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لخاد يف

يب ، خالل العطلة الصيفية سأقدم لك دراسة الكتاب املقدس األسبوعية 
عرب الربيد اإللكرتوين فقط. هذا هو األول من سلسلة من أربعة أجزاء 

خالل األسابيع األربعة القادمة حول "كيف وصلنا الكتاب املقدس". ليكن 
الروح القدس يبارك فهمك لهذا املوضوع املهم للغاية - كيف أعطانا الله 

كتابه. مل يرتكها فقط من السامء.

دانييل وأنا ، إن شاء الله ، سيكونون يف رحلتنا السنوية التي متتد 30 
يوًما )هذا العام( عىل ظهر جون موير. إنه مسار رائع ذو مناظر خالبة 
وصعبة - وهو إنجاز هنديس بدأ يف عام 1915 وانتهى بعد 45 عاًما - 

ميتد من يوساميت إىل جبل ويتني.

هذه الرحلة هي "ثالثة فصول" بالنسبة لنا: وقت رائع للبحث عن اتجاه 
الرب لزيادة الوزارة هنا يف مبنى الكابيتول وعرب العامل ؛ فرصة لقضاء 
وقت ممتع مًعا كزوجني يقومون بيشء نتمتع به ؛ وثالثة أسابيع من 
التمرين الرائع - ونحن نسعى للحصول عىل مساعدة الله لتحديث 

معنوياتنا وتنشيط خدمتنا يف الوزارة.

سنكون نصيل من أجلك ، أن هذا سيكون وقتًا هاًما يف املنطقة حيث 
ميكنك اللحاق بركبتك والعالقات. نحن نتطلع إىل رؤيتكم مرة أخرى يف 

العاصمة يف سبتمرب! استمتع بالدراسات!

Ralph Drollinger

Weekly Bible Studies
CABINET: 7:00 am Wednesdays, Location Undisclosed. Light Refreshments Served.
SENATE: 8:00 am Tuesdays, Rotating Offices of Senators. Hot Breakfast Served.
HOUSE:  9:00 pm Tuesdays, Capitol Hill Club, Main Dining Room. Dessert Served.

يرعى هؤالء القادة السياسيون يف 

الواليات املتحدة دراسات الكتاب 

املقدس يف وزارات كابيتول الثالثة 

إىل أعضاء مجلس النواب بالبيت 

األبيض ، ومجلس الشيوخ والنواب 

األمريكيني الذين يجتمعون كل 

أسبوع يف واشنطن العاصمة.
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I. مقدمة

متت كتابة هذه الدراسة من قبل ، ويتم 

استخدامها بإذن من الدكتور روبرت ل. 

توماس ، أحد أساتذة الحضانات املفضلة 

لدي وخبري يف هذا املجال. )لقد حولت 

شكله إىل بلدنا.( يحتاج كل مؤمن أن 

يكون له يد يف هذا املوضوع. وفقا لذلك 

، فأنا أعد إصداره كل عام ؛ من الجيد 

مراجعة هذا كل عام ، ألننا نعتقد أن كلمة 

الله - كلمته - هي املصدر النهايئ للحقيقة 

والحكم النهايئ لكل اإلميان واملامرسة. 

ويف هذه الحالة ، من املنطقي أن نتعامل 
بشكل جيد مع هذا املوضوع الهام.1

II. كلمة الرهان

املصطلح الكنيس يأيت من الكلمة 

اليونانية كانون التي كانت تعني يف 

األصل "القصب". هذه الكلمة اليونانية 

كانت تعني "قضيب" أو " رشيط ". 

منذ استخدام قضيب أو رشيط للقياس 

، أصبحت الكلمة تعني "قيايس". "يف 

القواعد ، كان يعني قاعدة إجرائية. يف 

التسلسل الزمني ، كان يعني جدول 

التواريخ التاريخية. يف األدب ، كان يعني 

قامئة األعامل التي تنسب بشكل صحيح 

إىل مؤلف معني

يستخدم كنعان أربع مرات يف العهد 

الجديد ، لكل منها معنى مجازي. يف 2 

کورنتس 10:13 و 15 و 16 ، تشري الكلمة 

إىل حد جغرايف أو حد. يف غالطية 6: 16 ، 

يتحدث عن معيار أخالقي. بعبارة أخرى 

، هي القاعدة التي يجب أن يعيش بها 

املؤمن.

