحُظ٢ هي طٌٕٞػيّ حُؼلش" اال ٖٓ أؿَطظؼِن رؼزخٍس "

 حُلوَس. طٔؼَ حُظـ٤٤َحص حُٔوظِلش ك٢ حُٔوط١ٞخص
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ا٠ُ أ١ ٗٞع ٖٓ أهطخء حُ٘ٔن. ٜٓٔخ ًخٗض حُوَحءس  حالهظالكخصرؼزخٍس أهَٟ، ال طَؿغ ٝ. حُ٘ٔخمٝؿٜخص ٗظَ طل٣َ٤ٔش ٓوظِلش ر٤ٖ 

. حُط٣َوش رؼخٕ ُٝؿظٚ ٓوطت ألٕ ُٝحؿٚ َٓس أهَٟ ٛٞ هط٤جش ًٌُٝي ُٝحؽ ُٝؿظٚ حُٔخروش حأل٤ِٛش، كبٕ حَُؿَ ح١ٌُ ١ِن

، ٝٛٞ ٓخ طوُٞٚ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص طو٣َزًخ ٝح١ٌُ أًيطٚ ٤ش ٢ٛ اًح ًخٗض حَُٔأس ؿ٤َ ػل٤لشحُٞك٤يس ُؼيّ طل٤َٔ حَُؿَ حُٔٔئُٝ

، ألٜٗخ طظ٘خٍٝ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٢ ر٘لْ حُويٍ ٖٓ حأل٤ٔٛشٛ حالهظالكخص. حُٔٔؤُش ك٢ حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش ٖٓ 32 :5ًِٔخص ٣ٔٞع ك٢ 

ًٌُي أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ظِٝؿٜٖٞٗ. رَ ٓٔؤُش ُٝحؽ حَُؿَ ٖٓ حَٓأس ٓطِوش. ٤ُْ كو٢ حُٔطِوخص حُالث٢ ٣ظِٝؿٖ ٖٓ ؿي٣ي ٌٓٗزخص، 

ك٢  ٌٓظٞرش، ألٕ حُلوَس (حُٔ٘خظَ)حُٔوطغ  32 :5، ٌُٖ ٖٓ حُٔئًي ا٠ُ كٍي ٓخ أٗٚ كؼَ ًُي ك٢ ٌٛح ٛ٘خ ٓظ٠رخُطزغ، ٍرٔخ ُْ ٣ٌظذ 

 )حٗظَ حُٔالكظش(. Dح٤ُٞٗخ٤ٗش رخٓظؼ٘خء  ٚٓوط١ٞخط ؿ٤ٔغ

 

 

Pא   Bطوَأ 
71vid

   Θ (ًٌٝحى WH ) ( ٓوخرَ حُوَحءس ك٢ )"ٌحُظال٤ٓ"NU،   

P ، ريػْ ٖٓ)"طال٤ٌٓٙ"(
25

 C D L W Z Majَٜحُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ أ٤ِٛش رٔزذ ىػْ ٝػخثو٢ )حُظال٤ٌٓ( . حُوَحءس حأله ٖٓ 

٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ طؼ٣َق ًخٗٞح ( ٣ـخىٍ رؤٕ حُ٘ٔخم حُالكو٤ٖ 41 :6ك٢ َٓهْ  TCGNT. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٤ٓظِؿَ )حٗظَ أرٌَ

 إ ًظّخد حإلٗـ٤َ أٗلْٜٔ ٣ظؤٍؿلٕٞ ر٤ٖ حالػ٤ٖ٘.ٌ"، "طال٤ٌٓٙ" ػ٠ِ أْٜٗ "حُظال٤ٓ

 
 "حُٔؼِْ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُٜخُقٔؼِْ حُ" حالهظالف:

)حٗظَ  ٨ٔ :٨ُٔٝٞهخ  ١ٔ :ٓٔحإلٗـ٤َ حألهَٟ، َٓهْ  ٓظ٘خظَحصم ٓغ خحُ٘ٔ ٓـخٗٔش٢ٛ ٗظخؽ  هظالف حُزي٣َحالهَحءس  حُظؼ٤ِن:

 (.١ٔ :٣ٔحُٔالكظش ك٢ 

 
 "ٜخُق ٝحكياٗٔخ حُ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 هللا". ٝٛٞاال ٝحكي  أكي ٛخُلخ ٤ْ"ُ :1حالهظالف 

 هللا" –ٛٞٝحكي ٛخُق "٣ٞؿي  :2حالهظالف 

أ١ إٔ هللا ٛٞ  –ٖٓ ك٤غ أٗٚ ٣ٞكَ ٓخ ٛٞ ٢ٟ٘ٔ  WH NUحُزي٣َ حألٍٝ ٛٞ طٞٓغ طَؿٔش ١ز٤ؼ٢ ُوَحءس  حالهظالف حُظؼ٤ِن:

". ك٢ حُٞحهغ ٛخُقحُٔخرن، ٝحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ "ٓؼِْ  ؼيىحُزي٣َ حُؼخ٢ٗ ٣ـذ إٔ ٣ظزغ ح٤ُٜـش ح٤ُٜ٘ش ُِٝحالهظالف حُٞك٤ي حُٜخُق. 

 ، طيػْ ٗلْ
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طٔٔق ٝ. 19 :18ُٝٞهخ  18 :10ٓغ َٓهْ  شٝحٟل ٓـخٗٔش خ. 17ٌُٜ٘ٝ :19ًٔخ ك٢  16 :19ك٢  حالهظالكخصحُٔوط١ٞخص ٗلْ  

 ".ٝحكي رخُظل٤َٔ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٤٘٣َ ا٤ُٚ ٣ٔٞع ػ٘يٓخ ٣وٍٞ ، "ٛ٘خى ٛخُق WH NUهَحءس 

 
 

 ".ٚكلظظ ًٌِٚٛح " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ".كيحػظ٢ٌٓ٘  ٚكلظظ ًٌِٚٛح  " حالهظالف:

ُٞٛخ٣خ. هخٍ ٌد ٣ٔٞع ُِظٞ ػٔخ ٣ٌٔ٘ٚ كؼِٚ ٤َُع حُل٤خس حألري٣ش. ػْ هخٍ ُٚ ٣ٔٞع أٗٚ ٣ـذ إٔ ٣للع حك٢ ح٤ُٔخم، ٓؤٍ ٗخحُظؼ٤ِن: 

٣ظَٜ ػيى أًزَ ٝ. 21 :18ُٝٞهخ  20 :10ٓغ َٓهْ  ٓـخٗٔش، حُظ٢ طويّ حُظٞٓغ، ٢ٛ حالهظالف حُزي٣َهَحءس حُ٘خد اٗٚ كؼَ ًُي. 

٢ٛٝ أٗٚ ، هخٛش ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ٝٓخ رؼيٙ، ُوي ًخٗض ظخَٛس ٗخثؼش .17-16: 19 ٜخ ك٢أًؼَ ٓ٘ حُٔـخٗٔشٖٓ حُٔوط١ٞخص ٛ٘خ 

 –حٌُخِٓش ُِلخًْ حُ٘خد حُـ٢٘  حُوٜش، ٝرخُظخ٢ُ حُظ٠ل٤ش رخُظلَى حألىر٢ ٌَُ ػَٔ. إ حإلُحث٤شحألٗخؿ٤َ  ٣ـخٗٔٞح ر٤ٖإٔ  ُِ٘ٔخم

 أًؼَ طٞطَحً ٓٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ك٢ َٓهْ ُٝٞهخ. ًخٗض – ٓظ٠طٔخ٤ٗخً ٓغ أِٓٞد 

 

 
C D W Θ fخًء ػ٠ِ ٜٗخىس ر٘

1,13 
Maj، طوَأ TR NU   (having heard the word )

B it  syrه٤ِالً ك٢  حُ٘ٚ )رؼي ٓٔخع حٌُِٔش(. ٣ظْ ط٤ٓٞغ ٌٛح
c,s,p

)"رؼي " having heard this word"( ا٠ُ WH ًٌُيٝ) 

إٔ ٓؼظْ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش طلؼَ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ. ٖٓ حُٔلظَٔ ٝ     ٓٔخع ٌٛٙ حٌُِٔش"(.

. "having heard" )"رؼي إٔ ٓٔؼض"(  وَأ رزٔخ١ش ط٢ ظ، ٝحُא ٣L Z 0281ٌٕٞ حُ٘ٚ حأل٢ِٛ ٓٞؿٞىًح ك٢ 

٢ٛٝ حُوَحءس حُظ٢ طَ٘ف رٌَ٘ أك٠َ حالػ٤ٖ٘ ح٥ه٣َٖ.  TR NUٜ٘خىس هخٍؿ٤ش ؿ٤يس ٓؼَ هَحءس حالهظالف حُزي٣َ رٌٛح  ظ٣٠ل

كوي هخّ حُ٘ٔخم )"رؼي إٔ ٓٔؼض"(،  رؼي ؼٍٞ رٚ ٓل ٣٘وٜٜخ حْٓ كخػَؼزخٍس ُ ٌُْٜٝٞٗ ُْ ٣ٌٞٗٞح َٓطخك٤ٖ

هَحءس ٓيػٞٓش رٔـٔٞػش ٖٓ  NUحػظٔي ٓلٍَٝ ٝحُلـٞس آخ رٌِٔش "حٌُِٔش" أٝ "ٌٛٙ حٌُِٔش".  ءَٔٝحُٔظَؿ٤ٖٔ حُويح٠ٓ ر

ٔخإٍ ، ٓٔخ ٣ؼ٤َ حُظٔوطغحُٔض حُظ٢ طٌَ٘ ٌٛح حُ حألػيحىطْ ٍكٞ ٜٗخىطٜخ ٓض َٓحص ك٢ ٝحُظ٢ ( C D Wحُٔوط١ٞخص )رو٤خىس 

 ػٖ ٓزذ هزٍٞ ٜٗخىطٜخ ٛ٘خ.

 

 
ُـ٤ٔغ أٗٞحع حالهظالف  هي طؼَٟض، إ ٍَٓٝ ؿَٔ ٖٓ ػوذ ارَس أ٣َٔ ٖٓ إٔ ٣يهَ ؿ٢٘ ا٠ُ ٌِٓٞص هللا"، "ًخٗض ػزخٍس ٣ٔٞع

، طْ طـ٤٤َ حٌُِٔش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ُـ (geo arm 59( ك٢ رؼٞ حُٜ٘ٞى )1. ٖٓ ر٤ٖ حُٔظـ٤َحص حُؼي٣يس، ٛ٘خى ٗٞػخٕ رخٍُحٕ: )٢حُٜ٘

، ٣وَِ ٖٓ كـْ ". ٌٛح حُظـ٤٤َ، رخُطزغرَ حُٔل٤٘شخأٝ"ً "، ٝحُظ٢ طؼ٢٘ "كزَ ا٠ُ  " camel"حُـَٔ" "

، ٝٓؼَ (38 .7، ٌُٖ حُوٍٞ ػٖ حُـَٔ ًخٕ ٓؼاًل ٓؼَٝكًخ إلظٜخٍ حالٓظلخُش حُٔطِوش. ٗلْ حُٔؼَ ٣ظَٜ ك٢ حُوَإٓ )ٓزخُـش ٣ٔٞع

٤َٛ ُإلٗخٍس ا٠ُ ٢ٗء ٛؼذ رٌَ٘ ؿ٤َ ػخى١ ٝه٣َذ ٖٓ حُٔٔظل٤َ" ) اٜٗخ ٣َ١وش"(. b.Ber.55b)ٓٔخػَ ٓٞؿٞى ك٢ حُظِٔٞى )

Hill 1972 ،284 )(2 ) ٞحُ٘ٔخمحُظـ٤٤َ حُْٜٔ ح٥هَ ٛٞ إٔ رؼ (Z f
1
 33 syr

c,s
ٔٞؿٞى ك٢ ( هخٓٞح رظـ٤٤َ "ٌِٓٞص هللا" )حُ

ح ٓخ ٣ليع ك٢ ٓظ٠، ا٠ُ "ٌِٓٔش حُٔٔخٝحص"، ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ( ًٍ ٔظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ُز٤َ ٌٛح ٛٞ طؼٝٛٞ ، ٝٛٞ طؼز٤َ ٗخى

  رٟٞٞف.
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 "خأٝ أٓ خ"أٝ أر حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 أٝ ُٝؿش" خأٝ أٓ خأٝ أر " :1حالهظالف 

 "خ"أٝ أٓ :2حالهظالف 

 "أٝ ٝحُي٣ٖ" :3حالهظالف 

 أٝالىحأٝ  خأٝ أٓ خأرأٝ اهٞس أٝ أهٞحص أٝ  ر٤ٞطخ، كبٕ حُؼَٝ حٌُخَٓ ٌُٜح حُز٤خٕ ٛٞ: "ًَ ٖٓ طَى WH NUٝكوًخ ُوَحءس  حُظؼ٤ِن:

ح٢ٔٓ". ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حالهظالكخص ر٤ٖ حُٔوط١ٞخص ك٢ هخثٔش حُؼ٘خَٛ ٝحألهخٍد حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ ط٤ٌِٔ  ٖٓ أؿَ أٍح٢ٟأٝ 

ً٘ظ٤ـش ُـ  2 حالهظالف حُزي٣َحػ٤ٖ٘:  حٓوخ١، ٣ٌٖٔ رُٜٔٞش حُؼالػشحالهظالكخص حُزي٣ِش طزخػٚ. ٖٓ ر٤ٖ ٣ٔٞع حُظو٢ِ ػٜ٘خ ال

(homoeoteleuton)،  َُٞهخ ٓغ  ُِٔـخٗٔش" أٝ خأٝ أٓ خأرًظَؿٔش ٓوظَٜس ٌُِٔش " 3 ٝحالهظالف حُزي٣

ا٠ُ  حُ٘ٔخم طـ١َٝٛٞ حُوَحءس حُظ٢  ٚ،ُٜ٘ يػْ ؿ٤ير ظ٠ٍ ال ٣ٌٖٔ ٍك٠ٚ رُٜٔٞش ألٗٚ ٣لحُزي٣َ حألٝحالهظالف . ٌُٖ .29: 18

حُزي٣َ حألٍٝ حالهظالف طَى ُٝؿخطْٜ. ٛل٤ق إٔ  ، ك٤غ ٣زيٝ أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ؿيًح ػ٠ِ ٣ٔٞع إٔ ٣طِذ ٖٓ حُظال٤ٌٓطـ٤٤َٛخ

 حُٔـخٗٔشؤٜٗخ ٗظ٤ـش ر – WH NUٗلٜٔخ ٟي هَحءس  طوي٣ْ حُلـش، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ 29 :18ٓغ ُٞهخ  حُٔـخٗٔش٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظ٤ـش 

 . 29 :10ٓغ َٓهْ 

، ظزؼ٢ٌٚ ٤ٔ٣ٌ ًًَ ػٖ ُٝؿظٚ ُطو٢ِ طِ، ال ٣ٔظط٤غ حُٔلَٔ إٔ ٣وٍٞ إٔ ٣ٔٞع ُْ ٣ظليع أريًح ػٖ WH NUهَحءس  ٘خكظ٠ ُٞ حطزؼ

، ٣ؤَٓ ٣ٔٞع رٌٜح ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي " ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص(. ُْش)ك٤غ طظَٜ ًِٔش "ُٝؿ 29 :18ألٕ ٌٛح ٟٓٞق ك٢ ُٞهخ 

ٌُٖ ط٣َٜلٚ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ رؼٞ حَُؿخٍ هي طًَٞح ُٝؿخطْٜ الطزخػٚ. حُظَٝف حُيه٤وش حُظ٢ حٓظيػض إٔ ٣ظَى حَُؿَ ُٝؿظٚ ٝٓخ 

 ظش أّ ىحثٔش ؿ٤َ ٝحٟلش.اًح ًخٗض ٓئه

 

C D W Θ f  ٖٓ حُٔيػٞٓش ،"hundredfold" )"ٓخثش ٟؼق"(  ريالً ٖٓ ًِٔش 
1,13

،  א 33 

. هي ٣ٌٕٞ حألٍٝ ٗظ٤ـش "manifold" )"ٓظؼيى"(  (B L Origen)ْٝٛ أ٣ٍٝـخّٗٞ  هَأ رؼٞ حُٜ٘ٞى

 ظـ٤٤َ حُٔؼ٠٘ رٌَ٘ ًز٤َ.٣، ال حُلخُظ٤ًِٖظخ ك٢ ٝ. 30 :18ُٞهخ  ٓـخٗٔش ٓغ، حأله٤َٝ؛ 30 :10ٓغ َٓهْ  حُٔـخٗٔش

 

 
C* W f) ، ط٤٠ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخصحُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

13
 33 Maj )   

 .4: 20طْ طَك٤ِٜخ ٖٓ  ٖٓ حُ٘ٔخم"(. ٖٓ حُٞحٟق إٔ ٌٛٙ اٟخكش ٣لن ٌُْ []حُٔزِؾٓخ  كظؤهٌٝح)"
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 حُؼيىلٌف حُـِٔش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُوَحءس حُٔوظخٍس: ط

 " ٣ُ٘ظوزًٕٞؼ٣َ٤ٖ ٣يػٕٞ ٝه٤َِ ألٕ " ظالف:حاله

 homoeoteleutonػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؽ إٔ ٌٛٙ حُـِٔش هي أٓوطض ػٖ ٣َ١ن حُوطؤ ٖٓ حُ٘ٚ رٔزذ حُظؼ٤ِن: 

. ٌُٖٝ ك٢ 14 :22أٟخكٞٛخ ٖٓ  حُ٘ٔخمٖٓ حَُٔؿق إٔ ٌُٖ، ، (ٝحُؼخ٤ٗش رـ   )حُـِٔش حأل٠ُٝ ط٘ظ٢ٜ رـ 

خ ٓغ ك٤ٖ إٔ حُؼزخٍس ط ًٓ ٖ حألٗوخٙ )ك٤غ طٔض ىػٞس حُؼي٣ي ٓ 14-1: ٤ُٞ22ٔش حُؼَّ ك٢ ٓظ٠ ُ ح١َُِٓ ٔؼَحُهخطٔش ظ٘خٓذ طٔخ

ٛؼٞرش ك٢  حَُٔؿٞفاٟخكش ؿ٣َزش ُِٔؼَ ٛ٘خ. ٤ٓٞحؿٚ حُٔلَٕٔٝ ح٣ٌُٖ ٣ٔظويٕٓٞ حُ٘ٚ  بٜٗخ(، كحك٠ٌَُٖٝٝ حُو٤َِ ْٜٓ٘ كو٢ 

ّ" ُٜخ أ١ ػالهش رٔؼَ ىُػ٢ ك٤ٚ حُـ٤ٔغ ٝحهظ٤َٝح ُِؼَٔ ك٢ ٣ُٕٞ٘ظوزًؼ٣َ٤ٖ ٣يػٕٞ ٝه٤َِ ألٕ َٗف ٤ًق إٔ حُؼزخٍس " َْ ٌَ . ٣ظْ حُ

"، ألٕ ٌٛح ٣ِـ٢ ٌٌٛح ٣ٌٕٞ ح٥هَٕٝ أ٤ُٖٝ ٝحألُٕٝٞ آه٣َٖ، "ٝحألٍؿقحُظوخ١ ٓـِٟ ٌٛح حُٔؼَ ٖٓ هالٍ حُ٘ٚ حألهَٜ 

 حُٔٔخػ٢ حُز٣َ٘ش ُِظـِذ ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ٣ٝؼظْ ٤ٓخىس هللا ػ٠ِ ٓ٘ق حُ٘ؼٔش ًٔخ ٣٘خء.

