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مي ل: ُمؼدِّ  افبوب إوَّ

س ذم تبويـف  ِوْحدة افؽتوب ادُؼدَّ

 ـتبي ٓ ُيدرـقن ظؿؾفؿ ادُؼدَّس ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ س اشتغرؿً ـتوبتف ؼدَّ ادُ وافؽتوب ]. 9صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َّ , ـغآٓف افسِّ  ؾؼد ظوش . ٓ تؽود تربطفؿ ببعضفؿ افبعض ظالؿي زمـقي أو مؽوكقي, نوس ظديديـً بقاشطي أُ وت

مل يؽتى رشوئؾف  - شقل مثالً ـبقفس افرَّ  - افبعض مـفؿ حتك أنَّ , تؾػيوؿطـقا أموــ خُم , تبوظدةمُ  ؽوفبقتفؿ ذم أحؼوب

شورك ذم إخراج ف يُ ـ أحد مـفؿ يدري أنَّ ـام مل يؽُ  .وف واحدةرُ فظُّ بقي , أو تؾمؽون واحد أو ,ـ واحدمَ ختؾػي ذم زَ ادُ 

رادة اهلل ذم إستـدًا واحدًا ؾريدًا يرجع إفقف افبؼ فقعرؾقا مـف ؾفؿي وجيعؾ مـفو مُ ـتوبوهتؿ ادُ  ؿ ـّؾ ـتوب واحد يُض 

 [.تف ذم خالصفؿحقوهتؿ وخطَّ 

تعؾقؼ: 

  ُد دِّ طؾؼًو  أن ُي ؿؽـ مُ ٓ يُ  ف دائامً , فؽـَّ «ننوس ظديدوس ـتبف أُ ؼدَّ وب ادُ أن افؽت» :ف ذم هذه افػؼرة ؿولالحظ أنَّ ك

 :حديد, وذفؽ ٕشبوب مـفومـ افؽتبي بوفتَّ  ظدداً 

o  َّس.ؼدَّ , وهذا ـثر ذم افؽتوب ادُ (افؽوتى جمفقل)عرف ـوتبف ػر ؿد ٓ يُ افسِّ  أن 

o ن.ػر افقاحد ـتبي ـثروف ؿد يؽقن تتوبع ظذ افسِّ نَّ أ 

o  َّـَ  د ادسقحققندِّ ستحقؾ أن ُي ؾؿـ ادُ  ,ى أـثر مـ شػرتَ ـَ  واحداً  ف ؿد يؽقن ـوتبوً أن بي افؽتوب, تَ ظدد 

 ؼريى.يذـر افعدد بوفتَّ  دائامً 

 «شورك ذم إخراج ف يُ ـ أحد مـفؿ يدري أنَّ ـام مل يؽُ  ,ٓ تؽود تربطفؿ ببعضفؿ افبعض ظالؿي زمـقي أو مؽوكقي

ـَ  ـّؾ  هذه افػؼرة كستػقد أنَّ  : ذم«ؾفؿيدُ ـتوبوهتؿ ا ؿ ـّؾ ـتوب واحد يُض  س ـون ٓ ؼدَّ افؽتوب ادُ  ذمى تَ مـ 

ـَ هُ  يعؾؿ أنَّ  ر فف أن يؽقن ؼدَّ ـتوبف مُ  قؽتى بعده, بؾ ٓ يعؾؿ أنَّ شهـوك مـ  ى ؿبؾف, وٓ يعؾؿ أنَّ تَ ـوك مـ 

 يدل مثاًل ظذ عغَّ مُ  شػرٍ  ذم  بـص  يتلأن ك ّح ٓ يِص  فـو كؼقل أنَّ شًو. ومـ هُ ؼدَّ ل بعد ذفؽ مُ ؿِّ مـ ـتوب ُش  جزءً 
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مقحك بف مـ  فأنَّ  ظذ شػر ـّؾ  ذمقد دفقؾ ُج مـ وُ  دَّ بُ , بؾ ٓ, ٓطبؼ ظذ افؽتوب ـؽّؾ ـافقحل وكؼقل هذا ي

 .«شورك ذم إخراج ـتوب واحدف يُ ـ أحد مـفؿ يدري أنَّ مل يؽُ » :فاهلل. وذفؽ ٕنَّ 

ظف  ضبقعي افقحل وتـقُّ

 سبي فطبقعي افقحلصقغي هنوئقي بوفـِّ  ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  ـقيف أنَّ يستحؼ افتَّ  وإكَّف ٕمرٌ ]. 12صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َـّ سؼدَّ سبي فطبقعي افقحل ذم افؽتوب ادُ قغي هنوئقي بوفـِّ مل تضع ِص , ظوميسغ افعِ افؽـقسي إوػ بآبوئفو افؼدِّ  افرأي  , وفؽ

لثر شي وبغ افتّ ؼدَّ خصقي اإلكسوكقي فُؽّتوب إشػور ادُ ؿققز بغ افشَّ ي ـون راضقًو ظـ افتَّ ػي ظومَّ وئد بِص سقحل افّس اد

 [.ـكيـ افبؼي واإلهللمـ افعُ  ووفي فتحديد جمول ـّؾ دون حُم , اإلهلل افقاؿع ظؾقفؿ

 :تعؾقؼ 

  َّأموــ كػصؾ بغ  نأـو ٓ كستطقع فؽـَّ  ,اإلهللـك ُمتداخؾ مع افعُ  بؼىُظـك  افؽتوب بف كػفؿ مـ ذفؽ أن

خؾ اأن تتد فػوظ افبؼييك فألوـقػ يتسـَّ  ,ـك إهللوإخرى افتل هبو ظُ  ,ـك بؼيهبو ظُ  افتلقص ُص افـُّ 

َـّ  ,ؽ حقل افؽتوب ـؽّؾ ؿققز هذا يبعٌ بوفشَّ م افتَّ دَ ظَ  إنَّ  .ز ظـفون تتؿقَّ أاإلهلقي بدون  مع ـالم ظومل  روأتذ

راف افؽتوب  إنَّ ]: «ؿقال يسقعأحتريػ » ـتوبفذم  «يرمونإبورت » افؽبر ّصِّ ؼد افـَّ وافـَّ  ّتوريخ ادسقحل ادُبؽِّ

 .[فوييػ افـِّ وإتوب بؼي مـ افبدايي س ـِ ؼدَّ ادُ 

  ًؿ ؟ هؾ هُ امقن ظذ افؽتوبؿ ؿقَّ هؾ هُ جيى ظذ أبوء أن يضعقا صقغي فعؼقدهتؿ ذم افقحل؟!  حوذا وأجضو

حتك يؽقن فؽالمفؿ  نوس ؾقق افبؼ افعوديغؿ أُ ؟ هؾ هُ ؿ ؾقفؿؽَ يـ يؽؿقن ظؾقف وفقس هق مـ ُي افذ

 .رضب بؽالمف ظرض احلوئطظذ ـالمف بدفقؾ يُ  مـ مل يلِت  ؟ إنَّ شؾطون ذم ـّؾ يشء

 « ُِّمقحك بف أخؿ يُؽـ مـ ادُػسض ظذ ـتوٍب  :«سبي فطبقعي افقحل ذم افؽتوب ادؼدسمل تضع صقغي هنوئقي بوفـ

د فـو بـػسف ـقػ تؿَّ هذا افقحل. ـقػ   افقحل؟! هؾ هل ؽقػقياف يؿد ظذ وجف افدِّ دِّ ٓ ُي مـ اهلل أن ُيدِّ

وظذ ـّؾ ؾريؼ أن  ؟ػظ ـام يؼقل افبعض أخربوفؾَّ  ؟, أم هلعظؿ ادسقحغ أنبودعـك واإلهلوم ـام يؼقل مُ 

فقؾ  س.ؼدَّ ظذ ـالمف مـ افؽتوب ادُ  يليت بوفدَّ
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 ؟ً أشػورهعَ س ـقػ ُُجِ ؼدَّ : افؽتوب ادُ افبوب افثوين

 ؟ً أشػورهعَ افعفد افؼديؿ ـقػ ُُجِ : افػصؾ إول

ي  ؾِؽرة ظومَّ

داً جومعًو فؾُؽتُى ◄  اشامً ُمقحَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ خالل افـؿق ادطرد فؾؽتوبوت ] .17صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

دًا قحَّ ى اشامً مُ تُ ؽـًو أن تلخذ هذه افؽُ ـ ُم ؽُ مل ي ,افذى اشتغرق مويؼرب مـ أخػ ظوم سؼدَّ كً افؽتوب ادُ افتل ـقَّ 

شتعالكوت ايضؿ  تفؿ اخلطرة ذم إطفور ـتوب ظجقى مـ كقظففؿَّ تتوبعقن مل يؽقكقا يشعرون بؿُ وب ادُ تّ ؾوفؽُ  .جومعوً 

 [.ةاهلل فؾبؼ ظذ مدى هذه إجقول ادديد

 تعؾقؼ: 

  َّؿؽـ هذا.د ظدد افؽتبي, وٓ يُ دِّ أن ُي  خرى ٓ يستطقعة أُ مر 

  شؿ,يسؿقا ـتوهبؿ هبذا آ فؽلوفقس فف أصؾ ذم افؽتوب  ,نػسفؿأاشؿ افؽتوب هق مـ وضع ادسقحقغ 

 ,بؾ افعفد اجلديد وافؼديؿ وأشامء إنوجقؾ وؽرهو مـ إشامء ,شؿ افؽتوب ؾؼطا ذموهذا فقس 

 . افؽتوبـؾ هذا فقس فف أصؾ ذم ,اشوت وإظقوددَّ ت وافؼُ ا ـوفصؾق

   َّٓ  :افؽريؿ ؾقف ـثراً  «افؼرآن»ؾؼد ورد اشؿ  ,شالم أن كؼقل احلؿد هلل ظذ كعؿي اإلوٓ يسعـو إ

o ▬ ِذَي ُأنِزَل ِؾقِف  [185 :]افبؼرة♂ اْفُؼْرآنُ َصْفُر َرَمَضوَن افَّ

o ﴿ َونَ  َوَفقْ  اْفُؼْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أَؾال ـْ  ـَ   َؽْرِ  ِظـدِ  ِم
ِ
ثِراً  اْختاَِلؾوً  ِؾقفِ  َفَقَجُدواْ  الّل  [82 :افـسوء]♂ ـَ

o ﴿ ؿ اْفُؼْرآنُ  َهَذا إيَِلَّ  َوُأوِحَل ـُ  [19 :إنعوم] ♂َبَؾغَ  َوَمـ بِفِ  ُٕنِذَر

o ﴿ ِ[2 :يس]♂ احْلَِؽقؿِ  اْفُؼْرآن 

o ﴿ [1 :ؿـ] ♂ اْدَِجقدِ  َواْفُؼْرآنِ  ق 

o ﴿رِ  َفُؼْرآنٌ  كَّفُ إ ؿعي]♂  يؿٌ ـَ  [77 :افقا

o ﴿ـُ  إِكَّو ْفـَو َكْح  [23 :اإلكسون]♂ َتـِزيالً  اْفُؼْرآنَ  َظَؾقَْؽ  َكزَّ
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 « ُإذا ـون افؽوتى كػسف ٓ يشعر «تفؿ اخلطرة ذم إطفور ـتوب ظجقى مـ كقظففؿَّ مل يؽقكقا يشعرون بؿ :

