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

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ة ـَ ا  ََشَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

 افؼقرصي يوشابقوس فـ افؽـقسة تاريخ
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إن رشافة بطرس ]. 97, 96صـ - 7إػ  1 : ع 3: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

قوخ إؿدمون يف ـتابتفم ـسػر ٓ يؼبل أي كزاع.  تفا. وؿد اشتعؿؾفا افشُّ ظذ أنـا ظؾؿـا بلنَّ رشافته افثاكقة إول ُمعسف بصحَّ

ؾؼد اشُتعؿؾت مع باؿي  كاؾعة فؾؽثرينتَّضحت ا, وفؽـَّفا مع ذفك إذ ادوجودة بغ أيديـا أن فقست ضؿن إشػار افؼاكوكقة

َقت  -« افرؤيا»و « افؽرازة»افذي حيؿل اشؿه و « اإلكجقل»و « أظامل ُبطُرس»أّما ما ُيسّؿى  إشػار. ا مل ُتؼبل  -ـام ُشؿِّ ؾنكَّـا كعؾم أَّنَّ

ي شلحرص أن ُأبغِّ يف ممفِّػي افتارخيمن اجلؿقع ٕنَّه مل يؼتبس مـفا أي ـاتب حديث أو ؿديم ظالوة ظذ افتسؾسل  -ي . ظذ أنَـّ

شؿي  ّتاب افؽـقسة اؿتباشه من وؿت ٔخر من إشػار ادُتـازع ظؾقفا, وما ؿافوه ظن إشػار افؼاكوكقة ادؼبوفة, وظن  -افرَّ ـُ ما اظتاد 

قُ ؽرها. أّما إشػار افتي حتؿل اشم ُبطُرس, ؾافذي أظرؾه هو أن  . وأّما وخ إؿدمغرشافة واحدة ؾؼط ؿاكوكقة وُمعسف هبا من افشُّ

وهي أن افبعض رؾضوا رشائل بوفس إربع ظؼة, ؾفي معروؾة وٓ كزاع ظؾقفا, وفقس من إماكة افتَّغايض ظن هذه احلؼقؼة, 

رد . أّما ما ؿافه افذين شبؼوكا ظن هذه افرشافة ؾسلؾرشافة افعزاكقغ ؿائؾغ أنَّ ــقسة روما صؽَّؽت ؾقفا ظذ أشاس أن بوفس مل يؽتبفا

ا يف ادوضع ادُـاشب. وأّما ظن  شول إشػار ؽر ادُتـازع ظؾقفا بغؾؾم أجده « أظامل بوفس»فه مؽاكًا خاصًّ ً ٕنَّ كػس افرَّ . وفؽن كظرا

ى -ضؿن من ذـرهم  -يف حتقته افواردة بآخر رشافة رومقة ذـر  ؾقجب ُمالحظة أن " افراظي" هرماس افذي ُيـسب إفقه افسػر ادُسؿَّ

مع أن افبعض يعتزوكه ٓ ؽـى ظـه شقَّام ظـد من ُيريدون تعؾُّم , افسػر ُمتـازع ظؾقه وٓ ُيؿؽن وضعه ضؿن إشػار ادُعسف هباهذا 

ت أن افبعض من أؿدم افُؽّتاب اؿتبسوا مـه, ؾـحن كعرف أنَّه ُيؼرأ يف افؽـائس. وظذ أي حال, مبادئ اإليامن . وهذا يؽػي ـام تبقَـّ

 [ار ؽر ادُتـازع ظؾقفا وإشػار ؽر ادُعسف هبا من اجلؿقع.إليضاح إشػ

رشافة وتوجد بغ أيديـا ]. 117صـ - 16: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

تفاهذا,  ٓـؾقؿـضس ة جداً , ُمعسف بصحَّ إػ ــقسة ـوركثوس ظـدما ؿامت ؾتـة  . وؿد ـتبفا باشم ــقسة روماوهي ضويؾة جدًا وهامَّ

. أّما ظن ؿقام ؾتـة وكحن كعؾم أن هذه افرشافة ـاكت ُتستعؿل يف ــائس ـثرة يف افُعُصور املاضقة وٓ زافتيف هذه افؽـقسة إخرة. 

