قانونية رسالة يوحنا الرسول الثالثة
وكاتب الرسالة
Holy_bible_1

كاتب الرسالة هو يوحنا الحبيب وهو كعادته لم يكتب اسمه كما فعل في انجيله وكل رسائله ولكن
واضح تماما من االسلوب ان يوحنا الحبيب هو كاتب الرسالة
فهو يلقب نفسه بالشيخ وهو تقدم في العمر وهو الوحيد من التالميذ الذي قارب علي المئة
رسالة يوحنا الرسول الثالثة 1 :1
يب الَِّذي أََنا أ ِ
س ا ْل َح ِب ِ
اَ َّ
ُّه ِبا ْل َحق.
ُحب ُ
لش ْي ُخ ،إِلَى َغ ُاي َ

وهو بالفعل استخدم هذا اللقب في رسالته الثانية والثالثة
رسالة يوحنا الرسول الثانية 1 :1

ِ
اَ َّ
لش ْي ُخ ،إِلَى ِك ِ
ضا
سُ
يرَّي َة ا ْل ُم ْختَ َارِةَ ،وِالَى أ َْوالَِد َها الَِّذ َ
ت أََنا فَقَ ْطَ ،ب ْل أ َْي ً
ُّه ْم ِبا ْل َحقَ ،ولَ ْ
ين أََنا أُحب ُ
ين قَ ْد َع َرفُوا ا ْل َح َّ
ق.
َج ِميعُ الَِّذ َ

وايضا بطرس وبولس في اواخر ايامهما اخذا هذا اللقب
رسالة بطرس الرسول األولى 1 :5
الش ِ
الش ْي َخ َرِفيقَ ُه ْمَ ،و َّ
ين َب ْي َن ُك ْم ،أََنا َّ
ب إِلَى ُّ
يك ا ْل َم ْج ِد
اه َد آلالَِم ا ْل َم ِس ِ
الش ُي ِ
ش ِر َ
يحَ ،و َ
وخ الَِّذ َ
أَ ْطلُ ُ
ا ْلع ِت ِ
َن ُي ْعلَ َن،
يد أ ْ
َ

رسالة بولس الرسول إلى فليمون 9 :1
الش ْي ِخ ،و َ ِ
ِ
ِ
س َّ
ع
سو َ
سٌ
ِم ْن أ ْ
َج ِل ا ْل َم َحبَّة ،أَ ْطلُ ُ
ير َي ُ
َ
ير ُبولُ َ
ب ِبا ْل َح ِري إِ ْذ أََنا إِ ْن َ
اآلن أَس ُ
ان ه َك َذا َنظ ُ
ضا
ا ْل َم ِس ِ
يح أ َْي ً

ويتضح ايضا من االسلوب انه كاتب الرساله فهو كعادته يركز علي الحق الذي تقوم عليه الكرازة
التي تنادى بالمسيح الحق ،وعلى الحب ،إذ ليس حق بغير حب وال حب حقيقي بغير الحق الذي
هو المسيح.
الحق ( اليثيا ) الذي يستخدمه علي الحق الكتابي وايضا لقب للرب يسوع المسيح