ي اخلطرة, هؾ أوحك فؿَّ ذه ادُ ؾام افذي جعؾؽ تشعر أنً هب ,ف يؽتى وحل مـ اهللتؾؽ, وأنَّ  ةبؿفؿتف اخلطر

 بدفقك. , وإن ـون أوحك فؽ ؾلدلاهلل فؽ

ل  ◄ شي تسؿقيأوَّ   ُأضؾؼً ظذ افُؽتُى ادُؼدَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ أول تسؿقي أضؾؼفو ـوتبقا  وـوكً]. 17صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

تبً ؿبؾفؿ هل أنػسفؿ ظذ إج سؼدَّ افؽتوب ادُ  ـُ ء إوػ افتل  أنو » :2/  9 ـام جوء ذم شػر داكقول ,«ىتُ افؽُ »زا

ـغ افتل ـوكً ظـفو ـؾؿي افرب إػ أرمقو افـبل فؽامفي شبعغ شـف ظذ خراب ى ظدد افسِّ تُ داكقول ؾفؿً مـ افؽُ 

 [.«أورصؾقؿ

 ى وفقس ـتوب تُ ـُ  ◄

ي ظـ افؽتوب اُرهبون دير إنبو مؼور:  سؾؽرة ظومَّ ػ إو افعفد اجلديد ؾؼد أصور أمَّ ]:18صـ -, دار جمؾَّي مرؿس دُؼدَّ

 [.scared writings »شيؼدَّ ى ادُ تُ افؽُ » أو scriptures ,(1)«ىتُ بوفؽُ » إشػور افعزيي افؼوكقيي

ح شبى ِض ويتَّ  «افقد ستـد بخطّ مُ »ومعـوهو   scriptumأصؾفو ٓتقـل  scripturesافؽؾؿي اإلكجؾقزيي ] :اهلومش ذم

ـُ س فؽقكف جمؿقظي مُ ؼدَّ إضالؿفو ظذ افؽتوب ادُ   [.يسغ أنػسفؿً بقاشطي رجول اهلل افؼدِّ بَ تِ ستـدات أصؾقي 

 :تعؾقؼ 

  اشتخدام ـؾؿي«scriptures»  ورة إيامهنؿ بلنَّ هذه افؽتوبوت شي ٓ يعـل بوفرضَّ ُتى افـَّصورى ادُؼدَّ ـُ ذم حّؼ 

يس َـّ افؽؾؿي تعـل ببسوضي ـام ؿول: ُمستـد بخّط افقد, أي مؽتقبي بقاشطي رجول اهلل افؼدِّ غ أنػسفؿ, وفؽ

بى إضالق وثقؼي مؽتقبي يدويًو, أو بوختصور خمطقضي أو يشء مؽتقب, وٓ داظل فؾُؿبوفغي ذم تػسر ش

شي.افؽؾؿي ظذ  ُتى ادسقحقغ ادُؼدَّ  ـُ

  معوً افعفد افؼديؿ واجلديد ◄

سؾؽرة ظوُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ م فـو أـثر مـ ؼدِّ ؾقُ  ابعافؼرن افرّ و أمَّ ]:19صـ -, دار جمؾَّي مرؿس مَّ

 [.د واحدؾَّ غي افققكوكقي مـسقخغ ذم جُم قد افعفديـ افؼديؿ واجلديد بوفؾُّ ُج وُ دفقؾ ظذ 
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تعؾقؼ: 

  بع, وهوتون كتون مـ ادخطقضي افسقـوئقي وادخطقضي افػوتقؽوكقي مـ خمطقضوت افؼرن افرا ادخطقضتون مؽقَّ

َّٓ إذا  أـثر مـ جُمؾَّد واحد. إذن, ؾوفؼقل بلنَّ افعفد افؼديؿ وافعفد اجلديد ُُجعو ذم جُمؾَّد واحد ؽر صحقح, إ

كً مـ أـثر مـ جُمؾَّد, ؾفل ذم افـِّفويي ـتوب واحد.  تّؿ اظتبور ادخطقضي, وإنَّ تؽقَّ

 ى إػ افؽتوب تُ مـ افؽُ  ◄

س,بو مؼور: ُرهبون دير إن ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ وب افققكوكقغ تّ عتود بغ افؽُ وـون ادُ ]. 19صـ -دار جمؾَّي مرؿس  ؾؽرة ظومَّ

افغرب  وؿد ظؿَّ  ,Biblia=  «ىتُ افؽُ » ضقء ـقهنام ذم جمؿقظي واحده بـوا ظـ افعفديـ افؼديؿ واجلديد ظذ عزِّ أن يُ 

 (3)غقيي فؾؽؾؿي افققكوكقيافؾُّ  ة افؼوظدذم تغقرحدث  رن افثوفٌ ظؼوذم افؼ .ؼىومؾ فؾَّ شتعامل افّش هذا آ أجضوً 

Biblai   ُافؽتوب » ػإ «شيؼدَّ ى ادُ تُ افؽُ »  وهؽذا اشتبدفً ترُجتفو مـ, «ـتوب»ي أ ,ػردؾلصبحً تعـل اشؿ م

ؽؿ مـ بوفرَّ  ,ويقحل فؾؼورىء بقحدهتشي ؼدَّ ت افؽـقسي ظذ تعبر أو فؼى فؾؽتوبوت ادُ وبذفؽ اشتؼرَّ , «سؼدَّ ادُ 

ئفو افدّ اختالف أحؼوهبو افتّ   [.اخؾقيورخيقي وتبويـ اجزا

 .طؾؼ ظذ ورق افزدي بوإلكجؾقزييوهق آشؿ افذي يُ , Biblos ي مـشتؼَّ ـؾؿي يقكوكقي مُ  Biblia] :اهلومش ذم

 [. Bibleسؼدَّ سؿقي اإلكجؾقزيي فؾؽتوب ادُ ومـفو جوءت افتَّ 

تعؾقؼ:  

  َّمـ وضع ادسقحقغ  دائامً  ,قمؿُ ادسقحقي ذم افعُ  أو افعؼقدة ,سؼدَّ ظالؿي بوفؽتوب ادُ  ء ففيش أّي  كجد دائامًً  أن

ن, ققادسقح ؟وضع افؼوكقن افذي ؿ ادسقحقغ أنػسفؿ, ومـهُ  ؟وضع اشؿ افؽتوب افذي ؿـ, ؾأنػسفؿ

 ذمظقن ويدَّ  ,نققحقادس ؟ـتى افؽتوب افذي ن, وأجضوً ً مـقادسقحق ؟يامن ذم ادجومعد اإلحدَّ  افذي ومـ

 .دفقؾ ّي وفقس ظؾقف أ ,ظؾقف ـذبوً , سدُ وح افؼُ ف بتلجقد افرُّ ذفؽ أنَّ  ـّؾ 

 « َّؿ اتَّػؼقا  :«يقحل فؾؼورىء بقحدهتوشي ؼدَّ ت افؽـقسي ظذ تعبر أو فؼى فؾؽتوبوت ادُ وبذفؽ اشتؼر أيَّ أهنَّ

أب مـ أبوء  ـّؾ  أنَّ  كجدفقس فف شـد ـتويب, و , رؽؿ أنَّفدسقحلا يامنف شقزيد مـ إد أنَّ جرَّ دُ ظذ هذا آشؿ 

 :جروم كػس هذا افؽتوب أنَّ  ذمـام ورد  خوّص فؽتى افعفد افؼديؿ واجلديد, إوائؾ اختور فـػسف اشؿ

 بودؽتبي اإلهلقي. ك افؽتوبشؿَّ  (افؼرن اخلومس بوءآمـ )
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 «افعفد اجلديد»و  «افعفد افؼديؿ»: افػصؾ افثوين

س»معروف ؿبؾ اشؿ  «تقؼد افعافعف»اشؿ  ◄  «افؽتوب ادُؼدَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ زان فؾؼسؿغ ؿقِّ ـون آشامن ادُ ] .20ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 ؿـوعؾِّ دُ  كقيافثو شوفيافرِّ  ؾػل .ـؾقفام ؿّ د افذي يُض جؾَّ ؼى افشومؾ فؾؿُ ؿبؾ افؾَّ س معروؾغ ؼدَّ ئقسقغ فؾؽتوب ادُ افرَّ 

ًْ  َبْؾ » ؿقفف: ذم مقشك كومقس ظذ «افعتقؼ افعفد» اشؿ بوفػعؾ ُأضؾِؼ ـثقس,يـقر إػ افرشقل بقفس  َأْذَهوهُنُْؿ, ُأْؽؾَِظ

ُؿعُ  َذفَِؽ  اْفقَْقمِ  َحتَّك َٕنَّفُ  َءةِ  ِظـْدَ  َكْػُسفُ  اْفُزْ   [.(3/14ـق 2) «اْدَِسقِح  ذِم  ْبَطُؾ يُ  افَِّذي ُمـَْؽِشٍػ, َؽْرُ  َبوٍق  اْفَعتِقِؼ  اْفَعْفدِ  ِؿَرا

تعؾقؼ: 

  ُأي افعفد افؼديؿ وافعفد اجلديد.  :زانؿقِّ آشامن اد 

  َّس.ؼدَّ أي افؽتوب ادُ  :ومؾؼى افّش افؾ 

 ـذ أواخر افؼرن افثوين ن مُ معروؾو ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:   ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ أصبح هذا  ,مـرور افزَّ بؿُ و]. 21صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

و  «افعفد افؼديؿ»وذم افغرب ـون آشامن  .تؿعيشي ادسقحقي جُم ؼدَّ ى ادُ تُ افؽُ  طؾؼ ظذ ـّؾ يُ  ]افعفد اجلديد[ آشؿ

أحد آبوء  ,ترتؾقون يمؽؿ مـ مقؾ افعالَّ هذان آشامن بوفرَّ  وؿد اشتؿرَّ  .ـذ أواخر افؼرن افثوينمعروؾغ مُ  «افعفد اجلديد»

 [.«ظفد» فػظي حمّؾ  «ستـدمُ »ػ إحالل ـؾؿي إ ,تقـقي ذم ذفؽ افعكـقسي افالَّ افؽ

 ؟ـقػ ُجعً أشػور افعفد افؼديؿ

 تفمودَّ  افعفد افؼديؿ اشتؼك مـفو ستـداتمُ  ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ توبي افعفد زمون ـِ  يؿتدّ ]. 22, 21صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ـُ اث افرُّ وؽوفبقي هذا افسُّ  .ـغى كحق مـ أخػ مـ افسِّ دَ فؼديؿ ظذ مَ ا ئقؾ افؼديؿي إفغي  ,غي افعزاكقيى بوفؾُّ تِ وحل  رسا

 ـام أنَّ  ,ؼوبؾي فؾعزاكقي ومـ كػس ظوئؾتفوهلجي مُ  لافتل ه ,مقياغي أروأظؼبتفو افؾُّ  ,بلافتل اكدثرت تدرجيقوً ً بعد افسَّ 