 [يف ــقسة ـوركثوس يف افوؿت ادُشار إفقه, ؾشفد بذفك هقجقسبوس وصفادته صادؿة.

أّما فوؿا ؾنكَّه هو كػسه يف ]. 126صـ - 15: ع  24: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

بب افذي دظا إػ ـتابته,  ة ظن احلوادث ادُتقؼـة ظـدهبداية إكجقؾه ُيبغِّ افسَّ ظوا يف تللقف ؿصَّ ر بلنَّه إذ ـان آخرون ـثرون ؿد ترسَّ , ؾقُؼرِّ

ن يف إكجقؾه وصػًا دؿقؼًا فتؾك احلوادث افتي تؾؼى ظـفا ادعؾومات ػسه برضورة إراحتـا من آرائفم ؽر ادُتقؼـةؾؼد أحّس هو ك , ودوَّ

ُشل.ُيساظد ظذ هذا صداؿته افوثقؼة فبوفس وإؿامته معهافؽامؾة,   [, ومعرؾته فسائر افرُّ

أّما ظن ـتابات ]. 126صـ - 18و  17: ع  24: ف  3بة, ك , ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحتاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

شافتغ أخرين يوحـا ؾننَّ إكجقؾه فقس هو افوحقد افذي ُؿبِل أن ويف افُعُصور افّسابِؼة بدون كِزاع, بل أيضًا رشافته إوػ.  وفؽن افرِّ

. وفؽــا يف افوؿت ادُـاشب شـػصل يف هذه ادسللة أيضًا سؿةوأما ظن شػر افرؤيا ؾننَّ آراء أؽؾبقة افـاس ٓ تزال ُمـؼ. ُمتـازع ظؾقفام

 [من صفادة إؿدمغ.
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ـُ ]. 127صـ - 5إػ  1: ع  25: ف  3, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي:  ا بصدد ـّ وضاملا 

إناجقل جيب أن توضع  اً ابق ذـرها. وأول ـل يشء إذافّس  حيص ـتابات افعفد اجلديدكُ ـاشب أن ؾؿن ادُ  ,افبحث يف هذا ادوضع

افتي بغ أيديـا, وأيضًا  رشافة يوحـا إوػ, يؾقفا يف افستقب رشائل بوفسبعد هذا جيب وضع  .أظامل افرشل, يؾقفا شػر إربعة

هذه اء ادختؾػة ظـفا يف افوؿت ادـاشب. , افتي شـبغ أررؤيا يوحـا - ـاشبًا حؼاً ن ـان ذفك مُ إ -وضع . بعد ذفك تُ رشافة بطرس

, ؾبغ أيديـا افرشافة افتي ؽم من هذاعسف هبا من افؽثرين بافرَّ ادُ , ا إشػار ادتـازع ظؾقفاأمّ  .هي مجقعفا ضؿن إشػار ادؼبوفة اً إذ

شواء , رشافتا يوحـا افثاكقة وافثافثةطؾق ظؾقفام , وافرشافتان افؾتان يُ رشافة بطرس افثاكقةورشافة هيوذا وأيضًا  رشافة يعؼوبي سؿَّ تُ 

وما يسؿى بسػر , جيب أن يعتز أيضًا أظامل بوفس وضؿن إشػار ادرؾوضة .شماكتسبتا إػ اإلكجقع أو إػ صخص آخر بـػس آ

رؤيا جاكب هذه, ـام ؿدمت, , وإػ وما يسؿى تعافقم افرشلافتي ٓ تزال باؿقة,  رشافة بركابا, ويضاف إػ هذه ورؤيا بطرس افراظي

