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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:

 افِؽتايب افـَّؼد إػ مدخٌل 
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ع ظؿؾقة افـَّؼد]. 5صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبرياض يوشف داود:  ؾافؼارئ افعادي . إنَّ إناجقل كػسفا ُتشجِّ

وإدراك رؤية , وظؿل افـَّؼد هو تػسر تِؾك آختالؾات من ِجفة. يشعر بوجود اختالؾات بغ اإلكجقؾقِّغ يف ٍد احلادثة افواحدة

. ؾُؿـذ افـِّصف افثاين من افؼرن افثاين وافـَّؼد فقس جديدًا يف افؽـقسة. من ِجفة أخرى( مسقح افّتاريخ) يسوع ـام ـان يراه ُمعارصوه

ة أربع روايات ظن حقاة يسوع مال افتايل: ِِلَ ثؿَّ وتعافقؿه ؟ وِِلَ ٓ كؼع ظذ رواية واحدة ُمتجاكسة تعتؿد ظذ  بعد ادقالد, برز افسُّ

وايات إربع ؟  [افرِّ

ة افـَّؼد أن يؽشف بؼدر اإلمؽان ظامَّ حدث ]. 6صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبرياض يوشف داود:  وتبؼى ُمفؿَّ

ٌِّ ـقف دمج اإلكجقؾقُّون إحداث بعضفؾعالً  ا ببعض وَشحوا معاكقفا, وشعوا فؾتَّؿققز بغ إحداث افتي وؿعت ؿبل , وأن ُيػ

 [افؼقامة وبعدها.

كحن ٓ كؿؾك كُُصوص إناجقل ]. 27, 26صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبادفـدس رياض يوشف داود: 

َدة فًية افواحدة ظز خُمتؾف , افـَّْسخؾفذه افـُُّصوص ُكِسَخت وحصؾت أخطاء ؾقفا أثـاء , إصؾقَّة وؽافبًا ما كؼع ظذ ؿراءات ُمَتَعدِّ

ءة كعتؿد ؟ .. فذفك ادخطوضات افتي وصؾت إفقـا ون إػ ِظْؾم كؼد افـُُّصوص, ؾلية ؿرا ـُ فؾُوُصول ظز خُمَتَؾف  يتحتَّم ظؾقـا افرُّ

ل ظؿل هل هو  .افُوُصول إػ أؿرب ما يؿؽن من إصل إولادخطوضات إػ افـَّص إصّع. ؾعؾم كؼد افـُُّصوص هيدف إػ  وأوَّ

, وٓ يؼترص إمر ظذ بحقث ُُتىص وُترتَّب مجقع افوثائق افتي يرد ؾقفا كّص افعفد اجلديد ـّؾه أو بعضه, افـَّظر يف مجقع ُكَسخ افـَّص

افتي اشتعؿؾفا ادسقحقُّون يف افُؼُرون  ي ظذ ترمجة افعفد اجلديدبل ُتراجع مجقع افُؽُتب افتي ُتتوُمراجعة افُؽُتب ادخطوضة بافقوكاكقة, 

ياكقة  -إوػ )افالتقـقة  ٌُّ  [.ؾفي تشفد ظذ حافة فؾـَّص أؿدم ممّا ُيؿؽن افوصول إفقه بُؿراجعة أؿدم إصول افقوكاكقةافؼبطقة(,  -اف

 ادسامة افثالثة إناجقل بغ مشسـاً  ؿاشامً  هـاك أن كرى]. 33 صـ - , دار ادؼق ببروتافؽتايب افـؼد إػ مدخل: داود يوشف رياض

هل هـاك إكجقل بؿثابة إصل أم هـاك ظدة أناجقل ِل تصؾـا بل فوؿا(. ؾفل هـاك ـتاب يسبق اإلزائقة ؟  -متى  - مرؿس) اإلزائقة بـ

 [أثرت يف تؽوين اإلزائقة ؟

يف بداية افَعرْص  ُيـَْسخ َكْسخ افقَدـان افِؽتاب ]. 23صـ  -, دار ادؼق ببروت افِؽتايبمدخٌل إػ افـَّؼد ادفـدس رياض يوشف داود: 

