
ـالة الر٣٤٨س 
 

  ماذا عن إنجيل شُهوِد يهوه؟ماذا عن إنجيل شُهوِد يهوه؟
 

(Arabic - Jehovah’s witnesses’ Bible) 
 

  ىِنع أقنَابوى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  ه؟ه؟ووهوِد يههوِد يهماذا عن إنجيل شُماذا عن إنجيل شُ         : وسؤال هذه الحلقة     
       Dr. Ron Rhodes         1          :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers                   :    فى كتابه
 

 إن ترجة شُموِدهي هتاِبلِكه ِلوالم سقدقص دوا بها تدنَعيم اِتظريهمالاله ئِةاِط الخَِةوتياتَ وإثبه طقاِترهم 
م االس رشْوا حدم وتع.ِه ألوهيِتن ِموعس يبة الرمج الترلك ِتتْدر ج فلقد.بينا الجى له يندةشينَة ممص وىى ِهالِت
يهالكتاِبه بكلِّو الم قدس تعداًمل لألصاٍث وبال اكتر. ولقدكتب  Dr. Robert Countess قاً متعِلحثاًببتر جِةم 
 أنّها اه إلينظر ي أنجبة يمجإن التر:  بقولِهة نظرِهه وج طارحاًىاِنونَل اليا لألصهطابقِت مثُي حن ِموههي وِدهشُ
مةاولح ىيكِفهذا  انَى اعتقاِدِفو لاب إلى األصاالقتر .ذِلولكن كالر أى يا كثيراًدنَِعبع الِتِةانَن األم ى يفترض أن 

الترجة تمحرصعلي اه.كم ا أنا يقول مه  Dr. Countessقُتِفال يم وِبسلأ عالع صلِم الِعع األسلوِبر وال مى.  
 

 وؤِكيد اِلالعالبريطاِنم ىالم عوفُر  H.H. Rowley   ِهبقوِلاالعتراض على تلك الترجمة : إنترجة م
 وِدهشُاع أتب جمينتر للم تتوفر لمهنّأعلى  ع قاِط دليٌلل فيِهر فصس إلى آِخقد المول الكتاِبل فص أونِمه وه يوِدهشُ
يهه وانَاألمة الالزمة لترجتاِب الِكِةمالم سقد.ولم ِم يكن نالم ستحسن لهمتر جمته.حتى ال تتع رضنص كتاِبوص  

ة هوجة مانَ إهسقد الملكتاِبِله وه يوِدهشُ ةمجإن تر: الًقاِئRowley  افَ وأض.اى لهى األصِلنَعن الموج عرلخُ ِلاِهللا
ِهللا اِةلكلم. ا أكمنDr. Julius Manley  ؤلفَمالم ِفوجز ِة اللغَِداِعى قوونَ اليِلِةاني لعِدهديِد الجة فُِص يمجشُ تروِده 

يهسِللِكه وقدا  تاِب المةبأنّهمجتريئة غَ سيرقٍةاِد صخْ مللغَةزي قاَل و.ةاينْ عاه MetzgerDr. Bruce M.   أستاذ
العِدهديِد الجاِم بجِةع Princeton ّبأنةا همجترطاءليئة باألخْ ماِض الوفهى.ةح س يئة مرعبة يالمعلي ها مترجماوه. 

 .هممِتجى تروح ِف بوضر ظاِهفة الطاِئلك ِتى ارتكبته الِذدمتعم الريفَح إن التDr.William Barclay ويقوُل
  .ةانَ األمن ِمٍدرجكر مبِفالعهِد الجديِد  تابوا ِكمج ترقده وه يوِدهشُة اعم أن جفَ كي بعيٍدٍد إلى حفُويكِش

 

 ظر إلى بالنَ واآلنِمرِةاِدالتقارير الص نع تاِب الِكاِءلمالم قدس المعروفينعلى م ستوُئالم تمتِلى العا نَ قلوب
ك و إلى الشَعدا يم وِم.د الحذِلك إلى هم إلى أنفِسسيئونيه وه يوِدهشُة اعم أن جفَي كَ.ِةريوالح ِفس واألِةرسالحب
  تتألفُ الذيناِءض علىاألعفَرى التعبتِغ ينم ِلاداًض مفاًوِق ميقفونه وه يوِدهشُجماعة  بسئولين أن الممرِهى أمِف
 اقِة إلع.ترجمين الم على هؤالِء كثيفطاء غَعض واولونح ويهم عليونتر يتسم فه.هم إلنجيِلجمينتريئة الم همهنِْم

الجوِدهالم ذولِةبللتع ِفرعلي هم.والم سألة المحير ة ة أناعمشُجوِدهي هه وفضلوا أنبقى هؤالِء ياألع ضاءالذين  
 ن ِمك ذِل أنىِه و.اهية وٍةج بحهماِتصيخْ على شَد أحفُر وال يتع.مماؤه اسال تعلن هولينج مِةمجى الترتركوا ِفاشْ

ع وإنكار الذاِتقبيل التواض .ليطوا كّلعالفضل والم ألنّ ِهللاِدج هأكر مهبِتم لكالتر جةم. 
 