. وضؿن هذه افـتقجة, وفؽن أخرين يضعوَّنا ضؿن إشػار ادؼبوفة, مُت افتي يرؾضفا افبعض ـام ؿدَّ , إن ـان ذفك مـاشباً , يوحـا

ة افعزاكقون افذين ؿبؾوا ادسقح.  إكجقل افعزاكقغيضع افبعض أيضًا  ن إشػار وـل هذه يصح اظتبارها ضؿافذي جيد ؾقه فّذة خاصَّ

 [.ادُتـازع ظؾقفا

ا يف ]. 215, 214صـ - 8إػ  1: ع  8: ف  5, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي:  ً ٕنَـّ كظرا

ّتاهبا, افتي ؾقفا أظؾـوا ما وصل إفقفم من افتَّؼافق ـُ م, ظـد افؾُُّزوم, أؿوال آباء افؽـقسة و د بخصوص بداية هذا ادمفَّف وظدكا بلن ُكؼدِّ

ً ٕنَّ إيريـاوس هو أحدهمإشػار افؼاكوكقة,  فه, وأوًٓ ما يؼوفه ظن إناجوكظرا م أن أؿوا شقل , ؾنكَّـا شـُؼدِّ فؼد كؼ متَّى »ة: ادُؼدَّ

سان افؽـقسة يف روما. إكجقل بغ افعزاكقغ بُؾغتفم تؾؿقذ  - وبعد ارحتاهلم كؼل إفقـا ُمرؿس, إذ ـان بطرس وبوفس يؽرزان ويمشِّ

ن فوؿاـتابة تؾك إمور افتي ـرز هبا بطرس.  - بطرس وفسان حافه كجقل افذي أظؾـه يف ـتابه اإل - افذي ـان ُمالزمًا فبوفس - ودوَّ

ب, وافذي ـان أيضًا يضطَِّجع ظذ صدره  -. بعد ذفك كؼ يوحـا بوفس هذا ما «. إكجقؾه إذ ـان ُمؼقامً يف أؾسس بآشقا -تؾؿقذ افرَّ

ػه افّسابِق ذـره. أّما يف افؽتاب اخلامس  كه يف افؽتاب افثافث من ممفِّ ث ـام يع ظن رؤيا يوحـادوَّ سقح: وظدد اشم ضّد اد ؾقتحدَّ

جه, وٕنَّ هذه إمور هي ـذفك, وٕنَّ هذا افعدد ؿد ُوِجَد يف ـل افـَُّسخ افؼديؿة ادُعسف هبا, يميِّد صحته من رأوا يوحـا وجفًا فو»

وبعد ؿؾقل ؿال ظن كػس ...«. وادـطِق ُيعؾِّؿـا أنَّ ظدد اشم افوحش يتبغَّ من حروؾه, وذفك حسب ضريؼة احلساب بغ افقوكاكقغ 

حة يف افوؿت »دوضوع: ا ث بتدؿقق ظن اشم ضّد ادسقح: ٕنَّه فو ـان رضوريًا أن ُيذاع اشؿه برصا ة افؽاؾقة فؾتَّحدُّ وفقست فـا اجلُرأ

ة ُحؽم دومتقاكوس هذا ما ذـره «. احلارض فؽان افذي رأى افرؤيا ؿد أظؾـه. ٕنَّه رآها ُمـذ وؿت وجقز, يف جقؾـا تؼريبًا, يف أواخر ُمدَّ

. وأيضًا من رشافة بطرس إوػ, ُمؼتبسًا أدفَّة ـثرة مـفا, وؿد ذـر أيضًا رشافة يوحـا إوػدمفِّف ادُشار إفقه ظن رؤيا يوحـا. يف ا

ػر ؿائالً : »وؿد ـتب ظـه ما يع, ؾؼط بل أيضًا يؼبؾه« افّراظي» وهو ٓ يعرف ـتاب ل ـل يشء آمن بلن اهلل واحد: حسـًا تؽؾَّم افسِّ , أوَّ

