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  الفهرس
  

  ١٢١٢  مقدمةمقدمة

  ١٧١٧  منهج القمصمنهج القمص

  ٤٠٤٠  منهج الكتابمنهج الكتاب

  ٤٤٤٤  !!حينما يتحدى القمص بسيطحينما يتحدى القمص بسيط

  ٤٨٤٨  !!عاماًعاماً  ١٥١٥حراء أكثر من حراء أكثر من   تعبد ورقة مع النيب يف غارتعبد ورقة مع النيب يف غار

  ٥٠٥٠  !!ابن إسحاق صحابياً من أصل كتايبابن إسحاق صحابياً من أصل كتايبكان كان 

  ٥٢٥٢  !!وهب بن منبه صحابياًوهب بن منبه صحابياًكان كان 

  ٥٤٥٤  !!التدليس يف النقل عن ابن عطيةالتدليس يف النقل عن ابن عطية

  ٥٦٥٦  !!التدليس يف النقل عن ابن كثريالتدليس يف النقل عن ابن كثري

  ٦١٦١  !!الكشاف البن كثريالكشاف البن كثري

  ٦٦٦٦  !!ختبطه يف النقل عن البيضاويختبطه يف النقل عن البيضاوي

  ٦٧٦٧  !!قال البقالين يف الطمسقال البقالين يف الطمس

  ٦٩٦٩  !!قل عن ابن رشدقل عن ابن رشدالغزايل ينالغزايل ين

  ٧١٧١  !!يف الكتاب املقدسيف الكتاب املقدس... ... حماولة إثبات صحة كل حرف وكل كلمة حماولة إثبات صحة كل حرف وكل كلمة 

  ١٠٣١٠٣  !!اتفق النصارى على كتاب مقدس واحد ومل يتهم أحد منهم اآلخر بالتحريفاتفق النصارى على كتاب مقدس واحد ومل يتهم أحد منهم اآلخر بالتحريف
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  ١٠٤١٠٤  إيريناوس يتهم مرقيون بتحريف رسائل بولس وكتب األنبياءإيريناوس يتهم مرقيون بتحريف رسائل بولس وكتب األنبياء

  ١٠٥١٠٥  عهد القدميعهد القدميأورجيانوس يتهم اليهود حبذف ما يسيء ملشاخيهم من الأورجيانوس يتهم اليهود حبذف ما يسيء ملشاخيهم من ال

  ١٠٦١٠٦  كلزوس يتهم النصارى بتحريف اإلجنيل عدة مراتكلزوس يتهم النصارى بتحريف اإلجنيل عدة مرات

  ١٠٧١٠٧  يوحنا ذهيب الفم يعترف بضياع العديد من كتابات األنبياءيوحنا ذهيب الفم يعترف بضياع العديد من كتابات األنبياء

  ١٠٨١٠٨  األسفار املقدسة عند مليتواألسفار املقدسة عند مليتو

  ١٠٩١٠٩  الروماينالروماين  األسفار املقدسة عند هيبوليتوساألسفار املقدسة عند هيبوليتوس

  ١١٠١١٠  األسفار املقدسة عند أورجيانوساألسفار املقدسة عند أورجيانوس

  ١١٢١١٢  اسيوساسيوساألسفار املقدسة عند أثناألسفار املقدسة عند أثن

  ١١٣١١٣  األسفار املقدسة عند غريغوريوس الرتيانزياألسفار املقدسة عند غريغوريوس الرتيانزي

  ١١٤١١٤  األسفار املقدسة عند أمفيلوخيوساألسفار املقدسة عند أمفيلوخيوس

  ١١٤١١٤  األسفار املقدسة عند كريلس األورشليمياألسفار املقدسة عند كريلس األورشليمي

  ١١٥١١٥  األسفار املقدسة عند ثيئودور املوبسويسيتاألسفار املقدسة عند ثيئودور املوبسويسيت

  ١١٨١١٨  اليهود والكتاب املقدساليهود والكتاب املقدس

  ١٢٧١٢٧  !!تحريف؟تحريف؟مناقشة يوستينوس مع تريفو اليهودي تثبت العصمة أم المناقشة يوستينوس مع تريفو اليهودي تثبت العصمة أم ال

  ١٢٩١٢٩  يوستينوس يتهم اليهود حبذف عدة نصوص من العهد القدمييوستينوس يتهم اليهود حبذف عدة نصوص من العهد القدمي

  ١٣٠١٣٠  !!القول بالتحريف هو من اختراع املسلمنيالقول بالتحريف هو من اختراع املسلمني

  ١٣٢١٣٢  !!أسفار يونانية ضمن قمرانأسفار يونانية ضمن قمران

http://www.ebnmaryam.com



 10 

 

  ١٣٦١٣٦  مقارنة بني لفافة إشعيا والنص املاسوريمقارنة بني لفافة إشعيا والنص املاسوري

  ١٥٥١٥٥  !!يشهد القمص على وجود أخطاء يف النص العربييشهد القمص على وجود أخطاء يف النص العربي

  ١٥٦١٥٦  !!ريك كنيونريك كنيونالتدليس يف النقل عن فريدالتدليس يف النقل عن فريد

  ١٥٩١٥٩  !!ترجوم يوناثان لسفر التثنيةترجوم يوناثان لسفر التثنية

  ١٦٢١٦٢  !!مم١١٧١١٧نسخة من إجنيل يوحنا ترجع لسنة نسخة من إجنيل يوحنا ترجع لسنة 

  ١٦٨١٦٨  !!مم٩٩٦٩٩٦  سنةسنة  م تطابق ليننجراد املكتوبةم تطابق ليننجراد املكتوبة١٩٤٥١٩٤٥  سنةسنة  خمطوطات قمران املكتشفةخمطوطات قمران املكتشفة

  ١٧٠١٧٠  !!تضم التوراة كاملةتضم التوراة كاملة  ٤٤٤٥٤٤٤٥خمطوطة املتحف الربيطاين خمطوطة املتحف الربيطاين 

  ١٧٢١٧٢  !!خمطوطة حلب تضم العهد القدمي كامالًخمطوطة حلب تضم العهد القدمي كامالً

  ١٧٥١٧٥  !!قمص جيهل لغة كتابهقمص جيهل لغة كتابه

  ١٧٨١٧٨  !!كلمة إلوهيم ال تنطبق على شخص غري إهليكلمة إلوهيم ال تنطبق على شخص غري إهلي

  ١٧٩١٧٩  خامتةخامتة

  ١٨٢١٨٢  املالحقاملالحق

  ١٨٣١٨٣  تعليقات على كتاب الراهب القس دوماديوس الرزيقيتعليقات على كتاب الراهب القس دوماديوس الرزيقي  --١١

  ١٨٨١٨٨  ""داود رياضداود رياض. . رداً على درداً على د""  !!هل تطابقت السبعينية مع األصل العربي؟هل تطابقت السبعينية مع األصل العربي؟  --٢٢

  ١٩٥١٩٥  املراجعاملراجع

<<<<<<<<
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òß†Ôßòß†Ôßòß†Ôß@@@
 اتئَيسا ونِسفُنأَ ورِرش ناهللا مبِ وذُعنو هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن هلَّل دماحلَ إنَّ
اهللا  الَإِ هلَإِ الَ نَّأَ دهشأَو، هلَ يادال هل فَلضي نمو هلَ لَّضال مفَ د اُهللاهي نم، انالمعأَ
وحدالَ ه رِشلَ يكأَه وشهنَّأَ د محمداً عبده ورولُسه ى اُهللالَّص لَعيه وملَّس.  
آل }يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ{

  .١٠٢عمران
ا الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَ{ ها أَيثَّ يبا و هجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نكُم م

 كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء ونِسرياً واالً كَثا رِجمهنم
  .١النساء}رقيباً

}و قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدالً سقُولُوا قَو
  .٧١-٧٠األحزاب}ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

محم يداهلَدي ه ريخالَى، وعاِهللا ت ابتك يثدالْح قد؛ فَإِنَّ أَصدعا بلَّى اُهللا أَمص ،د
علَيهَ وسلَّم، وشر اُألمورِ محدثَاتها، وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ، وكُلَّ 

  .ضالَلَة في النارِ

Ž†žÈfli@bŞßpcZ@@
با تمونَ ععافدي نيى فَزِعارصةُ الناوِسقَس به نِنيذُ سنسِ ماملُقَد ابِهِمتك ةمصع نقَّى م

اتلَّمسم هبا شجِهائتن نم ريكَث حبي أَصالَّت ةيلْمالع اثحاَألبو ةيقْدالن اتاسرالد دض 
ساوِسةَ نسوا أَنَّ املُدافع عند العالَمِ الغربِي؛ املُتعصبِ منهم وغَريِ املُتعصبِ، لَكن القَ

ر والَبد أَوالً  ضى الَ يتح ،لَّمعتأَنْ ي كَلَّمتلَ أَنْ يقَب لَه دالَبفَاعِ، والد اتوأَد كلتمأَنْ ي
صؤالَِء املُته نكَانَ مو ،فَعنأَنْ ي نالً مدفَـبلدل رِينةـلنصعن ا اعِـدالقمص  راني
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؛ دفَاعاً عن عصمة ١الكُتب )يفَرخ(الَّذي شمر عن ساعده، وأَخذَ  عبد املسيح بسيط
اته ظَننولكَثْرة . كتابِه املُقَدسِ - أَننا سنجِد عالماً عند القَومِ، لَكن وجدناه  وهلَةً امؤلَّفَ

ومع أن حاله عند ، رسل الدعاوى دون بيان وال برهاني أيضاهو  - اَألسف معِ
إال أنه مل يتورع عن اخلوض بيديه ورجليه يف حالك،  ديث يف النصرانياتاحل

فأخذ يلوي أعناق اآليات ليجعلها تنطق بغري ما فيها، لكنه لن يفلح أن  ؛اإلسالم
  .يفلت من ميزان احلق الذي وضعناه فيه

بي وف ربدا أَتا أَنمنيبِهكُت، وجأَ دتحسن ا قَمد الُقَي فإِ :ايهنها مستقَنع آسن ،
ترتكس كَلْاَ يهفلمات وتنتكس لْي اَفدرلْاَ كابِهطو ،لْاَ مِالَظَّلْي اَفأَ، فَيمِهِبردنْأَ ت 
يلُعأَ وبِ اَِهللا لُهمرتهِعلذَّاَ ميك، ومرقَتاهم العلي، وورِنلْم اَهاحلق- ضيءو - ،

الدكتور زغلول ، فَتراه يخاطب ا هو أَحق بِهأَنه يتهِم اآلخرِين بِم ووجدت دأْبه دائماً
كتور كيف تتكلم عن أمور ال يا سيادة الد: (قَائالً بِفَظَاظَة - حفظَه اُهللا- النجار

الدكتور زغلول متهماً وقال كذلك  ،٢!!)تعرف عنها شيئاً وتدعي العلم فيها؟
وسنربهن بالدليل العلمي واملنطق (: ث بغري علم، وال دليل وال منطقبالكذب والتحد

)والوثيقة والربهان بطالن وكذب كل ما ادعاه بغري علم وال دليل وال منطق
٣، 

 نعندما لَكنضكَالَمِ  ع نم اتفقر ضععلى حمك الربهان العلمي؛  القمص بسيطب
واليت تظهر ، رغم شنشنة املتعاملني اليت ال تفارق كالمه، أَنه هو املُستحق للَّومِ فسنجد

يدعون فيه أنَّ الكتاب املقدس، هو كتاب : (لكل مسلم) املستفز(يف قوله  - مثالً-
بل !! االعتماد عليه، كما يقولون أيضا أنه نسخ وأُلْغي مبا جاء بعده حمرف وال جيوز

                                                 
  !جتاوزت كتب القمص عبد املسيح بسيط اخلمسة ومخسني كتاباً ١
  .٢٦صالقمص عبد املسيح بسيط، عظمة الكتاب املقدس  ٢
  .٣٠السابق ص ٣
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أمر ، جمرد التفكري يف ٤)ويرفضون بصورة مطلقة أنْ يضعوه مع كتام يف جملد واحد
ويستنكره الد الواحد الذي يضم الكتاب املقدس مع القرآن هو شيء مهني ومستفز 

ابه املقدس مع كتب البوذيني كل نصراين أن يو كما يستنكر ،كل مسلم ضع كت
  ٥!واهلندوس املقدسة

  :ورحم اُهللا أَبا اَألسود الدؤلي إِذْ يقُولُ
  .ار عليك إذا فعلت عظيمــع                           ال تنه عن خلق وتأيت مثله

قَوأَ دحسن الشاعر حالَقَ ني:  
بن يعيب وعيبه متشعيا م                          كم فيك ميبوأنت تع عيب ن.  
استنِثَّحنِي صأُ القمص بسيط أن يعِسممِلَالقَبِ ك ي فَالذقْارته مفَ ذُنتركَ ةادنْأَ ت ونَكُت 
، ةاسردالو ثحي البا فيهقضأَ نينِس دعب الَّب إِتكْأَ الَّأَ تمزع دقَ تنكُ دقَو، ةٌيلَوِطَ
قَود مرت سنوأَ اتحسأَ بنِني حصلت فا يهزاد ريِِساَلْمو ،ي أَنِألندكْراَأل نَّأَ تمر 

 تقْد امتشقَفَأيت بِعيني اغْترار بعض السذَّجِ بِما يكْتبه القمص، رو، يهف لَزه جد الَ
بمِلَلقَان اَن، وسطّرت لباغي النجاة معقِحلَم اَال ومغهلُم اَانطَ ،ىدالباً ماِهللا ن العنَو، 

سائنْأَ له يجي أَنِلَعهالً لذَها العلم.  
رى أن احلوار العلمي احملترم املتبادل هو بل أنا أ! ال أرجو ذا الكتاب فتنة، معاذ اهللا

اإلسالم يدعو  أنعرفنا ل ؛تعلمنا حقاًفإننا لو  ؛الفنت إثارةع الطرق وأجنحها ملن لأفض
وكان أهم ما دفعين لكتابة هذا  ،يدعو إليهلعرفنا أن اإلجنيل  إىل السالم، وكذلك

الكتاب هو جرأة القمص عبد املسيح بسيط على تفسري آيات القرآن بفهمه هو، ال 

                                                 
  .٧مص عبد املسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب املقدس عن نيب آخر يأيت بعد املسيح؟ صالق ٤
أرجو أال يفهم أحد من كالمي هذا أنين أساوي بني النصارى وبني البوذيني، وحاشا أن أفعل ذلك؛  ٥

  .فالفرق بني أهل الكتاب وبني غريهم كبري جداً
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تبت هذا الكتاب ألعرض ما بفهم املسلمني، أو حىت بفهم منطقي بأدلة صحيحة، فك
األدلة اليت تدحض خ والسباب، الذي ينا عنه، مستعرضاً يقوم به، مبتعداً عن الصرا

خفّة بضاعة الرجل يف أمر دينه؛ حىت يعلم قدره، وال جياوز أوضحت  كما كالمه،
ا لكتبه،، ولو أنه ابتعد عن اخلوض يف ثحده فنسأل اهللا  وابت اإلسالم، ملا تعرضن

  !، وأن يلطف بناالسداد
يف منتديات اجلامع  األفاضل األكارم اإلخوةبعض ولزاماً علي أن أشري إىل أن 

القس ( املتميز سبقوين يف نقد القمص حني كتبوا حبثهم  -بارك اهللا فيهم- ٦اإلسالمية
التزموا  -جزاهم اهللا خرياً-لكن اإلخوة ) عبد املسيح بسيط أبو اخلري يف ميزان العلم

م مبناقشة القضايا اإلسالمية، ومل يتعرضوا لنقد كالم القمص بسيط يف أمور يف حبثه
نصرانية إال فيما ندر، أما أنا يف هذا الكتاب فناقشت فقرات متنوعة من كتب 
القمص؛ سواء يف حديثه يف اإلسالميات أو النصرانيات، وقد أفادين هذا البحث كثرياً 

ن مناقشتهم لكالم القمص عيباً يف النقل ومل أرى عيف كتايب هذا كما سترى، جداً 
بسيط، حيث إنه من العبث إعادة البحث فيما حبثه اإلخوة، لكنين ألزم نفسي بتوثيق 
ما نقلته عنهم، إن مل يكن موثقاً، وألزم نفسي كذلك بالدفاع عن كل حرف نقلته 

جيزيهم أن فنسأل اهللا صحته وقوته، لدي تقرر  إال بعد أنعنهم  تهنقل ين ماعنهم، ألن
القائمني على هذا املنتدى وكافة املنتديات واملواقع  وأن يوفق، عنا خري اجلزاء

   .إىل ما فيه اخلرياإلسالمية 
اللهم اجعله ذخراً لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكرمي، وال جتعل 

  .ألنفسنا فيه شيء

                                                 
6 www.aljame3.net 
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  .اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد
  .م لنا العوج، وأصلح لنا الزللطأ، وقواللهم اغفر لنا اخل

ا سترك   .اللهم يا رب أدم علين
´ße                                                          @@

                                                                @@@@¼c¼c¼c¼c����‡î�Ûa@‡‡î�Ûa@‡‡î�Ûa@‡‡î�Ûa@‡@@@@ÉîjŽ�ÉîjŽ�ÉîjŽ�ÉîjŽ�@ @@ @@ @@ @
  هـ١٤٣١ب ـرج ١٥

  م٢٠١٠يونيــه  ٢٦
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—àÔÛa@wèäß—àÔÛa@wèäß—àÔÛa@wèäß@@@Áî�i@|î�½a@†jÇÁî�i@|î�½a@†jÇÁî�i@|î�½a@†jÇ@@@
قرأت أكثر كتب القمص عبد املسيح بسيط، وأغلب مقاالته، فبدا يل بوضوح مدى 

وتبني يل أن الرجل ما حصل من العلم الذي يكتب فيه إال ما ، أصابهالقصور الذي 
وأكثر ما حصله تالف فاسد، أو هو مما عفى عليه الزمان فتغري، وأصبح فوق قشوره، 

ما قد أصبح نظريات من  ونذكرحني يتندر العلماء، أو حني يإال ماضياً ال يذكر 
وقد كان أوىل له أن يفرغ التصديق، القبول واملاضي العتيق، حل مكاا جديد أجدر ب

ال سيما  إن كان حريصاً على سلوكها، نفسه سنيناً للدراسة، ليسلك جادة الطريق،
ي منهجه على هيئة نقاط، فرأيت أن أجلوهو عند القوم عظيم الشأن، رفيع املقام، 

 إليك أهم معامل منهجهفوأمثل لكل منها بعض األمثلة حىت يظهر للقارئ ما ظهر يل، 
  :من كتبه

�üëcZ إخفاء ما قد يقف عقبة يف سبيل الوصول غضاضة يف القمص جيد ال ، التدليس
االفتقار إىل كشف عن مدى يدليس ت، وهذا مسبقاً األهداف اليت حددها تلكىل إ

ألن األمانة تقضي بأن يظهر الباحث كل ما جيده خالل حبثه؛ ليصل  ،مانة العلميةاأل
ومن ، يصدقهيف اية املطاف إىل النتائج الصحيحة، وكي ال يكون مضلالً ملن 

 من كتابات اآلباء ر أموراظهإالتدليس كذلك بتره لكالم من ينقل عنه، وكذلك 
، ومما حيزن دليس مستقبح جداًالت أخرى، وكل هذه األنواع واألشكال من اءخفوإ

  !من رجل ديناإلنسان أن خترج 
  :يتضح األمرحىت ه، تدليسلنضرب بعض األمثلة و

  :قوله الذي يعج بالفوضى :األول
أن هناك خمطوطة أخرى غري كاملة لسفر إشعيا وجدت : بروس. ويقول ف ف ((

األوىل، وهي تتفق  متييزاً هلا عن" Bإشعيا "مع املخطوطة األوىل، وأطلق عليها 
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% ٩٥بصورة رائعة مع النص املاسوري العربي الذي بني أيدينا بنسبة تزيد على 
أما اخلمسة باملائة الباقية فهي اختالفات ناجتة عن زالت النسخ أو اختالفات . منه

 Archer, Survey of the Old Testament Introduction".يف أشكال الكلمات

19.  ((
٧.  