مزيد من املعلومات كانون يصور مدرجة 

بشكل ثابت أو مضمون يف املكان الذي 

يتم الرتكيز فيه عىل التأثري والنشاط. الفكر 

البدوي هو أن من قياس أو حدود أو 

حدود

عندما تستخدم جنبا إىل جنب مع الكتاب 

املقدس ، فإن الكلمة اإلنجليزية الكنيس 

تحمل دالالت محتملة:

قد تتحدث "كانون" عن مبادئ أو قواعد 

أو معايري أو قواعد يقاس بها الكتاب قبل 

قبوله كجزء من الكتاب املقدس.

قد يتحدث "كانون" عن قامئة موثوقة من 

الكتب املقبولة يف الكتاب املقدس ، أي 

مجموعة الكتب ، التي ترقى إىل مستوى 

املبادئ املشار إليها يف الداللة السابقة.

باإلشارة إىل قامئة موثقة من الكتب ، مل يتم 

العثور عىل هذا االستخدام قبل منتصف 

القرن الرابع. يف قرارات مجلس نيقية ، 

التي نرُشت بعد وقت قصري من عام 350 

اے ڈی ميالدية ، أشار أثناسيوس إىل راعي 

هرماس عىل أنه "ليس من القانون". "39" 

رسالة "فستل" من أثناسيوس )وتسمى 

أيًضا "رسالة عيد الفصح"( يف عام 367 

وصف الكتاب املقدس من قبل مصطلح 

يوناين يعني " طوباوي." وهذا يتناقض 

مع "كتابات رسية" من الزنادقة. ثم رسد 

أثناسيوس الكتب 27 من العهد الجديد 
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كل الرشور التي يعاين منها الرجال من الرذيلة 
والجرمية والطموح والظلم والقمع والعبودية 

والحرب ، تنبع من احتقارهم أو إهاملهم 
للمبادئ الواردة يف الكتاب املقدس.

– نوح ويبسرت ، جندي ثوري. القايض؛ املرشع. 

املريب. "مدير املدرسة إىل أمريكا."

نوح ويبسرت 



وتطبيق املصطلح كانون لهم. يف نفس 

الوقت تقريباً ، استخدم مجلس الودكية 

)سی۔اے۔ڈی 360( املصطلحات "غري 

املتعارف عليها" و "الكنيس" يف تحديد 
نتائجها.2

اليوم ، هناك طريقتان رئيسيتان لعرض 

مجموعة القواعد: مجموعة مصادفة من 

كتابات أو مجموعة من كتابات املصادقة.

الرأي القائل بأن الرشيعة هي مجموعة 

موثوقة من الكتابات هي النظرة التقليدية 

للكاثوليكية الرومانية. الحظ أن سلطة 

الرشيعة مخولة يف املجموعة. وبعبارة 

أخرى ، فإن وكالة الجمع أو الكنيسة لديها 

السلطة وليس الكتابات نفسها.

هناك أيضا رأي أن مجموعة من الكتابات 

املوثوقة. وبالتايل ، فإن السلطة مخولة 

بالكتابات نفسها ، والكنيسة تعرتف فقط 

بالسلطة الكامنة فيها. يف هذه الحالة ، 

تعتمد السلطة عىل حقيقة اإللهام بدالً 

من االسرتاحة عىل وكالة. هذا هو الرأي 

الصحيح للرشيعة كام سيصبح واضحا يف 

املناقشة ، التي تيل ذلك.

III. ارتفاع الكنيس

يتكون العهد الجديد من 27 كتابًا تُنسب 

إىل مثانية أو تسعة مؤلفني. متضمنة أربعة 

أناجيل ، تاريخ واحد ، 21 رسالة ، وسفينة 

واحدة. تغطي فرتة التكوين أكرث من جيلني 

)من حوايل 45 اے۔ڈی إىل اے۔ڈی. 95(.

برصف النظر عن العهد القديم ، مل يكن 

لدى املسيحية كتابات موثوقة خالل 

الخمسة عرش عاًما األوىل من وجودها. 