ـُ فسُّ بعضوً ً مـ أجزاء هذا ا حديد متك بدأت ـتوبي ر ظذ وجف افتَّ ؼرِّ ؿؽـ أن كُ وٓ يُ , ةرتلخِّ قر مُ ُص ظُ  ذم ى بوفققكوكقيتِ اث 
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و مّ , شـي ؿبؾ ادقالد 4000ق يرجع اػ حقايل ت ذم افؼَّ دَ جِ توبي ديـقي وُ أؿدم ـِ ؾتوريخ . ستـدات افعفد افؼديؿل مُ أوَّ 

 [.تفوهل افتل اشتؼك مـفو افعفد افؼديؿ مودَّ  ,وم رؤشوء أبوءـقي أجّ ـوك خمطقضوت ديٓ كستبعد أن تؽقن هُ جيعؾـو 

تعؾقؼ: 

 « ِّتدويـ افعفد افؼديؿ بدأ نَّ أوكحـ كعؾؿ  : «ـغيؿتد زمون ـتوبي افعفد افؼديؿ ظذ مدى كحق مـ أخػ مـ افس 

إػ بدايي افؼديؿ ترجع فؾعفد  ـومؾي أؿدم خمطقضي وكجد أنَّ  ,و افثوين ظؼ ؿبؾ ادقالدأـذ افؼرن افثوفٌ مُ 

ػ إ ,مـذ بدء تدويـ إصؾ (شـي 0023) مونؿرن مـ افزَّ  23أي بعد حقاػ  ,ادقالدي افؼرن احلودي ظؼ

ل وافثوين ؿبؾ ادقالد,  ترجع افتلو ,اـتشوف خمطقضوت ؿؿران أن تؿَّ  أي بعد أؿدم أجزاؤهو إػ افؼرن إوَّ

فف تبعد ظـف كسخي  ؿربوأأصقفف مػؼقدة,  عد هذا كثؼ ذم كّص أب ,(يشـ 1100)مون ؿرن مـ افزَّ  11حقاػ 

 ,ومريافسَّ  ,احوشقري ,افؼؿراين): قص افعفد افؼديؿُص كُ  ـّؾ  ـر أنَّ ومـ اجلدير بوفذِّ  !شـي؟ 1100

وافعفد افؼديؿ ـام هق بغ أجديـو أن ملخقذ مـ ذم آٓف ادقاضع,  ختتؾػ ظـ بعضفو افبعض (لبعقـافسَّ 

 .)أؿدم كسخي ظزيي ـومؾي فؾعفد افؼديؿ( فقــجرادمـ خمطقضي  ي,قرص احوشافـَّ 

 « ُتف وهل افتل ,وم رؤشوء أبوءـوك خمطقضوت ديـقي أجّ ٓ كستبعد أن تؽقن ه  :«اشتؼك مـفو افعفد افؼديؿ مودَّ

وح وأجـ ـون افرُّ  ؟ـوك مصدرـقػ يؽقن هُ  ,ف مـ وحل اهللػسض أنَّ ادُ , وـقػ يستؼل مـ مصودر ؿبؾف

قحل اف ـأج مقجقدة ذم ـتوبوت ؿديؿي, ةر مودَّ رِّ صخص ُي . ظوء افقحل توموً دِّ ا؟, ؿقل ـفذا يـسػ سدُ افؼُ 

 !هذا؟ ذمهلوم اإلو

س افعزي ◄ بعقـقي ظذ افؽتوب ادُؼدَّ ُجي افسَّ  إضوؾوت افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ بعً ؾؼد اتَّ  ,و افؽـقسي ادسقحقيأمَّ ] .23صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

وظرؾً  ,غي افققكوكقي ذم افؼرن افثوفٌ ؿبؾ ادقالدشؽـدريي افذيـ ترُجقا ـتوب افعفد افؼديؿ اػ افؾُّ تؼسقؿ هيقد اإل

َّٓ  ,بعقـقيُجي افسَّ بوفسَّ  ظزيي أخرى مل  ىتُ سُجي فؽُ سعي وافثالثغ شػراً ً أشػوراً ً مُ أضوؾً اػ افتِّ ُجي هذه افسَّ   أنَّ إ

 ً أصالً عَ ِض وـتوبوت وُ  ,وادؽوبقغ إول ,وهيقديً ,يشقع بـ شراخ :مثؾ ,س افعزيؼدَّ ـفو افؽتوب ادُ يتضؿَّ 

وإضوؾوت بوفققكوكقي فبعض  ,وادؽوبقغ افثوين ,وبوروخ ,وحؽؿي شؾقامن ,وضقبقً ,زدارس إولإ :مثؾ بوفققكوكقي

 [.مثؾ إضوؾوت فسػر اشتر وإضوؾوت شػر داكقول افعزيص إشػور ادقجقدة أصالً ً ذم افـَّ 
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 اختالف ضقائػ افقفقد ظذ ترتقى أشػور افؽتوب ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ اختالف ف يقجد أجضوًً  ـام أنَّ ]. 24, 23صـ - , دار جمؾَّي مرؿسؾؽرة ظومَّ

ػ ثالثي أؿسوم إؿقن افعفد افؼديؿ ؼسِّ ؾؼد ـون هيقد ؾؾسطغ يُ  .رييذم ترتقى إشػور بغ هيقد ؾؾسطغ وهيقد اإلشؽـد

ؾو  :رئقسقي و ترتقى إشػور ظـد هيقد اإلشؽـدريي أمَّ )...(  (شيؼدَّ افؽتوبوت ادُ  يأ)افـومقس وإنبقوء واهلوجققجرا

 [.س افذي تستخدمف افؽـقسي ادسقحقي حوفقوً ؼدَّ كػس ترتقبفو ذم افؽتوب ادُ ؾفق 

تعؾقؼ: 

  و ظـد  ☺مـ ادعؾقم أنَّ ترتقى شقر افؼرآن افؽريؿ تقؿقػل مـ افـَّبل حمؿد , أمَّ بقحل مـ اهلل ظزَّ وجؾَّ

, وحتك هذا افعؿؾ افبسقط افتَّوؾف مل افقفقد وافـَّصورى ؾؼد محؾقا ظذ ظوتؼفؿ مسئقفقي ترتقى إشػور افؽتوبقي

 قى إشػور افؽتوبقي بشؽؾ خُمتؾػ.يـجحقا ذم آتَّػوق ظؾقف, ؾؼد ؿومً ـّؾ ضوئػي بست

ك  ◄ شي «افُؽتُى افؼوكقكقي»إضالق ُمسؿَّ  ظذ إشػور ادُؼدَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ابع أصبح افقصػ وذم افؼرن افرّ ] .25صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

مؼقوشوً ً ظتبورهو هل ذم ذاهتو ٓ شببوً  «سؼدَّ ؿوكقن افؽتوب ادُ »ـ ؿْ و ِض أو أهنَّ  «ى ؿوكقكقيتُ ـُ » وفوئل هلذه إشػور بلهنَّ افـِّ 

ى افتل ؿبؾ تُ بام ؾقفو افؽُ  .وافؽتوبوت ادسقحقي ئوؿوكقكوً ً روحقوً ً تؼقؿ بقاشطتف ُجقع ادبود, فؾحؼقؼي ومعقوراً ً فإليامن

 [.وافتل ورثتفو افؽـقسي مـ ادجؿع افقفقدي ,ادسقحقي

  فو فداودً ـؾّ مزامر داود فقس◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ افذي يـسبف  ,ؾسػر ادزامر مثالً ً ] :30صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ـُ  وأنَّ , واضعقف ـثرون ثبً مـ افبحٌ أنَّ  ,ؼؾقد إػ داود افـبلافتَّ  ذم  وبوٕخّص  ,بلً بعد افسَّ بَ تِ ـثراً ً مـ ادزامر 

 [.عـقكي بوشؿ داودمزمقراً ً مـفو مُ  73 ؼؾقد ذم كسبي ادزامر فداود ؾسجع اػ أنَّ و كظرة افتَّ أمَّ  .ؽوبقغأجوم اد
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 صفودات تورخيقي بؼوكقكقي أشػور افعفد افؼديؿ

 افعفد افؼديؿ ؿوكقنجمؿع يؿقـو و ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ل وذم أواخر افؼرن ادسقحل إوَّ ]. 34صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 [.س افعزيؼدَّ افتل يشتؿؾ ظؾقفو افؽتوب ادُ  أؿر جمؿع افقفقد بؿديـي يؿقـو ؿوكقكقي إشػور آثـغ وافعؼيـ (م 90)

 ي فؾعفد افؼديؿكقبعقـقي افققكوُجي افسَّ ثوفثوً ً: صفودة افسَّ 

بعقـقي وأشػورهو افققك ◄ ُجي افسَّ  وكقي ظـد ادسقحقغ إوائؾأمهقي افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ مل يعرف ادممـقن أتقن مـ ]. 35صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َّٓ تُ ـُ  ,ـضؿقن فؾؽـقسي ادسقحقيوادُ  ,ؿمَ إُ  ُجي ُجي افققكوكقي هلذه إشػور ادعروؾي بوفسَّ افسَّ  مـ ى افعفد افؼديؿ إ

ومـ إشػور  ,بعقـقي فؾعفد افؼديؿُجي افسَّ ؾ افذيـ ـتبقا افعفد اجلديد مـ افسَّ ُش وفؼد اؿتبس افرُّ )...(  .بعقـقيفسَّ ا

ػ إفي قجَّ ؽؾى ـتوبوهتؿ ـوكً مُ أ بى ذم ذفؽ أنَّ افسَّ  وفعؾَّ  ,ـ افؼوكقن افعزيؿْ درجي ِض ـ مُ افؼوكقكقي افثوكقي افتل مل تؽُ 

قيل كجد ُش وذم افعك بعد افرَّ  .قن بوهلؾقـقغظَ دْ افذيـ يُ , ؿغ بوفققكوكقيتؽؾِّ توت ادُ قد افذيـ ذم افشَّ أو إػ افقف ,افققكوكقغ

وؿد أصور  ,«رشوفي ـؾؿقـدس» و «ؾُش تعوفقؿ افرُّ » :مثؾ ,ى ضقبقً وهيقديً ويشقع بـ شراخ ذم ـتوبوهتؿتُ ى فؽُ دَ َص 

اؿتبس ـؾؿقـدس وذم اجلقؾ افتويل  .مـ بوروخ حتً اشؿ ارمقوواؿتبس  ,يس إيريـقئقس إػ تؽؿؾي شػر داكقولافؼدِّ 

 [.شيؼدَّ اإلشؽـدري مـ هذه إشػور بوظتبورهو أشػوراً ً مُ 

بعقـقي ◄ ُجي افسَّ  ادقاؿػ ادُختؾػي دموه إشػور افزائدة ذم افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ مي تقـقي أنؽر افعالَّ وذم افؽـقسي افالَّ ] .36صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ضقػً ظذ افؼوكقن أُ  افتلى تُ ؿوكقكقي افؽُ   prologus Galeatusقح ذم ـتوبف افشفر ُض بقُ  (م420 - 329جروم )

