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حـــدى هلفضــائيات يف هلواليـــات هملتحـــدة يف برنـــامج باللغـــة إهتمــين شـــخص علـــى  
بـــأنين ومعـــي هلقـــديس هثناســـيوس هلرســـويل ال نـــؤمن باألســـفار هلقانونيـــة هلثانيـــة هلـــيت هلعربيـــة 

ودهشيت هلكـربى هـي أنـين مل أكتـب ومل أذكـر شـيئاً عـن . لوثر ويوحنا كالفن حذفها مارتن
 :هذه هألسفار بالذهت وهي بالتحديد

نشــــيد  –بــــاروخ  –حكمــــة بــــن ســــريهخ  –حكمــــة ســــليمان  –) طوبيــــت(طوبيــــا 
خامتـــة  –هملكـــابيني  –يهوديـــت  –دهنيـــال هلنـــيب وهلتنـــني  –قصـــة سوســـنة  –هلفتيـــة هلثالثـــة 

 .١٥١مزمور  –همللك منسى صالة  –سفر هستري 
رمبــــا مل تنشــــر أخــــرى ومقالــــة  ،أذكــــر مقالــــة ألســــتاذنا هلكبــــري يســــى عبــــد هملســــيح 

وقـــد أشـــار . وهيـــب جـــورجي. وحماضـــرة ألســـتاذنا د ،وهيـــب عطـــا ههللا. ألســـتاذنا هلعظـــيم د
وحســب تــرقيم  ٣٦٧رســالة عيــد هلقيامــة يف عــام  –هــؤالء إىل رســالة هلقــديس هثناســيوس 

ـــــة هاليليزيـــة يف هللـــد  – ٣٩هلرســـالة رقـــم  .P.Gهليونـــانيني جمموعـــة هآلبـــاء   ٤نشـــرت هل
ة هلنصو  ٥٥٢ – ٥٥١هلطبعة هاليليزية ص   :كاآليت  تـر

وكما مسعت أن . كتاباً   ٢٢هذه هي أسفار هلعهد هلقدمي وعددها "
هذه هلرقم هو عدد حروف هألجبدية هلعربهنية عند هلعربهنيني وهي 

ـتيب وهألمسا هألول هو سفر هلتكوين، بعده هخلروج ويليه : ءحسب هل
ويلي ذلك يشوع بن نون . هلالويني وبعد ذلك هلعدد مث سفر هلتثنية

وأيضًا بعد ذلك أربعة أسفار للملوك هألول . مث هلقضاة ورهعوث
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مث . وهلثاين يعتربهن كتابًا وهحدًه وهذه هيضًا هلثالث وهلرهبع كتابًا وهحدهً 
سفر عزره هألول . وهلثاين يعتربهن كتابًا وهحدهً أيضًا هألخبار هألول 

سفر  –وبعد كل هذه هألسفار . مها معًا كتاب وهحد) حنميا(وهلثاين 
أيوب . هملزهمري ويتبعه سفر هألمثال مث سفر هجلامعة ونشيد هألناشيد

سفر وهحد ألشعياء،  ،وكتاب وهحد لألنبياء هالثىن عشر ،بعد هؤالء
وبعد هذه . رهثي وهلرسالة هرميا، كتاب وهحدوبعده هرميا وباروخ، همل

هذه هي هسفار هلعهد . حزقيال مث دهنيال كل منهما كتاب وهحد
 .هلقدمي

ربعة أفهو . تكلم عن هلعهد هجلديدأيضًا ليست هذه مشقة أن أو 
ويلي هألناجيل سفر أعمال . أناجيل حسب مىت، مرقس، لوقا ويوحنا

الة وهحدة ورسالتني لبطرس ل وهي سبعة يعقوب رسئمث هلرسا ،هلرسل
ويضاف إىل هذه أربعة عشر رسالة . وثالثة ليوحنا مث رسالة ليهوذه