كان اإلعالن خالل هذه الفرتة بالكالم 

الشفهي فقط استناًدا إىل العهد القديم 

وتقاليد تقارير شهود العيان التي كانت 

شفهية يف املقام األول. خلقت القضايا 

العقائدية والعملية بني املسيحيني األوائل 

الحاجة إىل الرسائل األوىل )بداية مع 

جيمس يف أواخر األربعينات(. هذه كانت 

مكتوبة من قبل الرسل واألنبياء يف وقت 

مبكر عىل أساس الكشف املبارش الذي 

قدمه لهم الله. استمرت الرسائل يف الظهور 

حتى آخر ثالث رسائل ، أرسلها يوحنا يف 

أوائل التسعينات. حوايل 10 سنوات بعد 

األقدمكتب رسالة بولس الرسول ، وأصبح 

شهود عيان عىل حياة يسوع الدنيوية 

والقيامة أكرث ندرة وانترشت املسيحية إىل 

الحد الذي مل يكن هناك ما يكفي لتحيك 

قصة حياته شفويا. وهكذا ، بدأت األناجيل 

يف الظهور. جاء ماثيو أوالً ، حيث كتب 

يف أواخر الخمسينات. تبعه لوقا حوايل 

عام اے۔ڈی60. كتب مارك يف أواخر 

الستينيات. ظهر إنجيل يوحنا بعض الوقت 

خالل أواخر الثامنينيات احتاجت الكنيسة 

إىل رواية موثقة عن الثالثني سنة األوىل من 

تاريخها ونشاط الروح القدس خالل هذه 

الفرتة. ولتلبية هذه الحاجة ، كتبت أعامل 

فياے۔ڈی 62 أو 63. إلكامل الحزمة 

، كان البد من تقديم نبوءة عن خطة 

الله للمستقبل. جاء هذا يف شكل نهاية 

العامل يف اے۔ڈی. 95 اليوم ، ال يوجد 

مخطوطة أصلية )املفرد "مليل." ؛ الجمع ، 
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 لكو ، قحلا وه كمالك عومجم
 نيحلاصلا ميسارملا نم دحاو

.مئاد وه كب صاخلا

 يئاهنلا ردصملا يه هللا ةملك

 لكل يئاهنلا مكحلاو ةقيقحلل

.ةسرامملاو ناميإلا



" املخطوطات."( من أي من الكتب ال 27 

ال يزال قامئا. ويشار إىل هذه الوثائق باسم 

التوقيعات أو السيارات جرافا. من وجهة 

النظر اإللهية ، فإن سبب عدم وجودهم 

هو عىل األرجح إزالة النزعة البرشية إىل 

عبادةهم. من الجانب اإلنساين ، رمبا تم 

تدمري هذه الوثائق من خالل االضطهاد 

والتآكل الناجم عن االستخدام املتكرر 

للمواد الهشة .3ا يعوق عقيدة العهد 

الجديد بشكل كبري دون السيارات جرافا 

بسبب علم املعونة والنقد النيص.

وفرة املخطوطات املبكرة من العهد 

الجديد تضع العلامء يف مكانة أفضل 

ملعرفة ما هو مكتوب أصالً من أي كتاب 

قديم آخر.

عىل الرغم من أننا نفتقر إىل التوقيعات 

، إال أنه ميكننا أن نتوهم بقليل من الثقة 

فيام يجب أن يبدو عليه. تم اكتشاف 

عدد كبري من الوثائق املرصية التي تعود 

إىل العهد الجديد. هذه تؤمن فكرة 

جيدة عن الشكل الذي يجب أن تكون 

عليه التوقيعات يف العهد الجديد. كتب 

بعض كتب العهد القديم يف هذا الوقت 

كانت مكتوبة عىل الرق أو الرق ، وهي 

مادة كتابة مصنوعة من جلود الحيوانات 

املعالجة ، ولكن هذا كان بال شك باهظ 

الثمن.

