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نقد قانونية سفر رؤيا يوحنا
القديس ديونيسيوس اإلسكندري بابا الكنيسة األرثوذكسية الرابع
عشر

[لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وحتاشوه ،كلية منتقدينه إصحاحا إصحاحا ومدعني بأنه
بالمعنى عديم الرباهني وقائلني بأن عنوانه مزور ،ألَّنم يقولون إنه ليس من تصنيف
"يوحنا" ...وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح القدس ولكنني ال أصدق
بأنه هو الرسول ابن زبدي ،أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة اجلامعة.

]()1

أن كان اآلباء يرفضون سفر الرؤيا ويقولون أنه مزور وليس من تصنيف القديس يوحنا الرسول
فلامذا تقبله كنيسة اليوم؟
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املقدمة

بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله.
ثم أما بعد…
قانونية سفر رؤيا يوحنا الالهويت وجمهولية كاتبه ،هذا املقال يناقش مسألة قانونية سفر أثار جدل كبري
ومناقشات عديدة إنه سفر رؤيا يوحنا الالهويت ،نعرض فيه األدلة اخلارجية يف إثبات عدم قانونية السفر من
خالل شهادات اآلباء وأقوال العلامء املعارصين ،ومل نتعرض يف هذا املقال ملناقشة اعرتاضات وردود
النصارى يف هذا الشأن والتي ،إن يرس اهلل ،سيكون هلا مكان يف >دراسة كاملة حول السفر< فقانون العهد
اجلديد مل يكن عىل هذه احلالة ،التي هو عليها ،منذ القدم بل ظلت املناقشات واملجادالت قرونا عديدة
ومازالت! فبعض الكنائس إيل يوم قانون العهد اجلديد لدهيا  22سفرا فقط!! ،فمجمع يرفض سفرا وجممع
آخر يقبل بالسفر! أب يضع أسفارا من العهد اجلديد ضمن األسفار املرفوضة وآخر يقول هذه األسفار
استلمناها من الرسل القديسني بزعمه! ،وكذلك غياب معيار منضبط لدي اآلباء يف قبول األسفار
القانونية ،ولسنا هنا ملناقشة قانون العهد اجلديد! بل نريد أن نلفت انتباه املسيحي العريب أن كتابه املقدس ما
هو إال نتاج كنيس مل يكن متفقا عليه بني اآلباء! ،ويف هذا املقال سنناقش باختصار شديد سفرا أثار جدال
ومناقشات كبرية بخصوص دخوله ضمن الكتب املقدسة من خالل األدلة اخلارجية وعنارصه:
 آباء رفضوا قانونية السفر.
 جمامع وقوانني مل تضع السفر ضمن الكتب املقدسة.
 كنائس مل تعرتف بالسفر.
 ترمجات مل تضع السفر ضمن األسفار املقدسة.
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 جمهولية كاتب السفر.
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متهيد

 التعريف بسفر الرؤيا (:وجهة نظرة مسيحية).

هو آخر أسفار العهد اجلديد يف الكتاب املقدس عند النصارى؛ يقع حتت قسم كتابات الرؤى ،حيوي هذا
السفر رؤيا منامية غريبة رآها املدعو يوحنا! كام يزعمون! عندما كان منفيا بجزيرة بطمس كام يقولون!
هدفها تقرير ألوهية املسيح | ،وإثبات سلطانه يف السامء ،وخضوع املالئكة له ،حسب معتقد
النصارى! ،إضافة إىل بعض التنبؤات املستقبلية التي صيغت بشكل رمزي وغامض .أرسل يوحنا هذا
بالرؤيا إىل سبعة كنائس ليثبت إيامَّنم يف زمن االضطهاد الديني وهذه الرؤيا رآها يوحنا يف منامه هي
مسطرة يف إثنني وعرشين إصحاحا وحسب ترمجة الفانديك يف

واحد وعرشين صفحة!)2(.

 أمهية السفر.
تتجىل أمهية سفر الرؤيا يف كونه يتحدث عن نبوءات مل حتدث إىل اآلن وأيضا هو إعالن لنرص املسيح|
وهزيمة الشيطان يقول القس أنطونيوس فكري[ :نرى يف السفر انتصار َّنائي للسيد املسيح عىل كل قوى
الرش ،لقد بدأ االنتصار عىل الصليب ،وها نحن نرى كامل االنتصار .ونرى الشيطان ملقى يف البحرية املتقدة
بالنار هو وأتباعه .ونرى الكنيسة منترصة مع عريسها يف عرس ساموي دائم)9(].

ويقول بولس الفغايل [ :سفر الرؤيا هو كالم اهلل حيمل التشجيع إىل املؤمنني يف زمن الشدة واالضطهاد .سفر
الرؤيا هو سفر النهاية  .خيتتم اهلل التاريخ بحضوره املجيد .يزيل عامل الرش وجيعل املؤمنني يملكون معه إىل
األبد)4(].

وربام ترجع األمهية الكربى عىل ما جاء يف سفر الرؤيا أن املسيح| سوف يأيت وحيكم

األرض ألف سنة ويعتمد النصارى عيل ما ورد يف اإلصحاح العرشين من السفر عىل هذه العقيدة( )2تعالوا
ننظر إىل أقوال اآلباء عن السفر ومن هو كاتبه يف السطور القادمة.

 2أنظر :األنبا موسى ،مدخل إيل إنجيل رؤيا يوحنا الالهويت ،مكتبة أسقفية الشباب ،ص ـ .1 ،6
 9أنطونيوس فكري ،تفسري سفر الرؤيا ،كنيسة العذراء بالفجالة ،ص ـ .6
 4بولس الفغايل ،املدخل إىل الكتاب املقدس ،منشورات املكتبة البولسية ،ج ـ ،2ص ـ .442
 2انظر :تادرس يعقوب ملطي ،تفسري سفر الرؤيا ،ص ـ ،134وامللك األلفي يف تعاليم الكنيسة األرثوذكسية ،متى املسكني.
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اآلباء وقانونية سفر الرؤيا

يعتمد النصارى كثريا عىل شهادات اآلباء يف قانونية أسفار العهد اجلديد بل أحيانا تكون احلجة األخرية هي
آلباء! يقول يف ذلك الدكتور جورج فرج عن أمهية كتب اآلباء وأَّنم هم املرجعية لدي النصارى عند
االختالف فيقول[:ترجع أمهية كتابات اآلباء يف أَّنا تقدم تراثا أصيال وأمينا لإليامن املسلم مرة للقديسني ،
ولذلك فهي املرجعة التي نحتكم إليها ... ،هذا احلكم الذي نقصده هو آباء الكنيسة وتعاليمهم التي ينبغي
أن نلجأ إليها للفصل فيام يدور بيننا من إشكاليات]()6

يعتمد النصارى عىل اآلباء يف تقرير األسفار املقدسة

بغض النظر عىل أن هذه حجة صحيحة أم ال !! سنحتج عىل النصارى بنفس حجتهم!؟ إذا فلنذهب إيل
اآلباء وننظر ماذا قالوا عن سفر رؤيا يوحنا الالهويت ونبدأ بعون اهلل:
اآلباء منذ القدم يشككون يف قانونية السفر يقول بولس الفغايل [ :تساءل اآلباء منذ القرن الثاين :هل
بولس هو صاحب عربانيني؟ وفيام بعد شككوا يف بعض الرسائل الكاثوليكية ويف الرؤيا :ومل تكن صحتها
األدبية أكيدة]()1

بل هناك كتب متنازع عليها ألجيال كثرة من ضمنها سفر الرؤيا يقول األب ثيودور ستيليا نوبولوس[ :
الكتب املتنازع عليها كانت وألجيال كثرية ،رسائل بطرس الثانية ،هيوذا ،يوحنا الثانية والثالثة ،كتاب
الرؤيا )1(].هيا بنا نلقي نظرة إيل بعض اآلباء الذين يرفضون قانونية السفر فنقول.

 ديونيسيوس اإلسكندري بابا اإلسكندرية رقم .)264 - 134( 14
وذكر لنا التاريخ الكنيس بعضا من اآلباء الذين رفضوا السفر منهم :القديس ديونيسيوس بابا اإلسكندرية
الرابع عرش ،رأس الكنيسة األرثوذكسية تلميذ العالمة الكبري أورجيانوس
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سنحلل رأي البابا ديونيسيوس اإلسكندري من خالل النقاط اآلتية:
أوال :يعرض لنا البابا ديونيسيوس اإلسكندري أن اآلباء قبله رفضوا السفر ! ينقل لنا هذه الشهادة أبو
التاريخ الكنيس املؤرخ يوسابيوس القيرصي فيقول نقال عن ديونيسيوس اإلسكندري[:لقد رفض البعض
ممن

سبقونا السفر

وحتاشوه،

كلية منتقدينه إصحاحا

إصحاحا

ومدعني

بأنه

بالمعنى

عديم الرباهني وقائلني بأن عنوانه مزور ،ألَّنم يقولون إنه ليس من تصنيف "يوحنا" ...وأوافق أيضا
أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح القدس([)11جمهول!] ولكنني ال أصدق بأنه هو الرسول ابن
زبدي ،أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة اجلامعة )12(] .ينقل لنا القديس ديونيسيوس اإلسكندري
آراء اآلباء األولني ورفضهم للسفر فبأي حق اآلن تقبل الكنيسة السفر وتضعه ضمن األسفار املقدسة؟.
ثانيا :رفض وأنكر البابا ديونيسيوس اإلسكندري للسفر يقول القس فهيم عزيز أن البابا رفض األصل
الرسويل لسفر الرؤيا [:إعرتض عليه دينسيوس أسقف االسكندرية وتشكك كثريا يف أصله الرسوىل

]()19

وتعرتف دائرة املعارف الكتابية أن البابا أنكر قانونية السفر فتقول[ :فقد أنكر ديونيسيوس أسقف
اإلسكندرية ،قانونية سفر الرؤيا ،وانساق وراء يوسابيوس ( 944 -264م)]()14

يقول العالمة بولس الفغايل [:دافع ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية عن القراءة االستعارية ،فقادته مالحظاته
إيل رفض األصل الرسويل هلذا الكتاب]()12

ثالثا:لامذا رفض البابا السفر ووصفه باملزور؟ ألن املهرطقني يستدلون به عىل عقائدهم كام يف موسوعة آباء
الكنيسة ()16

من هنا نكتشف أن البابا نفي تأليف يوحنا للسفر وأنكر قانونيته ووضع األسباب لذلك!

 3عادل فرج عبد املسيح  ،موسوعة آباء الكنيسة ،دار الثقافة ،ج ـ  ،2ص ـ .126
 14بنيامني املحرقي ،دراسات يف علم اآلباء ،الكلية اإلكلرييكية الالهوتية بدير املحرق ،جـ ـ ،1ص ـ.141
11

هذا كالم ال دليل عليه وحتايل من البابا ديونيسيوس.

12

يوسابيوس القيرصى ،تاريخ الكنيسة ،دار املحبة ،ترمجة القمص مرقس داود ،فصل  22صـ.923

19القس فهيم عزيز  ،املدخل إيل العهد اجلديد ، ،دار الثقافة ،صـ ـ.641
 14دائرة املعارف الكتابية ،صموئيل حبيب  -فايز فارس  -منيس عبدالنور  -جوزيف صابر ،دار الثقافة ،جـ ـ  ،4صـ ـ .44
12بولس الفغايل ،مقدمات يف الكتاب املقدس ،منشورات املكتبة البولسية ،ص ـ .16
 16عادل فرج عبد املسيح  ،موسوعة آباء الكنيسة ،دار الثقافة ،ج ـ  ،2ص ـ .192
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وحتي نغلق البابا عىل النصارى مل يثبت يف التاريخ الكنيس يشء عن تراجع القديس ديونيسيوس
اإلسكندري عن قبوله للسفر ،أو الترصيح بأن كاتبه هو يوحنا ومل يعرتض أحد من اآلباء عىل القديس
ديونيسيوس اإلسكندري ،أو وصفه باملهرطق أو أنه ُمرف فكيف تنفي قداسة سفر من املفرتض أنه وحي
من اهلل؟ وهل سينطبق قول كاتب السفر عىل القديس ديونيسيوس؟ كام جاء يف السفر نفسه [ 11:22وإن
كان أحد حيذف من أقوال كتاب هذه النبوة حيذف اهلل نصيبه من سفر احلياة ،ومن املدينة املقدسة ،ومن
املكتوب يف هذا الكتاب ].فهل القديس ديونيسيوس اإلسكندري هو فقط من رفض السفر ؟ بل الكثري من
اآلباء رفضوا حتي أبو التاريخ الكنيس العالمة املؤرخ يوسابيوس القيرصي!.

 يوسابيوس القيرصي ( 944 -264م) يضع سفر الرؤيا ضمن األسفار املرفوضة.
يعد العالمة املؤرخ يوسابيوس القيرصي وكتابه >تاريخ الكنيسة< من أهم الكتب التارخيية يف تاريخ
املسيحية والكتاب وصاحبه حجة عىل مجيع املسيحيني باختالف طوائفهم( . )11ينقل لنا أبو التاريخ الكنيس
شهادة تنسف قانونية سفر الرؤيا فهو يضع السفر ضمن األسفار املرفوضة وكذلك ينقل رأي اآلباء الذين
قبله مل يكونوا يؤمنون بقانونية السفر والدليل عىل أن يوسابيوس رفض قانونية سفر الرؤيا ما نقلته دائرة
املعارف الكتابية فقالت[ :فقد أنكر ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية ،قانونية سفر الرؤيا ،وانساق وراء
يوسابيوس ( 944 -264م) ،حيث أنه يف تصنيفه لألسفار القانونية ،احتار بني أن يضعه بني الكتب التي
يدور حوهلا اخلالف أو بني الكتب الزائفة ،ولعله كان متأثرا برد فعله لتفسري بابياس لأللف

السنة)11(].