صد هبو ؼويُ  ,«ييَّ ى رسِّ تُ ـُ »وهك ـؾؿي يقكوكقي معـوهو  ,«أبقـريػو»شؿ ول مـ دظوهو بوهق أوَّ  ,ُجي افققكوكقيافسَّ  ذمافعزي 

َّٓ  ,قط بلصؾفوقض افذى ُي ؿُ عبر ظـ افغُ افتَّ  ظودةً  جفافؽـقسي افالَّ   أنَّ إ م 397ؾػل جمؿع ؿرضوجـي  ,تقـقي مل تلخذ برأ

ـُ  قر افقشطك ـثراَ َ مـ ُص ى ذم افعُ تُ وؿد حوزت هذه افؽُ . ى إبقـريػوتُ ؿبؾً افؽـقسي إؾريؼقي جزءاَ َ ـبراَ َ مـ 
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شقيل افبوبو اإلشؽـدري يس أثـوشققس افرَّ ـيس هلذا إمر ؾقعؾـف افؼدِّ ذإرثق و افرأيأمَّ  .عبلؼدير افشَّ كتشور وافتَّ آ

بع ادقالدي ـُ مُ  ,افعؼون ذم افؼرن افرا  [.وؾعي واجلديرة بوفؼراءةى افؼوكقكقي افثوكقي افـّ تُ ى إبقـريػو ذم مرتبي افؽُ تُ عتزاَ َ 

تعؾقؼ: 

 تل ٓ كجد أصؾفو افعزي ـون واضحًو ذم رشوفتف افػصحقي رؿؿ رأي أثـوشققس بُخُصقص إشػور اف

(, وافتل تؽؾَّؿ ؾقفو ظـ إشػور افؼوكقكقي, ؾؼوم برسد أشػور افعفد اجلديد افؼوكقكقي, وأشػور افعفد 39)

ح بؽالم ٓ يؼبؾ افتَّلويؾ أنَّ هذه هل ؾؼط إشػور افؼوكقكقي, وبعدهو ؿوم برس د افؼديؿ افؼوكقكقي, ثؿَّ رصَّ

ءة, ومـ ضؿـفو بعض إشػور افتل ٓ كجد أصؾفو افعزي, وفؽـَّف أبدًا مل يستخدم ظبورة  أشػور كوؾعي فؾؼرا

 , ومل يعتز أنَّ هذه إشػور ترتؼل إػ ُمستقى إشػور افؼوكقكقي ادُقحك هبو مـ اهلل.«ؿوكقكقي ثوكقي»

شوئؾ وأشبوب ـتوبتفو ◄  افرَّ

سؾؽرُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ـُ ـون أوَّ ]. 62ــــصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ة ظومَّ ى مـ أشػور افعفد تِ ل مو 

ـقه في مو تؾؼَّ ؼ مـ جِ بَ سي حديثوً ً فتثبقً مو َش ؾ إػ افؽـوئس ادمشَّ ُش افتل بعٌ هبو افرُّ  شوئؾي هق افرَّ ػي ظومَّ اجلديد بِص 

افتل بعثقا هبو د ظذ أشئؾتفؿ وفؾرَّ  ,قك أو افعؼقدةؾُ في افسُّ شقاء مـ جِ  ,فؿبً إفقوفتصحقح إخطوء افتل ترسَّ  ,ػوهوً ً ِص 

 [.قجقفضوفبغ ادشقرة وافتَّ 

 كبقءة ـوذبي شبى ـتوبي افعفد اجلديد: ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ وهل ذم  ,وـوكً افؽـقسي إوػ] :62ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َّٓ  ٓ تعؿؾ حسوبوً  ,ةحورَّ  ,ؾتفبيتعقش حقوة مُ وـوكً , ب وجمقئف افثوينور ظقدة افرَّ إكتظ  دؾؽقت اهلل أيت فشكء إ

 ـْ وُجع ذـريوت مَ  ,ب وأظامففقا بتسجقؾ أؿقال افرَّ آكئذ ؾؼط اهتؿُّ  ,ل ظذ آكؼراض أِشف اجلقؾ إوَّ ؾؾاّم  .رسيعوً 

 [.وهؽذا ـوكً إنوجقؾ ,امواتومقتف وؿقومتف وصعقده إػ افسَّ  ,رضب يسقع ظذ إـرازة افرَّ  صفدوا ظقوكوً 

تعؾقؼ:  

 «ظتؼود هبذا قحقغ إػ آمو افذي دظو ادس: «ب وجمقئف افثوينكتظور ظقدة افرَّ اكً افؽـقسي إوػ وهل ذم وـو

 إمر؟
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 تؼقل:  ♠مـسقبي فؾؿسقح  ة ـوذبيقءكب جدك 

o  ـَ اإِلْكَسوِن آتًِقو َاحْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽؿْ  28:16متك َٓ َيُذوُؿقَن اْدَْقَت َحتَّك َيَرُوا اْب ـَ اْفِؼَقوِم هُدَ َؿْقًمو  : إِنَّ ِم

 ذِم َمَؾُؽقتِِف.

  َّصُجي افقسقظقي وتعؾقؼفو ظذ افـَّ ص مـ افسَّ وهذا هق افـ: 

 

 

 

o  ـَ اْفِؼَقومِ  1:9مرؿس هُدَ َؿْقًمو َٓ َيُذوُؿقَن اْدَْقَت َحتَّك َيَرْوا َمَؾُؽقَت  َوَؿوَل هَلُُؿ: احْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽْؿ: إِنَّ ِم

ٍة.  َؿْد َأتَك بُِؼقَّ
ِ
 اهلل

  َّصُجي افقسقظقي وتعؾقؼفو ظذ افـَّ ص مـ افسَّ وهذا هق افـ: 
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o  ـَ اْفِؼَقوِم هُدَ َؿْقًمو َٓ َيُذوُؿقَن اْدَْقَت َح  27:9فقؿو و َأُؿقُل َفُؽْؿ: إِنَّ ِم .َحؼًّ
ِ
  تَّك َيَرْوا َمَؾُؽقَت اهلل

o  ؾُُّف. 34:24متك ـُ قُؾ َحتَّك َيُؽقَن هَذا   َاحْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽْؿ: َٓ َيْؿِِض هَذا اجْلِ

o  ؾُُّف. 30:13مرؿس ـُ قُؾ َحتَّك َيُؽقَن هَذا  َٓ َيْؿِِض هَذا اجْلِ  َاحْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽْؿ: 

o  َاحْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽْؿ: إِكَّ  32:21فقؿو. قُؾ َحتَّك َيُؽقَن اْفُؽؾُّ َٓ َيْؿِِض هَذا اجْلِ  ُف 

 بصؾى ادسقح( ةبؾ أجضو ظذ فسون بقفس )مـ ربط افػداء وافؽػور: 

o 1  15:4تسوفقكقؽل  َٓ , بِّ  افرَّ
ِ
ـُ إَْحَقوَء اْفَبوِؿَغ إَِػ جَمِلء ـَو َكْح : إِكَّ بِّ َؿِي افرَّ

َؾِنكَّـَو َكُؼقُل َفُؽْؿ هَذا بَِؽؾِ

.َكْسبِ  ـَ ِؿِدي ا  ُؼ افرَّ

o 1  بِّ ذِم  17:4تسوفقكقؽل اَُلَؿوِة افرَّ
ِ
ُحِى د قًعو َمَعُفْؿ ذِم افسُّ

ـُ إَْحَقوَء اْفَبوِؿَغ َشـُْخَطُػ َُجِ ُثؿَّ َكْح

. بِّ ؾَّ ِحٍغ َمَع افرَّ ـُ , َوهَؽَذا َكُؽقُن 
ِ
ء  اهْلََقا
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  َُّجيُجي افقسقظقي  مع تعؾقؼوت افسَّ ن مـ افسَّ وصوافـ:  

 

 

 « ََّـّ  : أّي «ل ظذ آكؼراضؾؾام أِشف اجلقؾ إو ٕنوجقؾ فؾؿسقح ذم ا يادـسقب ةقءدوا مـ ـذب افـببعدمو تل

♠. 
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 « ُّس دُ وح افؼُ ؾ صخّص ٓ ظالؿي فف بدؾع افرُّ ؿَ إمر ظَ  أنَّ  أّي  :«ب وأظامففقا بتسجقؾ أؿقال افرَّ آكئذ ؾؼط اهتؿ

تف وأظامفف ومُ  ♠ جداً ً ظـ ادسقح ةبوت ـثروافقحل ادزظقم هلذه افؽتوبوت, وطفرت ـتو عجزا

 َّٓ َّٓ ء ٓ فق , إنوجقؾ إربعي ادقجقدة حوفقوً ً وتعوفقؿف مل تظػر مـفو فتدخؾ ذم افعفد اجلديد إ  ٕنَّ  إ

ظذ يلشفؿ  ن بـوءً قذـر. ؾوفؽتوب ـتبف ادسقحقمعوير تُ  افؽـقسي ؿبؾتفؿ ورؾضً أخريـ, هؽذا بدون أّي 

 ,أي ظالؿي بوفقحل فقس فف فـؾّ . ادقضقع ىتُ افؽُ  يواختورت افؽـقس ,ـام ؿول ♠ ادسقحمـ ظقدة 

 .ؾ فؽتوبي افعفد اجلديدُش س دؾع افتالمقذ أو افرُّ دُ وح افؼُ افرُّ  ن افققم أنَّ قظل ادسقحقؾال يدِّ 

 افؽتوبوت وزمـ ـتوبتفو افػعع أؿدم◄

ي ظـ افؽتوب اُرهبون دير إنبو مؼور:  سؾؽرة ظومَّ مـل تقى افزَّ و مـ كوحقي افسَّ أمَّ ] :63صــــ -, دار جمؾَّي مرؿس دُؼدَّ

قص ادؽتقبي افتل فديـو هل ُص أؿدم افـُّ  , ؾننَّ س افذي بغ أجديـوؼدَّ قجد ذم افؽتوب ادُ ؾفل فقسً ـام تُ  ,فؽتوبي إشػور

و ٓ حتؿؾ تورخيوً ً حقٌ أهنَّ  ,ؽتوبي هذه إشػورعع فمـ افػِ عى حتديد افزَّ ف مـ افصَّ أنَّ  . وٓ صؽَّ رشوئؾ بقفس افرشقل

 [فؽتوبتفو.