  :ليقاتوهنا ثالثة تع
بروس وهذا خطأ، والعجيب أن القمص . ف. زعم القمص أن هذا كالم ف - ١

 .Gleason Lآركر . بعد هذا النقل مباشرة إىل أحد كتب جليزن لالقارئ نفسه حييل 

Archer ٨!واهللا إنه أمر حمري! بروس هذا الكالم يف كتاب آركر؟ كتب،  فهل  
ن كتاب جليزن آركر وهذا خطأ م ١٩فحة صالذكر القمص أن هذا الكالم يف  - ٢

، وواضح أن القمص مل يطلع على هذا ٢٩فحة صال، إذ إن هذا الكالم يف آخر
إىل  خطأً الكتاب بنفسه، بل فقط نقل عن جوش ماك دويل، وتابعه يف عزو الكالم

بعد سنتحدث ونه نقل هذا الكالم عن ماك دويل، ، ومل يشر القمص إىل أ١٩صفحة 
ملطول من كتب جوش ماك دويل، وكذلك سنتحدث عن هذه عن نقل القمص اقليل 

  .الفقرة يف كالم ماك دويل بالتحديد
تتفق بنسبة  1QIsb" شعيا بإ"شعيا الثانية إمل يقل جليزن آركر أن خمطوطة  - ٣

ا إمع النص املاسوري العربي، بل كان يقول هذا الكالم عن خمطوطة % ٩٥ شعي
 The Great" شعيا العظيمةإلفافة "باسم  وهي معروفة 1QIsa) شعيا أإ(األوىل 

Isaiah Scroll  ااملخطوطة الوحيدة لسفر كامل ضمن خمطوطات قمران، فأراد  أل

                                                 
٧

  .١٠٤ص ٣٠حاشية . والقائلني بتحريفهالكتاب املقدس يتحدى نقاده  
٨

  ! ٤١٩بروس يف كتاب جليزن هذا إال مرة واحدة يف صفحة . ف. ف اسم مل يذكر 
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جمرد القمص بسيط أن يوهم القارئ أن كالم جليزن عن املخطوطة الثانية واليت هي 
  :قصاصة صغرية، لكن ما قاله جليزون بالنص اإلجنليزي هو

((Even though the two copies of Isaiah discovered in Qumran Cave 

1 near the Dead Sea in 1947 were a thousand years earlier than 

the oldest dated manuscript previously known (A.D. 980), they 

proved to be word for word identical with our standard Hebrew 

Bible in more than 95 percent of the text, but in 1QIsb, (ca. 75 

B.C.) the preserved text is almost letter for letter identical with 

the Leningrad Manuscript. The five percent of variation 

consisted chiefly of obvious slips of the pen and variations in 

spelling)).9  

 

  : وترمجته
شعيا املكتشفتني يف الكهف األول من كهوف قمران إسفر  خمطوطيت بالرغم من أن((

ألف سنة من أقدم خمطوطة كانت بم كانتا أقدم ١٩٤٧بالقرب من البحر امليت سنة 
ا معلى تطابقه ناا برهمإإال ) م٩٨٠(معروفة لدينا من قبل  ا كلمة بكلمة مع كتابن

ر من من النص، لكن يف حالة خمطوطة اشعيا الثانية % ٩٥ املقدس العربي يف أكث
. حرفاً حلرفنص خمطوطة ليننجراد فإن النص املوجود ا يطابق ) م.ق ٧٥حوايل (

ناجتة عن زالت واضحة يف النسخ واختالفات يف % ٥واالختالفات املقدرة بـ 
  .))اهلجاء

، الكاملة املخطوطة األوىل ختصاليت يتحدث عنها جليزن آركر % ٥فنسبة الـ 
  !القصاصة الثانية الصغرية عنوليست 

                                                 
9 Archer, G. L. A survey of Old Testament introduction P. 29. 
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األسفار ذكر  يفأثناسيوس الرسويل  ١٠على قديس الكنيسةدلس كذلك : الثاين
  :حني قال ١١القانونية

قائمة بأسـفار   ٣٦٥ويذكر القديس أثناسيوس الرسويل يف رسالته الفصحية للعام ((
ف يف ترتيبه عـن ترتيـب   ولكنه مثل أورجيانوس خيتل. كتابا ٢٢العهد القدمي تضم 

التلمود، ومثل أورجيانوس أيضا يلحق باروخ واملراثي والرسالة مع إرمياء كسـفر  
ولكن للدقة العظيمـة أضـيف   : "مث يذكر قائمة الكتب القانونية الثانية قائال. واحد

كتابات ذات ضرورة، ألنه توجد كتب أخرى إىل جانب هـذه منضـمة حقـا يف    
كذا كتبها القمص وهـي املنضـمون   ( باء ليقرأها املنضمنيالقانون واليت حددها اآل

حكمة سـليمان  : حديثا إلينا والذين يرغبون للتعلم يف كلمة الصالح !)ألا فاعل
  ١٢.))"وهي منضمة يف القانون... وحكمة سرياخ وأستري ويهوديت وطوبيت 

  :ر اليت أخطأ أو دلس فيها القمص بسيطووهنا نشري إىل بعض األم

                                                 
١٠

ما شابه، لكن واحلمد هللا أراحتين جداً قديس أو كنت أحترج بشدة أن أطلق عليهم لقب شهيد أو  
  .طريقة األستاذ سامي عامري اليت يستخدمها وأدعو كل املسلمني إليها

١١
لفظة يونانية معناها : قانون((": زمنهمدير كلية الالهوت يف حلون يف " قال القمص ميخائيل مينا 

قاعدة ويعرب ا عن جمموع أو سلك تنتظم فيه األسفار اإلهلية، ومن مث صار جمموع هذه األسفار يدعى 
ميخائيل مينا، علم الالهوت / القمص ))وقانونية السفر عبارة عن كونه من األسفار املقدسة .قانوناً

  .٤٣ص) الد األول(حبسب معتقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
١٢

  .٨٨، ٨٧الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص ص  
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م، ٣٦٧ الفصحية للعـام  الرسالة يهلة اليت ذكر فيها أثناسيوس هذا الكالم الرسا -١
  !القمص بسيط ذكرم كما ٣٦٥وليس 

والداعي  ،اليت ذكرها أثناسيوسالقانونية مل يذكر القمص بسيط قائمة األسفار  - ٢
األسفار القانونية  ضمن ذكرهوعدم  أستري أثناسيوس لسفر جتاهلإىل ذلك هو إخفاء 

لكن زمان إخفاء احلقائق قد ذهب ووىل، وأصبح العلم متاحاً للجميع  ،املقدسة
  !أقلببضغطة زر أو بلمسة شاشة أو 

الكتب القانونية الثانية  ذكرأن أثناسيوس  زعمالقارئ حني القمص بسيط خدع  - ٣
، وهذا تزييف للحقائق، وإثبات ما نفاه أثناسيوس نفسه، ضمن الكتب املقدسة
منضمة إىل القانون، لكن القمص  ليستهذه الكتابات  :لفأثناسيوس نفسه يقو

  !، ليوافق ما يدعيه ويهواهثباتباإل العبارةحذف النفي وجعل !) األمني(
( :يقول أثناسيوس السابقة،  تلكوملزيد من الدقة، أضيف هذه الكتابات الضرورية إىل (

مون حديثاً إلينا، ، لكن اآلباء ذكروها ليقرأها املنضوهي ليست من حمتويات القانون
حكمة  : the word of godlinessوكذلك الذين يرغبون يف دراسة كلمة القداسة

وما يسمى تعاليم الرسل، سليمان، حكمة سرياخ، وأستري، ويهوديت، وطوبيا، 
ا إخويت األسفار املذكورة أوالً موجودة يف القانون، واملذكورة  والراعي، لكن ي

)الحقاً تقرأ فقط (
١٣.  

، وأكد على ذلك بعد ذكرها، بل إنه يوس ذكر أن هذه األسفار غري قانونيةفأثناس
الراعي، فهل يعتقد القمص كتاب تعاليم الرسل، وكتاب ذكر من ضمن هذه األسفار 

  !ضمن األسفار القانونية الثانية عند أثناسيوس؟ تعاليم الرسل والراعي هلرماس كاناأن 
                                                 

13 Schaff, P. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. IV.  
Athanasius: Select Works and Letters. P. 551. Oak Harbor. 
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ووضع مكاا نقاط؛ " م الرسل والراعيتعالي"كلمات !) األمني(أخفى القمص  - ٤
  !ليخدع القارئ مرات ومرات

من فإذا كان التدليس دأبه يف النقل عن كتب آبائه، فماذا سيفعل إن كان ينقل عن 
  !ختيل، تصور !؟هو على غري ملته

ويف هذا الكتاب ستجد أمثلة كثرية جداً لتدليس القمص بسيط على العلماء، واآلباء، 
  !احلقائقكثري من الوكذلك إخفاء 

�bîãbqZ خاصة جوش ماك دويل عن الدفاعيني الغربينياملطول من النقل  االكثار ،
Josh McDowell ونورمان جيسلر ،Norman Geisler،  ويكشف هذا عن عدة

  :أمور، أمهها
كتابات دفاعية، غري إمنا هي وجيسلر  ، ألن كتابات ماك دويلكنه العلميعدم مت -أ

ن القمص أن يطالع كتابات املتخصصني يف  متخصصة، وكان علي ااالت اليت يريد أ
  !يكتب فيها

، وال تصلح يستقى منها معلومات، ألن هذه الكتب غري علمية، فال تدليسه - ب
  !للتوثيق

فاجئ بالكم اهلائل نو نظرة سريعة يف مراجع القمص بسيط جند تكرار امسيهما كثرياًبو
ن القمص قد نقل  ؛لماك دوي جوشاملنقول عنهما، خاصة  فيبدو األمر كما لو أ

  ١٤!كتبهصفحات كاملة من 

                                                 
١٤

  :جوش ماك دويل كتبوأشهر من أهم  
- Evidence That Demands a Verdict.  
- Josh McDowell Answers Five Tough Questions. 
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برهان جديد ((: جوش ماك دويل على االقتباسات املطولة من كتابعديدة جند أمثلة 
الكتاب (( :يف كتاب The New Evidence That Demands a Verdict ))يتطلب قرار

، ومن كتب القمص بسيطوهو من أشهر  ))املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه
  :ذلك

 ن من جوش ماك دويل، كما أشار إىل ذلك القمصقتبستام ٤٣، ٤٢ اتالصفح -
  !نفسه

  !كما أشار إىل ذلك ٣٠، ٢٩، ٢٧نقل القمص عنه يف الصفحات  -
من كثرة النقوالت املطولة اليت ينقلها القمص بسيط  ٣٤حىت  ٣١تبدو الصفحات  -

  .كتاب ماك دويل كما لو كانت ترمجة جلزء من! عنه
  ...وغريها

  :نها تتمتع بأمرينموكتابات جوش ماك دويل هذا الذي مأل القمص كتبه نقال 
  !إىل العلم ةفتقرمكتابات دفاعية،  -أ

ثبات شهادة خمطوطات إل ةاولومن ذلك ما قاله يف حم، كثرة التدليس على العلماء - ب
  :قمران للنص العربي املاسوري

أستاذ  يصلاملكتشفة يف قمران مع النص العربي احلايل،  شعياإبعد مقارنة خمطوطة ((
آركر . ن لالعهد القدمي جليزGleason L. Archer  إىل أن خمطوطات البحر امليت

من % ٩٥برهنت على تطابقها كلمة بكلمة مع كتابنا املقدس العربي يف أكثر من "
النسخ واختالفات ناجتة عن زالت واضحة يف % ٥النص، واالختالفات املقدرة بـ 

))"يف اهلجاء
ا ماك دويل إىل ص ١٥  A Survey of Oldمن كتاب ١٩وحييلن

Testament Introduction وهنا أكثر من تعليقن آركرجلليز ،:  

                                                 
15 McDowell, J. Josh McDowell's handbook on apologetics (electronic ed.). 
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    !١٩، وليس ٢٩ن هو يف الصفحة ما نقله عن جليز -أ
ن، ففي الكلمات اليت تلي اقتباس ماك دويل اعتراف صريح من جليزبتر كالم  - ب
قد  ، وإن كانةعائلة املاسورينص الن بوجود نصوص من عائالت ختتلف عن ليزج

  :فيقول ١٦زعم أن هذه النصوص املختلفة ال يوجد ا ما يؤثر يف أي عقيدة،
حىت قصاصات التثنية وصموئيل املكتشفة ضمن خمطوطات البحر امليت واليت تشري ((

ال تعطي أي عقائد أو فاملستلم، نصنا العربي عن نصها  تلفخينصية  ةإىل وجود عائل
))تعاليم خمتلفة، وال تؤثر يف رسالة الوحي

١٧!  
 Norman أما عن اقتباسات القمص بسيط الطويلة والكثرية عن نورمان جيسلر

Geisler  أن أشري إىل نورمان جيسلر هو من أكثر املتعصبني  :أنفينبغي علي
دميية، ويفتقر إىل اسة العلمية األكابالدر ١٨للنصرانية يف أمريكا، وال تتميز كتاباته

مع شخص مسى نفسه عبد  هكااشتر ومن األمثلة على ذلكأصول البحث العلمي، 
اهلالل : الرد على اإلسالم(( أطلقا عليه اسميف تأليف كتاب  Abdul Saleeb الصليب

، Answering Islam: The crescent in light of the cross)) يف ضوء الصليب
                                                 

١٦
ضمن خمطوطات قمران هي حجة ضعيفة تذكر للهروب  جديدةمسألة عدم وجود عقائد أو تعاليم  

من واقع االختالفات العديدة بني خمطوطات قمران واملخطوطات األخرى، وكأن اهلدف الوحيد من 
تاب الكتاب املقدس هو تقرير العقائد للناس، وكأن القصص واألحداث والتواريخ املذكورة يف الك

، بل إن نصوص العقائد يف الكتاب املقدس بعهديه ال متثل إال نسبة ضئيلة جداً من !املقدس عدمية القيمة
  !نصوص الكتاب

17 Archer, G. L. A survey of Old Testament introduction P. 29. 
١٨

  :له عدة مؤلفات منها 
- Baker's Encyclopedia of Christian Apologetics.  
- Geisler, N. L., & Saleeb, A. Answering Islam: The crescent in light of the 
cross. 
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حيث إنه يعتمد  ؛هذا الكتاب عن سوء بضاعة الرجل، وعن فقره العلمييكشف لنا 
يف نقد اإلسالم على كتابات املستشرق آرثر جيفري، وكأن كتابات جيفري حجة 

، وكان على جيسلر أن يتعرف على اإلسالم من خالل !على اإلسالم أو املسلمني
  !املراجع اإلسالمية، ال من خالل مستشرق كاره

، يف غري الدفاعيات ال يؤخذ عنه العلم؛ لعدم ختصصهفكحال جيسلر  فمن كان حاله
  !ألولويات البحث األكادميي تطبيقهولعدم 

الكتاب املقدس يتحدى ((وقد نقل القمص بسيط عن جيسلر نقوالت كثرية يف كتابه 
، ١٤٦، ١٠٨، ١٠٦، ٩١ ،٤٢ ،١١ ،٩، ٧ص  ص يف ))نقاده والقائلني بتحريفه

  !لكثري، ويف كتبه األخرى كذلك، وغريها ا١٥٠، ١٤٨
وكان يكفي القمص بسيط أن يكتب فقط كتاباً ينصح فيه القارئ بقراءة كتابات 

  !ماك دويل وجيسلر بدالً من أن يتعب نفسه يف النقل
�brÛbqZ مثل، يوثق معلوماته مبراجع غري معتمدة راجع غري معتمدةاالعتماد على م:  

االستدالل بني جماهيل، وفرق بني االستفادة منها، و اليت يكتب مقاالا ديايالويكيب -أ
 لكنديا ال حيتج به على أحد، يألن ما يكتبه ااهيل يف الويكيبأو التوثيق منها، ا، 