وكالم الدائرة رصيح يف أنكر يوسابيوس للسفر بل وذكرت السبب وهو احلكم األلفي! ويقول أيضا القس
فهيم عزيز[:حتي يوسابيوس (944م) تشكك يف نسبته إيل يوحنا الرسول](. )13
ونص كالم يوسابيوس وحتديدا عندما ذكر األسفار اإلهلية املقبولة واألسفار غري املقبولة وقسمها إيل ثالثة

ht

أقسام:

m

11

أنظر :أنظون فهمى جورج ،العالمة يوسابيوس القيرصي أبو التاريخ الكنيس ،كنيسة مار مرقس ،ص ـ  .12وص ـ .22

be

ta
m
co

h.

www.nottansser2.wordpress.com

ak

 11دائرة املعارف الكتابية ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة ،ج ـ  ،4ص ـ .44
 13القس فهيم عزيز ،املدخل إيل العهد اجلديد ،دار الثقافة. ،ص ـ.641

al-

://

tp

 .1األسفار املقبولة.

()3

نقد قانونية رؤيا يوحنا

أبوعامر األثري

. .2األسفار املتنازع عليها.
 .9األسفار املرفوضة.
ختيل صديقي املسيحي أين وضع العالمة الكبري يوسابيوس سفر الرؤيا ؟ هل يف األسفار املقبولة؟ ال فهل
حتي يف األسفار املتنازع عليها ؟ كال ! نعم ،وضع السفر ضمن األسفار املرفوضة من الكنيسة !! فهو
يقول[ :وضمن األسفار املرفوضة  ،جيب (ن يعترب أيضا "أعامل لبولس" ،ما يسمي بسفر (الراعي ) ،ورؤيا
بطرس  ،يضاف إىل هذه رسالة برنابا  ،التي ال تزال باقية  ،وما يسمى تعاليم الرسل  ،إىل جانب هذه  ،كام
قدمت  ،رؤيا يوحنا ،إن كان ذلك مناسبا ،التي يرفضها البعض كام قدمت ،ولكن اآلخرين يضعوَّنا ضمن
األسفار املقبولة )24(].حجة التاريخ الكنيس يضع الرؤيا ضمن األسفار املرفوضة من الكنيسة واآلباء!

 القديس كريلس األورشليمي ( 916 -912م) مل يذكر الرؤيا ضمن قانون العهد اجلديد .
يعد القديس كريلس االورشليمي ،أسقف القدس معلم الكنيسة األرثوذكسية ،ترك القديس عدة مؤلفات
أمهها العظات التي تفتخر هبا الكنيسة األرثوذكسية وتعده أحد آباءها.
لكن يبدو أن القديس كريلس األورشليمي خيب آمال الكنيسة يف العظة الرابعة وهو يذكر قائمة أسفار
العهد اجلديد مل يضع سفر الرؤيا ضمن األسفار املقبولة ،وليت األمر انتهي عند ذلك بل وصف األسفار
األخرى التي مل يذكرها التي من ضمنها سفر الرؤيا بالطبع بـ املزور واملرض وغري القانوين ومل يقرأ يف
الكنيسة ،نص كالمه حرفيا [:حيتوي العهد اجلديد عىل أربعة أناجيل فقط .أما الباقي فمزور ومرض فقد كتب
الامنيون إنجيال "حسب توما" أطلقوا عليه اسم الرسول إلفساد نفوس البسطاء .فتقبل أعامل الرسل اإلثني
عرش ومعها الرسائل اجلامعة السبع ليعقوب وبطرس ويوحنا وهيوذا وأخريا رسائل بولس األربع عرشة خامتة
الرسول وآخرهم  .وألق بعيدا عن بقية الكتب باعتبارها غري قانونية .وماال يقرأ يف الكنائس .فال تقرأه أنت
كام سمعت .هذا ما كان جيب أن يقال لك يف هذا املوضوع)21(].

 24يوسابيوس القيرصى ،تاريخ الكنيسة ،دار املحبة صـ ـ .121
 21أقدم النصوض املسيحية ،عظات كريلس األورشليمي  ،تعريب األب جورج نصور ،رابطة معاهد الالهوت يف الرشق األوسط،
ص ـ .12
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()14

أين سفر رؤيا يوحنا بالطبع مل يذكره ألنه مل يعرتف به وإليك نص كالمه من املوسوعة الكاثوليكية للتأكيد
فقط Then of the New Testament there are the four Gospels only, for the rest [:
have false titles and are mischievous. The Manich?ans also wrote a Gospel
according to Thomas, which being tinctured with the fragrance of the evangelic
title corrupts the souls of the simple sort. Receive also the Acts of the Twelve
Apostles; and in addition to these the seven Catholic Epistles of James, Peter,
John, and Jude; and as a seal upon them all, and the last work of the disciples,
the fourteen Epistles of Paul. But let all the rest be put aside in a secondary rank.
]()22

ترمجة خمترصة [:ثم من العهد اجلديد هناك األناجيل األربعة فقط ،البقية لدهيم عناوين كاذبة وهي منبوذة .كام
كتب الامنيون ؟ اإلنجيل وفقا لتوماس ،الذي جيري مع رائحة عنوان إنجيلية يفسد النفوس من النوع
البسيط .تتلقى أيضا أعامل الرسل االثني عرش .وباإلضافة إىل هذه ،رسائل الكاثوليكون (أو الرسائل
الكاثوليكية) السبعة يعقوب ،بطرس ،يوحنا ،وهيوذا .وكام ختم عىل كل منهم ،والعمل األخري من التالميذ،
وأربعة عرش رسائل بولس .ولكن دعونا أن توضع كل ما تبقى جانبا يف مرتبة ثانوية].
عدم ذكر القديس كريلس األورشليمي سفر الرؤيا ضمن األسفار القانونية أربك النصارى وبدأوا
يتخبطون فبعضهم يقول أن القديس نيس السفر! وذاك يقول أنه ذكر اخلتم إشارة إىل سفر الرؤيا!.
وآخر يقول نعم مل يعرتف به لكن اقتبس منه كثريا يف عظاته ! إليك تأكيد أن القديس كريلس األورشليمي مل
يذكر سفر الرؤيا يقول القمص تادرس يعقوب ملطي معلقا عىل قائمة القديس كريلس [مل يذكر سفر الرؤيا
وقد أرينا يف سلسلة "من تفسري وتأمالت اآلباء  -رؤيا يوحنا الالهويت" طبعة  1616أمهية هذا السفر يف
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أبوعامر األثري

حتي أن القديس كريلس األورشليمي رفض قراءة السفر يف الكنائس وعىل املنابر دائرة املعارف[ :حتي إن
كريلس أسقف أورشليم(961 -912م) منع رجال الكنيسة من قراءة سفر الرؤيا من فوق املنابر علنا ،بل
ومنع قراءته يف العبادة اخلاصة .كام ان كنائس أسيا الصغرى -التي جاءت بعد ذلك –مل تستخدمه]()24

ومل يثبت يف التاريخ الكنيس يشء عن تراجع القديس كريلس األورشليمي عن قبوله للسفر أو الترصيح بأن
كاتبه هو يوحنا ومل يعرتض أحد من اآلباء عىل القديس كريلس األورشليمي أو وصفه باملهرطق أو أنه
ُمرف فكيف تنفي قداسة سفر من املفرتض أنه وحي من اهلل؟

 القديس غريغوريوس الالهويت أحد اآلباء املسكونيني العظام (.)934 -994
رئيس أساقفة القسطنطينية ،وتعده الكنيسة األرثوذكسية أحد اآلباء العظام اخلمسة( )22وتذكره يف جممع
القداس اإلهلي .ويعد قديسا يف كل من املسيحية الرشقية و الغربية .ويف الكنيسة الكاثوليكية ،وهو أحد
املدافعني األقوياء عن اإل يامن األرثوذكيس يف النصف الثاين من القرن الرابع .لكن هذا القديس العظيم
رفض سفر الرؤيا ومل يضعه يف قائمة أسفاره املقدسة ! وجاءت قائمة أسفاره املقدسة يف جمموع الرشع
الكنيس يقول األرشمندريت حنانيا إلياس كساب [:ال ختد عن الكتب األخرى مداركك فقد ظهرت كتب
مزورة كثرية ...،أما أسفار العهد اجلديد فهي متى الذي كتب عن عجائب املسيح للعربانيني ،ومرقس الذي
كتب عنها إليطالية ،ولوقا وضعها ألهل اخائية (اليونان) ويوحنا الذي زار السامء كتب بشارته للجميع .ثم
كتاب أعامل الرسل فرسائل بولس األربع عرشة ،فالرسائل اجلامعة السبع فإذا عثرت عىل كتب غريها فال تعد
من الكتب القانونية]()26

أين سفر الرؤيا يا سيادة القديس العظيم؟ هل هو من ضمن األسفار املزورة غري القانونية الكثرية التي
أرشت إليها؟ الحظ أنه قال فإذا عثرت عىل كتب غريها فال تعد من الكتب القانونية بمعني أن مامل يذكره
هو من ضمن األسفار املرفوضة !! ما رأي النصارى اآلن ؟ نعم موقف القديس العظيم أربك النصارى
أيضا فرتاهم يتخبطون فهذا يقول القديس نيس السفر وذاك يقول خطأ ناسخ ...إلخ
 24دار املعارف الكتابية ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة ،ج ـ  ،4ص ـ .44
 22د .نصحي عبد الشهيد ،مدخل إيل علم اآلباء ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،ص ـ .14
 26األرشمندريت حنانيا إلياس كساب ،جمموعة الرشع الكنيس ،منشورات النور ،ص ـ .342
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وللتأكيد فقط أن القديس غريغوريوس الالهويت ال يؤمن بقانونية سفر الرؤيا تقول دائرة املعارف الكتابية كام
ذكرنا سابقا[ :كام أن كنائس آسيا الصغرى -التي جاءت بعد ذلك –مل تستخدمه ،إذ أنه مل يذكر يف قائمة
األسفار املقدسة التي أقرها جممع "الدوكية" (حوايل 964م) وال يف دستور الرسل ،وال يف قائمة "غريغوري
النازيانزي" (حوايل 931م))21(].

ويف جمموعة الرشع الكنيس [:اما القديس غريغوريوس الالهويت وأن مل يذكره يف قصيدته فقد ذكره يف خطابه
آلباء املجمع املسكوين الثاين]()21

ومل يثبت يف التاريخ الكنيس يشء عن تراجع القديس غريغوريوس الالهويت عن قبوله للسفر أو الترصيح
بأن كاتبه هو يوحنا ومل يعرتض أحد من اآلباء عىل القديس غريغوريوس الالهويت أو وصفه باملهرطق أو
أنه ُمرف فكيف تنفي قداسة سفر من املفرتض أنه وحي من اهلل؟

 القديس أمفيلوخيوس أحد آباء املجمع املسكوين الثاين () ... – 944
من أبرز اآلباء الذين اشرتكوا يف املجمع املسكوين الثاين يف القسطنطينية سنة  911وكان أحد املناضلني عن
اإليامن املسيحي ،بل هو السبب يف إقناع اإلمرباطور ثيودوسيوس وإبنه اإلمرباطور أركاديوس بإصدار
رشيعة متنع املبتدعني بام فيهم اآلريوسيني واملكدونيني من عقد املجامع وفرض العقوبة عليهم ( ..!)23لكن
هذا املدافع الرشس عن العقيدة املسيحية ينقل لنا شهادة تنسف قانونية سفر الرؤيا ! فهو ينقل عن الثقات
الذين رفضوا وضع السفر يف األسفار املقدسة وموقف القديس هنا سلبي ألنه مل حيدد بالضبط موقفه من
السفر فهو يقول أن الثقات يقولون عنه أنه مزور ! لكن عندما ذكر األسفار املقدسة يف قصيدته التي وياحلظ
النصارى مل يتبق من كتابات القديس أمفيلوخيوس غريها ! مل يذكر سفر الرؤيا وتبقى القصيدة شاهدا عىل
حتريف النصارى !! .يقول القديس أمفيلوخيوس [:جيب أن تعلم أن ليس كل كتاب دعي كتابا مقدسا جيب
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ولوقا ويوحنا "  ...عدا الرسالة التي قال البعض عنها خطأ  :إَّنا مزورة ،وهي رسالته إىل العربانيني  ... ،وأما
كتاب الرؤيا ليوحنا فالبعض يقبلونه وعدد غفري يقول  :عنه مزور  ،هذا هو القانون األقرب إىل احلقيقة يف
الكتب املقدسة املوحى هبا من اهلل]()94

وجاء أيضا يف جمموع الرشع الكنيس[ :ويقول أيضا أمفيلوخيوس عن سفر الرؤيا أن معظم الثقات يقولون انه
مزور النسبة إيل يوحنا]()91