 

 אحُٔوط١ٞخص )وَأ ط، ر٤٘ٔخ )"حُظال٤ٌٓ حالػ٘خ ػَ٘"(  B C W 085 33 Majحُٔوط١ٞخص  َأطو
D L Θ f

1,13
أ٤ِٛش ألٕ ٤ًِٜٔخ ٣لظ٠ ريػْ ؿ٤ي ٝألٕ  ط٤ٖ)"حالػ٘خ ػَ٘"(. ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أ١ ٖٓ حُوَحء ( 

 ظّخد حإلٗـ٤َ ط٘خٝرٞح ر٤ٖ ط٤ٔٔخص "حُظال٤ٌٓ حالػ٢٘ ػَ٘" ٝ"حالػ٢٘ ػَ٘".ًُ 

 

 
أٓخ ًؤ٢ٓ ، ك٤وٍٞ ُْٜ: ٗٔظط٤غ؟ هخُٞح ُٚ: أٗخ ػ٠ِ ٝٗي إٔ أَٗرٜخ٢ ظحٌُؤّ حُ خطَ٘رإٔ  أطٔظط٤ؼخٕءس حُٔوظخٍس: "حُوَح

  ."كظَ٘رخٜٗخ

خ؟ ٣وُٕٞٞ ُٚ: طٜطزـخ رخُٜزـش حُظ٢ أٛطزؾ رؼخ أٗحُظ٢ أٗخ ػ٠ِ ٝٗي إٔ أَٗرٜخ ٝإٔ حٌُؤّ  خطَ٘رإٔ  أطٔظط٤ؼخٕ " حالهظالف:

 ًؤ٢ٓ كظَ٘رخٜٗخ، ٝرخُٜزـش حُظ٢ أٛطزؾ رٜخ أٗخ طٜطزـخٕ" أٓخك٤وٍٞ ُْٜ: . "ٗٔظط٤غ"

 .39-38: 10ٓٔظؼخٍس كَك٤ًخ ٖٓ َٓهْ  ٖٓ حُ٘ٔخمػزخٍس ػٖ طٞٓؼش  حالهظالف حُزي٣َهَحءس حُظؼ٤ِن: 
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طْ هزٍٞ ٌٛٙ ٝ( كٌٝٛخ. Maj. كٌص ؿخُز٤ش حُٔوط١ٞخص )حإلُحث٤شُألٗخؿ٤َ  رٔـخٗٔخص حُ٘ٔخم C ٝWط٘ظَٜ حُٔوط١ٞخص 

 .KJV ٝNKJV، ٝطْ َٗ٘ٛخ ٖٓ هالٍ ٝؿٞىٛخ ك٢ TRحءس ك٢ حُوَ

 

 
 ، ُي٣ْٜ ِٓلن ُوطخد ٣ٔٞع، ٓظَؿْ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:D ɸ it syrcرؼٞ حُٜ٘ٞى ، ْٝٛ  حُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

ٓؤىرش ال طؤهٌ ٌٓخًٗخ ٖٓ ٖٝٓ حُؼظٔش طـؼَ ٗلٔي ٛـ٤َحً. ػ٘يٓخ طيػ٠ ا٠ُ  خػظ٤ٔ طٜزق"أٓخ أٗض كٖٔ ٛـَى طٔؼ٠ ا٠ُ 

خ أْٛ ٓ٘ي هي ٣ؤطَُ٘كخصح ًٜ حالٍطزخى. هٌ أى٠ٗ  ٤ٌٓٝٔٞى،" ، "طلَى ألٓلَُي ٣ٍوٞإٔ  ػ٣ٚ٤ِظؼ٤ٖ ٢ٝ ػْ ح٤ًَُٞ ، ألٕ ٗو

( NJBmg، "حٛؼي ا٠ُ أػ٠ِ،" ٌٝٛح ٤ٌٕٓٞ ُٜخُلي ". )ي ًُي اًح ؿخء ٗوٚ أهَ أ٤ٔٛش ٓ٘ي، ٤ٓوٍٞ ُي ح٤٠ُٔق، ٝرؼٌٓخٕ

طْ حٓظؼخٍس رو٤ش حإلٟخكش ٖٓ ٝ. (apocryphal) ، ٍرٔخ اٗـ٤َ ِٓلن٤َ ٓؼَٝفٖ ٌٛٙ حإلٟخكش ٖٓ ٜٓيٍ ؿطؤط٢ حُـِٔش حأل٠ُٝ ٓ

٘خظَٙ ك٢ (، ٓوخٍٗشً ر28ٔ-20: 20) ٓوطغ ٓظ٠ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ٟٞغ ك٢ ٜٗخ٣ش  حإلهلخّ. ٖٓ حُالكض ُِ٘ظَ إٔ ٌٛح 10-8: 14ُٞهخ 

 ٓظ٠. ٓٔخ ٛٞ ك٢أك٠َ  حإلٟخكش،  ٙحأله٤َس ا٠ُ ٌٛأػيحىٛخ  طئى١، حُظ٢ (27-24: 22)ُٞهخ 

 
 "حٍكٔ٘خ ٣خ ٍد". حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٍد حٍكٔ٘خ." :1حالهظالف 

 "حٍكٔ٘خ." :2حالهظالف 

 حُظؼ٤ِن: حٗظَ حُظؼ٤ِن حُظخ٢ُ.
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 ("كخػَ"  "حرٖ ىحٝى" )حْٓ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ("٣خ حرٖ ىحٝى" ٗيحء٤ٛـش "حرٖ ىحٝى" ) :1حالهظالف 

 "٣ٔٞع حرٖ ىحٝى" :2حالهظالف 

ظٞحكن ا٠ُ هخثٔظ٤ٖ ٓ٘لِٜظ٤ٖ ألٕ حُٔوط١ٞخص ال ط د -30: 20ٝ أ -30: 20ُـ حالهظالكخص حُزي٣ِش ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ طو٤ْٔ ن: حُظؼ٤ِ

رخالٓظويحّ ، ًٌُٝي ٓخ اًح ًخٕ "حالرٖ" ٛٞ "حرٖ ىحٝى"" Lordٝ" حألُوخد، ٝٝؿٞى أٝ ػيّ ٝؿٞى ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظَط٤ذ حٌُِٔخص

"حَُد" ُوذ ، ٣زيٝ إٔ ك٢ حالػظزخًٍَ حأل٤ٗخء ٝرؤهٌ . " vocative" أٝ حُ٘يحء أٝ  "nominative" حال٢ٔٓ

 47 :10ٓغ َٓهْ  حُٔـخٗٔش٢ٜ ٗظ٤ـش ك"٣ٔٞع" ًِٔش اٟخكش  أٓخحرٖ ىحٝى". ٣خ "حُ٘يحء ظَٜ رؼي ًِٔش "حٍكْ" ٓزخَٗسً ٝأٗٚ طزؼٚ 

١ٌ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ "حَُد" كو٢، ػ٠ِ حَُؿْ ُزي٣َ حُححالهظالف حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ًِٔش "٣ٔٞع"(.  حُٔ٘خظَس حألػيحى) 38 :18ُٝٞهخ 

)ٍٝح٣ش ٓخروش  27 :9ٓغ ٓظ٠  ٓـخٗٔظٚ ض، اال أٗٚ ال ٣ظٔظغ اال ريػْ ؿَر٢ ٟج٤َ ٣ٝ٘ظزٚ أ٠ً٣خ ك٢ أٗٚ طٖٔٓ أٗٚ أهَٜ هَحءس

 .NEB ٝREB، ٓغ ًُي، ًخٗض ٓل٠ِش ٖٓ هزَ ٓظَؿ٢ٔ (1)حالهظالف حُزي٣َ  ُ٘لخء حَُؿخٍ حُؼ٤ٔخٕ(. ٌٛٙ حُوَحءس

 

 
syrكيٟ حُٔوط١ٞخص ح٣َُٔخ٤ٗش )ط٤٠ق ا

c
٣ئى١ ا٠ُ اٗ٘خء ، ٓٔخ حُؼيى ح٠ُ حٌُِٔخص حأله٤َس ٖٓ ٌٛ( ػزخٍس "٣ٌٝٔ٘٘خ ٍإ٣ظي" ا

، ط٤٠ق ٓوط١ٞش الط٤٘٤ش هي٣ٔش حُؼيى ح، "حكظق أػ٤٘٘خ ٣ٌٝٔ٘٘خ ٍإ٣ظي". ٌٛح ٓؼخٍ ؿ٤ي ُٔي كـٞس حَُٔى. رؼي ٌٛحُؼزخٍس حُيٍح٤ٓش

(it
c

، 28 :9، حُٔوظزْ ٖٓ ٓظ٠ حإلهلخٌّٛح  ، ٣خ ٍد."ٗؼْأ٢٘ٗ هخىٍ ػ٠ِ كؼَ ٌٛح؟" هخُٞح ُٚ، "َٛ طئٕٓ٘ٞ  (: "هخٍ ُْٜ ٣ٔٞع،

 ٣ٌٍَ كٌَس إٔ ٣ٔٞع ٣يػٞ حُ٘خّ ا٠ُ حإل٣ٔخٕ رٚ هزَ إٔ ٣٘ل٤ْٜ.

 

 
ٓوخٝٓش اٟخكش  حُ٘ٔخمٝكوًخ ُٔؼظْ حُٔوط١ٞخص، كبٕ حُ٘ز٢ ح١ٌُ حهظزْ ٓ٘ٚ ٓظ٠ ُْ ٣ًٌَ حٓٔٚ. ٝٓغ ًُي، ُْ ٣ٔظطغ رؼٞ 

٣Mmg itخ" )"ًَُ
a,c,h

 خطخ" )ٓوط١ٞخص اػ٤ٞر٤ش ٝكُٞـءٗؼ٤خاآهَٕٝ "ٗٔخم ، ر٤٘ٔخ أٟخف ٝٓوط١ٞش هزط٤ش رل٣َ٤ش ٝحكيس( 

ط٤ٖ ءٖٓ ٗزٞ هي أط٠ٛل٤لش ٌُٜٝ٘خ ؿ٤َ ًخِٓش ألٕ حالهظزخّ  ٖٓ ٛئالء حُ٘ٔخمٝٓوط١ٞش هزط٤ش رل٣َ٤ش ٝحكيس(. ًَ اٟخكش 

، ٝٛٞ   ًخٕ ٣لٌَ ك٢ ٗز٢ ٝحكي كو٢ ٓظ٠، ال ري إٔ . ٝٓغ ًُي9: 9 ٣َخًُٝ 11 :62، اٗؼ٤خء ٤ٔٓخ٤ٗظ٤ٖ

 ، ٖٓ أٗؼ٤خء(.٣خ حر٘ش ٤ٜٕٛٞ" ٢كخ، "ال طو، ألٕ ٓؼظْ حالهظزخّ ٣ؤط٢ ٓ٘ٚ )كو٢ حٌُِٔخص حُظ٤ٜٔي٣ش٣ًَُخ

 

 

ًَُٓذ    ٝٓوط١ٞخص أهَٟ، ٣وَأ حُ٘ٚ B אٝكوًخ ُـ  "(

ٞع حٓظويّ ك٤ٞح٤ٖٗ ُيهُٞٚ حُٔ٘ظَٜ، ك٢ ك٤ٖ أٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ "(. ٌٛٙ هَحءس ٛؼزش، ألٗٚ ٣زيٝ إٔ ٣ٔأطخٕ حرٖ، ؿلٖٝ أطخٕػ٠ِ 

ُْ ٣لْٜ  ٓظ٠إٔ ٣ًَذ ك٤ٞحًٗخ ٝحكيًح كو٢. أٟٝق ًظّخد حإلٗـ٤َ ح٥هَٕٝ إٔ ٛ٘خى ك٤ٞحًٗخ ٝحكيًح كو٢. حهظَف رؼٞ حُؼِٔخء إٔ 

 خ٣ٍٜٞ ك٤ٞحٗكٜٞ ، حألٍٝ؛ ٌُُيُؼخ٢ٗ ٝٛلًخ اٟخك٤ًخ ُِٔطَ ٣ويّ حُٔطَ حُ٘ؼ١َ ح – 9: 9 ٣َخك٢ حُ٘ؼَ حُؼز١َ ك٢ ًُ حُظ٘خظَ

/كظ٠ ػ٠ِ أطخٕؼ٢٘ "كظ٠": "ٍحًزًخ ػ٠ِ ط خػ٠ِ أٜٗ كْٜ ٣ظْ هي كْٜ ٌٛح ٝهٜي إٔ  ٓظ٠ٖ(. ٍرٔخ ًخٕ ٤)٤ُْٝ حػ٘ حٝحكي

؛ ال ٣ِحٍ حُ٘ٚ ٣وظَف ط٣َٜٞ ٖٓ ٌٛح حُٜ٘ؾ ٣ٔو٢ ،َٓط٤ٖ" on""( )"ػ٠ِ  ٝٓغ ًُي، كبٕ ظٍٜٞ ."أطخٕ حرٖؿلٖ، 

C D W Θ f) حُ٘ٔخم، هخّ حُؼي٣ي ٖٓ ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش ٤ٖٗ ٛ٘خ. ُِظـِذك٤ٞح
13

 33  Maj- ٝ حُ٘ٚ حُٔٔظِْ ًٌُيTR،)  رلٌف

ح٥هَٕٝ ) ٗٔخمكخٍٝ ٝ. شحُؼخ٤ٗ 
1
 L Z(ؿلٖ)" كَ حٌُِٔ٘ش ػٖ ٣َ١ن كٌف ( א" "foal" .ٝ طٔظَٔ حُظـ٤٤َحص

D Θ ɸ f، ك٤غ طوَأ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )7: 21ح٤ُٜ٘ش ك٢ 
13

ريال ٖٓ  "ػ٤ِٚ" "it"  ( حُٔلَى33 

 "them ""ٓلخُٝش ُـؼَ حُ٘ٚ ٣وٍٞ إٔ حُظال٤ٌٓ ٟٝؼٞح ػ٤خرْٜٛٞ ًخٕ ٌٛح حُظـ٤٤َ ٝ". خٜٔػ٤ِـ 
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كو٢. ٝٓغ ًُي، ً٘خ ٗظٞهغ إٔ  حُـل٤ًَٖٓذ ًخٕ ، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ٔٞع ُـلٖٝح حألطخٕ، ٤ُْٝ ػ٠ِ ًَ ٖٓ كو٢ حُـلٖػ٠ِ 

" and he sat on them" طؼز٤َ  ٕٝـ٤ٓ٣َ٤ٌٛزٕٞ ًَ حُط٣َن ٝ حُ٘ٔخم

. ٌُٖٝ ُْ ٣ِْٔ "and he sat on it" )"ٝؿِْ ػ٤ِٚ"( "( ا٠ُ خ)"ٝؿِْ ػ٤ِٜٔ

أ١، ؿِْ  –، ٤ُْٝ حُل٤ٞحٗخص ٤َ٘ ا٠ُ حُٔالرْط خػ٠ِ أٜٗ ، ػ٠ِ حألٍؿق ألٗٚ ٣ٌٖٔ كْٜ حٌُِٔش حأله٤َس ٗخٓنأ١ 

ٟؼض ػ٠ِ  ُٝ  ."(animal(s)حُل٤ٞحٕ )حُل٤ٞحٗخص( "٣ٔٞع ػ٠ِ حُٔالرْ حُظ٢ 

 

 
ɸ syr)ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حالهظزخّ، ٛ٘خى ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى 

c
، ٓزظٜـ٤ٖ ٝٓٔـي٣ٖ هللا ، "ٝهَؽ ًؼ٤َٕٝ ُٔوخرِظٚ syrOق ٣خ ٠٤( ط

 ٌَُ ٓخ ٍأٝٙ"

"and many came out to meet him, rejoicing and glorifying God for all the things they saw ".  

 .ٖٔ :٣ٕٝٔٞك٘خ  37 :19ٓؼَ ُٞهخ  حألػيحىٓؤهًٞ ٖٓ  ٖٓ حُ٘ٔخمطؼي٣َ ٌٛٙ حإلٟخكش ٢ٛ ٝ

 

 
 "ح٤ٌَُٜ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٤ٌَٛ هللا" حالهظالف:

، 4-1: 3 اله٢ٝٓخ حُؼيى حػ٘يٓخ أىًٍٞح حُِٜش حُٞػ٤وش ر٤ٖ ٌٛ"of God"أٟخكٞح ًِٔش "هللا"  حُ٘ٔخمٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ حُظؼ٤ِن: 

َّٜٙ )٣ٝٔظٌٞص ٍٝٛٞص ا٠ُ ٤ٌَٛ هللا ظ٘زؤ رؤٕ ح٤ُٔٔق ٤ٓؤط٢ كـؤسطٝحُظ٢   حُ٘ٔخم(. أٝ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ 15، 1882 ٣ٝط

(. ٌُٖٝ ػ٠ِ أٓخّ حُيػْ 45 :19؛ ُٞهخ 15 :11)َٓهْ  حُٔ٘خظَسألٕ ًِٔش "هللا" ال طظَٜ ك٢ حُٔوخ١غ  خح٥هَٕٝ هي كٌكٞٛ

ح ؿ٤يًح ٖٓ ك٤غ إٔ ، حُزي٣َ ػزخٍس ػٖ طٞٓغ ك٢ حٌُظخرشحالهظالف ، ٣ـذ حُلٌْ ػ٠ِ إٔ حُٞػخثو٢ ًَ ٝح١ٌُ ٣ليع أٗٚ ٣ؼط٢ طؤػ٤

طؼز٤َ "٤ٌَٛ هللا" ٣وق ك٢ ط٘خهٞ ه١ٞ ٓغ حُٔؼزي ح١ٌُ طْ طي٤ٗٔٚ رظـخٍس حَُؿخٍ. ٝٓغ ًُي، كبٕ حإلٟخكش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝش، ألٕ 

 .ُٜٞٙ" خٍسٓـ طـؼِٞٗٚ ٝأٗظْ، ٣يػ٠ أًزَ: " ر٤ظ٢ ر٤ض ٛالسزَُ حُظ٘خهٞ روٞس ٣( 7: 56 اٗؼ٤خ)حهظزخّ ٖٓ  حُظخ٢ُ حُؼيى

 

 

B L 0 0281 copٝكوًخ ُـ 
bo

 طـؼِٞٗٚ ْأٗظٝ)"   حُؼيى٣وَأ حُـِء حأله٤َ ٖٓ  ،א 

ح١ٌُ ٣ئًي ، ٝ"are making it"طـؼِٞٗٚ" " ؛ طلظ١ٞ ٌٛٙ حُٔوط١ٞخص ػ٠ِ ُٖٓ ح٠ُٔخٍع ُٜٞٙ"( ٓـخٍس

C D W f. حُٜ٘ٞى ح٥هَٕٝ )٤ٌَٜحُظي٤ْٗ حُٔٔظَٔ ُِ
13

 Majْٜ(، ؿؼِظٔٞٙ)"  طِنحُٔخ٢ٟ حُٔ ٤ٛـش ( ُي٣"

"you made it "ٟٝهَأ (f
1

ك٢  –"( ؿؼِظٔٞٙ ٓئهَح)"ُوي " you have made" ح٠ُٔخٍع حُظخّ   خ( ُي٣ٜ

  .17 :11َٓهْ  ٓطخروش ٓغ

 

 
NAُـ  ش(حُ٘وي٣)حألىحس  حُ٘وي١ إ اُوخء ٗظَس ٝحكيس ػ٠ِ حُـٜخُ

27
UBSأٝ  

4
ٓٞف ٣ؼ٢٘ كظ٠ أًؼَ حُطالد  حألػيحىٌٛٙ ك٢  

أٌٗخٍ ، ٛ٘خى ػالػش حالهظالكخص، ٗخ٤ٛي ػٖ كِٜخ. ٖٓ ر٤ٖ حُؼي٣ي ٖٓ لَس حٌُٔ٘الص ح٤ُٜ٘ش حُٞحٍىس ٛ٘خػٖ ٓلخُٝش كي ٗ حؿظٜخىًح

 . حُؼالػش ْٛ ًٔخ ٢ِ٣:NLTmg، ٝحالػ٘خٕ ح٥هَحٕ ًٌٍٓٞحٕ ك٢ حإلٗـ٣ِ٤ِش حُظَؿٔخصٍٝ ٓظزٞع رـ٤ٔغ أٓخ٤ٓش ُِوٜش. حأل

ٍّٝ إٔ ٣ٌٛذ ُِؼَٔ ك٢ ػ٘يٓخ ٣طِذ حألد ٖٓ حر٘ٚ حألحألٍٝ: حٌَُ٘  َْ ٌَ  ، ٣وٍٞ ال، ٌُ٘ٚ حُ
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، خىس ح٤ُٜٞى أ٣ٜٔخ ػَٔ اٍحىس حألدػ٘يٓخ ٣ُٔؤٍ حالرٖ حُؼخ٢ٗ، ٣وٍٞ ٗؼْ ٌُ٘ٚ ال ٣ٌٛذ. ػ٘يٓخ ٓؤٍ ٣ٔٞع حُو٣ٝظٞد ك٤ٔخ رؼي ٣ٌٝٛذ. 