بعد توثيق املعلومة ؛ ، ونستفيد من أي موقع أو مرجع آخرميكننا أن نستفيد منه
  !توثيق وحبثها، أعين أن معلومات الويكيبيديا نفسها حتتاج إىل

) الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه((وقد استدل القمص بالويكيبيديا يف  (

وكذلك يف  ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ١٠، ٨، ٧، ٦ص  يف ص: مرات عديدة منها
  !كتب أخرى

يف توثيق  اإلنترنت مواقعكذلك اعتمد القمص يف نفس الكتاب على بعض  - ب
  !١٠١ ،١٦، ١٥، ١٢ص معلوماته، كما يف ص
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�bÈia‰Z الكتاب املقدس يتحدى نقاده (( هفكتاباملوضوع الواحد أكثر من مرة،  تكرار
الوحى اإلهلى ((يكاد يكون نسخة أخرى مكررة من كتابه  ))والقائلني بتحريفه

عظمة ((، وكذلك نسخة من مكررة من كتابه ))وإستحالة حتريف الكتاب املقدس
، وكذلك نسخة مكررة من كتابه ))السنني حفظ اهللا له عرب آالفوالكتاب املقدس 

فلو قرأ شخص أحد هذه الكتب لكان كمن  ،))؟هل ميكن حتريف الكتاب املقدس((
  !قرأها مجيعاً

أن )) الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه((من كتاب  الفصل التاسعيكاد 
  !حاجة له من نفس الكتاب يف تكرار ممل ال العاشر الفصلمع  اًيكون متطابق

ر من كتاب، وكلها كذلك  على نفس  حمتويةكتب عن موضوع كتب األبوكريفا أكث
أبوكريفا العهد اجلديد، كيف كتبت؟ وملاذا رفضتها ((املادة العلمية تقريباً، فكتابه 

هل هناك أسفار مفقودة يف الكتاب ((يبدو وكأنه جزء مقتطع من كتابه  ))الكنيسة؟
  !والزيادات مع بعض التفصيل ))؟املقدس

كذلك كتب عن إميان آباء ما قبل نيقية بالهوت املسيح أكثر من كتاب، فكتابه 
حيوي نفس املادة )) الهوت املسيح حقيقة إجنيلية تارخيية، أم نتاج جممع نيقية؟((
وكأنه  ))هل آمنت الكنيسة األوىل بأن املسيح هو اهللا؟((اليت يضمها كتابه  )العلمية(

    !كتاب حتت اسم آخراكتفى بطبع نفس ال
إىل بعض األمور اليت يكررها إشارات وكذلك سيجد القارئ يف ثنايا هذا الكتاب 

  !كثرياًباحلرف القمص 
�b�ßb�Z تكشف لنا عن عدة بالطبع هذه التناقضات ، مع نفسه مرات عديدة التناقض

  :أمور؛ أمهها
  .حمدودية العلم -
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  .االستهانة بالقارئ -
  .أمهية عظيمة؛ أال وهو التأليف االستهانة بعمل ذي -

  :-على سبيل املثال- حيث جنده يقول
كما وجد العلماء عشرات النسخ للتوراة يف جبال قمران يف منطقة البحر امليت ((

)م١٩٤٥سنة  (
١٩.  

بدأ اكتشاف خمطوطات قمران أو لفائف البحر امليت ((: بينما يقول يف كتاب آخر
))م١٩٤٦ابتداًء من سنة 

٢٠.  
وترجع قصة اكتشاف هذه املخطوطات إىل راعي ((: فيقول ثالثاًر تارخياً لكنه يذك

، فرمى ٧١٩٤كان يبحث عن معزة ضائعة يف مارس " حممد"أغنام بدوي امسه 
حجراً يف ثقب يف تل على اجلانب الغريب للبحر امليت، على بعد مثانية أميال جنوب 

ل ليستكشف األمر، أرحيا، واندهش وهو يسمع صوت حتطيم آنية فخارية، فدخ
. فوجد أواين فخارية كبرية حتتوي على لفائف من اجللد ملفوفة يف أنسجة كتانية

وملا كانت األواين الفخارية مغلقة بإحكام، فقد بقيت املخطوطات يف حالة ممتازة 
فقد وضعت تلك املخطوطات داخل األواين عام  ٢١سنة، ١٩٠٠ملدة حنو 

  ٢٢!))م٦٨
                                                 

١٩
  .٣٧عظمة الكتاب املقدس، وحفظ اهللا له عرب آالف السنني ص 
٢٠

  .٧٠هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ص 
٢١

شفة إشعيا املكتاإلوىل لسفر لفافة الأمهها  ؛هذا الكالم إمنا ينسحب فقط على خمطوطات قليلة جداً 
كهوف يف الكهف األول، وكانت أول املخطوطات املكتشفة، أما أكثر املخطوطات املكتشفة يف 

  :، انظر!فهي عبارة عن قصاصات وجذاذات قمران
- Timothy H. Lim, The Dead Sea Scrolls: A Very Short Introduction. P. 32. 
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  .اتقوا اهللا يف القارئ !ى؟ما هذه الفوض: لعلك تقول
  .ها هناال داعي لتكرار وسيجد القارئ يف هذا الكتاب بعض األمثلة األخرى،

�b�…b�Z اهيل االكثارمستقبح قليله، فما بالك بكثريه ، وهو فعلمن النقل عن ا!  
فما قيمة نقل عن مل يسمه،  إن الباحث أو الكاتب ال جيوز له أن ينقل عن شخص

  :، فتراه يقولوهذا األمر قد تشبعت به كتب القمص بسيط ،أحد بغري اسم
اليهود والربيني يف العصور الوسطى واحلالية أنَّ الزمن  وقال كثري من العلماء (( - ١

  ٢٣!)) !!الذي كان جيب أنْ يأيت فيه املسيح املنتظر هو القرن األول امليالدي
 وجد ضمن خمطوطات بل أن أحد العلماء يؤكد أن قسما من سفر الالويني(( - ٢

  ٢٤!))ق م أي قريبا جدا من عصر عزرا الكاتب ٤٠٠البحر امليت يرجع إىل سنة 
وترجع أقدم اللفائف وهى ألسفار الالويني واخلروج وصموئيل إىل ما قبل (( - ٣

ق  ٢٥٠ترجع لسنة ) ٤من كهف (ق م، إذ يرى العلماء لفة اخلروج  ٢٥٠سنة 
ق م، ويرى أحد  ٢٨٠ترجع حلوايل  م، ويرى بعضهم أن لفة لسفر صموئيل

  ٢٥!))ق م ٤٠٠   العلماء أن هناك لفة لسفر الالويني ترجع لسنة

                                                                                                                                      

- Wegner, P. D. A student's guide to textual criticism of the Bible: Its 
history, methods & results P. 27. 

٢٢
  .١٠٠ص ٢٦الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه، حاشية 
٢٣

  .١٢صهل تنبأ الكتاب املقدس عن نيب آخر يأيت بعد املسيح؟  
٢٤

يك ميز القمص هذه الكلمات باخلط السم. ٢٦ه صالكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريف 
  !، لكن أين توثيق هذه املعلومة، ومن هم هؤالء العلماء؟عندهليلفت انتباه القارئ إليها ألمهيتها 

٢٥
وكرر نفس الكالم حبروفه  .١٠١، ١٠٠ص صالكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه  
  ! ٤٧عظمة الكتاب املقدس وحفظ اهللا له عرب آالف السنني ص "يف 

http://www.ebnmaryam.com



 29 

 

أن كتبة ومؤلفي هذه األناجيل كانوا مسيحيني متأثرين : "ويقول أحد الكتاب(( - ٤
بالغنوسية أرادوا أن يقدموا سرية للمسيح تتفق مع أفكارهم الغنوسية واليت هي 

يهودية ومسيحية وفارسية : وأساطري وخرافات شىت خليط من عقائد وفلسفات
ويونانية ورومانية اخل أرادوا أن حييطوا املسيح حىت يف طفولته الة من القداسة 
واملعجزات فاخذوا ينسجون حوله معجزات غريبة فجة تتنايف مع الذوق والضمري 

ن كانت العربة عندهم حبشو أناجيلهم باملعجزات بصرف النظر ع، واألخالق
وكدليل ، مضموا واهلدف واملغزى منها فالطفل يسوع كان قادرا على كل شئ

على ذلك نسبوا له معجزة خالصتها انه كان يقتل األطفال رفاقه عندما يلعب 
تنفرد ) أناجيل الطفولة(والغريب أن هذه األناجيل الساذجة !! معهم عندما يغضبوه

 توجد إال ذه األناجيل ومل ترد يف ببعض املعجزات اليت اختلقها مؤلفوها واليت مل
) Apocryphaاألبوكريفا (األناجيل األربعة وال يف عشرات األناجيل املنحولة 

األخرى مثل أن املسيح كان يتكلم يف املهد وانه كان خيلق من الطني كهيئة 
  ٢٧.))(...): ويقول عما جاء بالكتاب املسمى بإجنيل الطفولة لتوما٢٦".الطري

                                                 
٢٦
  : أمرين، أال ومهاأود أن أشري هنا إىل 
يستنكر هذا اهول، وكذلك القمص، معجزة قتل يسوع لألطفال عندما أغضبوه واملذكورة يف  :أوالً

 ماذا لو، لكن �إجنيل الطفولة املنسوب لتوما، ونوافقهم يف ذلك تعظيماً وتشريفاً ملقام نبوة عيسى 
 الصغار صبيانبعض ال قال: باختصار يهوف ٢٤-٢٣: ٢ملوك٢ألزمهم من يؤمن ذا اإلجنيل مبا جاء يف 

 الردهنا  ونذكر، !صبياً؟ يا أقرع، فلعنهم، فخرجت دبتان وافترست منهم اثنني وأربعنيليشع النيب ال
الدكتور القس منيس عبد النور دفاعاً عن هذه القصة؛ حيث قال يف كتابه  أوردهالتقليدي الذي 

 العشرين حنو يف شاباً تعين هنا املستخدمة صبيان كلمة -١ :))حول الكتاب املقدس شبهات ومهية((
 فالشبان) ٥: ٢٢تكوين( يف واسحق ،)٧: ٣ملوك١( يف سليمان امللك عن استخدمت عمره، من

http://www.ebnmaryam.com



 30 

 

بل  !االدعاءات حيسنها كل واحد، فما ميزة القمص بسيط عن العامي؟وأمثال هذه 
ر مع  هلذا أعتقدالعامي بسكوته، قد متيز  أن هذه االدعاءات غري املوثقة تتناسب أكث

  !، وللكتابة أهلهاأهلها) للمصاطب(و!) املصاطب(جلسات 

                                                                                                                                      

 اهللا كان األوالد الفتراس الدبتني أرسل الذي -٢.مستهزئنيا كانو أليشع من سخروا الذين املراهقون

 اهللا خادم يضطهد الذي -٣.العابثني أولئك يقتل مل أليشع فإن احلكم، يف والعادل بالقلوب العارف

  .نفسه اهللا يضطهد
مذكر  وهي مجع "نِعارمي" ְנָעִריםصبيان املستخدمة هنا هي يف العربية كلمة  -١ :وردنا عليه كاآليت

، وكذلك ٢١: ٤صموئيل١، ٧، ٥: ١٣، قضاة٦: ٢وتعين طفل كما يف خروج" نعار" ַנַער لكلمة
، لكنها ٧: ٣ملوك١، ١٢: ٤١، ١٩: ٣٤شاب يف حنو العشرين من عمره كما يف تكوينتأيت مبعىن 
اليت تصف األطفال، وإال فما الداعي لكلمة " قطَنيم"  ְקַטִּניםشباباً بدليل كلمة صغار  هنا ال تعين

سوع إمنا النقطة الثانية والثالثة تلزمان القمص بسيط والكاتب اهول؛ فالطفل ي -٢! صغار يف النص؟
هذه العقوبة مبالغ فيها جداً، إذ كيف مييت  -٣! لعنهما فقط، ومل يقتلهما، فاهللا هو من أرسل الدبتني

ف األطفال الصغار يف ونتسائل هل يكلَّ -٤ !لنيب يا أقرع؟ وااهللا اثنني وأربعني طفالً رد أم قال
  !الكتاب املقدس؟

ليشع واألطفال كما أنكرا قصة اكذلك أن ينكرا قصة  على القمص واهول هأن :الشاهد من الكالم
  !، وحنن من جانبنا ننكر القصتنيالطفل يسوع واألطفال اآلخرين

 معجزة املسيح يف املهد، وكذلك تكلمبالقرآن، ويستغربا معجزة  له، والقمص تبعاً ،يلمز اهول: ثانياً
، وحيتج اهول، والقمص عندمها غري املعتمداملذكورتني يف نفس اإلجنيل  خلقه من الطني كهيئة الطري،

عدم وجود : تبعاً له، بأن هذه املعجزات تفرد ا إجنيل الطفولة املنسوب لتوما، وأقول هلما باختصار
بعض األحداث يف أناجيلكم املعتمدة، ووجودها يف أناجيل أخرى ليس دليالً على كوا غري صحيحة، 

وكذلك بنفس املنطق حيق ملن وحنا اليت مل ترد يف غريه من األناجيل، أحداث إجنيل ي أكثروإال فلتنكرا 
  !من قصص مل ترد يف إجنيله اأن ينكر كل ما يف أناجيلكم ايؤمن ذه األناجيل غري املعتمدة عندكم

٢٧
  .أبوكريفا العهد اجلديد، كيف كتبت؟ وملاذا رفضتها الكنيسة؟ الفصل الرابع 
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على نقل  وخالل مطالعتك لصفحات هذا الكتاب ستجد بعض األمثلة األخرى
  !قمص عن ااهيلال

�bÈib�Z ا املركبة العميقة تسطيح يف حديثه عن الترمجة  -مثالً- ، ويظهر هذا القضاي
كما أن الترمجة اليونانية السبعينية هي ترمجة عن األصل ((: السبعينية، حيث يقول

العربي واالختالف بينهما راجع ألا ترمجة تفسري تنقل املعىن أكثر ما تنقل الكلمة 
))حرفياً

٢٨!  
حياول القمص بسيط التقليل من قيمة الترمجة السبعينية لصاحل النص العربي؛ متجاهالً 

  :عدة أمور؛ أمهها
  .الترمجة السبعينية هي الكتاب املقدس املعتمد لدى كتبة العهد اجلديدكانت  - ١
  .كانت الترمجة السبعينية هي الكتاب املقدس لدى الكنيسة يف القرون األوىل - ٢
باء األوائل يعتقدون اعتقاداً جازماً أن الترمجة السبعينية متت بعمل الروح كان اآل - ٣

  ٢٩.القدس
حيث إن خمطوطات الترمجة السبعينية أقدم من خمطوطات النص العربي املاسوري،  - ٤

م، ١٠٠٨أقدم خمطوطة كاملة للنص املاسوري هي خمطوطة ليننجراد وقد كُتبتت سنة 
واخلامس مثل  الرابعللترمجة السبعينية من القرن  شبه كاملةبينما يوجد خمطوطات 

  ٣٠!املخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية
  .ارتزيد الترمجة السبعينية عن النص العربي بعدة أسف - ٥

                                                 
٢٨

  .٢٧ له عرب آالف السنني صعظمة الكتاب املقدس وحفظ اهللا 
٢٩

  .من هذا الكتاب ١٢٥حىت  ١١٨ص أوردت ما يؤكد هذه الثالثة نقاط يف  
30 Ernst Würthwein, Text of The Old Testament, P.  73. 

  .٤٤ص ))عظمة الكتاب املقدس(( هذا الكالم يف القمص عبد املسيح بسيط وذكر
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توجد آالف االختالفات بني الترمجة السبعينية والنص العربي، وكثري منها  - ٦
  ٣١.ة اليت يزعمها القمصاختالفات ال عالقة هلا باإلضافات التفسريي

دت ضمن خمطوطات قمران خمطوطات عربية تتفق نصوصها مع نص الترمجة وجِ - ٧
مما يثبت أن الترمجة  ٣٢،4QJerbاملاسوري، مثل خمطوطة ي ربالعالسبعينية ضد النص 

كما يؤكد  السبعينية ترمجت عن أصل عربي خيتلف عن األصل العربي املاسوري
  ٣٣!علماءبروس ميتزجر وكثري من ال

كل هذه األمور وغريها تبني أمهية الترمجة السبعينية، وأا ليست جمرد ترمجة مليئة 
  !باإلضافات التفسريية كما حياول القمص أن يقنعنا

وكذلك يظهر التسطيح جلياً يف حديثه عن التوراة السامرية، واعتبارها جمرد 
  :حيث يقول من خمطوطات النص العربي،!) خمطوطة(
التوراة السامرية ليست توراة أخرى بل هي إحدى خمطوطات النص  كما أن((

وتقترب من النص التفسريي  )...(وهي تضم أسفار موسى اخلمسة . العربي ذاته
أكثر من النص احلريف، لذا تتفق أحيانا مع النص العربي املأخوذة عنه أصالً وأحيانا 

عن السبعينية يف كوا ليست  مع الترمجة اليونانية، وأحياناً ختتلف عن العربية أو
وبالرغم من بعض االختالفات بني . نقالً حرفياً، كما ختتلف أحياناً عن االثنتني

النسخة السامرية والنسخة العربية املاسورية، إال أن أغلب هذه االختالفات هي 
أخطاء يف النسخ ال متس أي حقيقة جوهرية واختالفات يف فهم بعض معاين 

وروح : "يف العربية اليت وردت يف بداية سفر التكوين" روح"ة الكلمات مثل كلم

                                                 
٣١

  .خري من هذا الكتابوضحت النقطة اخلامسة والسادسة يف امللحق األ 
32 Ernst Würthwein, Text of The Old Testament,  P. 53. 
33 Metzger, The Bible in Translation: Ancient and English versions  P. 17. 
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فنقلتها " رياح"كما تعىن " روح"، واليت تعىن )٢: ١تك" (اهللا يرف على وجه املياه
كما تدل على " روح"بينما التزمت الترمجات األخرى بترمجتها " رياح"السامرية 

  ٣٤.))القذلك القرينة وسياق الكالم، الذي يتكلم عن عمل اهللا اخل
على التسطيح املستفز الذي يعج به الكالم السابق إال أنين أود أن أشري إىل عدة  زيادة

  :أمور أخرى، وهي
نوع  هوالشاهد النصي و؛ خمطوطة، بل هي شاهد نصي  تسمىية الالتوراة السامر - ١

املاسوري، السامري، السبعيين، الفوجلاتا، البشيطا، وغريها، وكل : من النصوص مثل
  !ذه ال نسميها خمطوطات، لكن لكل منها خمطوطات متثلهاه
ذكر القمص بسيط أن التوراة السامرية نقلت الكلمة العربية اليت تعين روح أو  - ٢

وهي  ٣٦רוחרוחרוחרוחهي  ٣٥رياح إىل رياح، لكن الكلمة املذكورة يف التوراة السامرية العربية
عين روح ورياح كذلك، نفس الكلمة املذكورة يف النص العربي املاسوري، أي إا ت

ن الكلمة املذكورة يف التوراة السامرية ال كما قال القمص ، إذاً ملاذا يقول القمص أ
الكاهن أبو احلسن الصوري  العربية اليت أعدها ترمجةالاطلع على  هيبدو أن! هي رياح؟
 ، وا الكلمة رياح، فظن أن التوراة السامريةللتوراة السامرية من العربيةالسامري 

إذاً أن  ال يصحاد من الكاهن أيب احلسن الصوري، فتقول رياح، لكن هذا جمرد اجته
أن نقارن النص العربي جنزم بأن التوراة السامرية تقول رياح، وال يصح كذلك 

                                                 
٣٤

  .٢٦عظمة الكتاب املقدس وحفظ اهللا له عرب آالف السنني ص 
35 August F. von Gall, Der Hebräische Pentateuch Der Samaritaner (Gen1: 2) 
1918. 

