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╝ 

اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 ُخالصة ـتاب:

س تابافؽِ  تاريخ  ادُؼدَّ
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ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  , ظبارة افـَّؼد افؽتايب ٓ ُيؼصد هبا معـى شؾبي بلي حال]. 208صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ

راشات فقس هو افـَّؼض واـتشاف إخطاء يف افؽتاب  سؾاهلدف من هذه افدِّ وفؽن ؾحص افـُُّصوص فؾتلـد ممّا ـان ُيريد , ادُؼدَّ

وا ظـه راشات تعارضت أحقاكًا مع ادػاهقم افّراِشخة ظن افؽتاب . ومع أن بعض افُؽّتاب من افبؼ أن ُيعزِّ سكتائج هذه افدِّ ا ادُؼدَّ , ؾنَّنَّ

ة افتَّعافقم إشاشقةؽل ظام أثبتت بش  [افتي وصل إفقفا ظؾامء افالهوت ظذ مدى افُعُصور. صحَّ

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ـان فؾـؼد افؽتايب هدؾان أشاشقان: أوهلام أنَّه يعؿل ظذ ]. 208صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ

وٕنَّه مل يصل .  افـُُّصوص اخلافقة من اخلطل وإؿرب إػ افـُُّصوص إصؾقة بؼدر ما ُيؿؽنافتَّدؿقق يف افـُُّصوص افؽتابقة فؾوصول إػ

وا ُكسخًا جديدة فؾؽتاب , ؾلصبح إفقـا رء من افـُُّصوص افؽتابقة إصؾقة سظذ افعؾامء أن ُيعدُّ بدراشة مئات افـَُّسخ ادـسوخة  ادُؼدَّ

ؿقق. )...( اهلدف افرئقز أخر فؾـؼد افؽتايب هو بافقد ؾحص افـُُّصوص افتي تم افتَّدؿقق , ٓـتشاف أصّحفا بافػحص افصارم افدَّ

 [.فؾتلـد من مؼاصد افُؽّتاب إصؾقغ. وذفك يف أشافقبفا افؾغوية وافبالؽقة ؾقفا

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  وع يف إكجاز وافـُُّص ]. 220صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ ص افؽتابقة ادعقارية: ؿبل افؼُّ

سترمجة جديدة فؾؽتاب  روا أجَّة ُكسخة شقستخدموَّنامن افؾغات إصؾقة,  ادُؼدَّ م ظذ إرجح جيب ظذ ادُسمجغ أن ُيؼرِّ . ومع أَّنَّ

ب ظؾقفم شوف يستشرون ُكسخ أخرى بل حتى ترمجات أخرى,  ؽم من بعض أراء آشتـاد إػ كصٍّ واحد بعقـهإٓ أنَّه يتوجَّ , وبافرَّ

افـَّص ادعقاري فؾعفد افؼديم ادُعارضة, إٓ أن ُمعظم افعؾامء يتَّػؼون ظؿومًا ظذ أؾضل افـَُّسخ فؾـُُّصوص افؽتابقة افعزية وافقوكاكقة. 

بعة من حترير  م1977 - 1966 ادـشور يف صتوجتارت بلخامكقا يف The Bible Hebraica Stuttgartensisهو  افطَّبعة افرا

م, ممّا 1010, وافتي يرجع تارخيفا إػ شـة The Leningrad Codexم. وافـَّص افؽتايب من خمطوضة 1902رودفف ـقتل يف 

ءات ادُختؾػة ومن ضؿـفا افب ن أجضًا ُمالحظات بشلن افؼرا عض من فػائف جيعؾفا أؿدم ُكسخة ـامؾة من افعفد افؼديم, وفؽـَّه يتضؿَّ

ت يف شـة  بعة من افعفد اجلديد م. 2005افبحر ادقِّت. وُهـاك ُكسخة جديدة ُكِؼَ أّما افـَّص ادعقاري فؾعفد اجلديد ؾفو افطَّبعة افرا

سادُؼؾريق دويل من افعؾامء حتت إذاف مجعقّات افؽتاب . هذه افـُّسخة تّم إظدادها من ِؿَبل م1993افقوكاين ادـشورة يف شـة   دَّ

رة تتؼققام. وهو حيتوي ظذ افـَّص إشاد ظالوة ظذ ادُتَّحدة , فؾؼراءات افتي ختتؾف ظن هذا افـَّص يف ادخطوضات ادُبؽِّ

 [واشتشفادات من آباء افؽـقسة وافسمجات افؼديؿة مثل افرسياكقة وافؼبطقة وافالتقـقة وإرمقـقة واجلورجاكقة وافسالؾقة افؼديؿة.

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  مع أن افؽثر من افؽتابات ؿد تّم تدويـفا يف ظفد ادؾك ]. 28صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ

ئقؾقغ وُمعتؼداهتم ـاكت ظذ إرجح ما زافت ُمتداوفة صػاهًا يف تؾك افػسة افتي ُتعد داود وابـه شؾقامن,  ؾننَّ ؿصص أصول اإلرسا

ئقلأظظم أجا سه افؼصص شُتحػظ أخراً يف صورة مؽتوبة يف إشػار اخلؿسة إوػ من افؽتاب ذوه. م ممؾؽة إرسا , ادعروؾة ادُؼدَّ

أشػار »بإشػار اخلؿسة. وطل آظتؼاد ظذ مدى ؿرون أن موشى هو افذي ـتب إشػار اخلؿسة وـثراً ما ـان ُيشار إفقفا باشم 

وأَّنا ظؿل افعديد , افعؾامء يعتؼدون أن أن إشػار اخلؿسة مل يتم ـتابتفا إٓ بعد زمن موشى بػسة ضويؾةؽر أن «. موشى اخلؿسة
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رة ـان افظّن أنه وإن ـان موشى هو بافتلـقد افروح ادؾفم وراء هذه من افؽتبة . وهذه افػؽرة فقست جديدة متامًا, ؾُؿـذ ُظُصور ُمبؽِّ

 [.و صخصقاً إٓ أنه مل يؽتبفا هافـُُّصوص, 

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  إشػار اخلؿسة إوػ مل يؽتبفا ـام ـان يظّن افتوراة, ]. 30صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ

ا مزيج من أربعة مصادر ظذ إرجح, بل باحلرّي, موشى أو أي ؾرد آخر, افـاس فزمن مديد ى باحلروف إَّنَّ «, ك«, »إ«, »ي», ُتسؿَّ

 [«.ت»

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  خقوط افؼصة افتي تدل ظؾقفا ظـدما ؾصل افعؾامء ]. 29صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ

ؼون من أن آزدواجقة «. إفوهقم» بقـام افبعض أخر اشتخدم, فؾدٓفة ظذ اهلل« هيوه» بعض افؼصص اشتخدمت اشم, بدأوا يتحؼَّ

. ووجد ظؾامء آخرون ما هو أـثر من هذا, ؾػي ظذ إؿل تّم ادزج بغ تؼؾقدين يف إشػار اخلؿسةآظتؼاد بلنَّه  وهذا أدَّى هبم إػ

افتي ما زافت صائعة « افػرضقة افوثائؼقة»م, درس افعامل إحاين ؾؾفاوزن ـل افـظريات ادعؼوفة واؿسح خطة ُتدظى 1878