يف 2 يوحنا 12 ، الورقة )مخطط أوو( 

تشري إىل ورقة الكتابة املصنوعة من 

أرشطة الربدي .4 ويف نفس اآلية ، الحرب 

)ميالن( هو اسم مشتق من ميالس ، 

الصفة اليونانية تعني "أسود". أصبح 

هذا هو االسم الذي يطلق عىل الحرب ، 

الذي استخدمه الكتاب يف ذلك اليوم. تم 

إنتاجه عن طريق خلط السخام مع العلكة 

وتخفيفه باملاء. كان هذا الحرب يدوم طويالً 

، وألنه مل يغرق عىل الفور يف ألياف ورق 

الربدي ، ميكن غسله أو كشطه بعيداً 

بينام ال يزال طازًجا. هذا جعل تصحيح 

نسخ أو كتابة األخطاء مالمئًا. تم اإلشارة 

إىل عملية املحو يف كولويس 14: 2 و رؤيا 

3: 5 بواسطة الفعل االلغاء.5 يف 3 يوحنا 

13 ، تنعكس تفاصيل أخرى عن الشكل 

املادي للتوقيع. يشري قصب إىل القلم ، 

الذي تم استخدامه يف الكتابة. كانت عبارة 

عن قصبة سميكة تم شحذها إىل نقطة 

مناسبة عند إحدى نهايتيها ثم خففت يف 
فم الكاتب.6

كان يسمى ورقة غري املستخدمة من مواد 

الربدي املخطط. بعد استخدامه كان يطلق 

عليه جبيل أو. تم استدعاء الكتابة القصرية 

إىل بيبلون. كان يسمى مجموعة من 

كتابات قصرية يف الكتاب املقدس ، وصيغة 

الجمع من نفس االسم. من هذا تطورت 

اسم املفرد املؤنث ، كتب ۔ يف الالتينية 

القدمية ، أصبح هذا الكتاب املقدس الذي 

تلقينا منه الكتاب املقدس اإلنجليزي7۔

كانت املناظري مشغولة يف شكل التمرير. 

املرسوم أو شكل الكتاب ال يدخل يف 

االستخدام إىل القرن الثاين امليالدي.

لتصنيع لفيفة ، تم لصق أوراق الربدي 

معا من طرف آلخر وتوالت. عقدت لفة 
[ 4 ]

كيف حصلنا عىل جزء الكتاب املقدس 1

"الكتاب املقدس ... كتاب يستحق أكرث 
من جميع الكتب األخرى التي طبعت عىل 

اإلطالق".

– باتريك هرني ، الثوري العام ؛ املرشع. "صوت 

الحرية" املصادقة عىل دستور الواليات املتحدة ؛ 

حاكم والية فرجينيا.

باتريك هرني 
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من خالل ربطها بخيط أو سلسلة. تم 

استخدام الختم بالشمع فقط للوثائق 

الرسمية. عادًة ما يكون التمرير مكتوبًا 

عىل جانب واحد فقط مع الجزء الخارجي 

من اللفة املستخدمة لتدوين عنوان املرسل 

8. بعض كتب العهد الجديد كتبها املؤلفون 

أنفسهم ، لكن البعض تم إمالءها عىل 

األمناء أو األمانات )املفرد " ناسخ "( . عىل 

سبيل املثال ، ترتيوس كان ناسخ الذي 

استخدمه بولس للرومان )رومية 16:22(. 

من ناحية أخرى ، كتب بولس غالطية 

نفسه )غال 6:11(. كانت الخدمة الربيدية 

الوحيدة املتوفرة يف ذلك اليوم مخصصة 

لالستخدام الحكومي الرسمي. لذلك كان 

البد من تسليم كتب العهد الجديد من 

قبل رسول كان متعاطًفا متاًما مع هدف 

الرسالة. )راجع 2 كو 2: 13 ، 7: 6 ، 13 ؛ 

أفسس 6:21 ؛ فيل 2:27 ؛ فليمون 1:12( 

9 كانت كلامت التوقيعات مكتوبة بدون 

فراغ إضايف بني. وبالتايل ، من الصعب عىل 

القارئ الحديث معرفة أين تنتهي كلمة 

واحدة ويبدأ آخر. من حني آلخر ، قد يرتك 

الكاتب مساحة صغرية لإلشارة إىل حدوث 

فاصل يف التفكري ، لكن القاعدة العامة 

ليست القيام بذلك. الحفاظ عىل الفضاء 

رضوري بسبب حساب مواد الكتابة. 

ببساطة ، مل تكن متوفرة بقدر ما هي 

متوفرة اليوم.

باإلضافة إىل ذلك ، نادرا ما استخدمت 

عالمات الرتقيم. يف بعض األحيان ، يشري 

الخط األفقي فوق الكلامت إىل اختصار. 

يشري الخط األفقي أدناه إىل فقرة جديدة. 

ومع ذلك ، كانت هذه الحوادث نادرة.

IV. الدورة املبكرة للرشيعة

مل تعتمد الحالة األخرية للرشيعة عىل 

استقبال الكنيسة لها. يف الواقع كان 

الرشيعة مكتملة عندما اكتمل الكتاب 

األخري )أي نهاية العامل(. ومع ذلك ، مل 

تعرتف الكنيسة بهذه السلطة عىل الفور. 

استغرق التعرف وقتًا مع استمرار تداول 

الكتب.