٣٦
 هنا الكلمة باخلط العربي اآلرامي املربع بدالً من اخلط العربي القدمي وضعت.  
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املاسوري بترمجة عربية للنص السامري، حىت وإن كانت هذه الترمجة ترمجة رمسية 
  !ن الصوريكترمجة أيب احلس معتمدة عند السامريني

�bäßbq@Zواإلثبات اإلطالقات العريضة الفاقدة للتوثيق، لذلك أمثلة عديدة  وقد ذكرت
  .هناها كراها يف هذا الكتاب، ال داعي لت

�bÈ�bmZ مة وأباآلباء لصاحل العقيدة  كاحتجاجه ؛أصالً االستدالل مبا هو حمل 
استدالله ود القدمي، اليهود لصاحل أسفار العهاستدالله بكالم كذلك األسفار، و

  !بنصوص من الكتاب املقدس لصاحل الكتاب نفسه
الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني ((الفصل الثالث والرابع من  توثيقهومن ذلك 

املقدس، علماً بأن اهلدف من هذين الفصلني هو إثبات بنصوص من الكتاب  ))بتحريفه
  !نفسه صحة الكتاب املقدس

م اليهودي يوسيفوس لصاحل حفظ اليهود ألسفار العهد احتجاجه بكالوكذلك 
  ٣٧!القدمي
�aŠ‘bÇ@Zفالقمص يظهر نفسه كعامل أو دارس، مع أنه يف حقيقة األمر ال يعدو التعامل ،

خبط ا أنقله مأن يكون أحد املبتدأين، ومن األمثلة على تعامله املفضوح املكشوف 
  :، وألتزم حبروفهأصغر من املعتاد لطوله

عن  مخسة عشر ألف خمطوطة للترمجات القدمية منها أكثر من) ١٥,٠٠٠(أكثر من  ويوجد((
خمطوطة للترمجة الالتينية القدمية  ٥٠٠وأكثر من ) الالتينية العامة(للفوجلانا  ١٠.٠٠٠

والقبطية والسريانية والترمجات األخرى األحدث، وترجع أمهية هذه الترمجات وخمطوطاا، 
ة والسريانية القدمية والقبطية الصعيدية ألا مترمجة يف اية القرن الثاين خاصة الالتينية القدمي

                                                 
٣٧

  .٨٥، ٧١، ٧٠الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص ص -  
  .٣٨، ٣٢هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ص ص -    
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امليالدي وبداية الثالث وبالطبع فهي مترمجة عن خمطوطات أقدم منها بكثري قد ترجع لنهاية 
م وهى ١٨٠القرن األول وبداية القرن الثاين أو على األقل معاصرة هلا وال تزيد عن سنة 

يف لغته األصلية يف مرحلة مبكرة جداً وال يستبعد أبداً أن تكون إحداها متثل النص األصلي 
ومن مث فهذه  .مترمجة عن املخطوطة األصلية ألحد األسفار اليت دوا أحد كتاب الوحي

الترمجات وخمطوطاا تقدم لنا دليل من أقوى األدلة على صحة وسالمة آيات العهد اجلديد 
ا نفس كتاب العهد اجلديد بنفس كلماته وحروفه كما كان يف ونصوصه وإننا منلك بني أيدين
  .القرن األول والثاين امليالدي

؛ وقد وجدت أقدم نصوصها يف اقتباسات العالمة ترتليان واليت )إيطاالً(الترمجة الالتينية ) ١(
ويوجد حالياً، من الترمجة . م والذي كان يقتبس من اليونانية مباشرة١٩٥كتبت حوايل سنة 

التينية إبطاالً، مخسون خمطوطة حيتوى كل منها على أجزاء كبرية للعهد اجلديد وترجع إىل ال
   .ما بني القرن الرابع والقرن الثالث عشر

م بتكليف من البابا ٣٨٢ترمجة جريوم أو الفوجلاتا؛ اليت بدأها القديس جريوم سنة ) ٢(
ة وهذا يوضح مدى خمطوط ١٠.٠٠٠داماسوس أسقف روما وقد وصلنا منها أكثر من 

  .انتشارها إذ صارت الترمجة املعتمدة للكنيسة الكاثوليكية
  :الترمجة السريانية القدمية وقد وصلتنا خمطوطتان مها) ٣(
وترجع للقرن الرابع وحتتوى على األناجيل األربعة وقد  Syr 8)خمطوطة سيناء السريانية ) أ(

  .وجدت يف دير سانت كاترين
ل  (Syr C)سريانية خمطوطة كورتون ال) ب( وترجع للقرن اخلامس وحتتوى على األناجي

  .م١٨٥٨األربعة ويبدو أا تنقيح لألوىل، قام بنشرها وليم كورتون سنة 
خمطوطة يرجع  ٣٥٠؛ ويوجد منها أكثر من )أي البسيطة(، البشيتا الترمجة السريانية) ج(

  .يدبعضها للقرنني اخلامس والسادس وتشمل على معظم العهد اجلد
بطرس ٢وقد وصلنا جزء من هذه املخطوطة حيتوى على ) م٥٠٨(ترمجة فيلوكسينيون ) د(

  .، يوحنا ويهوذا ورؤيا٣و٢
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وصلت . واألثر الباقي هلا هو نفس ما تبقى من الفيلوكسينية) م٦١٦(الترمجة اهلركلية ) ر(
عن كتاب  إلينا يف ثالث خمطوطات من القرنني إحلادي عشر والثاين عشر ومترمجة أصالً

  .قراءات باليونانية
والالهوتيني   الترمجة القبطية؛ كانت اليونانية شائعة يف مصر ولقد كتب ا كل الكتاب) ٤(

اكليمندس اإلسكندري وأورجيانوس والبابا أثناسيوس الرسويل، باستثناء القصاصات "أمثال 
قام العالمة بنتينوس يف الباقية من رسائله الفصيحة، والبابا كريلس عمود الدين وغريهم مث 

اية القرن الثاين وبداية الثالث بترمجة العهد اجلديد إىل القبطية ولقد بقى لنا عدد من 
لترمجة حىت أن العامل جورج هورنر، قام بنشر طبعتني غزيرتني على أساس  خمطوطات هذه ا

ة القبطية ضمن والبحرية يف أربعة جملدات وسبعة جملدات وتعترب الترمج  اللهجتني الصعيدية
. النص اإلسكندري الذي جيمع العلماء على أنه أدق نص ميثل النص األصلي ويتطابق معه

  :وتنقسم الترمجة القبطية إىل
الترمجة القبطية يف اللهجة الصعيدية؛ وقد وصلنا منها عدد من املخطوطات ترجع إحداها ) أ(

  .م وحتتفظ لنا بالعهد اجلديد كله تقريبا٣٠٠ًلسنة 
مصر  )يقصد هلجات(ت هلجما(جتني األمخيمية والفيومية الترمجة القبطية يف الله) ب(

وقد وصلنا منها خمطوطات إلجنيل يوحنا إىل جانب أجزاء من األناجيل الثالثة ) الوسطى
  .األخرى والرسائل اجلامعة ترجع إىل القرنني الرابع واخلامس

 خمطوطة، ضمنها١٠٠منها أكثر من الترمجة القبطية باللهجة البحريية وقد وصلنا ) ج(

))خمطوطة إلجنيل يوحنا موجودة يف مكتبة بودمرب ترجع للقرن الرابع
 ٣٨.  

يكفينا لندرك مدى تعامله، أن نعلم أن القمص مل يأت ذه األسطر من كيسه بل نقلها 
للقمص مرقص عزيز  ))استحالة حتريف خمطوطات الكتاب املقدس((كلها من كتاب 

                                                 
٣٨

  .١٦٧، ١٦٦، ١٦٥ص ص  الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه 
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ن القمص مل يشر إىل ذلك ولو بطرف عينه!  ٦٦، ٦٥، ٦٤ص ص فهل ! والعجيب أ
  !خيجل من العزو إىل ما ينقل عنه؟

  :من تعامله، قولهوكذلك 
، فقد جاءت النتيجة عكسية متاما، بعد اكتشاف ولكن خاب أمل هؤالء النقاد((

فقد ترمجت إىل اإلجنليزية !! )احلديث عن خمطوطات قمران( هذه املخطوطات
شرات بل املئات من العلماء والنقاد ومل جيدوا ا نصاً واحداً خيالف ودرسها الع

))!!العقيدة املسيحية
 ٣٩.  

املكتشفة يف قمران ) خمطوطات األسفار املقدسة :أي(مل تترجم املخطوطات الكتابية 
وهي فعلة كريهة، وتعامل  !إىل اإلجنليزية كما زعم، فهو يلقي الدعاوى بغري حساب

  !مقزز
الذي يقتبس عنه  البابحني يقتبس من التلمود، فال حيسن أن يذكر اسم  ويضحكين

  :فيقول

)برزابابا (( (
  ! בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתראبابا بترا : يف حني أن اسم الباب هو .٤٠

أنه أحاط  ليشعر القارئ ،ويذهلين حني يتكلم بكالم يشبه كالم علماء املسلمني
  :فيقولبترمجة ابن كثري، 

                                                 
٣٩

عظمة الكتاب املقدس وحفظ اهللا له عرب آالف "وكرر نفس الكالم باحلرف يف  .١٠٤السابق ص 
  ".٥٣السنني ص

٤٠
  .٨٦السابق ص 
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وهنا يؤكد ابن  ...لإلمام إمساعيل بن كثري الدمشقي  وجاء يف البداية والنهاية((
))كثري الدمشقي

كما ((: اسم تفسري ابن كثري؛ فيقول أصالً يعرفال بينما هو ، ٤١
  ٤٢.))روى ابن كثري يف اجلزء األول من كتابه الكشاف نفس هذه الروايات

   .))آن العظيمتفسري القر((هو تفسري الزخمشري، أما تفسري ابن كثري فامسه  ))الكشاف((و
باختصار  لك من كتبه اعرضته ،هذه أهم معامل منهج القمص عبد املسيح بسيط

عدم املتابعة بالكلية : ، وإن كنت قد تغاضيت عن بعض املعامل األخرى مثلشديد
ن يف كل ااالت، وعلماء متخصص هاصدريللمجالت العلمية الغربية املتخصصة اليت 

على اال العلمي؛ اليوم واآلراء احلديثة اليت يمن وكذلك عدم معرفته بالنظريات 
ن يؤيدها فهو ال يزال يستدل بأقوال قدمية اندثرت ومل يعد هلا من بني املتخصصني، م

وسيجد القارئ كذلك يف كالم القمص عبد املسيح بسيط غرائب ال يظن أا خترج 
كتبه خواؤها من مادة عن رجل له من املؤلفات كما للقمص بسيط، ولقد هالين يف 

فهي ال حتوي غري قشور، ال نلمح يف أحدها عالمات التخصص  ؛علمية نافعة للقارئ
  !أو التمرس

يف ثنايا هذا بعضها وأمور غريها مل أذكرها، لكن القارئ الفطن سيجد التنويه إىل 
  .الكتاب

  
   

  

                                                 
٤١

  .١٨٣السابق ص 
 ١٧هل صلب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟ ص  ٤٢
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lbnØÛa@wèäßlbnØÛa@wèäßlbnØÛa@wèäß  
ذي ألزمت به نفسي يف هذا الكتاب؛ حىت حيسن يب يف البدء أن أجلي معامل املنهج ال

  :لقارئ مسالك العرض والنقض اليت عربا يف ثنايا هذا البحثليستبني 
أو  ذاكراً رقم الصفحة،، بأخطائهوحبروفه،  القمص بسيط أنقل كالمالتزمت أن  -

دون –جياز، وأحياناً قد أطيل مث أعلق على كالمه بشيء من اإل رقم الباب أحياناً،
 يكون ما ذكره مما هو ذائع يف مواقعإن دعت احلاجة إىل ذلك؛ كأن  -إمالل

فحينها  اهللا؛ فضلمفصل، وهو قليل ب عليه رد وكتبهم، دون أن يكون هناك النصارى
  .أكون ملزماً بالتفصيل لرد ما ذكروه

أن أكشف غمامة التدليس والكذب اليت الزمت كالم القمص، وأن سعيت إىل  -  
ما يعزو إىل مرجع، فيتكلم بغري دليل، وكثرياً ما يعزو لّكتابة؛ فهو قَأفضح منهجه يف ال

اً ولسنا ن ،"قالوا"، "ذكر أحدهم"، "قال أحد العلماء: "اهيل؛ كأن يقول علم وزن
  .لقول رد أنه قد قيل

يف كتبه كالم من يقتبس عنه بتراً شنيعاً، ليوافق ما يدعيه، يبتر القمص  بينت أنّ -  
تقد أن إن كان يع للتدليسعلى أنه يعلم احلق ويرفضه، وإال ما الذي يدفعه  وهذا يدل

  !دينه لن ينتصر إال ذا؟
الم مشهوراً، ، حىت وإن كان الكالعلمية من املصادر واملراجعموثقاً  يسيكون كالم -

ولن أنقل قوالً عن عامل غريب، إال ما كان عليه دليل يرجحه، ال  .معروفاً، مسلماً به
  .قله هلوى يف نفسي، بل ألن الدليل معهأن
ر من نقل -  مما، ليتبني أن ما أقوله ليس عن أكثر من عامل أنقل يف املسألة الواحدة أكث

  .تفرد به البعض
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اً النص العربي ألبني األخطاء املنتشرة يف ترمجة العهد القدمي - ، أو ألبني أستخدم أحيان
  !لقارئ بغري ما يقوله األصلأن الترمجة أستخدمت كلمات مضللة لتوهم ا

  !أكشف أحياناً عن األخطاء الكثرية املوجودة يف األصل العربي -

كثرية للمخطوطات ليعلم القارئ أننا لسنا نقلة عن النقاد الغربيني  اًوضعت صور -
كما يزعم الكتاب النصارى العرب، وكذلك ألزيل الغموض الذي يف نفس النصراين 

طات، فظنهم هو أن هذه املخطوطات موجودة يف املتاحف العريب جتاه أمر املخطو
د امل واخلزائن غلقة وال يطلع عليها إال للصفوة، وأردت كذلك من وضع الصور أن يعتا

  .القارئ والباحث على الرجوع إىل املصادر األساسية اليت ينهل العلماء منها

ص املعتمد يف الترمجة، أُعمل علم النقد النصي يف الكثري من النصوص ليتبني فساد الن -
  !وأن غريه أوىل أن يعتمد

أذكر أحياناً اخلالفات املوجودة بني الترمجات، حىت يعلم القارئ أن الترمجات  -
ختضع لفكر وعلم منتجيها، وأن كل ترمجة قد متثل كتاباً مقدساً خمتلفاً عن األخرى، 

ت متطابقة، وهو ما ، بل وجيزمون أن الترمجاالنصارى العربوهو األمر الذي ينكره 
  !ال نصيب له من احلقيقة

الرد علَى شبهاته، وتفْنِيد  الكتابِوالَبد من أَنْ أُنوه في البِداية أَننِي لَم أَقْصد من هذَا 
هلْمع لَّةقو ،جِههنلَلِ مخ نشيٍء م يِنيبت تدلْ قَصب ،هماعزم لَمقِ، وقَائلحل هيِيفزتو ،

اكْتفَيت بِذكْرِ بعضِ اَألمثلَة؛ ليعلَم القَارِئ  وإنما، وتدليساتهض كُلَّ زالَّته أُرِد أَنْ أَعرِ
 يلْمنَ العزللقمص عبد املسيح بسيطالو.  

http://www.ebnmaryam.com



 42 

 

  :من أمهها ،٤٣له عدة كتبوقد اعتمدت يف هذه الدراسة على 
  ٤٤.الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه - ١
  .األعظم، مميزات املسيح يف مجيع الكتب - ٢
  هل صلب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟ - ٣
  .، وحفظ اهللا له عرب آالف السننيعظمة الكتاب املقدس - ٤
      هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ - ٥

هذا الكتاب أن أعد  اسي منالدراسة التفصيلية، واهلدف األسوأود قبل البدء يف 
القارئ أن أختار من كالم القمص بسيط ما خيص العهد القدمي وخمطوطاته، فهذا ما 
قضيت يف دراسته السنني، وسهرت يف تعلمه الليال الطوال، ولن أختار شيئاً غري هذا، 