 على أىاٍل ح نَهتعليقٌاك ج ديرباالعتب ار كتبه David Reed ِفذكّى مفل .ِهاِترقدس قَبكان أن ع ى  ِفواًض
 ع بأخفاِءاض التوسلوبأ أن ولةه وبساطٍة ببسحكم يفَوز سيتح مري غٍَثاِحإن أى ب:  فيِهقاَلوه وه يوِدهشُجماعة 

أساِءم األعاِءضنْ ِم تتألفُ الذينهمه يئة المترشُ إلنجيل جمينوِدهي هه وهوم جراختفَ.تار ِسد ى وراءهم تروجم 
 .اوا ارتكابهدمى تع الِتهمطاِئم على أخْ اللوِةهواجمة ِلضر يكونوا ع حتى ال.مهوا أنفسجبيحِله وه يوِدهشُإنجيل 

وعلى ما أصدوه ِمرويٍه تشْن ريٍفوتح ِفاٍءوالتو ى ترمِتجألنّ.هم هإذا أص بتْحاس مهؤالِءاء الذين وا بِت قاملك 
الترجالفاِض المبتذلِةِةم إلنجيِلِةح كلِّب فهمالم اِنعوفَى سي سبذِلب ك حجاً وضيقاًرله م. 

                                                
١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  
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    إنالس بالحقيِقب ى وراِء إخفَاءأس اِءمالم ترجمينه واللج ة الِتنَ أنتْى قامبالتر جِةملم تكن ؤهلة  م
 نة ِمعب أرثال كانبيل الِموعلى س. قدِص وٍةانَ وأمٍةايرد وٍةاص خَاٍت إلى قدرحتاجى ي الِذلم العكام بذِل للقيقاًإطال
ة  اللغَى وِه.ةري العبِةى اللغَ ِف كاٍفريب تدة أواي درم لهس ليهوه يوِدهشُ إنجيل ِةمجوا بترقام  الذينِةسمالخَ

كِت ىة الِتاألصليببه ا العهدِم القديم تاِب الِكنالم ِة وال اللغَ.سقدونَ اليِةاني دها العبه ة الِتى كِتباللغَة األصلي وِهى 
الجديد.ِف لألسلم تكن  مل تعليِماِحرهم تتعى دالثانوية العةام.أم ا المتراِم الخَجمالِذس ى قامم عاألر عِةبابق  الس

ذكرهمبتر جشُ إنجيل ِةموِدهي ههو فهو Fred W. Franz ى قيَلالِذنْ عهم ِل أنّهباللغتي ِةن مرية والعبونَانيالي. 
والمععنْوفُر أنّه نِْع هدارِه اختبأم امالتحكيئِة ه ى ِفِةيم القانونيِةدينَ م Edinburgh ىِف  Scotland بسى  ِفر
اختبسيٍطار بأج روه ة ِةى اللغَ ِفلهريالعب.ولقد كان الم نْ ِمطلوبهالتأشير أم ام العبِةاربع ِةالمالص اِبوطأ الخَ أو. 
ا يِلوفيمى االختبالِذار ى تمإجر ِفاؤه ى يِة  ١٩٥٤ نوفمبر ٢٤م ويئِة التحكيم القانونيه امأموهى كاآلِتو: 

  ؤاُلالستَ تمكنْهْل :ُل األوا  يFred ِمِة  نرياللغَِة العبأنّرجِةلد كأص راً قاِدتَبحديِث على الحبه ِقعلى ا وِتراءا ه
 .مع بنَ إجابتهتْوكانَ. ؟ِة اللغَلك ِتِةارسم م اعتادٍد فرا كأىهتابِتوِك
ذِلهْل: ى الثاِنؤاُلالس كي ِنعا ى يFred ّأنهأص بلح ديكالخب رة ِداِعة بقورياللغَِة العب. وتستطيعأن أ ِل تلجخبرتك 

 .سقد المتاِبالِك ةمج تروه و بِهى يقوم الِذِلما للعالهم الستععم بنَابفأج. ا؟هام الستخداجكاحتي دنْا ِعهِدبقواِع
تعتِقهْل: ثُِل الثاؤاُلالس د ا يFredّأن اِد قكعلى ِقر رِةاءس م  وفهقدة:  اآلتيِةاِت باللغَالمكتوِبالِكتاِب المريالعب 
ةوونَانيل وااليالتينية واألسبانياِلرتغَة والبية واأللمة والفرنْانيتْوكانَ. ة؟سيإج ابتهبنَ وقتذاك عم .                      
 