 ـقػ وصؾً أشػور افعفد اجلديد إفقـو؟: افػصؾ اخلومس

 ادجؿقظوت إوػ -1

 ًوبع ادمؿَّ رشوئؾ حتؿؾ افطَّ  ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؾؽوكً  ,شقفقيوت افرَّ و افؽتوبمَّ أ] :67ــــصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

مون ؼ بوفزَّ ً افذى يتعؾَّ وبع ادمؿَّ ي حتؿؾ افطَّ شوئؾ بصػي خوصَّ ؾؽوكً افرَّ  ,دةدَّ ً بؽـوئس حُم وف ضورئي حؾَّ رُ عوجلي طُ دُ 

ـُ  َّٓ ً ٕجؾفبَ تِ وادؽون افذى  ؾ ُش بوكتسوهبو اػ افرُّ ظؿك افتل اـتسبتفو تػظي بؼقؿتفو افعُ ً حُم هذه افؽتوبوت طؾَّ   أنَّ , إ

وإن  ,تستقظبفو ذم حورضهو لزات احويض فؽػ ِخ إحتتوج  ,مؽون وذم ـّؾ  ,جقؾ افؽـقسي ذم ـّؾ  ٕنَّ , افذيـ ـتبقهو

َّٓ  ,اختؾػً صؽؾفو افتورخيل  [.وذم هدؾفو افقاحد ,ؼ ذم حوجتفوػِ تتَّ  و ُجقعوً  أهنَّ إ
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 سؼدَّ ؿوكقن فؾؽتوب ادُ ُمفرضؼ يتسبَّى ذم تؽقيـ  ◄

سبو مؼور: ُرهبون دير إن ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ر فَ طَ  ,م140وذم حقايل شـي ] :70صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ظذ تقحقد افؽـوئس ذم بدايي إمر  دؾعتف ؽرتف ,غرىبالد بـطس بلشقو افصُّ  أهويل مـ, إشؿف مورـققن بتدعٌ مُ  رجٌؾ 

ورشي اخلدموت إشػور افقفقديي أثـوء ُم  ٕشػور ادسقحقي حمّؾ ـودي بنحالل اأن يُ  ,ص مـ افقفقدييخؾُّ وافتَّ  ,ؿيتػرِّ ادُ 

َّٓ  .يـقيافدِّ  َّٓ  .وظؼة رشوئؾ فبقفس افرشقل , بنكجقؾ فقؿووـون ٓ يعسف إ دظقتف هذه أشػرت ظـ تثبقً   أنَّ إ

مـ  ,«قـلأثقـوؽقراس إث»ـام يشفد بذفؽ  ,بجوكى أشػور إنبقوء ,ورشوئؾ بقفس افرشقل ,إنوجقؾ إربعي

 [.(م177) داؾعغأبوء ادعروؾغ بؤبوء ادُ 

س اشتغرق زموكًو ضقيالً ◄  دمؿقع افُؽتُى ادُؼدَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ بدأت أشػور افعفد ؾؼد  ,إذن] :71ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 ,كً مـفو جمؿقظوت ؽر ـومؾيؾتؽقَّ  ,وؿؾتفو افؽـوئس ؾقام بقـفوثؿ تـ, ــقسي ي بؽّؾ اجلديد بوظتبورهو رشوئؾ خوصَّ 

هذا افقضع  إذ أنَّ  ,عسف هبوإشػور ادُ  ــقسي ادجؿقظي افؽومؾي فؽّؾ  فويي فدى ـّؾ ع ذم افـِّ وذفؽ ؿبؾ أن تتجؿَّ 

َّٓ  ف مل يتؿّ حتك أنَّ  ,قل إفقفُص فؾقُ  ضقيالً  فوئل اشتغرق زموكوً افـِّ   [.ثوفٌ ادقالدى ذم أواخر افؼرن افإ

 بدايي تؽقيـ ؿوكقن افعفد اجلديد -2

 افؼوكقن ظـد إيريـقئقس ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ يس إيريـقئقس افؼدِّ ؾؼد ـتى ] :72صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 ويقحـو إوػ ,بطرس إوػ :وئؾقد رشُج ؾقف بقُ  وأؿرَّ  ,م189 - 180بغ ظوم  «افغـقشقي دّ دؾوظف ِض » أشؼػ فققن

 [.هلرموس «اظكافرَّ » اظسف بؼوكقكقي شػر رؤيو يقحـو وـتوبـام  ,وافثوكقي وافثوفثي

 ترتؾقونافؼوكقن ظـد  ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ أشؼػ  ,ترتؾقونمي و افعالَّ أمَّ ] :72صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

بوظتبورهو  ,وهيقذا ,ويقحـو إوػ ,رشوئؾ بطرس إوػ ,م223 - 197ػفو شـي د ذـر ذم ـتوبوتف افتل أخَّ ؾؼ, ؿرضوجـي

َّٓ , اظل هلرموسوافرَّ  ,وـذفؽ شػر افرؤيو ,شيؼدَّ أشػورا مُ   [.اظل هلرموسف أنؽر ؾقام بعد اظساؾف بؼوكقكقي ـتوب افرَّ  أنَّ إ
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 ٓ ُيعرف ـوتبفوافؼوكقن ذم ادخطقضي ادقراتقريي افتل  ◄

س ُرهبون دير إنبو مؼور: ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؾال  ,و ادخطقضي ادقراتقرييأمَّ ] :72ـــصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َّٓ , عرف ـوتبفويُ  وموين ٕشػور  ؾقفو افؼوكقن افرُّ بغِّ افذي يُ  ,م200قن بقد ؾقؽتقر أشؼػ رومو شـي تؿؾ أن تؽف ُي  أنَّ إ

وشوفي  ,رشوفتغ فققحـو ,ورشوئؾ بقفس افرشقل ,وهل تشؿؾ بجوكى إنوجقؾ ,مونجلديد ذم ذفؽ افزَّ افعفد ا

ءة رؤيو بطرس ذم افؽـقسيوفؽـَّ , وآخر فبطرس ,وشػر افرؤيو فققحـو ,فبطرس افرشقل ظذ  ّل و يدُ مّ  ,فو مل تسؿح بؼرا

 [.قت ؿوكقكقتفوبُ م ثُ دَ ظَ 

 ديد بغ افؽـوئس ادُختؾػيظدم آتِّػوق ظذ ؿوكقن افعفد اجل ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ــوئس فققن  أنَّ ح مـ ذفؽ ِض يتَّ ] :73صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

في إشػور افؼوكقكقي فؾعفد اجلديد مـ جِ  ػوق تومّ مل يؽقكقا ظذ اتِّ  ,ورومو بنيطوفقو ,وؿرضوجـي بشامل أؾريؼقو ,بػركسو

َّٓ  ,واخر افؼرن افثوينأك حت ة أشػور ؽر ؿوكقكقي ـوكً دَّ وظِ  ,شوئؾ اجلومعيـ شقى ظذ بعض افرَّ آختالف مل يؽُ   أنَّ إ

تؾػ زات بغ خُم راشوت واخلِ بوِش فتبودل افدِّ صول ادُ قبي آتَّ عُ ـون بسبى ُص ذفؽ  أنَّ  وٓ صؽَّ  .تداوفي حقـذاكمُ 

 [.وفيقرة ؾعَّ افؽـوئس بُص 

 ن اإلشؽـدري فؾعفد اجلديدافؼوكق -3

 افؼوكقن ظـد ـؾقؿـدس اإلشؽـدري ◄

س ُرهبون دير إنبو مؼور: ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ مـ  ,ـغ إخرةت افسِّ دَ فِ َص ] :73صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

رة افتل ـون يرأشفو حقـذاك فمدرشي إشؽـدريي افشَّ كشوضوً ً ـبراً ً ذم  ,افؼرن افثوين حتك بدايي افؼرن افثوفٌ ادقالدي

و ـوكً مـ أشػور افعفد اجلديد أـثر مّ  ـبرٍ  ـون يعسف بعددٍ ف  مـ ـتوبوتف أنَّ ويتبغَّ  .مي ـؾقؿـدس اإلشؽـدريافعالَّ 

 :ورشوئؾ ,وشػر أظامل افرشؾ ,ورشوئؾ بقفس إربع ظؼة ,ؾؼد ذـر إنوجقؾ إربعي .تعسف بف ــقسي رومو

 ,وموينأضوف إفقفو أجضوً ً رشوئؾ ـؾقؿـدس افرُّ ف وفؽـَّ  .وشػر افرؤيو ,وهيقذا ,وافثوكقي ويقحـو إوػ بطرس إوػ,

 [.ؾطون رشقيلتوبوت ذات ُش بوظتبورهو ـِ  ,وبركوبو افرشقل
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 تعوكقفو افؽـوئسافؼوكقن افتل ُمبوحثوت أورجيوكقس ذم ُمشؽؾي  ◄

ي ظـ افؽتوُرهبون دير إنبو مؼور:  سؾؽرة ظومَّ مي ؿوم افعالَّ  ,وبعد ـؾقؿـدس]:74, 73ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ب ادُؼدَّ

قص ُص عوكقفو ــوئس افعومل بخُ شؽؾي افتل تُ ل وهؾي ادُ ؼ مـ أوَّ وفؼد حتؼَّ )...(  أورجيوكس رئقسوً ً ظذ مدرشي إشؽـدريي

ؿ إشػور إػ ًٓ ً بلن ؿسَّ أخذ ذم حتؾقؾفو أوَّ  ,شؽؾيفؾؿُ  ف بدًٓ ً مـ أن جيد حالًّ وفؽـَّ  .إشػور افؼوكقكقي فؾعفد اجلديد

عسف هبو مـ ُجقع ادُ  أّي  -ة دَ عتؿَ  إشػور ادُ َك وؿد َح  .«افبحٌ أشػور حتً حمّؾ » و «ةدَ عتؿَ أشػور مُ » :ؿسؿغ

 ,ؾُش وأظامل افرُّ  ,ورشوئؾ بقفس افرشقل إربعي ظؼ ,إنوجقؾ إربعي :وهل, ذم اثـغ وظؼيـ شػراً ً -افؽـوئس 

رشوفي  :و إشػور افتل حتً افبحٌ ؾفلأمَّ . وشػر افرؤيو ,وإخرى فققحـو ,واحدة فبطرس ,ورشوفتون جومعتون

ـام أضوف إفقفو  .ورشوفي بركوبو ,ورشوفي بطرس افثوكقي ,ورشوفي هيقذا ,وافرشوفي افثوكقي وافثوفثي فققحـو ,يعؼقب

وهل أؿدم , «قـوئقيادخطقضي افسِّ » ـفوػور ذم جمؿقظفو تتضؿَّ كػس هذه إش الحظ أنَّ ويُ . ـتوب افراظل هلرموس

بعظؾقفو ذم شقـوء رَ ثِ ظُ , فس ـؾّ ؼدَّ خمطقضي بوفققكوكقي فؾؽتوب ادُ  أي بعد اكتؼول أورجيوكقس  ,, وترجع إػ افؼرن افرا

 [.تـتفل برشوفي بركوبو وـتوب افراظل هلرموس وهل ,مونبؼرن مـ افزَّ 

 يقحـو آخر ؽر يقحـو  ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ رأس مدرشي  ,وبعد أورجيوكقس]: 74ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

وؿد ـون هلذا  .شؽـدرييظـدمو اختر بوبو اإل ,م237م حتك شـي 231, شـي يس ديقكسققسافؼدِّ  ,شؽـدريياإل

عورصاً ً فف أجوم إؿومتف ام فققحـو آخر ـون مُ وإكَّ  ,شقل ـوتى إكجقؾ يقحـوف فقس فققحـو افرػر افرؤيو بلنَّ ذم ِش  يس رأّي افؼدِّ 