هارأى ؾؾفاوزن أربعآشتخدام حتى أن.  من « إفف»و «, هيوه»من « ؾافقاء«, »ت«, »ك«, »إ«, »ي» ة مصادر أشاشقة شامَّ

ز ظذ افؽفـة وافعبادة, و «, ـفـويت»من « افؽاف»و «, إفوهقم» ِـّ فؾدٓل ظذ شػر افتثـقة افذي « افتاء»ٕن هدف افؽتابات إخرة ُتر

ل ادصدر افرابع تَِبت ؿصصفا ُمـػص« ت -ك  -إ  -ي ». وهذه ادصادر يشؽِّ , ـام شـؼح ذفك ة يف أمؽـة خُمتؾػة ومن أناس خُمتؾػغؾـُ

ت هذه ادصادر كػسفا مصادر أؿدم مـفا شواء مؽتوبة أو مـؼوفة صػاهاً يف افصػحة افتافقة.  وإرجح أن بعض هذه ادصادر . وؿد ضؿَّ

ن إشػار افتي بغ أجديـا «, ت -ك  -إ  -ي »ذه ادصادر . ومل جُتؿع هبقـام افبعض أخر أؿدم مـه ظفداً , يرجع إػ ظفد موشى فتؽوِّ

 [.إٓ يف ظرص افسبي افبابع يف افؼرن افسادس ؿبل ادقالد ظذ إؿلأن, 

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  سظـدما درس ويؽؾف افؽتاب ]. 154صـ - دار افثَّؼاؾة, ادُؼدَّ أصبح يممن بلنَّ , ادُؼدَّ

سافؽثرين من افؼادة يف افؽـقسة ٓ ُيامرشون ما يؼوفه افؽتاب  ته  ادُؼدَّ جه وبخاصة يف افعؼد إخر من حقاته, ويف ُُمارضا ؾجاهر برأ

دًا افطريق حلرـة اإلصالح افتي ؿامت بعد ذفك بؼرن. )...(  ويؽؾف  وبدأوظظاته وـتاباته ؿاد ويؽؾف محؾة ضخؿة ظذ افؽـقسة مُمفِّ

سيدظو إػ ترمجة إكجؾقزية فؾؽتاب  افتي ٓ ُيؿؽن أن يؼرأها شوى ادُتعؾِّؿغ جقدًا من افؽفـة إذ . ترمجة حتّل ُمّل افـُّسخة افالتقـقة, ادُؼدَّ

ة افؽتاب جيب أن يػفم ظاّمة افشعب اإليامن س. )...( وؿد ظارض ؿادة افؽـقسة بشدَّ كقتون, وهو اإلكجؾقزي. وؿد خلَّص هـري  ادُؼدَّ

ـاتب ـاثوفقؽي يف ذفك افوؿت, موؿف افؽـقسة. فؼد شؾَّم ادسقح إكجقؾه فإلـؾروس وُمعؾِّؿي افؽـقسة ادُتعؾِّؿغ حتى ُيؿؽـفم 

سوفؽن ويؽؾف بسمجته فؾؽتاب تؼديؿه فؾعاّمة.   وُمتاحًا فؾعاّمة بل وحتى فؾـساء افؼادرات, صائعًا فؾجؿقع, جعؾه يف يد اجلؿوع ادُؼدَّ

فت إػ فعبة فؾعاّمة...  وهؽذا أخؼى اإلكجقل إػ اخلـازير...  ظذ افؼراءة مخسة  تافباباوا. وؿد أصدر أحد وجوهرة اإلـؾروس حتوَّ

مته افؽـقسة  أوامر بابوية )رشائل رشؿقة( يلمر ؾقفا بنفؼاء افؼبض ظذ ويؽؾف, واشتدظاه اثـان من افباباوات إػ روما, وؿدَّ

موا فه احلامية ومل ُيتَّفم يف حقاته باهلرضؼة. وؿد كدمت افؽـقسة  ظذ افؽاثوفقؽقة يف إكجؾسا فؾُؿحاـؿة ثالث مّرات, وفؽن أصدؿاؤه ؿدَّ

خ افزيطاين توماس ؾوفر افذي ـتب بعد ذفك بـحو مائتّي شـة, بلمٍر من افبابا اشُتخِرج ُجثامكهم, 1428ويف ذفك,  , ويؼول ادمرِّ
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, ثّم أخؼى هبا اجلدول يف َّنر, هبا يف جمرى جدول رسيع اجلريان أحرؿوا ظظامه حتى صارت رمادًا وأخؼوا »يصف ما حدث بعد ذفك: 

ً فتعؾقؿه افذي اكتؼ أن يف ـل ومن افبحر إػ ادحقط, إػ افبحرومـه , وافـُّفر إػ َّنر . وهؽذا أصبح رماد ظظام ويؽؾف رمزا

 [«افعامل.

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ك مصادر أشػار افعفد اجلديد وَمْن ]. 209صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ ـام تـاول افشَّ

رة  . ؿد ـتبفا هو, , ؾػي افبداية بدأ افعؾامء يعتؼدون أن فقست ـل افرشائل ادـسوبة فبوفسمن افـَّؼد افؽتايبـتبوها يف افسـوات ادُبؽِّ

وـاكت هذه ظادة صائعة يف ُظُصور افؽتاب ) فقضػوا ظؾقه أمهقة أـزؾؾعل افبعض مـفا ـتبفا تالمقذه افذين اشتعاروا اشم بوفس 

س ن ـتب إناجقل ومتى, ادُؼدَّ ( ورسظان ما طفرت آراء ـثرة ظن أي افرشائل ـتبفا بوفس حؼًا. ـام بدأ افعؾامء يتساءفون ظؿَّ

ؾحصوا , وؿد ٓ تؽون دؿقؼة, وبـاًء ظؾقه ؿائؾغ إنَّ أشامء افبشرين متى ومرؿس وفوؿا ويوحـا مل ُتطَبق ظذ إناجقل إٓ يف افؼرن افثاين

. وؿد أثؿر افعؿل يف هذا ادجال ؿقق بافوصول إػ دفقل داخع ظن ادمفِّف وادصادر افتي بـى ظؾقفا ادمفِّػون ـتابتفمإناجقل بافتَّد

ً يف افؼرن افعؼين ظـدما اـتشف افعؾامء افؽثر ظن  ً ؽزيرا  [.ـقػقة ـتابة إناجقلثؿرا

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ومع أن إكجقل متى يليت يف أول افعفد اجلديد ـام وصل ]. 72صـ -ة , دار افثَّؼاؾتاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

تِبإفقـا,  ـُ وٓ أحد يعرف ظذ . ـام يبدو أنَّه ـان ادصدر إهّم إلكجقع متى وفوؿا, ؾننَّ إكجقل مرؿس هو ظذ إرجح أول إكجقل 

وفقس ُهـاك ما . أؿدم ادخطوضات افتي وصؾتـا وجه افقؼغ من ـتب هذا اإلكجقل رؽم أن اشم مرؿس موجود يف ظـوان اإلكجقل يف

, وبـاًء ظذ تؼؾقد ؿديم, ـان افؽاتب هو يوحـا مرؿس ؾاشم مرؿس ـان اشامً صائعًا يف افؼرن إول, يدل ظذ أي مرؿس هو ادؼصود

ابـه بادعـى  ( أي13:  5بط  1« )مرؿس ابـي»افذي راؾق بوفس وبركابا بعض افوؿت, ثم ارتبط بافرشول بطرس افذي دظاه 

يف افؼرن افرابع يف ـتابه تاريخ افؽـقسة( ـتب  يوشابقوس, أحد أشاؿػة افؼرن افثاين )افذي يؼتبسه بابقاسافروحي. وبـاًء ظذ ما ذـره 

رس مرؿس إكجقؾه ظذ أشاس ما ظؾَّؿه إياه بطرس. ومع أن هذا ؿد يبدو ُمبافغة, ؾإرجح أن مرؿس اشتخدم بعضًا ممّا تعؾَّؿه من بط

 [يف ـتابة إكجقؾه.