بعد وصول التوقيعات واستقبالها من 

قبل املتلقي )املستفيدين( األويل ، رمبا 

بقي هناك لفرتة من الوقت. قرأها املرسل 

)املرسلون( مرارا وتكرارا ، ولكن مل يذهب 

أبعد من ذلك. وتشمل استثناءات هذه 

القاعدة العامة تلك الكتب التي كانت 

رسائل مستديرة. بنيت يف مثل هذه 

الرسائل الدائرية كانت آلية التي اقتضت 

التوزيع الفوري لعدد من الكنائس. رؤيا 

، غالطية ، و 2 كورنثوس كانوا من هذا 

النوع. كان أفسس أيًضا رسالة دائرية إىل 

جميع الكنائس يف إقليم آسيا الروماين 
)راجع أفسس 1: 1 ؛ كول 4: 16( .10

بعد حصوله عىل رسالة أو كتاب مقرر 

جديد ، سوف تنرش كلمة موقعه. طلبات 

سوف تأيت للحصول عىل نسخ ، والتي 

ميكن استخدامها يف املواقع األخرى. هذه 

التنازالت كانت راسخة وممنوحة خالل 

فرتة من الزمن ، أصبحت مالمئة ومختلفة.

تدريجيا تم إجراء هذه النسخفي 
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جيمس ماكهرني 

"األناجيل هي حامية قوية. وحيثام تكرث ، ال 
ميكن للرجال متابعة الدورات الرشيرة ويف 

نفس الوقت التمتع بضمري هادئ. "

– جيمس ماكهرني ، موظف ثوري. موقع الدستور 

؛ التصديق عىل دستور الواليات املتحدة ؛ وزير 

الحرب يف عهد الرئيس جورج واشنطن وجون 

ادامز.



مجموعات من الكتب. تبدأ األدلة ملثل 

هذه املجموعات يف وقت مبكر جداً ، وهو 

وقت حتى قبل تأليف عدد من الكتب 

السبعة وعرشينكام ذكرنا سابًقا ،11 كانت 

التوقيعات مكتوبة عىل أوراق الربدي 

والتي تم ربطها مًعا يف لفة. من تاريخ 

مبكر ، ومع ذلك ، بدأت كتابات العهد 

الجديد يتم تعميمها يف شكل مخطوطات 

الربدي )املفرد "املخطوطة"(. يف مخطوطة 

، وضعت صفقات عىل بعضها البعض كثريا 

جدا عىل غرار كتاب حديث. ثم يتم طي 

األوراق يف منتصفها وتثبتها معاً إما عن 

طريق الخياطة أو اللصق. أصبحت بعض 

املخطوطات كبرية جدا. واحدة من أكربها 

هي p45 ، واحدة من سلسلة تشيسرت 

بيتي ، التي كانت تحتوي يف األصل عىل 

59 ورقة أو 118 ورقة. تضمنت مزايا نسق 

املخطوطات إمكانية الكتابة عىل جانبي 

الورقة ، وبالتايل الحفاظ عىل املساحة. 

ميزة أخرى هي أن من إشارة رسيعة عند 

البحث عن ممر معني.

النوع الثالث من الشكل املستخدم يف 

تعميم كتابات العهد الجديد هو مخطوطة 

الكتابة. يرجع تاريخ استخدام الرق إىل 

عهد يومينس يف برغامس)197-158 قبل 

امليالد(. كان طموح أمينة ملدينته هو 

بناء مجموعة مكتبة تنافس املجموعة يف 

اإلسكندرية. ولتحقيق ذلك ، احتاج إىل 

استرياد كمية كبرية من أوراق الربدي من 

مرص. عندما اكتشف بطليموس إيبيفانز 

من مرص خططه ، أغلق عىل الفور تصدير 

أوراق الربدي إىل برغاموم. ولذلك كان عىل 

رشكة يومينس اللجوء إىل استخدام جلود 

الحيوانات ، التي تم تجهيزها خصيًصا 

لجعلها مناسبة للكتابة. أصبحت املادة 

الجديدة تُعرف باسم "بريجامينا" ، والتي 

تعني "الرق". االسم اآلخر ملثل هذه املواد 
، وهو مرادف عمليًا ، هو "الرق".12

وباملقارنة مع الحرمان الرئييس للخرطوم 

باملقارنة مع ورق بردي كان النفوذ يف 

إنتاج تكنولوجيا املعلومات.