ـتيب هألوىل إىل رومية ورسالتني إىل كورنثوس  لبولس كتبت حسب هل
مث  وبعدمها رسالتني إىل غالطية وبعدها رسالة إىل هفسس مث فيليب 

يضًا رسالتني أني و كولوسي وبعدمها رسالتني إىل تسالونيكي مث هلعربهني
يضًا سفر أإىل تيموثاوس ووهحدة لتيطس وأخريًه هلرسالة إىل فليمون و 

 .هلرؤيا
ن يعطش سوف جيد شبعه بالكلمات هذه هي ينابيع هخلالص وكل مَ 

. ففي هذه هألسفار وحدها أستعلن تعليم هلتقوى. هحلية يف كل هؤالء
أن حيذف ن يضيف إىل هذه هألسفار أو أنسان إوال جيب على أي 

نتم ختطئون أ: ياهمإألن هلرب قال للصدوقيني خمجًال . منها شيئاً 
فتشوه هلكتب أل�ا ": ووبخ هليهود قائالً . ألنكم ال تعرفون هلكتب

ومن أجل هلوضوح هلكبري جيب هن ) ٢٩:  ٢٢مىت ( "تشهد يل
هم فمن أجل ضرورة أن يكون لدينا  –أضيف إىل هذه هألسفار 

سابقًا مل حتسب أخرى غري تلك هليت ذكرتا  نه توجد أسفارأأمشل 
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ت بوهسطة هآلباء لكي يقرأها بَ تـِّ ولكن قد رُ  ،ضمن قانون هألسفار
) هملوعوظني(وهم هألعضاء هجلدد  ،ليناإهلذين يرغبون يف هالنضمام 

 :هلرهغبني يف تعلم كلمة هلتقوى وهي
 –يهوديت  –ستري أ –حكمة بن سريهخ  –سفر حكمة سليمان  

ف ضَ هذه يا أخوة مل تُ . وهرماس) هلديدهكي(وتعليم هلرسل طوبيت 
قرأ فقط وال يوجد سفر آخر بني هذه بل تُ  ،إىل قانون هألسفار

ـعها ههلرهطقة بوكريفا، وما عده ما ذكرت توجد أيوصف باأل سفار هخ
وهم يكتبون حسبما يشاؤون ويضيفون إىل هذه هألسفار خياالتم 

عملو�ا كأسفار قدمية لكي جيدوه فرصة بل يكتبون تارخيًا هلا، ويست
 ".لكي يضلوه هلسذج

فهــــل ميكــــن بعــــد هــــذه هلشــــرح هملطــــول إلنســــان وهــــو هملعلــــم هلكبــــري همللقــــب حقــــاً  
نبــا شــنودة بالرســويل دون بــاقي أســاقفة هالســكندرية أن أقــول شــيئاً آخــر بعــد أن وضــعين هأل

 .لشركة يف هلطبيعة هالهليةهلثالث معه يف ذهت قفص هالتام بالشرك بسبب هلتعليم عن ه
وهــي جهــنم نفســها إذ أصــبح هلكــالم ســهًال عــرب  ،هــل هحنــدرنا حنــو هــذه ههلاويــة 

وهألخطــر هــو تصــفية حســابات وزرع  .دقيــقالم هملســموعة وهملرئيــة كــالم دون وســائل هإلعــ
دس للـــدفاع عـــن ال قـــوة هلـــروح هلقـــ ،هلشـــكوك وإثـــارة غرهئـــز هلـــدفاع عـــن هملصـــاحل هلشخصـــية

ن روح هحلــق روح يســوع ســاكن فينــا أن نكــذب ونــدعي بعــد ذلــك دهر رهيــب أهحنــ. هحلــق
 .يعطينا هحلياة للشهادة

 :ذفتالخلفية التاريخية لألسفار التي حُ 
وبالـــــــذهت يف مدينـــــــة  ،قـــــــرأ يف جمـــــــامع يهـــــــود هلشـــــــتاتكانـــــــت هـــــــذه هألســـــــفار تُ  