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ئب افذي ]. 74صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ وبـاًء ظذ تؼؾقد ؿديم, ـتب متى جامع افرضا

ب يسوع رشوًٓ, هذا اإلكجقل,  ادر حقث أنَّه اظتؿد ظذ مرؿس ومص, ؽر أن احلؼقؼة ٓ يبدو أن افؽاتب ـان صاهد ظقاندظاه افرَّ

ته ل من ذـر متى ـاتبًا فإلكجقل هو بابقاس إشؼف من افؼرن افثاين, وهو افذي ذـر أن مرؿس ـان  أخرى يف احلصول ظذ مادَّ .. وأوَّ

ل من ـتب اإلكجقل إؿدم ظفدًا.  ٓ تعـي إكجقالً « أؿوال» ؽر أن ـؾؿة. يف افؾغة افعزية« أؿوال يسوع» وؿال بابقاس إنَّ متى مجعأوَّ

وؿد اشتخدم , إكجقل متى مؽتوب بافقوكاكقة وفقس بافعزيةظالوة ظذ ذفك, «. Q» بل ؿائؿة بإؿوال مثل, افذي بغ أجديـا مثل

 [(.مـفا مرؿس بافتلـقد) مصادر يوكاكقة
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سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  بع ادـسوب فقوحـا أـثر]. 76صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ ها صاظرية وُظؿؼًا اإلكجقل افرا

ض فؾتـؼقح مرتغ ظذ إؿلٓهوتقًا. وـان آخر إكجقل ُيؽتب من إناجقل إربعة,  ة من , وفعؾَّه ؿد تعرَّ حقث أنَّه حيتوي ظذ مادَّ

ر ا ُأضقػت إػ اإلكجقل إصع يف زمن ُمتلخِّ تَِبت بؿعرؾة كػس افؽات. افواضح أَّنَّ ـُ أو , ب مثل إصلوؿد تؽون هذه احادة ادُضاؾة ؿد 

ة أخرى فقس من يعرف من ـتب هذا اإلكجقل. من ـاتب خُمتؾف افتؾؿقذ افذي ـان يسوع ». ويذـر اإلكجقل كػسه أن افؽاتب ـان ومرَّ

(. ومع أن افتؾؿقذ 35:  19وـان صاهد ظقان ٕحداث افصؾقب )يو « افتؾؿقذ ادحبوب»( وُيشار إفقه ظادة 20:  21)يو « حُيّبه

شول يوحـا 180ويف كحو . إٓ أنَّه ٓ يذـر اشؿه أبداً ذـر ـثراً يف إكجقل يوحـا, ادحبوب يُ  د افؽاتب ادسقحي إيريـاوس بلنَّه افرَّ م حدَّ

بع. وفؽن يف 98)افذي أصبح إمزاضورًا فروما يف  افذي ظاش يف أؾسس إػ ظرص ترجان م(. وطّل يوحـا ُيعتز ـاتب اإلكجقل افرا

شول مل يؽتب اإلكجقلصعر ـافؼرن احايض,  ساً , ؾؿع أنَّه ؿد يؽون مثرون من افعؾامء أن افرَّ و مجاظة من ادسقحقغ أفؽـقسة,  مشِّ

م يعتؼدون أنَّ أحد أتباع يوحـا ـتب اإلكجقلاحتػظوا بؽتاباته,   [.وبعد ذفك ؿام واحد أو أـثر وـتب اإلضاؾات, ؾنَّنَّ

ستاريخ افؽتاب شتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ر: يروي افؽثر من افعؾامء ]. 77صـ -, دار افثَّؼاؾة ادُؼدَّ , أنَّ إكجقل يوحـامراحل افتَّطوُّ

ر. أوًٓ: ـان ُهـاك ـؿثل إناجقل افثالثة إخرى فود افذين ظرؾوا يسوع, ؿد اجتاز يف ثالث مراحل من افتَّطوُّ . ثاكقًا: روايات افشُّ

وايات تّم صقاؽتفا وتشؽقؾفا  رةهذه افرِّ ز ظذ احتقاجات افؽـائس ادُبؽِّ ِـّ رة. وأخراً: ؿام أحد فؽي تر , أو ادُجتؿعات ادسقحقة ادُبؽِّ

د يف واحدة من هذه ادُجتؿعات ادسقحقة  فغ بنظادة صقاؽة وتشؽقل فؾامدة ـتابةً إؾرا ئه إوَّ  [.فؽي تتـاشب متامًا مع احتقاجات ُؿّرا

ستاريخ اشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ّؽاـون إػ أن ُهـاك تـاؿضات يف إناجقل ]. 75صـ -, دار افثَّؼاؾة فؽتاب ادُؼدَّ فؼد أصار افشَّ

ب يسوع, ا ُيؼؾّل من دؿَّتفامم ُتبًا ٓهوتقة تريـا من . وفؽن ـتبة إناجقل مل حُياوفوا ـتابة تاريخ ُمرتَّب زمـقًا حلقاة افرَّ ـُ بل ـاكوا يؽتبون 

, ؾؿثاًل يف أناجقل متى ومرؿس وفوؿا كجد أن ومل يروا أي خطل يف تغقر حؼقؼة تارخيقة إلبراز ُكؼطة ٓهوتقة, ـان يسوع وماذا ؾعل

ئقل ؿبقل هروهبم من مرص. ويف إكجقل يوحـا,  ب إخر مع تالمقذه هو وفقؿة افػصح, تذـارًا ٔخر وجبة أـؾفا بـو إرسا ظشاء افرَّ

ابق, ؾؾامذا هذا آختالف ؟ فؼد ذـرت إناجقل إوػ افثالثة ظذ أنَّه وفقؿة افػصح ؾقفا أـؾوا هذا افعشاء إخر يف افقوم افس

ب يسوع.  ب يسوع هو احلؿل افذي يمـل يف أصبح اخلبز واخلؿر افعاديغ جسد ودم افرَّ ا يوحـا من افـاحقة إخرى ؾرى أنَّ افرَّ أمَّ

, ؾام ؾعؾه افبشرون هو إبراز وهؽذا تغرَّ افقوم, ان ُيذبح ؾقه خروف افػصحؾذـر أن ادسقح مات يف افوؿت افذي ـ, وفقؿة افػصح