إذا كان معظم الثقات يقولون أن السفر مزور! "مع األسف مل يذكر لنا القديس أمفيلوخيوس من هم
"الثقات" املقصود هبم هنا وال شك أَّنم آباء الكنيسة األوائل معلمو القديس أمفيلوخيوس وهنا شهادة
قوية أن اآلباء يف الكنيسة القديمة مل يقبلوا سفر رؤيا يوحنا! فكيف تقبل الكنيسة السفر وتضعه ضمن
كتاهبا املقدس ؟ ويقول مجع غفري يؤمنون بذلك !؟ بالطبع هو ينقل حال اآلباء يف ذلك وهو متوقف يف
السفر لكن هو مل يضعه يف األسفار املقدسة ،املدافع الرشس مل يعرتف بقانونية رؤيا يوحنا فكيف النصارى
يقبلونه اليوم ؟!
ومل يثبت يف التاريخ الكنيس يشء عن تراجع القديس أمفيلوخيوس عن قبوله للسفر أو الترصيح بأن كاتبه
هو يوحنا ومل يعرتض أحد من اآلباء عىل القديس أمفيلوخيوس أو وصفه باملهرطق أو أنه ُمرف فكيف
تنفي قداسة سفر من املفرتض أنه وحي من اهلل؟
اآلباء الذين رفضوا سفر الرؤيا هم:
 ديونيسيوس اإلسكندري بابا اإلسكندرية رقم .)264 - 134( 14
 يوسابيوس القيرصي ( 944 -264م).
 القديس كريلس األورشليمي ( 916 -912م).
 القديس غريغوريوس الالهويت أحد اآلباء املسكونيني العظام (.)934 -994
 القديس أمفيلوخيوس أحد آباء املجمع املسكوين الثاين (.) ... – 944

 94األرشمندريت حنانيا إلياس كساب ،جمموعة الرشع الكنيس ،منشورات النور .بريوت لبنان ،ص ـ .341
 91املرجع السابق ،صـ ـ .111
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شهادات آبائية صامتة ضد سفر الرؤيا

يعتمد النصارى عىل إثبات صحة العهد اجلديد عىل اقتباسات اآلباء من األسفار املقدسة فمجرد اقتباس
األب من أي سفر من العهد اجلديد فهذا يعترب عند النصارى اعرتاف من األب بقانونية السفر حتى إن مل
يذكر األب نفسه ذلك أو أمثال ( :جاء يف الكتب أو يف املكتوب  ..إلخ) واجلدير بالذكر هنا أن االقتباس
ليس دليال قاطعا عىل اعرتاف األب بقانونية السفر فهو أيضا يقتبس من أسفار أبوكريفا .هل جمرد االقتباس
من أي كتاب دون ترصيح بأنه إهلي يعترب اعرتافا جازما من األب بقانونيته؟ بغض النظر عن هذه القضية
سنحتج عىل النصارى بنفس حجتهم ونعترب أن أي أب مل يقتبس من سفر الرؤيا مل يكن يعرتف بقانونية
السفر ونذكر اثنني من اآلباء فقط ومها :تلميذ يوحنا املزعوم ،وصاحب أكرب اقتباسات من العهد اجلديد.

 األسقف بوليكاربوس ( 63ـ ـ .)122
يقول عنه النصارى أنه تلميذ القديس يوحنا الرسول الذي يزعم النصارى أنه كاتب سفر الرؤيا اقتبس من
سبعة عرش سفرا من العهد اجلديد وإثني عرش من العهد القديم ومل يذكر قط إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا!
يقول القمص عبد املسيح بسيط[ :وقد كتب (يتحدث عن بوليكاربوس) رسالة قصرية سنة 114م إستشهد
فيها 122مرة من الكتاب املقدس كله منها  144من  11سفرا من العهد اجلديد ،األناجيل الثالثة األوىل
وسفر “أعامل الرسل” و“الرسائل إىل كورنثوس ،األوىل والثانية وغالطية ،وأفسس وفيلبي وتسالونيكي
األوىل والثانية وتيموثاؤس األوىل والثانية والعربانيني ورسالة بطرس األوىل ورسالة يوحنا األوىل ،و12
سفرا فقط من العهد القديم]()92

هو مل يقتبس منه فقط بل مل يذكره .أليس من الغريب بل من العجيب أن يقتبس بوليكاربوس من الكتاب
املقدس كام يقول القمص 122مرة منها  144من العهد اجلديد ويذكر األناجيل الثالثة ورسائل بولس ومل

ht

يقتبس من سفر الرؤيا مع أنه تلميذه .ربام يقول قائل ما املشكلة أنه مل يقتبس من السفر ربام مل تأيت مناسبة

://

tp

القتباس! مع ذلك هو يؤمن بقانونية السفر!؟ قلت :هو مل يذكر السفر قط؟! سواء باقتباس أو بذكره

m
co

www.nottansser2.wordpress.com

h.

be

 92القمص عبد املسيح بسيط ،الوحي اإلهلي واستحالة حتريف الكتاب املقدس ،نسخة إلكرتونية ،صـ . 16

ta

ak

m

al-

أطالقا! وأذكر لك دليل دامغ عىل أن بوليكاربوس اليعرف السفر خذ هذه املفاجأة من العيار الثقيل !

()12

نقد قانونية رؤيا يوحنا

بوليكاربوس هذا كان أسقف كنيسة سمرينا الذي

أبوعامر األثري

نصبه عليها يوحنا أيضا)99( .

هذه الكنيسة هي أحد الكنائس التي أرسل إليها كاتب سفر الرؤيا رؤياه ! فيقول رؤيا [ 1 :2واكتب إىل
مالك كنيسة سمرينا :هذا يقوله األول واآلخر ،الذي كان ميتا فعاش .أنا أعرف أعاملك وضيقتك]
يقول القس أنطونيوس فكري[ :بوليكربوس -:هو أشهر أساقفة سمرينا وربام كان هو األسقف املقصود
هنا .وكان تلميذا للقديس يوحنا

احلبيب)94(].

شهادة قوية ،صاحب الكنيسة نفسه ال يعرتف بالسفر !

بوليكاربوس مل يعرف سفر الرؤيا ومل يعرتف به هذه شهادة صامتة مدمرة !.

 القديس يوحنا ذهبي الفم ( )441–941صاحب  11ألف اقتباس!
من أشهر آباء القرن الرابع عني أسقف القسطنطينية بعد القديس غريغوريوس الالهويت (الذي يرفض سفر
الرؤيا) وكان صاحبه! هو صاحب أكرب اقتباسات من الكتاب املقدس يقول القمص تادرس يعقوب
ملطي [:كتاباته مقاالته املطبوعة وعظاته األكثر  644حتوي ( 11444ثامنية عرش ألف) شاهد من الكتاب
املقدس ،حوايل سبعة اآلف من العهد القديم وأحد عرش ألفا من العهد اجلديد]()92

لكن صاحب األحد عرش ألف اقتباس من العهد اجلديد مل يقتبس قط من رؤيا يوحنا ! بل أنه كان يؤمن
فقط  22سفر من أسفار العهد اجلديد مع أنه اقتبس من معظم أسفار الكتاب املقدس يقول الراهب
باسيليوس املقاري[ :رشوحاته عىل العهد اجلديد فتبدأ من رشح إنجيل متى  34عظة ألقاها يف أنطاكية  .وال
يوجد لدينا تفسري إلنجيل مرقس وال إنجيل لوقا ؟ ولكن يوجد  11عظة عىل إنجيل يوحنا ألقيت أيضأ يف
أنطاكية  .ثم  22عظة عىل سفر األعامل  ،وقد كتبت يف القسطنطينية وسط صخب املسئولية البطريركية .ثم
 24عظة عىل رسالة أفسس  ،و 12عىل رسالة فيلبى ،و  12عىل رسالة ! كولويس  ،و  11عىل تسالونيكي
األوىل و  2عىل تسالونيكي الثانية  ،ثم  99عظة عىل رسالة رومية القيت غالبا يف أنطاكية  ،لذلك أتت ضمن
كتاباته الرصينة .كام وصلنا  4 4عظة عىل كورنثوس األوىل و  94عىل كورنثوس الثانية  .وتفسري رسالة
 99أنطون فهمي جورج ،القديس بوليكاريوس الشهيد أسقف سمرينا ،كنسية مار مرقس والبابا بطرس ،صـ ـ .11 ، 12
 94القس أنطونيوس فكري ،تفسري سفر الرؤيا ،كنيسة السيدة العذراء بالفجالة ،ص ـ .96
92تادرس يعقوب ملطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف القرون الستة األوىل ،كنيسة مار جرجس باسبورتنج ـ اإلسكندرية ،ص ـ
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أبوعامر األثري

()16

غالطية متصل بعضه بالبعض ليص كعظات بل كعمل متكامل  .ثم  11عظة عىل تيموثاوس األوىل و14
تيموثاوس الثانية و  6عىل تيطس و  94عىل العربانيني)96(].

ذهبي الفم هيتم كثريا برسائل بولس وقدم عليها مئات العظات ومل يذكر قط أي نص من سفر الرؤيا !!.
هل هذه صدفة مثال ؟ هل هذا أمر طبيعي ؟ لامذا مل يرش ذهبي الفم إىل الرؤيا مع أنه اقتبس من مجيع أسفار
الكتاب املقدس تقريبا!؟ هل من الطبيعي أن يقتبس أحد عرش ألف اقتباس من العهد اجلديد ال يوجد من
بينهم أي عدد من سفر الرؤيا؟ مل تأت مناسبة واحدة يف عظاته يقتبس فيها من سفر الرؤيا؟ هل هذا مقبول
عقال؟! أريد إجابة مقنعة؟
يبدو أن القديس ذهبي الفم ال يعرف سفر الرؤيا أصال ! وحجة ذلك أنه كان زميل القديس غريغوريوس
الالهويت (الذي يرفض سفر الرؤيا)( )91أيضا!.
حتي يبدي العالمة بروس متزجر( )91تعجبه من عدم ذكر ذهبي الفم سفر الرؤيا فيقول:
[من أحد عرش ألف اقتباس لذهبي الفم من العهد اجلديد ال يوجد أي اقتباس من (بطرس الثانية ،يوحنا
الثانية والثالثة ،هيوذا ،الرؤيا)]
وحق له التعجب هنا ! فهذه شهادة صامتة قوية مدمرة من صاحب  11444ألف اقتباس من العهد اجلديد
تنسف قانونية سفر الرؤيا.
أليس غريبا وعجيبا وأمرا يثري احلرية أن صاحب أحد عرش ألف اقتباس من العهد اجلديد مل يذكر الرؤيا قط
!!؟ من خالل القرائن يظهر أن ذهبي الفم هذا القديس العظيم أسقف القسطنطينية صاحب القديس
غريغوريوس الالهويت (الذي يرفض سفر الرؤيا) مل يكن يؤمن بسفر الرؤيا !! بنفس حجتكم أهيا النصارى،
اآلباء مل يؤمنوا بسفر الرؤيا .وهذه احلجة تصري عىل كل اآلباء الذين مل يقتبسوا من السفر ال يعرتفون
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()11

نقد قانونية رؤيا يوحنا

أبوعامر األثري

خامتة مبحث اآلباء.

واآلن يا معرش النصارى ماذا تقولون يف هؤالء اآلباء؟ ديونيسيوس اإلسكندري بابا اإلسكندرية،
يوسابيوس القيرصي ،كريلس األورشليمي ،غريغوريوس الالهويت ،أمفيلوخيوس ...وغريهم كام ذكرنا
فهم ينقلون لنا التقليد وكم ذكر أحدهم أن عددا غفريا يرفضون السفر .والحظ هنا التنوع اجلغرايف لرفض
السفر :ديونيسيوس اإلسكندري :مرص .يوسابيوس القيرصي و كريس األورشليمي :أورشليم فلسطني.
أمفيلوخيوس و غريغوريوس الالهويت :القسطنطينية تركيا.
وماذا تق ولون يف رفض التقليد والكنيسة ورجاهلا هلذا الكتاب حتي َّناية القرن الرابع وبالتحديد بعد جممع
قرطاجة عام 931م ،فلك أن تتخيل حواىل  924سنة مات فيها أجيال من البرش ،آمنوا كلهم بأن هذا
السفر مدسوس عىل الكتاب املقدس وأنه من صنع الشيطان! ،ثم تأيت الكنيسة هكذا بمنتهى البساطة وتغري
قرارها ! وما كان كتابا من صنع الشيطان ،أصبح بني عشية وضحاها كتاب اهلل املوحى به ! أعتقد أن
الكنيسة البد أن جتتمع لتقرر مصري اآلباء األوائل للكنيسة ،الذين ماتوا عىل اعتقاد أن هذا الكتاب من
األسفار املدسوسة عىل الكتاب املقدس فهل مات هؤالء اآلباء عىل كفر بني ألَّنم رفضوا كلمة الرب
املقدسة قبل أن حيددها جممع قرطاجة عام 931م؟()93

وهل سينطبق قول كاتب السفر عىل هؤالء اآلباء؟ رؤيا[ 11:22إن كان أحد حيذف من أقوال كتاب هذه
النبوة حيذف اهلل نصيبه من سفر احلياة ،ومن املدينة املقدسة ،ومن املكتوب يف هذا الكتاب].
سيقولون نحن أيضا نقبل السفر ألن آباء غري هؤالء قبلوا السفر؟ أقول إذا كان السفر ُمل نزاع كام ذكرنا يف
القرون األوىل التي هي منبع التقليد الكنيس فكيف تقبله الكنيسة ؟وما املعيار الذي من خالله تم قبول
السفر بعد مئات السنني من رفض آباء عظام للسفر؟ وأيضا قائمة موراتوري تضع الرؤيا فقط دون يوحنا
ما الدليل عىل أَّنم يقصدو ن رؤيا يوحنا ؟ للعلم بعض اآلباء كانوا يؤمنون بسفر رؤيا بطرس فأين الدليل
عىل أنه رؤيا يوحنا وليس رؤيا بطرس !(.)44

93

د .عالء أبوبكر ،املناظرة الكربى مع القس زكريا بطرس حول صحة الكتاب املقدس ،مكتبة وهبة ،صـ ـ.222

 44سيأيت ذكر كل ذلك والرد عىل اعرتاضات النصارى وأكثر يف الدراسة حول كاتب السفر نسأل اهلل التيسري.
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أبوعامر األثري

()11

جمامع وقوانني كنسية رفضت السفر

املجامع هي املصدر الثالث من مصادر التقليد اخلمسة فاملجمع هو عبارة عن اجتامع هلؤالء الذين أعطوا
السلطان يف الكنسية ليقرروا ما هو أمني للتقليد وما هو ليس

كذلك()41

والحظ هنا أن املجمع يكون

اجتامع عدد كبري من اآلباء واألساقفة ويف بعض األحيان يضم فقط ممثل من كل كنيسة .وكانت املجامع
تصدر قائمة باألسفار املقدسة التي جيب أن يؤمن هبا املسيحيون وأخري ال تضع وتبني األسفار املرفوضة.
فنلق نظرة عىل عدة جمامع وننظر ماذا قالت عن سفر الرؤيا.