C* K W Δ itرٞحٓطش ٓيػٞٓش ٣وُٕٞٞ "حألٍٝ". ٌٛٙ حُوَحءس ٢ٛ 
c
 syr

c,h,p
 .NUٝٛٞ ٗٚ  א 

ُِّؼَٔ ك٢ ػ٘يٓخ ٣طِذ حألد ٖٓ حر٘ٚ حألٍٝ إٔ ٣ٌٛذ حُؼخ٢ٗ: ٌَ حُ٘ َْ ٌَ  ١ِذ ٖٓػ٘يٓخ ٣ٝوٍٞ ٗؼْ ٌُٖٝ ال ٣ٌٛذ.  ،حُ

، "حُؼخ٢ٗ". ٌٛٙ وُٕٞٞػ٘يٓخ ٓؤٍ ٣ٔٞع حُوخىس ح٤ُٜٞى أ٣ٜٔخ ػَٔ اٍحىس حألد ، ٣ٝ، ٌُ٘ٚ طخد ك٤ٔخ رؼي ًٝٛذ. حالرٖ حُؼخ٢ٗ، هخٍ ال

B Θ fحُوَحءس ٓيػٞٓش ٖٓ هزَ 
13

ٖٓ ر٤ٜ٘خ حُؼي٣ي ٖٓ ٝ(، WH ًٌُٝي) ٝحُٔوط١ٞخص حألهَٟ ُألكَف حُٜـ٤َس 700  

 )"حأله٤َ"( ، "the latter"هَ"( )"ح٥ حَُٔحىكخص حُٔوظِلش حُٔٔظويٓش ُٞٛق حالرٖ حُؼخ٢ٗ: 

"the last" ، )"حُؼخ٢ٗ"( "the second". 

حٌَُّ، ٣وٍٞ ال، ٌُ٘ٚ ٣ظٞد ك٤ٔخ رؼي ٣ٌٝٛذ. ػ٘يٓخ ٣طِذ حألد ٖٓ حر٘ٚ حألٍٝ إٔ ٣ٌٛذ ُِؼَٔ ك٢ حٌَُ٘ حُؼخُغ: 

ػ٘يٓخ ٓؤٍ ٣ٔٞع حُوخىس ح٤ُٜٞى أ٣ٜٔخ ػَٔ اٍحىس حألد، ٣وُٕٞٞ، ٝ، ٣وٍٞ ٗؼْ ٌُ٘ٚ ال ٣ٌٛذ. إٔ ٣ٌٛذ ػ٘يٓخ ٣ُٔؤٍ حالرٖ حُؼخ٢ٗٝ

D it syr"حُؼخ٢ٗ". ٌٛٙ حُوَحءس ٓيػٞٓش رـ 
s

 .ٝٓوط١ٞخص أهَٟ ٝكوًخ ُـ٤َّٝ 

، ػْ ٣ظٞد، ػْ ٣ٌٛذ ا٠ُ حُؼَٔ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼَٔ اٍحىس ألهاله٤ش: حالرٖ ٛٞ ح١ٌُ ٣وٍٞ ال٤ش ٗلْ حُلو٤وش حط٘وَ حُوَحءس حأل٠ُٝ ٝحُؼخٗ

 ح٥د.

 ٗي ٛ٘خىحُظ٘خهٞ ٛٞ ٓخ اًح ًخٕ حالرٖ حألٍٝ أٝ حالرٖ حُؼخ٢ٗ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٜزق ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٓط٤ؼًخ. ػ٘يٓخ هخٍ ٣ٔٞع ٌٛح حُٔؼَ، ًخٕ 

٣ٔظويٓٚ حُٔلَٕٔٝ ًخٕ ٝح١ٌُ  ،ٝحالرٖ حُؼخ٢ٗ، حألْٓ. ٌُٖ ٌٛح طل٤َٔ ١ز٤ؼ٢ ٌُٜح حُٔوطغح٤ُٜٞى  أٗٚ هٜي إٔ ٣ٔؼَ حالرٖ حألٍٝ

حُوَحءس حأل٠ُٝ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٛح ٣وّٞ حُ٘ٔخم رظزي٣َ ٟٓٞغ حالر٤ٖ٘ ك٢ ح٤ُٔٔل٤ٕٞ. ٌُٜح حُٔزذ، ٤ُْ ٖٓ حُٔٔظزؼي إٔ 

لٔذ كٕ طٌٕٞ حُوَحءس حُؼخ٤ٗش أ٤ِٛش ألٜٗخ ط٘خٓذ ح٤ُٔخم ؿ٤يًح. ًٔخ ك٢ حُوَحءس حُؼخ٤ٗش(. ٝٓغ ًُي، ٖٓ حٌُٖٔٔ أكظٜزق حُظل٤َٔ )

٣َِٓ حالرٖ حألٍٝ ا٠ُ حُوخىس ح٤ُٜٞى ح٣ٌُٖ ٣زيٝ أْٜٗ ٝ(، ٣زيٝ إٔ حألد ٣َِٓ ا٠ُ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ. ٕٖ-ٖٔ: ٕٔهخطٔش حُٔؼَ )

حُؼخ٢ٗ ؿزخس ح٠َُحثذ ٝحُؼخَٛحص ح٣ٌُٖ  ؛ ٣ٝٔؼَ حالرَٖٓخُش ك٢ حالٓظؼيحى ٤ُٔٞع ح٤ُٔٔق٣ٔظٔؼٕٞ ا٠ُ ٣ٞك٘خ ٌُْٜٝ٘ ال ٣ط٤ؼٕٞ حُ

حُوَحءس حُؼخُؼش؟  ٗلَٔال ٣زيٝ أْٜٗ حٓظٔؼٞح ا٠ُ ٣ٞك٘خ ٌُْٜٝ٘ كؼِٞح ًُي ك٢ حُٜ٘خ٣ش ألْٜٗ هزِٞح ٣ٔٞع رخػظزخٍٙ ح٤ُٔٔق. ٌُٖ ٤ًق 

حُ٘ٚ  –حُؼالػش  رخػظزخٍٙ أٛؼذ هَحءس ٖٓ –، أّ أٗٚ ٣ٔؼَ خٝحُٜ٘ٞى حُـَر٤٤ٖ حُٔظلخُل٤ٖ ٓؼٜ Dآهَ ُـ  ًٌَٗٝٛ ٌٛح ٓـَى 

حأل٢ِٛ؟ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ٣َك٠ٞٗٚ رخػظزخٍٙ ؿ٤َ ٓ٘طو٢. ٣َٟٝ ح٥هَٕٝ )ال ٤ٓٔخ ؿ٤َّٝ( أٗٚ ٣ٍٜٞ حُظل٤ٌَ حُٔ٘لَف ُِوخىس 

، كخٍٝ حُوخىس ح٤ُٜٞى ػٔيًح اكٔخى ٓـِٟ كٌخ٣ش ٣ٔٞع ربػطخء اؿخرش ٖٓ اػطخء ٣ٔٞع حإلؿخرش حُٔظٞهؼش، "حالرٖ حألٍٝ" ح٤ُٜٞى: ريالً 

ٌٛح ٖٓ  ًخَٕٛ  " ٌُٖحُٔٔخء ٌِٓٞص حُِٝح٢ٗ ٣ٔزوٌْٞٗ ا٠ُٖ ٣ٝحُؼ٘خٍإ ، هخّ ٣ٔٞع رظٞر٤وْٜ روُٞٚ: "ٍىحً ػ٠ِ ًُي هخ١جش.

(؟ ػ٠ِ حألٍؿق ٌٛح حأله٤َ، ألٕ ٌٛح حٌُخطذ )أٝ ِٓلٚ( ٓؼَٝف رخُل٣َخص Dٓوط١ٞش ر٤ِح ) ٗخٓنحألىر٤ش أّ اريحع  ٓظ٠رَحػش 

 1987 أالٗي ٝأالٗيٝحُٔ٘خه٘ش ك٢  ،32: 21)حٗظَ حُٔالكظش ك٢ أىر٤خً ُالٛظٔخّ ػخٍس ا حُظ٢ أهٌٛخ ٓغ حُ٘ٚ ٖٓ أؿَ ؿؼِٚ أًؼَ

Aland and Aland ، 307-311.) 

 

 
ٝأٗظْ اً )"   WH NU طوَأ

B Θ 0102 fرٞحٓطش  ش، ٓيػٞٓ"(ٍأ٣ظْ ُْ ط٘يٓٞح أه٤َح ُظئٓ٘ٞح رٚ
1,13

. ٌُٖ ريالً ٖٓ   وَأ ط א C L W Majر٤٘ٔخ  

D it
c,e 

syrs حُوَحءس ٗظ٤ـش ك.   وَأط ٌٙٛ َٜ

 ْ، رؼي إٔ ٍأ٣ظْD:  (1ٌٌُ٘" ) ، أّ أٗٚ طـ٤٤َ ٓظؼٔي؟ ٛ٘خى ٣َ١وظخٕ ُظَؿٔش حُوَحءس ك٢(أٝ  ) ُِلَفػ٢َٟ  كٌف

 "it"" ًُيحإل٣ٔخٕ رٚ ". )ط٤َ٘ ًِٔش " ػٖك٤ٔخ رؼي  ٍؿؼظْ، ًُي[] ْ، رؼي إٔ ٍأ٣ظْ( "2ٌٌُ٘ٝ" أٝ )رٚ ٞحالكوًخ ُظئٓ٘ زظْ]ًُي[، ط

ا٠ُ ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ(. " him"" رٚا٠ُ ٍٓخُش ٣ٞك٘خ حُٔؼٔيحٕ ٝطؤػ٤َٛخ ػ٠ِ ػخٓش حُ٘خّ، ر٤٘ٔخ ط٤َ٘ ًِٔش " حُؼ٤َٟٖك٢ ًال 

أ١ إٔ حُوخىس  –ك٢ حُٔؼَ حُٔخرن )حٗظَ حُٔالكظش أػالٙ( هٜش حالر٤ٖ٘  ٣ٝDظٞحكن حُؼَٝ حُؼخ٢ٗ ٓغ حُط٤٣َوش حُظ٢ ؿ٤َ رٜخ ٗخٓن 

 ٢، ح١ٌُ ٣وٍٞ أٝالً ٗؼْ حُي٤٤٘٣ٖ ٓؼَ حالرٖ حُؼخٗ
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خ، ٣ؼظوي حالرٖ حُؼخ٢ٗ )ٓؼَ حُوخىس  ًٓ ػْ ٣ـ٤َ ٍأ٣ٚ. ال ٣ٞحكن ٣ٔٞع رخُطزغ ػ٠ِ إٔ ٓؼَ ٌٛح حالرٖ ٣ؼَٔ اٍحىس أر٤ٚ؛ ػ٠ِ حُؼٌْ طٔخ

إ "، هخثالً ُْٜ،  31 :21ك٢ حُٞحهغ، ال ٣لؼَ ًُي. ٌٌٝٛح، ٝرن ٣ٔٞع حُل٤٤ٔ٣َٖ ك٢ ٛٞ حُي٤٤٘٣ٖ( أٗٚ ٣لؼَ اٍحىس حألد ر٤٘ٔخ، 

ٝهي هَحءس طزلغ ػٖ حُٔو٣َش.  –رخُطزغ، ٌٛح ٣ٔظيػ٢ هَحءس ٓؼويس ُِ٘ٚ  ."حُٔٔخء ٌِٓٞص حُِٝح٢ٗ ٣ٔزوٌْٞٗ ا٠ُٖ ٣ٝحُؼ٘خٍ

ح ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔو٣َش ٍٝرٔخ هخّ رظؼي٣َ حُ٘ٚ ٛ٘خ إلػطخء ٌٛح حُظؤػ٤َ، ٓخ ُْ  Dحُ٘ٚ  ٗخٓنًخٕ  ًٍ ٛ٘خ  ٓوطجشٓـَى  Dٌٖ طهخى

 .Dك٢ هَحءط٘خ ُـ ٓؤٗخ حُلْٜ ٗلٖ أٝ

 
 

 ".٣ظَٟٞ ٖٝٓ ٓو٢ ٛٞ ػ٤ِٚ ٣ٔلوٚػ٠ِ ٌٛح حُلـَ  "ٖٝٓ ٓو٢ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٣لٌف حُؼيى حالهظالف:

ٌُٜٝ٘خ ٟٓٞٞػش ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ُإلٗخٍس ا٠ُ ٌٗٞى حُٔل٣ٍَٖ كٍٞ ًٜٞٗخ ؿًِءح ٖٓ  WH NUك٢  حُؼيى حطْ ط٤ٔ٠ٖ ٌٛ حُظؼ٤ِن:

ح٤ُٜ٘ش. ٝٓغ  حالهظالكخصريػْ ٝػخثو٢ ؿ٤ي، ٝٛٞ حُ٘ٞع ح١ٌُ ػخىس ٓخ ٣ئًي َٗػ٤ش ٓؼظْ  حُؼيىؽ حأل٢ِٛ. ٣لظ٠ اىٍح ٓظ٠ طؤ٤ُق

Pًُي، طْ حُطؼٖ ك٤ٚ ٖٓ هالٍ ٜٗخىس 
104

ًٞٓلٍٞص  ، ٢ٛٝ ٝحكيس ٖٓ أهيّ حُٔوط١ٞخص )أٝحثَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ؛ حٗظَ حُٔ٘خه٘ش ك٢

Comfort 2005، 160-163 .)ٝ ٕػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أP
104 

NAظٜ٘خى رٚ ك٢ ُْ ٣ظْ حالٓ
27

UBSأٝ  
4

ال ٣ٌٖٔ اػخىس ر٘خء  خ، اال أٜٗ

D 33 it syr(. حُٜ٘خىس ح٠ُٔخكش ُـ 644، )حٗظَ ٗٚ أهيّ ٓوط١ٞخص 44 حُؼيىاال رخٓظؼ٘خء  خٜٜٗ
s

أ٣ٍٝـخّٗٞ ٣ٝٞٓخر٤ّٞ ٝ 

٣ـذ إٔ ٝٓزذ كٌكٚ. ك٢ حألَٛ ك٢ ٓظ٠، كٖٔ حُٜؼذ طل٤َٔ  حُؼيىُٞ ًخٕ ٝ. 18 :20ٖٓ ُٞهخ  ٓٔظؼخٍ حُؼيىط٤َ٘ روٞس ا٠ُ إٔ 

: 118، ٓؤهًٞ ٖٓ ِٓ 42 :21ٓظ٠  ٖٓ ا٠ُ حُٜخٖٓ. حالهظزخّ حألٍٝ حُؼيىطؼط٢ ٌٛٙ حُٔوخٝف ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ ٓززًخ إلرؼخى 

٤ٜٓزق كـَ حُِح٣ٝش  ،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍك٠ٚ ٖٓ هزَ ح٤ُٜٞى، ؿ٤َ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ كو٤وش إٔ ٣ٔٞعوظزْ ك٢ ؿ٤ٔغ حألٗخ٣ُ ٝ. 23 – 22

ٍٙ". ػْ ٣ظزغ خػٔأ ألٓش طؼ٣َٝٔؼط٠  []ح٤ُٜٞى ٣ٌِْ٘ٓ٘ع ٌِٓٞص هللا إ وٍٞ: "٣ٌٛٙ حُلو٤وش ػ٘يٓخ  حُظخ٢ُ حُؼيىئًي ٣ٝ ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش.

، 35-34: 2ٝىحٕ  15-14: 8ٖ اٗؼ٤خء " )ٓؤهًٞ ٣ٓظَٟٞ ٖٝٓ ٓو٢ ٛٞ ػ٤ِٚ ٣ٔلوٚػ٠ِ ٌٛح حُلـَ  ٖٝٓ ٓو٢: "44 :21

 :1ًٍٞٗؼّٞ  1؛ 33-30: 9)ٍحؿغ ٍّٝ  ٝحَ ح١ٌُ طؼؼَ ػ٤ِٚ ح٤ُٜٞى ٝحٌَٗٔ(. طٍٜٞ ٌٛٙ حُ٘زٞءس ح٤ُٔٔق ػ٠ِ أٗٚ حُلـ44-45

 ( ٝحُلـَ ح١ٌُ ٤ٓلطْ ًَ حُٔٔخُي ك٢ ػ٤ِٔش اٗ٘خء ٌِٓٞص هللا.23
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  ـ٠ذ حُِٔي"ك" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ِٔخ ٓٔغ حُِٔي ؿ٠ذ"ك" :1حالهظالف 

 "ؿ٠ذ ُٔخ ٓٔغ حُِٔيٌُٖ " :2حالهظالف 

ٝحُٔظَؿ٤ٖٔ حُويٓخء َُٔء كـٞس ك٢ ِِٓٔش حألكيحع حَُٔى٣ش: ًخٕ ػ٠ِ حُِٔي إٔ ٣ٔٔغ ػٔخ  حُ٘ٔخمػَٔ  حالهظالكخص طويّحُظؼ٤ِن: 

ويّ(. ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ، ٓغ حُكيع ُويٓٚ هزَ إٔ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حُظَٜف ر٘خًء ػ٤ِٚ )ربٍٓخٍ ؿ٘ٞىٙ ُظي٤َٓ أُٝجي ح٣ٌُٖ هظِٞح 

 ألْٜٗ حكظَٟٞح إٔ حُوَحء ٣ٌْٜٔ٘ حٓظويحّ ه٤خُْٜ َُٔء حُلـٞحص. ،َٓى ٓخحإلٗـ٤َ ًَ ػَٔ ك٢  ٓئُلٞ، ُْ ٣ُيٍؽ ًُي

 

 
Bرخ٤٠ُٞف" ٌٛٙ حُوَحءس ٓيػٞٓش ٖٓ هزَ  حُؼ٤َُّٝٔش  حٓظألص، "( ك٢ حُؼزخٍسحُؼَّ)٤ُٝٔش    TR NUهَأص

1
 D 

W Θ 085 0161
vid

  f
1,13

 33 Maj אٓٔظخُس ) ٝػخثن خ"( ُي٣ٜحُؼَّ)"هخػش  . ٝٓغ ًُي، ٛ٘خى هَحءس ٓوظِلش 
B

1
     0102 L –  ٌُحWH ح ألٕ ط( ٝهي ًَ ٢ٛ ػ٠ِ حألٍؿق هَحءس طْ  ٌٕٞ أ٠ً٣خ أك٠َ هَحءس ػ٠ِ أْٓ ىحه٤ِش، ٗظ

، ر٤٘ٔخ ػالع َٓحص( ، ك٤غ ٣ظَٜ 12، 9-8، 4-2: 22ٓغ ح٤ُٔخم حُٔزخَٗ )حٗظَ ٣ظٞحكن حُ٘ٚ  ـؼَاٗ٘خإٛخ ُ

 ك٣َي. 

 

 
 ك٢ حُظِٔش حُوخٍؿ٤ش" ٝح١َكٞٙ ٍٝؿ٣ٚ٤ِي٣ٚ  ٞح"حٍرط حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ك٢ حُظِٔش حُوخٍؿ٤ش" ٝح١َكٞٙ، ٍٝؿ٣ٚ٤ِي٣ٚ ٖٓ  ٝٙ"هٌ :1حالهظالف 

 ك٢ حُظِٔش حُوخٍؿ٤ش" ٝح١َكٞٙ، ٝهٌٝٙ، ٣ي٣ٚ ٍٝؿ٤ِٚ ٞح"حٍرط :2حالهظالف 

، ُي٣ٚ رؼٞ َٓء TR . حُزي٣َ حُؼخ٢ٗ، حُٔٞؿٞى ك٢َُِر٢، ٣ٔظزؼي أ١ ًًَ Dحُزي٣َ حألٍٝ، ح١ٌُ ٣ٔؼِٚ حُ٘ٚ حالهظالف حُظؼ٤ِن: 

 خ ك٢ حُٔوط١ٞخص حُالكوش.ط٤ً . ًخٕ ٌٛح ٗٔطَف هخٍؿخٓ٘ٚ ، ٝحُ ألهٌحُز٢٤ٔ ك٢ طَِٔٔ حُلًَش: حَُر٢، ٝح حُلـٞس
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 "حُٔٔخءٓؼَ ٓالثٌش ك٢ ٣ٌٕٞٗٞ " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حُٔٔخءٓؼَ حُٔالثٌش ك٢  ٣ٌٕٞٗٞ" :1حالهظالف 

 "حُٔٔخء ٔالثٌش هللا ك٢ً ٣ٌٕٞٗٞ" :2حالهظالف 

 حُـ٤َ ٓؼَكش ػٜ٘خ ح٥هَٕٝ. طئًي  طلَعحُظ٢  حُوَحءس ٢ٛ WH NUٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ هَحءس حُظؼ٤ِن: 

. ُٖ ٣ٌٕٞ حُٔئٕٓ٘ٞ حُٔوخٕٓٞ ْٛ ٗلْ ٓالثٌش هللا ك٢ ٌخث٘خص، ٤ُْٝ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش حُ٘و٤ٜش ُِحٌُخث٘خصٓالثٌش"( ػ٠ِ ١ز٤ؼش )"

ًَ ٗو٤ٜش أٝ ط٤ٜ٘ق "حُٞؿٞى" )٤ٌٕٓٞ حُزَ٘ ىحث خ ر٘ خ ٓالثٌش(ًٔ ًٔ ؛ ٓٞف ٣٘ظَى حُٔئٕٓ٘ٞ حُٔوخٕٓٞ، ٓؼَ ح ٝٓظظَ حُٔالثٌش ىحث

 حُٔالثٌش، ك٢ ١ز٤ؼش ًْٜٞٗ ؿ٤َ ٓظِٝؿ٤ٖ.

