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 :نبذة عن المعهد
" "ناوو  يسىا  أعمام  رحال ف  أها    ا  فحلا   ،  ، وخمصا  ها ف رافر اف   ا 2007يمثل عام   

لسقاو ور  ،"أصاو  رلمىاسةس "تامري   رلعلممء رلعم لي  ب م بفؤي  جو و  حو بعوهم  سخفج  إذ س  ،رألربع
رلةقام   يعتماو علا   فرجعا  رلوثام   و ، رجو و  تفرثم  ىسةسمعمت  ب مء عل  كل هذه رألبةمث ورلمفرج

 علااا  راااف  أو مساااس  ورلي ىاااس علااا  رألضااافر  رلىس مدررعتمااا ولاااس  يمكااا  إثهمت ااام رلتااا  رلتمريخسااا 
 ..رإليممن ب م ق فر  

 بملوالياامت رلمتةااو  رأل فيكساا  و وقعاا  (  Westar Institute )تمرىاا  يقاام   ع ااو و رقااو 
www.westarinstitute.org))     هات فت را  رلعامل  رلىفبا   ر  ، متو  رألجلبت ظس  حلق  بةثس

لتجو او  ، وذلا  ضاوعمت رألبةامث حت  ورن رختلفا   و  ،(Jesus Seminar) نوو   يسى "" بمس 
ر  ، رعال   وعمل قمل م يكون قو : رلهةث ع  حقسق  ح  لف رلهةث ع  يىوع رلتمريخ ، بمع  رت

ولتقاوي  نتام ه هاذه رألبةامث  ،رلمايالد ولس  كمم تقو   رلمؤسى  رلي ىاس    اذ رلقافن رلفرباع   ،رلورقع
رلهامحثي    وى قل     رلعلمامء بي  أ تظلأن  بوال    حجا م أو    بوال  ،إل  ركاف قور    رلقفرء

 هوت وتمريخ ..ر  رلال
، قاو    م  رلقسم  ب اذر رلعمال 1985، س    ن عملممبوأت هذه رلفيف  ع و م قفر ثالثو   وقو

رلعو او  ا  رلعلمامء رلمتيلعاي   إلاي  وعقهمت. وسافعمن  ام رنضا   رلضخ  وكل  م  تضم      تةو  
لا  أكثاف ، لسصل عاوده  إ،     ختلف أنةمء رلعمل رلتمريخ وع ر  هذر رلموضرلةقسق      عفر   إل

تزر ااو رألبةاامث بىااا   وذلاا   ي  راا   ختلااف  جاامالت رلعلااو  رلمىااسةس . اا   اام تي   اا  رلمتخصصاا
 .أن رلمىسح كمم تقو   رلي سى  ال س و تمريخ  ل .  ،رلقفني  رلممضيي  ر  ،تؤكو بوأت  رلت 

س  ، إل  جمن  تا   تمرى  ير   ع و و   1985 مرس  ذ ه ف  قمت رلهةثس    تورصل هذه رلةلوت
، ونااااوو  رل صااااود رلمعتمااااو  أو ، و   اااام نااااوو  بااااول عااااو   عاااامريع أخاااافى راااا  نفاااا  هااااذر رلمجاااام 

  .، ونوو  أعمم  رلفسلرلقمنونس 
ةسااا  ضياااف رب  مهضااا  للاااو   رلمىاااسة  وؤنمااام هاااو  ؤسىااا   ؤسىااا   لاااس  تمرىااا  يو ع اااو و 

رلا سااامن سةس  للتعفياااه ب ااام وللةاااو  ااا  تورصااال إن سااامر ىاااباااملعلو  ورل صاااود رلملألبةااامث رلخمصااا  
أى إن  ..أركمن اام وي اازفملاا   ال يمكاا  إضورقعاام   رااذل  باامت أ اافر   .رلىااف   راا رلعتيااو للمؤسىاا  رلي ىااس  

  رفيااامت ، وؤنمااام  ةمولااا  نااازع  ااام تااافرك  علي ااام  ااالسىااا  إلىااامء رلمىاااسةس  رياااف  رلعااام لي  بملمع اااو
كمناااا  رألبةاااامث  .. وذلاااا  ألناااا  حتاااا  ع ااااو قفياااا  ع علاااا   ااااف رلعصااااورلمجاااام عاااااف روت مقضاااامت 
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و  ن اام هااو ، باازع  أ ااع  اا  رل عاافم، وعاامد   اام كمناا  ت  رألكمديمساا  تظاال حاسىاا  رلجم عاامت ورلمعمهااو
و ام  تهع ام رلمؤسىا  رلي ىاس   كامن رلاهعي يخعا  بيا كمم    رلتخصص ول  يف م م عم   رل مس!

رألسامتذ  ورجام  رلاو      يثاف ل،   مت فسمام بيا    ت مقلون رلمعلو   منور، ريصمر  بمتف   تأد اس        لجمن
 اا  رألوضاامع رلقم ماا  ونعااف  رر  اا   لمجاافد رإلقتاافر   اا   ةمولاا  رلف اا  أو رلتىيياافرلااذ   تاا  نىااف   

 .رلةو ث   رالكتعمرمت ب مء عل  
   ام تياون بأيام   ةامك  رلتفتاس ه  ا  ساسمج أها  عل  رلافض   مام رفضات  رلمؤسىا  رلي ىاس و 

 ةمكمااامت علااا  أن ااا  هفر قااا  عو اااو  ااا  رلعلمااامء ورلهااامحثي  إلااا   ؤرخاااذرت و رل  ، وتعاااف  ظلممت ااامو 
رإلحتفااااام   أن  اااااؤثف أدى بملعو اااااو  ااااا    رلاااااذ ، رأل اااااف ورقاااااوور   مصاااااا   رلجم هسااااا  أو رلالهوتسااااا 

بةاامث فياافى قااو تألقاا  ورفدهاافت راا  أإال أن روح رلهةااث رلعلماا  ورلتااور  رل ..بمعلو متاا  ورنتقمدرتاا 
و ام أن رنت ا  رلةاف  رلعملمسا  رلثمنسا  حتا  تافأس علمامء  رضا  رلقماع.  ل وورت مت ورلجم عمت وررليلس

   رلمىفح رألكمديم  ر  أوروبم وأ فيكم.  رلمفركز رلقسمدي  علرل قو ورلهةث رلعلم
تمر إل  أي   ؤسى  د  سا  و     تم وال   مام كال ، وؤن  نظاف بعي  امال  اوررع عا  وج ا ع و ويى 

    ..نعفهم عل  رلعمل توصل إلي م و رلةقسق  ورلرلهةث ع    لون ب  هوإلس  رلعم  م  تيلع
إلي ام ويكوناور   ورأعضمء رل وو   فتي  ر  رلى   لم مقع  رألبةمث رلعلمسا  رلتا  توصال  ويلتق 

أقور   عل رألول  ر  هذر رلمهةث وتعتمو رلفكيز   قو تهمدلوهم للوررس  قال إنعقمد رإلجتممع رلوورى.
، خمىاامم    قولاا  لسىااوعماام يقاامر     صااسمض  ل اا  ألااف وخمىاامم علاا  تجمسااع أكثااف أى ، يسىاا

لىويااام  ، ودررسااا  درجااا  إ كمنسااا  نىاااا م إلسااا  ىااا و  إلسااا  رااا   ختلاااف رألنمجيااال رلمعتماااو  ورلمةتجهااا 
 .وتمريخسم إضمر  إل   م تمثل      ضمون 

  1991 - 5198 :المرحلة األولى
را    ،  إلسا ع  كال  ام تا  نىاهأو    سىوعل  رلصمدق   قور ألربوأت أعمم  رل وو  بملهةث ع   