 ويف. لهــــــــا عاصــــــــمة هملســــــــكونة كلهــــــــاســــــــكندرية هلــــــــيت أرهد هلفــــــــاتح هإلســــــــكندر أن جيعهإل
ــة أســفار هلعهــد هلقــدمي إىل هليونانيــةهإل وأول . ســكندرية بالــذهت بــدأ يهــود هلشــتات يف تـر

ــــة هألســــفار إىل هليونانيــــة وردت يف رســــالة شــــخص يُــــدعى  يف  Aristeasوثيقــــة عــــن تـر
ـة  ،وتاريخ هلرسـالة غـري معـروف Philocratesرسالة إىل شخص آخر يدعى  ولكـن هلفـ
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شخصــــاً جــــاءوه مــــن فلســــطني إىل  ٧٠ن إوتقــــول هلرســــالة  .دهــــي هلقــــرن هلثــــاين قبــــل هملــــيال
ــة هألسفار هلعربهنية وبالذهت هلتورهة هإل . إىل هليونانيـة) أسفار موسـى هخلمسـة(سكندرية ل

يــدور جــدل طويــل حــول هــذه هلرســالة ال خيــص أي قــارئ،  –كمــا هــي هلعــادة   –وطبعــاً 
 :لكن كان أمام يهود هلشتات مشكلتني

 .هلعربهنية هليت كانت معروفة عند هخلاصة منهمهللغة  إمهال -١
وهـو مـا جعـل  ،عدم فهم عامة يهود هلشتات هللغة هلعربهنية وال حـىت هآلرهميـة -٢

ــة هلسبعينية هي هلكتاب هملقدس ليهود هلشـتات قبـل ظهـور وهنتشـار هملسـيحية ولكـن  ،هل
 .هللغة هليونانية هي لغة هلثقافة هلعاملية وهملتعلمني

(الترجمة السبعينيةانتشار 
0F

١(: 
وهلسـائد هـو بدهيـة هلقـرن  ،هلتاريخ هملؤكـد غـري معـروف( Jamniaكان جممع مينة  

ه هلمـع ذ، قـد هنعقـد يف هـذه هلقريـة خـارج مدينـة غـزة يف فلسـطني وقـرر هـ)هألول هملسيحي
 قبـــول هألســـفار هملعروفـــة يف فلســـطني بـــاللغتني هلعربهنيـــة وهآلرهميـــة فقـــط وهســـتبعاد تلـــك هلـــيت

(ذهعت بني يهود هلشتات
1F

٢(. 
 :حقائق خلف هذه هلتشدد تكمن ثالث

ــة هلسبعينية ليس فقط  -١ بل يف كنـائس هملسـيح  ،بني يهود هلشتاتهنتشار هل
 .وهستخدهمها يف نشر هملسيحية

 ،هســـتخدهم هلـــنص هليونـــاين للعهـــد هلقـــدمي يف هثبـــات عقائـــد هملســـيحية هلكـــربى -٢
تريفـو  Rabbiمـع هلـرهيب  ١٥٠يوسـتينوس حـوهيل سـنة  ولعل خـري مثـال هـو حـوهر هلشـهيد

 .حول هلنبوهت هليت وردت يف هلعهد هلقدمي عن يسوع هلناصري
ألن أغلــب هلــذين هنضــموه  ؛متســك هملســيحيون بــالنص هليونــاين للعهــد هلقــدمي -٣

وكـــان . هلـــذين ال يعرفـــون هلعربهنيـــة أو هألرهميـــة) غـــري هليهـــود(إىل هلكنيســـة كـــانوه مـــن هألمـــم 
                                                           

 .٧٠أي  LXXيرمز هلا دهئماً يف هلكتابات هألوربية باألرقام هلرومانية ) ١(
 :يف جملد Jamnia Revistitedوهن نشر بعن J.P. Lewisرهجع هلبحث هلتارخيي  )٢(

The Canon Debate on the Origin and Formation of the Bible, 2002 edited by L.M. 
McDonald and J.A. Sanders. 