إنَّ رؤية اهلل تـتج خؾودًا, واخلؾود : »وهو يستعؿل تؼريبًا كػس ـؾامت حؽؿة شؾقامن ؿائالً إفخ. « افذي خؾق ـل إصقاء وأـؿؾفا

بـا من اهلل  [«.ُيؼرِّ
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وبآختصار, فؼد ]. 261صـ - 2و  1: ع  14: ف  6, ترمجة: مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

م )أي: اـؾقؿـضس اإلشؽـدري( يف ممفِّػه  ً ظن مجقع إشػار افؼاكوكقةوصػًا مُ « وصف ادـاطر»ؿدَّ ُدون أن حيذف إشػار , وجزا

شائل اجلامع, ادُتـازع ظؾقفا ى رؤيا بطرس, ورشافة بركابا, إخرى ةأظـي رشافة هيوذا وافرَّ ػر ادُسؿَّ افرشافة إػ ويؼول إنَّ . وافسِّ

تَِبت إػ افعزاكقغ بافؾغة افعزاكقة, وفؽن فوؿا ترمجفا بدؿة وكؼها إػ افقوكاكقغ, وفذا ؾنكَّه يوجد افعزاكقغ من تللقف بوفس ـُ ا  , وأَّنَّ

 [يف هذه افرشافة كػس أشؾوب افتَّعبر افذي يف شػر إظامل.

وظـد ]. 276-273صـ - 14إػ  1: ع  25: ف  6مؽتبة ادحبة, ك  , ترمجة: مرؿس داود,تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

م )أي ر بلن إشػار افؼاكوكقة »أورجياكوس اإلشؽـدري( ؿائؿة ٕشػار افعفد افؼديم ـام يع:  :تػسره فؾؿزمور إول, ؿدَّ جيب أن ُيؼرَّ

أّما أشػار افعزاكقُّون آثـان »وبعد ذفك يؼول: «. اهلجائقة, وهي تتَِّػق مع ظدد حروؾفم ثـان وظؼوناـام شؾَّؿفا إفقـا افعزاكقُّون 

قه  وكه بلول ـؾؿة ؾقه افتَّؽوينوافعؼون ؾفي ـام يع: افسػر افذي ُكسؿِّ  -« يف افبدء»ومعـاها « براصقت», وفؽن افعزاكقغ ُيسؿُّ

 -« امسػقؽوديم», واشؿه افعدد -« وداظاً »أي: «, ويؽرا », واشؿه افالويُّون -« هذه إشامء»أي: « وفسؿوث», واشؿه اخلروج

, واشؿه افؼضاة وراظوث يف شػر واحد -, أويوشو بن كون يشوع بن كاف -أي: هذا هو افؽالم « افقادباريم», واشؿه افتثـقة

, واشؿه شػر واحدادؾوك افثافث وافرابع يف  -, أي: اددظو من اهلل واشؿه صؿوئقل, ادؾوك إول وافثاين يف شػر واحد -« شػاتقم»

يؿن, أي: أخبار إيام أخبار إيام إول وافثاين يف شػر واحد -أي: ممؾؽة داود «, ومؾش داود» , ظزرا إول وافثاين -, واشؿه دبرا

كشقد  -« ـوفث», واشؿه اجلامعة -« مؾوث», واشؿه أمثال شؾقامن -« شػارثؾقم», واشؿه ادزامر -واشؿه ظزرا, أي: ُمساظد 

إرمقا مع ادراثي وافرشافة يف شػر  -« يسقا», واشؿه أصعقا -« شر هساريم»)ٓ إكشاد اإلكشاد ـام يزظم افبعض(, واشؿه  شاداإلك

, واشؿه أشتر. وظالوة ظذ أشتر -, واشؿه أيوب أيوب -, واشؿه يزؿقال حزؿقال -, واشؿه داكقال داكقال -, اشؿه إرمقا واحد

هذا ما ذـره يف ادمفَّف افّسابِق ذـره. ويف ـتابه إول ظن إكجقل متَّى, «.« شاربث شاباكقل»واشؿفا , يوجد شػرا ادؽابقغهذه, 