 [.ذم مديـي أؾسس

 !افؼوكقن اإلشؽـدري ذم افؼرن افرابع حسؿ ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  افؼوكقن قصُص بخُ  إمر يِسؿ ومل] :75ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 رشوفتف ذم أورد ؾؼد ,افعؼون اإلشؽـدريي بوبو قيلُش افرَّ  أثـوشققس يسافؼدِّ  شقى اجلديد افعفد ورٕشػ اإلشؽـدري

 ؾشؿؾً هبو. ادُعسف اإلهلقي بوٕشػور ؿوئؿي م,367 شـي ـرشقف بالد شوئر إػ هبو بعٌ افتل ,ـقييافسَّ  افػصحقي

 ظؼ وإربعي اجلومعي, افرشوئؾ بعيوافسَّ  ؾ,ُش افرُّ  أظامل شػر إربعي, إنوجقؾ ذـرهو: افتل اجلديد افعفد أشػور

و إهنَّ » :خرى مـ إشػور  ؿول ظـفوأُ يس أثـوشققس ؿوئؿي وؿد أضوف افؼدِّ  )...( افرؤيو وشػر افرشقل, فبقفس رشوفي
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ور افعفد افؼديؿ وتضؿ هذه افؼوئؿي مخسي أشػ .«ػوهليـل افشِّ عؾقؿ افدِّ تصؾح ٕوئلؽ افذيـ يؼبؾقن حديثوً ً فقتؾؼـقا افتَّ 

 [.اظل هلرموسوـتوب افرّ  ,ؾُش وتعوفقؿ افرُّ  ,إبقـريػو

تعؾقؼ: 

 تعوفقؿ , شتر, وهيقديً, وضقبقوأحؽؿي شؾقامن, وحؽؿي شراخ, و :مو جعؾف أثـوشققس صوفح فؾؼراءة

 ة ادقجقدـ إشػور افؼوكقكقي إوػؿْ مـ ِض  «شػر أشتر» هلرموس. وفؽـ كجد ظـدكو أن ؾ, وافراظلُش افرُّ 

 وهق شػر مـ إشػور إبقـريػو. ,إػ إشػور افؼوكقكقي «شػر بوروخ»ف أضوف افعفد افؼديؿ. وكجد أنَّ  ذم

 وموين فؾعفد اجلديدافؼوكقن افرُّ  -4

وموين ◄  افؼوكقن ظـد هقبقفقتس افرُّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ عورصاً ً ٕورجيوكقس ذم ـون مُ ]: 75ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ف مل إذ أنَّ  ,ؿف اثـغ وظؼيـ شػراً ً ؾؼط فؾعفد اجلديدعؾِّ مثؾ مُ  َؾ بِ افذي ؿَ , اشؿف هقبقفقتس تؾؿقذ إيريـقئقسرومو رجؾ 

 ,بطرس إوػ :وهل ,ومل يؼبؾ شقى ثالث رشوئؾ جومعي, ـوتبفو ؽر معروف ٕنَّ  ,يعسف بوفرشوفي إػ افعزاكقغ

َّٓ  .حـو إوػ وافثوكقيويق شوفي ومـفو افرِّ  ,بوشتخدامف فؽتوبوت مسقحقي أخرى ـون يعتزهو افبعض ؿوكقكقي ف اؿرَّ  أنَّ إ

 [.هلرموس «اظلافرَّ » وـتوب ,وهيقذا ,ويعؼقب ,ورشوئؾ بطرس افثوكقي ,إػ افعزاكقغ

ؿل ذم افؼرن ◄  افثوفٌ آختالف بغ افؼوكقن افغريب وافؼَّ

سر إنبو مؼور: ُرهبون دي ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؼوش ذم افغرب دائراً ً وؿد ـون افـِّ ] :76صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ـوكً ادسقحقي  ,ـتصػ افؼرن افثوفٌؾػل مُ . قوفقس شػر افرؤيو ـام ـون ذم افؼَّ  ,شوفي إػ افعزاكقغحقل ؿوكقكقي افرِّ 

 [.شوئؾ اجلومعي ادذـقرةوٓ تعتؿد شقى افرَّ  ,إػ افعزاكقغ شوفيٓ تعسف بؼوكقكقي افرِّ ذم افغرب 
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 قري فؾعفد اجلديدافؼوكقن افسُّ  -5

يون◄ يوتقسورون ُكسخي إنوجقؾ إربعي ظـد افرسُّ   افدِّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ طفرت  ُجوت افتل مـ أؿدم افسَّ ]: 75ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

شـي  ,قرييآبوء افؽـقسي افسُّ أحد , توتقونافتل ؿوم هبو , يوكقي فألنوجقؾ إربعيُجي افرسُّ ٕشػور افعفد اجلديد هل افسَّ 

افؽـقسي  ومع أنَّ  .بوظلأي افرُّ  «Diatessaronيوتقسورون افدِّ » مـ إربع  بشوئر ـتوبوً ً واحداً ً شامهف صوغ إذ أنَّ  ,م170

َّٓ  ,ـػصؾيعامل إنوجقؾ إربعي ادُ شعً جوهدة إػ اشت مون حتك شـي ب مـ ؿركغ مـ افزَّ افؽتوب مو يؼرُ  ف طؾَّ  أنَّ إ

 [.يوكقيوضؼغ بوفرسُّ راءات افؽـسقي ذم اإلكجقؾ فدى افـَّ ؾ فؾؼِ ػضَّ هق افؽتوب ادُ  ,م430

قري ادُختؾػ ظـ افؽـوئس إخرى ◄  افؼوكقن افسُّ

سؾؽرة ظُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  افؽـقسي أنَّ  تورخيقوً  افقاضح مـ] :77ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ومَّ

 كؾحتَّ  .اجلديد افعفد بلشػور معرؾتفو ذم تقـقيوافالَّ  بوفققكوكقي وضؼيافـَّ  إخرى افؽـوئس ظـ خُمتؾػي ـوكً قرييافسُّ 

بعافرّ  افؼرن ُمـتصػ  بقفس ورشوئؾ ,يوتقسورونافدِّ  ـتوب قىِش  ,ـوكهُ  افؽـقسي آبوء أحد ,أؾراهوت يؼبؾ مل ,ا

بع افؼرن أواخر وذم ؾ.ُش افرُّ  أظامل وشػر ,ظؼ إربعي افرشقل  فرةافشَّ  خصقوتافشَّ  أحد ,أؾرآم يسافؼدِّ  ,ذـر افرا

 شوفيرِّ اف هوشاّم  ,افرشقل فبقفس جديدة رشوفي ظؾقفو وأضوف ,وبؼيافّس  اجلديد افعفد أشػور كػس ,قرييافسُّ  افؽـقسي ذم

 [.فؽقركثقس افثوفثي

شي َحَسى  ◄  يوكقيقطو افرسُّ افبشإشػور ادُؼدَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ أشؼػوً ً  رابقٓوظـدمو صور ] :78 ,77ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

وهل افتل أصبحً  ,«بشقطو» هوشاّم  قريؿوم بعؿؾ ترُجي جديدة فؾعفد اجلديد افسُّ  ,م435 – 411شـي  ,ظذ إديسو

ظؾقفو ذم ـثر مـ ادخطقضوت افتل  رَ ثِ وؿد ظُ  .قرييؾدان افسُّ ـذ ذفؽ افقؿً ؾصوظداً ً ذم ُجقع افبُ عتؿدة مُ ُجي ادُ افسَّ 

فقعؼقب  وثالثي رشوئؾ جومعي ,وشػر إظامل ,إنوجقؾ إربعي :وتتضؿـ ,ترجع إػ افؼركغ اخلومس وافسودس

 [.ورشوئؾ بقفس افرشقل إربع ظؼة, ـووبطرس ويقح
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 جومع وآشتؼرار ظذ رأي هنوئلؿرارات اد

 وإشػور ادُختؾػ ظؾقفو حتديد افؼوكقن ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  ظذ شتؼراراإل أنَّ  مـ ؽؿافرَّ  ظذ] :78ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

َّٓ  ,ضقيالً  زموكوً  اشتغرق ؿد اجلديد افعفد ٕشػور ادُعتؿد افؼوكقن وددُ حلُ  سبيبوفـِّ  هنوئل رأي  يإدفَّ  مـ فديـو أنَّ  إ

 داظ ؾقام ,ظودقوً  معروؾي حوفقوً  ادُعتؿدة ىتُ افؽُ  ُجقع ـوكً حتك ادقالدي افثوين افؼرن يـؼضِ  مل فأنَّ  ثبًيُ  مو افؽوؾقي

 ,افثوكقي بطرس رشوفي وهل ,افؽوثقفقؽقن( )أو اجلومعي شوئؾبوفرَّ  ؾيادعرو ادجؿقظي مـ مـفو مخسي :ىتُ ـُ  شبعي

 وشػر ,افالتقـل افؼوكقن ذم تـؼص ـوكً افتل افعزاكقغ إػ وافرشوفي ,وهيقذا ,ويعؼقب ,وافثوفثي افثوكقي ويقحـو

 [.قريافسُّ  افؼوكقن ذم يـؼص ـون افذي افرؤيو

 َظَدم اإلُجوع حتك اكتظور ُحؽؿ افؽـقسي ◄

سبون دير إنبو مؼور: ُره ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  م اإلُجوعدَ ظَ  خقط مـ وهؽذا طؾَّ ] :79ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ـذ افؼرن ستؼراًً  مُ شوفتغ اجلومعتغ افؽبرتغ مُ ؾبقـام ـون وضع إنوجقؾ ورشوئؾ بقفس وافرِّ  ,يؽتـػ افعفد اجلديد

فوئل افؼوكقن افـِّ تعوؿبي بقضع ؿومً ادجومع ادُ )...(  .ؽؿ افؽـقسي اجلومعيتـتظر ُح  ً ؿوكقكقي بوؿل إشػورطؾَّ  ,افثوين

وأصفرهو  ,قيلُش وم افؼديس أثـوشققس افرَّ ت ظؾقف ــقسي اإلشؽـدريي أجّ مثؾام ـوكً ؿد اشتؼرَّ  ٕشػور افعفد اجلديد

 [.م419وافثوين شـي  ,م397شـي  لوجمؿع ؿرضوجـي إوَّ  ,م393شـي  جمؿع هقبق

 سؼدَّ قص إصؾقي فؾؽتوب ادُ ُص : ـقػ وصؾً إفقـو افـُّ افبوب افثوفٌ

 ـقػ وصؾً إفقـو أشػور افعفد افؼديؿ: لافػصؾ إوَّ 

 طقضوتخمقر ظذ أؿدم ثُ افعُ 

 ضقوع إُُصقل فِؼَدم افـُُّصقص ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؽؿ مـ ـثرة وظذ افرَّ ] :85صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

قر ظذ خمطقضي ثُ ؿؽـ افعُ ف مل يُ ؾنكَّ  ,شي افعزيي ٕشػور افعفد افؼديؿ افؼوكقكقيؼدَّ ى ادُ تُ ت فؾؽُ دَ جِ ادخطقضوت افتل وُ 
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ؾسػر مالخل افذي هق آخر  ,مدَ قص ذم افؼِ ُص ٓشتغراق هذه افـُّ  كوً ً بقد ـوتبفدوَّ ػر مُ ص إصع فؾسِّ واحدة حتؿؾ افـَّ 

