دشق ػظبَ جٚ ْٛيىٍيف
Holy_bible_1
اٌشجٙخ
وانتهزها المفتش كرومبو فرصة ان ٌسال سحس عن افظع جرٌمة مرت علٌه فى تارٌخه المهنً
؟!
قال له سحس :قتل حبٌبة قلبً سوزان تمٌم
انفجر المفتش كرومبو من الضحك وقال له هو انت تعرف سوزان؟
قال له سحس:طبعا ٌا اونكل كرومبو ده كانت االنتٌم بتاعتً!
هنا وقع المفتش كرومبو من شدة ضحكه على االرض وقام مجمعا مالبسه ومغٌرا تقاسٌم وجهه
وكان على شكل هذا الرجل الذى تجده ٌنتقل من الهزل الى الجد ومن الضحك الى البكاء ومن
الفرح الى الحزن ومن السرور الى االسً والشفقة ثم قال:
إنّ افظع جرٌمة قرأتها كانت ما حدث لجون وٌكلٌف!
استغرب سحس بومب من هذا االسم فلم ٌكن قد سمعه من قبل فسال وقال وده بٌلعب فى اى نادي
ٌا اونكل كرومبو؟
كرومبو:
جون وٌكلف هو اول من ترجم الكتاب المقدس الى اللغة االنجلٌزٌة من الترجمة الالتٌنٌة
الفولجات ومن كبار رجال االصالح "البروتستانتً " ,اطلق علٌه المؤرخٌن اسم " نجمة الصباح
لحركة اإلصالح" The Morning Start of The reformation
ولد وٌكلف فى القرن الرابع عشر حوالى  1330فى قرٌة بإنجلترا تدعى "Yorkshire" ,
وتعلم فى اكسفورد وحصل على درجة الدكتوراه فى الالهوت عام 1372
وابتدأ ٌدرس فى نفس الجامعة وعرف كأشهر مدرسٌها فى ذلك الوقت
انتقد وٌكلف التعالٌم الخاطئة والمسٌئة والمضلة فى الكنٌسة فى ذلك الوقت
ورفض اى تعالٌم ال تأخذ سلطانها ومصداقٌتها من اساس كتابى.
*راجع مختصر تارٌخ الكنٌسة الندرو مٌلر من ص  387الى ص 394
الجرٌمة التى تمت فى حق جون وٌكلف هى نفسها التى تمت فى حق وٌلٌام تٌندال "صاحب اول
ترجمة انجلٌزٌة للكتاب المقدس من االصول الٌونانٌة والعبرٌة"
ولكن الفرق بٌنهما كان بسٌطا وقٌاسٌا!
الفرق كان فى التوقٌت!
وٌاله من توقٌت!
وٌلٌام تندال شنق وحرق حٌا طبقا لمرسوم حرق المهرطقٌن النه ترجم وطبع الكتاب المقدس..
*مختصر تارٌخ الكنٌسة الندرو مٌلر ص 609
وجون وٌكلف صلب وحرق مٌتا طبقا لمرسوم حرق المهرطقٌن النه ترجم الكتاب المقدس ونادي
بالفكر االصالحً وبالكفر بالفكر البابوي وصكوك الغفران واالستحالة "وما ادراك ما االستحالة ٌا
سحس"؟!
سحس بومب:اٌه اللى االستحالة ده ٌا اونكل كرومبو؟!