إربعة, وهي افوحقدة افتي ٓ  :بغ إناجقل»افذي ُيبغِّ ؾقه ظؼقدة افؽـقسة, يشفد بلنَّه ٓ يعرف شوى أربعة أناجقل, ويؽتب أيت: 

, افذي ـان ظّشارًا, وفؽـَّه ؾقام بعد صار رشوًٓ فقسوع ظرؾُت من افتَّؼؾقد أنَّ أوهلا ـتبه متَّىامء, ا يف ــقسة اهلل حتت افسَّنكزاع بشل

ين من افقفودادسقح,  , وافثاين ـتبه مرؿس وؿد ـتبه وؾؼًا فؾتعؾقامت افتي تؾّؼاها من بطرس .وُكِؼ بافؾغة افعزاكقة, وؿد ُأِظّد فؾُؿتـرصِّ

وهو , وافّثافِث ـتبه فوؿا بـي.ابـًا ؿائاًل: ُتسؾِّم ظؾقؽم افتي يف بابل ادُختارة معؽم, وـذا مرؿس اسف به افذي يف رشافة اجلامعة يع

ه بوفس ين من إمم. وآخر افؽل اإلكجقل افذي ـتبه يوحـا. )...( وبطرس افذي ُبـِقَت اإلكجقل افذي أؿرَّ تِب من أجل ادُتـرصِّ ـُ , و

وفؽن هذا أمر , وفعؾَّه ترك رشافة ثاكقة أيضاً , ترك رشافة واحدة ُمعسف هباوى ظؾقفا أبواب اجلحقم, ظؾقه ــقسة ادسقح افتي ٓ تؼ

ث ظن ذاك افذي اتَّؽل يف حضن يسوع, أي: يوحـا افذي ترك فـا إكجقاًل واحدًا, رؽم أنَّه  .مشؽوك ؾقه وهل كحن يف حاجة فؾتَّحدُّ

, وفؽـَّه ُأِمَر بلن يصؿت وٓ يؽتب افؽؾامت وـتب أيضًا شػر افرؤياجدًا ممّا ٓ يسعه افعامل.  اظسف بلنَّه ـان مُمؽـًا فه أن يؽتب ـثراً 

تفام من , وُربَّام أيضًا رشافة ثاكقة وثافثة, وترك أيضًا رشافة ؿصرة جداً افتي تؽؾَّؿت هبا افوظود افسبعة.  وفؽـَّفام فقسا ُمعسؾا بصحَّ
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شافة إػ افعزاكقغ يف ظظاته ظـفا: «. , وُُها معًا ٓ حتتويان ظذ مائة شطراجلؿقع ر ما يليت بخصوص افرِّ إنَّ ـل »وظالوة ظذ هذا ُيؼرِّ

شافة إػ افعزاكقغ فقس ظاّمقًّا ـُؾغة افرشول افذي اظسف ظن كػسه من يستطقع متققز افػرق بغ إفػاظ افؾُّغوية ُيدرك أنَّ  أشؾوب افرِّ

شويّل بدؿَّة,  , أي يف افتَّعبر, بل تعبراهتا يوكاكقة أـثر دؿَّة وؾصاحة.بلنَّه ظاّمّي يف افؽالم بل ٓبد أن يعسف, ـل من يػحص افـَّص افرَّ

شوفقة ادُعسف هبا شافة ظجقبة وفقست دون افؽتابات افرَّ أيي, ُؿؾُت وإن ُشِؿَح يل بنبداء ر»وبعد ذفك ُيضقف ما يليت: « .أنَّ أؾؽار افرِّ

شولإنَّ  ر تعافقم افرشول, إؾؽار هي أؾؽار افرَّ َـّ ن ما ؿافه ُمعؾِّؿه ظـدما شؿحته فه , أّما إشؾوب وافتَّعبرات ؾفي فشخٍص تذ ودوَّ