 
 رَ اُٚ أك٤خء". أٓٞحصاُٚ  هللا ٓخ ًخٕ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 رَ اُٚ أك٤خء". أٓٞحص( اُٚ رـ"اٗٚ ٤ُْ ) :1حالهظالف 

 اُٚ أك٤خء".رَ  أٓٞحص"٤ُْ هللا اُٚ  :2حالهظالف 

)"هللا"( هي طْ كٌكٚ ٖٓ حُ٘ٚ رٔزذ  حُؼخ٢ٗ، ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُظٌَحٍ حُؼخ٢ٗ ُـ حُزي٣َ  حالهظالف ىكخًػخ ػٖحُظؼ٤ِن: 

 "double nomina sacra" ، ألٗٚ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُوي٣ٔش، ٣ٌٖٔ إٔ طٔزذسٓظٍٜٞ ى٣ظٞؿَحك٤خٛخرِٞؿَحك٤خ أٝ طْ كٌكٚ 

أ٣ًخ ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُوطؤ. ٌُٖٝ ٣زيٝ إٔ ٌٛح حُ٘ٚ هي طٔض هَحءطٚ رؼ٘خ٣ش ٖٓ هزَ  حُِٔىٝؿش  حالهظٜخٍحص حُٔويٓش

خ؛ ٌٌٝٛح، أٟخف حُزؼٞ  حُ٘ٔخم ًٓ ، ر٤٘ٔخ أٟخف (WH NU)ًٔخ ك٢ هَحءس  أىحس حُظؼ٣َقحُويح٠ٓ ح٣ٌُٖ أٍحىٝح ط٤ٟٞق حُٔؼ٠٘ طٔخ

، كبٕ ح٤ُٜـش حأل٠ُٝ ٢ٛ حُؼخ٢ٗ(. ٝرخُظخ٢ُ ُزي٣َحالهظالف حٔخ ك٢ ػخ٤ٗش )ً حأل٠ُٝ ٝأٟخكٞح  هزَ  أىحس حُظؼ٣َقآهَٕٝ 

ًٓخ ؿ٤يًح ؿيًح ٖٓ ك٤غ أٜٗخ طئًي ػ٠ِ ٗٞع هللا ح١ٌُ ٛٞ ػ٤ِٚ. إ اُٚ ارَح٤ْٛ  –ػ٠ِ حألٍؿق حُوَحءس حأل٤ِٛش  ٝحُظ٢ طؼط٢ اكٔخ

خ ألٓٞحص رَ اُٚ أك٤خء. ًٜ  ٝآلخم ٣ٝؼوٞد ٤ُْ اُ

 

 ٗلٔيٕ أػظْ ٤ٛٝش ٢ٛ "إٔ طلذ حَُد اُٜي ٖٓ ًَ هِزي ٖٝٓ ًَ ، ٣وٍٞ ٣ٔٞع أ(B LW א) ٢ٝكوًخ ألك٠َ ى٤َُ ٓوط١ٞ

 ". كٌَىٖٝٓ ًَ 
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". هخّ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ حُويح٠ٓ كٌَ" ريالً ٖٓ "هٞس، رخٓظؼ٘خء حٌُِٔش حأله٤َس، ٝحُظ٢ ٢ٛ "5: 6ٌٛح حهظزخّ كَك٢ ٖٓ طؼ٤٘ش 

(it
c
 syr

c,s
. 30 :12ٓغ حُؼٜي حُوي٣ْ، رخإلٟخكش ا٠ُ َٓهْ  ٓـخٗٔشوش ، ٝرٌُي أٗظـٞح ٗٔ"might"" هٞس"" ا٠ُ كٌَ( رظـ٤٤َ "

Θ 0107 f) حُ٘ٔخمأٟخف رؼٞ ٝ
13

ح رِٞهخ ا٠ُ حُوخثٔش " هٞس( ًِٔش " ًَ  .27 :10، ٍرٔخ ٓظؤػ

 
Dٝطوَأ  "حُلَٔ ػ٤َٔسػو٤ِش  أكٔخال" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

c
 "٤ُٔض ػ٤َٔس ك٢ حُلَٔ" 

 ػو٤ِش" أكٔخال" :1 حالهظالف

  "كِٜٔخ٣ٜؼذ  ٔخالأك" :2حالهظالف 

 ًز٤َس" أكٔخال " :3حالهظالف 

خ إٔ طٌٕٞ حٌُِٔخص  حُظؼ٤ِن: ًٓ  أٝ 46 :11ٖٓ ُٞهخ  ٗٔخمكِٜٔخ"( هي ُٗوِض رٞحٓطش )"٣ٜٝؼذ  ٖٓ حُٔلظَٔ طٔخ

. حُٔظٍٜٞ( أٝ حُظٌَحٍ ا٠ُ  )ٍَٓٝ حُؼ٤ٖ ٖٓ  حالٗظوخٍ حُز١َٜآه٣َٖ رٔزذ  ٗٔخمكٌكٜخ رط٣َن حُوطؤ رٞحٓطش  طْ

طِي ًخٗض  –كخٍ، ط٤٠ق حٌُِٔخص ًُٞٗخ ا٠ُ ٝٛق ٣ٔٞع ُِلَٔ ح١ٌُ ٣ٟٞغ ػ٠ِ أًظخف حَُٔء ٝح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ طلِٔٚ  ػ٠ِ أ١

 أٓخك٢ ٌٛٙ حُلخُش،  TRٓغ  طٜطق NU كبٕ أ١ كخٍ، ٝػ٠ِحُوٞحػي حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُوخىس ح٤ُٜٞى ػ٠ِ ػخٓش حُ٘ؼذ ح٤ُٜٞى١. 

 .حُظَؿٔخص كٔ٘ؤٔش

  

 
 "أٛيحرْٜ ٣ط٤ِٕٞ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ػ٤خرْٜ" ٣ط٤ِٕٞ أٛيحد": حالهظالف

ك٢  حُ٘ٔو٢ ، رخإلٟخكش ا٠ُ ىػْ ٖٓ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ. حُظٞٓغ(B אحُٞػخثن ) أرٌَػ٠ِ  WH NUطلظ١ٞ هَحءس  حُظؼ٤ِن:

ٖٓ . كؼَ حُؼي٣ي حألٛيحدٜيف ا٠ُ ٓٔخػيس حُوَحء ػ٠ِ كْٜ ٌٓخٕ ٝؿٞى ط، ٝحُظ٢ حُ٘ٔو٤شٛٞ ٗظ٤ـش حُِهَكش  حالهظالف حُزي٣َ

 حُٔظَؿ٤ٖٔ حإلٗـ٤ِِ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ.
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 ٢"رّ حٍ،"ْٞٛ حُ٘خّإٔ ٣يػٝ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٤ٓي١، ٤ٓي١" ،ْٞٛ حُ٘خّإٔ ٣يػٝ " حالهظالف:

طٔض ط٤ٔٔش حُٔؼِْ  –كي ىه٤ن طخ٣ٍو٤ًخ ححُٞ حُِوذػ٠ِ حألٍؿق رظ٤ٓٞغ حُ٘ٚ إلػطخثٚ ح٣ُِٔي ٖٓ حٌُٝم حألىر٢.  حُ٘ٔخمهخّ حُظؼ٤ِن: 

: 14؛ 21 :11؛ 5: 9؛ َٓهْ 49، 25: 26-" ٢رّ حٍٍحر٢" َٓس ٝحكيس كو٢ )حٗظَ حُلخالص حُظ٢ ًخٕ ٣ُيػ٠ ك٤ٜخ ٣ٔٞع "رِوزٚ "

 .KJV ٝNKJV َٝٗ٘طٚ ١زؼخص، TRحُِٔىٝؽ ؿًِءح ٖٓ  حُِوذ(. أٛزق 2: 3؛ 49 :1؛ ٣ٞك٘خ 45

 

 
 "٤ٓيًْ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  "ٓؼٌِْٔ" حالهظالف:

 ح٤ُٔٔق" حكيٝ، ٓؼٌِْٔ" : :2حالهظالف 

 ، ك٤غ ٣ظَٜ  10 :23ٓؤهًٞس ٖٓ  حُؼيى حك٢ ٌٛ حالهظالكخص حُزي٣ِشٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ ؿ٤ٔغ : حُظؼ٤ِن

"( ٝك٤غ ٢ٔٔ٣ ٣ٔٞع حُ٘وٚ حُٔؼِْ رخْٓ "ح٤ُٔٔق". ك٢ أ٣خّ ٣ٔٞع ًخٕ ح٤ُٔي)" )"حُٔؼِْ"( ًَٔحىف ُـ 

، طْ حٓظويحّ ًِٔش  10 :23، ك٢ ٝٓغ ًُي  سً ، ًخٕ ٣ُطِن ػ٠ِ حُٔؼِْ ػخىNTحُلخهخٓخص ٓؼ٢ِٔ ح٣َُ٘ؼش. ك٢ 

، ٓؼِْ". ٌٌٝٛح، ٣ُظَٜ ؛ طؼ٢٘ "َٓٗي، ٓيٍد٢ٛٝ ظٍٜٞٛخ حُٞك٤ي ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي –ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص  

 .10 :23حٓظ٤ؼخرًخ ُـ  حالهظالكخٕ
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    حُوَحءس حُٔوظخٍس: ٣لٌف حُؼيى

 ٌِْٛٞحط ُؼِش طط٤ِٕٞل٤ٔ٣َٕٞ حَُٔحإٕٝ ألٌْٗ طؤًِٕٞ ر٤ٞص حألٍحَٓ ، ٣َٝٝ ٌُْ أ٣ٜخ حٌُظزش ٝحُ" 14حالهظالف:٤٠٣ق حُؼيى 

 ".ػظ٤ٔشى٣٘ٞٗش  طؤهٌٌُُٕٝي 

 :20أٝ ُٞهخ  40 :12ٓؤهًٞ ٖٓ َٓهْ ٝٛٞ ، ؿ٤َ ٓٞؿٞى ك٢ أهيّ حُٔوط١ٞخص ٝحُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى ح٥ه٣َٖ، حُؼيى حٌٛحُظؼ٤ِن: 

ٓخثيًح رٌَ٘ هخٙ رؼي  حألٗخؿ٤َ ٓـخٗٔش. أٛزق ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 13 :23ك٢ حُٔوط١ٞخص حُالكوش آخ هزَ أٝ رؼي  ٝطْ اىٍحؿٚ 47

، ٌُٖٝ رؼي ًُي. 13 حُؼيىهزَ  حُؼيىك٢ ٟٝغ  TRُْ طظزغ  NKJVٖٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ١زؼش حُِٔي ؿ٤ْٔ ٝٝحُوَٕ حَُحرغ. 

ً ٌُٔخٗظٜخ ك٢ طخ٣ٍن حٌُظخد حُٔويّ حإلٗـِ حُؼيىطٔض حإلٗخٍس ا٠ُ   ١ِ٤HCSB. ٓٔخ ال ٗي ك٤ٚ إٔ ك٢ حُ٘ٔن حُلي٣ؼش حكظَحٓخ

خ  حُؼيى٣ظ٠ٖٔ  ًٓ ٓز٤٘ش ػ٠ِ  KJV، ٌُٖ ٌٛح ال ٣ٔخػي ٛئالء حُوَحء ػ٠ِ كْٜ إٔ ٗٔوش حُِٔي ؿ٤ْٔ KJV ٝNKjv ُوَحءحكظَح

 .ءٍى١ ٢ىػْ ٓوط١ٞ

 
 "ػ٤ٔخٕ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٝحُؼ٤ٔخٕ" حُـٜخٍ" حالهظالف:

 TRطْ ط٤ٔ٠٘ٚ ك٢ طوخ٤ُي ٝ. 17 :23ػزخٍس ػٖ طَك٤َ ٖٓ  هظالف حُزي٣َُالٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طٌٕٞ حُوَحءس حُٔٞٓؼش حُظؼ٤ِن: 

ٝKJV. 

 

 
 حُٔخًٖ ك٤ٚ"ٝ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ح١ٌُ ٌٖٓ ك٤ٚ"ٝ" حالهظالف:

ك٢ ) ، ٝحُٔخ٢ٟ حُظخّ، (TR WH NU)  ،ح٠ُٔخٍع حُظخّهي ٣ٌٕٞ حالهظالف ر٤ٖ حُظؼ٤ِن: 

خ ك٢ ٌٛحالهظالف حُزي٣َ ًٔ رز٤خٕ كٍٞ حٓظَٔحٍ هللا أٝ ك٠ٍٞٙ حُٔخرن ك٢ حُٔؼزي : "٣ؤْ رخ٤ٌَُٜ  ٣ل٤يإٔ  ألٗٚ ٣ٌٖٔ حُؼيى ح(، ٜٓ

٣ٌٖٔ  ُِٔخ٢ٟ، كبٕ حُٜلش ح٤ُِ٘ٓش )"حُ٘وٚ ح١ٌُ ؿخء ٤ٌُٖٔ"( حٓظٜال٤ُخ حُٔخ٢ٟ حُظخٌّٖ ك٤ٚ". ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓح١ٌُ ٝحُٔخًٖ / 

ال ٣ِحٍ ٣ٌٖٔ ك٢ ح٤ٌَُٜ. رخُطزغ، ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ إٔ طؼ٢٘ أٗٚ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ هخٍ ك٤ٚ ٣ٔٞع ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ٣ؼظزَ إٔ هللا ًخٕ 

طْ حهظَحف ٌٛح رٌَ٘ ٝ، ٖٓ ٓ٘ظٍْٞٛ ح٢ُِ٘ٓ، إٔ هللا ُْ ٣ؼي ٣ٌٖٔ ك٢ ح٤ٌَُٜ. حػظويٝح حُزي٣َ أ٠ً٣خ حالهظالف ح٣ٌُٖ ًظزٞح حُ٘ٔخم

 (. 38 :23" )حٗظَ حُٔالكظش ك٢ ر٤ظٌْ ٣ظَى ٌُْ هَحرخ، ك٤غ ٗطن ٣ٔٞع رخُِؼ٘ش: "38 :23هخٙ ك٢ 

 

70 



ىهُٞٚ ا٠ُ ٣ٝٔٔق رظل٤َٔ إٔ هللا، ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٣ٔٞع ك٢ ًُي حُٞهض )أ١ هزَ  ٝػخثنُي٣ٚ أك٠َ  ح٠ُٔخٍع حُظخّٝٓغ ًُي، كبٕ 

ٝط٣ِٔن  38 :23، ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ اػالٕ ٣ٔٞع ك٢ ٤ٓظـ٤َ ٌٛح ه٣َزًخٌٖٝ ك٢ ح٤ٌَُٜ. ، ًخٕ ال ٣ِحٍ ٣ٔأ٤ٍِْٗٝ ٍٝك٠ٚ الكوًخ(

 (.51 :٤ٔٔ27ق )حُلـخد ك٢ ح٤ٌَُٜ ػ٘يٓخ ِٛذ حُ

 

رؼالع  خ". طْ طـ٤٤َٛحالٗـٔخّ ك٢ حٌُحصطؼ٢٘ "ٝ؛ ٢ٛ  حُؼيى حٔش حأله٤َس ك٢ ٌٛ، كبٕ حB Dٌُِ אر٘خًء ػ٠ِ ٜٗخىس 

K itك٢ "ػيّ حُظوٟٞ"  unrighteousness")")  (١1َم: )
f
 syr

p
 Maj C  َحٗظ(NKJVmg)( 2؛ )

syr ∑" ك٢ impurity")"حُ٘ـخٓش"(  
s
 cop( 3؛ )  ُـ٘غ"( )"ح"greed " ك٢M .

 ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي. 5: 7ًٞ  1، ٝحُظ٢ طظَٜ ٛ٘خ كو٢ ٝك٢ حُٔؼظخىسحثَ ٗٔن ٌُٜٙ حٌُِٔش ؿ٤َ ٢ٛ ري كخالهظالكخص حُزي٣ِش ًخٗض

 

 
 

  ٤ٜ٤َُ حُظخَٛ أ٠٣خ ١خَٛح"  ،هَ حٌُؤ١َّٜ أٝال ىح" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  ٍؿٜٔخ أ٠٣خ ٗو٤خ"٢ٌُ ٣ٌٕٞ هخ، ٜللشحٌُؤّ ٝحُىحهَ أٝالً  ٗن" حالهظالف:

B* fٛ٘خى ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص ؿ٤َ حُٔيٍؿش أػالٙ )حُظؼ٤ِن: 
13

، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٜٗخ ( طوَأ ٤ٛـش حُٔلَى 28 

ٌٛح ٣يٍ ٝ. ح١ٌُ ٣ظطِذ حُـٔغ  "and the dish" "(ٜللش)"ٝحُ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُظؼز٤َ حإلٟخك٢ 

 حُٔخرن. حُؼيىٛٞ اٟخكش ٓؤهًٞس ٖٓ حُزي٣َ ٝحالهظالف ػ٠ِ إٔ حُ٘ٚ ًخٕ ٓلَىًح ك٢ حألَٛ؛ 

 

 
 ٣ًَُخ ىّ ح٠ُ حُٜي٣ّن ٛخر٤َ ىّ ٖٓ حالٍٝ ػ٠ِ ٓلي ٢ًُ ىّ ًَ ػ٤ٌِْ ٣ؤط٢ ٢ٌُ": حُؼيى حٌٛ ٣وَأٝكوًخ ُٔؼظْ حُٔوط١ٞخص، 

٣ْ. ٣ٔـَ . ٣ؼظوي ٓؼظْ حُؼِٔخء إٔ ٣ٔٞع ًخٕ ٣ِوٚ طخ٣ٍن حالٓظٜ٘خى ك٢ حُؼٜي حُوي"ٝحٌُٔرق ح٤ٌَُٜ ر٤ٖ هظِظٔٞٙ ح١ٌُ رَه٤خ رٖ

ٓوظَ ًخٖٛ ٣ُيػ٠ ٣ًَُخ. ٌٓ٘ إٔ ريأ هخٕٗٞ حُؼٜي حُوي٣ْ حُؼز١َ  22-20: 24أم  2ٓوظَ ٛخر٤َ، ر٤٘ٔخ ٣ٔـَ ٓلَ  8: 4ط٣ٌٖٞ 

رٔلَ حُظ٣ٌٖٞ ٝحٗظ٠ٜ رٔـَ أهزخٍ حأل٣خّ حُؼخ٢ٗ، ًخٗض ٌٛٙ ٣َ١وش ٣ٔٞع ُِوٍٞ "ٖٓ ريح٣ش حٌُظخد حُٔويّ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٚ". اال إٔ 

 6  א*. ٌُٜح حُٔزذ كٌكض رؼٞ حُٔوط١ٞخص )"٣ٜٞ٣خىح"رَ حرٖ  "رَه٤خ"ُْ ٣ٌٖ حرٖ  22-20: 24أم  2 ٣ًَُخ ح١ٌُ هُظَ ك٢

٤ن ؿ٤َّٝ ػ٠ِ ، ٝٗٚ اٗـ٤َ حُ٘خ٤٣َٖٛ )ٝكوًخ ُظؼِ(ESVmg"( رؼي "٣ًَُخ" )حٗظَ رَه٤خ)"حرٖ    (13

Pهيٓظٚ ٓوط١ٞش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ  ُٜخ أهيّ ٗخٛيٝ –" رَه٤خ" ٌُٖ ؿ٤ٔغ حُٜ٘ٞى ح٥ه٣َٖ هَأٝح "حرٖ ٓظ٠( "حرٖ ٣ٜٞ٣خىح
77

)حُظ٢  

 ، ٣ـذ حُلٌْ ػ٠ِ إٔ ٌٛح ٓخ ًظزٚ ٓظ٠. . ٝرخُظخ٢ُ"رَه٤خ" طظَٜ 
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حأله٤َ، ًٌُٝي  حالكظٔخ٣ٍيػْ حْٓ حألد (؟ 1: 1)ُى رَه٤خ َٛ ه٢ِ ٓظ٠ ر٤ٖ ح٤ٖٔٓ أٝ ًخٕ ٓظ٠ ٣لٌَ ك٢ حُ٘ز٢ ٣ًَُخ رٖ 

. ٗز٢ آهَا٠ُ أٍٝ ٖٓ (. ٌُُي كبٕ هٍٞ ٣ٔٞع ٤٘٣َ ا٠ُ حٓظٜ٘خى 37، 34 :23ُألٗز٤خء )ح٤ُٔخم ح١ٌُ ٣ظليع ػٖ ٍكٞ أ٤ٍِْٗٝ 

ٗٚ ال ٣ٞؿي ٓـَ ُوظَ ٣َكٞ ٓؼظْ حُؼِٔخء ٌٛح حَُأ١ ألٝ.( 4: 11حٗظَ ػذ  –)حػظزَ ٛخر٤َ ٗز٤ًخ ألٕ ٓٞطٚ ًخٕ ُٚ آػخٍ ٗز٣ٞش 

، طٞهغ رؼٞ حُؼِٔخء . ٌٌٝٛح22-20: 24أم  2ٛلٚ ك٢ ْ ٝظلن ٓغ ٓخ ط٣، ٝألٕ ٝٛق ٣ٔٞع ٌُٔخٕ حُوظَ ٣زيٝ أٗٚ ٣ًَُخ حُ٘ز٢

ًخٕ ٣ُيػ٠ أ٠ً٣خ  رَه٤خ، أٝ كظ٠ إٔ (589، 1992؛ ٣ٍْٞٓ 486، 1984)ًخٍٕٓٞ  رَه٤خإٔ ٣ًَُخ ًخٕ كل٤ي ٗوٚ ٣ُيػ٠ 

 ٣ٜٞ٣خىح.