كرومبو :شكلك عاوز تتحرق حً ٌا سحس
سحس بومب مرتعدا :ال ٌا اونكل شكرا مش عاوز اعرف
لكن قل لً ٌا اونكل ازاى حرقوه وهو مٌت المسكٌن جون وٌكلف ؟!
كرومبو:
طبقا للموسوعة الكاثولٌكٌة على هذا الرابط
but the Council of Constance in 1415 ordered his remains to be
taken up and cast out. This was done in 1428.
http://www.newadvent.org/cathen/15722a.htm
وم وسوعة الوٌكٌبدٌا على هذا الرابط
In 1428 his bones were taken from the grave in Lutterworth
churchyard by the English bishop at the command of the Pope,
his bones were crushed then burned to ashes, and thrown into
the river Swift
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
واٌضا هاٌج بوسماٌجان فى كتابه الكتب المحروقة  burning booksص60
تجده على هذا الرابط
http://books.google.com.eg/books?id=...esult#PPA60,M1
كل المصادر المذكورة وغٌر ها الكثٌر تؤكد المعلومات التالٌة:
مات وٌكلف فى  31دٌسمبر 1384
وفى عام  1428اى بعد  44عاما من موت وٌكلف
عقد مجمع ألتهام وٌكلف بالهرطقة وصدر قرار
 بنبش قبره واخراج عظامه واحراقه ورمً الرماد فى نهر سوٌفت
ما كل هذه البشاعة ,ما كل هذه الهمجٌة,ما كل هذه البربرٌة ,اٌن احترام الموت والموتً؟!
ولكن ٌبدو ان االساقفة بعد ما فشلوا فى اصدار قرار من البرلمان االنجلٌزي بالقضاء على ترجمة
وٌكلف وكان هذا فى حٌاته  ...حاولوا االنتقام منه ومن ترجمته بعد مماته!
*انظر اندرو مٌلر مختصر تارٌخ الكنٌسة ص "393
السؤال الذى ٌطرح نفسه االن:
ما المشكلة فى نشر وترجمة الكتاب المقدس باالنجلٌزٌة بٌن عموم الناطقٌن بها ؟
هذا السؤال طرحه كرومبوعلى نفسه كثٌرا وهو سؤال ٌطرح نفسه وبقوة على جمٌع المستوٌات
مثال:ما المشكلة ان تصدر الكنٌسة المصرٌة ترجمة عربٌة للكتاب المقدس خاصة بها تعتمد على
االصول القبطٌة؟!
لماذا كان ٌتم تحرٌم وحرق وصلب من ٌنشر الكتاب المقدس او ٌطبعه بٌن العوام؟
لماذا كان الكتاب المقدس حكرا فقط على بعض االكلٌروس؟
لماذا كان كثٌر من االساقفة ال ٌعرفون عن الكتاب المقدس اال بعض المقتطفات الموجودة فى
بعض الصلوات؟!

هل فعال الكتاب المقدس كان منتشرا بٌن العوام والخواص لدرجة ٌصعب فٌها تحرٌفه او تغٌٌره؟
ٌتسائل ٌسري فوده!
ولكن هل الكتاب المقدس كان مهما لالٌمان اصال؟ام ان االٌمان متعلق باالحبار والرهبان؟ٌعلق
البعض الكاثولٌكً!
وٌقف البعض"مثل كاتب هذه السطور" مندهشا ومتسائال ذلك السؤال البسٌط المحًٌ والممٌت:ما
هو اصال الكتاب المقدس؟!
كل هذه االسئلة وغٌرها ملف شائك وخطٌر لالسف غٌر معتنً به من قبل الباحثٌن والدراسٌن!
الذي البعض منهم ٌظن ان تارٌخ كتابهم القرانً مثل تارٌخ كتابهم المقدس!
لكن على كل حال كرومبو عرف االجابة على سؤال الحلقة الرئٌسً  * ...فهل عرفتم انتم االجابة؟
اختار اجابة من االتى:
1.الن نشر الكتاب المقدس ٌفتح باب االلحاد.
2.الن نشر الكتاب المقدس ٌفتح باب الهرطقة.
3.الن نشر الكتاب المقدس ٌفتح باب النقد النصً!
4.جمٌع ما سبق
كرومبو ضاحكا:هل عرفت االجابة ٌا سحس
سحس بومب :طبعا ٌا اونكل االجابة الن نشر الكتاب المقدس ٌفتح باب االٌمان باهلل!
__________________________________________________
________
*ما المشكلة فى نشر وترجمة الكتاب المقدس باالنجلٌزٌة بٌن عموم الناطقٌن بها ؟