 جممع الالذقية فرجييا (.)911 –949
جممع مدينة الذقية من املجامع املكانية حرضه  23أسقفا وضم آباء من مناطق خمتلفة يف آسيا( )42ووضع
هذا املجمع  23قانونا أو  64عىل اختالف( ! )49ويف القانون  64تقريبا يذكر لنا  23أسقفا قائمة األسفار
املقدسة الذين يؤمنون هبا وجيب عىل النصارى يف هذا الزمان اإليامن هبا ،وبالطبع هم ينقلون لنا التقليد إذا
قبل زمان إقامة املجمع املختلف فيه إيل عدة أقوال ويرجح راهب الكنسية األرثوذكسية أثناسيوس أنه بني
(–949

)44()911

مل يكن النصارى واآلباء يعرتفون بقانونية السفر ! فأين اإلمجاع املزعوم الذي يدعيه

النصارى؟! إليك نص قائمة األسفار التي ذكرها جممع الذقية[ :ال جيوز قراءة مزامري و وال كتب غري
قانونية ألفها بعض األفراد يف الكنسية بل علينا أن نقرأ فقط الكتب القانونية من العهدين القديم واجلديد هذه
هي كتب العهد القديم التي أجيز قرأهتا األناجيل األربعة متي ومرقص ولوقا و يوحنا وأعامل الرسل
والرسائل اجلامعة السبعة ...ورسائل بولس األربع عرشة]( )42ومل يذكروا سفر الرؤيا!

 41هل الكتاب املقس وحده يكفي؟ ،مراجعة وتقديم نيافة األنبا رافائيل ،كنسية مار جرجس سبورتنج ،ص ـ.16
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نقد قانونية رؤيا يوحنا

أبوعامر األثري

قد يقول قائل ربام نيس آباء املجمع سفر الرؤيا!!؟ ،ما دليلك عىل حذف السفر من القائمة؟ أقول يعلق
راهب الكنسية األرثوذكسية أثناسيوس فيقول [:يرسد القانون قائمة بأسامء األسفار القانونية للعهدين وعن
العهد القديم ال يذكر سفر أستري أو األسفار القانونية الثانية وعن العهد اجلديد ال يذكر سفر

الرؤيا]()46

وأيضا ذكر هذا يف جمموع الرشع الكنيس(.)41
عدم ذكر سفر الرؤيا يف جممع الذقية أرعب النصارى ! وشككوا يف قوانني املجمع وقالوا أَّنا إضافة الحقة
عىل القوانني األصلية ! بل ذكر أحدهم تلميحا أن القديس ديونيسيوس اإلسكندري بابا اإلسكندرية السابق
ذكر رفضه للسفر وهو من أضاف قائمة األسفار وحذف سفر الرؤيا(.!!! )41
يقول القمص صليب سوريال [:هذا القانون من أكثر القوانني املشكوك يف أمرها فأننا النعرف الرس يف عدم
إثبات رؤيا القديس يوحنا الالهويت يف العهد اجلديد وكذلك عدم وجود كتاب احلكمة يف العهد القديم...
لعل يد احلذف قد امتدت إيل بعض أسفار هذا النص فحذفت ما حذفت بعد اعتامدها من املجمع ألسباب
خاصة]()43

لامذا كل هذا اهلجوم عىل املجمع !! ؟ وهو ما ذكر إال تقليد اآلباء ! هل اعرتض أحد اآلباء يف

عرص انعقاد املجمع عىل عدم ذكر سفر الرؤيا!؟ وهل هؤالء األساقفة  23وبعض آباء آسيا كفار لعدم
اإليامن بسفر الرب؟! عدم ذكر السفر يف املجمع أدي إيل حذفه من الرتمجة البسيطة التي هي الرتمجة
الرسمية للعامل الرسياين .ونفجر مفاجأة بخصوص جممع الذقية.

 مفاجأة من العيار الثقيل.
هل تعلم أن هذه املدينة الذقية أو الودكية أرسل هلا كاتب سفر الرؤيا وكتب هلا رؤياه !! فيقول يف رؤيا
[ 14:9واكتب إىل مالك كنيسة الالودكيني :هذا يقوله اآلمني ،الشاهد األمني الصادق ،بداءة خليقة اهلل].
هل يوجد شهادة أكرب من أن الكنيسة التي أرسل هلا كاتب الرؤيا ال تعرتف بقانونيتها ! هل معني ذلك أن
الرسالة مل تصل إيل الكنيسة؟ أم أَّنا وصلتها ومل تعرتف هبا !؟ وما الداعي من عدم االعرتاف الرسمي
 46القس أثناسيوس املقاري ،قوانني املجامع املسكونية وخالصة املجامع املكانية ،مطابع النوبار ،ص ـ .231
 41األرشمندريت حنانيا إلياس كساب ،جمموعة الرشع الكنيس ،منشورات النور .بريوت لبنان ،ص ـ.293
 41املرجع السابق.
 43صليب سوريال ،دراسات يف القوانني الكنسية يف عرص املجامع الكنسية  ،الكلية اإلكلرييكية ،صـ ـ .136
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()24

بالسفر من  23أسقفا؟! هل هو اإلعتقاد أنه ليس وحيا من اهلل ؟ أو أَّنا مل تصدق أنه من القديس يوحنا
الذي كان منفيا يف جزيرة بطمس ؟ ! لكن ليس هذا املجمع وحده الذي مل يذكر سفر الرؤيا ضمن األسفار
املقدسة!.

 قوانني الرسل القديسني.
يقال أن واضعها هو القديس اقليمس الروماين أسقف رومة ،ويقول عنها النصارى أن قوانني الرسل هي إيل
حد كبري من أصل رسويل وقد مجعت هذه القوانني كلها معا يف زمن ال يبعد كثريا عن عهد املجمع النيقاوي
األول ( ،)922وهي متثل أقدم رشع يف الكنيسة وعىل الرغم من تشكيك البعض يف صحتها كانت كنائس
الرشق تعتقد بصحة نسبتها إيل الرسل القديسني! أنفسهم خالفا لام شاع عنها يف

الغرب()24

ولك أن

تتخيل أن بعض اآلباء كانوا يؤمنون بأن هذه القوانني من األسفار املقدسة( )21ضمن الكتاب املقدس!.
وجاءت القوانني يف تاريخ املجامع املسكونية ألب ميشال أبرص واألب أنطوان عرب ونصها [ :لتكن
الكتب اآلتية ُمرتمة ومقدسة عندكم مجيعا العهد القديم  ...اما كتبنا ،أي كتب العهد اجلديد فهي :األناجيل
األربعة ...ورسائل بولس األربع عرشة ورسالتا بطرس ،ورسائل يوحنا الثالثة ورسالة هيوذا ،ورسالتان
الكليمنضوس ،أوامري أنا اكليمنضوس ...وأعاملنا نحن الرسل]( )22أين سفر الرؤيا اهيا الرسل القديسني؟
وذكر أيضا القوانني مع حذف سفر الرؤيا جمموع الرشع الكنيس ( )29ودائرة املعارف الكتابية فتقول [ :مل
يذكر يف قائمة األسفار املقدسة التي أقرها جممع "الدوكية" (حوايل 964م) وال يف دستور الرسل ،وال يف
قائمة "غريغوري النازيانزي" (حوايل 931م))24(].

 24األرشمندريت حنانيا إلياس كساب ،جمموعة الرشع الكنيس ،منشورات النور .بريوت لبنان ،ص ـ.141
21

مثل يوحنا الدمشقي[ :وأسفار العهد اجلديد...وقوانني الرسل القديسني بواسطة إقليمنضس! ].انظر :العهد اجلديد نظرة
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نقد قانونية رؤيا يوحنا

أبوعامر األثري

فهل هناك أعلم من الرسل أنفسهم بالكتب املقدسة؟ نستنتج من ذلك أن اقليمس الروماين كان ال يؤمن
بسفر الرؤيا؟ أليست هذه شهادة قوية تنفي أن سفر الرؤيا وحي إهلي !؟ أمل يكن يوحنا املدعو رسول من
ضمن هؤالء الرسل الذين وضعوا هذه القوانني؟( )22ونذكر بعض القوائم التي مل تذكر السفر فنقول:

 قائمة موراتوري ( )114واحلرية يف قانونية رؤيا يوحنا.
واحدة من أهم القوائم التي سامهت يف التقريب لتاريخ قانونية العهد اجلديد والتي ترجع عىل األرجح لسنة
 114م اكتشفها املؤرخ اإليطايل والعامل الالهويت أنطونيو ميوراتوري يف خمطوطة تعود للقرن السابع قيل أن
كاتبها هيبوليتس وقيل أيضا اكليمندس السكندري ! والكثري يقول أنه جمهول ! مهام يكن من األمر!.
ينقل لنا مؤلفو كتاب قصة الكتاب املقدس وهم يتحدثون عن قانون العهد اجلديد فيقولون[ :هناك أيضا
قائمة موراتوري تعود لسنة  114ميالدية ...وسفر الرؤيا ثم ييل البيان التايل :نحن نقبل فقط برؤيا يوحنا
وبطرس عىل الرغم من أن البعض منا ال يريد أن يتال هذان السفران يف الكنسية]()26

وها هنا خالف عىل قانونية السفر من عام  114م إذا كان اآلباء خمتلفون وال جيزمون بقانونية السفر من أين
جزمت الكنيسة بعد مئات السنني أنه ضمن األسفار املقدسة؟ والحظ هنا أيضا أن القائمة تضيف رؤيا
بطرس ! فهل رؤيا بطرس سفر قانوين

أيضا؟ ()21

ما املعيار الذي من خالله قبلت الكنيسة رؤيا يوحنا

ورفضت رؤيا بطرس؟

 قائمة بأسامء ستني كتابا قانونيا ال تضع سفر الرؤيا.
تدعى  Catalogue of the Sixty Canonical booksتعود هذه القائمة إىل القرن السابع ،وهي
حتتوي عىل أسامء ستني سفرا قانونيا (  94من العهد القديم 26 ،سفرا للعهد اجلديد بدون سفر الرؤيا).
 24دائرة املعارف الكتابية ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة ،ج ـ  ،4ص ـ .44
22

هذا لو أخذنا يف االعتبار أن الرسل السبعني هم من كتبوا هذه القوانني وإن كنت شخصيا أستبعد ذلك! عىل أي حال القوانني

شهادة قديمة عىل أن الكنيسة يف بدايتها مل تكون تؤمن بقانونية سفر الرؤيا.
 26قصة الكتاب املقدس ،جمموعة علامء ،ترمجة ندي بريدي ،دار الثقافة ،صـ ـ .61
21

وأضافت أيضا الراعي هلرماس وغريه ،وحذفت عدة أسفار منها رسالتان ليوحنا األويل والثالثة ،ملزيد انظر كتابنا :دراسة نقدية

حول كاتب إنجيل يوحنا ص ـ  .14 ،14الرابطhttp://wp.me/P4ax7U-9R :
www.nottansser2.wordpress.com
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()22

يقول : Wilhelm Schneemelcher
[The catalogue in the Codex Claromontanus
In the bilingual manuscript of the Pauline epistles known underthe name
CodexClaromontanus (Cod. D 06; now Paris, gr. 107. written in die 6di
century), afterRiilemon and before Hebrews diere is a catalogue of die biblical
wriungs of die Old and New Testaments widi a statement of die 'lines', i.e.
)21(]of

 26سفرا للعهد اجلديد ومل تضع سفر الرؤيا ضمن األسفار املقدسة! لامذا ال تضع الرؤيا!؟ هل يوجد شك
أن كاتب هذه القائمة مل يكن يؤمن بالسفر أصال ؟ أيا كان كاتب هذه القائمة!.
أليس هذه شهادة تنسف اإلمجاع املزعوم من أساتذة الالهوت الدفاعي ؟ مهام يكن من األمر؛ هذه شهادة
قوية أيضا من القرن السابع عىل عدم قانونية سفر الرؤيا !.
وتذكر لنا املوسوعة الكاثوليكية أن قانونية سفر الرؤيا مل تثبت إال يف القرن العارش فتقولWe may [:
conjecture that it advanced the recognition of the 7 'catholic' epistles in the East,
but it could not remove the opposition to the Revelation of John. This book only
)23(].achieved its firm place in the canon of the Greek Church in the 10th century