، ع و م تا  تةو ور       313عم   ؤل   ، و حت  ع و قىي يي   كمر  رلوثم   رلت  تمتو    رلقفن رألو 
 افر وريااا رألخااافى رلمممرسااا  رااا  رإل إعاااالن رإلعتااافرس بملمىاااسةس  كويمنااا  رسااامس  ضااام  رلاااويمنمت 

هاا ف لم مقعاا  رألبةاامث قااون كاال ساات  أن أعضاامء رل ااوو   لتكاامو  .ورعتااافور ذلاا  رلتاامري  حااور  رمصااال  
كال نقيا   ا  . وع و ن مي  لقم    كمنور يقو ون بملتصوي  عل  أوال بأو  رل تم ه إل  توصلور   لي 

 . رلقو  أو ذرك  و و درج   صورقس  هذر،  ىتخو ي  عال مت  لون  لتةرل قمط رلت  توررسوهم
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رنعقاوت أولا  دوررت ام فسمام   ورلتا "يسى  نوو "  س ، ر ((R. Funkبوأ روبفت رمن  وقو 
،  وضةم أن كل  ام يع اي   هاو رلهةاث ، ر   و    بيفكل  بكملسفورنسم1985 مرس    24و  21بي   

عاورورت أو عا  ذلا  رلعمال  ا  ه بمام ساوس   ات رالكتافرث ، وعاو  ال، عمم قمل  رعع  حقسق  يىوع
علا  كال  ام تا  را   ةامرظون بصصافرر وهفرسا ت    جمن  رلمعتفضي  أو  ا  أولكا  رلاذ   يإهمنم

عال  رلموجا   ك ىاسم ال تزر  تورصل وسم ل رإل  ، وكل  مرلمىسةس     تةفيه  تفرك  عاف رلعصور
سقو ون باا  سااوس يخااو  مل  ،  وضااةم أن هااذر رلعماال رلااذى ساا اا  رفضاا  علاا  رألتهاامع وعلاا  رلعاا

قام ال: نا  ت رمروباف وهاو  ام وصاف     .ال ي  رألتهمع رلذ   يج لون حقم   رلو   رلذى   تمون إلس 
صاامدر  عاا  عااملن   ااؤ   ويمل اام  اا  حقسقاا  جااو  فيااف    ي اا   .".ج اال يصاال إلاا  درجاا  رأل  ساا  أناا "

 !ويورك  ع    م يقول 
مت رلتا  بمتمبعا  أها  رلمؤلفا  و   نمحس  أخفى  مل  كمر  رلز الء رلعم لي  ر  هذه رل وو 

، حت  يكونور عل  بي  ا  بكال رد  ب مأه  رل قمط رلور  لخسص، وترلمجم   صورت قويمم وحو ثم ر  هذر
. وذلاا  إضاامر  إلاا  عماال جاافد هاام ل لياال  اام  تعلاا  بتاافرث يىااوع موضااوع رألساامسل اام  تعلاا  بم

درجامت    ا  مسا  بأقصا  درجامن  عي و عل  أسا  علوتقيسم  حت  يأت  هذر رلعمل رلجممع  كا س
 .رلعالنس و رلوق  ورلموضويس  

 :التاريخيحث عن يسوع الدافع إلى الب 
ل  أن صورت  رلةقسقس  أو  م  اوو    ام  ا  ، إرلتمريخ  فجع رلوررع إل  رلهةث ع  يىوع 

خهاامره ؤلاا  أن ت مقاال أ، و يختلااف تمم اام عماام تقو اا  رلمؤسىاا  رلي ىااس  ونصوصاا م ،رألبةاامث رلوثاام   و 
وهاو  ام  سافهم.عقاود بأقاو تا  هافمه  لماو    ل عاأ  رلمىاسةس   ر  رلمفرحال رألولا   تعل  ب أو كل  م  

ن لىاا  أو عاا  رلخاار رلف سىاا  ورلىااود راا    ة ساامت ضيااف دقسقاا  أو ضيااف أ ي اا . كماام ح بملةياايىاام
أهمسا  بةثسا  أو ورلتافرث رلعاف   ال .  تما  كتمبت ام بمليونمنسا   رلةملسا   كمن  رآلرر س  ورألنمجيل  يىوع

 . ثق بةمث رلعلمس  رلمو تمريخس  ل  إذر قورن بملمعيسمت رل مجم  ع  رأل
 20، إذ ه امك رتاف  تمتاو  ام باي  حسا  رلز منسا  أو رلتقويمسا رلمآخاذ  ا  رل مكمم تالحظ نفا   

. وكمن أو  هذه رل صود هو رإلنجيال ورقام و  نص   "ورمت " إل  بوري  صسمض  أعم م    40إل   
لا  ، رم  كت  صسمض  ذل  رإلنجيل رألو  ل   ف يىوع و كعمهو يسمن  ، ورلثمب  أن  ل  يكتهلمفق 
قاام ر  ولوقاام تختلااف وتت اامقي  ااع  اام يقو اا  رإلنجياال و قاام لماافق  و تاا  رلثالثاا  ورورألنمجياال ،  تهعاا 

 ، لياا رألصاال لااس  " )و صاالرإلنجياال رألبمساا  " عاافسم ي  ماا  وع عاا  بعااي  جمااسع ليوح اام. وقااو نقاال 
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  أى رألصاال بمللىاا  رأللممنساا (Quelle) تاا  رل قاال   اا ( ويعاامر إلساا  بههاامر  "كااويلل " رلااذ صاال رأل
 .Q ويختصفون م إل  حفس

نمجيال  كونا   ا   هقامت ف منسا   ختلفا  ، راصن نصاود رألوبخالس هذه رلمالحظا  رلعم ا 
صااسمض   تصاال   . أى أن اام لسىاا  وسسمسااسمعاااف تيااور رلتاافرث ك ىااسم  تفركماا  رااوض بعضاا م بعضاام و 

 إلساا  يعاامر رلااذ نجياال أن رإل هااو علاا  رخااتالس  عاامرب   توصاال إلساا  رلهاامحثون  و اام .درعاا  ورحااو 
رلم تمااي  ب ااذر جمسااع ،  عفوراا  بااي   ختلفاا  ف منساا  ثااالث  هقاامت  نفىاا   اا   كااون هااو Qبةاافس 
 ..Q3و Q2و Q1 بمىمسمت:رلمجم   

لتااا  تمااا  صاااسمضت م ورقااام صوصااا  رأ ااام رلمالحظااا  رلتااا  تاااو   ذلااا  رلتااافرث رلي ىااا  رااا  ن
، تا  إخفمؤهام عماورل م قو إختفا  أو  أن رلمخيو مت رألصلس  بك  ر  ،  رلىسمسس و  س  و لألضفر  رل

 يمكا  ، وأو  أجازرء يمكا  رعتهمرهام جازء  ا  ناص    125ر تمت بمقس     م تفجع إل  عام  أو    وؤن
 حااورل نمجياال تفجااع إلاا  كم لاا   اا  رألأو  نىااخ  ، و   200ساا    حااورل تفجااع إلاا   رإلعتماامد علساا 

  !  300س   
 ىا  رلتا  وصال  رلا  ،  ا  باي  كال تلا  رلكمم ال توجاو نىاختمن  تعامب تمن  ا  رألنمجيال

، أناااا  رث اااامء و اااام  ؤكااااوه جمسااااع رلعاااام لي  بمل ااااوو  وضياااافه  .  1454، إال ربتااااورء  اااا  ساااا   مفنعصاااا
، ر اا  وحااوه  رلااذ   كاامن  اا  حق اا  رن رلفههاامن، رلتاا  كمناا  تاات  بمعفراا  رلقىموساا  و عملساامت رل قاال

 اا   ياامء إ ال ساا يمناا  تقااع أخر،  ااور  عصااف رلظلماامت و ةاامك  رلتفتااس   تعلمااور رلقاافرء  ورليتمباا 
عامل   ا  رلعلمامء أيام  كامن   أل . وال يمك   يف  ورقم لألهورءسخي  إضمر  إل  تعو ل رل ص وتةف رل م