لن جيدين القارئ كالقمص؛ أم ، واًبين اًوفحشه واضح اًإال ما كان خطؤه شديد
من  قاله القمص سوأ ما أقولهرين مبا يفَّ، ولن جيدين أخرج عن حدود األدب؛ فأاآلخ
  !، وقال أسوأ منه مرات ومرات، اللهم ارزقنا األدب واحلكمةقبل

                                                 
٤٣

، ويف الفضائيات، كعلى برنامج البالتو أراد مين البعض أن يشمل امليزان كالم القمص يف غرفته 
ألن هذه املواد قد تكون غري متاحة للبعض،  -وإن كان فيه بالء عظيم-لكنين عدلت عن ذلك 

  .وألسباب أخرى
٤٤

الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني : "اسم هذا الكتاب مكتوب على الغالف خطأً هكذا 
  "! بتحريفة
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Áî�i@—àÔÛa@ô†zní@bàäîyÁî�i@—àÔÛa@ô†zní@bàäîyÁî�i@—àÔÛa@ô†zní@bàäîyAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

إلجنيل إننا نتحدى أي إنسان يقول لنا أن القرآن أشار من بعيد أو قريب لتحريف ا
بأي صورة من الصور، ونتحدى أن يقول لنا أحد أنه أشار لتحريف التوراة مبعين 

   ٤٥!التغيري أو التبديل أو اإلضافة أو احلذف

ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓZZZ ًحناق بني ! نسمع جعجعةً وال نرى طتحدى فيه من ال يفرا يف زمان أصبح ي بتن
  !الفاعل واملفعول، وال يعرف الكوع من البوع

عن بين إسرائيل كما هو واضح من  �هي اآلية؛ قال اهللا دي وهاقبلنا التحقد 
  :السياق
×≅÷ƒ uθsù� t Ï%©#Ïj9 tβθç7çF õ3tƒ |=≈tG Å3ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθä9θà)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρ ç�tIô±uŠ Ï9 ÏµÎ/ $ YΨ yϑrO WξŠÎ= s% ( 

×≅÷ƒ uθsù Ν ßγ©9 $£ϑÏiΒ ôMt6 tG Ÿ2 öΝÍγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅÷ƒ uρ uρ Ν ßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθç7Å¡õ3tƒ �∩∠∪البقرة.  
تتحدث اآلية صراحة عن حتريف اليهود لكتبهم، وليس التحريف هنا هو جمرد التأويل 

  .�الباطل، بل حتريف الكتاب عن طريق الكتابة، واختالق الكالم ونسبته هللا 
بعد  ليس أحد(( :-رمحه اهللا-وال نقبل كالماً من أحد إال حبجة، وقد قال اإلمام مالك 

)�إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب  �النيب  (
القول بتحريف ألفاظ كتبهم هو ف، ٤٦

قول اجلمهور، نعم خالف يف ذلك البعض؛ فهناك من يرى أن الكتاب كله مبدل، 
                                                 

 .١٧٩نقاده والقائلني بتحريفه ص ىالكتاب املقدس يتحد ٤٥
٤٦
  .٢/٣٢جامع بيان العلم وفضله . ابن عبد الرب 
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وليس فيه من كالم اهللا شيء، وهناك من يرى أن الكتاب كله من عند اهللا، وأن 
فاظ، وأكثر هؤالء من املتكلمني، أما الصواب التحريف قد وقع يف التأويل دون األل

فهو وسط بني أولئك وهؤالء، وهو أن كتبهم أصلها من عند اهللا، لكنهم أضافوا 
وحذفوا وغريوا، وال نقول أن التحريف وقع فيها كلها، لكن يف بعضها؛ ففيها احلق 

، ه اهللارمح- يخ اإلسالم ابن تيمية ش - الثالث-خمتلط بالباطل، وقد رجح هذا املذهب 
، وهو قول اجلمهور، وقد رمحه اهللا-بن القيم ارمحه اهللا، واحلافظ -بن كثري اواحلافظ 

قائمة ، ناصعة البيانعلى الفريقني حبجج  -رمحه اهللا-رد شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ٤٧.فراجعها للتوسع إن شئت الربهان؛

 قدم ملا جبل بن معاذ أن(( رك، والطرباين يف املعجم الكبريروى احلاكم يف املستدولقد 
 ألساقفتهم يسجدون النصارى ورأى وعلمائهم ألحبارهم يسجدون اليهود رأى الشام
 الشام قدمت إين: فقال ؟معاذ يا هذا ما: فقال له سجد � اهللا رسول على قدم فلما

 لقسيسيهم يسجدون النصارى ورأيت وأحبارهم لعلمائهم يسجدون اليهود فرأيت
 على كذبوا: وسلم عليه اهللا صلى فقال األنبياء حتية: قالوا هذا؟ ما: فقلت ورهبام
 تسجد أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن أحداً أمرت لو كتام حرفوا كما أنبيائهم
  ٤٨.))لزوجها

                                                 
وجمموع الفتاوى . ٢٠ - ٢/٣، ٤٩٥ - ١/٣٦٧اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ٤٧

١٠٤، ١٣/١٠٣. 
على شرط الشيخني ومل : قال احلاكم والذهيب، ٧٢٩٤الكبري  والطرباين يف ،٧٣٢٥املستدرك  ٤٨

 .خيرجاه
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 ،فاتبعوه ،كتاباً كتبوا إسرائيل بين إن((: � هذا املعتقد حني قالعلى  �النيب  وشدد
  ٤٩.))ةالتورا وتركوا

  .لقول كائن من كان �لَ النيب فال نرد قو
βÎ)uρ� óΟ¨وقال ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل ßγ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ì�x�s9 tβ…âθù= tƒ Ο ßγtF t⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tF Å3ø9 $$ Î/ çνθç7|¡ós tG Ï9 

zÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $tΒ uρ uθèδ š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχθä9θà)tƒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# $ tΒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

tβθä9θà)tƒ uρ ’n?tã «! $# z> É‹s3ø9 $# öΝèδuρ tβθßϑn= ôètƒ �∩∠∇∪آل عمران:  
إن اآلية نزلت يف اليهود والنصارى مجيعا وذلك أم حرفوا التوراة واإلجنيل وأحلقوا ((

  ٥٠.))بكتاب اهللا ما ليس منه
  :روى اإلمام البخاري يف صحيحه وكذلك
ا(( :قال �عباس  عن ابن  الذي وكتابكم الكتاب هلأ تسألون كيف املسلمني معشر ي

 أن اهللا حدثكم وقد ؟٥٢يشب مل تقرؤونه ٥١باهللا األخبار أحدث � نبيه على أنزل
 اهللا عند من هو{ فقالوا الكتاب بأيديهم وغريوا اهللا كتب ما بدلوا الكتاب أهل

 ما واهللا وال ؟مساءلتهم عن العلم من جاءكم ما ينهاكم أفال ،}قليال مثنا به ليشتروا
  ٥٣.))عليكم أنزل الذي عن يسألكم قط رجال هممن رأينا

  .�حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس  �وهذا قول ابن عم النيب 
  ÞìÓcÞìÓcÞìÓcZZZ  بعد أن رددت على القمص بسيط وأجبته يف حتديه،

                                                 
  .٢٨٣٢األلباين يف السلسلة الصحيحة  هوحسن، ٥٥٤٨الطرباين يف األوسط  ٤٩
  .٢/٥٩تفسري البغوي  ٥٠
  .آخر رساالت اهللا ٥١
  .مل تشبه شائبة ٥٢
  .٢٦٨٥صحيح البخاري  ٥٣
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@Láí†ÔÛa@†èÈÛa@òà–Ç@åÇ@ñŠÃbäß@¿@Áî�i@|î�½a@†jÇ@—àÔÛa@ô†¤c@Láí†ÔÛa@†èÈÛa@òà–Ç@åÇ@ñŠÃbäß@¿@Áî�i@|î�½a@†jÇ@—àÔÛa@ô†¤c@Láí†ÔÛa@†èÈÛa@òà–Ç@åÇ@ñŠÃbäß@¿@Áî�i@|î�½a@†jÇ@—àÔÛa@ô†¤c
Ë@åß@òÏŠË@ðc@ëc@Lê‰bn±@ô†näß@ðc@¿Ë@åß@òÏŠË@ðc@ëc@Lê‰bn±@ô†näß@ðc@¿Ë@åß@òÏŠË@ðc@ëc@Lê‰bn±@ô†näß@ðc@¿bç‰bn±@ÚìnÛbjÛa@ÒŠbç‰bn±@ÚìnÛbjÛa@ÒŠbç‰bn±@ÚìnÛbjÛa@ÒŠAAA@@@

  !منتظر الرد !فهل سيجيب؟
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õaŠy@‰bË@¿@�äÛa@Éß@òÓ‰ë@†jÈmõaŠy@‰bË@¿@�äÛa@Éß@òÓ‰ë@†jÈmõaŠy@‰bË@¿@�äÛa@Éß@òÓ‰ë@†jÈmAAA@åß@Šr×þë@L@åß@Šr×þë@L@åß@Šr×þë@LQUQUQU@@@òä�òä�òä�AAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

كان مع ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خدجية وقريب نيب املسلمني، العامل احلنيفي 
إىل العربية، فهل رآه نيب  )السريانية(املتأثر بالنصرانية إجنيل يترجم منه من العربية 

و قرأه ورقة الذي تعبد معه يف غار حراء، يف شهر رمضان، أكثر من   ١٥املسلمني أ
   ٥٤سنة؟
كالعادة مل يذكر القمص بسيط مصدر هذا االدعاء اخلطري، وكأن كالمه شيء : أوالًً

بديهي ال يعارض فيه، وهذه عادة القمص دوماً، فكما الحظت، وستالحظ بعد 
، وقد كُنت يف بداية اشتغايل بدعوة النصارى !كل البعد عن املنهج العلمي القمص

زال عين غبش ، لكن ملا فيها افت باد أعجب جداً من بعض الشبهات اليت يلقوا
  .ذلك ملّا علمت أنّ حادي القوم أشدهم ولعاً بذلك

دة عند عتمرج لنا من كتب السرية املالقمص عبد املسيح بسيط أن خي وحنن نتحدى
  !املسلمني ما يؤيد كالمه

من الذي خدعك يا بسيط وأخربك أن العربية هي السريانية؟، رمبا تقصد أن : ثانياً
  !العربية هي العربية؟

 نصرانياً كما، بل كان حنيفياً ورقة بن نوفل كما زعم القمص بسيطمل يكن  :ثالثا
 به أتت حىت دجيةخ به فانطلقت((: الصحيحني وفيهحديث بدء الوحي يف جاء يف 

                                                 
 .١٨٠ ،١٧٩صالكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص  ٥٤
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 يف تنصر اامرًء وكان -خدجية عم ابن- العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة
))ةاجلاهلي

٥٥.  

أم ! أم عميت القلوب واألبصار؟! أمل يقرأ القمص بسيط هذا احلديث املشهور؟
أم اخترق حجب الغيب وعلم  !تزوير التاريخ؟ اجتاحته رغبة جارفة وشهوة عارمة يف

  !فياً؟أن ورقة كان حني

                                                 
٥٥

  .١٦٠ ، صحيح مسلم٣صحيح البخاري  
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ïibn×@Ý•c@åß@Ubîibz•@æb×@Öbz�g@åiaïibn×@Ý•c@åß@Ubîibz•@æb×@Öbz�g@åiaïibn×@Ý•c@åß@Ubîibz•@æb×@Öbz�g@åiaAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

هل قال أحد من الصحابة الذين كانوا من أصل يهودي أو مسيحي، مثل ابن 
  ٥٦؟ريهم، بتحريف التوراة أو اإلجنيلاسحق وسلمان الفارسي وغ

@@@ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓZZZ لذي كتبه قد أفدت من هذا الكالم اإنين  ال أكتم القارئ حديثاً إن قلت
ال ألنين وجدت فيه ما أدفع به جهالً أو أصوب به  - هو والذي سيليه-  القمص 

نطوي به صفحة امللل والضجر؛ إذ إنّ ، وإنما كان مادة تسلية وملن أعرف -فهما
القمص بسيط فوجئ باسم إسحاق فطار فرحاً معتقداً أن كل إسحاق ال ميكن أن 

واخليال ) الظن(و) الوهم: (يف معرفة اإلسالموهذا هو مرجع القمص ! يكون مسلماً
  !باغي السراباخلصب الذي يرتع يف فسيح أرضه 

ومل يكن ، وال يهودياً اًمل يكن نصراني، الم أمة اإلسالمابن إسحاق من أشهر أع
  !صحابياً

ابن : حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار، و يقال((: قال املزي يف ذيب الكمال
أبو عبد اهللا القرشي املطليب، موىل قيس بن خمرمة بن : و بكر و يقالكوثان املدين، أب

                                                 

  .١٨٠نقاده والقائلني بتحريفه ص ىالكتاب املقدس يتحد ٥٦
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رأى أنس بن مالك، . املطلب بن عبد مناف، و كان جده يسار من سيب عني التمر
  ٥٧.))سامل بن عبد اهللا بن عمر، و سعيد بن املسيبو

ابن إسحاق  أنإىل ال يوجد كتاب واحد من كتب التراجم ذكر أو أشار أو أملح و
أسلم، فكل ما يف  كان على على دين النصارى أو اليهود مث هأنوال ن صحابياً كا

ما ادعاه القمص ال خيرج عن كونه من الكالم املرسل الذي ال يعرف له  األمر أنّ
وهو دال على أنّ بسيط ال يعرف من أصول العلم والبحث ما ، أصل غري الظن ارد

  !يرتفع به عن مرتبة العوام

                                                 
٥٧
  .مؤسسة الرسالة. ٤٠٦/ ٢٤حتقيق الدكتور بشار عواد معروف، . املزي، ذيب الكمال 
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ß@åi@kçëß@åi@kçëß@åi@kçëUbîibz•@æb×@éjäUbîibz•@æb×@éjäUbîibz•@æb×@éjäAAA@@@

    :قال القمص عبد املسيح بسيط

وألنه كان من النادر أن يوجد بني العرب من يعرف العربية مثل اليهود إال بعض 
  ٥٨.الصحابة الذين كانوا من أصل عربي مثل عبد اهللا بن سالم ووهب بن منبه

ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓZZZ  اً يا قمص بسيط وقد ولد يف  -رمحه اهللا-بن منبه  وهبكيف يكون صحابي
  !؟ ٥٩هـ ٣٤ �خالفة عثمان بن عفان 

  :يف األعالم للزركلي

اوي  ):م٧٣٢ - ٦٥٤= هـ ١١٤ -  ٣٤(وهب بن منبه (( وهب بن منبه األبن
مؤرخ، كثري اإلخبار عن الكتب القدمية، عامل : الصنعاين الذماري، أبو عبد اهللا

ء الفرس الذين أصله من أبنا. يعد يف التابعني. بأساطري األولني وال سيما اإلسرائيليات
ولد ومات بصنعاء وواله عمر بن عبد . مريوأمه من ح. بعث م كسرى إىل اليمن

  ٦٠.))العزيز قضاءها

  :فقال يف نفس الكتابدعوى الباطلة؛ يف تكرار هذه ال حرجاً القمص دجيومل 

                                                 
  .١٨٠نقاده والقائلني بتحريفه ص ىالكتاب املقدس يتحد ٥٨
  .١٤٧/ ١١، السابق ٥٩
  .١٢٥/ ٨الزركلي، األعالم  ٦٠
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  ٦١.وهنا تأكيد منقول عن وهب بن منبه أحد الصحابة

أيت لنا بكتاب واحد من كتب التراجم نتحدى القمص عبد املسيح بسيط أن يوحنن 
  !والسري أشار من قريب أو بعيد، بتصريح أو تلميح إىل أن وهب بن منبه كان صحابياً

                                                 
 .١٨٣نقاده والقائلني بتحريفه ص ىالكتاب املقدس يتحد ٦١
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åÇ@ÝÔäÛa@¿@�îÛ†nÛaåÇ@ÝÔäÛa@¿@�îÛ†nÛaåÇ@ÝÔäÛa@¿@�îÛ†nÛa@@@@òîĐÇ@åia@òîĐÇ@åia@òîĐÇ@åiaMMM�a@é»‰�a@é»‰�a@é»‰MMM@@@@@@
  :قال القمص عبد املسيح بسيط

ء لعلمااواختلف "وجاء يف تفسري احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية 
فقال قوم منهم ابن عباس، حتريفهم هو بالتأويل وال " حيرفون الكلم: "يف معىن قوله

ء  قدرة هلم على تبديل األلفاظ يف التوراة وال يتمكن هلم ذلك ويدل على ذلك بقا
   ٦٢"اآية الرجم واحتياجهم إىل أن يضع القارئ يده عليه

لكن هل نسيت يا قمص  حقاً يف تفسريه، - رمحه اهللا-نعم هذا ما قاله ابن عطية 
بسيط أن تنقل القول الثاين؟، قلت :فأين القول الثاين؟فقال قوم ،  

بالطبع ال ينتظر النصارى من القمص أن يكمل كالم ابن عطية حىت يظهر احلق الذي 
بني للقارئ كيف كامالً ليت -رمحه اهللا- خيشاه القمص، لكنين سأضع كالم ابن عطية 

  !بتر القمص كالمه

ابن  فقال قوم منهم" حيرفون الكلم"واختلف العلماء يف معىن قوله ((: بن عطيةقال ا
حتريفهم هو بالتأويل وال قدرة هلم على تبديل األلفاظ يف التوراة وال يتمكن  ،عباس

 ،يده عليها القارئهلم ذلك ويدل على ذلك بقاء آية الرجم واحتياجهم إىل أن يضع 
. وه أيضا وفعلوا األمرين مجيعا حبسب ما أمكنهمبل حرفوا الكالم وبدل وقالت فرقة

                                                 
 .١٨٨ده والقائلني بتحريفه صالكتاب املقدس يتحدى نقا ٦٢
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فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ "وألفاظ القرآن حتتمل املعنيني فقوله تعاىل : قال القاضي أبو حممد
يهِمدبِأَي ابتم فعلوا األمرين .يقتضي التبديل. ٧٩البقرة" الْكوال شك أ( (

٦٣.  