 ٦ 

ــــة قــام بــا هليهــود أنفســهم  متســك هملســيحيني بــالنص هليونــاين لــه ســبب وهحــد هــو أن هل
ــة يف هلامع  .وأ�م كانوه وال زهلوه يقرأون هذه هل

ـات  ،أورجيينـوس حقيقـة هملشـكلةوقد أدرك هلعالمـة   ولـذلك ــع مـا لديـه مـن تـر
) ٢٥٣حـــوهيل ســـنة (حيـــث وضـــع يف أعمـــدة متوهزيـــة  Hexaplaونصـــوص يف سدهســـية 

هلــنص هليونــاين حبــروف عربهنيــة مث ثالثــة  –هلــنص هلعــربهين حبــروف يونانيــة  –هلــنص هلعــربهين 
ات يونانية شائعة بني هليهود ة أكويال  ،تـر  .ثيؤدوثيوس –اخوس سيم –وهي تـر

ومل تكــن رســالة عيــد هلقيامــة للقــديس هثناســيوس هــي هلوثيقــة هلوحيــدة هلذهئعــة يف  
بعــــد ذلــــك بضــــرورة هلعــــودة إىل هألصــــل  Jeromeبــــل جــــاء هلقــــديس جــــريوم  ،هملســــكونة

ـجم عـن هلعربهنيـة مباشـرةً ألوذكر يف مقدمتـه  ،هلعربهين ـــة  سـفار همللـوك أنـه يـ وال يهـتم بال
ـــــة هلالتينيـــة  ،ةهليونانيـــ ن هألســـفار هلذهئعـــة بـــني يهـــود أوهعتـــرب  Volgateولـــذلك نشـــر هل

(هخل هي هألسفار هلقانونية هلثانية.. هلشتات مثل طوبيت ويهوديت 
2F

١(. 

 :الترجمة الموحدة للكتاب المقدس
ـــــة   ـــة  –بـــريوت  –صـــدرت مـــن ـعيـــة هلكتـــاب هملقـــدس هـــذه هل وهـــي غـــري تـر

ــــــة هملوحــــدة هألســــفار فانــــديك هلــــيت نشــــرها همل رســــلون وهلــــيت ذهعــــت يف مصــــر ونشــــرت هل
 :هلقانونية هلثانية

 –حكمـــة يشـــوع بـــن ســـريهخ  –حكمـــة ســـليمان  –أســـتري  –يهوديـــت  –طوبيـــا 
هملكــابيني هألول وهلثــاين وهــي هألســفار هلــيت  –تتمــة ســفر دهنيــال  –رســالة هرميــا  –بــاروخ 

 .LXXضمها جملد 

 سفار القانونية الثانية؟هل غاب األصل العبراني عن األ
إضـــافات يونانيـــة لســـفر هســـتري وضـــمها إىل  كـــان جـــريوم هـــو أول مـــن ــــع ســـبع 

ــة هلالتينية وهذه هإلضافات معروفة يف   .LXXهل

                                                           
ات حديثة هلشرح هلكتاب هملقدس للقديس جريوم حنيل هلقارئ على )١(  :نظرهً لعدم توفر تـر

J. N. D. Kelly: Jerome: His life, writings, 1988, pp 153-67. 



 ٧ 

هـي صـالة عزريـا وتسـبحة هلفتيـة هلثالثـة يف أتـون  LXXوتتمة سفر دهنيال حسب  
ــــار وهلــــا أصــــل عــــربهين ة وهشــــتهرت هــــذه يف شــــرح ويضــــاف هلــــا قصــــة سوســــنة هلعفيفــــ ،هلن
ورجيينــوس وجــريوم أوكــذلك يف شــرح نفــس هلقصــة عنــد هلعالمــة  ،هيبوليتــوس لقصــة سوســنة