ورد لفظ الحق  6مرات في هذه الرسالة الصغيرة التي هي  15عدد فقط
رسالة يوحنا الرسول الثالثة 1 :1
يب الَِّذي أََنا أ ِ
س ا ْل َح ِب ِ
اَ َّ
ُّه ِبا ْل َحق.
ُحب ُ
لش ْي ُخ ،إِ َلى َغ ُاي َ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 3 :1
سلُ ُك ِبا ْل َحق.
ش ِه ُدوا ِبا ْل َحق الَِّذي ِف َ
ض َر إِ ْخ َوةٌ َو َ
ألَني فَ ِر ْح ُ
ت ِجدًّا إِ ْذ َح َ
يكَ ،ك َما أ ََّن َك تَ ْ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 4 :1
ِ
ون ِبا ْل َحق.
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
سلُ ُك َ
س لِي فَ َر ٌح أ ْ
َس َم َع َع ْن أ َْوالَدي أ ََّن ُه ْم َي ْ
َن أ ْ
لَ ْي َ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 8 :1
ون ع ِ
ال ُ ِ ِ
ين َم َع ُه ْم ِبا ْل َحق.
َن َن ْق َب َل أ َْمثَ َ
فَ َن ْح ُن َي ْن َب ِغي لَ َنا أ ْ
املِ َ
هؤالَء ،ل َك ْي َن ُك َ َ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 11 :1
ِ ِ
َن
ون أ َّ
ود لَ ُه ِم َن ا ْل َج ِم ِ
ضا َن ْ
وس َم ْ
ش ُه ٌ
ش َه ُدَ ،وأَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
يع َو ِم َن ا ْل َحق َن ْف ِس ِهَ ،وَن ْح ُن أ َْي ً
ديمتْ ِرُي ُ
شه َ ِ
ص ِادقَ ٌة
ََ
ادتََنا ه َي َ

فمعلمنا يوحنا استخدم هذه الكلمة  15مره في انجيله واحيانا بمرادفاتها اكثر من ذلك بكثير
واستخدمها في  11مرات في رسالته االولي و 5مرات في رسالته الثانية فهو تعبير مميز جدا
لمعلمنا يوحنا الرسول
فالرسول مهتم بالتركيز على الحق .والسيد المسيح قال "أنا هو الطريق والحق والحياة"
وايضا عالقة الحق بالمحبة الن اهلل هو الحق واهلل محبة ومن اجل تركيز عظاته ورسائله علي
الحب لكنه في الحب إنما يطلب "الحق" وفي هذه الرسالة كثي ار ما يشير إلى الحق.
 - 1كمصدر لحب الرسول ع .1
 - 1يحل في المؤمن ويسكن فيه ع .3
 - 3يترجم إلى سلوك عملي ع .3،4
 - 4سالحنا في الكرازة ع .8
 - 5يقدم الحق بالشهادة لنا ع 11
ووصية المحبة هي من اهداف انجيله ومن اهداف كل رسالة من رسائلة وهذا يجعل اسلوب
الرسائل واضح انه ليوحنا الحبيب
وايضا تعبير فما لفم
رسالة يوحنا الرسول الثانية 11 :1

َن ِ
إِ ْذ َك َ ِ ِ
آت َي إِلَ ْي ُك ْم َوأَتَ َكلَّ َم
ون ِب َو َرق َو ِح ْب ٍر ،ألَني أ َْر ُجو أ ْ
ب إِلَ ْي ُك ْم ،لَ ْم أ ُِرْد أ ْ
َن َي ُك َ
ير ألَ ْكتُ َ
ان لي َكث ٌ
ون فَرح َنا َك ِ
ٍِ ِ
امالً.
فَ ًما لفَم ،ل َك ْي َي ُك َ َ ُ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 14 :1
وِ
اك َع ْن قَ ِر ٍ
يب فَ َنتَ َكلَّ َم فَ ًما لِفٍَم.
َن أ ََر َ
لك َّن ِني أ َْر ُجو أ ْ
َ
( هذا التعبير يؤكد يؤكد أن ما يسلمه الرسل للكنيسة ال يكون فقط بحبر وقلم وانما أيضا شفاها
وهذا هو التقليد الذي تعتمد عليه الكنيسه مع االنجيل )

ايضا كاتب الرسالة يوضح انه كتب رسائل قانونية جامعة من قبل واحدها اعداء االيمان قاوموها
رسالة يوحنا الرسول الثالثة
 9 :1كتبت الى الكنيسة و لكن ديوتريفس الذي يحب ان يكون االول بينهم ال يقبلنا

ايضا من االدلة ان الكاتب له سلطان رسولي معترف به في كل الكنائس فهو احد تالميذ المسيح
وهو اليحتاج اي اثبات لذلك فهو يمثل اب روحي لكل كنيسة المسيح في زمانه
 11 :1ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و انتم تعلمون
ان شهادتنا هي صادقة