كامالً دون بتر، فابن عطية ينقل أقوال العلماء  -رمحه اهللا-فهذا هو كالم ابن عطية 
ا قمص  ن تنقل قوالً واحداً وتترك الثاين ي يف املسألة، فليس من الصدق واألمانة أ

  !وال شك أم فعلوا األمرين: بسيط، بل إن ابن عطية ختم كالمه قائالً

: لعلى هذا القول مرة أخرى ونسبه للجمهور فقا -رمحه اهللا- وقد أكد ابن عطية 
وإما بتغيري  ،وقد فعلوا ذلك يف األقل ،إما بتغيري اللفظ ،وحتريف الكلم على وجهني((

وهذا كله يف التوراة على  ،وإليه ذهب الطربي ،وقد فعلوا ذلك يف األكثر ،التأويل
)قول اجلمهور (

٦٤.  

كما أنّ ابن عطية مل يوفّق يف نسبته القول األولّ إىل ابن عباس رضي اهللا عنه؛ إذ 
  .أنه يقول بالتحريف اللفظي للتوراة �ثابت كما نقلناه سابقاً عن ابن عباس ال

@@@
@@@
@@@
@@@

                                                 

٦٣
  .٢/١٦٩ابن عطية، احملرر الوجيز  
٦٤

  .٢/٦٢السابق  

http://www.ebnmaryam.com



 56 

 

@�r×@åia@óÜÇ@�îÛ†nÛa@�r×@åia@óÜÇ@�îÛ†nÛa@�r×@åia@óÜÇ@�îÛ†nÛaMMM�a@é»‰�a@é»‰�a@é»‰MMM@@@
أطال القمص بسيط يف بسط الكالم إلثبات أن العلماء املسلمني يشهدون أن 
التحريف املقصود يف القرآن هو التأويل الباطل، وليس التحريف بالزيادة والنقصان 

ر ما يقتبسه والتغ يري، فأخذ ينقل كل ما يظن أنه يوافق ما يدعيه، ومل جيد حرجاً أن يبت
أحياناً كثرية، واألمر الذي جيب أن خيجل منه كل مناصر للقمص بسيط هو أن هذه 
الكتب نفسها أثبتت يف مواضع أخرى وقوع التحريف الذي أراد القمص بسيط نفيه، 

بسيط مث نقل بعض فقرات من نفس وسيكون عملي هنا هو نقل كالم القمص 
  .الكتاب الذي نقل عنه القمص ألثبت بطالن ما ذهب إليه، وجتنيه فيما أراده

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

أما اليهود فقد أنزل "كثري الدمشقي  وجاء يف البداية والنهاية لإلمام إمساعيل بن
وكانت كما قال اهللا  اهللا عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السالم،

" ثُم آتينا موسى الْكتاب تماماً علَى الَّذي أَحسن وتفْصيالً لكُلِّ شيٍء: "تعاىل
قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً : "تعاىل وقال. )١٥٤: األنعام(

، وقال )٩١:األنعام" (تبدونها وتخفُونَ كَثرياً للناسِ تجعلُونه قَراطيس وهدى
). ٤٨: األنبياء" (ولَقَد آتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وضياًء وذكْراً للْمتقني: "تعاىل

" قيمالْكتاب الْمستبِني وهديناهما الصراطَ الْمست وآتيناهما: "وقال تعاىل
يحكُم  إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور: "وقال تعاىل .)١١٩و١١٨: الصافات(

والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُوا من  بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا
ابِ اللَّهتك هلَيوا عكَانلَا وو نوشاخو اسا النوشخاَء فَلَا تدهاً  ش تشتروا بِآياتي ثَمن

فكانوا  ).٤٤: املائدة" (اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ قَليالً ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ
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بديلها، وهم متمسكون ا برهة من الزمان، مث شرعوا يف حتريفها، وت حيكمون ا
لَفَرِيقاً  وإِنَّ منهم: "وتغيريها، وتأويلها، وإبداء ما ليس منها، كما قال اهللا تعاىل

وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ هو  يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ
نم وا همو اللَّه دنع ناللَّ م دنونَعلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهقُولُونَ عيو آل" (ه 

ويضعوا على غري  فأخرب تعاىل أم يفسروا، ويتأولوا،). ٧٨: عمران
معانيها،  مواضعها، وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء، وهو أم يتصرفون يف

بقاء لفظ ع د، والتحميم موحيملوا على غري املراد، كما بدلوا حكم الرجم باجلل
الرجم فيها، وكما أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه احلد، مع أم مأمورون بإقامة احلد، والقطع على الشريف 

مل : بأا مجيعها بدلت، وقال آخرون: فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون. والوضيع
" فيها حكْم اللَّه وكَيف يحكِّمونك وعندهم التوراةُ: "وله تعاىلتبدل، واحتجوا بق

ما جتدون يف : "اليهودي واليهودية الذين زنيا فقال هلم ويف قصة) ... ٤٨: املائدة(
... نفضحهم وجيلدون فأمرهم رسول اهللا   :فقالوا. "التوراة يف شأن الرجم ؟

وا ا، وجعلوا يقرؤوا ويكتمون آية الرجم اليت فيها، فلما جاء بإحضار التوراة
صور بأيده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له  ووضع عبد اهللا بن

فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم فأمر رسول ". ارفع يدك يا أعور: " ...رسول اهللا 
: وعند أيب داود". إذ أماتوهااللهم إين أول من أحيا أمرك : "برمجهما، وقال... اهللا 

آمنت بك ومبن : أم ملا جاؤوا ا نزع الوسادة من حتته فوضعها حتتها، وقال
وهذا كله . أنزلك، وذكر بعضهم أنه قام هلا ومل أقف على إسناده، واهللا أعلم

يشكل على ما يقوله كثري من املتكلمني وغريمها، أن التوراة انقطع تواترها يف زمن 
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فهو معصوم،  ومل يبق من حيفظها إال العزير، مث العزيز إن كان نبياً خبت نصر،
إا مل تتواتر إليه، لكن بعده زكريا، : والتواتر إىل املعصوم يكفي، اللهم إال أن يقال

صحيحة معموالً ا،  وحيىي، وعيسى، وكلهم كانوا متمسكني بالتوراة، فلو مل تكن
  ٦٥"ونملا اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصوم

  .لقارئه أن يستقيم الكالمنقلت كل هذا مضطراً، لكن عزائي يف ذلك 
ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓZZZ  وأحق القول قول ريب- قال ريب -:  
Ÿ≅÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6 ù= s? ¨, ysø9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ tβθßϑçG õ3s?uρ ¨, ysø9 $# óΟ çFΡr&uρ tβθßϑn= ÷ès? ∩∠⊇∪ آل عمران.  
يوماً بيديه كتاب البداية والنهاية، بل فقط ينقل من  أجزم بأن القمص مل ميسك :أوالً

برنامج املوسوعة الشاملة، فقد نقلَ نفس اخلطأ املوجود يف املوسوعة وهو كلمة 
 هو ، ومل يصحح اخلطأ ألنه جمرد ناقل وليس!)رالعزي( :والصواب هو )زالعزي(

ر إىل كيفية ، وانظالعلم الذي يسلك جادة الطلب عامل أو حىت طالبالباحث أو بال
هل يكفي توثيق املعلومة بعزوها إىل كتاب ! ، لتعلم اخللل الذي أصابهتوثيقه للكالم

  !فحسب، مل يذكر رقم اجلزء وال رقم الصفحةالبداية والنهاية 
كرر القمص أجزاء من هذا االقتباس أكثر من مرة يف نفس الكتاب، وكرر أيضاً  :ثانياً

ر من مرة بألفاظ خم تلفة، حتت عناوين خمتلفة، ليوحي للقارئ بكثرة قصة الرجم أكث
  !أدلته
ملاذا مل يضع القمص األسطر التالية هلذه الكلمات اليت اقتبسها مباشرة؟ اإلجابة  :ثالثاً

رمحه -بن كثري اوبكل وضوح ألنه يريد أن جيعل القارئ يفهم شيئاً غري ما قاله اإلمام 
ن ابن كثري  فلذلك بتر كالمه، يريد القمص أن يوهم - اهللا ال  - رمحه اهللا-القارئ أ

                                                 
  .٢٢٦، ٢٢٥ص نقاده والقائلني بتحريفه ص يتحدىالكتاب املقدس  ٦٥
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، وهذا يدل على أننا نتعامل مع !يقول بتحريف ألفاظ كتب اليهود والنصارى
القمص عبد املسيح بسيط يعطينا مثاالً للتدليس (!) مدلسني، وها هو رجل الدين 

  .سيبقى لألبد يف كتابه
  !):األمني(يف األسطر اليت تلت اقتباس القمص  -رمحه اهللا-يقول ابن كثري 

وذهب آخرون من العلماء إىل التوسط يف هذين القولني؛ منهم شيخنا اإلمام العالمة ((
أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا؛ فقال أما من ذهب إىل أا كلها مبدلة من أوهلا إىل 
آخرها ومل يبق منها حرف إال بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال مل يبدل شيء منها 

واحلق أنه دخلها تبديل وتغيري وتصرفوا يف بعض ألفاظها بالزيادة أيضا، بالكلية بعيد 
كما تصرفوا يف معانيها، وهذا معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر واهللا  والنقص

أعلم، كما يف قوله يف قصة الذبيح اذبح ابنك وحيدك ويف نسخة بكرك إسحاق 
البكر إمساعيل ألنه ولد قبل  ألن الوحيد وهو فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بال مرية

إسحاق بأربع عشر سنة فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق، وإمنا محلهم على ذلك 
حسد العرب أن يكون إمساعيل غري الذبيح فأرادوا أن يذهبوا ذه الفضيلة هلم فزادوا 
ذلك يف كتاب اهللا افتراء على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وقد اغتر ذه 

لزيادة خلق كثري من السلف واخللف ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق والصحيح ا
الذبيح إمساعيل كما قدمنا واهللا أعلم، وهكذا يف توراة السامرة يف العشر الكلمات 
زيادة األمر بالتوجه إىل الطور يف الصالة وليس ذلك يف سائر نسخ اليهود والنصارى 

وفيه أشياء مزيدة اود عليه السالم خمتلفا كثريا وهكذا يوجد يف الزبور املأثور عن د
قلت وأما ما بأيديهم من التوراة املعربة فال ، ملحقة فيه وليست منه واهللا أعلم

يشك عاقل يف تبديلها وحتريف كثري من ألفاظها وتغيري القصص واأللفاظ 
والزيادات والنقص البني الواضح وفيها من الكذب البني واخلطأ الفاحش شيء 
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فأما ما يتلونه بلسام ويكتبونه بأقالمهم فال اطالع لنا عليه واملظنون م  ثري جداك
أم كذبة خونة يكثرون الفرية على اهللا ورسله وكتبه وأما النصارى فأناجيلهم األربعة 
ا من  ر زيادة ونقصاً وأفحش تفاوت ا أشد اختالفا وأكث ا ومىت وحين من طريق مرقس ولوق

  ٦٦.))التوراة
القمص بسيط أكمل كالم ابن كثري، ولو أكمل القمص بسيط الكالم لظهر فليت 

له من كذب واضح، وجهل فاضح،  فساد ما ذهب إليه، ولقال القارئ على الفور يا
  !ومصيبة كبرية أن خترج من أحد كربائهم

                                                 
 .طبعة هجر. ٨٤، ٣/٨٣. احلافظ بن كثري، البداية والنهاية ٦٦
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�r×@åiü@Òb’ØÛa�r×@åiü@Òb’ØÛa�r×@åiü@Òb’ØÛaAAA  

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

صراحة إن كان املقصود هو إللقاء شبه املسيح  ال تقول" ولَكن شبه لَهم"وعبارة 
يقول كل من . آخر شيءعلي آخر كما يقول أصحاب نظرية الشبه أم أا تقصد 

مسند إيل ماذا؟ إنْ " شبه: "اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه، وابن كثري يف كشافه
ل، فاملقتول مل جير جعلته إيل املسيح فهو مشبه به وليس مبشبه، وإنْ أسندته إيل املقتو

   ٦٧له ذكر؟

ا القمص عبد املسيح بسيط: قلت ا   !وهذه مصيبة أخرى يتحفن

مرت علينا من قبل أمثلة كثرية لتدليس وجهل الرجل، ويأىب القمص إال أن : أوالً
يتحفنا مبا هو أطم، والطامة هنا هي أن القمص ال يعرف أمساء الكتب اليت ينقل عنها، 

، الكشاف كما نعلم بيقني هو من تأليف !!ابن كثري له كشاف فألول مرة أعلم أن
، أم هو كتاب سري !"؟وابن كثري يف كشافه: "الزخمشري، فكيف يقول القمص بسيط

، فالقمص عبد املسيح بسيط ال يعلم أمساء املراجع !؟مل يطلع عليه إال القمص بسيط
أن يسقط رجل بلغ رتبة  اليت ينقل عنها، فمثل هذا املرجع مشهور جداً، فغريب جداً

، فليت القوم يعلمون !قمص، وكتب من الكتب الكثري والكثري يف هذا اخلطأ الساذج
  .قدرهم، وال يتجاوزونه

                                                 
٦٧

  ٩هل صلب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟ ص 
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  ٦٨.غرقت ثوبك يف املداد لوو                         فدع عنك الكتابة لست منها

ال يف نفس الكشاف البن كثري مرة أخرى فق(!) البسيط (!) وقد نسب العالمة 
  :الكتاب

  ٦٩.كما روى ابن كثري يف اجلزء األول من كتابه الكشاف نفس هذه الروايات

(!)  ودعوين أمهس يف أذن القمص عبد املسيح بسيط بدون أن يلحظ أحد ذلك
، ويا قمص ))تفسري القرآن العظيم((يا قمص بسيط، تفسري ابن كثري امسه : وأقول له

  .))لكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويلا((بسيط، تفسري الزخمشري امسه 

لو قرأنا تفسري ابن كثري كلمة كلمة ملا وجدنا هذا الكالم الذي نقله القمص : ثانياً
بالفعل .. .بسيط، فلنبحث إذن يف تفسري الزخمشري لعلنا جند ما أراده القمص 

ا مصيبة أخرى، وأضع أمامكم كالم  وجدناه يف تفسري الزخمشري، لكن وجدن
  :الزخمشري كامالً ليتبني لنا كيف بتر القمص بسيط كالمه بتراً شنيعاً

))رفدعا عليهم ) �املسيح  الكالم عن(أن رهطاً من اليهود سبوه وسبوا أمه  وي
اللهم أنت ريب وبكلمتك خلقتين اللهم العن من سبين وسب والديت فمسخ اهللا من 

أخربه اهللا بأنه يرفعه إىل السماء سبهما قردة وخنازير فأمجعت اليهود على قتله ف
أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل   : ويطهره من صحبة اليهود فقال ألصحابه

                                                 
٦٨

. حتقيق حممد سعيد العريان. ابن عبد ربه األندلسي، العقد. زادقاله بعض الشعراء يف ابن شري 
٤/٢٢٥.  

 ١٧هل صلب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟ ص  ٦٩
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  : وقيل  . عليه شبهه فقتل وصلب - فألقي   . أنا  : ويصلب ويدخل اجلنة فقال رجل منهم
يسى فرفع أنا أدلكم عليه فدخل بيت ع  : كان رجالً ينافق عيسى فلما أرادوا قتله قال

عيسى وألقي شبهه على املنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى مث اختلفوا 
وقال بعضهم إن   . إنه قتل وصلب  : وقال بعضهم  . إنه إله ال يصح قتله  : فقال بعضهم

كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وقال بعضهم رفع إىل 
  " شبه "   : فإن قلت  . الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا  : مالسماء وقال بعضه

مسند إىل ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إىل املسيح فاملسيح مشبه به وليس مبشبه وإن 
هو مسند إىل اجلار وارور وهو   :  قلت. أسندته إىل املقتول فاملقتول مل جير له ذكر

وجيوز أن يسند إىل ضمري   . ولكن وقع هلم التشبيه  : كقولك خيل إليه كأنه قيل  " هلم" 
ا يدل عليه كأنه قيل  : ألن قوله  : املقتول )ولكن شبه هلم من قتلوه  : إنا قتلن (

٧٠.  

أورد الزخمشري اعتراضاً على مسألة إلقاء الشبه، مث أجاب على هذا االعتراض، لكن 
 على هذا االعتراض نقل افتراض الزخمشري ومل ينقل إجابته(!) القمص األمني 

أمل ير القمص بسيط ! ؟"فإن قلت"، أمل ير القمص بسيط قبل اقتباسه كلميت املفترض
أن القرآن : ، ويذكرين القمص باعتراض أحدهم وهو!؟"قلت"بعد اقتباسه كلمة 

إن اهللا هو {: قال اهللا يف القرآن: يشهد أن املسيح هو اهللا، فإن قلنا له أين هذا؟ قال
لقد كفر الذين قالوا إن {، وكأن هذا الشخص مل يقرأ اآلية كاملة }مرمياملسيح بن 

  !}اهللا هو املسيح بن مرمي

                                                 

٧٠
  .٤١٥-١/٤١٤الزخمشري، تفسري الكشاف  
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زعم القمص كذلك أن هذا الكالم هو كالم الفخر الرازي يف تفسريه، وهو : ثالثاً
  :كذلك، لكن دعوين أنقل كالم الفخر الرازي يف تفسريه بال بتر

د أم زعموا أم قتلوا عيسى عليه السالم فاهللا واعلم أنه تعاىل ملا حكى عن اليهو((
ويف اآلية } وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم{تعاىل كذم يف هذه الدعوى وقال 

؟ إن جعلته مسندا إىل املسيح } شبه{قوله  :السؤال األول: سؤاالن مسند إىل ماذا
واجلواب  .جير له ذكرفهو مشبه به وليس مبشبه، وإن أسندته إىل املقتول فاملقتول مل 

: خيل إليه كأنه قيل: أنه مسند إىل اجلار وارور، وهو كقولك: األول :من وجهني
يدل } وما قتلوه{أن يسند إىل ضمري املقتول ألن قوله : الثاين. ولكن وقع هلم الشبه

على أنه وقع القتل على غريه فصار ذلك الغري مذكورا ذا الطريق، فحسن إسناد 
))هإلي} شبه{

٧١.  