ــ .وأوغســطينوس ا هلصــلوهت فهــي معروفــة يف كــل صــلوهت هلكنيســة هلغربيــة وهلشــرقية علــى أمَّ
فهـــي تظهـــر يف صـــلوهت هلبصـــخة ال ســـيما هخلاصـــة بالســـبت هلكبـــري يف عصـــر  ،ســـوهء حـــدٍ 

وشــــرحها ذهــــيب هلفــــم وهملفســــر ) هآلرهميــــة(يف هلكنيســــة هلناطقــــة بالســــريانية  رفــــتوعُ  ،مبكـــر
 .هلسرياين ثيؤدوريت

 –ذهـيب هلفـم  –ثناسـيوس هلرسـويل تظهـر يف شـرح كـل مـن أوقصة دهنيال وهلتنـني  
وصـالة همللـك منسـى هـي . أفـرهم هلسـرياينشـعار مـار أكـريلس هألورشـليمي ويف   –بالديوس 

ولسـت أعـرف شـرحاً ألي مـن آبـاء هلكنيسـة يف  ،سبت هلكبـرييضاً من صلوهت تسبحة هلأ
ا هألصل هألرهمـي وشـذرهت مـن هألصـل هلعـربهين لسـفر طوبيـا فقـد أمَّ  .هلقرون هخلمسة هألوىل

ن أودرهسة لغوية لسفر يهوديـت تؤكـد . ر عليها ضمن خمطوطات قمرهن يف هلبحر همليتثِ عُ 
ولكـن مل يعثـر هلعلمـاء  ،يكتـب أصـًال باليونانيـة صـًال بالعربهنيـة أو هألرهميـة وملأب تِـهلسفر كُ 

 .بعد على هألصل هلعربهين
ـــة ســـريانية وهألصـــل هألرهمـــي  دَ ِجـــســـفر حكمـــة بـــن ســـريهخ وُ  لـــه أصـــل قـــدمي يف تـر

ن خمطوطات جممع بـن عـزره أومما هو جدير بالذكر  ،معروف يف شرح علماء هليهود للسفر
ى شــذرهت عربهنيــة يف هلموعــة هلــيت تعــرف علــ فيهــا ثــرـهوريــة مصــر عُ  –يف مصــر هلقدميــة 

هـــي قصاصـــات مـــن كتـــب هلصـــلوهت هلـــيت مل تعـــد صـــاحلة لإلســـتعمال و  Genizahباســـم 
ألن هلــورق هلــذي حيتــوي علــى  ؛بــل ـعــت معــاً يف مكــان وهحــد ،وهــي ال حتــرق وال تــدمر

ويف  ١٩٥٢هســــم ههللا ال ميكــــن تــــدمريه، كمــــا عثــــر علــــى بعــــض هلشــــذرهت يف قمــــرهن عــــام 
وهــــو آخــــر حصــــون حتصــــن فيهــــا هليهــــود ضــــد هلرومــــان إبــــان  Masadaعدة حصــــن مصــــ

(حصار أورشليم وسقط هحلصن ألن هملدهفعون هنتحروه ـيعاً وفضلوه هملوت على هألسر
3F

١(. 

                                                           
هجلدير بالذكر هن يف هذه هملكان بالذهت هلذي يشرف على هلبحر همليت يقسم كل هجلنود وضباط هجليش  )١(

وسار يف كتب علم هلنفس هملعاصر عقدة هملساده وهو هالسم هلالتيين للحصن ولكن . هالسرهئيلي قسم هلوالء للدولة
 ".مصعدة"هالسم هلعربهين هو 



 ٨ 

 .ال زهل مفقودهً  Semeticحكمة سليمان له أصل سامي  
مزمور لدهود بعد ما هزم "هو  LXXوهلعنوهن حسب  LXXعرف يف  ١٥١مزمور 

هلبحــر همليــت ورقــم هملخطــوط هــو  –ثــر علــى هلــنص هلعــربهين يف هملغــارة يف قمــرهن عُ " جليــات
11Q5. 