ومع ذلك ، فقد بدأت مزاياها يف تأكيد 

نفسها وتجاوز عيوب تداول كتابات العهد 

الجديد خالل القرن الرابع امليالدي. وقد 

شملت هذه الصناعة إمكانية تصنيعها يف 

أي جزء من العامل ، ومرونتها التي تسمح 

بنسق ملفي أكرث متيزًا ، متانته ، ومقاومته 

ملحتوى الرطوبة يف الهواء. ال ميكن الحفاظ 

عىل ورق الربدى خارج املناخ الجاف ملرص. 

الدستور الغذايئ السينائية الدستور الغذايئ 

الفاتيكان هي أمثلة عىل مخطوطة 13۔

إن علم الباليوغرافيا الذي يتضمن تحليالً 

للخط اليد هو وسيلة مهمة ، رمبا أهم 

وسيلة ، لتاريخ الوثائق القدمية. هناك 

ثالثة أمناط رئيسية من الكتابة اليدوية 

املوجودة يف مخطوطات العهد الجديد 14۔

اے. منط نسيال

تشبه الحروف غري املألوفة الحروف 

"الرأساملية" يف العصور القدمية. كانت 

الحروف املرسومة مكتوبة بالحجر وقد تم 

العثور عليها يف نقوش. كانت الحروف غري 
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"ودعا والية ماساتشوستس للصالة …

 … لنقض كل االضطرابات يف العامل لنرش 
الدين الحقيقي لربنا يسوع املسيح يف طهوته 

وقوته بني جميع شعوب األرض ".

– وقع جون هانكوك إعالن االستقالل. رئيس 

الكونغرس ثوريجرنال لواء؛ حاكم ماساتشوستس.

جون هانكوك



املربعة مربعة ومستقيمة ، ولكنها مل تكن متامثلة متاًما مثلها مثل العواصم. تم العثور 

عىل هذا النوع من الكتابة اليدوية يف أقدم مخطوطات مخطوطة العهد الجديد. كام أنه 

النمط السائد يف أقدم مخطوطات الربدى. إن القرون األوىل من الحقبة املسيحية ، رمبا 

األربع أو الخمس األوىل ، تعطينا مخطوطات مكتوبة بهذه الطريقة ، ال سيام يف الكتابات 

األدبية أو الشكلية. مثال عىل الكتابة اليدوية نسيال يشبه األحرف الكبرية املطبوعة 

اليونانية يف العرص الحديث.

ب. أسلوب مخطوطة

تدريجيًا تم تطوير الكتابة اليدوية املخططة من النمط نسيال. اآلن ، ومع ذلك ، تم ربط 

الحروف معا يف نوع من تشغيل خط اليد. هذا سمح أكرب رسعة يف النسخ. هناك بدأت 

أيضا أن تكون بعض الرسائل التي املتوقعة أعاله و / أو أقل من بقية الرسائل. أصبح هذا 

النمط مميزًا بشكل خاص يف األنواع غري األدبية أو غري الرسمية من الكتابات. بشكل عام ، 

ينتمي منط مخطوطة إىل القرون الوسطى من األلفية األوىل اے۔ڈی. ، حتى حوايل القرن 

التاسع.

سی۔ جيم منط طفيف

اكتسبت الكتابة اليدوية الصغرية حجاًم من كل من نسيال و الوغد-الجديد إنجازا هاما. 

كان لديه جامل نسيال و مدينة عالية الجودة املتدفقة من مخطوطة. الحروف أصغر ، 

وبعض الحروف متتد باستمرار فوق أو تحت خط بقية الحروف. هذا النوع يسمح برسعة 

يف النسخ وأيضا توفري لحفظ الفضاء. بدأ استخدامه يف الوثائق الخاصة خالل القرن التاسع 

، ومنذ القرن العارش ، كان شائًعا لألغراض األدبية أيًضا. إن طبعاتنا الجديدة املكتوبة 

باللغة اليونانية الحديثة تشبه هذا النمط أكرث من أي يشء آخر. سم

األسبوع املقبل سنقوم بفحص اآلثار التي أدت إىل جمع العنوان األسايس
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إلياس بودنو

". . . بدون قّوة روح الله القديرة تنري عقلك ، 
تحطّم إرادتك ، وتوجهك باستمرار إىل نفسه ، 

أنت ال تستطيع عمل يشء. . . "

– إلياس بودنو ، رئيس الكونغرس ؛ وقع معاهدة 

السالم إلنهاء الثورة األمريكية. محاٍم أول تم قبوله 

يف حانة املحكمة العليا يف الواليات املتحدة. واضع 

وثيقة الحقوق ؛
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