 وِفثَحد ى اليم التاِلو ى أنFred Franzاِم الخَجَل الرى أشَ الِذسنَرقيَلى الِذو ِها إلينْ عأنّه هِل ممن  باللغتي
 .هوه يوِدهة شُاعمج ِهاِتى امكاني ِفى وثقتْة الِذسم الخَن بيحيدالوو. هوه يوِدهشُ إلنجيل جمالمترو ِةانيونَ واليِةريبالِع
يئِة كانه امِة أمالتحكيم القانوني األسِئتْ وكانَارِهالختب لة الموجهى كاآلِتِهة إلي: 
 ثُدا ال أتحأنَ: الًاِئق ابفأج. ؟ك كذِلسلي أواللغَِة العبريِة بثَدأ وتتح تقر على أنر قاِدFred Franzا  يتَ أنْهْل

 إلى ِة اآليلكة ِتمج تر تستطيعهْل: ألوهفس. ا ال أستطيعأنَ: ابفأج. ؟يع ال تستطتَ أنْهْل: ألوهفس. باللغَِة العبرية
ى اح الثاِنح األصنة ِمابعة الرا اآلي لنَترجم: وهابفأج. س؟قد المتاِب الِكن ِمأية آيٍة: الّاِئتس ممهابفأج. ؟اللغَِة العبريِة

 وِدهشُ إنجيل جم مترFred Franz ابفأج. مع بنَوهفأجاب. ؟ اآلنجم أتر أنوند تقِصأنتم: مابهفأج: فر التكوين ِسنِم
يههو :ال أستطيع .حقيقة األم ِهرإن ذِلى أن كالم دو عFred Franz كاناِئ كسر زِهالِئمالذين قاموا بتر جِةم 

 ِده العِةمج لترة إطالقاًالحي الصم له وال له يكن لم.هوه يوِدهشُفة  طاِئهمِدتخْ لتسِةليص األاِت اللغَنس ِمقد المتاِبالِك
 .اللغَِة اليونَانيِة بالً أص المكتوِبديِد الجِده العأوباللغَِة العبريِة  الً أصالقديم المكتوِب

 

 كان Fred W. Franz شُ إلنجيل المترجموِدهي هالً فاِشطالباً هوِدْل يكِم لم رِفاسته اِمى جِةع Cincinnati 
فلقدتركه ا بعداء ِت وحتى أثنَ.ىام الثاِن العلكِة الفترِة القصيرِد يتلقّ لم ارة تتعلق بالسمةواضيع الالهوتي.تَ لي 
أعضشُ طائفِة اءوِدهي ههو سطاءالبي علمونحقيقة التر جالِذ للكتاِبئِةاِطالخَ ِةم ى بينأي ديهم.فاألم رإذ  .طير خَ جد
  .بِق على عأساًة ر الكتابيقَ الحقاِئتْ قلب.ات باللغَهالءا جهارتكب أخطاٍء ن ِموشْحب  اِهللاتاِبة لِكمج ترونقبل يفَيكَ
  

 ليسالس يدالم سيحالكاً م كما يشُى ِعدهودي هإنّ.هو ه "ببههاءاءم اِهللا اِهللاجِدجِد م و و ررسسممج ج وهرِههرِهووح كّل كّللُُلاِماِم وح األشي اِءاِء األشي  
بكلمةِِةبكلمقد قد رهِِهتِِتر..ب ب ععدمدما صااطايانَطايانَخَخَ ِل ِل تطهيراً تطهيراًهِِهنع بنفِسنع بنفِسا ص  جلسىى ِف ِفجلسي مين المين ال يععظماأل األىى ِف ِفةِِةظم عىىاِلاِلع..  صأأ  راًراًاِئاِئصععظمِم ِمظم ننالم كِةكِةالِئالِئ الم  
بمقدبمقدار مار ما وا ورثَثَراس أأ  ماًماً اسفضنْنْ ِم ِملََلفضههمنّنّألأل  ..مهِل ِله ممنِم ِمن ننالم نَنَأأ  ىى ابِن ابِنتَتَنْنْأأ قط  قط  قاَل قاَلكِةكِةالِئالِئ الما اليا اليووممولد ولد تكتك..  وأأا ا نَنَأأ  يضاًيضاًأأوكونكونله باًباًأأ   له  

ووههوويكون ىى ِل ِل يكوناب ناًناً اب". إن توشُ طرهود يهذفْب هوح اف أوعلى الكتاِبةأض الم فهذا شَ.سقد أنهمملوا ِع وليتحقابهم. 
  ١." هذا الكتاب هذا الكتابىىة ِفة ِف المكتوب المكتوباِتاِتببرر الض الضهِِه علي علي اُهللا اُهللازيدزيد ي ي.. على هذا على هذازيدزيد ي يددححأأ   كان كانننإإ   هذا الكتاب هذا الكتابةِِةوو نب نبقواَلقواَلأأ  ععممسس ي يننممفف"
 

 ى أِخليتك تشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأ.. اوىشكرِمك أجل كالِمن كالح ىالفع علن ال الم
بكتابكالم سقد .فهِسو ررجِل ِلاجىسبيِل ِلى ونور .أسألكشَ الغَ لترفعةاوع نأع يخْن هؤالء المدوعينالذين أضله م 
 صالِتى أرفع. تمجيد اسمك وإعالن حِقك وهو .ألحِققَ الهدفَ الِذى ِمن أجِلِه خلقتِنى. أسألك ِنعمة وِحكمةو. إبليس

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متكالّ على وعِدك يا من قلتَ. فى اسم يسوع البار
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٠ – ١٨: ٢٢ يوحنا الالهوتى           ،          رؤيا١٤: ١  الرسالة إلى العبرانيين ١
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