 ام كتها  رلقاوي   ويكفا  ..و تفجم  أ ي   لل صود رألولا ع، أن يجز  بأن رل ص رليونمن  ي  توج  
 وضوحوهو  م كته  ب !ملس جيفو  حو  تىييفه وتاو ل  ر  رل ص ع و صسمضت  لألنمجيل رألربع  رلة

، كامن قاو  لا    ا  رلقسام  ب اذه رلم ما  رلاذ  ،  للهمبام در امفوج ا رلذ رلخيم   -هو و ر  رلمقو  
 ..رقس  ع  هذه رل صودأي   صو يقي م  زعوهو  م  

  عل   قم   عل  رلتعمون فسمم سلو  جممعز أعمم  "نوو  يسى  " أن م تت  بأ م يمي    وأكثف
، كماام أن رلمع ااو يىاامح بةضااور فورر ماا  راا  رآلخاافي ك  ةراافرد وتتىاالر أحااو رأل، ولااس  علاا    بياا 

 رلتا را  ور  رلعمال    خمرج رألعضمء رلفسميي  ويتامبعون رلم مقعامت و ا  حق ا  رإلسا م  ري ام  
 .تقم  حول م
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أن :  لا فسمام  ، فسمك  تلخسص  م خفجور ب توب  ر  حو ذرت مأ م ع  تقيس  رل صود رلمك
حسمنام كامنور  فتجلاون أو  ؤلفاون  ام لا  يقلا  يىاوع ، وأورقام ل اوره قام ور باملتجمسع  جيال  كتاور رألنم    

سالوب  . رما  رلمالحاظ نظافه  رلعخصاس  وبأ  أو يضسفون إلس  تعلسقمت   لسجعلوهم تتمع   اع وج ا 
ضاو  إلا  نقاو، سفعمن  م  تةو  ول أو  وج  ضوه ر  رل صود رأل يخص يىوع  م   ثال أن نقو  
م أن رإلستعاا مدرت كثياافر  اام تخااون رلاا ص لتيعااف عاا  رلخالراامت مااك، ساا راا  رل ىاا  رلتملرلةااورريي  

" تؤكاااو أن ااام  ىاااسة سااالو  "لوقااام ع بأصاااسمض  بعاااي رو . ل تيوي  ااامر اااأو  رااا ورلصااافرعمت رلمىاااسةس  
! وهااو  اام ويىااوع لاا  يكاا   ىااسةسم وؤنماام   ودياام ،.. رملمىااسةس  لاا  توجااو أياام  يىااوعإضاامرمت الحقاا 

 ،تعاايف إلساا  بماام راا  ذلاا  رلمؤسىاا  رلفمتسكمنساا  "يسىاا  و نااو"حتاا  خاامرج  –و ااو  بااوأت رألبةاامث رلج
 !بفأت فس  رلي ود    د  رلمىسح رلذ  1965س    رلثمن   خمص  بعو رلمجمع رلفمتسكمن 

 
 :عليها االقتراعو كلمات يسوع 

  وردت ب ااام حاااو   ختلاااف رلصاااس  رلتااا ناااوو  يسىااا "تفكااازت أعمااام  رلمفحلااا  رألولااا   ااا  "
لساا  عمأن يكااون قااو قمل اام رعااال. وكمناا   رحتماام ، لتةو ااو قااو  ىااال   رلعلساا ،رلم ىااوب  إلساا  رألقااور 

  علاا  كاال  قولاا   اا  رلمقااوالت بعااو دررساات م وتقيسم اام  اا  كمراا   اا  جمسااع رلمعاامركيتاات  رلتصااوي  
، وؤنمااام .  اااوركي  حقسقااا  أن رإلجمااامع ال يع ااا  تةو اااو رلةقسقااا  رلهةتااا  أو رلةمسااام رألوجااا  رلهةثسااا 

 .  ورلتمريخ  رلعلم    حيث رلم ي  ورلى و رضل تقيس  ل م  أ أوعلي م ح أرضل حك   وض
  جافد وتاويا  رليلمامت ورألقاور  رلم ىاوب  إلا  يىاوع وكمن  أول  رلخيورت تعتماو أوال علا

تعااي مت وحاورررت وقصاص تاوخل ري ام . وتا  تقىاس  رألقاور  إلا  أ ثام  و رلقفون رلثالث  رألولا   ر 
 .لس يهمررت   ىوب  إ

كمرااا  رلةاااوود رلالهوتسااا  رلتااا  رفضااات م رلي سىااا  علااا   ختلاااف مء رل اااوو  رساااتهعو أعضاااقاااو و 
بعي اااا  أو  . كماااام ررضااااور تقيااااس  رلي سىاااا  إلنجياااال  و اااامت عاااا  يىااااوع عل أياااا حااااو  ث  جاااامالت رلهةاااا

إلقتااافرع . كمااام رعتماااوور رااا  عملسااا  رلتقياااس  علااا  ر،  كتفاااي  بتةكاااس  رلعلاااو  وأدورت ااامرساااتهعمدهم آلخاااف
را    حتا   إلتز اور ب ام  دوهم را  أربعا  ألاورن، حاو  س  علا  أرباع درجامت صاورق وى إ كمنسا  رلملتةو و  
 : كمآلت   و ع مهم ،نوو  رل  م س  ليل  رليهمع 

 : يعيف إل  أن يىوع قو قم  هذه رلههمر رألحمف •
 :    رلمةتمل أن يكون قو قمل م   رلهما •
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 م قفيه   مم قمل  : ل  يقل يىوع هذه رلههمر  وؤن كمن  رلفيف  ب رلف مد  •

 وؤن كمن  هاي   بتفرث  ىم ف إ القم : ل  يقل يىوع هذه رلههمر سودألر •

 :كتاب " األناجيل الخمسة" من مقدمة
، 1991إلا     1985ورلتا  ر تاوت  ا  عام     ور  يىاوعجماع نتام ه رألبةامث رلخمصا  باأقت   

بعااو أن  ،1993صااور ساا    ،((The five Gospels"  األناجيللل الخمسللة: "راا  كتاام  بع ااورن
رأور . إذ 1945  نجاع حمامدى بصاعيو  صاف سا   كامن قاو عثاف علسا  را  رلاذ إنجيل تو م  أضمرور  

. علا  Q  بةافس  سالر ف از    ورلاذ أو رل هاع،    فس   ال ح هو و  رلعاه  بمام يىام  بمإلنجيال رألصال
.  70سا   وهاو  رلمعااو  ي  عم ام رلتا  تقاع باي  "ورام  " يىاوع  أن رل صي  قو كتهم خال  رتف  رألربع

وال  رألولا  أو رألقاو  ورلتا  ال تتضام  عملسا  صال  رلىايو رلمىاسح   "  ا  رل صاودونص "كاويلل
   ..رلت  تم  ألضفر  بعي  م  الحق    رإلضمرمت رل و  عل  أن م إضمر   مم  ..بعث 

. وهو يمثل  فحل  سمبق  لمم ت  رور   قول  بال توخل أى سفد   114و م  ويتضم   إنجيل ت
يمثاال هاا مد   ىااتقل  وضيااف   ةاامف  لتاافرث يىااوع راا   رعتااافوهل  ذلاا، نمجياال رلمعتمااو ألر راا  فحاا  

 .رلمؤسى  رلي ىس   تورستهع  لذل   ،عو    رألنمجيل رلى وصس هو ي  و  .لقويم صسمضمت  ر
هااو  خيو اا   اا  رلمخيو اامت رلتاا  تاا  وه اام ال بااو  اا  وقفاا  نوضااح ري اام أن إنجياال تو اام 

و  س  ورلفلىفس  ت  تجمسع ام ل صود رل جموع     ر  وه .  1945س      حممد ركتعمر م ر  نجع  
، ثاا  بمعفراا  بعااي رلمىااسةيي  رلى وصاايي  رلماايالدى ساا  راا  رلقاافن رلفربااعت اام إلاا  رللىاا  رلقهيوتفجم