وهذا الينطبق علي اي من تالميذ المسيح اال يوحنا الحبيب النه الوحيد الذي عاش الي هذا العمر
بعد استشهاد كل تالميذ المسيح

وفكره مختصره عن القديس يوحنا من قاموس الكتاب المقدس
القديس يوحنا الرسول
(القديس يوحنا الحبيب | يوحنا الرسول | حبيب الرب | يوحنا الرائي | يوحنا اإلنجيلي | يوحنا
الالهوتي | ابن زبدي)
← اللغة اإل نجليزية - Apostle John the :اللغة العبرية :יוחנן בן זבדי  -اللغة اليونانية:
 - Ἰωάννηςاللغة القبطية Iwannhc :أو ( Iwannhnاالختصار - )Iwa :اللغة اآلرامية:
 - Yoħannaاللغة السريانية :ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ.
هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل .دعاه يسوع مع أخيه يعقوب الذي قتله هيرودس
أغريباس األول ليكونا من تالميذه (مت  11 :4واع  1 :11و  .)1ويبدو أنه كان على جانب من
عددا من الخدم المأجورين (مر  .)11 :1أما سالومة أمه فقد كانت
الغنى الن اباه كان يملك ً
سيدة فاضلة نقية .كانت شريكة النساء اللواتي اشترين الحنوط الكثير الثمن لتكفين جسد يسوع.
وكانت على األرجح أخت مريم أم يسوع (يو  .)15 :19وقد اتخذ مهنة الصيد حرفة ،ألن عادات
اليهود كانت تقضي على أوالد األشراف أن يتعلموا حرفة ما .وكان يوحنا من تالميذ المعمدان ومن
تالميذ يسوع األولين (مر  19 :1و مت  11 :4و  .)11وكان وأخوه شريكي سمعان في الصيد

(لو  .)11 :5وكان معروفًا لدى قيافا رئيس الكهنة (يو  .)15 :18وربما كان له بيت في
سريعي االنفعال والغضب (مر  38 :9ولو :9
حادي الطبع
أورشليم (يو  .)12 :19وكان وأخوه ّ
ّ
 .)56 - 51فلقبهما يسوع "بوانرجس" أي "ابني الرعد" أو الغضب (مر  .)12 :3وكانا طموحين
نزاعين إلى العظمة والمجد .بيد أن هذه النزعة تالشت فيها فيما بعد ،وأصبحا على استعداد
لمجابهة الموت في سبيل المسيح ورسالته (مر  41-35 :11ومت  .)13 - 11 :11وفي
دائما بين األربعة األولين (مت  1 :11و مر  12 - 14 :3ولو 13 :6
قائمة الرسل يذكر يوحنا ً
و  .)14وكان أحد الرسل الثالثة ،الذين اصطفاهم يسوع ليكونوا رفقاءه الخصوصيين ،وهم بطرس
ويعقوب ويوحنا .فهؤالء وحدهم سمح لهم أن يعاينوا إقامة ابنة يايرس (مر  1 :9ولو ،)51 :8
والتجلي (مت  1 :12ومر  1 :9ولو  ،)18 :9وجهاده في جثسيماني (مت  32 :16ومر :14
 .)33وقد وثق يسوع بيوحنا وأحبه بنوع خاص وذلك يظهر من تسميته له "بالتلميذ الحبيب" .فهو
ساميا فيها .وظل يوحنا
وان لم يذكر اسمه جه ار في البشارة الرابعة من البشائر فإنه يتبوأ مكا ًنا
ً
مالزما له حتى النهاية .وفي الليلة التي أسلم فيها سيده ،تبعه على دار رئيس
أمي ًنا لسيده،
ً
الكهنة ،عن قرب ،ال عن بعد ،كما فعل بطرس .وعند الصليب ظل أمي ًنا ،فأخذ من يسوع اجل
وديعة ،إذ أوصاه بالعناية بأمه وعندما قصد القبر الفارغ في بكور يوم القيامة ،كان أول من آمن
بقيامة المسيح (يو  .)11 - 1 :11ولهذا دعي دون غيره بـ"التلميذ الحبيب".
لقد كان يوحنا من الزمرة القليلة التي بقيت في العلية في أورشليم بعد الصعود (اع  .)13 :1ونراه
مرتين مع بطرس .المرة األولى عندما صعد االثنان إلى الهيكل ،فشفيا األعرج (اع :4-1 :3
 .)13والمرة الثانية عندما قصدا السامرة لتفقد أحوال الكنيسة الناشئة التي كان يشرف عليها