 [.شـي ؿبؾ ادقالد 400ر افعفد افؼديؿ يرجع تورخيف إػ مو ٓ يؼؾ ظـ أشػو

مـقي بغ إصؾ وأؿدم خمطقضي ◄  ادسوؾي افزَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ـ مل يؽُ  ,م1947وحتك ربقع شـي ] :85ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

خمطقضوت وفؽـ بعد اـتشوف . م916غي افعزيي مو هق أؿدم مـ شـي ؿ  بوفؾُّ ى افعومل مـ خمطقضوت فؾعفد افؼديدَ فَ 

, غي يرجع تورخيفو إػ حقايل افؼرن افثوين ؿبؾ ادقالدصور فديـو خمطقضوت هبذه افؾُّ  ,م1947ذم ربقع شـي  ؿرانوادى ؿُ 

 [ؾ أؿدم خمطقضي ـوكً فديـو شوبؼًو.ون ؿبرُ أي ظؼة ؿُ 

 يتوريخ تشؽقؾ افـَّص افعز ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ وأؿدم ادخطقضوت افعزيي افتل ] :89ـصـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 .أي مؽتقبي شوــي ؾؼط ,ام بدون حرـوت أو تشؽقؾوإكَّ  ,عيربَّ وهل مؽتقبي بوحلروف ادُ  ,وصؾً إػ أجديـو حتك أن

ـام  ,ػظحقح فؾَّ طؼ افصَّ وذفؽ بؼصد ضبط افـُّ , توبي بعد ادسقح بـحق مخسامئي شـيً ظذ افؽِ ؾَ دِخ و احلرـوت ؾؼد أُ أمَّ 

 [.وهل افعالموت افتل تربط بغ افعبورات واجلؿؾ ,أجضوً ً «افطعومقؿ» ًؾَ دِخ أُ 

 تدَ جِ أؿدم ادخطقضوت افتل وُ  -3

 أؿدم ادخطقضوت افعزيي ◄

ي ظـ افؽتوب ادُ ُرهبون دير إنبو مؼور:  سؾؽرة ظومَّ  افعزيي ادخطقضوت وأؿدم] :93 ,92صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؼدَّ

 تورخيفو ويرجع .م1947 شـي ربقع ذم ُوِجَدت افتل ,بػؾسطغ افُؼؿران وادي خمطقضوت هل أن حتك ُوِجَدت افتل

 ذم .ادقالد بعد ينافثو افؼرن إػ تورخيفو يرجع افتل ادربعوت وادي وخمطقضوت ادقالد, ؿبؾ وافثوين إول افؼركغ إػ

 خمطقضوت وُجؾي .ادقالدي افعوِش افؼرن مـ أشبؼ إػ ترجع ٓ ادخطقضوت أؿدم ـوكً آـتشوف هذا ؿبؾ أنَّف حغ

 [.!افؼديؿ افعفد أشػور ـّؾ  تشؿؾ تؽود ادربعوت وادي خمطقضوت مع افؼؿران وادي
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 افـَّص احوشقري فؾعفد افؼديؿ ◄

سؾؽُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  ُجوظي ؾؿقديغافتَّ  أظؼى وؿد] :94صـ -, دار جمؾَّي مرؿس رة ظومَّ

 يعـل افذيـ همٓء ,ظؼ احلودي افؼرن حتك ودسافّس  افؼرن ُمـذ شوفيافرِّ  هذه ىءظِ  محؾقا  افذيـ احوشقريتقغ,

ؿ اشؿفؿ ي ورثقا  افذيـ وهؿ «,افتَّؼؾقد أشوتذة» أهنَّ  بسؿقؿ افعؿؾ وتَّؿقا  ,وتصػح ذم فعزيا افـَّص ضبع ُمفؿَّ

ؽؾ ظالموت وإضوؾي ,واحلروف افؽؾامت حقح افـُّطؼ ظذ ُتسوظد افتل افشَّ  افتَّتوُبع ُتبغِّ  افتل احلرـوت وكزات ,افصَّ

ءة ؾذـروا معـقغ, حتتؿؾ افتل افؽؾامت بتقضقح ؿومقا  وـذفؽ .فؾؽالم ادقشقؼل وافتَّقؿقع ادـطؼل  ؼافـُّط أو افؼرا

كً وؿد ادؽتقب. افـَّص ظـ خُمتؾػوً  يؽقن حقـام فؾؽالم ادؼبقل  افؽبر, «احوشقرا» ـتوب احوشقريتقغ أظامل ـقَّ

 افتل اداُلحظوت حوفقوً  ُيؿثِّؾ وافذي ,ؾؼط افغومضي افؽؾامت ظذ ُمالحظوهتؿ يشؿؾ افذي افصغر «احوشقرا» وـتوب

شي افُؽتُى ؾىأؽ ذم افعزي افـَّص صػحوت أشػؾ ذم ُتؽتى  ـون ظؼ احلودي افؼرن هنويي ؿبؾ وهؽذا .ادطبقظي ادُؼدَّ

ر وصور تومًو, تثبًَّ ؿد افؼديؿ افعفد بـُُصقص ادُتعؾِّؼ افتَّؼؾقد  أمراً  افؼديؿ افعفد ٕشػور ادُعتؿد افـَّص ظذ آشتؼرا

 [مـف. مػروؽوً 

 أنقاع افـَّص افعزي ◄

سؾؽرة ظُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ د وؿد] :95صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ومَّ َـّ  إخر آـتشوف أ

دة جمؿقظي ُتثِّؾ ُوِجَدت افتل ادخطقضوت أن إذ افـتقجي, هذه افؼؿران وادي دخطقضوت  حقٌ مـ إنقاع ُمتعدِّ

بف صديد أخر افبعض بقـام احوشقري, فؾـَّص ُمطوبؼ ؾبعضفو .افـَّص  افسُجي ظـف ُأِخَذت افتل افعزي صبوفـَّ  افشَّ

 ُوُجقد فقحظ أنَّف إٓ .خُمتؾػي أنقاع مـ خؾقط وؽرهو افسومري, فؾـَّص ُؿربوً  أـثر أخرى ُكُصقص تقجد ـام افسبعقـقي,

وه  فوتورخي يرجع وافتل ادُربَّعوت وادي ذم ُوِجَدت افتل ؾودخطقضوت افـُُّصقص, مـ ُمعغَّ  كقع حتديد كحق شوئد ادمِّ

ؾُّفو ُوِجَدت ادقالد بعد افثوين افؼرن إػ ر أنَّ  إػ ُيشر وهذا احوشقري. فؾـَّص ُمطوبؼي ـُ  ذفؽ ذم مداه وصؾ افتَّطقُّ

مون  [.افزَّ
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 أصفر ترُجوت افعفد افؼديؿ: افػصؾ افثوين

 LXX: بعقـقيُجي افسَّ افسَّ 

 حوخوموت افقفقد يؾعـقن افسبعقـقي ◄

س: ُرهبون دير إنبو مؼور ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؾؼد  -ؽؿ مـ ذفؽ بوفرَّ  - وفؽـ] :99صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

عتزيـ مُ  ,ؼته مشقرة بطؾقؿقسبؿُ  ؿوم احلوخوموت افقفقد يؾعـقن ذفؽ افققم افذي ترُجً ؾقف إشػور إػ افققكوكقي

ئقؾً ظذ مُ صقبي حؾَّ ذفؽ مُ  ر صعى  عتزة مـ أخّص افتل ـوكً مُ  ,يعيب افؼَّ وذفؽ بسبى ترسُّ  ,ستؼبؾ إرسا أرسا

ئقؾ ئقعإػ خورج ادُ  ,إرسا اكتؼؾ ذفؽ ادراث هنوئقوً ً مـ حقزة  ,وبوحتضون افؽـقسي ادسقحقي هلو. جتؿع اإلرسا

ئقؾ  [.إرسا

بعقـقي ظـد ادسقحقغ ◄ ُجي افسَّ  أمهقي افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ وؿد كظر إفقفو ؽوفبقي آبوء ] :100 صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ص ومو زافً هل افـَّ  ,ُجوت ادسقحقي إوػ تؼريبوً ًافسَّ  ؾصورت إشوس فؽّؾ , سقحقي بوظتبورهو ظؿالً ً ُمؾفامً اد

 [.عسف بف فؾعفد افؼديؿ ذم افؽـقسي إرثقذوـسقي حتك أنادُ 

 دؿقؼصحقح وافتَّ ووٓت فؾتَّ حُم ◄

سهبون دير إنبو مؼور: رُ  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  ,ؾامء افقفقدوفؽـ مل يؽتػ ظُ ] :100صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ؾـشلت ظـ  ,دؿقؼصحقح وافتَّ ووٓت ـبرة فؾتَّ ؾؼد ؿومً حُم  ,عقـقي وحدهوبسخي افسَّ بسُجي افـُّ  ,ؾامء ادسقحقغوٓ ظُ 

ُجوت بعقـقي وبعض افسَّ سخي افسَّ ؼوبؾي افـُّ ومُ  تصحقحرز افذيـ اصتغؾقا ذم ومـ أب .سخ وترُجوت جديدةذفؽ بعض كُ 

 [.وجروم مـ بعده ,مي ادسقحل أورجيوكقسافعالَّ  ,قل افعزاكقيُص خرى ظذ إُ إُ 

  



وع َظِصر افُؽتُى ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّس [27] َمْؼُ  ؾؽرة ظومَّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحي َظِصر افُؽتُى

 ـقػ وصؾً إفقـو أشػور افعفد اجلديد: افػصؾ افثوفٌ

 ادخطقضوت: أوًٓ ً ً

 شيؼدَّ ى ادُ تُ بودة افؽُ حُمووٓت إل ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  اإلمزاضقر دؿؾديوكقسحوول ] :108صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

بلنطققخقس ؼتديوً ً ذم ذفؽ مُ , شي ادسقحقيؼدَّ ى ادُ تُ بقد ُجقع افؽُ أن يُ  ,م303ذم اضطفوده ادجـقن فؾؿسقحقي شـي 

أشػور  فؽّؾ سخ ظدداً ً ـوؾقوً ً مـ افـُّ وفؽـ . شي افقفقدييؼدَّ ى ادُ تُ بقد افؽُ يُ أن ون رُ افذي أراد ؿبؾف ببضعي ؿُ  إبقػوكس

 [.ص ـومالً ًس افؼوكقكقي ظوش فققصؾ فـو افـَّ ؼدَّ افؽتوب ادُ 

 ظدد ضئقؾ مـ افـُّسخ افؽومؾي فؾعفد اجلديد ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ إػ  ,ـتصػ افؼرن افرابعومـ مُ ] :109صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

سؾسؾي تورخيقوًً  مـ ادخطقضوت افققكوكقي ٕشػور افعفد يقجد فديـو جمؿقظي مُ  ,ـتصػ افؼرن اخلومس ظؼحتك مُ 

ويرجع تورخيفو إػ  ,وف افؽبرةرُ سخي مؽتقبي بوحلُ مـفو أـثر مـ موئي كُ  ,خمطقضي 2000يزيد ظددهو ظـ  ,اجلديد