وصاورت رليهعا  رألولا      قم  بتفجمت م ر  رلعصف رلةو ث نخه      عمهيف رلعلممء را  رلىاف .
 .1988  ، عمقو   ليل  خيو  ، ث   هع    قة   زود  بم1978عم  

: إرتقمء ، أو بقو   خفلمعفر  رلفوحس رلتوصل رلفورى إل  ر  :ورلمقصود بكلم  ض وصس  هو
. وهاو عكا   ام تففضا  رلمؤسىا  رلي ىاس   ا  "أن   رإلنىمن إل  أن يصال إلا  رلمعفرا  رإلل سا 

س ، بىي رلياف مب  عم ألر رإليممن ضفور  عتممدر عل   وتجىو بعفر " وتفف  هذر رلقو  إ قو نز 
قم اااا  بمةمصااااف  رلى وصااااس  ورقااااتالع لااااذل  رلم ياااا . ولااااس  رعتماااامدر علاااا  رلعقاااال و  ،هعاااا   اااافدود

 عااات   علي ااام وعلااا  أتهمع ااام إلااا  أن تااا  ركتعااامس  قاااو تورصااال  خمرتااا  رلى وصاااس  إال رن .أتهمع ااام
جااسم   .. ويف اا   اا  رلمقو اا  رلتاا  كتا اام خيو اامت نجااع حماامدى لي لقاا  علي اام رلضااوء  اا  جو ااو

رااا  رلعصاااور رلوساااي  ثااا  رااا   ، و اااوى تأثيفهااامتورصااال م عااااف رألحقااام  رلمختلفااا روب صااا  كسفسااا  
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رلفلىااف  وعلاا  رلالهااوت  راا  ااوى أثفهاام ، باال و حتاا  أيم  اامعصااف رل  ضاا  ثاا  راا  عصااف رلت ااويف و 
 ..ورلثقمر  ورلف ون 

ال  رلتاا  ، وعاا  رلوررساامت رلمعتماا بمبتعاامده ويمثاال كتاام  "رألنمجياال رلخمىاا "  خفجاام درر ساام
. رقاو عصاف جو او  ا  رألبةامث حاو  رألنمجيالإلا  رلةقسقا . كمام يمثال بوريا  وال  خافج    فذ    م  

" تةو ث كل  ام تا   ا  دررسامت وعمال تافرث  ىاسة  جو او قام   ندوة عيسىقفر رلمعتفكون ر  "
 . عل  رلوررسمت رل قوي  رلت  تم  ر  رلمم تي  عم م رلممضس 

 رنازورء، و ام تالهام  ا   عامرك و 1859أصال رألج امس عام  فهعو نعف أبةمث دررويا  عا  
خاام أهااه   اام موت   ساامدت عقلساا  ولاا   ،، خمصاا  راا  أ فيكاامرإلنجيلساا    راا  رألبةاامث مء رلعاام ليللعلماا

 ماا   ررء وأبةاامث رلعلماامء بااملخيور ، ، ورت  يكااون بمةاامك  رلتفتااس ،  ااع راامرض رلمىاامسمت ورألسااملي  
. إال . ضسمع   مصا   رألكمديمسار     نو عمف ق  و  مور بمل ت  رو ،  وتعف  رلعو و      إل  رلمةمكم 

سافعمن  ام سامح باأن أعامد رلعلمامء ت ظاس  أنفىا     رلقافن رلععافي   را سمد    رلذ   رلفيف  أن رلتةفر  
 ر  رليلسمت ورلجم عمت ورل وورت.  

و ااااع ن مياااا  رلةااااف  رلعملمساااا  رلثمنساااا  عاااامد رلعلماااامء إلاااا  تقلااااو  فركااااز رلقساااامد  راااا  رليلساااامت 
إلاا  إنعاامء  عمهااوهم رلخمصاا   ىااس  ف رلمؤسىاا  رليضاايروعفضاا م.  ماام جم عاامت بيااو  رلقاامر  ورل

 تففضاا  بااوأ    ااملمورصاال  نعااف كمةمولاا  للتصااوى ل ااذه رألبةاامث رلجو ااو  و جيلساا  بملوررساامت رإلن
   ذ رلقفن رلفربع.. وجافوت 

 ع ث ورلوقااام  لألحاااور،  ةمولااا  رلعلمااامء رلم تقاااو و ااا  أهااا  رلصااافرعمت رلاااور ف  باااي  رلجااامناي 
، للتوصاال إلاا  كمناا  رل تسجاا  ، أى أياام  هةااث بااال كلاال وال حاافجعلاا   ورصاال  رل ه صاافرر   وؤرلتمريخساا

ورلوثام    عفر   م قو يكون يىوع قو قمل  وعمل  رعال    كل  م نىا  إلسا  را  رألنمجيال رلمعتماو  
 أو إظ اامره ،و  رلىااا   فرعاام   ااعااو  ، ك، ورلتاا   اااوو ري اام  عمرضاام للتقمليااو رلو  ساا  رلىاام و رألخاافى 

.. بال حتا  تال ياذه  ااوون وكاأن   ضياف قامدري  علا  أو رت م  م إيمه بملج ون  عل  عورء  ع رسفت 
 ضاا  حتاا  تاا  ال تاازر  ضم، رماام أكثااف رل قاامط رل  ال رلةصااف.. وذلاا  علاا  سااايل رلمثاامر اا  رسااملت 

 .ي   رلعلممء    رلجمناعل   م و  رلخالس بيبال تفدد و  عل م   ضع يىوعو  رلذ ، رأل ف  و  م هذر
تا  راف  صاورت  هاذه   رلاذ ،  هاذر رلوضاع  ا  ورقاع أن يىاوع رلمعتقامدرت ورلعقم اووقو نجا   

، لاا  يعااو بوسااع م أن تااتةك  راا  بعفرساا  راا  رلقاافون رلوسااي  بملىاالي  رلي ىااس  رلعمتساا  وبملىااسه
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أفرحاااور قاااو   ااا أن، إذ كوبفنسكاااوسو  وكيالااافون نظفيااامت جااامليليو عقلسااامت أولكااا  رلاااذ   أصاااهةور  تا ااا  
 ..بوعوه     عورت وؤنجمفرت      عفوه م بفضل  م أويمرلق ل  رآل

، زءر  ا  رلصاةو  رلعلمسا  رلتجفياسا وكمن  رليفف  رلعو و  رلت  تم  ر  عل  رلفل  تمثال جا
للعل  ورلتجفيا . ورا   وركها  ل اذه رليفاف  رلعلمسا  أعياو رل ظاف را    رلت  رأت إخضمع كل رلمعمرس

و اام هااو  اا  نىااه رلخساام .. وراا  رلمجاام   ورقعاا  اام هااو   بااي  يخساا  رلقويماا  للتففياارلمعيساامت رلتمر 
. وهاو  ام رلتامري  ورلفصال بي  مامرإلنجيل  كمن ال بو للعلممء    رلهةاث را  رلعالقا  باي  رإليمامن و 

 .رلتمريخ بملهةث ع  يىوع  ت  فسمم  تعل 
 فرلعصا  را ،   ض ا  ع  اموبذل  أصهة  رلوثم   ورلمعيسمت رلتمريخس  يهامر  عا  أدورت ال

ل ورلعاامل    ، للهةااث ورلتففياا  بااي  رلعاامل  رلةااو ث  . ولمعفراا  رلةقسقاا  رإلنىاامنس  للتجفباا  رلااورقع   رلمتخياا 
عام    رلاذ   رلتامريخ ، كامن ال باو  ا  رلعثاور أوال علا  يىاوع  رلةقسقا ، يىوع رإلنىامن  حو  يىوع
ل اااوو  مااام  رسااا  أع ااام توصااال  إلو  ..، ورلهةاااث عمااام قملااا  وعمااام رعلااا  رعاااال ولاااس  تلاسىااام  رااا  رلورقاااع