ب يسوع وما ُيعـقه فـا,  ريد تُ ؾحؼقؼة افتاريخ أؿّل أمهقة ظن احلق افذي ادعـى افرمزي فؾوفقؿة .. ؾؽل إكجقل ذـر جواكب من حقاة افرَّ

 [.إناجقل أن ُتعؾِّؿه

ستاريخ افؽتشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ُهـاك ثالثة ما هي افرشائل افتي ـتبفا افرشول بوفس ؟ ]. 69صـ -, دار افثَّؼاؾة اب ادُؼدَّ

بعة ظؼة. ل بوفسوظؼة رشافة مـسوبة فؾرش ـثراً ما ُتـسب فه رؽم أنَّه ٓ يذـر ( وهي افرشافة إػ افعزاكقغ, )ورشافة هي افرا

وا يف ـتابته هلاوبعض افعؾامء ادسقحقغ ا. بافتحديد أنَّه ـاتبفا , يف افؼرن افثاين ادقالدي اؿتبس أحد افعؾامء اددظو ترتؾقان ٕوائل صؽُّ

. ومع أن افرشائل افتي ـتبفا افرشول بوفس موضوع جدل ُمستؿر. ويف افواؿع إنَّ وؿال إنَّ ـاتبفا هو بركابامن افرشافة إػ افعزاكقغ 
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, ـوشقؾة ن يؽتب افتالمقذ باشم ُمعؾِّؿفم وروحهأن احلخوف يف افعصور افؼديؿة اشم بوفس ظذ ثالثة ظؼة رشافة, ؾنكَّه ـان م

ة. وهذا ما يؼوفه ـثرون من ادُعؾِّؿغ يف افعرص احلديث,  إكَّه ؿد حدث مثاًل مع فتؽريؿه, وتطبقق تعافقؿفم ظذ ادواؿف ادُستجدَّ

ة وجوهافؾتغ , افرشافة إػ تقطس, افرشافة افثاكقة إػ تقؿوثاوس بام ؾقفا أشؾوب , ختتؾػان ظن رشائل افرشول بوفس إخرى من ظدَّ

 [.افؽتابة

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  ً يف افعفد افؼديم,  39يوجد ]. 42صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ ً  23ـام يوجد شػرا شػرا

ٕن . كستطقع أن كؼرأ ُمؼتطػات من شػرين من هذه إشػار, ةوفؽـفا ؽر موجود, ـّؾفا وردت أشامؤها يف افعفد افؼديم, آخرين

س يؼتبسفا مـفا ا مل تبق, افؽتاب ادُؼدَّ ا ُتغطي وفؽــا ٓ كستطقع أن كؼرأ هذه إشػار كػسفا َّٕنَّ . وـل إشػار ادػؼودة, ُيعتؼد أَّنَّ

ئقل, وحروهبم وحؽم بعض ادؾوك, وؿصص أ ـام أن إشػار ادػؼودة ـاكت ؾراد من إنبقاء, بعض ؾصول يف افتاريخ افؼديم إلرسا

ئقل بام يف ذفك ؿديؿة جداً  ا تسبق بعض أؿدم افؼصص يف تاريخ إرسا تَِبت ؿبل إشػار افتي ذـرهتا, أي أَّنَّ ـُ ا  , ؾؿن افواضح أَّنَّ

ويرى ظؾامء افؽتاب أنَّه ٓ . دافتي اؿتبس ؾقفا يشوع هتاؾًا جريئًا من شػٍر مػؼوأحدى معارك يشوع إوػ فدخول أرض ادوظد, 

ً مػؼوداً  23يوجد يف افواؿع  ة أشامء, وـثر من افعـاوين مل تؽن يف  ,بل كحو شتَّة أشػار, شػرا ٕن بعض إشػار ـان ُيطؾق ظؾقفا ظدَّ

 [وصػًا فؾُؿحتويات. إرجح -ـام يؼول افعؾامء  -افواؿع ظـاوين أشػار بل 

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  مـؼول من: واهد أشػل إشامء( .43صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ  )مع إضاؾة كّص افشَّ

ً ادػؼودة:  افثالثة وافعؼون شػرا

ب -1 بِّ »فَِذفَِك ُيَؼاُل يِف ـَِتاِب  (15-14/  21)ظد  شػر حروب افرَّ َوَأْوِدَيِة َأْرُكوَن َوَمَصبِّ إَْوِدَيِة َواِهٌب يِف ُشوَؾَة «: »ُحُروِب افرَّ

َب   «.افِذي َمال إِػ َمْسَؽِن َظاَر َواْشَتـََد إِػ خُتُِم ُموآ

ْعُب ِمْن َأْظَداِئِه. َأَخقَْس  13/  10يشوع  (18/  1صم  2, 13/  10)يش  شػر ياذ -2 ْؿُس َوَوَؿَف اْفَؼَؿُر َحتَّى اْكَتَؼَم افشَّ َؾَداَمِت افشَّ

امِ هَ  ـَ  َومَلْ َتْعَجْل فِْؾُغُروِب َكْحَو َيْوٍم 
ِ
اَمء بِِد افسَّ ـَ ْؿُس يِف  ؟ َؾَوَؿَػِت افشَّ  ٍل.َذا َمْؽُتوبًا يِف ِشْػِر َياَذَ

ْبُي َيا » 19«: اَذَ ِشْػِر يَ »ُهَوَذا َذفَِك َمْؽُتوٌب يِف «. َكِشقَد اْفَؼْوسِ »َوَؿاَل َأْن َيَتَعؾََّم َبـُو هَيُوَذا  18) 27-18/  1صؿوئقل افثاين  َافظَّ

ْقَف َشَؼَط اجْلََبابَِرُة!  ـَ ِئقُل َمْؼُتوٌل َظَذ َصَواخِمَِك.  ا ِق َأْصَؼُؾوَن, فِئاَلَّ َتْػَرَح َبـَاُت  20إرِْسَ وا يِف َأْشَوا ُ . َٓ ُتَبؼِّ وا يِف َجتَّ َٓ خُتِْزُ

َيا ِجَباَل ِجْؾُبوَع َٓ َيُؽْن َضلٌّ َوَٓ َمَطٌر َظَؾقُْؽنَّ َوَٓ ُحُؼوُل َتْؼِدَماٍت, َٕنَُّه ُهـَاَك ُضِرَح جِمَنُّ  21 اْفِػؾِْسطِقـِقَِّغ, فَِئالَّ َتْشَؿَت َبـَاُت اْفُغْؾِف.