أْدَخل افـُّّساخ افؽثِر من افتَّْبِديل وافتَّْعِديل ظذ افـُُّصوص , وفؼد ظن ُكَسخ َمـُْسوخة, بلدوات ـِتابقَّة بِدائقَّةادسقحي, وـاكوا َيـَْسُخون 

َم َبْعُضُه ظذ ـَ : ؾام ُمْثَؼاًل بللوان افتَّْبِديل افتي َطَفَرت يف َظَدٍد ـبٍر من افِؼراءات, ؾؽان افـُّص افذي َوَصَل آخر إمر َبْعِضِه أخر وَترا

 [إن ُيْصَدر ـتاٌب جديٌد حتى ُتـَْؼ فه ُكْسخاٌت َمْشُحوَكٌة بإؽالط.

( ]= يف اهلامش: إؿرار افـَّص إصع: )كؼد افـُُّصوص]. 18صـ -وت , دار ادؼق ببرمدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبرياض يوشف داود: 

ول افعؾامء ظز خُمتؾف اُي .[ بل صقغة افؽتاب إوػ بُؾغة ادمفِّف وإكشائه, افـَّص إصع فقس هو ادخطوط افذي ـتبه ادمفِّف بقده

 [.بآشتعاكة بؽتابات أباء وبسمجات افعفد اجلديد ادُختؾػة, ادخطوضات افوصول إػ كصٍّ أؿرب ما ُيؿؽن إػ افـَّص إصعّ 
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ر افـَّص ؾافـُُّصوص بخّط أصحاهبا ؿد َاظت]. 18صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبرياض يوشف داود:  , وفِـُؼرِّ

فود افباؿقة فـا. جوع إػ ُكسخات ظـه وصؾت إفقـا, ؾفي افشُّ  [إول, ظؾقـا افرُّ

باإلَاؾة إػ ُمراجعة افُؽُتب ادخطوضة بافقوكاكقة ]. 28صـ -, دار ادؼق ببروت مدخٌل إػ افـَّؼد افِؽتايبرياض يوشف داود: 

مجات افؼديؿة, ُياول ظؾامء كؼد افـُُّصوص اإلؾادة من ممفَّػات آباء افؽـقسة يف صواهد ـثراً جدًا ُأِخَذت من افعفد اجلديد , وافسَّ

مجات. وفؽن من حماذير آشتعاكة بشوُُتؽِّ  ل إػ افـَّص ـام ـان ؿبل أؿدم افسَّ م ـاكوا يستشفدون وا ن افعؾامء من افتَّوصُّ هد أباء, أَّنَّ

ؿة افعؾؿقة ُمراظاة ـبرة. س يف أؽؾب إحقان ظن طفر ؿؾب, ومن ؽر أن ُيراظوا افدِّ  [بافؽتاب ادُؼدَّ

افػوارق وآختالؾات يف هذه ادخطوضات ضائف من ]. 25صـ -, دار ادؼق ببروت افِؽتايب مدخٌل إػ افـَّؼدرياض يوشف داود: 

ف وافـَّحو ؾوارق أخرى بغ ادخطوضات تتـاول معـى , فؽن ُهـاك أو ترتقب افؽالم, أو إفػاظ, ٓ يتـاول بعضفا شوى ؿواظد افرصَّ

تفا دة فًيات. ؾػي بعض ؾؼرات بُرمَّ ءات ُمتعدِّ ُشل» خمطوضات. وُهـاك ؿرا ؾؿـفا ؿراءات خيتؾف بعضفا ظن بعض ـثراً, « أظامل افرُّ

ة  [.َمْن ُيطقل افـَّص ُمضقػًا إفقه مُجاًل ظديدة تليت يف ـل شطر مـه بتػاصقل جديدة وُمفؿَّ

 

 يف اخِلتام ......

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

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

 افعريب, ؾرع مديـة كرص, افؼاهرة, مجفورية مرص افعربقة

 افتَّواصل:دزيد من 

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

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

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات
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