 :  ل بأبةمث م و  مقعمت م كمن رعتممدر عل   م 
  

  1996 – 1991: المرحلة الثانية
 اام هااو لاا  رعااال  اا  خااال  نساا  لوررساا   اام قااو يكااون يىااوع قااو عمتفكاازت أعماام  رلمفحلاا  رلثم

عااو ري اام حااوثم أو ورقعاا  ي   176تقفياافر   ت اامو   387دررساا     تماا راا  هااذه رلمفحلاا نمجياال. و مألوررد ب
س  رلف سىااس  حتاا  وؤن ورد ري اام أسااممء  وح اام رلمعمااورن أو ساامعمن بيفس أو هااقسق  يىااوع رلعخصاا

 .تول  ك سى  رلقوس    بعوه رلذ يعقو  
 تا  رإلتفامض علا  رن ععاف     ام، رلوررد  بمألنمجيال 176رلت   ال  عودهم  و   بي  رلوقم ع  

الثاااون ورقعااا  أخااافى حصااال  علااا  درجااا  . وثرقااار هااا  رلتااا  تةتمااال نىاااه  عملسااا   ااا  رلمصاااورقس 
أو   م  رلم ىاوب  إلا  يىاوع علا  أن ام ضياف ورقهسا ث. وت  رستهعمد بمق  رألعماإحتمملس  بعيو  رلةوو 

هاا  رلتاا   بمألنمجياالورقعاا  وررد   29إلاا  رقاا   ورصاالو تةتملاا  رلوقااوع. وبجمااع رلمجمااوعتي    ضيااف
 اا  رألعماام  رلم ىااوب   % 16ىااه  أى ب  ،176ل اام وهااو  رإلجماامل رلمصااورقس   اا  رلعااود تةتماال 

 اا  رألقااور  رلتاا  حصاال  علاا  إحتماام   % 18نىااه  تقاال قلاايال عاا  نىااه  ر   وهاا رلاا  يىااوع. 
 رلمصورقس . 
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ن نىااه  ر  أ" ،بااأن رليتاام  رلمقااوس كااال     ؤ  ااون  يقااو  روباافت رمناا  إلاا   اا  ال  زرلااورو 
 ااا   % 84رااا  رساااتهعمد  ! ورلىاااا  "أو  ثياااف  للىاااخفي  مصاااورقس  تعاااو جاااو سااامخف  ااا  رل % 16

يصال عاودهم إلا  قفربا   رلتا ، ى و  لسىوع ر  رألنمجيل تفجع إل  أصال تلا  رألنمجيالمرألعمم  رل
ماوت رلمؤسىا  ، إعت   رلقفون رلثالث  رألول  سورء كم لا  أو  جافد أجازرء  ، وصل  ععفي  إنجيال

أو رساااتهعوت رلعاااود وأعاااو   لجو اااو ملع اااو رب نااا     ااام  ااام يىااام وكو   ةىااا  ررلي ىاااس     ااام أربعااا  
 .رلهمق 

تفجاااع إلااا  أن أو  جااازء ضاااكيل  رلي ىاااس  رو رلمىاااسةس  لألصاااو وهاااذه رل عمهااا  رلتمريخسااا  
، أى أن أو  أثاااف بااامض  ااا  تلااا  جااازء   قاااو   ااا  ناااص  خاااف عااا   ااا  رألنمجيااال يهااامر  عااافوس 

 بعاو "ورام " يىاوع.كثف  ا   م ا  عام    فجع إل  أ  قو  وؤنمم هو نص   أصلسم    رل صود لس  نصم  
 حاورل أى إلا    ،رلثامن إلا   خاف رلقافن رلمايالدى  يمك  رإلعتممد علس  نىاسم  فجع    ىثف  مد  أو  أو 

تمرعم م بعو يىوع  170 أنا  را  اسام  أيا   علو امت  ؤكاو    .. لذل  أجمع رلعلممء را   ع او ويىا 
ن باع رألخياف  ا  رلقاف را  رلف  فجعون إل  رلجيل رلثملاث رصن    صمغ بوريمت هذه رل  ى  أهخمد  

،  ؤكااااو   أن هااااذه  ت مقلاااا  بااااي  رألجساااام  ةكاااا  هاااافمه ، إعتماااامدر علاااا  ذكفرياااامت ساااامهس  ت  رألو 
رل صود قو تم  صسمضت م وؤعامد  صاسمضت م وتىيياف حكميمت ام وأحاورث م بملزيامد  ورل قصامن ألكثاف 

 .رل  م  وال يع   ذل  هكل م  -   قفن قال أن تصل تقفيهم إل  هكل م رألخيف
لصااور    اا  أعمام  يىااوع يمثال  ثاامرر   بقا أن  اام  هاا عا  هااذه رألبةامث ورلمةصال  رل مجماا  

صاور  تتيلا  عقاال  تفتةام   وها ،  ، فردت رلخفررامت ورألسام يف  ا  رلتعتاس  علي امجو بمهتا  لسىاوع
   رلمقو ا  رلمفرقا  بيهعا ..  علا  حاو قاو   ام نيملعا  را تلتلم  تل  رلةقم   رلخمر  هو ور    وصافر  

 . 1998س    " رلصمدرل يسوعأعما: "ع ون رلمو   رلثمن هذر رلمجلو 
وبعااو أكثااف  اا  ععااف ساا ورت  اا  رألبةاامث رلتاا  قاام  ب اام ذلاا  رلففياا  رلااوول  لليعااف عاا  

إلا  أن صاورت  رلتمريخسا  تختلاف تمم ام عمام را  رلصاور    رنت اور،  رلتمريخ حسم  وورم  يىوع  حقسق   
، ولا  ييعا  رآلالس يما  علا  رلمامء   رلي ىس . إذ  فون أن يىوع لا لت  تقو  م رلمؤسىرلتقليوي  ر

إبا   إنا   إعور ا  كعاخص  ثياف رلعاى  ولاس  لقولاأنا  تا  ، و اياذإلا  ن، ول  يةاو   رلمامء    رلهعف 
يال أ م عملس  رلهعث ر   قم م  عل  تصوررت ل  ..أعو وه ه  رلفو من ولس  رلي ود  وأن رلذ    ! 

لاذل  لا    ،مصايل مكال تف  را   بي  ام  فسمام  ، را  نصاود تت امقيو افي  رلمجولسا   بيافس وباول     
 .يعتوور ب م
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  1998 – 1996: المرحلة الثالثة
كماام  ،" ال اح يىاوعضام   رلمفحلا  رلثملثاا  خياي   تاورفيي   اا  رألبةامث، أحاوهمم  ت اامو  "

، و ااا  ج ااا  أخااافى  ااا   ج،  ااارل اااوو  كااال رألبةااامث رلتااا  ساااهق  أعمااام  تااااوو صاااوره رلمختلفااا  رااا 
   ام عا    ، ورلتا  كمنا  رألولا ت  رلتوصل إلي م ر  رلمفحلتي  رلىامبقتي إعتممدر  عل  رل تم ه رلت   

 ."أعمال يسوع" ورلثمنس  ع  "أقوال يسوع"
تمر  ر وقو تول  هذه رلم م  خمى  ععف عملمم     أكاف قاور  مكا   الستخالد،   ع و ويى 

بةاامث . وتاا  نعااف هااذه رألرلممكاا  تصااورهم  اا   ختلااف رلجورناا  تاا   اا   اا  رلمال ااح رلمق عاا  ورل
 ال اح   رلقامر  ، يياملع فسا   2002، سا    "مالمللي يسللوعرلمىتقل  ر  كتام  جمامع  تةا  ع اورن "