نّ  أورد الفخر الرازي االعتراضات اليت قد يذكرها البعض يف مسألة إلقاء الشبه، فقال إ
مل (!) يف اآلية سؤالني اثنني، وذكر هذه األسئلة مث أجاب عليها، لكن القمص األمني 

ينقل إال االعتراض الذي ينقله الفخر الرازي، ومل يذكر القمص بسيط أن هذا 
ن الفخر الرازي أجاب على هذا اعتراض ينقله الفخر ا لرازي عن غريه، ومل يذكر أ

فهو يريد أن يوهم قارئه أن هذا هو (!) االعتراض بعد أن نقله، ألن القمص أمني جدا 
اعتراض الزخمشري، وهو اعتراض الفخر الرازي، وهذا غري صحيح، بل هي 

باهللا عليكم، هل ، فأجيبوين !وأجابوا عليهااعتراضات نقلوها عن غريهم أو افترضوها 

                                                 

٧١
  .٧٨/  ١١لفخر الرازي ل الكبري تفسريال 
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من كانت هذه حاله، وكانت هذه أخالقه يف النقل، وكان البتر دأبه الدائم؛ أحيق له 
  أن يكتب، وهل يقبل عاقل لنفسه أن يأخذ عنه العلم؟
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ðëbšîjÛa@åÇ@ÝÔäÛa@¿@éĐj¥ðëbšîjÛa@åÇ@ÝÔäÛa@¿@éĐj¥ðëbšîjÛa@åÇ@ÝÔäÛa@¿@éĐj¥AAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

   ٧٢")٢٤٧: ١البيضاوي جـ " (الناسوت وقال قوم صلب الالهوت وصعد"

  :ويف نفس الصفحة يقول

  "!!.الالهوت صلب الناسوت وصعد"كما نقل البيضاوي "
  حريتنا معك يا قمص بسيط، ماذا قال البيضاوي بالضبط؟

صلب الناسوت : ، أم قال؟ صلب الالهوت، وصعد الناسوت: هل قال البيضاوي
  وصعد الالهوت؟

  وي؟هل كان القمص بسيط نائماً عندما نقل هذا الكالم عن البيضا
والتدليس، ، هل من شروط الترقي لرتبة القمص أن يكون الرجل حمترفاً للتخليط

  !ليتكم ختربونا! وذكر الغرائب املوبقات؟
إال مرة " أنوار التنـزيل وأسرار التأويل"مل ترد كلمة ناسوت يف تفسري البيضاوي 

  :من سورة النساء، حيث قال ١٥٧واحدة، وهي يف تفسري اآلية 
)الالهوت وصعد الناسوت صلب :قوم وقال(( (

٧٣.  
يف  -بدقة أكثر- فلست أدري ما الذي أربك القمص يف نقله لكالم البيضاوي، أو 

  !نقله عمن نقل عن البيضاوي

                                                 
 .١٧ب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟ صهل صل ٧٢
٧٣

  .نسخة الكترونية. تفسري البيضاوي 
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�àĐÛa@¿@ïãýÔjÛa@ÞbÓ�àĐÛa@¿@ïãýÔjÛa@ÞbÓ�àĐÛa@¿@ïãýÔjÛa@ÞbÓAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

نقل كل من القس بولس شفاط يف ): البقالين(القاضي أبو بكر حممد ابن الطيب 
واألب لويس شيخو اليسوعي يف كتابه حماورات جدلية ص  ٢٧ملشرع ص كتابه ا

، أن هذا الشيخ قد شهد أن التثليث املسيحي صحيح وال خيتلف مع االعتقاد ٤٧
إذا أمعنا النظر يف قول النصارى أن اهللا : "اإلسالمي إال من جهة اللفظ، فقال

إال يف اللفظ فقط فهم  جوهر واحد وثالثة أقانيم، ال جند بيننا وبينهم اختالفاً
يقولون أنه جوهر واحد، ولكن ليس كاجلواهر املخلوقة، ويرون بذلك ) املسيحيني(

  ٧٤"واملعىن صحيح ولكن العبارة فاسدة. أنه قائم بذاته
  !، فكتبه خطاً البقالين، ولعله يقصد البقويل"الباقالين"أخطأ يف كتابة : أوالً
اهللا ذاته (عوض مسعان الربوتستانيت يف كتابه  نقل القمص بسيط هذا الكالم عن: ثانياً

، وبالطبع مل يراجع القمص كالم عوض مسعان ليعلم هل صدق أم )ونوع وحدانيته
  -رمحه اهللا-ال؟، وكان عوض مسعان قد زعم أن هذا الكالم يف كتاب للباقالين 

يوجد  ، وهذا أقل ما يقال عنه إنه كالم فارغ، فال)الطمس يف القواعد اخلمس(امسه 
كتاب ذا االسم الغريب، وكيف يعقل أن يؤلف الباقالين كتاباً ذا االسم الساذج؟، 

  !املفروض أن اإلنسان يؤلف ليظهر حقيقة شيء ما، ال ليطمسه
  ":الكالم عليهم يف األقانيم"يف التمهيد حتت عنوان  - احلقيقي- قال الباقالين : ثالثاً

                                                 
  .١٤٢األعظم، مميزات املسيح يف مجيع الكتب ص ٧٤
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 وعشرة أربعة إنه تقولوا أن دون أقانيم ثالثة هسبحان الباري أن زعمتم مل هلم يقال((
 وثبت جوهر موجود سبحانه الباري أن ثبت قد أنه قبل من قالوا فإن ذلك من وأكثر

 ومنها املوجود اجلوهر منها أقانيم ثالثة واحد جوهر أنه فوجب عامل وأنه حي أنه
 أن فوجب وعلم اةحي ذا يكون حىت عاملا حيا يكون ال العامل احلي ألن واحلياة العلم

 القدمي إن نقول ألننا أربعة األقانيم تكون أن من أنكرمت ما هلم فيقال ،ثالثة األقانيم
 فإن ،أربعة األقانيم تكون أن فوجب قدرة من له بد ال والقادر قادر عامل حي موجود

ةاحلي هو العلم يكون أن أنكرمت فما هلم قيل ،واحد أقنوم فهما احلياة هي القدرة قالوا  ا
 ويوجد ويزيد العلم ينقص قد قالوا فإن، أقنومني سبحانه الباري يكون أن فوجب
 قيل ،شيء يف احلياة معىن من ليس العلم يكون أن فوجب حباهلا باقية واحلياة ويعدم

 أن فوجب حباهلا واحلياة توجد مث مجلة وتعدم وتزيد القدرة تنقص قد فكذلك هلم
)عناهم وخبالف احلياة غري القدرة تكون (

٧٥.  
فهل الباقالين الذي قدم هذه احلجج القاصمة إلنكار التثليث يظن أن يتلفظ بكالم 

  !مثل الذي نسبه إليه القمص زوراً وتدليساً؟

                                                 
٧٥

  .٩٨ص هيد األوائل وتلخيص الدالئلالباقالين، مت 
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†‘‰@åia@åÇ@ÝÔäí@ïÛaŒÌÛa†‘‰@åia@åÇ@ÝÔäí@ïÛaŒÌÛa†‘‰@åia@åÇ@ÝÔäí@ïÛaŒÌÛaAAA@@
  :قال القمص عبد املسيح بسيط

النصارى ال يرون أن "قال الفيلسوف اإلسالمي ابن رشد عن التوحيد يف املسيحية 
الفعل ولذلك زقانيم صفات األ ائدة عن الذات، إمنا هي عندهم كثرية بالقوة ال ب

  ٧٦"يقولون أن اهللا ثالثة وواحد، أي واحد بالفعل وثالثة بالقوة
  :وذكر يف احلاشية على هذا الكالم

  .٣٥٢ص " افت الفالسفة"الغزايل 
ت نتحدى القمص عبد املسيح بسيط أن خيرج لنا هذا الكالم من كتاب اف

الفالسفة، بل من كل كتب الغزايل؛ املخطوط منها واملطبوع، ولن يستطيع أن يفعل، 
ولو اجتمع كل من يف األرض لن يستطيعوا ذلك، ألن الغزايل مات قبل ميالد ابن 

ن ابن رشد !، فكيف إذن ينقل الغزايل عن ابن رشد؟!رشد خبمسة عشر عاماً ، أم إ
  !جتسد قبل ميالده؟

لد ابن رشد٧٧هـ ٥٠٥م الغزايل عا ويفَتا  ة الغزايلبعد وفا ، ووخبمسة عشر عام
  ، فكيف يا عقالء ينقل الغزايل عمن ولد بعد مماته؟٧٨!هـ ٥٢٠

                                                 
 .١٤٢ص  األعظم، مميزات املسيح يف مجيع الكتب ٧٦

٧٧
  .٥/١١٨الزركلي، األعالم  
٧٨

  .٩حممد عابد اجلابري، ابن رشد سرية وفكر ص/ د 
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ويدعي أن الغزايل كان ممن !) ذكية(ولعل القمص يدافع عن كالمه املاضي حبجة 
كشفت هلم ستور الغيب، فعلم علم املستقبل، وكان مما وجده الغزايل يف صحف 

ملستقبل الغيبية أن يولد ابن رشد ويقول هذا الكالم، فسارع الغزايل يف تدوين ما ا
  !سيقوله ابن رشد ليحقق يف ذلك سبقاً كسبق الصحفي املاهر

 إذايبدو أن القمص يكتب ما حيلو له بدون دليل أو برهان، وال يتأكد مما يقرأه، ف
بقية كتب أهل وينتشر يف  أخطأ أحد الكتاب النصارى فالبد أن ينتقل هذا اخلطأ

  !ملته
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@LòÜº@Ý×ë@LòàÜ×@Ý×ë@LÒŠy@Ý×@òz•@pbjqg@òÛëbª@LòÜº@Ý×ë@LòàÜ×@Ý×ë@LÒŠy@Ý×@òz•@pbjqg@òÛëbª@LòÜº@Ý×ë@LòàÜ×@Ý×ë@LÒŠy@Ý×@òz•@pbjqg@òÛëbª
òíaë‰@Ý×ë@t†y@Ý×ë@ñŠÔÏ@Ý×ëòíaë‰@Ý×ë@t†y@Ý×ë@ñŠÔÏ@Ý×ëòíaë‰@Ý×ë@t†y@Ý×ë@ñŠÔÏ@Ý×ëAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

ويف هذا الكتاب نؤكد، بالدليل العلمي املوثق، حقيقة وصحة كل حرف وكل 
ستعينني كلمة وكل مجلة وكل فقرة وكل حدث وكل رواية يف الكتاب املقدس م

مبئات السجالت واملراجع والوثائق العلمية والتارخيية، املدنية والدينية، اليهودية 
واملسيحية واإلسالمية والوثنية والنقدية، وما توصل إليه علم اآلثار من كشوف 

  .٧٩... وحفريات وخمطوطات

، عله يهلل ويرقص طرباًوجتبدأ القمص كتابه مبقدمة يج مشاعر النصراين العامي، 
كل مجلة وكل فقرة وكل حدث وكل "ولست أستغرب قوله وما وىف،  وعدلكنه 
كل حرف وكل "لكن أن يقول ل هذا االدعاء يزعمه كل نصراين، فمث، "رواية
، واملثري أن القمص يريد أن يثبت صحة كل حرف فيكون قد أبعد النجعة جداً "كلمة

، ٨٠نيطابقتمتني خمطوطت وهذه املخطوطات ليست من بينهااملخطوطات؛  باستخدام

                                                 
  .٥الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص ٧٩
ال يوجد إصحاح واحد يف الكتاب ((: يقول يف أملحني يقرر دوجالس ستيوارت هذه احلقيقة  ٨٠

 Douglas Stuart, “Inerrancy and)) املقدس تتطابق كلماته يف كل املخطوطات القدمية

Textual Criticism,” in Inerrancy and Common Sense, ed. Roger R. Nicole and 
J. Ramsey Michaels, P. 98.  
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، !فكيف إذن يثبت صحة كل حرف وكل كلمة من بني هذه املخطوطات املتضاربة؟
قبل أن حتاول إثبات  كتابك املقدسقمص بسيط أن تصحح يا  كبوكان األوىل 

بل النصارى العرب ة بني املفضلنظر عدة نظرات يف ترمجة الفاندايك نولصحته، 
، لنعلم مدى مصداقيتها ،٨١وا يف حكم األصليعترباملقدسة عندهم حتى إم 

حرف وكل كلمة كل  وإثبات أنها قداسة؟، وهل ميكن الدفاع عنونسبتها إىل ال
  :خذ على ذلك عدة أمثلةنأول، ها هي كالم اهللا؟وكل فقرة وكل رواية في

Þëþa@Þbr½aÞëþa@Þbr½aÞëþa@Þbr½aZZZ@@@
 يهوناثَانُ وكَانَ .الْمنحوت التمثَالَ َألنفُِسهِمِ دان بنو وأَقَام ٣٠: ١٨جاء يف قضاة

ناب ومشرج نى بسنم وه وهنبةً ونكَه طِسبل نيانِيمِ إِلَى الدويِ يبضِ ساَألر.  
هنا إىل ، حيث ترمجوه יהֹוָנָתןיהֹוָנָתןיהֹוָנָתןיהֹוָנָתן يف ترمجة االسم!) األمناء(املترمجون تالعب : أوالً

، ٣٢: ٢٧، ٢٥: ٢٧، ٧: ٢٠، ١٥: ١٧، ٣٣: ٨أخبار١يهوناثان وكذلك يف 
إىل يوناثان يف  יהֹוָנָתןיהֹוָנָתןיהֹוָנָתןיהֹוָנָתןترمجوا نفس االسم  -!األمناء أعين-، لكنهم ١٨: ١٢وحنميا

                                                                                                                                      

النص املاسوري، (ويقول كذلك العامل اليهودي املشهور إميانويل توف عن الشواهد النصية للعهد القدمي 
الشواهد النصية عن بعضها البعض؛ اختالفاً  مجيعختتلف ((): وغريهاالسامري، السبعيين، الفوجلاتا، 

  .Emanuel Tov,Textual Criticism of The Hebrew Bible, P. 2  ))قليالًكبرياً أو 
٨١

وقد ترجم إىل كل لغات العامل تقريباً، وهو ((: قال القس صموئيل مشرقي عن الكتاب املقدس 
يطالب باخلضوع له على أساس أن فم الرب تكلم به، وترمجاته هي يف حكم األصل ملطابقتها له، فقد 

ترمجة للعهد القدمي إىل اليونانية، اقتبس املسيح نفسه وتالميذه مراراً من الترمجة السبعينية اليت ليست إال 
، )١٤عصمة الكتاب املقدس واستحالة حتريفه ص. ())وقد اقتبسوها كأقوال موحى ا مثل األصل متاماً

كذا على غالف (إستحالة . ())ومل يفقد الكتاب املقدس شيئاً يف ترمجته((: قال القمص مرقص عزيز
  ).٤٨حتريف الكتاب املقدس ص) صل ال القطعمزة الو ؛، والصحيح استحالة!الكتاب وهي خطأ
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وغريه يف نصوص  ١٥: ٣٧، ارميا١: ١٨، ٦: ١٤صموئيل١نصوص أخرى كما يف 
  !رية ال داعي لذكرها لعدم اإلطالةكث

ب أنَّ جرشوم بن موسى الصوامن أبناء منسى؛ إذ أخطأ من جعل جرشوم : ثانياً
ابنا موسى جرشوم  ١٥: ٢٣أخبار ١حيث أتى يف ، מנשהמנשהמנשהמנשה منسى بنوليس  משהמשהמשהמשה
  .وأليعزر

  :هلذا النص هوقد ذكر القس أنطونيوس فكري يف تفسري
يهوناثان بن جرشوم  وكان: غري أن بعض نسخ الكتاب املقدس أوردت النص هكذا((

هذا هو  أن يهوناثان الالويملقصود ، وذا يكون ا)راجع اإلجنيل بشواهد(بن موسى 
موسى، وهذا هو التفسري األوقع، فكلمة ابن جرشوم تشري إىل جرشوم بن من نسل 

  .))أنه من نسل جرشوم بن موسى
غريباً؛ حيث أتى النص يف خمطوطات عربية كثرية منسى، العربي  (!)كان أمر األصل 

لنون مرتفعاً عن باقي وكان حرف امن أمهها خمطوطة حلب، وخمطوطة ليننجراد، 

ממממ حروف الكلمة
  !שהשהשהשהננננ

  !מנשהמנשהמנשהמנשהبينما أتى يف خمطوطات عربية كثرية كذلك بنون غري مرتفعة 
  !משהמשהמשהמשהوأتى يف عدد قليل من املخطوطات العربية بدون نون أي موسى 

بن موسى، وكذلك يف ا :على أنه الترمجة السبعينيةبعض خمطوطات النص يف  وورد
  !ترمجة الفوجلاتا الالتينية
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  :باآليت" منسى" מנשהמנשהמנשהמנשהعلى كلمة  BHSعلقت النسخة العربية املعتمدة 
L mlt Mss נ  suspensum, mlt Mss Edd non suspensum; 1 c 

pc Mss G*V  מֶֹׁשה cf Syh82
  

  :أي
بنون غري العربية ليننجراد وكثري من املخطوطات بنون مرتفعة، وكثري من املخطوطات 

عربية، والترمجة السبعينية، وترمجة الفوجلاتا الالتينية ات عدة خمطوط، )عادية(مرتفعة 
  ).سبعينيةترمجة سريانية لل(السايروهيكسابال  انظر، "موسى" מֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשהتقرأ 
عن االسم منسى، وجعلته موسى وقالت يف  The NET Bibleعدلت ترمجة  لذلك

  :التعليق على االسم موسى
، الترمجة السبعينية، وترمجة الفوجلاتا بعض خمطوطاتعدة شواهد نصية قدمية، منها (( 

مرتفعاً عن  ןןןןنون ال توي عدة خمطوطات عربية حرفحت .هنا מֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשהמֶֹׁשה قراءة موسىتؤيد 
 همن احملتمل أن هذ. ְמַנֶּׁשהְמַנֶּׁשהְמַנֶּׁשהְמַנֶּׁשה منسىهو االسم  االسم بني احلرفني األولني، معتربة أنّ

٨٣لصيانة مسعة موسى من النساخحماولة 
( (

٨٤!  
  :Believer's Study Bibleويف تفسري 

ا على أنهيوناثان الالوي  عرف((  الذي معروف أنه ابن موسى، وليس جرشوم ابن  هن
 وضعأقر النقاد النصيني عموماً أن توقري موسى تسبب يف ). ٢٢: ٢خروج(منسى 
، والذي ال يزال موجوداً يف السبعينية "موسى"االسم األصلي بدالً من " منسى"االسم 

)والفوجلاتا (
 ٨٥.  