اٌشد
إٌمطٗ االٌٚي
اٌّزؼٍمٗ ثجٚ ْٛوٍيف
 ً٘ 1يٛجذ ِغيذي يمٛي اْ اٌجشش ِؼصِٛيٓ ِٓ اٌخطأ ؟
 ً٘ٚ 2يٛجذ ِٓ يٕىش اْ ثؼط اٌمشاساد ٚخبصٗ في ػصٛس اٌظٍّٗ خبظئخ ؟

ٌٙٚزا اعزغالي لشاس دشق ػظبَ جٚ ْٛوٍيف اٌخبغئ اٌزي صذس ِٓ اٌىبٔيغٗ اٌىبصٌٛيىيخ وذجٗ
الفزؼبي ِٛظٛع رشىيىي ٘زا اِش خبغئ
ثبخزصبس لشاس دشق جٚ ْٛوٍيف وبْ ثغجت ِٙبجّزٗ ٌٍجبثب الٔٗ وبْ ِٓ صػّبء دشوخ االصالح
ظذ اٌىٕيغٗ اٌىبصٌٛيىيخ  ٛ٘ٚوبْ ػبٌُ ال٘ٛري الئغ دصً ػٍي اٌذوزٛساٖ في اٌال٘ٛد ِٓ 1372
جبِؼخ اوغفٛسد ٚاصجخ ِذسط ثٙب ٚاصجخ ثؼذ رٌه اشٙش ِذسعيٙب
ٚوبْ يذت االٔجيً ٚيإِٓ ثٗ ٚيزّغه ثىٍّبد االٔجيً ثشدٖ ٚرشجّٗ ايعب اٌي االٔجٍيضيٗ اٌمذيّٗ
ٔٚغخزٗ الصاٌذ ثيٓ ايذيٕب ٚرزطبثك ِغ ٔص االٔجيً اٌزي في ايذيٕب ٚشب٘ذا ِٓ اٌؼصٛس اٌٛعطي
ػٍي عالِخ االٔجيً ٚػذَ رذشيفٗ
ٚأزمذ ثؼط اٌزؼبٌيُ اٌخبغئٗ ِضً صىٛن اٌغفشاْ ٚسفط اٌفىش اٌجبثٛي ٌٙٚزا دبسثٗ اٌجبثب
ٚاالعبلفٗ اٌىبصٌٛين ثشذٖ ٌٚىٓ اٌجشٌّبْ االٔجٍيضي عبٔذٖ في فىشٖ ٚايذ ٔغخزٗ االٔجٍيضيٗ
( ٌٙٚزا اػيت ػٍي ِٓ يمذِ ْٛأصبف اٌذمبئك ٚيصٕؼٛا ِٕٙب شجٙخ )
ٌٚىٓ اػذاؤٖ ٔجذٛا ثؼذ ٚفبرٗ ثبسثؼيٓ عٕٗ في اٌغيطشٖ ػٍي اٌجشٌّبْ ٚاصذساس لشاس ثذشق
ػظبِٗ ٌٚىٓ ػٍي ػىظ ِب يمٛي اٌّشىه وبٔذ ٔغخزٗ أزششد وضيشا ِضً ثبلي إٌغخ اٌمذيّٗ
ٌالٔجيً فٍُ يغزطيؼٛا اْ يٕزمّٛا ِٓ وزبثبرٗ
فٍّخص اٌّٛظٛع ٘ ٛخالفبد شخصيٗ ٚايعب فىشيٗ ٚثخبصٗ دٛي فىش صىٛن اٌغفشاْ
اٌّشفٛظٗ اٌزي اخطأد فيٙب اٌىٕيغٗ اٌىبصٌٛيىيٗ في اٌؼصٛس اٌٛعطي ٚفيّب ثؼذ رشاجؼذ ػٓ
خطأ٘ب ٚاػزشفذ ثؼذح اخػاء ِضً صىٛن اٌغفشاْ ٚغيش٘ب
صبٔيب
ِب يزؼٍك ثشجٙخ ً٘ ػٕذٔب ِشىٍٗ في ٔشش االٔجيً ؟
٘زا والَ ال اصً ٌٗ ِطٍمب
فىُ االٔبجيً ٚاٌزشاجُ اٌّخزٍفٗ اٌزي أزششد في اٌؼبٌُ وٍٗ ِٓ اٌمشْ اٌضبٔي اٌّيالدي ِٚبثؼذٖ وُ
ثشٙبدح وً اٌؼٍّبء يفٛق اي وزبة اخش
اٚال اٌؼٙذ اٌمذيُ وبْ ِٕزششا ػجشيب ٚعشيبٔيب ٚالريٕي ٚئٛبٔي في اٌؼبٌُ وٍٗ
صبٔيب اٌؼٙذ اٌجذيذ