 ختلف  تمم م ضيف تل  رلت  رعتمدت تفويج م رل صود رلفسمس  رلم ىوج  عاف رلمجم ع عل   ف 
 .. رلعصور

ن ب ام رل اوو  أيمكا  ألقاور  يىاوع وأعمملا  كمام خفجا  : هال  نفىا  هاوييافح    رلاذ ورلىؤر   
 رلاذ ؟ ذلا  هاو رلتةاوى  يمك  إضفمء رلمصاورقس  علي ام لمال اح يىاوع  لتصوررت   تقو  قمعو  كمفس 

 ..تول  رلقسم  ب  نخه     رلمىمهمي  ر  هذر رليتم  
    يمكاا  اا  حقاام "ل أعملللال الرسللل  " بملهةااث فسماام تتضاام  أ اام رلخاار رلثاامن  رياامن  تعلقاام 

   ام  ماام  هإساتهعمدىاتوج  حقام   ونىااه   ام ي نىااه   ام ب ام  ا  ها  ام و  ،علي ام تمريخسام رالعتمامد
 . 1999س    ر    رلوررسمت   رلثملث  . وت  نعف أعمم  هذه رلمفحل مجيلر  رألن هو وررد

ور  يىاااوع ورلىاااف   ااا  هاااذه رلوررسااا  هاااو عمااال  هعااا   لونااا   ثااال رليتااامبي  رلىااامبقي  ألقااا
  بأصاو  د ا    بصاور  أكثاف سسمك  لوررس  رليتام  رلمقاوس أن يكوناور علا  درريا  وأعممل . وبذل  

 .ثات  صةت م  عل   م أ ك  رلتوصل إلس     حقم   رعتممدر، ، وأكثف  صورقس دق 
، تمريخساام هاا  رلمةمولاا  رألولاا  لىاافد أصااو  رلمىااسةس  "أعماام  رلفساال "و اا  رلمفتااف  أن

رلتفتيا  وقاو أتا  هاذر  .جو و وال يأت  وضع م بعاو رألنمجيالرلع و رل  أن  اوأ ب م  رلم يق وكمن     
 راا   و  اام هااذر قااو رقااو وؤن كمناا   –قصاا   كتوباا  بةيااث يىااتمف أثفهاام  وهاا  .لتثاياا  صااور  بعي  اام

 رليثيف     عيسمت م رلمصورقس  رلتمريخس .
  رلمىاسةس  را  بوريا   عاوررهم. ثااوت ت اوع أصاو ويفجع رقورن رلمصاورقس  هاذر إلا  إدررك و 
. ودررسا  لسفاف  وج ا  نظاف  ىام ف   عماور  يىفلا   و م هو وررد بمألنمجيل ال يعك  هذر رلت وع وؤنمام

، السااتعفر   مياازرت تلاا  رلةقهاا  رلااو   أعماام  رلفساال رليااو  تؤكااو أن اام  اا   در  أعماام  رلخساام  
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ظل ، وال يمك  م أن تورلتمريخ   رلعلم ال يمك  م رلصمود آللسمت رلهةث   عيسمت    وه   ،وتفسسخ م
 . عم  ألف تصورت م لقفرب   رلت ر  رلمكمن  

 : ه ، إل  أربع ركمت " حو  أعمم  رلفسل نوو  يسى "  يمك  تقىس  أبةمث و 
، إال أن رألبةااامث كعاااف  قفربااا  ، وقاااو تااا  ذلااا  علااا  أن ااام كتمبااامت تمريخسااا تصااا سه نوعيت ااام - (1

  رألول . وهذر رأل ف سمىسةمم  رسل أخفى رستهعوت م رلمؤسى  رلي ىس  ر  رلهو و  بي  م وبي  أع
يم كأدبسمت خسملس . وحوه يةت   إعمد  درر  ست م كمم يةت   إعتهمرهم جو 

تخااتص رلفكاا  رلثمنساا   اا  رلتةلياال بااملالهوت وبأهااورس أعماام  لوقاام. وقااو تاا  إثهاامت أناا  تماا   -( 2
تفسااس  . أى أن اام جمسع اام تتهااع جااووال الهوتساام  اا  أجاال تساا صااسمضت م بااوررع  اا  رلتوج اامت رلالهو 

 وج   .الهوت بعي   وتفسس   عيسمت  رلتمريخس  رلم
، خمصا  تت مو  رلفك  رلثملث   صامدر أعمام  رلفسال ورساتخور  م ألصاو  سامبق  كمصاور ل ام  -(  3

 .إل   صمدر أخفى إضمر   Q صور 
وحتا  إن  .وتةليل م إل  خيورت أعم  ر  دررست مرلىمبق   رلفربع  رتأخذ رلمصمدر    م رلفك أ   -(  4
حقسقسا  يمكا  رعتهمرهام  صامدر تمريخسا   : إل  أى  اوى، رملىؤر  هوصو هذه رأل  رلتوصل إل   ت 

، خمصا  وؤن وهو  م  تيل   زيور    رلهةث ورلتوقي  ليال  عيا   ا   عيسمت ام  ؟ ختلق   ولسى  
 ..يو  ع   ج ف رلهمحثي أعمم  رلفسل ظل  لفتف   ويل  بع

يختلااااف تمم اااام عماااام   اااا  ويااااؤ   باااا   "نااااوو  يسىاااا و اااا  رلورضااااح أن  اااام توصاااال  إلساااا  "
، إذ أن ام رساتهعوت ت مقي ورضح  ع رلمعتقورت رلىم و   ر ن م  ، كمم أ ف رلتمري رلمىسةيون عل   

لاا   اا  ع ااو   تمم اام ريااف  أن تيااون رأل  هأقااف  من رلثاامن  قااو وهااو  اام كاامن  جمااع رلفمتسكاا –نمجياال   ز 
أو حتا   ،و  أن يكون    كتاوهم    رلمل مي ، كمم رستهعوت رل ووؤن كمن بههمررت  لتوي   ،بملفعل

وؤنمااام يعتافون ااام وثااام    د سااا  ألف ااام كتهااا  ضااام  وهم  عتقاااورت    . عفورااا  ب ااام هااا  رلتااا ساااممء رأل
ت مقضامت فسمام بي  ام  ا   . وذل  ليل  م ب اذه رل صاود  ا رلعخصس  أو  عتقورت     وج ون  

 ..، وفسمم بي  م وبي  رلعقل ورلم ي     ج   أخفى ج  
لااا  وؤن كااامن ه ااامك  ااا  ال  ااازر   اااؤ   باااأن هاااذه رل صاااود " ، راااصن علمااامء "ناااوو  يسىااا   ز 

: إن رسمل  يىوع وكل  م  تعل  ب  قاو  اف عااف رتاف   متاو  ،  وجزهم  ظفون إلي م    فروي  أخفى 
، وهااو  اام يىاامح بتعااو ل وتاااو ل  اام بااي  ثالثااي  إلاا  خمىااي  عم اام تصاال إلاا  رلعااف   اا  رلتاافرث 
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وال با ف  ، رلةوث ب ف  رألسلو  ، رمم    إنىمن يةك  نف    ع تمريخس  أو حقسقس  ال ح أي  وقم
 ..حي  تتوخل رألضفر  ورألهورءرألده     ذل  و ، رالنفعم 

  ....   - 2006: المرحلة الرابعة
رألصااااو  ن راااا  " نااااوو  يسىاااا " رلمفحلاااا  رلفربعاااا   اااا  أبةاااامث   ب ااااوو  حااااو  "بااااوأ رلعاااام لو 

،  ىااتعي ي  رلمىااسةس  ولاا  ورليتمباامت بكتمباا  تاامري  جو ااو للمىااسةسمت رأل، يقو ااون ري اام "رلمىااسةس 
 . رل وورت رلىمبق  ر هع   ري م ب ف  رلوسم ل ونف  رألسملي  رلعلمس  رلمت  