ولكنــــه ُعــــرف بشـــكل خــــاص يف كتــــاب  ،رثوذكســـيمل يـــدخل يف أي قطمــــارس أ 
 :هلنص هلعربهين نشر على شبكة هملعلومات وال بأس من مرهجعة". دالل سفر هملزهمري"

James C. Vanderkan The Psalms Scolls from Judean desert, 2002, pp 189-193. 

بعــد هكتشــاف بعــض هلنصــوص هلعربهنيــة ال ســيما لســفر طوبيــا وبــاقي هألســفار مــا  
 .قرأ حىت يف فلسطنييؤكد أن هذه هألسفار كانت تُ 

بالطبع سفر هملكابيني هو سفر تـارخيي نـال ههتمامـاً كبـريهً يف عظـات بعـض هآلبـاء  
 .م منوذج للشهدهءمثل ذهيب هلفم ألن هملكابيني ه

ب ونشــر هلفرقــة بــني هملســيحيني، هــل درســنا كــل أســفار أقــول لــدعاة هلتحــزُّ : أخــريهً  
هألســــفار هلــــيت حــــذفها قــــادة حركــــة هإلصــــالح لكــــي  هلكتــــاب هملقــــدس، ومل يعــــد أمامنــــا إالَّ 

ـك بيننـامن هل. نتشاجر عليها وهـي أسـفار هلعهـدين وأن  ،عيب أن ال نتمسـك مبـا هـو مشـ
 .يةندرسها بعنا

 :تسبحة الثالثة فتية
ـكوه معــــه يف هلتســــبحة   هلــــذين عاشــــوه مــــع هلقمــــص مينــــا هملتوحــــد وحضــــروه أو هشــــ

هلســـنوية يعرفـــون أن هلرجـــل كـــان يتجلـــى بشـــكل خـــاص عنـــدما كـــان ُميســـك بالـــدف لكـــي 
كــان وجهــه يشــرق بنــور وهبتســامة خاصــة ترههــا علــى . ح ويصــلي تســبحة هلثالثــة فتيــةيســبِّ 

هل كانت هذه هلصالة من وحي هلروح هلقدس؟ وهجلـوهب .. وبعد  ،وجهه، وحرهرة هلصالة
هو غريب على آذهن هلذين يعيشون حتت سلطان هحلرف، فكل صالة ألي مسـيحي فيهـا 

: يقــول فيهــاعبــارة ذهــيب هلفــم تبــدو غريبــة علــى آذهن هلــبعض هنــاك و  .أنفــاس هلــروح هلقــدس
 سَ سِّـزخـم هلعهـد هجلديـد هلـذي أُ  ن صالة هملسيحي هي أقوى مـن كـل هملـزهمري أل�ـا تنـالإ"

 ."بدم هلرب يسوع هملسيح



 ٩ 

مــــن هلصــــعب علينــــا أن نُعلــــم جــــيًال عــــاش حتــــت عبوديــــة هحلــــرف مــــا هــــي حريــــة 
ولعل رههب هلطاحونـة هلـذي جـاز أتـون جتـارب هحليـاة وجـد يف هنتصـار هلـرب ... هملسيحي 

 ،"هبن هآلهلة"هلوثنيون  يسوع هبن هآلهلة هلذي كان يسري مع هلفتية يف هألتون ألنه هكذه رآه
وجد هلرههب مينا هملتوحـد أنغـام وكلمـات هلصـالة نشـيدهً خاصـاً بـه يتـألق قلبـه بقـوة هنتصـار 

 .يسوع هحلي
 جورج حبيب بباوي. د      