ْهِن.  , َوَشقُْف َصاُوَل مَلْ َيْرِجْع  ِمْن َدِم اْفَؼْتَذ ِمْن َصْحِم اجْلََبابَِرِة مَلْ َتْرِجْع َؿْوُس  22اجْلََبابَِرِة, جِمَنُّ َصاُوَل باَِل َمْسٍح بِافدُّ
ِ
ُيوَكاَثاَن إَِػ اْفَوَراء

َؿا يِف َمْوهِتاَِم. َأَخفُّ ِمَن افـُُّسو 23َخاِئبًا.  ِن يِف َحَقاهِتاَِم مَلْ َيْػَسِ َيا َبـَاِت  24ِر َوَأَصدُّ ِمَن إُُشوِد. َصاُوُل َوُيوَكاَثاُن اْدَْحُبوَباِن َواحْلُْؾَوا

ِئقَل  ا . إرِْسَ َهِب َظَذ َماَلبِِسُؽنَّ ِم, َوَجَعَل ُحِعَّ افذَّ ً بِافتَّـَعُّ ِذي َأْخَبَسُؽنَّ ِؿْرِمزا ْقَف َشَؼَط اجْلََبابَِرُة يِف َوَشِط احْلَْرِب!  25, اْبِؽَغ َصاُوَل افَّ ـَ
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خِمَِك َمْؼُتوٌل.  . َؿْد َتَضاَيْؼُت َظَؾقَْك َيا َأِخي ُيوَكا 26ُيوَكاَثاُن َظَذ َصَوا
ِ
بَِّة افـَِّساء بَُّتَك يِل َأْظَجُب ِمْن َُمَ ً يِل ِجّدًا. َُمَ ـَْت ُحْؾوا ـُ قَْف  27َثاُن.  ـَ

 «.(َشَؼَط اجْلََبابَِرُة َوَباَدْت آَُٓت احْلَْرِب 

لُّ َما َصـََع َوِحْؽَؿُتُه ِهَي َمؽْ » (41/  11مل  1) شػر أمور شؾقامن -3 ـُ  «ُتوَبٌة يِف ِشْػِر ُأُموِر ُشَؾْقاَمنَ َوَبِؼقَُّة ُأُموِر ُشَؾْقاَمَن َو

ئقل -4  (19/  14مل  1) شػر أخبار إجام دؾوك إرسا

َا َمْؽُتوَبٌة يِف ِشْػِر َأْخَباِر إَجَّامِ » قَْف َمَؾَك, َؾِنَّنَّ ـَ قَْف َحاَرَب َو ـَ ا َبِؼقَُّة ُأُموِر َيُرْبَعاَم,  ِئقَل َوَأمَّ ا ُُؾوِك إرِْسَ
ِ

 « د

ُُؾوِك هَيُوَذا» (29/  14مل  1) ام دؾوك هيوذاشػر أخبار أج -5
ِ

لُّ َما َؾَعَل َمْؽُتوَبٌة يِف ِشْػِر َأْخَباِر إَجَّاِم د ـُ  «َوَبِؼقَُّة ُأُموِر َرُحْبَعاَم َو

ئقل -6 ِئقَل, َوَها ُهْم َمْؽُتوُبوَن يِف » (34/  20أخ  2, 1/  9أخ  1) شػر مؾوك إرسا ا لُّ إرِْسَ ـُ ِئقَل َواْكَتَسَب  ا  «ِشْػِر ُمُؾوِك إرِْسَ

وِر يِف ِشػْ » ـُ ِئقَل َوَبِؼقَُّة ُأُموِر هَيُوَصاَؾاَط إُوَػ َوإَِخَرِة َمْؽُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحـَايِن اْدَْذ ا  «ِر ُمُؾوِك إرِْسَ

 (29/  29أخ  1) شػر أخبار صؿوئقل افرائي -7

 (29/  29أخ  1) شػر أخبار كاثان افـبي -8

 (29/  29أخ  1) شػر أخبار جاد افرائي -9

ئِي, َوَأْخَباِر َكاَثانَ » ا ِئيَوُأُموُر َداُوَد اْدَؾِِك إُوَػ َوإَِخَرُة َمْؽُتوَبٌة يِف ِشْػِر َأْخَباِر َصُؿوِئقَل افرَّ ا , َوَأْخَباِر َجاَد افرَّ  « افـَّبِيِّ

 (29/  9أخ  2) أخبار كاثان افـبي -10

 (29/  9أخ  2)بوة أخقا افشقؾوين ك -11

 (29/  9أخ  2) رؤى يعدو افرائي -12

ِة َأِخقَّا» ئِي َظَذ َيُرْبَعاَم  َوَبِؼقَُّة ُأُموِر ُشَؾْقاَمَن إُوَػ َوإَِخَرِة َمْؽُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َكاَثاَن افـَّبِيِّ َويِف ُكُبوَّ ا قُؾويِنِّ َويِف ُرَؤى َيْعُدو افرَّ  «ْبِن َكَباطَ افشِّ

 (15/  12أخ  2) أخبار صؿعقا افـبي ويعدو افرائي -13

ْكتَِس » ِٓ ئِي َظِن ا ا و افرَّ  «اِب َوُأُموُر َرُحْبَعاَم إُوَػ َوإَِخَرُة َمْؽُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َصَؿْعَقا افـَّبِيِّ َوِظدُّ

وَوَبِؼقَُّة ُأُموِر » (22/  13أخ  2) ِمدَرس افـبي ظدو -14 ُفُه َمْؽُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس افـَّبِيِّ ِظدُّ  «َأبِقَّا َوُضُرُؿُه َوَأْؿَوا

ئقل -15 ِئقَل » (11/  16أخ  2) شػر ادؾوك فقفوذا وإرسا ا  «َوُأُموُر آَشا إُوَػ َوإَِخَرُة َمْؽُتوَبٌة يِف ِشْػِر اْدُُؾوِك فَِقُفوَذا َوإرِْسَ

ئقلأخبار ياهو بن حـاين ادذـور  -16  (34/  20أخ  2) يف شػر مؾوك إرسا

وِر يِف ِشػْ » ـُ ِئقَل َوَبِؼقَُّة ُأُموِر هَيُوَصاَؾاَط إُوَػ َوإَِخَرِة َمْؽُتوَبٌة يِف َأْخَباِر َياُهَو ْبِن َحـَايِن اْدَْذ ا  «ِر ُمُؾوِك إرِْسَ
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ْثَرُة َما» (27/  24أخ  2) ِمدَرس شػر ادؾوك -17 ـَ ا َبـُوُه َو  َمْؽُتوَبٌة يِف ِمْدَرِس ِشْػِر اْدُُؾوكِ  َوَأمَّ
ِ

ُة َبْقِت اَّللَّ  «مُحَِل َظَؾْقِه َوَمَرمَّ

َتَبَفا إَِصْعَقاُء ْبُن آُموَص افـَّبِيُّ » (22/  26أخ  2)ـتبفا إصعقاء بن أموس افـبي,  أمور ظزيا -18 ـَ ا إُوَػ َوإَِخَرُة  يَّ  «َوَبِؼقَُّة ُأُموِر ُظزِّ

ئقل وهيوذاشػر مؾو -19  (18/  33أخ  2) ك إرسا

بِّ إََِلِ إِ » ؾَُّؿوُه بِاْشِم افرَّ ـَ ِذيَن  ئَِغ افَّ ا اَلُم افرَّ ـَ ِه َو ى َوَصاَلُتُه إَِػ إََِلِ ئِقَل َوَبِؼقَُّة ُأُموِر َمـَسَّ ا ئِقَل ِهَي يِف َأْخَباِر ُمُؾوِك إرِْسَ ا  «رْسَ

ئقل وهيوذا -20  (32/  32أخ  2) رؤيا أموص افـبي يف شػر مؾوك إرسا

مِحُُه َمْؽُتوَبٌة يِف ُرْؤَيا إَِصْعَقاَء ْبِن آُموَص افـَّبِيِّ يِف ِشْػِر ُمُؾوِك هَيُ » ِئقَل َوَبِؼقَُّة ُأُموِر َحَزِؿقَّا َوَمَرا ا  «وَذا َوإرِْسَ