 
 

 "هَحرخ ْظَى ٣ٌُ ْ"ر٤ظٌ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ْظَى ٣ٌُ ر٤ظٌْ" حالهظالف:

. ػ٠ِ حُؼيى ح، ػ٠ِ رؼٞ حُؼـَحص ك٢ ٌٛ P77 (P.Oxy. 2683 + P.Oxy. 4405) ،ٕ حُؼخ٢ٗطلظ١ٞ ٓوط١ٞش حُوَحُظؼ٤ِن: 

Pيػْ طٖٔ حَُٔؿق إٔ ك. ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ، ًـ  خحألٍؿق ٣ٌٖٔ اػخىس ر٘خثٜ
77

 

(. طٞكَ ٌٛٙ حُٔوط١ٞش Text of Earliest MSS ،611 . )٣ُِٔي ٖٓ حُظلخ٤َٛ، حٗظَ ٗٚ أهيّ ٓوط١ٞخصTR NUهَحءس 

ًخٕ ٌٛح حُ٘خٛي، ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ حُؼي٣ي  ،حُؼيى ح"( ك٢ ٌٛهَحرخ)"  ا٠ُ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ أهيّ ٗخٛي ػ٠ِ ٝؿٞى حُظ٢ طؼٞى

ً ُلغ ٓل١ٍَ  (. NU ُـطـ٤٤َ ػٖ حُطزؼخص حُٔخروش ٝٛٞ ػ٠ِ ط٤ٔ٠ٖ حٌُِٔش ك٢ حُ٘ٚ ) NUٖٓ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ، ًخك٤خ

، ٓوخ١غ حُؼٜي 5 :22أٝ  7: 12ٓغ ا٤ٍٓخ  طظطخرنُـؼِٜخ   ٞح ًِٔشهي أٟخك حُ٘ٔخمحُلـش حُٞك٤يس ٟي ٌٛٙ حُوَحءس ٢ٛ إٔ 

  حػظويٝح إٔ حٌُِٔش ؿ٤َ ٣ٍَٟٝش رؼي  حُ٘ٔخمألٕ  طْ آوخ١  ٚ. ٌُٖٝ ٖٓ حَُٔؿق أٗحُؼيى ححُوي٣ْ ٍٝحء ٌٛ

ٞى ٤ُٔٔلْٜ. ك٢ (. ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ، ًخٕ ٣ٔٞع ٣ظ٘زؤ رظو٢ِ هللا ػٖ أ٤ٍِْٗٝ ٝح٤ٌَُٜ ٗظ٤ـش ٍكٞ حTCGNTٜ٤ُ"( )٣ظَى)"

 (.35 :13ّ )حٗظَ حُٔالكظش ػ٠ِ ُٞهخ  70ٜٗخ٣ش حُٔطخف، ٤ٓظلون ٌٛح حُٜـَ ٝحُوَحد ك٢ ىٓخٍ أ٤ٍِْٗٝ ٝح٤ٌَُٜ ػخّ 

 

 

 B D L Θ אريػْ ٖٓ 
1

f 33 ،وَأطWH NU   " ح طٌٕٞإٔ  ال ري، ٝحُظ٢ طُظَؿْ كَك٤ًخ ػ٠ِ أٜٗخ ًَ ". ٗظ

 إٔ ٣ليع ًَ ٢ٗء" ال ري"( (l: حُ٘ٔخمحُؼي٣ي ٖٓ  حُظِّ، كوي ٜئٍُِ لخػًَألٕ حُؼزخٍس ططَف ًٗٞػخ ٖٓ حُل٘ٞ 

C W 0102 fك٢  
13

 Maj  ًٌُٝيTR( 2؛ )  "(ٖٓ كيٝع  ال ري

syr 565ٌٛٙ حأل٤ٗخء"( ك٢ 
s

إٔ طليع ًَ ٌٛٙ حأل٤ٗخء"( ك٢  ال ري)"   (3؛ )

1241(it
f

 .٣ِٝير٘لْ حُ٘ٞع ٖٓ حُظ حٓٞخه. حُٔظَؿٕٔٞ حإلٗـ٤ِِ (
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 ُالٍُ"ٝطٌٕٞ ٓـخػخص ٝ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 طٌٕٞ ٓـخػخص ٝأٝرجش ُٝالٍُ"ٝ" حالهظالف:

ػٖ ٣َ١ن حُوطؤ  خ"( هي طْ آوخ١ٜأٝرجش)" ٌٕٞ ط. ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ WH NUه٤ِالً هَحءس  خصأىُش حُٔوط١ٞ طئ٣يحُظؼ٤ِن: 

ًٜ ط خٖٓ حُ٘ٚ ألٜٗ  ٓـخٗٔخ حُؼيى حُـؼَ ٌٛ ظٜخطٔض اٟخك  ق إٔ، ٌُٖٝ ٖٓ حَُٔؿ)"ٓـخػخص"(  ُـ ؿيًح شزيٝ ٓ٘خر

 ػ٠ِ حإلٟخكش. آهَى٤َُ  ٞٛ LW 33ك٢  حٌُِٔخص طزي٣َٝ. 11 :21، ُٞهخ حُٔ٘خظَٓغ حُٔوطغ 

 

 
، 28: 21 ُٞهخ ( ػزخٍس أهَٟ، ٓؤهًٞس كَك٤خً طو٣َزًخ it D 1093ٖٓف رؼٞ حُٜ٘ٞى )خ، أٟحُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

 

 
ح١ٌُ ٣ؤط٢  حُوالٙ"(. حالرٞحد ػ٠ِ ه٣َذ هالٌْٛألٕ  إٌٍْٝٓ ٞحٝحٍكؼ حٗظَٝح ألػ٠ُِليٝع، زيأ ك٢ ح٣ ح ًٌِٚٛ ٍأ٣ظْ ٓظ٠)"

 ٣وٚ ُٞهخ ٤ُْٝ ٓظ٠. ٓغ ٓـ٢ء ح٤ُٔٔق ٛٞ ٟٓٞٞع

 
  ".ٝكيٙ ح٥د الاٝال حالرٖ  حُٔٔٞحص ٓالثٌش ٝال كيأ رٜٔخ ٣ؼِْ كال حُٔخػش ٝطِي ح٤ُّٞ ًُي ٓخأٝ " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ".ٙٝكي ح٥د الا حُٔٔٞحص ٓالثٌش ٝال كيأ رٜٔخ ٣ؼِْ كال حُٔخػش ٝطِي ح٤ُّٞ ُيً ٝحٓخ" حالهظالف:

، ٌُٖٝ ك٢ ػيى ه٤َِ ؿيًح ٖٓ حُٔوط١ٞخص. ٕٖ :ٖٔ، َٓهْ حُٔ٘خظَٗلْ حُلٌف ٌُِٔش "ٝال حالرٖ" ٣ليع ك٢ حُٔوطغ حُظؼ٤ِن: 

ٌِٔخص طٔض اٟخكظٜخ ك٢ ٓؼ٤َ ُإلػـخد ك٢ ًال حإلٗـ٤ِ٤ٖ. ؿخىٍ حُزؼٞ رؤٕ حُ إلىٍحؿٜخحُيػْ حُٞػخثو٢ 
 ،ٝٓخ ا٠ُ ًُي B D א2,*

، ٌُٖٝ ٖٓ حألٍؿق إٔ حٌُِٔخص هي طْ كٌكٜخ ك٢ (NET)حٗظَ حُٔالكظش ك٢  َٓهٚٓغ  ٓظ٠ ٓـخٗٔشٖٓ أؿَ 
L W f א1

1
 

Maj  ٕٝهض حُٔـ٢ء ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي –٣ؼَكٚ  أر٣ٙٞٔٞع ال ٣ؼَف ٤ٗجًخ ًخٕ  إٔ ٣ٔظٞػزٞح إٔٝؿيٝح ٛؼٞرش ك٢  حُ٘ٔخمأل ،

ا٤ُٚ؟ ٓخ ٣ٌٖٔ هُٞٚ ٛٞ إٔ  خ٢ٗ. ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ال ٣ؼَف ٣ٔٞع ٝهض ػٞىطٚ ر٤٘ٔخ ًخٕ هي ط٘زؤ ُِظٞ رٌَ حألكيحع حُظ٢ ٓظئى١حُؼ

 خالرٖ، ح١ٌُ ًخٕ ٝحكيحً ٓغ ح٥د، ػَٔ ٝطٌِْ ٓؼظٔيحً ػ٠ِ ح٥د. ك، رؼي طـٔيٙ، حطوٌ ٓٞهق حالػظٔخى ػ٠ِ أر٤ٚ. حالرٖ
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 (.7: 1ًخٕ طٞه٤ض حُٔـ٢ء حُؼخ٢ٗ ٖٓ حهظٜخٙ ح٥د )ٍحؿغ أػٔخٍ حََُٓ ٣ُٝؼِٖ ػ٘ٚ.  ، ُْاًح ُْ ٣ٌ٘ق ُٚ ح٥د ٤ٗجًخ

 
 " ٣ؤط٢ ٍرٌْ. ٣ّٞال طؼِٕٔٞ ك٢ أ٣ش  " حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ال طؼِٕٔٞ ك٢ أ٣ش ٓخػش ٣ؤط٢ ٍرٌْ " حالهظالف:

 (.40 :12)ٍٝرٔخ ُٞهخ  44 :24ٓغ  شحُٔـخٗٔ، حُظ٢ ُْ ٣ظْ اػزخطٜخ رٌَ٘ ؿ٤ي، ٢ٛ ٗظ٤ـش حالهظالف حُزي٣َهَحءس حُظؼ٤ِن: 

 

 
 "٣زطت"٤ٓي١  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٣زطت هيٝٓٚ"٤ٓي١  حالهظالف:

"(، ًخٕ ٖٓ حُٔـ٢ءحَُد )" ُٔـ٢ء( ٛٞ طؼ٤ِْ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حالٓظؼيحى 51-45: 24رخُ٘ظَ ا٠ُ إٔ حُٜيف ٖٓ ٌٛح حُٔؼَ )حُظؼ٤ِن: 

 ًِٔش طئًي ٓـ٢ء حَُد. حُ٘ٔخمحُطز٤ؼ٢ إٔ ٤٠٣ق 

 

 
 ُِوخء حُؼ٣َْ" ٖ"هَؿ َحءس حُٔوظخٍس:حُو

 ُِوخء حُؼ٣َْ ٝحُؼَّٝ" ٖ"هَؿ حالهظالف:

، ٣ظٞهغ حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحء إٔ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣٘ظظَٙ ٛٞ حُؼَّٝ. ٝٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ٌٛح ك٢ ٓؼَ ػٖ ٓـ٢ء ٣ٔٞع ًؼ٣َْحُظؼ٤ِن: 

؛ ٍإ 32-25: 5؛ أف 2: 11ًٞ  2؛ 29 :3حُظٞهغ كو٤وش إٔ حُؼٜي حُـي٣ي ٣ظليع ػٖ ح٤ُٔٔق ٝح٤ٌُ٘ٔش ًؼ٣َْ ٝػَّٝ )٣ٞك٘خ 

ًٓخ ٝحكيس(. ٌُٖٝ ٖٓ أؿَ حُظؤ٤ًي 2: 21 ، ػ٠ِ حالٓظؼيحى حُلَى١ ٤ُّٞ ٓـ٤جٚ، حٓظويّ ٣ٔٞع ػَ٘ ٤ٛٝلخص حَُ٘ف، ٤ُْٝ ػَٝ

، ٣ٌٛذ حُؼ٣َْ ا٠ُ ٍِٓ٘ حُؼَّٝ ٣ٝؤهٌٛخ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ ُالكظلخٍ حُؼَّ، ك٢ ٓٔخء ٣ّٞ ؼَفُظ٤ٟٞق أ٤ٔٛش حالٓظؼيحى. ٝكوًخ ُِ

 ًٓٞذ ٖٓ حُؼخثِش ٝحألٛيهخء ٣ظزغ حُؼ٣َْ ٝحُؼَّٝ، ٢٠٣ء حُط٣َن رٜٔخر٤لْٜ.  ٣ٌٕٞ. ػ٠ِ ١ٍٞ حُط٣َن، ُؼَّرخ
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؛ ط٘خُٝض هْٔ ٤ٛٝلخص ا٠ُ ٍِٓ٘ حُؼَّٝ َٟٗ ك٢ ٌٛح حُٔؼَ ػَ٘ ٤ٛٝلخص حُؼَّٝ ٖٓ حُٞحٟق أٜٖٗ ٤َٓحكوٖ حُؼ٣َْ

حُؼَّٝ ألٕ ٌٛح ٖٓ ُْٝ ٣َى ًًَ  ًُي. ٣خصحُؤْ ح٥هَُْ طلؼَ  ٔخ، ر٤ٖ٘ٓ ح٣ُِض إلروخء ٓ٘خػِٜٖ ٓ٘ظؼِش ٓخ ٣ٌل٢ ػخهالص

ٝحُٔظَؿٕٔٞ حُويح٠ٓ )رٌَ٘ أٓخ٢ٓ ٖٓ حُظو٤ِي  حُ٘ٔخمحُٔؼَ: ىػٞس ُالٓظؼيحى حُلَى١.  ٖٓ يٍّحُٗؤٗٚ إٔ ٣َٜف حالٗظزخٙ ػٖ 

( ُظؼٌْ 2خىحطٚ حُظخ٣ٍو٤ش( أٝ )( إلك٠خٍ ًَ ٗو٤ٜش ك٢ حُٜٔ٘ي )ٝكوًخ ُؼ1"حُـَر٢"( ح٣ٌُٖ أٟخكٞح "ٝحُؼَّٝ" كؼِٞح ًُي )

 هخىّ ٤ٌُِ٘ٔش ػَٝٓٚ. ،حُؼ٣َْ ،ٟٓٞٞع حُؼٜي حُـي٣ي ٤ُِٔٔق

 
ُـ  ٓلؼٍٞ رُٚظٞك٤َ " him")"ٛٞ"(  ٝٓخ ا٠ُ ًُي(  A C D L W، ط٤٠ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )حُؼيىك٢ ٜٗخ٣ش 

إلػزخص ( ًخك٤ش NU ٟي) Bٝ א، ٜٝٗخىس ِوخء"(. ٌُٖ حإلٟخكش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝشُ ٖ)"حًٛز 

 (.WHُْ ٣ٌظزٜخ )ٌُح  ٓظ٠إٔ 

 
 

 ".ُٖ٘خ ٌُٝ ٛٞ ؿ٤َ ًخف، رخُظؤ٤ًي "ال حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ".ُٖ٘خ ٌُٝ ؿ٤َ ًخف ُؼِٚ، "ال حالهظالف:

خ ٖٓ أٗٚ ٤ُْ "ًٖ  حُؼخهالص، حُظ٢ طلظ٠ ريػْ ؿ٤ي، ا٠ُ إٔ ٤ٛٝلخص حُؼَّٝ WH NUط٤َ٘ هَحءس حُظؼ٤ِن:  ًٓ ٓظؤًيحص طٔخ

 ٓٔخػَ ، حُظ٢ ُٜخ ىػْ ؿ٤يحالهظالف حُزي٣َهَحءس . ط٤َ٘ ٝحصحُؼَّٝ حُلٔوخ ُٝـ ٤ٛٝلخص٣ِض ألٗلٜٖٔ ُي٣ٜٖ ٓخ ٣ٌل٢ ٖٓ حُ

أ١ ٣ُض ك٢ كخٍ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى  خٝحصحُلٔو حُؼَّٝحُؼخهالص ًٖ ٓظَىىحص ك٢ اػطخء ٤ٛٝلخص  حُؼَّٝ، ا٠ُ إٔ ٤ٛٝلخص طو٣َزًخ

 ٓخ ٣ٌل٢.

 

 
 

 خػش".ح٤ُّٞ ٝال حُٔ ٕٞ"ال طؼَك حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ال طؼَكٕٞ ح٤ُّٞ ٝال حُٔخػش حُظ٢ ٣ؤط٢ ك٤ٜخ حرٖ حإلٗٔخٕ " حالهظالف:

. 44 :١24ز٤ؼ٢ طْ حهظَحٟٚ ٖٓ  ٗٔو٢ٓؼ٤َ ُإلػـخد. حإلٟخكش ػزخٍس ػٖ طٞٓغ  WH NUُوَحءس  ٢ي٤َُ حُٔوط١ٞحُحُظؼ٤ِن: 

 (.13- 1: 25) ُِٔوطغه٣ٞش  هخطٔشحإلػالٕ ريٕٝ حإلٟخكش ٛٞ 
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ٓظزٞػش رخإلٛيحٍحص  – WH NU)ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢  16 :25"( ك٢ ريح٣ش ٝك٢ حُلخٍ)"  ًِٔش  ٖٓ حألك٠َ ٟٝغ

ٝك٢ )" ٌُِٔش  ٓظ٠(. اٗٚ أِٓٞد KJV ٝNKJVٓظزٞػش رـ  – TR)ًٔخ ك٢  15 :25حُلي٣ؼش(، ٤ُْٝ ك٢ ٜٗخ٣ش 

 "( ُظظَٜ ك٢ ريح٣ش حُـَٔ، ٤ُْٝ ك٢ ٜٗخ٣ظٜخ.حُلخٍ

 

 
892)خص رؼٞ حُٔوط١ٞ حُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

mg
 C

3
 H ) (ِٔٔغ ك٤ِٔٔغ"َُٜم، "ٖٓ ُٚ أًٗخٕ ك، طوٍٞ ٌٙ حأل٤ٗخءٛ)"ط٤٠ق 

Г fط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ )ٝ   
13

( ٗلْ 

الُٓش ؿ٤يس طٌٕٞ كؼخُش رٌَ٘ هخٙ  طٜ٘غ، 9: 13ٝ 15 :11، حُٔٔظؼخٍس ٖٓ حُ٘ٔو٤شٌٛٙ حإلٟخكش  30 :25حُظؼز٤َ ك٢ ٜٗخ٣ش 

 ٛ٘خ ُِوَحءس حُ٘ل٣ٞش.