شافة ؾؾَتْؼَبل ٕجل هذا. ٕنَّه ُٓبّد أن يؽون فألافُػرصة ؿدمغ تعؾقؾفم . فذفك إن اظتؼدت أيّة ــقسة أنَّ بوفس هو افذي ـتب هذه افرِّ

ا فؾرشول. شافة ؾاهلُل يعؾم ظـدما شؾَّؿوها إفقـا ظذ أشاس أَّنَّ َتب افرِّ ـَ أشؼف روما  اـؾقؿـضس. يؼول بعض من شبؼوكا إنَّ أّما من 

شافة, وأخرون إنَّ ـاتبفا هو فوؿا, ممفِّف اإلكجقل وشػر إظامل. َتب افرِّ  [«ـَ

بعد هذا ]. 332-329صـ - 27إػ  1: ع  25: ف  7مرؿس داود, مؽتبة ادحبة, ك  , ترمجة:تاريخ افؽـقسةيوشابقوس افؼقرصي: 

ث هؽذا )أي: ديوكقسقوس افؽبر بابا اإلشؽـدرية يف افؼرن افثافث(  فؼد رؾض افبعض ممَّن شبؼوكا افسػر : »ظن رؤيا يوحـاحتدَّ

ظغ بلنَّه بال معـ, ُمـتؼديـه إصحاحًا إصحاحاً , وحتاصوه ـؾقَّةً  ر, ظديم افزاهغ, ىوُمدَّ كه ُمزوَّ م يؼوفون إكَّه فقس . وؿائؾغ بلنَّ ُظـوا َّٕنَّ

ُشل. ٕنَّه حيجبه حجاب ـثقف من افُغُؿوض, وٓ هو رؤيا, من تصـقف يوحـا دون أنَّه مل يؽتبه أي واحد من افرُّ ِـّ أو , أو افؼديسغ, ويم

قعة افتي ُتدظى , أي واحد من رجال افؽـقسة ته اخلقافقة كسبفا إػ يوحـا, افؽوركثقونبل أنَّ ـوركثوس ممفِّف افشِّ م ؿصَّ . إذ أراد أن ُيدظِّ

كقًّا جدًا, ؾؼد ظ بِلنَّ  ؾَّمَ وهذا ما كادى به: إنَّ مؾؽوت ادسقح شوف يؽون مؾؽوتًا أرضقًّا, وٕنَّه ـان ُمـغؿسًا يف مؾّذات اجلسد, وصفوا

ج ادؾؽوت شوف يؽو ب وافتَّزوُّ فوة اجلـسقة, أو بتعبر آخر: يف إـل وافؼُّ ن ؿائامً ظذ هذه افتي أحبَّفا, أي يف صفوة افُبُطون وافشَّ

ته بطريؼة أـثر ُؿُبوًٓ.  تار يستطقع إصباع صفوا حايا, طـًّا مـه بلنَّه حتت هذا افسِّ ي مل أتجارس أن وافوٓئم وافّذبائح وذبح افضَّ ظذ أنَـّ

ي أظتز أنَّه ؾوق إدراـيأرؾض ا , وأن يف ـل جزء معاين ظجقبة جدًا خُمتػقة فسػر ٕنَّ افؽثرين من اإلخوة ـاكوا جُيؾُّوكه جدًا وفؽـَـّ

ـُت ٓ أؾفم افؽؾامت ؾلطّن أن وراءها معـى أظؿق.  ـُ ي إن  , بل أظتزها أظذ من أن وإكَّـي ٓ ُأريد أن أؿقسفا أو أحؽم ظؾقفا بعؼعٕنَـّ

ي ٓ أؾفؿه.وفسُت أرؾض ما ٓ أدرـه. تارـًا جمآً أوشع فإليامنـفا, أدر ب ٕنَـّ بعد هذا يػحص ـل شػر « , بل بافعؽس, أتعجَّ