ئقل -21  (18/  33أخ  2) أخبار مؾوك إرسا

ى َوَصاَلُتُه إَِػ » ئِ َوَبِؼقَُّة ُأُموِر َمـَسَّ ا ئِقَل ِهَي يِف َأْخَباِر ُمُؾوِك إرِْسَ ا بِّ إََِلِ إرِْسَ ؾَُّؿوُه بِاْشِم افرَّ ـَ ِذيَن  ئَِغ افَّ ا اَلُم افرَّ ـَ ِه َو  «قَل إََِلِ

تِي بَ » (19/  33أخ  2) أخبار افرائغ -22 لُّ َخَطاَياُه َوِخَقاَكُتُه َوإََماـُِن افَّ ـُ ْشتَِجاَبُة َفُه َو ِٓ ِرَي َوَصاَلُتُه َوا ـَى ِؾقَفا ُمْرَتَػَعاٍت َوَأَؿاَم َشَوا

ئِغَ  ا ُضِعِه َمْؽُتوَبٌة يِف َأْخَباِر افرَّ  «َومَتَاثِقَل َؿْبَل َتَوا

 َمْؽُتوبَِغ يِف ِشْػِر َأْخَباِر إَجَّاِم إَِػ َأجَّاِم ُيوَحاكَ » (23/  12)كح  شػر أخبار إجام -23
ِ
اَن َبـُو َِٓوي ُرُؤوُس أَباء ـَ  «اَن ْبِن َأْخَقاِصقَب َو

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  اشتخدم ادسقحقون إوائل افسمجة افسبعقـقة ظـد ] .51صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

من  ـل آؿتباشات من أشػار افعفد افؼديم تؼريبًا ملخوذة. ويف افعفد اجلديد ادؽتوب بافقوكاكقة, آؿتباس من افعفد افؼديم

بدأ بعض افقفود يف افعرص , فذفك احسم ادسقحقون هذه افسمجة ورسظان ما اظتزوها افـسخة ادسقحقة, وهلذا افسبب افسبعقـقة

س افعزي, وهي ادسقحي إول ٓ يؼتـعون بافسمجة افسبعقـقة , وفذفك طفرت يف افؼرن افثاين ترمجات يوكاكقة جديدة فؾؽتاب ادُؼدَّ

ظة بطابع وـاكت ترمجة أـقال صديدة ادُحاـاة فألصل افعزي. ثقودوتقون, وشقامخوس, وأـقال ن افقفود:ُتـسب فعؾامء م , وُمتحػِّ

افؾغة افعزية, ؾجاءت افسمجة افقوكاكقة ؽر شؾسؾة يصعب ظذ افؽثرين ؾفؿفا. ـام حاول ثقودوتقون أجضًا أن تؽون ترمجة أؿرب ما 

فا ُيعزِّ بؽؾامت يوكاكقة ظن افعبارات افعزية افعسرةؾبدًٓ من أن يؽون فؾـص افعزي,  , اـتػى بلن يؽتب إفػاظ افعزية بـصِّ

, ؾؽان أؿل اهتاممًا بنظطاء افسمجة احلرؾقة يف افقوكاكقة بل ـان ـل أما شقامخوس افتي مل تصؾـا إٓ أجزاء من ترمجتهبحروف يوكاكقة. 

 [.أخرتغترمجته أنقؼة وبؾقغة ظن افسمجتغ  فذفك جاءتمّهه أن جيعؾفا يوكاكقة ؾصقحة, 
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سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  أما إشػار ادسبوؿة ؾقام يع ؿائؿة بإشػار افسبعقـقة. ]. 50صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

وم , وفؽن أن ؽافبقبـجؿة )*( ؾفي ٓ توجد يف افؼائؿة افؼاكوكقة إخرة فألشػار افعزية شة اخلاصة بافرُّ تفا موجودة يف افؽتب ادُؼدَّ

ُتب افزوتستاكت حتت اشم "إبوـريػا".  ـُ ء ُمـػصؾة من  افؽاثوفقك وافقوكاكقغ إرثوذـس وافسافػوكقغ. ـام أَّنا مطبوظة يف أجزا

وم وافسافػوكقغ ُتب افؽاثوفقك وافرُّ ـُ صالة , هي إشدارس إول( وـريػاوٓ حتى يف إب) وإشػار افوحقدة افتي ٓ توجد يف 

وم إرثوذـس وافسافػوكقغ وأؽاين ومزامر شؾقامن, وادؽابقون افثافث وافرابع, مـّسى شة اخلاصة بافرُّ . وفؽن بعض افُؽُتب ادُؼدَّ

س افقوكاين حيتوي أ, افثافث غوادؽابق, وصالة مـسى, ؾتحتوي ظذ إشدارس إول جضًا ظذ ادؽابقغ ظالوة ظذ أن افؽتاب ادُؼدَّ

بع يف ُمؾحق ادامفك )أشػار  4 - 1. افـاموس وافتاريخ: افتؽوين, اخلروج, افالويغ, افعدد, افتثـقة, يشوع, افؼضاة, راظوث, افرا

 4 - 1* , * ضوبقا, * هيوديتكحؿقا(, أشتر,  -, إشدارس افثاين )ظزرا * إشدارس إولإخبار,  2 - 1صؿوئقل وادؾوك(, 

ى, * إؽاين. إشػار افشعرية وافـبوية: ادزامر, مؽابقون (, إمثال, اجلامعة, كشقد اإلكشاد, موجودة بغ إؽاين) * صالة مـسَّ

, هوصع, ظاموس, مقخا, يوئقل, ظوبديا, يوكان, كاحوم, حبؼوق, * مزامر شؾقامن, * يشوع بن شراخ, * حؽؿة شؾقامنأجوب, 

ثي, حزؿقال, داكقال, موجودة يف باروخ) رشافة إرمقا, * باروخخي, إصعقاء, إرمقا, صػـقا, حجي, زـريا, مال  * صالة ظزريا(, ادرا

موجودة يف ) * بعل وافتـغ(, موجودة يف داكقال) * شوشـة(, موجودة يف داكقال) * كشقد افقفود افثالثة(, موجودة يف داكقال)

 [(.داكقال

ستاريخ افؽشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  س يف ]. 108, 107صـ -, دار افثَّؼاؾة تاب ادُؼدَّ بدأ جروم ظؿؾه يف ترمجة افؽتاب ادُؼدَّ

ؾؼام بسمجة إناجقل إربعة برسظة ُمستخدمًا ترمجة ٓتقـقة م. 383أو  382رومقة بعد أن ـؾَّػه افبابا دماشقوس بافؼقام بذفك يف ظام 

هو  - ـام ؿال -. وـاكت هدؾه من افؼقام هبذه افسمجة ـُُّصوص افقوكاكقة إصؾقةؿديؿة ـلشاس فعؿؾه مع تصويبفا بعد دراشة اف

ؿة ؾه افـاشخون خثّم ـل ما أد, وافتَّغقرات افػاضحة من افـُّؼاد اجلفؾة, تصويب إخطاء افتي حدثت من ادُسمجغ افذين مل يؾتزموا افدِّ