 

 
 "حُٔالثٌش" حءس حُٔوظخٍس:حُوَ

 ٖ"٤"حُٔالثٌش حُوي٣ٔ حالهظالف:

ألٕ  ، ُ٘ٚ ػْ طْ آوخ١ٜخ ػٖ ٣َ١ن حُوطؤٓٞؿٞىس ك٢ حألَٛ ك٢ ح"حُوي٤ٔ٣ٖ"  ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ ًِٔش حُظؼ٤ِن: 

ح ألٕ أىُش حُٔوط١ٞرخُلَٝف ٗلٜٔخ. ٝٓغ ًُيٝط٘ظ٢ٜ زيأ ط  ٝ    ًَ ٍؿق ، كٖٔ حألWH NUش طل٠َ هَحءس ٤، ٗظ

 .26 :9أٝ ُٞهخ  38 :8 ٚحُٔظؤػَ رَٔه حُ٘ٔو٢ حإلهلخّحُزي٣َ ٣ؼٌْ  حالهظالف إٔ

 

P) ( ٤ُِ٘طخٕ ٝٓالثٌظٚ. ٌٛح ُي٣ٚ ىػْ ٓٔظخُإٔ ح٤َُ٘حٕ حألري٣ش "طْ اػيحىٛخ" ) TR WH NUًًَص 
45

 C א 
A B L W Θ 067 0128 f

13
 33 Maj syr cop)ٜحُوالثَ ٜ٘ٞى حإلٗـ٣ِ٤ِش. رؼٞ حُ حُظَؿٔخصؿ٤ٔغ  خ، ٝطظزؼ(D f

1
 it) ،

"(. ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ أر٢)"ح١ٌُ أػيٙ   "حُـَر٤ٕٞ" رٌَ٘ أٓخ٢ٓ، ُي٣ْٜ حُظـ٤٤َ: حألهَٟ 

ح٥د أػي ح٤َُ٘حٕ ُظـ٘ذ حُوٍٞ حُٔزخَٗ رؤٕ هللا  ٓز٤٘ش ُِٔـٍٜٞح٣ٌُٖ ؿؼِٞٛخ  حُ٘ٔخم ٖٓ ػ٢َٛٔ  TR WH NUطٌٕٞ هَحءس 

. ك٢ حُٜ٘خ٣ش، ٣ـذ 34 :25ُـ  ٓ٘خظَ حُؼيى حٌؿؼَ ٛ حُ٘ٔخمطٌٕٞ ٗظ٤ـش ٓلخُٝش  ٣ٌٖٔ إٔ حالهظالف حُزي٣َهَحءس حألري٣ش. ٌُٖ 

 ٗخٛي ٝػخثو٢ ٓظلٞم. طِٔيألٜٗخ  TR WH NUهزٍٞ هَحءس 
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 "ٍإٓخء حٌُٜ٘ش ٝح٤ُ٘ٞم"حُوَحءس حُٔوظخٍس: 

 "ٍإٓخء حٌُٜ٘ش ٝحٌُظزش ٝح٤ُ٘ٞم" :1حالهظالف 

 ٕ""ٍإٓخء حٌُٜ٘ش ٝحُل٤ٔ٣َٞ :2حالهظالف 

، ًخٗض ٓـٔٞػظخٕ ٖٓ حُ٘خّ ٓٔئ٤ُٖٝ ػٖ حُظآَٓ ػ٠ِ ٓٞص ٣ٔٞع: ٍإٓخء حٌُٜ٘ش ٤ٗٝٞم حُ٘ؼذ، ح٣ٌُٖ ُٔظ٠ٝكوخ حُظؼ٤ِن: 

ًخٗٞح أػ٠خء ه٤خى٤٣ٖ ك٢ حُي٣خٗش ح٤ُٜٞى٣ش ٝحُٔـظٔغ ح٤ُٜٞى١. كيى ٓظ٠ ٛئالء حَُؿخٍ ػ٠ِ أْٜٗ حُٔلًَٕٞ حَُث٤ٔ٤ٕٞ ُوظَ ٣ٔٞع 

، (62 :27( ٝ"حُل٤ٔ٣َٕٞ" )41 :27؛ 57 :26، ٣ًٌَ ٓظ٠ ك٢ ٓوخ١غ أهَٟ "حٌُظزش" )ؿخٗزْٜ(. ا٠ُ 12 :28؛ 1: 27؛ 14 :26)

 .حُ٘ٔخمٝهي طٔض اٟخكش ًَ ٜٓ٘ٔخ ٛ٘خ رٞحٓطش حُؼي٣ي ٖٓ 

 
. ٍرٔخ طْ طـ٤٤َ ٌٛح W B 0239، ٝكوًخ ُـ NT، ٝحُظ٢ طؼ٢٘ "رخٛع حُؼٖٔ، ػ٤ٖٔ ؿيًح" طظَٜ ٛ٘خ كو٢ ك٢ ٜلش حُ

ح رخَُٝح٣ش "()"ٌِٓق  ،ُي( ا٠ُ حٌُِٔش حألًؼَ ٤ًٗٞػخ٠ ًٝٓخ اُ A D L א)ك٢  ًَ ك٢  حُيٖٛػٖ  حُٔ٘خظَس، ٓظؤػ

 .3: ٣12ٞك٘خ 

 

 
D Θك٢ رؼٞ حُٔوط١ٞخص )

cvid
، ػ٠ِ ٣ًٜٞح حإلٓو٢١ٞ٣َ""Judas Scarioth" " رـ ( ٣ُيػ٠ ٣ًٜٞح 

P، ، رٔخ ك٢ ًُي، حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهJudas Iscariotَٟ""   ػٌْ
64+67

حُ٘خٛي   

 د.( 4: 10. )حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ حألرٌَ

 

 
 "حالػ٘خ ػَ٘" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "حالػ٘خ ػَ٘ ط٤ٌِٔح" حالهظالف:

Pٖٓ  إٔ ًال ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓحُظؼ٤ِن: 
37

 ٝP
45

ألٕ  ، كٖٔ حُٔئًي إٔ ٤ًِٜٔخ ُْ ٣ظ٠ٖٔ حٌُِٔش "vidًـ " ٜ٘لٕٞٓ 

P حُزَى٣ش طزخػي حألٓطَ ُٖ ٣الثٜٔخ.
37

Pر٤٘ٔخ ك٢ ؛ "حإلػ٠٘ ػَ٘" ا٠ُ  "Twelve" ُـ حُ٘ٔط٢حالهظٜخٍ  خٜر 
45  

طٔض
 

 ٜخظرخًظ

P .ًـ 
64+67  ٢ٛ

(. 69)حٗظَ ٗٚ أهيّ ٓوط١ٞخص،  أهَ ٣و٤ً٘خ، ٌُٖ أ١ٞحٍ ٓطٍٞ حُٔوط١ٞش ط٤َ٘ ا٠ُ أٜٗخ طوَأ 

ح ك٢ ٗٚ B ٝDأكيػض ٜٗخىس حُزَى٣خص )ٓغ  ًَ NA. هزَ NU( طـ٤٤
26

حُظال٤ٌٓ "(. )" حٌُِٔش  NU، ط٠ٖٔ ٗٚ 

ٌٕٞ اٟخكش الكوش. ٓؼَ ٌٛٙ حإلٟخكش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝش ك٢ ٟٞء كو٤وش إٔ أهَد أطزخع ط٣ـذ إٔ  ٌُٖٙ حألىُش حُٔزٌَس طظَٜ إٔ ٌٛ

 ٣ٔٞع ؿخُزخً ٓخ ٝٛلْٜ ًظّخد حإلٗـ٤َ رؤْٜٗ" حالػ٢٘ ػَ٘".
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 "ًؤٓخ"أهٌ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "أهٌ حٌُؤّ" حالهظالف:

ح ألٕحُظؼ٤ِن:  ًَ ٛ٘خ ٛٞ ًؤّ حُؼ٘خء حَُرخ٢ٗ(  حٌُؤّ" )هخٛش ٝإٔ ًؤّهزَ " أىحس طؼ٣َقحٌُظزش ٤ٌٕٓٞٗٞ أًؼَ ٤ٓاًل إلٟخكش  ٗظ

اُن ٣لظلع رخ٤ُٜخؿش حأل٤ِٛش. ٝػ٤ِٚ، كبٕ ٓؼظْ حُظَؿٔخص ُْ  B L W  א، كٖٔ حُٔلظَٔ ؿيًح إٔ أىحس حُظؼ٣َقريالً ٖٓ كٌف 

Pطظزغ حُوَحءس حُؼخ٤ٗش. ٝٓغ ًُي، كبٕ ٜٗخىس 
37vid

  ٝP
45

 أىحس حُظؼ٣َقػ٠ِ اٟخكش  NIV ٝ TNIV ٝNETٍرٔخ ٗـغ ٓظَؿ٢ٔ  

 ".ًؤّهزَ "

 
 ِؼٜي"ُ"ى٢ٓ  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ِؼٜي حُـي٣ي"ُ"ى٢ٓ  حالهظالف:

حُظ٢ طٜ٘ي ػ٠ِ هَحءس "حُؼٜي". )ٝكوًخ  حألرٌَحُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش حألٍرؼش  –ظٞػ٤ن ٓٔظخُ ر WH NUهَحءس  طلظ٠حُظؼ٤ِن: 

ك٢  ُظزخػئٔخكخص حُ
45

P  164، ؛ حٗظَ ٗٚ أهيّ ٓوط١ٞخصال ٣ٌٖٔ إٔ طلظ١ٞ ػ٠ِ ًِٔش ًَ ، 20 :22ُٞهخ ـ ر ٣ٖ.( ٓظؤػ

ُٞهخ )حٗظَ حُٔالكظش ػ٠ِ ُٞهخ  ٍٝح٣ش ٓغ ٓظ٠ ٍٝح٣شٔـخٗٔش هخّ حُ٘ٔخم الكوخ ر، ظ١ٞ ػ٠ِ ًِٔش "ؿي٣ي" هزَ "حُؼٜي"ٝح١ٌُ ٣ل

(. ٌُح، 34 – 31 :31ظ٠ "حُؼٜي حُـي٣ي" ح١ٌُ ٝػي رٚ هللا ٖٓ هالٍ ا٤ٍٓخ )، كْ ػٜيحً ؿي٣يحً (. رخُطزغ، ًخٕ ٣ٔٞع ٣ئ20ٓ :22

 ٓخ ًظزٚ ٓظ٠. ٌٛح حُـي٣ي، ٌُٖ ٤ُْرـ ٤ُْ ٖٓ حُوطؤ ط٤ٔٔش ٌٛح حُؼٜي 

 

 
C، ط٤٠ق رؼٞ حُٔوط١ٞخص حُٔظؤهَس )حُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

3mg
 f

13
 788 713 543 348 230 124) ٤ًٔ٘ش( ٝهَحءحص 69 

(. أهيّ ٗخٛي ػ٠ِ ح٤ٌُٔ٘ش أ )ك٢ حُوَحءحص 45- 43 :22)ك٢ حُٔوط١ٞخص( ُٝٞهخ  44-43: 22غ ٖٓ ُٞهخ ( حُٔوط983 828 826

٢ٓ، ح١ٌُ ػخٕ ك٢ حُؤط٘ط٤٘٤ش ك٢ حُوَٕ  ُِٔوط١ٞشٛخ٢٘ٓ ًظزٚ حُٜٔلق حُؼخُغ  طؼ٤ِنٛٞ  26اىٍحؽ ٌٛح حُٔوطغ ك٢ ٓظ٠ 

، ٌُٜ٘خ (44-43: 22َ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ ُٞهخ حُلخٍ ك٢ ُٞهخ )حٗظ أ٠ً٣خ ٓغ ٜٓ٘ي حُلي٣وش ك٢ ٓظ٠ ًٔخ ٛٞ حُٔوطغظ٘خٓذ ٣ٝحُظخٓغ. 

. كيع ٗلْ حُ٘ٞع حُِحثقأٜٗخ ًخٗض ػ٠ِ حألٍؿق هطؼش ٖٓ حُظو٤ِي حُ٘ل١ٞ  ٓظ٠ك٢  ٟٝؼٜخاٟخكش ُحثلش ك٢ ًال حٌُظخر٤ٖ. ٣ُظَٜ 

أ٠ً٣خ ؿِء ٖٓ حُظو٤ِي حُ٘ل١ٞ ، ٝٛٞ (11: 8-53: 7ُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ ٣ٞك٘خ حُِح٤ٗش )حٗظَ ح ٓوطغ حَُٔأسحُٔظؼيى ٓغ  حُٟٞغٖٓ 

 .حُِحثق
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 "ٌٛٙ طؼزَ ٕأ ٣ٌٖٔ ُْ ٕا" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 حٌُؤّ" ٌٛٙ طؼزَ ٕأ ٣ٌٖٔ ُْ ٕا" :1حالهظالف 

 "ٌٛٙ ػ٢٘ طؼزَ ٕأ ٣ٌٖٔ ُْ ٕا" :2حالهظالف 

 "حٌُخّ ٌٛٙ ػ٢٘ طؼزَ ٕأ ٣ٌٖٔ ُْ ٕا" :3حالهظالف 

ًٝالٛٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أٜٗخ أ٤ِٛش.  –٢ٛٝ حألهَٜ ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حُوَحءحص  ٢ٓوط١ٞؤك٠َ ىػْ ر WH NUهَحءس  طلظ٠حُظؼ٤ِن: 

حُطز٤ؼ٤ش حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ َٓء حُٔؼ٠٘ )كؼَ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ ٗلْ ح٢ُ٘ء  حُ٘ٔو٤شظٞٓؼخص حُحُؼالػش  حالهظالكخص حُزي٣ِشطٔؼَ 

حُ٘ٚ حُ٘خطؾ  ٣ٝظـخْٗ(. TRٔوط١ٞخص )ٝ ، ٝرِـض ًٍٝطٜخ ك٢ ؿخُز٤ش حُُظٞٓؼخص طَح٤ًٔش؛ أٛزلض ح"(حٌُؤّربٟخكش ًِٔش "

 .36 :14 ٚٓغ َٓه

 
Pطلٌف حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص 

37
 A D K f

1
 حٖٓ ٌٛ "for the third time" ػخُؼش"( [َٓس] ُـ)"  ((565 

ح ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ اُوخء حُِّٞ ػ٠ِ حُلٌف حُؼيى ًَ َٜ ظخَٛ، كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ حأله ٢أٝ أ١ هطؤ ٗٔو ك٢ حُٔـخٗٔش. ٗظ

 ُظٌِٔش  ػخُؼش"( [َٓسُـ ])" أ٤ًِٛخ. اًح ًخٕ حألَٓ ًٌُي، ٣ـذ حُلٌْ ػ٠ِ أٗٚ طٔض اٟخكش 

 .42 :26ػخ٤ٗش("( ك٢  [َٓسـ]ُ)"

 
٣خ ٤ٓي١، ، حُٔالّ)"   حٌُِٔخص

Pٝهخٍ ُٚ ٣ٔٞع"( ٓلوٞىس ٖٓ ، ٝهزِٚ
37

حُ٘خٓن ٖٓ . َٓص ػ٤ٖ homoeoteleuton ط٘خرٚ حُلَٝفكٌف  رٔزذ 

Pءس ك٢ )٢ٛٝ حُوَح 
37

 ، ٝحٓظَٔ ك٢ حُ٘ٔن ٖٓ ٛ٘خى.50 :26ا٠ُ ٗلْ حٌُِٔخص ك٢  49 :26( ك٢ 

 
 "ٍٝإٓخء حٌُٜ٘ش" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ٍٝإٓخء حٌُٜ٘ش ٝح٤ُ٘ٞم" حالهظالف:
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، ٝح١ٌُ ٝؿي ٣َ١وٚ 57 :25ٓيػٞٓش روٞس رٜ٘خىحص ٓزٌَس ٝٓظ٘ٞػش. حإلٟخكش ػزخٍس ػٖ طَك٤َ ٖٓ  WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن:

 .KJV ٝNKJV، ٖٝٓ ٛ٘خى ا٠ُ ٠TR اُ

 
A C D f) ػيس ٓوط١ٞخص

13
 33 Maj-soTR ُظٞك٤َ حْٓ رؼي حُؼيىٍُٝ"( ك٢ ٜٗخ٣ش ى )"ٜٗٞ  (ط٤٠ق 

 )"حػ٘خٕ"(.  

 

   ، ٣وٍٞ حُ٘ٚ(אA B D ش )٤ٓوط١ٞ ٝػخثنٝكوًخ ألك٠َ 

C* N W Δ cop) حُ٘ٔخم، حرٖ هللا"(. ٌُٖ رؼٞ ح٤ُٔٔق َٛ أٗض إٔ طوٍٞ ُ٘خ)"
sa,bo

ح١ٌُ أى٠ُ رٚ  حُظ٣َٜق(، ٓٔظ٣ًٌَٖ 

، حرٖ هللا حُل٢". ٗلْ حُ٘ٞع ، "ح٤ُٔٔقحُوَحءسٝحُظ٢ ُٝيص  – ٓوخٝٓش اٟخكش  ٣ٔظط٤ؼٞح، ُْ 16 :16رطَّ ك٢ 

 )حٗظَ حُٔالكظش(. 69 :6ك٢ ٣ٞك٘خ كيع حُظـ٤٤َ 

 
ٔٞع ، هَأ رؼٞ حُٜ٘ٞى )"٣"(، حُٔٞؿٞى ك٢ ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص٢)"٣ٔٞع حُـ٤ِِ ريالً ٖٓ 

حُٔٔظويّ رٌَ٘ ٗخثغ ك٢ حُؼٜي  حُِوذٝٓغ  71 :26ٓغ  حُؼيى ح، ًُٝي ٖٓ أؿَ ططخرن ٌُٛ٘خ١َٛ"( ح

؛ ًخٕ حَُد ٓؼَٝكًخ رخْٓ "٣ٔٞع "٢حُـي٣ي. ك٢ حُٞحهغ، ٌٛح ٛٞ حٌُٔخٕ حُٞك٤ي ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي ك٤غ طظَٜ ػزخٍس "٣ٔٞع حُـ٤ِِ

، ٖٓ حُٞحٟق إٔ ٌٛٙ كخُش طْ ك٤ٜخ طـ٤٤َ ٓخ ٛٞ ؿ٤َ ٓؼظخى ـي٣ي( ٌُُٝي٣َٖ٘ َٓس ك٢ حُؼٜي حُكٞح٢ُ ػ طظَٜحُ٘خ١َٛ" )ٝحُظ٢ 

 ا٠ُ حُٔؼظخى.

 
C* ∑ syr)حُو٤ِِش رؼٞ حُٔوط١ٞخص 

h**
"( إ ُـظي طظَٜى)" )"أٗض ؿ٢ِ٤ِ ٝ"( هزَ  ( ط٤٠ق 

 – رطَُّيٟ  ضٖٓ أؿَ ط٤ٟٞق إٔ حُوخىٓش ًخٗض طؼَف رخ٠ُز٢ ٗٞع حُِٜـش حُظ٢ ًخٗ 

 ٢ٛٝ ُٜـش ٖٓ حُـ٤َِ.