بع حتك ا ويبدأ تورخيفو ذم  ,ارجافعودي افدّ  بوخلطّ  ,يؾَ ِص تَّ غرة ادُ وف افصَّ رُ بوحلُ  وافبؼقي مؽتقبي ,فعوِشافؼرن افرا

 سخ افتل ذـرت آكػوً ًوفؽـ فقس ُجقعفو تشتؿؾ ظذ افعفد اجلديد بلـؿؾف شقى إربع كُ  .افغوفى مـ افؼرن افتوشع

يؿ ,وافسقـوئقي ,وافػوتقؽوكقي ,ادخطقضي اإلشؽـدريي] سخي مـ وثالثغ كُ , ةوف افؽبررُ وهل ادؽتقبي بوحلُ  [ قيواإلؾرا

أو ظذ شػر أظامل  ,و ظذ إنوجقؾ إربعيؾتحتقي إمَّ  ,عتودةسخ ادُ و افـُّ أمَّ  .افعودي صؾي بوخلطّ تَّ وف ادُ رُ ادؽتقبي بوحلُ 

 [.حدهوأو ظذ شػر افرؤيو  ,أو ظذ رشوئؾ بقفس افرشقل ,ؾ وافرشوئؾ اجلومعيُش افرُّ 

عؾقؼت: 

  ادخطقضي افسقـوئقي هل ادخطقضي افقحقدة افتل حتتقي ظذ افعفد اجلديد افققكوين ـوماًل, ادخطقضوت

يؿقي, ضوع مـفو صػحوت ـثرة. ؾفذه ادخطقضوت ـوكً ذم  إخرى: افػوتقؽوكقي وافسؽـدريي وإؾرا

 إصؾ ـومؾي, وفؽـَّفو أن فقسً ـومؾي.
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 ُجوتافسَّ : ثوكقوً ً

 يوكقيفرسُّ ُجوت اسَّ اف (أ)

يوكقي ◄  كبذة ظـ افبشقتو افرسُّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ يوكقي ُجوت افرسُّ و أصفر افسَّ أمَّ ] :111صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

سُجي أشػور افعفد افؼديؿ مُ  شقتو بلنَّ وتتؿقز افب .«احلرذم»و أ «افبسقط»ومعـوهو  «افبشقتو» ؾفل ادعروؾي بوشؿ ,افؼديؿي

كقي.  سُجي ظـ افققكوكقي أشػور افعفد اجلديد ادُ  ـام أنَّ  ,فذفؽ ؾفل ٓ تشؿؾ أشػور إبقـريػقو افققكوكقيظـ افعزا

ـّ ويُ  .تـؼصفو أربع رشوئؾ مـ افرشوئؾ اجلومعي وشػر افرؤيو وٓ  ,ً ذم أوائؾ افؼرن افرابعُجي ؿد تَّ هذه افسَّ  أنَّ  ظ

 [.حديد افذيـ ؿومقا بعؿؾفوظذ وجف افتَّ  فعرَ يُ 

 تقـقيالَّ ُجي افافسَّ  (ج)

ُجي افالتقـقي افؼديؿي ا ◄  italaفسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ تقـقي افالَّ ُجي وذم هذه افسَّ ] :116صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ـُ  .ترجؿ افعفدان افؼديؿ واجلديد مـ افققكوكقي افؼديؿي و افعفد أمَّ  ,و افققكوكقيى إبقـريػتُ ويشؿؾ افعفد افؼديؿ 

ورشوفي  ,ورشوفي هيقذا ,شوفي إػ افعزاكقغـ يشؿؾ افرِّ ف مل يؽُ حقٌ أنَّ  ,ف يتبع افؼوكقن افغريب ذم افؼرن افثوينؾنكَّ  ,اجلديد

 [.وكقيبطرس افث

ُجي افالتقـقي افؼديؿي وافتَّؽؾقػ بعؿؾ افػقجلوتومُ  ◄  شؽؾي افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  اكتؼ أؾريؼقو ومـ] :117, 116صـ -ؾَّي مرؿس , دار جمؾؽرة ظومَّ

س افؽتوب بع افؼرن ؿبؾ افالتقـل ادُؼدَّ  أحسـ ظذ «إيتوٓ» اشؿ أؽسطقـقس افؼديس أضؾؼ وؿد أوروبو. إػ افرا

 ولأصؽ ظدد أنَّ  حتك ,ادُػورؿوت مـ ـثر ؾقفو خُمتؾػي ترُجوت ُهـوك ـوكً أنَّف إذ ,إوروبقي افالتقـقي فؾسُجي صقغي

م هذا وأموم .ادقجقدة افـَُّسخ ظدد ُيسووي افـَّص دة ترُجي إجيود برضورة آفتزا د جروم افعالمي ؿوم ,ُمقحَّ  ذم ادُتقحِّ

 افؼديؿي افالتقـقي فؾسُجي دؿقؼ بػحص ,رومو أشؼػ داموشقس افبوبو مـ بتؽؾقػ ,م383 شـي حلؿ ببقً مغورة

ًٓ  افبشوئر ؾراجع افققكوكقي, بودخطقضوت ُمستعقـوً  «إيتوٓ» افـ بتصحقح بدأ وؿد وتـؼقحفو. ُمراجعتفو بغرض  ثؿ أو
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َحً وؿد ادزامر, فسػر ُمراجعتغ بعؿؾ أتبعفام ثؿّ  ,شطحقي أـثر بدرجي وإكَّام افرشوئؾ  افثوكقي ادُراجعي ُصحِّ

ُجقع كقي افسُجي إػ بوفرُّ ئفو. بعض ذم افعزا  كسبي وفؽـ افطريؼي, بـػس ظقجلً ؿد افؼديؿ افعفد بؼقَّي أن ويبدو أجزا

ة أـثر خطَّي أموم ؿقؿتفو تتضوءل افسُجي ؾننَّ  حول, أجَّي وظذ أن. حتك بؼقً افتل هل افعؿؾ هذا مـ بسقطي  جرأ

س افؽتوب فسُجي م390 شـي أجضوً  جروم بدأهو ي هذه مـف اشتغرؿً وفؼد .ُمبوِشة افعزيي افؾغي مـ ادُؼدَّ  زهوء ادُفؿَّ

ؽؿ ي,شـ 14  افالتقـقي ترُجتف حتقز فؽل ضقيؾ وؿً مرّ  وفؼد .ظوديي ؽر برسظي ُترُجً إشػور بعض أن مـ بوفرَّ

س فؾؽتوب اجلديدة َقً افتل ادُؼدَّ و ؿبقًٓ  - افشعبقي أو افشوئعي ومعـوهو - «افػقجلوتو» ُشؿِّ  إوشوط بغ ظومًّ

ظذ أنف مو زال  ,م1546شـي    Trentوتو إٓ ذم جمؿع تركً ومل تعتؿد افؽـقسي افالتقـقي ترُجي افػقجل....افديـقي

 [.اإلحسوس ؿوئامً ً بوحلوجي إػ صدور ترُجي أخرى مـؼحي

ُجوت افعربقيأ ◄  ؿدم افسَّ

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ ؾال كسؿع  ,ُجي افعربقيافسَّ و أمّ ] :120صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

ظـ ترُجي جروم  م750بقؾقي مـ أظامل أشبوكقو شـي س ؿبؾ افتل ظؿؾفو يقحـو أشؼػ أصؼدَّ ؾؽتوب ادُ ظـ ترُجي ظربقي ف

ؿ عؾِّ وذم افؼرن افتوشع ترجؿ احلوخوم شعديو جدظقن ادُ  .وبع ؾصوظداً ً شبوكقو مـ افؼرن افّس إتقـقي افتل صوظً ذم افالَّ 

 [.ؿقن افعربقيذيـ ـوكقا يتؽؾَّ افعفد افؼديؿ مـ افعزاكقي دـػعي افقفقد اف ,فر بؿدرشي بوبؾافشَّ 

 قر ظؾقفو ثُ ي افعُ صَّ ؿران بػؾسطغ وؿِ خمطقضوت وادي افؼُ افبوب افرابع: 

 توريخ اـتشوف ادخطقضوت افػصؾ إول:  

 مهقي خمطقضوت وادي ؿؿرانأ ◄

سُرهبون دير إنبو مؼور:  ي ظـ افؽتوب ادُؼدَّ  هذه أمهقي ظذ دفقؾفؾتَّ  ويؽػل] :125صـ -, دار جمؾَّي مرؿس ؾؽرة ظومَّ

 وادي خمطقضوت ظذ قرثُ افعُ  ؿبؾ - افعزيي غيبوفؾُّ  افؼديؿ افعفد أشػور مـ شػر ٕي خمطقضي أؿدم أن ادخطقضوت

 افثوين افؼرن إػ تورخيف يرجع مو ؾػقفو ُهـو, ادُؽتشػي ادخطقضوت أّمو .م916 شـي إػ تورخيفو يرجع ـون - ؿؿران

جقع أمؽـ ؿد افؼديؿ افعفد أشػور فـُُصقص ؼوبؾقيافتَّ  دراشتـو أنَّ  أي ق.م.  أخػ مـ أـثر افقراء إػ هبو افرُّ

 [افؽشػ. هذا بقاشطي شـي

 بحؿد اهلل تؿَّ 
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 3 ............................................................................................... افِؽتوب معؾقموت

 3 .................................................................................. فؾؽتوب افؽومؾي اإلصورة◄ 

ل افبوب مي: إوَّ  4 ............................................................................................ ُمؼدِّ

س افؽتوب ِوْحدة  4 ............................................................................... تبويـف ذم ادُؼدَّ

س ظؿؾفؿ ُيدرـقن ٓ ـتبي◄   4 ........................................................................ ادُؼدَّ

ظف افقحل ضبقعي  5 ......................................................................................... وتـقُّ
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 9 ............................................................................. افؼديؿ؟ افعفد أشػور ُجعً ـقػ
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ُجي أمهقي◄   12 ...................................... إوائؾ ادسقحقغ ظـد افققكوكقي وأشػورهو بعقـقيافسَّ  افسَّ
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وموين هقبقفقتس ظـد افؼوكقن◄   21 ...................................................................... افرُّ

ؿل افغريب كقنافؼو بغ آختالف◄   21 ............................................... افثوفٌ افؼرن ذم وافؼَّ

قري افؼوكقن -5  22 .......................................................................... اجلديد فؾعفد افسُّ
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ُجي بعقـقي افسَّ  LXX ................................................................................... 26: افسَّ
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ُجي◄   itala ....................................................................... 28 افؼديؿي افالتقـقي افسَّ

ُج ُمشؽؾي◄   28 ............................................. افػقجلوتو بعؿؾ وافتَّؽؾقػ افؼديؿي افالتقـقي يافسَّ

ُجوت أؿدم◄   29 ............................................................................... افعربقي افسَّ

ي بػؾسطغ افُؼؿران وادي خمطقضوت: افرابع افبوب  29 ........................................... ظؾقفو افُعثُقر وؿِصَّ

 29 ................................................................. ادخطقضوت اـتشوف توريخ: إول افػصؾ

 29 ........................................................................ ؿؿران وادي خمطقضوت أمهقي◄ 

 