وه ظغافذين ـاكوا كائؿغ أـثر مـفم , أو ؽرَّ , ـام يظفر من كؼد افسمجات افالتقـقة افؼديم افتي ؿام هبا مسقحقون بؿن ؾقفم افبابا, ُمتقؼِّ

, ؾؽان أمام جروم ظؿل صاق, ؾاَّنؿك يف ظؿؾه. )...( ظذ أجة حال, ؾؼد ـان ؾقفا افؽثر جدًا من إخطاء وافتَّغقرات واإلضاؾات

رصف إػ هذا افعؿل ؾورًا بعد أن أـؿل ترمجة إناجقل, ؾؼام أوًٓ بسمجة رسيعة , ؾؼد اكفؼد ترجم جروم ـل أشػار افعفد افؼديم

ا ٓتقـقًا ؿديامً, وفؽـَّه يف هذه ادرة راجعه ظذ افعزي إصع وظذ كسخة من افسبعقـقة افقوكاكق ة. وفؽن فؾؿزامر, ُمستخدمًا أجضًا كصًّ

وما واشتؼر يف بقت حلم. ويف بقت حلم اشتلنف جروم ظؿؾه بافؼقام بسمجة ثاكقة هذه افسمجة مل حتز رضاه وظـد هذه افـُّؼطة ترك ر

ق دؿَّة أظظم برجوظه إػ شداشقة أورجياكوسفؾؿزامر.  س افذي به كصوص ظزية ويوكاكقة . ويف هذه افسمجة حؼَّ وهي افؽتاب ادُؼدَّ

ظة من افعفد افؼديم يف شتَّة أظؿدة ؿل ترمجة ثافثة فؾؿزامر, ؾننَّ هذه افسمجة افثاكقة هي افتي اشتخدمت . ومع أن جروم ؿام بعُمتـوِّ

ثم بعد ذفك يف افػوجلاتا. ثّم ذع يف ترمجة شػر أجوب, وإشػار افثالثة ادـسوبة فسؾقامن, وشػري أخبار إجام ُمستعقـًا بافسبعقـقة. 

وأظطوه , ه ادسقحقون دائامً أنَّه افـَّص احلاشم ٕشػار افعفد افؼديمخطا جروم خطوة جريئة ؾفجر افـَّص افسبعقـي رؽم أنَّه ـان يعتز
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بدأ . ومن ذفك افوؿت ؾصاظدًا, يبدو أنَّه, بدًٓ من آظتامد ظذ افسمجة افقوكاكقة افسبعقـقة, مؽاكة أظظم من افـُُّصوص افعزية إصؾقة

 [.جروم ُيسجم ُمباذة من افعزية شائر أشػار افعفد افؼديم

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  فقس ـل افقفود اتَّػؼوا ظذ افؽتابات افتي كحن كعؾم أن ], دار افثَّؼاؾة, ادؼدمة. تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

س , وطل إمر ـذفك حتى ظام وأن ادسقحقغ أجضًا جتادفوا حول إشػار افتي يتؽون مـفا افعفد اجلديد, يتؽون مـفا ـتاهبم ادُؼدَّ

س أن, م حغ300 بل وحتى أن ما زال ُهـاك  اتَّػق ؽافبقة ؿادة افؽـقسة ظذ جمؿوظة إشػار افتي يتؽون مـفا افؽتاب ادُؼدَّ

, ؾافرومان افؽاثوفقك ظـدهم ظفد ؿديم ضخم يشؿل افسبعقـقة, وهي افسمجة افقوكاكقة افؼديؿة فألشػار افعزية, اختالف يف أراء

 [ؿقة تضقف أشػارًا ؿؾقؾة أخرى.وافؽـائس إرثوذـسقة افؼ

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  فألشف ٓ يوجد فؾعفد اجلديد ما ُيؼابل افـُّسخة ]. 221صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

مما يف ـل افعفد  وترى بعض افتَّؼديرات أن ؾقفا اختالؾات أـثرخمطوضة فؾعفد اجلديد,  5300احاشورية, بل يف افواؿع ُهـاك أـثر من 

ب ظذ افعؾامء أن % من هذه آختالؾات ٓ ُتغرِّ ادعـى احلؼقؼي فؾـَّص95ومع أن افبعض يؼوفوا إنَّ , اجلديد من ـؾامت , ؾؼد توجَّ

دوا أـثرها احتامًٓ يف أن يؽون دؿقؼاً ُيغربؾوا هذه ادخطوضات  عون أن يؽون وُيؼاركون بغ هذه افـُّسخ فؾوصول إػ ما يتوؿَّ , فقُحدِّ

ة افـُُّصوص يف ـال افعفدين افؼديم . وظذ توايل افسـغ, افؼراءة إصؾقة وضع ُكّؼاد افـُُّصوص ؿواظد دُساظدهتم ظذ حتديد صحَّ

. وإحدى هذه وجيب احلذر افشديد يف تطبقق هذه افؼواظد, رؽم أنَّ هذه افؼواظد ٓ تمدِّي ظذ افّدوام إػ أؾضل افؼراءات, واجلديد

ئفم, افؼراءة إؿرص هي إـثر احتامًٓ أن تؽون إصلفؼواظد هي أن ا . ؾافُؽّتاب ـثراً ما أضاؾوا ماّدة جلعل افـَّص أـثر ؾفامً ظـد ُؿّرا

شة. وؿاظدة أخرى هي  شة هي ـؾؿة اهلل ادُؼدَّ م اظتزوا إشػار ادُؼدَّ ؾَّام ـاكوفؽـَّفم كادرًا ما حذؾوا أي رء َّٕنَّ ـُ ت افؼراءة أنَّه 

ئفم, وفؽن مل ؾادُحتؿل أن تؽون هي إصؾقة, ظسرة افػفم طون افـُُّصوص فقجعؾوها واضحة فُؼّرا , حقث أنَّ افؽتبة ـثراً ما ُيبسِّ

ءة. ـام يبحث ُكّؼاد افـُُّصوص ظذ بدائل فؾؽؾامت افتي تبدو ُمتشاهبة يف افـُّطق أو تبدو هؽذ هوا افؼرا إلزافة ا يؽن من ادُحتؿل أن ُيشوِّ

دة من افُؽّتاب م يبحثون ظن ادؼاضع افتي ُيؿؽن أن يؽون افؽاتب ؿد شفا ظـفا بلن إخطاء ؽر ادُتعؿَّ . وباإلضاؾة إػ ذفك, إَّنَّ

ر فـػس افؽؾؿة, وهؽذا ظن ؽر ؿصد حذف ـؾامت يف افوشط.  ً أو اكتؼل من اشتخدام ُمعغَّ فؾؽؾؿة إػ اشتخدام ُمتلخِّ ختطَّى شطرا

, ؾننَّ افثِّؼة يف افـُُّصوص احاشورية جعؾت ظؿل افعؾامء يف افـُُّصوص يف افعفد افؼديم ما زافت يف حاجة إػ ُحُؾولن ادُشؽالت ومع أ

هقب من افؼراءات ادُختؾػة يف خمطوضات افعفد اجلديدأجرس,  شتجعل ُكّؼاد افعفد اجلديد ُيواجفون ظؿاًل صاؿًّا ظذ مدى  وافعدد افرَّ

 [ة آتقة.شـغ ظديد

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  أول صخص اشتطاع جتؿقع وكؼ افعفد اجلديد بؾغته ]. 157صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ

ُز إرزمس وأصبح رجل دين ؾصقح وهو آبن ؽر افؼظي فؽاهن هوفـدي وأبـة أحد إضباء, هو دشقدريوس إرزمس ةصؾقإ ـَ  .