سنفرتض أنه تم كتابة سفر الرؤيا يف القرن األول حسب بعض األقوال بني  34إيل  32وتم تثبيت قانونيته
يف القرن العارش أي بعد تسعة قرون من كتابة السفر !!
بعد تسعة قرون تغري احلال وأصبح ما هو مرفوض وحيا إهليا ؟! ما هو مصري األجيال التي مل تؤمن بالسفر؟
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كنائس رفضت االعرتاف بسفر الرؤيا

مل يكن اآلباء واملجامع فقط من رفضوا قانونية سفر الرؤيا بل كنائس بأكملها بـ آباءها وقساوستها وشعبها
بالطبع فإذا كانت كنائس القدم رفضت قانونية السفر لامذا تقبل الكنيسة اليوم؟ تعالوا ننظر إىل بعض
الكنائس ونرى ماذا قالوا عن سفر الرؤيا:

 الكنائس الرشقية.
وهي القبطية ،واألرمنية ،والرسيانية و  ...إلخ يقول بولس الفغايل [:كانت رؤيا يوحنا مثار جدال يف الكنيسة
األوىل ...دافع ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية عن القراءة االستعارية ،فقادته مالحظاته إيل رفض األصل
الرسويل هلذا الكتاب وهكذا مالت كنيسة الرشق إيل رفض سفر الرؤيا ككتاب قانوين ويف الغرب أيضا ...أما
االعرتاف التام بسفر الرؤيا يف الرشق فلم يتم قبل َّناية القرن الرابع مع التشديد عىل تفسريها بشكل يبعد
نظرة األلف سنة]()64

كنائس الرشق والغرب رفضوا قانونية سفر الرؤيا !! حتي القرن الرابع ؟ ترد دائرة املعارف الكتابية عىل
بولس الفغايل وتقول[ :الكنيسة الرشقية :كانت الكنائس يف الرشق متيل إيل رفض سفر الرؤيا ،فقد أنكر
ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية ...وقد رفض ديودور املوبسستي (حوايل 421 -944م) سفر الرؤيا مع
كل الرسائل اجلامعة ،وتبعته يف ذلك الكنيسة النسطورية ،وكذلك مدرسة أنطاكية يف القرن الرابع .ولكن مل
يأت القرن السادس حتي كانت الكنيسة الرشقية قد قبلت سفر الرؤيا)61(].

بولس الفغايل القرن الرابع ،دائرة املعارف القرن السادس !؟ املوسوعة الكاثوليكية القرن العارش !؟ حتي
التخبط يف متى تم تثبيت قانونية السفر ؟! كنائس كربى بكل شعبها ترفض االعرتاف بقانونية السفر ! ما
حكمهم عند النصارى ؟ هل هم مهرطقون ؟ هل هم كفار؟ هل كل هذه الكنائس غري مؤمنة ؟ نذكر كل
كنيسة عىل حدة فنقول:

 الكنيسة الرسيانية.
64بولس الفغايل ،مقدمات يف الكتاب املقدس ،منشورات املكتبة البولسية ،ص ـ .16
 61دائرة املعارف الكتابية ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة ،ج ـ  ،4ص ـ .44
www.nottansser2.wordpress.com

نقد قانونية رؤيا يوحنا

أبوعامر األثري

()24

مل تعرتف هذه الكنيسة بقانونية سفر الرؤيا منذ بدايتها يقول القمص بولس عطية بسليوس[ :الرتمجة
الرسيانية وهي متت يف َّناية القرن األول وبداية الثاين و تتميز بالشعار  Sy r.pواعتربت الرتمجة الرسمية
للكنيسة الرسيانية الرشقية و الغربية وهبا مجيع أسفار العهد اجلديد ما عدا رسالة بطرس الثانية و رسالتي
يوحنا الثانية و الثالثة ورسالة هيوذا وسفر الرؤيا و السبب يف ذلك أن الكنيسة الرسيانية ىف بدايتها مل تأخذ
بقانونية هذه األجزاء . ..ثم عادت و أقرهتا و قبلتها يف أواخر القرن الثالث و بداية القرن الرابع و استقر
قبوهلم لسفر الرؤيا يف القرن  19امليالدي)62(].

ويقول القس فهيم عزيز [:أما الكنيسة الرسيانية فلم تضعه من ضمن الكتب املقدسة إال يف القرن الثاين
عرش]()69

اثنا عرش قرنا مل تكن تعرتف بقانونية السفر؟ ماهي األدلة التي امتلكتها الكنيسة يف القرن الثاين

عرش حتي تقبل سفر الرؤيا ؟ بل مازالت إىل اآلن بعض الرتمجات الرسيانية ال تضع السفر ضمن األسفار
املقدسة جاء ذلك يف كتاب قصة الكتاب املقدس[ :ما زال حتي اليوم الكتاب املقدس الرسمي للمسيحيني
يف منطقة الكنائس اآلشورية القديمة ولكنه يفتقد يف أغلب األحيان إىل رسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا
الثانية والثالثة ورسالة هيوذا وسفر الرؤيا]()64

 الكنيسة اليونانية.
أيضا مل تؤمن هذه الكنيسة بسفر الرؤيا يقول القس فهيم عزيز [:الكنيسة اليونانية فقد ظل فيها بعيدا عن
الكتب القانونية إيل سنة (244م) ،حتي يوسابيوس (944م) تشكك يف نسبته إيل يوحنا الرسول .وكريس
األورشليمي مل يضعه بني الكتب القانونية ثم مدرسة أنطاكية مل تعرتف به وكتاب القرن الرابع يف آسيا
الصغري مل يتفقوا عىل رأي يف ذلك .ومل يظهر سفر الرؤيا يف الكتب املقدسة يف الكنيسة اليونانية خارجا عن
مرص سوى يف أوائل القرن السادس]()62
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[ theGospels exist in 2,328 copies;the Book of Revelation in 287 copies. The
lower status ofthe Book of Revelation in the East is indicated also by the
factthat it has never been included in the official lectionary oftheGreek
)66(]Church, whether Byzantine or modern

 الكنيسة الرسيانية السورية.
مل تكن تؤمن أن سفر الرؤيا وحي من اهلل أصال يقول مايكل جرين[ :وجيب أن نتذكر أن الكتاب املقدس
السوري القديم كان ُمدودا وقارصا أكثر من كتاب الكنيسة الغربية ...ويبدو أن الرسائل اجلامعة وسفر
الرؤيا مل تكن أساسا معتربة ضمن أسفار الوحي)61(].

ويذكر لنا مؤلفو كتاب فكرة عامة عن الكتاب املقدس قائمة أسفار الكنيسة السورية[ :وعىل أي حال ،فإنه
يستدل من قائمة األسفار القانونية املعرتف هبا لدي الكنيسة السورية التي يرجع تارخيها إيل سنة 444م أن
كانوا يعرتفون باألناجيل األربعة وسفر األعامل ورسائل بولس الرسول األربع عرشة وتنتهي تلك القائمة
هبذه الكلامت > وهذا هو

الكل<]()61

لقد ذكرنا كنائس الرشق وأيضا كنائس الغرب كانت ترفض السفر

يقول األب بيار نجم [:وحني بني ديونيسيوس اإلسكندري ،بحسب ما يروي املؤرخ أوسبيوس .أن يوحنا
ليس هو الكاتب تراجع قبول الكنيسة الغربية له]( )63نفهم من ذلك أن الكنيسة كانت تقبله ثم رفضته بعد
رفض البابا ديونيسيوس ثم قبلته مرة ثانية !! ما هو أساس قبول ورفض األسفار لدى النصارى ؟! هل من
املقبول لديكم أن تلعبوا بالسفر الذي تقولون أنه مرسل لكم من الرب ،حيذف؟ ثم يقبل؟
قد يقول قائل أن هذا كان يف القدم واآلن تقبل هذه الكنائس السفر ؟! يرد علينا ليون موريس فيقول [:وال
زال سفر الرؤيا حتي وقتنا احلارض مستبعدا من قائمة األسفار القانونية يف بعض الكنائس الرشقية ]()14

.p 217 ،THE CANON OF THE NEW TESTAMENT 66
 61مايكل جرين ،التفسري احلديث رسالتا بطرس وهيوذا ،ترمجة هبيج يوسف ،دار الثقافة ،ص ـ .12
 61فكرة عامة عن الكتاب املقدس  ،دار جملة مرقس ،ص ـ .11
63

بيار نجم ،مدخل إيل العهد اجلديد ،متوفر عىل الشبكة ،ص ـ .14

 14ليون موريس  ،التفسري احلديث للكتاب املقدس سفر الرؤيا  ،دار الثقافة  ،صـ ـ .22
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ترمجات مل تضع سفر الرؤيا ضمن الكتب املقدسة

نتيجة رفض بعض اآلباء واملجامع قانونية سفر الرؤيا؛ أدى ذلك إىل حذف بعض الرتمجات القديمة
واحلديثة للسفر ومن املفرتض أن هذه الرتمجات كانت موجهة إىل شعب معني يقرأ هبذه اللغة وليست
ترمجات فردية أو أخطاء نسخية فإليك بعض الرتمجات التي حذفت سفر الرؤيا.

 الرتمجات الرسيانية القديمة.
البشيطة أحد أقدم الرتمجات القديمة للعهد اجلديد يقال أَّنا أول ترمجة له فهذه الرتمجة ال حتوي سفر الرؤيا
وبعض أسفار العهد اجلديد وليس أَّنم مل يرتمجوه بل ألَّنم ال يؤمنون بقانونيته فكام قدمنا أن الكنيسة
الرسيانية ال تؤمن بالسفر أصال تقول دائرة املعارف الكتابية [:وثمة رأى واحد مؤكد ،وهو أن أقدم كتب
العهد اجلديد لدى الكنيسة الرسيانية ،كانت تنقصه الرسائل اجلامعة الصغرى ( وهي  2بط 9 ،2 ،يوحنا،
وهيوذا ) وسفر الرؤيا .وقد ترمجت هذه يف تاريخ الحق ،لذلك ال نجد يف كتابات اآلباء الرسيان األوائل أي
اقتباس من هذه األسفار من العهد اجلديد)11(].

الرتمجة احلرقلية .من ضمن الرتمجات الرسيانية حتوي العهد اجلديد بالكامل إال سفر الرؤيا !؟ لامذا ال
حتوي هذه الرتمجة السفر؟ بكل تأكيد الكنيسة ال تؤمن بالسفر تقول أيضا دائرة املعارف[ :الرتمجة اهلرقلية :
( )Harcleanوهى عبارة عن تنقيح للرتمجة الفيلوكسينية قام هبا " توما اهلرقىل  ...وحيتوى العهد اجلديد عىل
األسفار مجيعها ما عدا سفر الرؤيا .وهو حريف جدا يف ترمجته ،وقد زودها بتعليقات كثرية لبيان االختالفات
بني املخطوطات املختلفة)12(].

 الرتمجة األرمينية.
يقول مؤلفو قصة الكتاب املقدس[ :كتاب الرؤيا مل يقبل كجزء من األسفار القانونية يف الكنائس األرمنية
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اثنا عرش قرنا مات فيها أجيال من الكنيسة األرمينية مل يؤمنوا بسفر الرؤيا !؟ ما حكمهم ؟! وماهي األدلة
التي من خالهلا قبلت هذه الكنيسة سفر الرؤيا ! هل اكتشفت مثال خمطوطات جديدة أو أدلة جديدة مل تكن
مع اآلباء األولني ؟!

 مارتن لوثر حيذف سفر الرؤيا من ترمجته !
مارتن لوثر غني عن التعريف فهو مؤسس فرقة الربوتستانت وزعيم اإلصالح الربوتستانتي .فهذا الزعيم
رفض سفر الرؤيا وحذفه من الرتمجة اخلاصة به! لقد كان لامرتن معاداة مع عدة أسفار فبعدما حذف
األسفار القانونية الثانية قرر حذف عدة أسفار من العهد اجلديد منها الرؤيا!!.
وينقل لنا هذه الشهادة آدولف بول فيقول [:وحري باملالحظة هنا أن لوثر أقيص من العهد اجلديد الذي أتم
ترمجته يف مدينة فار تبورغ الرسالة إيل العربانيني ورسالة يعقوب ورسالة هيوذا من الرتتيب التقليدي وأدرجها
مع سفر الرؤيا يف امللحق ،بدون ترقيم الصفحات عىل اعتبار أَّنا ضمن أبوكريفا العهد اجلديد  ...غري أن
بعض الطبعات الربتستانتية الغربية ال تنزال تشري إيل الرتتيب اللوثري حتي

يومنا هذا)14(].