فّٓ اٌمشْ االٚي أزششد اٌجشبساد اٌضالس ٚسعبئً ِؼٍّٕب ثٌٛظ اٌشعٛي ٚاٌشعبئً اٌجبِؼٗ في
اٌؼبٌُ اٌمذيُ وٍٗ ٚفي ٔٙبيخ اٌمشْ االٚي اٌّيالدي أزشش اٌجشبسٖ اٌشاثؼٗ ٌٍمذيظ يٛدٕب ٚاٌشؤيب ايري
وزجذ في اخش اٌمشْ االٚي ايعب ِٚغ ثذايخ اٌمشْ اٌضبٔي اٌّيالدي ثذاد اٌزشجّٗ اٌالريٕيٗ اٌمذيّٗ
ٌالٔجيً وٍٗ ٚأزششد في أذبء اٌؼبٌُ اٌّزىٍُ ثبٌالريٕي ٘ٚي رزطبثك ايعب ِغ االٔجيً اٌّغٍُ اٌزي
في ايذيٕب ٔٚجذ ِٓ اٚي اٌمشْ اٌضبٔي اٌّيالدي اثبء اٌىٕيغٗ االٚائً ( رالِيز اٌزالِيز ) يمزجغْٛ
ٔصيٕب ٚظّٕيب اػذاد اٌؼٙذ اٌجذيذ ٚيغزشٙذٚا ثٙب ٚيششد٘ٛب ٌٍؼبٌُ
ٚيشدٚا ايعب ػٍي اٌّٙبجّيٓ اٌغيش ِغيذيٓ ِضً رشيفٛط ِٚبسويٚ ْٛغيشُ٘ ٘ٚزا يذي ػٍي اْ
االٔجيً وبْ ِٕزششا ٌٍّغيذييٓ في وً ِىبْ ٚايعب في ايذي غيش اٌّغيذييٓ
ٚرشجُ ثؼذ رٌه ًٌغبد وضيشٖ ِٓ ٔٙبيخ اٌمشْ اٌضبٌش ِٚبثؼذٖ ػٍي عجيً اٌّضبي
اٌزشاجُ اٌغشيبٔيٗ ( الٔٙب اوضش ِٓ رشجّٗ ٚادذٖ )
اٌزشاجُ اٌمجطيٗ ( اٌصؼيذيٗ ٚاٌجذيشيٗ ٚاالخّيّيٗ )...
االسِبٔيٗ
االصيٛثيخ
اٌجٛاسجيٕيٗ
اٌغالفيٕيٗ
ٚغيش٘ب وضيشا
ٚايعب الزجبعبد االثبء ِٓ اٌؼصش اٌضبْي وّب اٚظذذ ٚاٌضبٌش ٚاٌشاثغ ِٚب ثؼذّ٘ب رشًّ االٔجيً
وٍٗ رمشيجب
ٔٚجذ وزبثبد ػٓ اٌىزبة اٌّمذط ِٓ اٌّفىشيٓ ٚاٌفالعفٗ ٚاٌجغطبء ٚاٌفالديٓ ٚاٌّضاسػيٓ
ٚاٌش٘جبْ ٚاٌّزضٚجيٓ ٚرٕٛع وضيش جذا ِٓ اٌىً
ٌٙٚزا ِٓ يمٛي اْ االٔجيً وبْ دىشا ػٍي االوٍيشٚط فمػ دزي اٌمشْ اٌخبِظ ػشش فمذ جبٔجٗ
اٌصٛاة
ٚػٕذٔب ِ 24600خطٛغٗ ٌٍؼٙذ اٌجذيذ ثبليٗ دزي االْ ٚغيش٘ب اٌجاليٓ ِٓ اٌزي راثذ ثغجت وضشح
االعزخذاَ ٚػٛاًِ اٌزؼشيٗ ِٓ اٌمش ْٚاٌمذيّٗ