ح بغبطة من حيػظوَّنا وؽبطة عب»يبدأ افؼول:  وبعد أن ُيزهن اشتحافة ؾفؿه حرؾقًّاافرؤيا  ة, ـام ُدِظَقت, ُيرصِّ د أن أـؿل افـبي ـل افـُّبوَّ

ة هذا افؽتاب, ويل أنا يوحـا افذي ـان يـظر ويسؿع هذا.  كػسه إذ ٕجل هذا ٓ أنؽر أنَّه ـان ُيدظى يؼول: ضوبى دن حيػظ أؿوال ُكبوَّ

وح افُؼُدس. وإنَّ هذا افسػر من ـتابة صخص ُيدظى يوحـا, يوحـا يس ُمؾفم بافرُّ يٓ  . وأواؾق أيضًا أنَّه من تصـقف رجل ؿدِّ وفؽـَـّ

ق بلنَّه شافة اجلامعة, هو افرشول ابن زبدي أصدِّ ي أشتطقع احلُؽم من ضبقعة ـؾقفام. أخ يعؼوب ـاتب إكجقل يوحـا وافرِّ ومن , ٕنَـّ

. ٕنَّ اإلكجقع مل يذـر اشؿه يف أي مؽان, ومل ُيعؾن ظن ذاته ٓ يف أنَّه فقس من تصـقػه, ومن مضؿون ـل افسػر, صقغة افتَّعابر

شافة ر هو. وفو أنَّه ؽر واضح َمْن هو اإلكجقل وٓ يف افرِّ . )...( وفؽن جيب افتَّسؾقم بِلنَّ ـاتب هذه إمور ـان ُيدظى يوحـا ـام ُيؼرِّ

ب, أو افذي اتَّؽل ظذ صدره, أو أخ يعؼو رًا يف اإلكجقل, أنَّه هو افتؾؿقذ ادحبوب من افرَّ ب, أو يوحـا هذا. ٕنَّه مل يؼل, ـام ؿقل ِمرا
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ب. )...( افذي صفد وشؿع اف , افذين بسبب حمبَّتفم فه وإظجاهبم به ويف اظتؼادي إكَّه ـان ُهـافك ـثرون بـػس اشم افرشول يوحـارَّ

ي افؽثرون من أبـاء ادممـغ بوفس  ذوا كػس افؾَّؼب ـام ُيسؿِّ ب مثؾه, اَّتَّ واؿتدائفم به ورؽبتفم يف أن يؽوكوا حمبوبغ من افرَّ

أّما شػر افرؤيا ؾقختؾف ظن هذه افؽتابات وؽريب . )...( ويبدآن بلشؾوب واحد, شافة يتَِّػؼان مع بعضفامٕنَّ اإلكجقل وافرِّ وبطرس. 

وظالوة ظذ هذا ؾننَّ أشؾوب . )...( ويؽاد خيؾو من أي تعبر يوجد ؾقفام. وٓ يؿّس موضوع افسػرين من ؿريب أو بعقد. ظـفا

شافة خيتؾف ظن أشؾوب شػر افرؤيا ة. اإلكجقل وافرِّ ي مع ذفك . )...( وأنا ٓ أنؽر أنَّ افؽاتب أخر رأى رؤيا, وكال ظؾامً وكبوَّ وفؽـَـّ

, بل هو يستعؿل اصطالحات بربرية, ويف بعض ادواضع أؽالضًا كحوية. أظتؼد أنَّ هلجته وُفغته ٓ تتَِّػؼان مع افؾُّغة افقوكاكقة افُػصحى

ي ٓ ُأريد م,  وٓ ُيعـقـا اإلصارة إفقفا, ٕنَـّ ي أذـر هذه إمور بروح افتَّفؽُّ إكَّام ُؿؾُت هذا بؼصد إيضاح اخلالف بغ أن يُظّن أي واحد أنَـّ

 [.«افؽتابات ادُختؾػة

 

 يف اخِلتام ......

 مكسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّ 

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, حمؿد صاهغ 

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

 بـعؿته تتّم افصاحلاتاحلؿد هلل افذي 
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