 [ُأخِؼَي به إػ أحد إديرة ظـدما تويّف وافداه.وفؽـَّه ؿبل ذفك 



وع َظِصر افُؽتُب  تاريخ افؽتاب ادُؼدَّس [11] َمْؼُ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  رة, ]. 57صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ س افسامري: يف إزمـة افؽتابقة ادُتلخِّ افؽتاب ادُؼدَّ

ة . ؾؼد ؿال افقفود ـان افقفود يعتزون افسامريغ بلَّنم صعب وثـي من أجـاس خُمتؾطة وإيامن ُمـحرف إنَّ افسامريغ ـاكوا كتاج ُؽزا

ئقل يف افؼرن افسابع ؿبل ادقالد وتزاوجوا مع افقفود افذين بؼوا يف افبالد م أصوريغ اشتوفوا ظذ صاميل إرسا . وفؽن افسامريغ ؿافوا إَّنَّ

ئقل  س احلؼقؼيافبؼقة إمقـة افوحقدة من إرسا  -وؿقون دُّ مثؾفم مثل افقفود افصَّ  -تز افسامريون . وؿد اظواحلارشون فؾؽتاب ادُؼدَّ

س شة, إشػار اخلؿسة إوػ من افؽتاب ادُؼدَّ وفؽن كسختفم من هذه إشػار اخلؿسة هبا اختالؾات هاّمة ظن افـُّسخة . هي ادُؼدَّ

م يؼوفون إنَّ جبل جرزيم وفقس أورصؾقم هو ادؽان افصحقح . افعزية بل هو مؽتوٌب يف افوصايا , فعبادة اهللوأهّم اختالف هو أَّنَّ

. وفتلجقد دظواهم افديـقة, يرجعون إػ أؿدس ُمؼتـقاهتم, وهي خمطوضة ؿديؿة بنمضاء ـاتب اشؿه أبقشا, ذـره أنَّه افعؼ افتي فدهيم

ظى أبقشا أنَّه ـتب ادخطوضة يف باب  ئقل. وادَّ ل رئقس فؽفـة إرسا اخلقؿة مرـز افعبادة يف حػقد من أحػاد هارون أخي موشى, وأوَّ

بون هذا آ ئقل إػ أرض ــعان, وـثرون من افعؾامء ُيؽذِّ ظاء ٕن أشؾوب جبل جرزيم بعد ثالثة ظؼ شـة من وصول إرسا دِّ

كة من ُرؿَ  1100اإلمضاء يرجع إػ  ا ُمؽوَّ ع بعد ادقالد. وافبعض من افعؾامء افؼالئل افذين ُشِؿح هلم بػحص ادخطوضة يؼوفون إَّنَّ

س افسامري مبـي ظذ بعض أؿدم افؽتابات  ؼة من خطوط ترجع إػ ؿرون ظديدة وبلجدي ُأناس خُمتؾػغ. وافؽتاب ادُؼدَّ خُمتؾػة ُمؾػَّ

ا افسامريون ؾقؼوفون إنَّ . وفؽن يؼول ظؾامء ـثرون إنَّ افـُّسخة افسامرية ُكؼِّحت فؾدؾاع ظن ظؼائد افسامريغافعزية ادعروؾة,  أمَّ

س افقفودي هو افذي تم تـؼقحهافؽتا مون ذبائح ب ادُؼدَّ ئقل, ويف ـل شـة ُيؼدِّ . وما زال بعض مئات من افسامريغ يعقشون يف إرسا

 [ظقد افػصح ظذ جبل جرزيم, افذي ُيطّل ظذ مديـة كابؾس )صؽقم افؼديؿة(.

سشتقػن مقؾر و روبرت هوبر:  شة افتي وصؾت إفقـا: ]. 88صـ -, دار افثَّؼاؾة تاريخ افؽتاب ادُؼدَّ ٓ أحد يعؾم متى أؿدم افُؽُتب ادُؼدَّ

س وصؾتا إفقـا, تّم ضّم أشػار افعفدين افؼديم واجلديد يف جُمؾَّد واحد ترجعان ( ـامؾتغ تؼريباً ) وفؽن أؿدم ُكسختغ من افؽتاب ادُؼدَّ

)أول  وحتتويان ظذ ُمعظم افـُّسخة افسبعقـقة, ائقةـافسق وتعرؾان افقوم بادخطوضة افػاتقؽاكقة وادخطوضة, إػ ُمـتصف افؼرن افرابع

س افعزي(  , واظتزها افزوتستاكت أشػارًا أبوـريػقة مع أن وحتتوي ظذ إشػار افتي حذؾفا افقفودترمجة يوكاكقة فؾؽتاب ادُؼدَّ

ً(.  27افعفد اجلديد ـؾفا ) . وـؾتا ادخطوضتغ حتتويان ظذ أشػارادخطوضة افػاتقؽاكقة يـؼصفا أشػار ادؽابقغ وادخطوضة شػرا

تِبت يف مرص يف كحو افسقـائقة حتتوي أجضًا ظذ رشافة بركابا وراظي هرماس ـُ م, ثّم اكتفى 350. وإرجح أن افـُّسخة افػاتقؽاكقة ؿد 

تَِبتهبا ادسار إػ مؽتبة افػاتقؽان يف روما. أّما افـُّسخة افسقـائقة ؾؾفا تاريخ أـثر إثارة, ؾؼد  مرص يف أواخر افؼرن افرابع  يف ـُ

ته. وطؾَّت افـُّسخة ؾقه خمبوءة  ى افوصايا افعؼ ظذ ؿؿَّ وُحِػظت يف دير شاكت ـاترين ظـد أؿدام جبل موشى, ادُعتؼد أن موشى تؾؼَّ

ا م, 1844حتى  , وؾورًا ظـدما أدرك قفؾحريحغ جاء ظامل أخامين هو ؿسطـطغ تشقذورف افذي ظثر ظؾقفا يف ـوم من افؼاممة ـان ُمعدًّ

ام تؽادان أن تؽوكا ُمؽتؿؾتغ,  ؾننَّ هلاتغ ادخطوضتغ ؿقؿة ٓ حؼقؼة ما اـتشػه, أنؼذ ُمعظم ادخطوضة. فِِؼَدم هاتغ ادخطوضتغ وَّٕنَّ

س أن ر يف ُمعاوكة ظؾامء ا فؽتاب ادُؼدَّ  [.ُتؼدَّ
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 يف اخِلتام ......

 مؾَّ َش وَ  قهِ ؾَ ظَ   اهللُ ذَّ ل, وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َص ؿَ كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افعَ 

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

 افعريب, ؾرع مديـة كرص, افؼاهرة, مجفورية مرص افعربقة

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