فيلبس هناك (اع  .)12-14 :8وكذلك نعرف أن يوحنا كان أحد أعمدة الكنيسة في أورشليم إلى
جانب يعقوب وبطرس ،يوم زارها بولس على أثر رحلته التبشيرية األولى ،ويوم بدأت بوادر أول
عاصفة من عواصف االضطهاد تثور ضدها (اع  6 :15و غل .)9 :1
ولدينا في العهد الجديد خمسة أسفار نسبت إلى يوحنا وهي :البشارة الرابعة ،والرسائل الثالث،
وسفر الرؤيا .ويقول التقليد أن يوحنا نادى باإلنجيل في آسيا الصغرى ،والسيما في أفسس،
وبموجب هذا التقليد تكون الكنائس السبع في آسيا الصغرى قد تمتعت برعايته واهتمامه (رؤ :1
 .)11وقد نفى أثناء االضطهاد الذي حدث في حكم دوميتيانوس العاهل الروماني إلى جزيرة
بطمس .وهناك تجلت عليه مناظر الرؤيا وأوحى إليه بكتابتها .وعندما تبوأ "نيرفا" العرش سنة 96
ب.م .أطلق سراحه ،فرجع إلى افسس .وكان بوليكاربوس ،واغناطيوس من تالميذه .ويقول
ايرينيوس أن يوحنا بقي في أفسس حتى وفاته في حكم تراجان ( 112-98ب.م) .ويقول
إيرونيموس أنه توفي سنة  98ب.م.

وهذه رسالة رغم انها من البداية قد تبدوا شخصية اال انها موجهة لكثيرين وليس لغايس فقط
فهو يكلمها هي واوالدها اي يقصد شعب كنيستها

مكان كتابة الرسالة

يقول كثيرين من المفسرين هذا اسلوب يوحنا الحبيب في اواخر ايامه حيث كان يقيم في أفسس
فأقرب احتمال ان يكون كتبها في أفسس

زمن الكتابة
هي والرسالة الثانية غالبا بعد الرسالة االولي ويكون كتبها في اواخر القرن االول بعد انجيله بفتره
قليله وواضح ان عمره قد تقدم كثي ار النه ينادي شعب الكنيسة بلقب يا اوالدي ويلقب نفسه
بالشيخ .وهو كتبها غالبا بعد خراب اورشليم لهذا لم يتعرض الي اضطهاد اليهود للمسيحيين ولكن
يركز علي المقاومة الفكرية من المبتدعين حيثمع نهاية القرن األول ظهرت بعض البدع التي
تدور حول شخصية السيد المسيح .فغالبا هي في نهاية حياته فقد يكون بعد سنة  81م
وبخاصة لو كان غايس هو نفس غايس الذي عمده بولس الرسول واضافه فهذا يرجح هذا
التاريخ .وهذا قاله بعض الباحثير مثل كالرك ود .الردنر

كتبت الي غايس
من هو غايس؟
كثير في العهد الجديد.
يصعب معرفة شخصيته ،وقد ورد هذا االسم ًا