ويذكر لنا موقع األنبا تكال الشهري حذف مارتن لوثر لسفر الرؤيا فيقول [:بل إن لوثر وأتباعه حذفوا يف
زماَّنم أسفار أخري من العهد اجلديد مثل سفر األعامل ورسالة يعقوب وقيل أَّنم حذفوا أيضا سفر
الرؤيا]()12

بل يقول مارتن[ :إن هذا السفر ال يعلم عن املسيح ،وال يشري إليه بوضوح ،وال يتضح فيه أنه من

وحي الروح القدس] شهادة قوية من مارتن أنه ال يوجد داخل السفر دليل عىل أنه وحي من اهلل !
وأما خلفه املصلح زونجيل فقد قال[ :ليس لنا شأن بسفر الرؤيا ،ألنه ليس سفرا كتابيا ،فليس فيه طعم
كتابات يوحنا  ..ويف وسعي أن أرفضه] ويعقب املفرس باركيل[ :وقد اشرتك مع لوثر وزونجيل كثريون].
()16أكرب مصلح بروتستانتي ال يؤمن بسفر الرؤيا ! ما رأي النصارى اآلن وخصوصا طائفة الربوتستانت
العربية ما رأيك يف زعيمكم ! هل هو مهرطق أم كافر؟
 14آدولف بول ،دراسات الهوتية يف الكتاب املقدس ،ترمجة ماهر ناثان ،مدرسة الالهوت املعمدانية العربية ،صـ ـ .94
12

رابط موقع األنبا تكالhttp://cutt.us/w0ST7:

 16وليم باركيل ،تفسري العهد اجلديد (سفر الرؤيا) ،دار الثقافة ،ص ـ  ،3نقال عن :د.منقذ بن ُممود السقار ،هل العهد اجلديد كلمة
اهلل؟ ،دار اإلسالم للنرش والتوزيع ،صـ ـ 11
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هناك ترمجات أخري أشار إليها العالمة بروس متزجر يف كتابه الرائع قانونية العهد اجلديد ! .واجلدير بالذكر
هنا أنه ذكر أن كنيسة سانت كاترين يف سيناء كان عندها يف القرن التاسع قائمة باألسفار القانونية ختلو من
الرسائل الكاثوليكية السبعة وسفر الرؤيا! .وذكر أيضا أن مجيع الرسائل الكاثوليكية وسفر الرؤيا غري
موجودين يف قائمتني متطابقتني واحدة بالرسيانية يف خمطوطة من القرن التاسع يف كنيسة سانت كاترين يف
سيناء والثانية قائمة عربية من القرن التاسع جمهولة املؤلف موجودة حاليا يف برلني (. )11

ولقد ذكرت دائرة املعارف أن يوجد الكثري من الرتمجات القبطية الصعيدية ختلو من سفر الرؤيا(.)11
وذكرت أيضا دائرة املعارف الكتابية بعض الذين حذفوا السفر ومل يؤمنوا به كام ان كنائس أسيا الصغرى
التي جاءت بعد ذلك مل تستخدمه ( )13؛ وأيضا ذكرت رفض ديودور املوبسستي

()14

(حوايل -944

421م) سفر الرؤيا مع كل الرسائل اجلامعة ،وتبعته يف ذلك الكنيسة النسطورية ،وكذلك مدرسة
أنطاكية يف القرن الرابع .)11( .كل هؤالء ال يؤمنون بسفر الرؤيا!؟ كنائس وجمامع وآباء ومدارس! لامذا
تقبل به كنيسة اليوم ؟! وما مصري هؤالء الذين أمنوا بأن السفر مدسوس عىل الكتاب املقدس؟

 ثلثي خمطوطات العهد اجلديد ختلو من سفر الرؤيا!.
ينقل لنا هذه الشهادة القوية عىل عدم قانونية سفر الرؤيا األستاذ يوحنا كرافيذوبولوس فيقول [ :بشكل عام
وجد الرشق متحفظا كثريا بالنسبة لسفر الرؤية .األمر الذى يعكسه الواقع الليتورجي ،فإن الكنيسة مل حتدد
قراءات من هذا السفر ىف الليتورجيا .هذا باإلضافة إىل أن  9 /2ثلثي خمطوطات العهد اجلديد تقريبا ال حتوي
هذا السفر)12(].

شهادة مدمرة ؟! سفر الرؤيا غري قانوين بشهادة ثلثي خمطوطات العهد اجلديد برغم من كل

ذلك الكنيسة تقبل بالسفر!؟ مع أن كاتبه جمهول وال نعلم من هو وإليك األدلة عىل ذلك.

Canon of the newtestament pg220-221 11
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جمهولية كاتب سفر رؤيا يوحنا الالهوتي

بعد ما أثبتنا باألدلة القاطعة عدم قانونية سفر رؤيا يوحنا من أقوال اآلباء وعلامء املسيحية أنفسهم ،هم أيضا
يؤكدون لنا جمهولية كاتب السفر  ،وال نعلم من هو؟! ويقولون أنه ليس القديس يوحنا الرسول يقينا !.
عدم معرفة كاتب سفر الرؤيا حتديدا أصاب القساوسة واآلباء بتخبط عظيم ! فهم يضعون لك خيارات
وعىل املسيحي العامي أن خيتار؛ مع أن هذه اخليارات كلها حتتمل الصواب إال اخليار القائل بكتابة يوحنا
الرسول للسفر وإليك التفاصيل:

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني مع علامء املسيحية!
نعم هذا ما فعله علامء املسيحية ! بخصوص كاتب السفر فلم يكن لدهيم يقني يؤكد من هو الكاتب
فوضعوا لك اخليارات يقول الدكتور هاين ماهر وهو يعرض سؤال بسيط من هو كاتب سفر الرؤيا؟
ويضع لك اخليارات! ويرتك لك االختيار (ديمقراطية مسيحية !) فيقول [:توجد ثالث إجابات ُمتملة هلذا
السؤال وهي :أوال :أن يكون كاتب سفر الرؤيا هو يوحنا بن زبدي ...ثانيا :أن يكون شخصا آخر اسمه
يوحنا ايضا .ثالثا :أن يكون كاتب السفر قد نسب السفر إيل يوحنا الرسول جريا عىل العادة املتبعة عند كتابة
الرسائل باألسلوب الرؤيوي)19(].

إذ كان هناك إمجاع كنيس آبائي عىل كتابة يوحنا الرسول للسفر كام يزعم بعض أدعياء العلم ! لامذا التخبط
وعدم اجلزم بالكاتب مبارشة ؟ إ ذا كان هناك يقني عىل كتابة يوحنا لامذا مل يرصح علامء املسيحية بكاتب
السفر مبارشة بديال من وضع اخليارات إ ن التحري والتخبط يف أمر الكاتب ألكرب دليل عىل عدم صحة
اإلمجاع الكنيس املزعوم إذا كان هناك إمجاع لامذا وضعتم اخليارات؟
 من هو كاتب سفر الرؤيا؟ نحن ال نستطع اإلجابة سلبا أو إجيابا والكاتب "مش مهم"!.
املقولة املشهورة لعلامء املسيحية ! >إذا كان جمهوال يف األرض فمعروف يف السامء<! عندما ال توجد إجابة
مقنعة يف املسيحية يذهبون اىل تربيرات صبيانية! كيف بسفر يؤمن به ماليني النصارى يف العامل ويستقون منه
عقائدهم "مش مهم كاتبه! ؟" نعم الكل معروف يف السامء لكن نحن نريد أن نعرفه يف األرض حتي نصل
19

د.هاين ماهر ،دراسات تفسريية يف سفر الرؤيا ،دار الطباعة القومية ،صـ ـ .1
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بكالمه إيل

السامء!()14

أبوعامر األثري

()94

يقول األب اسطفـان شـربـنتييه[ :هل هو الذي كتب اإلنجيل الرابع؟ هناك أسباب

متعادلة (انشاء وتفكري) لإلجابة عن هذا السؤال اجيابيا أو سلبيا! يمكننا ان نسلم بالتقليد وهو يطابق بينهام،
لكن املسألة ثانوية يف آخر األمر)12(].

كيف يمكن أن تكون معرفة كاتب الوحي اإلهلي أمرا ثانويا !! َّناية األمر نحن ال نعرف الكاتب ونتبع يف
ذلك تقليدا ال دليل عليه وخمتلف فيه كام قدمنا.
 من هو كاتب سفر الرؤيا؟ يا علامء املسيحية إنه سؤال صعب ومعقد!
عندما توجه هذا السؤال إيل علامء املسيحية > من هو كاتب سفر الرؤيا؟< من املفروض أن تكون اإلجابة
بدون مقدمات حسب أدعياء العلم أنه يوحنا لكن املفاجأة علامء املسيحية ال يعرفون من هو الكاتب
والبحث يف املسألة صعب ومعقد يقول العالمة بولس الفغايل [:من هو يوحنا ؟ كاتب سفر الرؤيا يعلن عن
اسمه يوحنا ويقدم نفسه عىل أنه نبي فهل هو الرسول يوحنا الذي ينسب إليه اإلنجيل الرابع وثالث رسائل
؟ سؤال صعب ومعقد ...بعض األقدمني الحظوا اختالفا يف التعليم بني اإلنجيل والرؤيا فاعتربوا أن الذي
كتب هذه(الرؤيا) غري الذي كتب ذاك(اإلنجيل) ولكن براهينهم ال تفرض نفسها كليا ...الشك يف أن لغة
الرؤيا قاسية وسقيمة(الحظ أنه يتكلم عن سفر إهلي حسب إيامنه) بعكس لغة اإلنجيل الرابع وهذا عائد إيل
التلميذ الذي كتب إنجيل يوحنا ورسائله والذي خيتلف عن التلميذ الذي كتب سفر الرؤيا ...مع كل هذا
تبقي املسألة مطروحة عىل العلامء]()16

وليت األمر وقف عند ذلك احلد فقط ،نحن ال نعرف من هو كاتب السفر بل ال نعلم من هو يوحنا ذلك
املدعو قديسا يقول األب أتيان رشبنتييه[ :من هو يوحنا؟ من الصعب اإلجابة عىل هذا السؤال فالتلميذ الذي
وضع اللمسات األخرية عىل هذا اإلنجيل مضيفا إليه الفصل احلادي والعرشين ،يصفه بأنه> التلميذ الذي
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الرب الذي حيدثنا عنه بابياس حواىل عام  144والذي كان بابياس يطرح عليه أسئلة يف شبابه؟ مهام يكن من
امر)11(]... ،

إذا قرأت يف الكتب املسيحية الدفاعية وبحثت عن كاتب سفر الرؤيا جتد من أول سطر هو يوحنا بإمجاع
الكنيسة يف القرون األويل!! أين هذا اإلمجاع يا نصارى؟ إذا كان علامئكم يقولون إن اإلجابة عىل هذا
السؤال صعبة ومعقدة ! من أين جزمت هذه الكتب الصفراء بالكاتب هبذه اجلرأة! وأنتم ال تعلمون من هو
يوحنا أصال ؟!

 كاتب سفر الرؤيا ليس بنبي وليس من تالميذ املسيح |
الغريب أن كاتب السفر مل يصف نفسه بأنه هو القديس يوحنا الرسول ومل يقل أنه أحد تالميذ املسيح |
لقد وضع نبي املسيحية اجلديد يف الغرب جوش ماكدويل مقاييس لقبول قانونية السفر وذكر رقم  2أن
يكون سفرا نبويا كتبه

أحد رجال اهلل()11

فهل ينطبق ذلك عىل سفر الرؤيا؟ وهل هو نبي ؟ أو أحد تالميذ

يسوع؟ اإلجابة مفاجأة جلوش! كال مل يكن كذلك! وإليك األدلة عىل ذلك يقول القس موريس توارضوس:
[يشري الكاتب إيل نفسه باسمه يوحنا يف مواضع أربعة من رؤياه (أنظر  )1:22 ،4،3، 1:1ولكنه ال يذكر عن
نفسه أنه كان واحدا من تالميذ السيد املسيح االثني عرش)13(].

سبحان اهلل العظيم إذا كان صاحب السفر نفسه مل يقل أنه أحد تالميذ املسيح | فكيف تنسبون السفر
إىل القديس يوحنا الرسول تلميذ يسوع بزعمكم !؟.
يقول القس فهيم عزيز [:مع أنه يطلق عىل نفسه اسم يوحنا لكنه مل يرش من قريب أو بعيد عىل أنه واحد من
االثني عرش ،لكنه يرغب أن يسمع القراء كلمته ككلمة نبي ( 1:1ـ ـ ـ ـ  )6:22 ،9ومع ذلك ال يذكر أبدا أنه
كان نبيا ،بمعني أنه كان يف مركز كنيس سابقا عىل كتابة كتابه هذا .ويلوح أنه صار نبيا يف الوقت الذي دعي فيه
لكي يكتب كتابه)34(].

 11األب أتيان رشبنتييه ،من األناجيل إىل اإلنجيل ،دار املرشق بريوت ،ص ـ .11
 11جوش ماكدويل ،برهان جديد يتطلب قرار ،دار الثقافة ،ترمجة القس منيس عبد النور ،ص ـ .91
13موريس توارضوس ،املدخل إىل العهد اجلديد ،دار القديس يوحنا احلبيب ،صـ ـ .224
34القس فهيم عزيز ،املدخل إيل العهد اجلديد ،دار الثقافة ،ص ـ.624
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الكاتب ليس من تالميذ يسوع ومل يكن نبيا ومل يدع هو ذلك! وال السفر يذكر ذلك !! كيف تنسب الكنيسة
السفر إيل القديس يوحنا !؟ هل يوحنا ليس رسوال ؟ أو ليس من االثني عرش؟ وما رأي الكاتب العظيم
جوش ماكدويل هل مازلت تؤمن هبذا السفر وأنت من وضعت املقاييس لقبول السفر و ما رأيك يف كاتب
السفر بعد ما أثبتنا أنه ليس بنبي؟ وماذا تقول بعد أن تعرف أنه ليس مسيحيا أصال !!؟

 كاتب سفر الرؤيا ليس مسيحيا أصال!
ادعاء عظيم حيتاج إيل دليل ونحن > املسلمني < ال نتكلم إال بالدليل يقول ليون موريس[ :وليس من
الغريب أن نجد بعض الدارسني يزعمون أن سفر الرؤيا ليس مسيحيا خالصا ،وذلك بصفة جزئية عىل
األقل]( )31وهذا دليل عىل أن من النصارى من قال مؤلف الرؤيا ليس مسيحي أصال سواء مهرطق أو غريه

 كاتب سفر الرؤيا ليس هو القديس يوحنا الرسول!
كاتب السفر مل يزعم أنه هو القديس يوحنا الرسول ! وهذا دليل قوي من داخل اإلنجيل إذا كان مؤلف
السفر نفسه مل يقل عن نفسه أنه هو يوحنا الرسول فكيف تنسبونه إليه ! جاء يف كتاب مدخل إيل الكتاب
املقدس [ :دعي اسم كاتب هذا السفر >يوحنا< أربع مرات ( 1:1و 4و )1:22 ،3إال أنه مل يدع أنه يوحنا
الرسول ،وقد أقرتح البعض شخصا آخر حيمل اسم يوحنا ليكون كاتب السفر)32(]...