" إلا  رليعاف عا  رلتافرث ورلتقملياو رلمتعلقا  بسىاوع سةس رألصاو  رلمىادررسا  "    وت وس نوو 
ظ ااور  ساا  لا اامء رلمعاااو وبورياا ، ورلمفحلاا  رلتملو منساا رلف  -  اا  خااال  رؤياا  أوسااع للثقمراا  رليونمنساا 

رلعو و بي  أتهمع يىوع وتيويفه   للتفرث رلمىسة  حت  ت  بتفه تمم م   ، ورلت وع رلةمخم سرلي ودي   
رلهاااام  علاااا   1965تلاااا  رلجااااذوررلت  رااااتح  جمااااع رلفمتسكاااامن رلثاااامن  ساااا    ،عاااا  جااااذوره رلي ودياااا 

ىااايو رلي اااود  ااا  د  رل تااا  تافأذلااا  ب ، وعااااف رلتااامري   صااافريس  للتفرجاااع عااا  كااال  ااام قااام  ب ىاااج 
، وهو  م يخملف رألنمجيل  خملف  أقل  م يقم  ع  م أن م    رألسهم  رلف سىاس  رلتا  درعا  رلمىسح

  .ر رإللةمد بي    بصور  ال تىفل م عي معتنروؤل  ، مدر  رلمؤسى  رلي ىس  بمآلالس    رألتهمع لمى
، وسرلقاااا، و ، ورلجلياااالتىااااملونسك ، ي اااام علاااا  أر  رلورقااااعو اااا  رلم اااام   رلمز ااااع رلهةااااث ر

. إضاامر  إلاا  دررساا   جاامالت ، وكورنثساام ورو اام، وريليااا  ، وأرىااوس، ورإلسااك وري ، وأديىااموؤنيمكساام
، ، ورلى وصاااااس ، ورلمىاااااسةس  رلي وديااااا ، رلي اااااود ورلاااااوث يي : دور رلمااااافأ  ، و   ااااامنو تعاااااو  ىااااامأخااااافى 

  .  ورلمىسةس  ورإل افر وري  رلفو منس 
هاال لمعفراا   رس أربعاا   ةاامور حااو  رلمىااسةس تااوروقااو بااوأت هااذه رللقاامءرت بالااو  تىااملونسكم ل

، أو  ااع عملساامت يااف  عيااو رلفصااح، أو  ااع ربتااورع ر، أو  ااع ربتااورع ريااف  رلهعااث هاا  بااوأت  ااع يىااوع
 ..رألنمجيل ر وررد   ه بول  وخفج ب م جذريم ع  تعملس  يىوع كمم  رلتهعيف رلت  توالهم

رلمةمضافرت رلعم ا  إلا  جمنا  رلعو و    رل عام مط رلهةثسا  ورل اوورت و   2007   ويع و عم
حاااو  فرت رلعم اا  . وتااوور  وضااوعمت هااذه رلمةمضاا": "أصااو  رلمىااسةس وهااو رلف سىاا رلموضااوع 

، : ت ااوع ولسىاا  أصااو ، بااوريمت رلمىااسةس ، رلتيااور ورلمىااتقال، رألخااالضياام  يىااوعرلةساام  ورلمااوت أ
و ىاتقال   رلتامريخ وع  ، يىا، رلةفكامت رلو  سا  وكساه باوأت رلمىاسةس ي ف عورلع  يىوع ورلقفن رلورحو

: "نااوو  يسىاا  علاا  بمساا  ةمضاافرت ورل ااوورت تمثاال بفنم جاام  ىااتقال يعاافسم. وكاال هااذه رلرلي سىاا 
عااو له   رلىاا ويي   اامك ال يمكاا    حضااور رللقاام ي  رلااووريي ياا  ". وذلاا  ألن رلعو ااو  اا  رل اامس هرليف 
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رلالاورن   يف را   ختلافتمر أن يخفج ع  نيمض جوررن  ويتج  إل  رلجمامه، رقفر  ع و ويى  رلمىمر 
 إلس .  رأل فيكس  الهفرك م ر  أحوث  م توصلور

 "دوة عيسىن " على هامش
علا   اف رلعصاور، أو  ا  أجال  فساملت "    أجل رستهعمد  ام علا  بنوو  يسى إن ج ود "

ور    اام ل ، ر  اامك رلعو ااو ، لسىاا  بجو ااو ىااا  أو  خااف ةمولاا  رسااتعمد  رألتهاامع إلاا  رلويمناا  رلتاا  رااف 
لاع رلقافن : ورحاو  تفجاع إلا   يةموالت رلت  تم  نذكف    م عل  ساايل رلمثام  ال رلةصاف   رلم

 .. 2005رلثم   ععف، ورألخفى إل  س   
، ور اس  رلواليامت كمم ييلقون علس  –   ، رلمور   رلو ن جسففسو قم  تو مس  رقو سا  أن
ص وررح يىاتهعو كال  ام ، حي مام أ ىا  باملمق1700ألساا ، با ف  رلعمال سا   رلمتةو  رأل فيكس  ر

، ثا  قام   ا  نصاود رليتام  رلمقاوس  ن رلياسعا ال يقال  رلعقل ورلم ي  أو كل  م  ت مر   ع قمنو 
 ..  وتعملس بلص  رألجزرء رلهمقس  لسخفج بكتم   قوس يمك  قفرءت  ورألخذ بمم ب     حكميمت  

  عماااود تمثااال  هعااا 700عماااودر رةىااا   ااا   82 عااا   بقااا   وع اااو م رنت ااا   ااا   عااافوع
، أى رناا  قااو رسااتهعو (King James Version)رلمعفوراا  بمساا  رلملاا  جااسم  رليتاام  رلمقااوس 

حسام  : "ررتا  تلا  ع اورنم، وأ لا  علا  رختسرألصال  ا   ةتويامت رليتام  رلمقاوس    % 90قفربا  
 .."وأخالض يىوع

 رفا  .بفى كمتورر س  كمنتف  ر ، صنجلتفربق   ميكل هي تون أ م رلمةمول  رألخفى رقو قم  ب م رل
ساا  عاا  صااوور  هعاا  جو ااو  لليتاام  أعل اا   ةياا  ر  باا  باا  ساا  رلافييمن 2005 ساااتماف 21

، يقااو  صاامحا م رلقاا   ميكاال هي تااون أناا  يمكاا  قفرءت اام قاا  أقاال  اا  ساامعتي  أو بملتةو ااو رلمقااوس
رليتاام   راا ، بمعتهاامره رلعخصااس  رلف سىااس  وع! وأوضااح أناا  قاام  بااملتفكيز علاا  يىاا م اا  دقسقاا  راا 
و بمإلهافرس روسرلمقا : ال رعتقاو قام ال لعام  علا  رليتام  . وقاو قام  رلقا  جاون بفيتعامرد أساقف جامر 

ء مرى لفااا  نظاااف رلقااا ، وهاااذه رلمةمولااا   قصاااود ب ااامرن أضلااا  رل ااامس يعفراااون رليتااام  رلمقاااوس جياااور
، ول قاو  لا  أها  رلتفهامت  ام وأال نتوقاف ع او  ، دع م نتوضل ري، لو  م قص  عظسم  ه م: أنظفقم لي 

 ا  عام ي  الساتهعمد  ام بمإلصاةمحمت رلىا   !  وقو رستىفض رلعمل    رلقا  هي تاون أكثافب م م  
ه ف رلقصص أو أكثفهم رنتعمرر ، ب  أ، لسصل إل  نص  تممس  مقوسوستي  رلت  تيون رليتم  رل
 . إضمر  إل   م  تعل  بسىوع
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تهمعااو جاال إضاافمء  صااورقس  جو ااو  علاا  تلاا  رل صااود رلتاا   وكل اام  ةااموالت تاات   اا  أ
دون أن   ف فه     م كال   ، لتعجسع   عل  رلقفرء ،  و م بعو  و رلمىسة ، ر  رلىف   ع  م رألتهمع