غايس الذي من أهل كورنثوس الذي اضاف بولس الرسول (رو  )13 :16ويسمي بغايس
الكورنتي ،ويرى البعض أنه هو نفسه الموجهة إليه هذه الرسالة ،وهذا غير أكيد .ولكن في رائي
ضعفي هو االقرب الي الصحة النه واضح ان في بيته كانت كنيسة وكان بالفعل مشهور باضافة
الغرباء وبخاصه خدامة الكلمة.
غايس آخر من أهل كورنثوس وعمده القديس بولس ( 1كو  )14 :1واحتمال كبير ان يكون هو
غايس السابق نفس الشخص .والنه كان خادم في ايام بولس فيكون معلمنا يوحنا كتب الرسالة
بمان ليس ببعيد عن استشهاد بولس الرسول (  62م ) فغالبا في بداية الثمانينات من القرن
االول الميالدي
غايس المكدوني ،كان رفيقًا للرسول بولس في أفسس عندما حدث فيها شغب بزعامة ديمتريوس
الصائغ (أع .)19-13 :19
غايس الدربي ،انتظر الرسول بولس ومن معه لمرافقته إلى أورشليم (أع  ،)4 :11ربما كان أحد
المنتدبين من الكنيسة لتقديم عطايا للقديسين المحتاجين هناك.
وايضا يوجد رائي ان كل هؤالء هم شخص واحد خدم كثي ار في عدة مناطق وانفق علي الكثيرين
النه كان غني.

البعض يقول ان هذه الرسالة وايضا الثانية لم تنتشر بسرعه مثل انجيله والرسالة االولي النها
تبدأ باسم شخص فاعتبرت في البداية رسالة شخصية فاحتفظ بها االماكن المرسله اليها ولم

تنتشر وهذا الذي جعل بعض المناطق التي هي بعيدة عن افسس لم تعرفها ولهذا لم توجد في
بعض الكنائس في القرن االول وبداية الثاني
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المخطوطات الجلدية
السينائية
تقريبا من سنة  341م وتكتب في بداية الرسالة
يوحنا جاما اي الثالثة ( ولكن بخط باهت )

وتكرر نفس االمر في نهاية الرسالة

الفاتيكانية
من القرن الرابع كتبت نفس االمر

وايضا في نهاية الرسالة

االسكندرية
من القرن الخامس الميالدي
وكتبت نفس االمر في نهاية الرسالة

مخطوطة ابسلون و  33و  1239كتبوا
الرسالة الثالثة ليوحنا
مخطوطة  149كتبت
رسالته الثالثة
مخطوطة ال كتبت
الرسالة الثالثة الي القديس الرسول يوحنا الالهوتي
فالمخطوطات لم تترك مجال للشك في قانونية الرسالة وان كاتبها هو يوحنا الرسول

التراجم
في البداية االشورية رغم انها لم تحتوي علي نص الرسالة اال انها كتبت

blessed : with : three : Universa l : Epistles : of good : judgement
اخذ بركة ثالث رسائل عامة لدينونة جيدة
والالتينية القديمة من منتصف القرن الثاني

والفلجاتا من القرن الرابع
والبشيتا من القرن الرابع
وبقية المخطوطات السريانية
والترجمات الكثيره االخري مثل الخمس ترجمات القبطيه ( الصعيدي والبحيري واالخميمي والفيومي
والوسطي )
والترجمه الغوصيه
والسالفينية
والجوارجينية
واالثيوبية
وغيرهم الكثير

القوائم
وهي مخطوطات تكتب قائمة باالسفار القانونية حسب االباء والكنائس

قائمة قوانين الرسل

في القانون رقم  85يقول
رسالتين لبطرس وثالثى ليوحنا وواحده ليعقوب وواحدة ليهوذا

قانون العالمة اوريجانوس
اورجو الرجوع الي ملف اوريجانوس وقانونية اسفار العهد الجديد كاملة
والمهم ان نقل عن اوريجانوس اثنين وهما يوسابيوس وفيرميليانوس
يوسابيوس ذكر رسالتي بطرس وثالث رسائل يوحنا ولكن يعقوب ويهوذا لم يذكر اسماؤهم رغم ان
العالمه اوريجانس اقتبس منهم كثي ار
اما الشهاده االخري لتلميذه فيرميليانوس اسقف قيصريه
Firmilians
الذي شهد بان اوريجانوس اعترف باالسفار القانونية كلها
والذي يرجح من هو الدق يوسابيوس او فيرميليانوس عن قانونيت اوريجانوس هو اقتباسات
اوريجانوس نفسه التي تشهد له