 من املستحيل معرفة كاتب سفر الرؤيا!
ليس فقط أننا ال نعرف من هو الكاتب ،بل من املستحيل معرفته يف املستقبل .يقول ليون موريس نقال عن
مارتن كيدل[ :لامرتن كيدل قول شهري عن صعوبة ودعم جدوي مناقشة موضوع الكاتب احلقيقي للكتابات
املعروفة باسم القديس يوحنا اجلديد ،إذ يقول :احلقيقة إنه يستحيل متاما أن نقرر من هو الكاتب احلقيقي لام
ورد من كتابات يف العهد اجلديد منسوبة للقديس يوحنا وذلك استنادا إيل األدلة املتوفرة لنا  ..ولعل هذه
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 الكثري من العلامء يرفضون فكرة كتابة القديس يوحنا للسفر.
علامء كثر يرفضون أن يكون القديس يوحنا هو كاتب السفر وينقل لنا هذه الشهادة الدكتور وليم
ماكدونالد فيقول [:االعرتاض األول عىل نسبة السفر إيل الرسول يوحنا صد عن ديوينسيوس اإلسنكدري،
إذ كان يقاوم تعليم امللك االلفي (رؤ )24فلم يقبل أن ينسب السفر ليوحنا  .ولكن إشاراته الغامضة
املتذبذبة ،أوال إيل يوحنا مرقس ثم إيل >يوحنا الشيخ< عىل اساس أن أحدمها قد كتب لسفر ال يمكن أن
تشكل مضادة ذات وزن من أن كثريين من العلامء العرصيني من ذوي الفكر املتحرر أيضا يرفضون أن يكون
أن يكون يوحنا الرسول هو الكاتب]()34

ليس فقط علامء عرصيون بل الكثري من قادة الكنيسة يقول مؤلفو تاريخ الكتاب املقدس [ :ويف غضون نحو
مائة ،بدأ قادة أخرون من قادة الكنيسة هذه املقولة أساس أن هذا السفر ال يشبه كتابات الرسول يوحنا
األخرى ومهام كان الكاتب فاألرجح أن سفرالرؤيا قد كتب يف أخرعقد من القرن األول]()32

مهام كان الكاتب = الكاتب جمهول وليس فقط يف الامئة سنة السابقة قد أنكر قادة الكنيسة سفر الرؤيا ،فقد
أنكر عامل من أعالم الكنيسة األثوذكسية كتابة يوحنا للسفر! إنه البابا ديونسيوس اإلسكندري!.
 البابا ديونسيوس اإلسكندري ال يصدق أن كاتب الرؤيا هو القديس يوحنا الرسول.
لقد ذكرنا أن البابا يرفض قانونية السفر وهو أيضا ال يصدق أن كاتب السفر هو القديس يوحنا الرسول بل
ينقل لنا رأي آباء غريه أَّنم ال يصدقون ذلك أيضا وذكر لنا هذا املؤرخ الكنيس يوسابيوس القصريي فيقول
نقال عن البابا ديونسيوس اإلسكندري  [:رؤيا يوحنا :لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وحتاشوه كلية،
منتقدينه إصحاحا إصحاحا ،ومدعني بأنه بال معنى ،عديم الرباهني ،وقائلني بأن عنوانه مزور .ألَّنم يقولون
إنه ليس من تصنيف يوحنا ،وال هو رؤيا..ويؤكدون أنه مل يكتبه أي واحد من الرسل ،أو القديسني ،أو أي
واحد من رجال الكنيسة ،بل أن كورنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكورنثيون ،إذ أراد أن يدعم قصته
اخليالية نسبها إىل يوحنا)36(].

 34وليم ماكدونالد ،تفسري الكتاب املقدس للمؤمن العهد اجلديد ،دار الثقافة ،ص ـ .1224
 32ستيفن م .ميلر وروبرت ق .هوبر ،تاريخ الكتاب املقدس  ،دار الثقافة ،صـ ـ .13
 36يوسابيوس القيرصي ،تاريخ الكنيسة ،ترمجة :مرقس داود ،مكتبة املحبة ،ك  : 1ف  : 22ع  1إىل  – 21صـ.992-923
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هو ينقل لنا رأي آباء الكنيسة الذين قبله ،وصفوا السفر أنه مزور وأنه ليس من تأليف الرسل أو أي واحد
من رجال الكنيسة فهل هناك أعلم من آباء الكنيسة بكتبة األسفار!؟ فهم ينفون النسبة إىل يوحنا والكنيسة
تنسبه إيل يوحنا فمن نتبع ؟
ومل يبخل علينا البابا ديونسيوس اإلسكندري برأيه يف كاتب السفر فيقول[ :ألجل هذا ال أنكر أنه كان يدعى
يوحنا ،وإن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا .وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح
القدس .ولكنني ال أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي ،أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة اجلامعة.
ألنني أستطيع احلكم من طبيعة كليهام ،ومن صيغة التعابري ،ومن مضمون كل السفر ،أنه ليس من تصنيفه...
ألن اإلنجيل والرسالة يتفقان مع بعضهام ،ويبدآن بأسلوب واحد… أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه
الكتابات وغريب عنها .وال يمس موضوع السفرين من قريب أو بعيد .ويكاد خيلو من أي تعبري يوجد
فيهام)31(].

رأس الكنيسة األثوذكسية ال يصدق أن يوحنا الرسول كاتب اإلنجيل فهل نصدق نحن ؟ ويقول أيضا البابا
ديونسيوس اإلسكندري  [:ولكن جيب التسليم بأن كاتب هذه األمور كان يدعي يوحنا كام يقرر هو ولو إنه
غري واضح من هو يوحنا هذا .ألنه مل يقول ،كام قيل مرارا يف اإلنجيل ،أنه هو التلميذ املحبوب من الرب أو
الذي أتكا ىل صدره أو أخ يعقوب أو الذي شهد وسمع الرب]()31

من هو يوحنا هذا جمهول !؟ هذه شهادة آبائية قوية عىل جمهولية الكاتب وأنه ليس يوحنا الرسول!

 يوسابيوس القيرصي ال يصدق أن كاتب الرؤيا هو القديس يوحنا الرسول.
ينقل لنا املؤرخ الكنيس يوسابيوس وهو يعلق عيل ذكر كتابات القديس بابياس وذكره اثنني حيملون اسم
يوحنا! أن ال أحد يصدق أن الرسول يوحنا هو كاتب الرؤيا فيقول[ :هذا يبني صحة ما يقرره من يقولون أنه
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كان هنالك شخصان يف آسيا حيمالن نفس االسم ،وكان هنالك قربان يف أفسس ال يزال إىل اآلن كل منهام
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رأى الرؤيا املنسوبة إيل يوحنا أن كان أحد ال يميل أن يصدق بأن يوحنا األول (يوحنا الرسول) هو الذى
رآها]()33

يوسابيوس وقبله ديونسيوس ينقلون آراء اآلباء قبلهم ؟ فإذا كان اآلباء ال يصدقون أن يوحنا

الرسول هو كاتب الرؤيا؟ أنصدق نحن! ولامذا الكنيسة تنسبه إيل يوحنا أن كان اآلباء ال يصدقون ذلك؟

 الكاتب جمهول.
تقول دائرة املعارف الكتابية[ :وبينام األدلة عيل كتابة يوحنا الرسول لسفر الرؤيا ،قد ال تكون قاطعة متاما،
فإن األدلة عيل عدم كتابته للسفر أقل جزما فإن شهادات العصور األويل تؤيد كتابة يوحنا الرسول– ابن
زبدي– للسفر ،وليس ثمة دليل عيل أنه مل يفعل ذلك ،فمن الواضح أن الكاتب كان موضع االحرتام
العميق عند كنائس أسيا ،وكان يعترب حجة ،وكانت كتاباته أهال ألن تعترب من األسفار املقدسة)144(].

فكاتب الرؤيا غري معروف ،بالتأكيد هناك شك كبري يف أَّنا من أعامل يوحنا املؤلف مل يعرف عن نفسه،
وأنه قد تم االفرتاض وبدون أية إثباتات حقيقية بأن القديس يوحنا هو من كتبها.
تقول الرتمجة اليسوعية [ :ال يأتينا سفر رؤيا يوحنا ،بيشء من اإليضاح عن كاتبه لقد أطلق عىل نفسه اسم
يوحنا واسم نبي ومل يذكر قط أنه أحد االثني عرش .هناك تقليد عىل يشء من الثبوت ،وقد عثر عىل بعض آثاره
منذ القرن الثاين ( امليالدي )،وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا وقد نسب إليه أيضا اإلنجيل
الرابع  .بيد أنه ليس يف التقليد القديم إمجاع عىل هذا املوضوع وقد بقي املصدر الرسويل لسفر الرؤيا عرضة
للشك مدة طويلة يف بعض اجلامعات املسيحية إن آراء املفرسين يف عرصنا متشعبة كثريا ففيهم من يؤكد أن
االختالف يف اإلنشاء والبيئة والتفكري الالهويت ،جيعل نسبة سفر الرؤيا واإلنجيل الرابع  ،إىل كاتب واحد
أمرا عسريا )141(].

فالسفر ال دليل يثبت كتابة يوحنا له ،وغاية ما يمكن قوله أنه كتب عىل يد كتبة جمهولني

تربوا عىل يد يوحنا ()142

مع أن هذا االفرتاض يبدو قويا ال يستطيع علامء املسيحية تقديم أدلة عليه!

 33يوسابيوس القيرصي ،تاريخ الكنيسة ،دار املحبة ،صـ ـ .142
 144دائرة املعارف الكتابية ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة،جـ4صـ.91
 141الكتاب املقدس ،الرتمجة اليسوعية العهد اجلديد ،دار املرشق بريوت ،ص ـ .136
 142د .منقذ بن ُممود السقار ،هل العهد اجلديد كلمة اهلل؟ ،دار اإلسالم للنرش والتوزيع ،ص ـ ـ.11
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العلم احلديث يؤكد أن يوحنا الرسول مل يكتب هذه الرؤيا يقول ليون موريس [:حتي أن كرافر استطاع أن
يقول :لقد أزاح النقد احلديث جانبا متاما فكرة أن املؤلف هو (ابن زبدي) ،وقد مال بدرجة كبرية إيل وجهة
النظر مثل بوسيه التي اقرتحها يوسابيوس ،وهي أنه كان هناك يوحنا آخر يمكن أن يكون هو املؤلف...
فاإلنجييل ال يضع اسمه يف أي مكان وال يظهر نفسه عىل طول اإلنجيل أو الرسالة بينام كاتب الرؤيا يضع
اسمه يف املقدمة .ومهام كان األمر]()149

يقول الدكتور وليم إدي [ :ينكر البعض أن يوحنا الذي ألف البشارة الرابعة هو مؤلف سفر الرؤيا ويسندون
قوهلم عىل ما يظهر من الفرق بني نفس البشارة ونفس الرؤيا والبعض منهم يفرتضون مؤلفا اسمه يوحنا
الشيخ سكن يف غريب أسيا الصغرى والبعض يكتفون بالقول أن املؤلف جمهول]()144

ويفجر دونالد غريغز مفاجأة من العيار الثقيل ويقول أن القديس يوحنا الرسول تلميذ املسيح مل يكتب شئ
يف العهد اجلديد وأن األسفار املنسوبة إليه غري صحيحة! فيقول دونالد غريغز [:هناك تقليد قديم يقول ان
القديس يوحنا كتب اإلنجيل الرابع ..باإلضافة اىل ثالثة رسائل وسفر الرؤيا ومع ذلك فعلامء الكتاب
املقدس درسوا لغة وأسلوب وُمتوى هذه الكتب بعناية واستنتجوا ان يوحنا مل يكتب هذه الكتب اخلمسة
ومؤلف اإلنجيل الرابع سيظل جمهوال]()142

واآلن ،السؤال املحري هو؟ من هو مؤلف هذه الرؤيا؟ هو جمهول من خالل أقوال اآلباء وعلامء املسيحية
فنحن ال نعرف من هو يوحنا كاتب هذه الرؤيا؟!
ويتساءل القس فهيم عزيز ويقول[ :هذا هو جممل اآلراء التي تقال عن مؤلف هذا الكتاب ...ولكن هل يأيت
اليوم الذي يمكن فيه لعامل أن يؤكد أحد اآلراء؟ من يدري اهلل هو الذي يعلم]()146

آباء وعلامء الكنيسة ال يعلمون من هو الكاتب وختبطون ختبطا عظيام يف إثبات ذلك وتعايل صديقي
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املسيحي نضع مقارنة بني كاتب السفر وراوي مسلم يف ضوء علم اجلرح والتعديل.
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يوحنا الرسول ويوحنا الشيخ وعلم اجلرح والتعديل