 . رلم ي  مال  تمع   ع رلعقل و 
 !محاصرة ندوة عيسى

، رلفمتسكمنساا   اا  رلمةمصااف  رلتقليوياا  للمؤسىاا  رلي ىااس  ، لاا  ت جااو "نااوو  يسىاا "وكملمعتاامد
،  تعااود نعااف  ورقااع إليتفونساا  ، و م  اا  رلعلماامء رلتاامبعي  ل اامرلتاا  ساافعمن  اام ررحاا  تىااتيت  رفق اا

   ..عل  رألتهمعللةو     ثمر أبةمث م   م ل رإلعال إضمر  إل  رإلستعمن  بكمر  وس
و ااا  باااي  رإلنتقااامدرت رلتااا  صاااورت  ااا  هاااذه رلفااافض ضاااو أعمااام  "ناااوو  يسىااا " إساااتهعمدهم 

  رلقسما  مء  ال اح  ختلفا  قاو حيا    ا، و ةمول  إضفأقور  يسى  وأعممل رألخفوي        للفسم ل
، ررء رلعلمامء رلمعامركي  را  رل اوو ، وؤن رل تم ه رلت  توصالور إلي ام خمصا  باآرلهةثس  لمم يقو ون ب 

  ! وؤن أربعا  ععاف يهامر  عا   ررء  ىاه ق  وها وؤن رآلررء رلت   فحوهم  فتهي  بميول   رلعخصس  
لضاملعي  را   جام  رلع او رلمعمرضاون  ا  رلعلمامء ر  رقر    رلعلممء رلمعمركي  ر  رل وو  يعتافه 
باال لقااو تماامدى رلااهعي راا  رنتقاامده لل ااوو   !ل اا  علماا رلجو ااو أ اام باامق  رلماام تي  رياافون أناا  ال ثقاال 

ر   عل  أن ، رلج او " ، ر  جفياو  " عمورنسا عل  حو قو  درنييل  كي   ،"عمل م يهمر  ع  " نقو هو 
فرلةااامرس رل مهسااا ج، و   رألصاااولس يأ ااام رلجمهسااا  رلتهعااايف  ، رقاااو رلتفسااامن  رلمىاااسةس جمهسااا  و  ،مفىااا 

  ولقاااو علااا   !عاااسيمن ل اااو  رلمعتقاااورت رلمىاااسةس "أدر  رااا   اااو رلناااوو  يسىااا  بأن ااام " مااا  جمسع ااامرت 
ي  راا  رل ااوو  ، رصناا   تعااي   علاا  رلعاام لكماام يقولااون ، : " إلعاامد  ب اامء رلمىااسةس جااسم  هور اا  قاام ال

، بكاااال  اااام ب اااام  اااا  عقم ااااو : رلي سىاااا وهاااا ،  تقااااف أ اااام   رلتاااا رلااااتخلص  اااا  رألهااااسمء رألسمسااااس  
. وبىاي رليافس عاا  ضاكمل   ام تقو اا  ت حااو  رلمىاسحم، وخمصا   ام تقو اا   ا   علو او عتقاورت 

تقاااو  بةاااف  صااالياس  لاتاااف سااالي  رل صاااود  رصن ااام "ناااوو  يسىااا " حاااو رلصاااةمر   ااا   علو ااامت 
  !"رلمىسح وأس  رلعقيو  رلمىسةس   وتمريخس  يىوع

 ام تقو ا    "ضاكمل رإلهامر  إلا  "  رألخياف  ها  يهامر   مقولارل ظف را  هاذه رللف   وأ فس  م  
 اام  " بااال هاا  هاا  نتاامجإن هااذه "رلضااآل  ! رماا  رلورضااحرلصااةمر   اا   علو اامت حااو  نااوو  يسىاا 
، و ضيفهام( ورلعو ا)عمل رلف    "در أوب   قايل   ظم  "  تقو  ب  رلففض رلتمبع  للمؤسى  رلي ىس    

 جااافد تصاااف ح أساااممء رلجا ااا  رلمعمرضااا  ووهااا   ااا  و  .تعفياااه ب اااذه رألعمااام رل  ااا  ضاااىوط لعاااو 
علمسا  أو ، خمصا  وأن ا  قاو تفامدور أيا   ورج ا  رنتقمدرت م  اورك رلقامرىء  ىاتوى ذلا  رل قاو ودوررعا 
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م ج اام عاامد  إال راا  رلالااورن ج ااود ال تااأت  نت وهاا . .وتجاافيح رنتقاامدرت ، وؤنماام  جاافد   مقعاا  علمساا 
 .. تةكم  بصور  أو بأخفى  ب م أقلسمت  ىسةس   رلت  وتل  رل م س

نموذجاااام  اااا  تلاااا  رل ماااامذج راااا   (2006-2005رلممضاااايي  ) رلعاااام ي  راااا  وقااااو عمصاااافنم
. ورأ  ااام كساااه لااا  تااا جح رلج اااود رلماااأخوذ ع  اااميااال  ااا  رلفوريااا  ورلفااايل  ل "درر عااا  ةمصاااف  " هااافف  

رن رلعاامل  رلثملااث وتلاا  رلتاا  ب اام إال راا  بلااو عمرضاا رلم ب اام رلفاافض رلفمتسكمنساا  رلمضاا س  رلتاا  قم اا  
 ااورع تلاا  رلمؤسىاا   رلااذ  رلف سىاا ورلىااا  .. ( قاام  ساامب  راا أوردناام تفمصاايل م ) رقلساامت  ىااسةس 

ف يضااا باااي  رلجمااامهيف : رن نعاااف هاااذه رلمعلو ااامت يخملف ااام هاااو  ااا  كااال رلي ىاااس  لمةمربااا  ورقاااتالع
 سااااس  وقااااورني  رديساااا ، بفضاااال  ظااااالت سسمتزر ااااو   بجثاااامر     أصااااهة  تااااتبعملساااامت رلتهعاااايف رلتاااا

 ..، خصسصم لةمم ت م، بكل أسفصسى  
تمر   ااذ عاام   رلااذ  رلعلماا وتيفاا  رإلهاامر  ه اام إلاا  أن كاال ذلاا  رلج ااو   يقااو  باا   ع ااو ويىاا 
، ت وع امو علا  رتىامع  جمالت ام  ،وسام ل رإلعاال  را   صاف، ل  تعف إلسا   و  م هذر وحت   1985

 خااف وكااأن ضاام   وضااوع  2005   10   12راا   "رلوسااتور"بجفيااو  س  صااور  تااال راا   قاام  إ
 ثاال  راا ، حااو ذرتاا  راا ، وهااو  اام يعااو !رلتعفيااه ب اام تفصاايال   رلىااف     اامولااسرلمىااأل  عفضااس  

 . يزرن حى مت    كته  ر ،  رلمتور ئهذر رلم مخ 
ت" بمع ااااو و وال  هقاااا  بعااااو هااااذر رلعااااف  رلخاااام ف ألعماااام  "نااااوو  يسىاااا  ، بملوالياااامت مريىاااا 

صوور نتم ه  خف أبةمث م ال فسمم  تعلا  بأصاو  رلمىاسةس  رةىا  وؤنمام ، إال أن ن تظف  رأل فيكس 
 .. وهااو  اام يمكاا   فرجعتاا ربكاال  كونمت اام رلتاا  تماا  صااسمضت م عاااف رلمجاام ع علاا   ااف رلعصااو 

تعاو ل رليثياف ب ام   ت ، قاال رن  ا، خمصا  را   هعمت ام رلقويما   ا  بقافرء  رألنمجيال رلمعتماو   ورلتأكو
 ..عملسمت رلتهعيفإضفمء ه ء    رلم ي  علي م أو    أجل     أجل،     هع  إل  أخفى 
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