قائمة يوسابيوس القيصري  165الي  341م

يتكلم عن االسفار المقدسة ويقول رسالة بطرس

قائمة كالرومينتس ( مختلف علي تاريخها من القرن الثالث الي الخامس او السادس ) تقول
رسالة يعقوب 111
رسالة بطرس االولي  111سطر
رسالة بطرس الثانية  141سطر
رسالة يوحنا االولي  111سطر
رسالة يوحنا الثانية  11سطر
رسالة يوحنا الثالثة  11سطر
رسالة يهوذا  61سطر

قائمة كيرلس االورشليمي  351م يقول
هناك الرسائل السبعة الجامعة التي ليعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا

قائمة تشلتنهام  361م تقول
يقول رسائل يوحنا الثالث  351سطر
رسالة واحده ( غالبا يعقوب )
رسالتي بطرس  311سطر
رسالة واحده ( غالبا يهوذا )

قائمة مجمع الوديكية  363م تقول في القانون 61
رسائل جامعه وهي كاالتي واحده ليعقوب اثنين لبطرس ثالثة ليوحنا وواحده ليهوذا

قائمة اثاناسيوس الرسولي  362م يقول
سبع رسائل جامعة وخي كاالتي
واحده ليعقوب
اثنين لبطرس
ثالثة ليوحنا

وواحده ليهوذا

قائمة غريعوريوس النيزنزي  319الي  389م ويقول
الرسائل السبعة الجامعة
واحدة ليعقوب واثنين لبطرس وثالثة ليوحنا والسابعة ليهوذا

قائمة ابيفانيوس  385م
والسبع رسائل الجامعة ليعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا

قائمة امفيلوكيوس  394م
من الرسائل الجامعة نستلم فقط سبعة ( البعض يقول ثالثه فقط ليعقوب وبطرس ويوحنا ) ولكن
نستلم التي ليعقوب واثنين لبطرس وثالثة ليوحنا والسابعة ليهوذا

قائمة القديس جيروم  394م
في رسالته الي بولس اسقف نوال

الرسل يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا نشروا سبع رسائل بنفس الروح والهدف قصيرة وطويلة
قصيره في الكلمات وطويله في جوهرها

قائمة اغسطينوس  392م
اثنين لبطرس وثالثة ليوحنا وواحده ليعقوب وواحده ليهوذا

قائمة مجمع قرطاج الذي انعقد علي عدة مراحل بداية من  392م الي 419
قانون  14يقول
االسفار االلهية المقدسه  ...اثنين لبطرس وثالثة ليوحنا وواحده ليعقوب وواحدة ليهوذا

روفينيوس  411م
اثنين لبطرس وواحده ليعقوب اخو الرب والرسول وواحده ليهوذا وثالثة ليوحنا

اينوسنت االول اسقف روما  415م
رسائل يوحنا ثالثة رسالتي بطرس اثنين رسالة يهوذا رسالة يعقوب

ثم بعد ذلك الكثير جدا

ملحوظه هامه
بدات تنظم الكنيسه قراءات من مقاطع االربع اناجيل من بدايات الكنيسه ومنها قراءة الكاثيليكون
في كل قداس من ايام يعقوب البار ومرقس البشير وغيرهم وتقسم السبع رسائل الي اقسام يقراء
كل قسم في اسبوع ولهذا توجد هذه الرسائل مخطوطات القراءات الكنسية الكثيرة جدا

وبعض اقتباسات االباء
القديس اكليمندوس الروماني (  31الي  111م )
واقتبس من عدد 9

ترتليان
اقتبس من عدد 8
وايضا من عدد 11

وبعد مجمع نيقية الكثير جدا

والمجد هلل دائما