 
 

 "ر٤ال١ْ حُٞح٢ُ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ر٤ال١ْ حُز٘ط٢ حُٞح٢ُ" حالهظالف:

، ٝطْ طـ٤٤َٙ ك٢ حُٔوط١ٞخص ٌظٞرًخ ٛ٘خ رزٔخ١ش رخْٓ "ر٤ال١ْ"، ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٌٕٞ حٓٔٚ ٓٝكوًخ ُألىُش حُٞػخثو٤شحُظؼ٤ِن: 

: 3هَٟ ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي )ُٞهخ ٤غ حألكيحع حألحألهَٟ ا٠ُ حالْٓ حُِٔىٝؽ "ر٤ال١ْ حُز٘ط٢" ألٕ حالْٓ حٌُخَٓ ٓٔظويّ ك٢ ؿٔ

 .(13: 6ط٢  1؛ 27: 4  ؛ أع1
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 "خر٣َجً  ىٓخ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

ح"ىّ  :1حالهظالف  ًٍ  "رخ

 "زخٍحُ"ىّ  :2حالهظالف 

ح ٓخ طظَٜ ػزخٍس "ىّ ر١َء" ك٢ حُظَؿٔش حُٔزؼ٤٘٤ش ُٞٛق ٓوظَ ٍؿَ ُْ ٣ٌٖ ٣ٔظلن إٔ ٣ٔحُظؼ٤ِن:  ًَ ؛ 17 :6ٞص )أٓؼخٍ ًؼ٤

خ إٔ ٣ٌٕٞ ُيٟ ٣ًٜٞح ٌٛٙ حُٔ٘خػَ طـخٙ ٣ٔٞع ٝإٔ ٝ(. 14 :1؛ ٣ٞٗخٕ 19 :4؛ ٣ٞث٤َ 13 :4 َٓحث٢ ا٤ٍٓخ ًٓ ٣زيٝ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ طٔخ

ٌٛح. ٌُٖ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ػَكٞح إٔ ٣ٔٞع ُْ ٣ٌٖ ر٣َجًخ كلٔذ؛ ًخٕ  ٢ي٤َُ حُٔوط١ٞح٣ُؼزَ ػٜ٘خ رٌٜٙ حُؼزخٍحص؛ ك٢ حُٞحهغ، ٣يػْ 

(. ٌٌٝٛح ، 15-14: 3ٞحهغ، ك٢ ٍٓخُش رطَّ حُؼخ٤ٗش ُإلٗـ٤َ، ٣ِّٞ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ هظِْٜ "حُويّٝ حُزخٍ" )أػٔخٍ حََُٓ رخٍح. ك٢ حُ

ٝه٤َِ ْٜٓ٘ )ال ٤ٓٔخ طخط٤خٕ( أهٌٝٛخ هطٞس ا٠ُ حألٓخّ ٖٓ هالٍ  –" رخٍح٤ُٔٔل٤٤ٖ رظـ٤٤َ ًِٔش "ر١َء" ا٠ُ " حُ٘ٔخمهخّ رؼٞ 

 ".زخًٍظخرش "ىّ حُ

 
 ح٤ٌَُٜ" ىحهَل٠ش حُ كطَف" س:حُوَحءس حُٔوظخٍ

 ش ك٢ ح٤ٌَُٜ"ل٠هطغ حُ كطَف" حالهظالف:

يٓخ ٟج٤اًل، ٌُٖٝ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طظؼِن حأل٤ٔٛش رٌٔخٕ ٝؿٞى ٣ًٜٞح ػ٘  ػخىسً ٓخ ٣ٌٕٞ حالهظالف ر٤ٖ كَك٢ حُـَحُظؼ٤ِن: 

أٝ  ًحطٚحُيحه٢ِ، ٤ُْٝ حُٔؼزي حُلَّ  ، ٣ٜق حُؼٜي حُـي٣يٝحٓظويحّ  ٓظ٠، ك٢ حٓظويحّ حُوطغ حُ٘وي٣ش. رٌَ٘ ػخّ ١َف

، ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ًٜٞح هي حٗظٜي حُليٝى، ٝػزَ ٖٓ حُل٘خء حُوخٍؿ٢ ا٠ُ (. ٌٌٝٛحٓ٘طوش حُٔؼزي )ط٠ٔٔ ػخىسً 

( حٌُٔخٕ حُٔويّ. أٝ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ هي ىهَ ا٠ُ حٌُٔخٕ حُٔويّ ٢ٍٓٝ حُوطغ حُ٘وي٣ش ) ىحهَحُل٘خء حُيحه٢ِ، ٝأُو٠ حُوطغ حُ٘وي٣ش 

، كبٕ ىػْ (TCGNTحٗظَ ٗظ٤ـش ٛوَ حإلٌٓ٘ي٣ٍش ) WH NU( ٛ٘خى. ٓخ ُْ طٌٖ هَحءس ٓلَ أػ٘خء ٝؿٞىٙ ك٢ )أل

 .رخالهظالف حُزي٣َحُٔوط١ٞش ُٜخ ٣لٞم ًُي حُوخٙ 
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 "ح٤ٍٓخ حُ٘ز٢" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "٣ًَُخ حُ٘ز٢" :1حالهظالف 

 "اٗؼ٤خء حُ٘ز٢" :2حالهظالف 

 ""حُ٘ز٢ :3حالهظالف 

 9: 27. )ط٘ٚ حُلوَس ك٢ ٓظ٠ 13-12: 11 ٣َخٖٓ حُٜؼذ آ٘خى ٌٛٙ حُ٘زٞءس ا٠ُ ا٤ٍٓخ ألٕ حُٔوطغ ٣زيٝ أٗٚ ٣ؤط٢ ٖٓ ًُؼ٤ِن: حُظ

 ًٔخ حُلوخ١ٍ كوَ ػٖ ػطٞٛخأٝ .حَٓحث٤َ بني من ثمنوه الذي المثمن ثمن الفضة من الثالثين وأخذوا"ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣:  10-د 

حالهظالف ) رظـ٤٤َ"ا٤ٍٓخ "ا٠ُ"٣ًَُخ" حُ٘ٔخم٤ٚ ٌٛٙ حُ٘زٞءس إل٤ٍٓخ، هخّ رؼٞ .( ٝرٔزذ ٛؼٞرش طوNRSVٜ "حَُد ٢َٗٓأ

، ٍرٔخ ألٗٚ أًؼَ ٗز٢ ٓوظزْ آهَٕٝ ؿ٤َٝح حالْٓ ا٠ُ "اٗؼ٤خء" ٝٛ٘خى(. 3(، ر٤٘ٔخ أٓو٢ آهَٕٝ حالْٓ هزَ حُ٘ز٢ )حُزي٣َ 1حُزي٣َ 

ًٓخ ٖٓ ُى ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ حالهظ، ألٗٚ ػِخى ٓظ٠ ُِ٘زٞس ا٠ُ ا٤ٍٓخ ٤ُْ هطؤك٢ حُؼٜي حُـي٣ي. ٌُٖ آ٘ ، 13-12: 11زخّ ٣ؤط٢ أٓخ

، ٌُٖ ًالّ ا٤ٍٓخ ٣ًٌَٙ. ك٢ حُٞحهغ، إ ا٤ٍٓخ كوَ. ال طًٌَ ًِٔخص ٣ًَُخ َٗحء 9-6: 32؛ 11-1: 19ؤط٢ أ٠ً٣خ ٖٓ ا٤ٍٓخ كبٗٚ ٣

١ٌُ حٗظَٟ كوَ حُلوخ١ٍ ( ٝا٤ٍٓخ ٛٞ ح6: 19( ٝطـ٤٤َ حْٓ كوَ حُلوخ١ٍ )ح٤ٍٓخ 4: 19ٛٞ ح١ٌُ ٣ظليع ػٖ ىّ ر١َء )ا٤ٍٓخ( 

 (.563-562 ،٤ٍٓ1984خ ػ٠ِ حُل٠َ ألٗٚ ًخٕ حُ٘ز٢ حألًؼَ َٜٗس )حٗظَ ًخٍٕٓٞ اكَٜ ٝ(. 9-6: 32)ح٤ٍٓخ 

 

 
؛ حٌُِٔش حُظخ٤ُش homoeoteleuton ط٘خرٚ حُلَٝف"كٌف " ، ٍرٔخ رٔزذW Θ)"حُلخًْ"( ٓلوٞىس ٖٓ  حٌُِٔخص 

 "(.الخث)"ه ُٜخ ٗلْ حُٜ٘خ٣ش: 

 
 "٣ٔٞع رخٍحرخّ" ُٔوظخٍس:حُوَحءس ح

 "رخٍحرخّ" حالهظالف:

 .17: 27حُظؼ٤ِن: حٗظَ حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ 

 
،    رؼٞ حُٔوط١ٞخص ضكخ، أٟحُؼيى حك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛ

(syr
s
 Θ" ) ك٢ طْ ٟٝؼٚ ظَٔى حُرٔزذ حُوظَ ٝح١ٌُ 
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كٍٞ ٖٓ ًخٕ رخٍحرخّ ُٝٔخًح ًخٕ ك٢  ، طِٝى حُوخٍة رٔؼِٞٓخص أٓخ٤ٓش7: 15 ٚ، ٍرٔخ ٓوظزٔش ٖٓ َٓهحُٔـٖ "( ٌٝٛٙ حإلٟخكش

 حُٔـٖ.

  

 
 

 "٣ٔٞع رخٍحرخّ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "رخٍحرخّ" حالهظالف:

  ، ٣ؼظوي رؼٞ حُؼِٔخء إٖٔ ٣ٕٔٔٞ رٜ٘ٞى "ه٣َٜ٤ش". ٝٓغ ًُيٓيػٞٓش كو٢ ٖٓ هزَ رؼٞ ٓ NUهَحءس  حُظؼ٤ِن:

، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حْٓ "٣ٔٞع"  طًَض هزَ   أىحس حُظؼ٣َقألٕ حُٔوخُش  B)"٣ٔٞع"( ًخٕ ك٢ حًُ٘ٔٞؽ حأل٢ِٛ ُـ 

. طلظ١ٞ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص حُالكوش ػ٠ِ كٞح٢ٗ ط٤َ٘ ا٠ُ ظٍٜٞ ًِٔش "٣ٔٞع" ك٢ حُ٘خٓنظَٜ هزَ "رخٍحرخّ" ك٢ ًٗٔٞؽ 

 )ٖٓ حُوَٕ حُؼخَٗ( طوٍٞ، "ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ٔن حُوي٣ٔش Codex Sك٢ حُٔوط١ٞش ٛ٘خى ٓالكظش ٛخ٤٘ٓش ٝ. حألرٌَحُٔوط١ٞخص 

 ٓوط١ٞش أكَف ٛـ٤َسحُظ٢ حُظو٤ض رٜخ ٝؿيص رخٍحرخّ ٗلٔٚ ٣ُيػ٠ أ٠ً٣خ" ٣ٔٞع ". ٝكوًخ ٤ُٔظِؿَ، طلظ١ٞ كٞح٢ُ ػ٣َٖ٘ 

، ط٘ٔذ حُِٔلٞظش ا٠ُ ك٢ ٝحكيس ٖٓ ٣ٌٝٙٛٔٞع.  رـ ػ٠ِ ٓالكظش ٛخ٤٘ٓش ط٤َ٘ ا٠ُ ًُي ك٢ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش رخٍحرخّ ط٠ٔٔ

حالٗظزخٙ ا٠ُ ٌٛح ك٢ طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٓظ٠، كبٕ حُوَحءس ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٖٓ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش رٔخ إٔ أ٣ٍٝـخّٗٞ ٗلٔٚ ٣ِلض ٝأ٣ٍٝـخّٗٞ. 

(TCGNT .) ًٔخ ُٞ  –، ح١ٌُ ٣ُيػ٠ ح٤ُٔٔق" خّ" ٢ٛ أٜٗخ طوخرِٜخ ػزخٍس "٣ٔٞعكـش أهَٟ ُٜخُق هَحءس "٣ٔٞع رخٍحرٝٛ٘خى

  . (NETحُؼخ٢ٗ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ حَُؿ٤ِٖ حُٔيػ٣ٖٞ ٣ٔٞع )حٗظَ حُٔالكظش ك٢  حُِوذًخٕ 

(؟ َٛ طْ كـزٜخ ك٢ A B D W א، كِٔخًح ال طظَٜ ك٢ أهيّ حُٔوط١ٞخص )أ١ هَحءس "٣ٔٞع رخٍحرخّ" هي٣ٔشًخٗض ٌُٖٝ اًح 

ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٖٓ طخ٣ٍن  حُ٘ٔخمرؼٞ أّ أٜٗخ أ٤ٟلض رٞحٓطش ٓؼظْ حُٔوط١ٞخص ُظظَٜ الكوًخ ك٢ حُو٤َٖٗ حُظخٓغ ٝحُؼخ٢ٗ ػَ٘؟ 

خ كو٤و٤ًخ )٣ؼ٢٘ "حرٖ  ألٗٚ حػظزَ "رخٍحرخّ" ،حُ٘ٚ حٗظوخٍ ًٔ ٍرٔخ ؟ ٓظ٠أد"( أٝ ألٗٚ أٍحى اٟخكش رؼٞ حُيٍحٓخ ا٠ُ َٓى ٤ُْ حٓ

٣ٔٞع ح١ٌُ ٣ُيػ٠  ٕٝٗخ ٣ٔٞع". أؿخد ر٤ال١ْ، "َٛ ط٣َيٞ، أػطَٜم، "أػطٞٗخ ٣ٔٞعط١ْ هَٜ ر٤الًخٗض حُـٔٞع هخٍؽ 

حُٔو٣َش ٛخٍهش: طْ  .هٌٝح ٣ٔٞع حُوخطَأْٜٗ ، كب٤ٔٔق؟" ريالً ٖٓ ١ِذ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق٣ٔٞع ح١ٌُ ٣ُيػ٠ حُ ٕٝرخٍحرخّ أّ ط٣َي

 NU، كبٕ حُـَحرش ك٢ هَحءس "٣ٔٞع رخٍحرخّ" ؿؼِض ٓل١ٍَ . ػ٠ِ أ١ كخٍحُٔل٣ٍَٔٞع  طْ هظَ، ر٤٘ٔخ حُوخط٣َٔٞع  طل٣ََ

١ ٣ُيػ٠ ٤ق حٌُُْ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طٍٜٞ أ١ ٗوٚ ٟٓٞ حُٔٔ حُ٘ٔخم، ٝحُظ٢ طْ طـ٤٤َٛخ الكوًخ ألٕ ٣ؼظزَٜٝٗخ ٢ٛ طِي حُظ٢ ًظزٜخ ٓظ٠

( أٗٚ ك٢ ًَ حٌُظخد حُٔويّ ُْ ٣ٌٖ أ١ ٗوٚ ٣ُيػ٠ ٣ٔٞع Comm. Matt. 121، هخٍ أ٣ٍٝـخّٗٞ )"٣ٔٞع". ك٢ حُٞحهغ

هخ١جًخ. ٍرٔخ ٗخٍى حُؼي٣ي ٖٓ حُويٓخء ٓ٘خػَ أ٣ٍٝـخّٗٞ ٝحٓظزؼيٝٛخ ٖٓ حُ٘ٚ. ؿ٤َ إٔ رؼٞ حُٔظَؿ٤ٖٔ حُٔؼخ٣َٖٛ 

(NRSV TNIV NEB REB NAB NETؿخَٓٝح رٟٞغ "٣ٔٞع ) ."رخٍحرخّ" ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ "٣ٔٞع ح٤ُٔٔق 
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 ر١َء ٖٓ ىّ ٌٛح حَُؿَ". أٗخ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ."حُزخٍر١َء ٖٓ ىّ ٌٛح  ٢ٗا" حالهظالف:

 طْ كٌف  – homoeoteleuton "كٌف ط٘خرٚ حُلَٝف" ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٗظ٤ـش WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن:

ٓوظزْ ٖٓ  ٖٓ حُ٘ٔخم اهلخّػزخٍس ػٖ  حالهظالف حُزي٣َهَحءس ٖٔ حألٍؿق إٔ . ٝٓغ ًُي، كػٖ ٣َ١ن حُوطؤ هزَ 

(. ٌٛح حُـِء ٖٓ َٓء حُلَحؽ ْٜٓ 6: ٣ٝ19ٞك٘خ  14 :23؛ ٍحؿغ ُٞهخ 19 :27) رخٍحطؼ٤ِن ُٝؿش ر٤ال١ْ ػٖ ًٕٞ ٣ٔٞع ٍؿالً 

، إٔ ٣ٔٞع ًخٕ ، رَ ٝأًؼَ ٖٓ ًُيا٤ُٚ َُٔى ٓلخًٔش ٣ٔٞع ألٗٚ ٣وزَٗخ إٔ ر٤ال١ْ حػظوي إٔ ٣ٔٞع ر١َء ٖٓ حُـَحثْ حُٔ٘ٔٞرش

 ٣ـَٔ ٣ي٣ٚ ٖٓ ىّ ٣ٔٞع. ُْ، ٣ـذ إٔ ٣ُٔظ٘ظؾ إٔ ر٤ال١ْ حػظوي إٔ ٣ٔٞع ر١َء أٝ أٗٚ WH NU. ٌُٖٝ ًٔخ هَأ رخٍحٍؿالً 

 

 

ٝكوًخ ُٜ٘خىس ٓزٌَس ٝٓظ٘ٞػش )
*,2

  A L W Θ 0250 f
1,13 

copؿَى حُـ٘ٞى حَُٝٓخٕ ٣ٔٞع (א ،

٤ِXٚ. ًَ حُظَؿٔخص طظزغ ٌٛٙ حُوَحءس. ط٤َ٘ رؼٞ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ )ٍىحء ه٣ًَِٓخ ػ ٟٝؼٞح، ػْ 
1

 B 1424 ْٜٗا٠ُ أ )

D it syr، ط٤َ٘ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ )رَىحء ه١َِٓ. ٝٓغ ًُي    ًٔٞٙ
s

ٟٝؼٞح ُزٔٞٙ ػْ أ( ا٠ُ أْٜٗ 

 :27ى ُِظٞ رٔزذ حُـِي ح١ٌُ طِوخٙ )حُزي٣َ حألٍٝ ُٚ ٜٗخىس ٓٔظخُس ٝٓ٘طو٢. رٔخ إٔ ٣ٔٞع هي ُؿَحالهظالف . خه٣َِٓ حٍىحء ػ٤ِٚ

ٙ ٓالرٔٚ ريالً ٖٓ طـ٣َيٙ ٖٓ ػ٤خرٚ َٓس أهَٟ. ٝٓغ ًُي، ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طظَٜ ٌٛٙ حُوَحءس ُٞزٔأ، كٖٔ حَُٔؿق إٔ حُـ٘ٞى (26

 ٓي كـٞس ك٢ حَُٔى.ٖٓ هز٤َ ، أٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ 2: 19أٝ ٣ٞك٘خ  17 :15 ٚٓغ َٓه ٓـخٗٔش

 

 
خٕ حُو٤َٝح٢ٗ ً ٓٔؼخٕإٔ ٢ٛٝ ، 21 :15ْ ٜحُظلخ٤َٛ حُٔؼ٤َس ُالٛظٔخّ، حُٔٔظؼخٍس ٖٓ َٓه( 33ط٤٠ق اكيٟ حُٔوط١ٞخص )

خ ٖٓ حُزِ ًٓ ػزخٍس  ٣ٚD (D it)ٔٞع. ٤٠٣ق ح٤ُِٛ٘ذ حُـ٘ٞى حَُٝٓخٕ ُلَٔ  ٓوَٙػ٘يٓخ  ي" "هخى

 )"ػ٘يٓخ هخرِٚ"(.    

 

 
 

 "رَٔحٍس خِٓٔٝؿ ح"ٗز٤ٌ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "رَٔحٍس خِٓٔٝؿ هال" حالهظالف:

ُألٗخؿ٤َ حألهَٟ  ٖٓ حُ٘ٔخمٓطخروش ٢ٛ ٗظ٤ـش  حالهظالف حُزي٣َهَحءس ُي٣ٜخ ٜٗخىس ٝػخثو٤ش ٓٔظخُس.  WH NUهَحءس  حُظؼ٤ِن:

 ك٢ حإلٗـ٤َ حإلٗـ١ِ٤ِ(. 22 :69؛ LXXحُٔزؼ٤٘٤ش ) 22 :68( أٝ ٍِٓٓٞ 29 :19؛ ٣ٞك٘خ  36 :23؛ ُٞهخ  36 :15 ٚ)َٓه
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 "ػ٤ِٜخ ٓوظَػ٤ٖ ػ٤خرٚ ظٔٔٞححه" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "هَػش حُوٞح ُزخ٢ٓ ٝػ٠ِ ر٤ْٜ٘ ػ٤خر٢ حهظٔٔٞح رخُ٘ز٢ ه٤َ ٓخ ٣ظْ ٢ٌُ .ػ٤ِٜخ ٓوظَػ٤ٖ ػ٤خرٚ حهظٔٔٞح "حالهظالف:

، ٓوظَٗش رٔويٓش 24 :19رٔزذ حُيػْ حُٔٔظخُ ُِ٘ٚ حألهَٜ، ٣ـذ حُلٌْ ػ٠ِ إٔ حإلٟخكش حُط٣ِٞش ؿخءص ٖٓ ٣ٞك٘خ  حُظؼ٤ِن:

، إٔ ٣وٞٓٞح رٌٜٙ ، حَُحؿز٤ٖ ك٢ ٓلخًخس أِٓٞد ٓظ٠ُِ٘ٔخم(. ًخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ 14 :4هظزخّ ٗز١ٞ )حٗظَ ٖٓ ٓظ٠ ال ٗٔط٤ش

لخٍ حُؼٜي حُوي٣ْ )ك٢ ٌٛٙ ًخٕ ُي٣ٚ ٤َٓ إلظٜخٍ ٤ًق إٔ حألكيحع حُٔوظِلش ك٢ ك٤خس ٣ٔٞع ٝهيٓظٚ طل٢ رؤٓ ٓظ٠، ألٕ حإلٟخكش

Θ 0250 f) حُ٘ٔخمزؼٞ ٖٓ ٗلْ حُي٣ي روٜٞٙ حُِٜذ(. هخّ ، ٖٓ أًؼَ كَٜ ٓوظزْ ك٢ حُؼٜي حُـ18 :22، ِٓ حُلخُش
1,13

  )

 .27 :15رٌٜٙ حإلٟخكش أ٠ً٣خ ك٢ َٓهْ 

 

 
itك٢ اكيٟ حُٔوط١ٞخص حُالط٤٘٤ش حُوي٣ٔش )

c
٤ٖ حُِٜٔٞر٤ٖ ٓغ ٣ٔٞع ح٤ٖٔٓ: ّٜ  ًٞٓخٝ Zoatham ُٝحػخّ ( أ١ُِن ػ٠ِ حُِ

Comma .ٝ ٗخٓن، أػطخْٛ  32 :23ك٢ ُٞهخ ٝ: ُٝحطخٕ ٝٗخٓخطخ. 27 :15ٗلٔٚ ٗلْ حألٓٔخء طو٣َزًخ ك٢ َٓهْ  حُ٘خٓنأػط٠ 