اجلرح والتعديل علم أنشأه املسلمون وهو من أدق العلوم وأجلها قدرا وأعظمها خطرا ،به تعرف أحوال
الرواة  ،ومن منهم يقبل حديثه وحيتج به  ،ومن منهم يرد حديثه وال حيتج به فعلم اجلرح والتعديل هو :علم
يبحث يف معرفة أحوال الرواة من حيث القبول والرد .وغرضه :الذب عن الرشيعة ،وصوَّنا ومحايتها،
بحامية حديث رسول اهلل × ،وعدم قبول ما يروى عنه إال ما ثبت باإلسناد الصحيح (.)141
فهذا العلم من خالله حيدد به علامء املسلمني الرجال رواة احلديث الذين نقلوا لنا السنة النبوية ،فنحن من
خالله نعرف من هذا الراوي ونسبه و متي ولد ؟ومتي مات؟ وكيف كانت حياته( )141بكل دقة وأقوال
العلامء فيه وهل كان ثقة يف نقل األحاديث أم كان كذابا؟ وأين أخذ العلم ؟ وعىل من؟ ...إلخ.
لك أن تتخيل أن هناك علامء مسلمني أفنوا أعامرهم يف معرفة أحوال الرواة!.
ولك أن تتخيل أننا نستطيع أن نعرف تفاصيل حياة كل راوي!.
ولك أن تتخيل أن بعض الرواة قد خلطوا كالمهم بحديث رسول اهلل × يف دروسهم فظن التالميذ أنه
من حديث النبي × فقام علامء اإلسالم بتوضيح ذلك وقام اإلمام اخلطيب البغدادي (املتوىف469 :هـ)
بتأليف كتاب خمصص لذلك وسامه >الفصل للوصل املدرج يف النقل < أي فصل كالم الرواة عن كالم
الرسول × بمنتهى الدقة.
ولك أن تتخيل أنه يوجد مئات من املؤلفات اإلسالمية التي ختصصت فقط حلال هؤالء الرواة وبيان حاهلم
صحة وضعفا ! .فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم .هذا يف حال احلديث فكيف يف حال القرآن؟
ويف املقابل يف املسيحية تعتمد عىل جماهيل ! أو كام يقولون > جمهول يف األرض معروف يف السامء<
ليضحكوا عيل شعب الكنيسة !.
وليت األمر وقف عند ذلك تعالوا أحكي لكم مأساة املسيحية يف تقرير كاتب سفر رؤيا يوحنا التي أثبتنا
بالدليل والربهان عدم قانونيته و جمهولية كاتبه ! لقد ذكر كاتب السفر أنه يوحنا ولكن من يوحنا هذا !؟ من

 141انظر :عبد املنعم السيد نجم ،علم اجلرح والتعديل ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،صـ ـ (22بترصف).
141

نحن يف الغالب نعرف تفاصيل حياة كل الرواة إال القليل.
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هو ؟ هل يوحنا الرسول ؟ هل يوحنا الشيخ ؟ هل يوحنا آخر؟ هل يوحنا مرقس؟ عرف الكاتب نفسه فقط
بأنه يوحنا (رؤ 3 ،4 ،1 :1؛  .)1 :22لكنه مل يدع نفسه يوحنا الرسول أو يوحنا الشيخ ولكنه قال ببساطة
أنه يوحنا.
أنقل لكم بعض أقوال اآلباء واملعارصين يف العجز عن حتديد من هو يوحنا هذا!؟
البابا ديونسيوس اإلسكندري  [:ولكن جيب التسليم بأن كاتب هذه األمور كان يدعي يوحنا كام يقرر هو ولو
إنه غري واضح من هو يوحنا هذا .ألنه مل يقول]()143

يوسابيوس القيرصي[ :هذا يبني صحة ما يقرره من يقولون أنه كان هنالك شخصان يف آسيا حيمالن نفس
االسم ..ألنه حيتمل أن يكون يوحنا الثاين(يوحنا الشيخ) هو الذى رأى الرؤيا املنسوبة إيل يوحنا أن كان
أحد .ال يميل أن يصدق بأن يوحنا األول (يوحنا الرسول) هو الذى رآها]()114

األب أتيان رشبنتييه[ :من هو يوحنا؟ من الصعب اإلجابة عىل هذا السؤال ...فمن كان إذا؟ هل هو يوحنا
الرسول ،كام يقول التقليد أم تراه> يوحنا القديم<  ...مهام يكن من امر)111(]... ،

العالمة بولس الفغايل [:من هو يوحنا ؟ كاتب سفر الرؤيا يعلن عن اسمه يوحنا ويقدم نفسه عىل أنه نبي فهل
هو الرسول يوحنا

الذي ينسب إليه اإلنجيل الرابع وثالث رسائل ؟ سؤال صعب ومعقد]()112

هل استوعبت حجم املشكلة بل املأساة ! املسيحية بعلامئها وآبائها تعجز عن معرفة من هو يوحنا هذا ؟!
هل تعلم أن عدم معرفة من هو يوحنا هذا قد أدي إيل نسبة أقوال إيل اهلل مل يوحي هبا ؟! هل تعلم أن عدم
معرفة يوحنا هذا فيه خداع وكذب عىل ماليني النصارى الذين يؤمنون بنبوءات هذا السفر ويعيشون
الوهم؟! هل تعلم معنى أن ديانة بأكملها عجزت عن حتديد هوية شخص؟! إَّنا حقا مأساة! دعك من كل
ما قيل عن الكاتب وركز عىل هذه القضية التي لو تأملت فيها هلدمت املسيحية من جذورها !؟ اآلباء
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من املقصود بيوحنا هذا أو من هو املقصود بيوحنا يف أقوال اآلباء؟ وقد خلط إيريناوس بني يوحنا
اإلنجييل ويوحنا الشيخ ،وهذا اخللط غريمتوقع حدوثه وقد سامها هارنك زلة كربى ،هذه الزلة جعلت
املسيحية وشعبها تؤمن بسفر مل يوحى به وتعلقت آماهلم باحلكم األلفي وعودة املسيح | وبالنبوءات
املزعومة يف هذا السفر! .واحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم .هل عرفت صديقي املسيحي قيمة علم اجلرح
والتعديل عند املسلمني!.

 خامتة البحث.
ما توصلنا إليه من خالل البحث والدراسة هو االختالف يف قانونية السفر وجمهولية كاتب من خالل أقول
علامء النصارى أنفسهم فالسفر مرفوض من عدد ال بأس به من اآلباء واملجامع والكنائس وحذف من
الرتمجات الرسمية يف العامل القديم! ،أم اآلباء الذين ذكروا السفر ضمن األسفار املقدسة! سنخصص هلم
رد يف اجلزء الثاين من املقال إن شاء اهلل وأقول باختصار هذا يدل عىل أن عملية تقنني األسفار املقدسة
عمليه برشيه ختضع لالهواء اآلباء ! هو يريد هذا السفر ألسباب خاصة يضع يف قائمة األسفار ويؤمن به ؟!
اليريده اليذكره واليقتبس منه ؟! هل يوجد تفسري آخر غري ذلك ؟ اذا ما حكم هؤالء اآلباء الذين
اليؤمنون بالسفر؟ واملجامع والكنائس؟! هل الكفار؟ وإثبنا أيضا انا كاتب هذا السفر جمهول باعرتاف
اجلميع واآلباء ال يصدقون أن كاتبه يوحنا الرسول تلميذ املسيح | ولقد قال أحد آباء املسيحية[ :لو
خامرك الشك يف سفر فالقه جانبا]()119

فكيف إن كان اآلباء واملجامع والكنائس والرتمجات ترفض السفر

وحتوم حوله الشكوك؟ نعم صديقي املسيحي جيب عليك أن تلقي بسفر الرؤيا جانبا.
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 119جوش ماكدويل ،برهان جديد يتطلب قرار ،ترمجة منيس عبد النور ،دار الثقافة ،ص ـ .91
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خالصة البحث
 آباء رفضوا قانونية السفر:
 ديونيسيوس اإلسكندري.
 يوسابيوس القيرصي.
 كريس األورشليمي.
 غريغوريوس الالهويت.
 القديس أمفيلوخيوس.
 جمامع وقوانني مل تعرتف بالسفر:
 جممع الالذقية.
 قوانني الرسل.
 قائمة موراتوري.
 قائمة الستني كتابا.
كنائس رفضت االعرتف بسفر الرؤيا:
 الكنائس الرشقية.
 الكنائس الغربية.
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 ترمجات مل تضع سفر الرؤيا ضمن األسفار املقدسة:
 البشيطة.
 اهلرقلية.
 األرمينية.
 ترمجة مارتن لوثر األوىل.
 الكاتب جمهول:
 اليوجد دليل عند النصارى عىل من هو الكاتب.
 السؤال عن الكاتب صعب ومعقد وأمر ثانوي.
 كاتب السفر ليس نبيا وال أحد االثني عرش.
 كاتب السفر ليس هو القديس يوحنا الرسول.
 من املستحيل معرفة الكاتب.
 اآلباء ال يصدقون أن الرسول يوحنا هو كاتب الرؤيا.
 مقارنة بني راو مسلم ورسول املسيحية يف ضوء علم اجلرح والتعديل.

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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املراجع واملصادر
.1الكتاب املقدس ،ترمجة الفانديك ،دار الكتاب املقدس.
.2الكتاب املقدس ،الرتمجة اليسوعية ،دار املرشق بريوت.
.9يوسابيوس القيرصي ،تاريخ الكنيسة ،دار املحبة.
.4كريس األورشليمي ،العظات ،تعريب األب جورج نصور ،رابطة معاهد الالهوت يف
الرشق األوسط.
.2باسيليوس املقاري ،دراسات يف آباء الكنيسة ،دار جملة مرقس.
.6أثناسيوس املقاري ،قوانني املجامع املسكونية وخالصة املجامع املكانية ،مطابع النوبار.
.1بنيا مني املحرقي ،دراسات يف علم اآلباء ،الكلية اإلكلرييكية الالهوتية بدير املحرق.
 .1جورج فرج ،االحتكام إىل اآلباء ،النرش املؤلف.
.3عادل فرج عبد املسيح ،موسوعة آباء الكنيسة ،دار الثقافة.
.14تادرس يعقوب ملطي ،كريس األورشليمي ،كنيسة مار جرجس.
.11نصحي عبد الشهيد ،مدخل إىل علم اآلباء ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية.
.12األرشمندريت حنانيا إلياس كساب ،جمموع الرشع الكنيس ،منشورات النور.
.19األب ثيودور ستيليا نوبولوس ،العهد اجلديد نظرة أرثوذكسية ،مطرانية برصى حوبان.
.14أنطون فهمي جورج ،بوليكاريوس الشهيد ،كنيسة مار مرقس والبابا بطرس.

ht

.12تادرس يعقوب ملطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف القرون الستة األويل ،كنيسة مار
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.11صليب سوريال ،دراسات يف القوانني الكنسية يف عرص املجامع ،الكلية اإلكلرييكية.
.11دائرة املعارف الكتابية ،صموئيل حبيب  -فايز فارس  -منيس عبدالنور  -جوزيف صابر،
دار الثقافة.
.13فهيم عزيز ،املدخل إيل العهد اجلديد ،دار الثقافة.
.24قصة الكتاب املقدس ،جمموعة علامء ،ترمجة ندي بريدي ،دار الثقافة.
.21بولس الفغايل ،مقدمات يف الكتاب املقدس ،منشورات املكتبة البولسية.
.22بولس الفغايل ،املدخل إيل الكتاب املقدس ،منشورات املكتبة البولسية.
.29ستيفن م .ميلر وروبرت ق  ،تاريخ الكتاب املقدس  ،دار الثقافة.
.24بولس عطية بسليوس ،مقدمة عامة عن الكتاب املقدس ،مطرانية قوص.
.22رهبان دير األنبا مقار ،فكرة عامة عن الكتاب املقدس ،دار جملة مرقس.
.26بيار نجم ،مدخل إىل العهد اجلديد ،نسخة اإللكرتونية.
.21اسطفان رشبنتييه ،دليل إىل قراءة الكتاب املقدس العهد اجلديد ،دار املرشق بريوت.
.21بولس الفغايل ،رؤيا القديس يوحنا الالهويت ،دار املرشق بريوت.
.23أتيان رشبنتييه ،من األناجيل إىل اإلنجيل ،دار املرشق بريوت.
.94جوش ماكدويل ،برهان جديد يتطلب قرار ،دار الثقافة.
.91املدخل إىل الكتاب املقدس حتليل أسفار ،جمموعة مؤلفني ،دار الثقافة.
.92عبد املسيح بسيط ،الوحي اإلهلي واستحالة حتريف الكتاب املقدس ،نسخة اإللكرتونية.
.99هل الكتاب املقدس وحده يكفي؟ ،مراجعة وتقديم األنبا رافائيل ،كنيسة مار جرجس.
.94أنطونيوس فكري ،تفسري سفر الرؤيا ،كنيسة السيدة العذراء بالفجالة.
.92مايكل جرين ،التفسري احلديث رسالتا بطرس وهيوذا ،ترمجة هبيج يوسف ،دار الثقافة.
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.96ليون موريس ،التفسري احلديث للكتاب املقدس ،سفر الرؤيا ،دار الثقافة.
.91آدولف بول ،دراسات الهوتية يف الكتاب املقدس ،ترمجة ماهر ناثان ،مدرسة الالهوت
املعمدانيةالعربية.
.91وليم باركيل ،تفسري العهد اجلديد سفر الرؤيا ،دار الثقافة.
.93هاين ماهر ،دراسات تفسريية يف سفر الرؤيا ،دار الطباعة القومية.
.44وليم ماكدونالد ،تفسري الكتاب املقدس للمؤمن ،دار الثقافة.
.41وليم إدي ،الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل رشح سفر الرؤيا ،جممع الكنائس يف الرشق
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األدين بريوت.