ٚسغُ ٘زا يمٛي لبئً اْ االٔجيً ٌُ يىٓ ِٕزشش
ٚاالٔجيً رشجُ ٌٍغبد اٌؼبٌُ اجّغ  ٌٗ ٛ٘ٚاوضش ِٓ  2000رشطِٗ ِٕٙب رشجّبد لذيّٗ جذا رؼٛد
ٌجذايخ اٌمشْ اٌضبٔي اٌّيالدي
ٚوً ٘زٖ اٌزشجّبد ٚيمٛي لبئً اْ االٔجيً وبْ ِّٕٛع اْ يزشجُ
ِٓ يزىٍُ ػٓ اٌزشجّبد االٔجٍيضي اٌمذيّٗ ٚيشىه أٙب وبٔذ ِّٕٛػٗ ٚثخبصٗ ٔغخخ جٚ ْٛوٍيف
ٚثشغُ ٚجٛد٘ب دزي االْ الذَ ٌٗ ِؼٍ ِٗٛاخشي
ٔغخخ اخشي ٘ٚي
AElfric
٘ٚي ايعب رزطبثك ِغ ٔغخخ جٚ ْٛيىٍف سغُ اخزالف ِصبدسُ٘ ٌٚىٓ ٔغخخ جٔ ْٛششد اٚال

ٔٚغخٗ اخشي ٘ٚي
William Tyndale 1534
٘ٚي ِبخٛرٖ ثؼذ ِمبسٔخ اٌئٛبٔي ثبٌٕغخ اٌالريٕي اٌمذيُ ٚفي اٌؼٙذ اٌمذيُ ايعب اٌؼجشي ِٚىزٛة
ػٕٙب ايعب اْ االصٛي اٌّبخٛرٖ ِٕٙب قديّٗ جذا
ٔٚغخخ ٌٛصش االٌّبٔي 1545
ٔٚغخخ وشاىّيش
)Cranmer ( born in 1489

ٚايعب اٌزشاجُ االٔجٍيضي جٕيفب ( ٚ )1587ثيشٛة ( ٚ )1568ايعب سيّظ ٚسغُ اخزالف
ِصبدسُ٘ اٌئٛبٔي رزفك ِغ ٚوٍيف
ٚايعب ٌٍشد ػٍي شج ٗٙأٗ االٔجيً وبْ ِخجأ ٌؼذَ رؼشظٗ ٌٍٕمذ إٌصي
الٛي يٖ رؼشض االٔجيً ايعب ٌٍٕمذ إٌصي ِٓ اٌمش ْٚاالٌٚي ٚاثبء وضيشيٓ سدٚا ثبوضش رفصيال ٚال
صاٌذ سدٚدُ٘ ِٛجٛدٖ دزي االْ رشٙذ ثصذخ االٔجيً ِضً جغزٓ ِبيش ٚاٌمذيظ جيشٚ َٚغيشُ٘
وضيشيٓ ػٍي ِش اٌؼصٛس

ٚاخيشا
أجيٍٕب رؼشض الٔٛاع ٔمذ ِٓ اٌّشىىيٓ ػٍي ِذاس اٌفيٓ عٕٗ ثبٔٛاع ِخزٍفٗ ٔمذ اػٍي ثبٔٛاػٗ
ٔٚمذ ادٔي ايعب ٚظً ثبعزّشاس صبِذ  ٌُٚيضجذ خطأ ٚادذ ٚ ِٓٚلف اِبِٗ صاي ٚاعزّش االٔجيً
شٙبدٖ ديٗ ػٍي وٍّخ هللا اٌذيٗ ٚاٌفؼبٌٗ ٚاِعي ِٓ وً عيف ري دذيٓ

ٚاٌّجذ هلل دائّب