ح ٓؼظخىًح  1حُٜـ٤َس  حألكَف ٓوط١ٞش ًَ ٛ٘خى  ٚ ٓظٌٕٞح٣ٌُٖ حػظويٝح أٗ ُِ٘ٔخمحْٓ ٣ٞحػخّ ٝٓخؿخطَح. ًخٕ اػطخء حالْٓ ٌٛح أٓ

P، ٗخٓن حُ٘ٔخمكـٞس ك٢ حُ٘ٚ اًح طًَُض حُ٘و٤ٜخص حُٜٔٔش ريٕٝ أٓٔخء. كظ٠ أك٠َ 
75

أ١ِن حْٓ ٝ؛ ُٔوخٝٓش، ُْ ٣ٔظطغ ح

 )"ٟٞ٘٤ٗ"(  "(Nineveh)"  ك٢ ٝهض الكن، أ١ِن ِٝٔظٍٔٞ ح٠ُٔٔٔ ُؼخٍُ. ُ حُـ٢٘ وْٜحُػ٠ِPriscillian 

 (.19 :16)حٗظَ حُٔالكظش ػ٠ِ ُٞهخ  Finees حْٓ كخ٤٘٣ْ ػ٤ِٚ ر٤ِٔ٣َخٕ
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 ٣ٔٞع("رـ م )ٓغ حٌُظزش ٝح٤ُ٘ٞأ٠٣خ ْٝٛ ٣ٔظِٜثٕٞ "ٍإٓخء حٌُٜ٘ش  حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٓغ حٌُظزش ٝحُل٤٤ٔ٣َٖ رـ ]٣ٔٞع[" ٣ٔظِٜثٕٞ "ًخٕ ٍإٓخء حٌُٜ٘ش :1حالهظالف 

 "ٍإٓخء حٌُٜ٘ش ٓغ حٌُظزش ٝح٤ُ٘ٞم ٝحُل٤٤ٔ٣َٖ" :2حالهظالف 

طويّ حُوَحءحص حُٔوظِلش ٓلخٝالص حٌُظزش ُظ٤ٔ٠ٖ حُل٤٤ٔ٣َٖ ر٤ٖ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔوَٕٝ ٖٓ ٣ٔٞع ألْٜٗ ًخٗٞح اكيٟ  حُظؼ٤ِن:

  (.62 :27؛ 14 :12خػخص حُي٤٘٣ش حُٔٔئُٝش ػٖ ِٛذ ٣ٔٞع )حُـٔ

 
 ِٓي آَحث٤َ. ك٤ٍِِ٘ ح٥ٕ ػٖ ح٤ُِٜذ ٝٗئٖٓ". ٛٞ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ، ك٤ٍِِ٘ ح٥ٕ ػٖ ح٤ُِٜذ ٝٗئٖٓ".ًخٕ ٛٞ ِٓي آَحث٤َ إ" حالهظالف:

، كٖٔ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ـؼِٞح أٗض ِٓي آَحث٤َ!"(، "إٔ هَحءس حُ٘ٚ ٣ـذ إٔ طئهٌ رٔو٣َش )٢ٗء ٓؼَ حُ٘ٔخماًح ُْ ٣لْٜ  حُظؼ٤ِن:

طيٍ رؼٞ ٢١َٗٝ.  كؼَ" ا٠ُ believeك٢ حُزيح٣ش ٝرظـ٤٤َ كؼَ حُٔٔظوزَ ٖٓ " ("if") ًالٛٔخ ربٟخكش  -ش ٤حُـِٔش ١َٗ

 ( ػ٠ِ ٣ِٓؾ ٖٓ حُظـ٣َ٤٤ٖ.A אحُٔوط١ٞخص )

 
 ، ا٢ِ٣""ا٢ِ٣ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "ا١ِٞ٣، ا١ِٞ٣" حالهظالف:

حُزي٣َ ٣ؤط٢ ٖٓ حٌُِٔش ح٥ٍح٤ٓش حالهظالف ، ك٢ ك٤ٖ إٔ ("My God")  حٌُِٔش حُؼز٣َش TR NUٌْ هَحءس طؼ حُظؼ٤ِن:

 ("my God") ٕاال  34 :15 َُٚٔه ٖٓ حُ٘ٔخمٛٞ ٗظ٤ـش حُٔطخروش  حالهظالف حُزي٣َ. ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ ،

ٓٔظخُ )ٝإ ًخٕ ٓؼظٔٚ ٣ًَٜٓخ(. ػالٝس ػ٠ِ ًُي، ٤ٌٕٓٞ  ٢ط١ٞخطأٗٚ ٣ؼٌْ حُِـش حُلؼ٤ِش حُظ٢ طليع رٜخ ٣ٔٞع ُٝي٣ٚ ىػْ ٓو

ػٖ ريالً  حُو٢ِ ر٤ٖ  ػًِٖٔش "ا٤ِ٣خ" ٓغ ٖٓ حألَٜٓ ػ٠ِ حُٔخٍس إٔ ٣وطجٞح ك٢ كْٜ حٌُِٔش ح٥ٍح٤ٓش حٌُٔٞٗش ٖٓ ػالػش ٓوخ١غ 

ص حُل٘ٞى أٗٚ ًخٕ ٣ز٢ٌ ا٠ُ ا٤ِ٣خ، ح١ٌُ، يًخٕ ٣ٔؤٍ هللا ُٔخًح طًَٚ. حػظو ٔ: ٕ"ا٤ِ٣خ". ًخٕ ٣ٔٞع ٣َٜم ا٠ُ هللا، ٝك٢ ًِٔخص ِٓ 

ٕ حٌُِٔخص حُٔظزو٤ش ٖٓ (. ٖٓ حُٞحٟق أTDNT 2.930-931، ٤ٓؤط٢ إلٗوخً ٖٓ ْٛ ك٢ ٓل٘ش )ٝكوًخ ُزؼٞ حُظوخ٤ُي ح٤ُٜٞى٣ش

ٓزذ ظٍٜٞ ٌٛح حُظؼز٤َ ٓغ طٜـجخص ٓوظِلش ر٤ٖ ًِٝٔخص آٍح٤ٓش. ٢ٛ  "ُْ ٗزوظ٢٘"، ، َٛهش ٣ٔٞع

 ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٝؿيٝح ٛؼٞرش ك٢ طَؿٔش ح٥ٍح٤ٓش. حُ٘ٔخمحُٔوط١ٞخص ٛٞ إٔ 
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 ٚ".وِٜا٤ِ٣خ ٤ُ ٣ؤط٢ ََُٟٛ٘  ،"هخٍ آهَٕٝ: حطًَٞٙ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

هٌ ٍٓلٚ ١ٝؼٖ ؿ٘زٚ ٝهَؽ ٓخء أهَ آا٤ِ٣خ ٤ُوِٜٚ. ٌُٖٝ  َٛ ٣ؤط٢ ٗ٘ظَ"ٝهخٍ آهَٕٝ: حطًَٞٙ ٝٗؤٗٚ، ىػٞٗخ  حالهظالف:

 ٝىّ".

ك٢   Metzgerٓظِؿَ )حٗظَ طو٤٤ْ 34 :19ٛٞ أٗٚ طْ اهلخٓٚ ٖٓ ٣ٞك٘خ  حالهظالف حُزي٣َحُؼِٔخء كٍٞ حإلؿٔخع حُؼخّ ر٤ٖ  حُظؼ٤ِن:

TCGNT ٞ؛ ك٢ إلىٍحؿٜخ ه٣ٞش خص( أىُش حُٔوط1١ٞ، ُألٓزخد حُظخ٤ُش: )رُٜٔٞش حالهظالف حُزي٣َ(. ٝٓغ ًُي، ال ٣ٌٖٔ ٍك

ِٔخًح ال ٛ٘خ؟ ك - NUؼَ ٖٓ حُؼٌْ رخُؼٌْ ك٢ ٗٚ أً A D Wك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٜٗخىس  B C  א، ىك٠ض ٜٗخىس حُٞحهغ

، كِٔخًح ُْ 34 :19( اًح ًخٗض ٓؤهًٞس ٖٓ ٣ٞك٘خ 2ؿ٤َ. )خٗٓغ حأل ٓـخ٤ٖٔٗحٓظ٘ؼٞح ػخىس ػٖ إٔ ٣ٌٞٗٞح  א)هخٛش( ٝ B ٗٔخم

ٍرغ ًِٔخص ، ٝٛ٘خى أٝىّ"، ر٤٘ٔخ ك٢ ٣ٞك٘خ ٢ٛ "ىّ ٝٓخء"ٓخء ٤ذ حٌُِٔخص حأله٤َس ك٢ ٓظ٠ ٛٞ "طئهٌ كَك٤خً؟ ًٔخ ٛٞ، طَط

ك٢ كٌكٜخ ٖٓ  حُ٘ٔخم( ٓزذ ٍؿزش 3) أهَٟ ٓٔظويٓش ك٢ ٓظ٠ ال طظَٜ ك٢ ٣ٞك٘خ 

، طْ ٌٌح(. 50ٛٝ :27، ر٤٘ٔخ ٣ليع ٛ٘خ هزَ ٓٞطٚ ٓزخَٗس )حٗظَ )كٔذ ٣ٞك٘خ( كيع رؼي ٓٞص ح٤ُٔٔق حُ٘ٚ ٛٞ إٔ حَُٓق

A D W( .4 )م ٝحٓغ ك٢ ٓوط١ٞخص ٓؼَ ػ٠ِ ٗطخ حُٔـخٗٔش ٙطْ اؿَحء ٌٛٝحُلٌف ٖٓ أؿَ طـ٘ذ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حألٗخؿ٤َ. 

ؤٗٚ ٣ويّ ط٘خه٠ًخ ٛخًٍهخ ُٔخ طْ ٝٛلٚ ُِظٞ: ر٤٘ٔخ ًخٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔخٍس ٣٘ظظَٕٝ ُٔؼَكش ٓخ اًح ًأٗٚ ٣زيٝ  حُ٘ٔخمٓزذ آهَ ُلٌف 

، ال . ٌُُي٣ٔٞع رَٓلٚ رطؼٖحُـ٘ي١ حَُٝٓخ٢ٗ )ك٢ ٓؼخٍٟش طخٓش ٌُٜح حُ٘ؼٍٞ( هخّ ًخٕ ا٤ِ٣خ ٤ٓلؼَ ًُي. طؼخٍ ٝحٗوٌ ٣ٔٞع، 

، ٣ـذ ط٤ٔ٠٘ٚ ك٢ ي٣ٚ ىػْ ٝػخثو٢ ٓٔظخُ. ػ٠ِ حأله٣َ٘زـ٢ ٍكٞ حُ٘ٚ حأل١ٍٞ رُٜٔٞش ألٗٚ ك٢ حُٞحهغ ٛٞ حُوَحءس حألٛؼذ ُٝ

 ٣ظ٠ٔ٘ٚ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ِٓىٝؿ٤ٖ(. WHحُ٘ٚ رؤهٞحّ ٓلَىس )

 

 

A B C D)، هَأ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞى א D* LW Θك٢  س، حُٔٞؿٞى("Joseph")  ريالً ٖٓ
c
 
f1,13

 33 Maj ) 

"(("Joses  "ح٣ٌُٖ ُْ ٣َؿزٞح ك٢ ط٤ٔٔش أمٍ ٤ُٔٞع ػ٠ِ حْٓ أر٤ٚ ٣ٞٓق ألٗٚ هي ٤٘٣َ  حُ٘ٔخم ٛ٘ؼٚ هيٍرٔخ ًخٕ حُزي٣َ "٢ٓٞ٣

ُال١الع ػ٠ِ ٗلْ ح٤ُٜـش ح٤ُٜ٘ش  55: 13ا٠ُ إٔ ٣ٞٓق ًخٕ ُي٣ٚ أ١لخٍ أًؼَ ٖٓ ٣َْٓ رؼي ٝالىس ٣ٔٞع. )حٗظَ حُٔالكظش ك٢ 

 ٞس ٣ٔٞع.(حُٔظؼِوش رخْٓ أكي اه
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 ؿٔي ٣ٔٞع["٣َٝٔهٞٙ ]طال٤ٌٓٙ  ُجال ٣ؤط٢" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 "[]ؿٔي ٣ٔٞع ٤ُال ٣َٝٔهٞٙطال٤ٌٓٙ  ُجال ٣ؤط٢ " حالهظالف:

ُـؼَ ٌٛح حُز٤خٕ  حُ٘ٔخم" ٛٞ طل٤َٜ اٟخك٢ هيٓٚ ٤ُالُٔوط١ٞخص. اىهخٍ "ٖٓ حريػْ ٓٔظخُ  WH NUطظٔظغ هَحءس  حُظؼ٤ِن:

 .13 :28 ٓغ ٓـخٗٔخ

 
 ""ٛٞ ]حُٔالى[ ىكَؽ حُلـَ حُوَحءس حُٔوظخٍس:

  "حُزخد"ىكَؽ ]حُٔالى[ حُلـَ ػٖ  :1حالهظالف 

 حُوزَ" رخد"ىكَؽ ]حُٔالى[ حُلـَ ػٖ  :2حالهظالف 

 ١ز٤ؼ٤ش. ٗٔو٤شػزخٍس ػٖ طٞٓؼخص  حالهظالكخص حُزي٣ِشهَحءحص يػْ ٝػخثو٢ ٓزٌَ ٝٓظ٘ٞع. ر WH NUطلظ٠ هَحءس  حُظؼ٤ِن:
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 ك٤ٚ" ٠ٓطـغح١ٌُ ًخٕ  حُٟٔٞغ" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ك٤ٚ" ٠ٓطـغح١ٌُ ًخٕ حَُد  حُٟٔٞغ" :1 حالهظالف

 ك٤ٚ ٣ٔٞع" ٠ٓطـغح١ٌُ ًخٕ  حُٟٔٞغ": 2حالهظالف 

 ح١ٌُ ًخٕ ؿٔي ٣ٔٞع ك٤ٚ" حُٟٔٞغ" :3حالهظالف 

طٜيف ا٠ُ حُٔٔخػيس ك٢  ٗٔو٤شٞٓؼخص ريػْ ٢ٜٗ ٓزٌَ ٝٓظ٘ٞع. ؿ٤ٔغ حُٔظـ٤َحص ػزخٍس ػٖ ط WH NUطظٔظغ هَحءس  حُظؼ٤ِن:

 .KJV ٝNKJVٝٝؿٞىٙ ك٢  TRحألٍٝ ٓؼَٝف رٔزذ اىٍحؿٚ ك٢  حالهظالفُٜٓٞش هَحءس حُ٘ٚ. 

 

 
D 565 syr)٣وَأ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى

s
أه٤ْ )" ، ريالً ٖٓ حُظؼز٤َ حٌُخَٓ "(أه٤ْ)"   (

ح٤ُٜ٘ش، ٣ـذ حُلٌْ ػ٠ِ حُوَحءس حُو٤َٜس ػ٠ِ أٜٗخ  "( ٓٞؿٞى ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ. رٔزذ هِش حألىُشحألٓٞحصٖٓ 

 ."ط٣ٌ٘ذ أِٓٞر٢"

 
 "الهخ٣ْٛٔٞع  اًح" حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ٝحًح ٣ٔٞع الهْٜ." -"ٝك٤ٔخ ْٛ ًٛزٞح ٤ُوزَٝح طال٤ٌٓٙ  حالهظالف:

خ ػٖ حُظؼ٤ِن: ـً حُٔخرن  ُؼيىح٘ظ٢ٜ ٣ - homoeoteleuton "كٌف ط٘خرٚ حُلَٝف" ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ حألهَٜ ٗخط

خ:  ًٓ ٤ُوزَ طال٤ٌٓٙ"(. أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ حألهَٜ ٗظ٤ـش )" رٌِٔخص ٓ٘خرٜش طٔخ

٠َ ٜٗخىس ٝػخثو٤ش. ، كبٕ حُ٘ٚ حألهَٜ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ أك( ، ٝٓغ ًُي8: 28ٖ حُلخؿش )حٗظَ ه٤خّ حٌُظزش ربهَحؽ ؿِٔش ُحثيس ػ

ٛٞ أَٓ ٓلَؽ ُِـخ٣ش ألٕ حُـِٔش حُٔيٍؿش ال طظٞحكن ٝ -َٔى ٓلخُٝش َُٔء حُلَحؽ ك٢ حُ -، كبٕ حُ٘ٚ حأل١ٍٞ ػالٝس ػ٠ِ ًُي

، ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش رزٔخ١ش ػٖ ٣َ١ن TR طخرؼ٤ٖ ُـ، KJV)"ٝ"(. ُوي طـ٘ذ ٓظَؿٔٞ  رٌَ٘ ؿ٤ي ٓغ حُـِٔش حُظخ٤ُش حُظ٢ طزيأ رـ 

 .ػيّ طَؿٔش 

 

 
   )"طال١ٌ٤ٓ"( ريالً ٖٓ  (2211 157ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٜ٘ٞى حُٔظؤه٣َٖ )٣وَأ 

ألٕ حُو٤خٓش  ، حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔوط١ٞخص حألهَٟ. ٖٓ حُْٜٔ ُِـخ٣ش إٔ ٣ٔٞع ٣يػٞ طال٤ٌٓٙ ح٥ٕ "أ٣ٜخ حإلهٞس"اهٞط٢"()"

 (.3: 1؛ ٍٓخُش رطَّ حأل٠ُٝ 17 :20هِوض ػالهش ؿي٣يس رظٞك٤َٛخ ُظـي٣ي أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ئٕٓ٘ٞ ر٤ٔٞع )حٗظَ ٣ٞك٘خ 

 

 
( رؼي )"ُوي أٝ  )آخ  ٓلؼٞال رٚ( A W Г Θ 0148 f1,13 Maj-soTRط٤٠ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص )

". ٓؼظْ حُ٘ٔن حإلٗـ٣ِ٤ِش طلؼَ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ. ريٕٝ ٌٛح ٓـيٝح ُٚ، كِٔخ ٍأٝٙ: "إلًٔخٍ حُلؼَ "( ٓـيٝح

 ٓٞؿٜش ٗلٞ هللا ح٥د أٝ ٣ٔٞع أٝ ٤ًِٜٔخ. حُٔـٞىٌٕٞ ٣٣ٌٖٔ إٔ  - ٣ٔـيٕٝ، ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ إٔ ٍإ٣ش ٣ٔٞع ؿؼِظْٜ حُٔلؼٍٞ رٚ
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 طلٌف "آ٤ٖٓ" ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼيى. حُوَحءس حُٔوظخٍس:

 ط٤٠ق "آ٤ٖٓ" ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼيى حالهظالف:

ح ألٕ ًظذ حُؼٜي حُـي٣ي ًخٗض طُوَأ رٜ حُظؼ٤ِن: ًَ ٍٍ ك٢ حؿظٔخػخص ح٤ٌُ٘ٔشٗظ حُوَحءس رٌِٔش  ، كوي أٛزق ٖٓ حُٔؼظخى اٜٗخءٞص ػخ

ش ا٠ُ حُٜللش حُٔطزٞػش ُِؼي٣ي ٖٓ حُٔوط١ٞخص. طٔض ٌٛٙ حإلٟخكش ك٢ ، طٔض اٟخكش ٌٛٙ حٌُِٔش حُٔ٘طٞه"آ٤ٖٓ". طي٣ٍـ٤ًخ

ًِٔش "آ٤ٖٓ"  حُ٘ٔخم؛ ٝأُلن ًؼ٤َ ٖٓ رؼٞ حَُٓخثَ ك٢ حألَٛ رـ "آ٤ٖٓ" حُٔئُقحألٗخؿ٤َ حألٍرؼش ٝأػٔخٍ حََُٓ. حهظظْ 

رٌِٔش "آ٤ٖٓ". ٌُٖ حُو٤َِ كو٢ ٖٓ أهَٟ، ٣٘ظ٢ٜ ًَ ًظخد ٖٓ حُؼٜي حُـي٣ي ، ك٢ ٓوط١ٞش أٝ ألُٝجي ح٣ٌُٖ ُْ ٣ٌٞٗٞح ًٌُي. ٌٌٝٛح

 ، ٝرطَّ حُؼخ٤ٗش(.حأل٢ِٛ )حٗظَ ٜٗخ٣خص ؿال٤١ش، ٣ًٜٞح حُٔئُق خًظزٜ ٌٛٙ حٌُِٔخص "آ٤ٖٓ"

 

 

 حُظٞه٤غ:

( ٓظ٠ك٢  حألٍٝ حُظؼ٤ِن) "حُؼ٘ٞحٕ"( حٗظَ حُٔالكظش كٍٞ"ٔظ٠ُ ٝكوخ") حٌُظخد رـ  B حُٔوط١ٞش وظظْط

 ُِٔ٘خه٘ش.
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