                                                 
82 Biblia Hebraica Stuttgartensia. (Jdg 18:30). 

  !أي عدم ربط اسم موسى حبفيد له عبد األصنام  ٨٣
84 Biblical Studies Press.The NET Bible First Edi tion Notes (Jdg 18:30). 
85 Believer's Study Bible. (electronic ed.) (Jdg 18:30). 
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  :نسخة امللك جيمستقليدي شهري لتفسري يف و
 السواكن العربية. حدثت نتيجة لتصحيح نسخي يف النص العربي "ابن منسى"قراءة (( 

، األب احلقيقي جلرشوم(االسم موسى  هي نفس" ى) ش أو س(م " משהמשהמשהמשה
على أن النص األصلي كان  أمجع املفسرون. وهي كذلك ملنسى) ٢٢-٢١: ٢خروج

)ألصنامألنه موصول باقدامى أزالوا امسه النساخ ال موسى، والحظوا أن (
 ٨٦!  

اخلالصة من هذا أن كلمة منسى خطأ، والصواب هو موسى، وحدوث هذا اخلطأ 
كان بسبب النساخ الذي أرادوا قطع صلة موسى بالنص الذي يتحدث عن عبادة 

ا له من ناسخ مؤمن هذا الذي حيرف كالم اهللا ألجل !حفيد له لألصنام وى التق، ي
  !!!املتكلّفة

 

من خمطوطة حلبمن خمطوطة حلبمن خمطوطة حلبمن خمطوطة حلب    ٣٠٣٠٣٠٣٠: : : : ١٨١٨١٨١٨قضاةقضاةقضاةقضاة
٨٧

                

                                                 
86 KJV Bible commentary. P. 509. 

٨٧
  .من أفضل ممثلي النص املاسوري، ترجع للقرن العاشر 
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ïãbrÛa@Þbr½aïãbrÛa@Þbr½aïãbrÛa@Þbr½aZZZ@@@@@@

 بِمريم وحبِلَت           ويالُونُ وعافر ومرد يثَر: عزرةَ وبنو ١٧: ٤أخبار١جاء يف 

ايمشو حبيِشأَبِي و وعمتأَش.  

ןּוּוּוּוالعربي يقول وابن  األصل: أوالً ןֶב ןֶב ןֶב  يف، وهذا خطأ ּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵני وليس وبنو يف املفرد، ،ֶב
  .مل يشريوا إىل هذا اخلطأالذين األصل العربي، وعدم أمانة من 

ן ןּוֶב ןּוֶב ןּוֶב ־ֶעְזָרה ֶיֶתר ּוֶמֶרד ְוֵעֶפר ְוָילֹון ַוַּתַהר ֶאת־ִמְרָים ְוֶאת־ַׁשַּמי ּוֶב

  ٨٨ְוֶאת־ִיְׁשָּבח ֲאִבי ֶאְׁשְּתמַֹע׃

، ومرد، ويالون، وحبلت مبريام عزرا يتر وابن: ولو ترمجنا النص ترمجة دقيقة ستكون
  !ومشاي ويشباح أيب إشتموع

بعد اسم يالون هو هكذا يف ترمجة الفاندايك طبعة املوجود هذا الفراغ : ثانياً
هذا  علأن جته فراغ هنا، لكن الترمجة مل تستطع إال واألصل العربي ليس في، م١٩٩٩

ن الفراغ على أمل حل املشكلة يف املستقبل، املشكلة تتلخص  يف كلمات قليلة هي أ
يتمكنوا يف فراغاً حىت  واوضع ترمجني، لكن امل!!فكيف حيبل؟!!! يالون هذا ذكر

  ٨٩!!هذا اخلطأ الساذج إكمال الفراغ حللاملستقبل من 

                                                 
88 Biblia Hebraica Stuttgartensia. (1 Ch 4:17). 

٨٩
  :كان موقف الترمجة السبعينية من هذا النص هو اآلخر غريباً فقد جاء ا النص كاآليت 

καὶ υἱοὶ Εσρι, Ιεθερ, Μωραδ καὶ Αφερ καὶὶὶὶ Ιαλων. καὶὶὶὶ ἐἐἐἐγέννησεν Ιεθερ 

τὸὸὸὸν Μαρων καὶ τὸν Σεµαι καὶ τὸν Μαρεθ πατέρα Εσθεµων.  
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 .م٢٠٠٣القائمون على ترمجة الفاندايك يف طبعة  حذف ،كحل مؤقت هلذه املشكلة
، مث ! طبعة الكتاب املقدس بالشواهدهذا الفراغ الذي كان من قبل على هيئة جنوم يف

، مث أزيل بعض الطبعات السابقةو م١٩٩٩يف طبعة النجوم إىل فراغ هذه حتولت 
أفضل هلذه  وقد جند يف الطبعات اجلديدة حالً! م٢٠٠٣الفراغ بعد ذلك يف طبعة 

  !املشكلة

اً ومع أننا لسنا حباجة إىل إثبات حقيقة أن يالون ذكر ال ميكن أن حيبل إال أ نين حتسب
 لنصرانية املشهورة اليت تؤكد ذلك؛سأذكر بعض املراجع ا!) العلمية(لبعض الردود 

  :ذكرت دائرة املعارف الكتابية حتت عنوان يالون

، وهو اسم االبن الرابع لعزرة من سبط "الرب يسكن"اسم عربي معناه : يالون((
٩٠.)))١٧: ٤خأ١ (يهوذا، ويبدو أنه من عائلة متت بصلة لكالب ابن يفنة 

  

  :The Anchor Yale Bible Dictionaryالقاموس املشهور  وكذلك يف

ال ). ١٧: ٤أخبار ١(أحد أبناء عزرة )]. ָילֹון(يف العربية يالون ) [شخص(يالون (( 
)غري ذلكعنه شيء معروف  (

 ٩١.  

                                                                                                                                      

  .ويالون وولد يثر مارون: الشاهد من النص بالعربية
  !ولعلك تالحظ اختالف اسم الوليد؛ ففي النص العربي مريام، ويف السبعينية مارون

األصل العربي متاماً، ولعلك كذلك تالحظ مدى أما ترمجة الفوجلاتا الالتينية فكان ا النص كما يف 
  .سهولة تسلل األخطاء إىل املخطوطات كلها، ومنها إىل الترمجات القدمية واحلديثة

٩٠
 .نسخة الكترونية. دائرة املعارف الكتابية 

91 Freedman, D. N. The Anchor Yale Bible Dictionary (3:616). 
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  :حتت عنوان يالون  Baker encyclopedia of the Bibleوكذلك موسوعة 

))١٧: ٤أخبار ١(سبط يهوذا من  ،ةابن عزر((  (
 ٩٢.  

من وجع احلمل، وهو منتفخ البطن ويصرخ  ولك أن تتخيل أيها القارئ يالونَ
  !ختفف عنه ثقل احلمل وهول الوضع وزوجته جبانبه متسك بيده

الترمجة العربية املشتركة الفراغ بكلمات  أكملتونظراً لشناعة النص يف صورته احلالية 
  :فقالت ،عربيةال وطاتاملخط البتة يفال توجد 

فولدت ومشاي ويشبح باين وتزوج مرد بثية . يثر ومرد وعافر ويالون: وبنو عزرة((
)مدينة أشتموع (

٩٣.  
ملاذا ال توجد هذه الكلمات يف : )الدكاترة(ونسأل القمص بسيط وبقية القساوسة و

ا قمص بسيط من زعمت دقة املخطوطات  خمطوطة عربية واحدة؟ أمل تكن أنت ي
، هلذا نؤكد ٩٤أن املاسوريني كانوا يعدون حروف كل خمطوطة؟ ية، وادعيتالعرب

صحة حروف وكلمات الكتاب املقدس هي أن إرادة القمص عبد املسيح بسيط إثبات 
  !وال ريب، احملال عني

                                                 
92 Elwell, W. A., & Beitzel, B. J., Baker encyclopedia of the Bible. Map on 
lining papers. (2:1089). 

٩٣
ن أصل عربي خيتلف عن األصل العربي الذي اعتمد عليه عكأن مترمجي العربية املشتركة يترمجون  

  .الفاندايك مترمجو
٩٤

 عظمة الكتاب املقدس وحفظ اهللا"اقرأ مثال  حتدث القمص عن الدقة املزعومة يف أكثر من كتاب؛ 
 الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه"، كذلك انظر "٢٣، ٢٢له عرب القرون واألجيال ص

  !"٩٣، ٩٢ص ص
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  بني كلمة يالون و وحبلتوال يوجد فراغ   من خمطوطة حلب ١٧: ٤أخبار األيام األول

@Þbr½a@Þbr½a@Þbr½asÛbrÛasÛbrÛasÛbrÛaZZZ@@@

ا: يدوثُونَ بنو يدوثُونَ، من ٣: ٢٥ارأخب١اء يف ج لْيدرِي جصا و يعيِشا و يبشحو 

  .للرب والتسبِيحِ الْحمد َألجلِ بِالْعود الْمتنبئ يدوثُونَ أَبِيهِم يد تحت. ستةٌ ،ومتثْيا

  :اء يدوثون همن أبنهو واضح يقول النص إكما  :أوالً

  .متثيا) ٥(      . حشبيا) ٤(       .يشعيا) ٣(       .صري) ٢(       .  جدليا) ١(

أين ذهب االسم السادس ، !م ستةفقط، ومع ذلك يقول النص إأمساء فهؤالء مخسة 
األصل العربي أساساً، حيث ال  وقد ورد هذا اخلطأ يف ،!يا قمص عبد املسيح بسيط؟

لوسطى، وباقي دس إال يف خمطوطة عربية وحيدة يتيمة من القرون ايوجد االسم السا
أصلحت  وألن النص بال شك خطأ فقدها االسم السادس، املخطوطات ال يوجد في

وهو بعد يشعيا السبعينية اخلطأ وأضافت االسم السادس  الترمجةخمطوطات  ٩٥بعض

                                                 
٩٥

  .على هذا النص The NET Bibleانظر حاشية ترمجة  
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األخبار  ركة، وترمجةُالعربية املشت احلياة، والترمجةُ ترمجةُ استخدمت، وقد !مشعي
ضاربني بقول السبعينية لترقيع النقص املوجود يف األصل العربي،  الترمجةَالسارة 

عرض احلائط، وما زال هذا اخلطأ  ٩٦"املعول عليه دائماً هو األصل العربي" :القساوسة
يف الكتاب املقدس الذين بني يدي القمص عبد املسيح بسيط واملنتشر بني النصارى 

  !العرب
  :The NET Bibleجاء يف حاشية ترمجة 

موجود يف ) ١٧انظر عدد (االسم مشعي . حتتوي هذه القائمة على مخسة أمساء فقط(( 
دة من القرون الوسطى ويف السبعينية، وقد حذف بدون قصد من يخمطوطة عربية وح

)النص العربي (
 ٩٧.  

  :وذكرت الترمجة العربية املشتركة يف حاشيتها على هذا النص
من وجود  البد، )١٧راجع آية ( ١٧رج آ . هكذا يف اليونانية ال يف العربية: عيمش((

  .))هذا االسم ليكون العدد ستة
لصريح بوجود خطأ فاحش جداً يف النص العربي، ودخول هذا ومع هذا االعتراف ا

يقدسون هذا النص على  زالوا ام، إال أن النصارى العرب اخلطأ إىل ترمجة الفاندايك
ت صحته اثبحياول إهل سيدافع القمص بسيط عن هذا النص وف، تصحيح بدون حالته

  !من خالل املخطوطات والسجالت القدمية أم سيعترف باخلطأ؟

                                                 
 .٧٤منيس عبد النور، شبهات ومهية  ص/ د ٩٦

97 Biblical Studies Press. The NET Bible First Edition Notes (1 Ch 25:3). 
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  من خمطوطة حلب ٣: ٢٥أخبار األيام األول

يف هذا النص يشعيا، يف حني أن " يشعياهو" יַׁשְעָיהּויַׁשְעָיהּויַׁשְעָיהּויַׁשְעָיהּוملاذا كتب املترمجون اسم : ثانياً
وكتبوه  ١: ١إشعيا، ٢٠، ٦، ٢: ١٩ملوك٢يف نصوص أخرى مثل  نفس االسم أتى

اشعياء؟، قد يظن البعض أن هذا تعليق تافه، لكن ال شيء تافه يف كالم يفترض أنه من 
عند اهللا، فما هي املعايري اليت ينقلون ا هذه األمساء إىل العربية؟، وما اهلدف من 

  ٩٨التالعب يف ترمجة أمساء األعالم؟
  

                                                 
احلرف األخري كاف، لكن الكاف يف آخر الكلمة (" حنوخ" ֲחנֹו(تالعبوا كذلك يف ترمجة االسم  ٩٨

وغريه، وكذلك ترمجوه حنوك  ١٧: ٤فترمجوه إىل حنوك يف حالة ابن قايني يف تكوين) العربية تنطق خ
يف حالة ابن رأوبني  إىل حنوك ֲחנֹו(، وكذلك ترمجوا هذا االسم ٤: ٢٥يف حالة ابن مديان يف تكوين

يف حالة ابن يارد فقط كما يف ! وغريه، لكنهم ترمجوا نفس االسم إىل أخنوخ ٩: ٤٦يف تكوين
وال أختيل هدفاً هلذا التالعب إال إضافة هالة على أخنوخ بن يارد الذي رفع إىل . وغريه ١٨: ٥تكوين
هو أخنوخ : قالوا بصوت واحدل ؟كم أخنوخ يف الكتاب املقدس: ، ولو سألنا جل النصارى!السماء

  !، والفضل يف هذا التلبيس والتدليس راجع للترمجة!واحد، البار الذي سار مع اهللا، ورفعه إىل السماء
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@Þbr½a@Þbr½a@Þbr½aÛaÛaÛaÉiaŠÉiaŠÉiaŠZZZ@@@

 علَيك جاَء قَد: قَائلني يهوشافَاطَ وأَخبروا أُناس فَجاَء ٢: ٢٠أخبار٢جاء يف 

ورهمج ريكَث نرِ مبرِ عحالْب نم ،اما أَرهو مي هونَ فصح ارامت .يه نييٍ عدج.  
القس  ذلك كما ذكر) وطحبر ل(البحر امليت املقصود بالبحر يف هذا النص هو 

الترمجة العربية املشتركة، وغريها من تفسريه هلذا النص، و أنطونيوس فكري يف
الترمجات، وكما هو واضح من ذكر عني جدي الواقعة يف اجلانب الغريب للبحر 

  ٩٩.امليت
ناس، فكيف ستثبت   النص العربي يقول فجاءوا وأخربوا، فال وجود لكلمة أ :أوالً
وهي غري موجودة يف األصل ، األربعةحبروفها صحة هذه الكلمة قمص بسيط يا 

الترمجة احلرفية،  رض من الترمجة إيضاح املعىن ال، وال يحتج علينا بأن الغ!العربي؟
 فنحن هنا نلزم القمص مبا زعم أنه سيثبته؛ وهو إثبات صحة كل حرف، وكل كلمة

  !فتنبه... 
 :١٠٠طورففي العهد القدمي العربي، ترمجة بني الس

ن املعىن ال يستقيم، حيث يقول مث بعد ذلك اتى بنو ١: وبقراءة النص يف سياقه يتضح أ

                                                 
٩٩
  :انظر أيضاً 

The Open Bible: New King James Version.(2 Ch 20:2). 
  .، وغريهاNIVوكذلك حاشية ترمجة  

  .١٣٢٤، العهد القدمي العربي، ترمجة بني السطور صبولس الفغايل وأنطوان عوكر/ األبوان ١٠٠
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وأتوا وأخربوا ٢ موآب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة
يهوشافاط قائلني قد جاء عليك مجهور كثري من عرب البحر من أرام، وها هم يف 

  . هي عني جدي. حصون ثامار
، فلم جيد !ون من أتى ليحارب يهوشافاط هم أنفسهم من أسرع لتحذيرهبذلك يك

  !املترمجون مفراً من تصحيح النص بإضافة كلمة أناس
من قريبة هي أرام تقع يف أقصى الشمال، وليست فخطأ،  ארםארםארםארם كلمة أرام : ثانياً

  ١٠١.امليت البحر تقع جنوب شرقفهي ، אדםאדםאדםאדם والصحيح أدوم، البحر امليت
 ALBERTألربت مادسن والكاهن  EDWARD CURTISرد كرتس إدوا رجحوقد 

MADSEN  كلمة أدوم بدالً من أرام لعدم مناسبة أرام جغرافياً للنص فقاال:  
عن مشال البحر امليت، لكن أدوم تقع مباشرة يف اجلنوب،  )أرام( تبعد سوريا(( 

))واجلنوب الشرقي للبحر
 ١٠٢.  

لذلك حثَّ تفسري The Wycliffe Bible commentary قراءة القارئ على اعتبار
  :أرام فقال أدوم ال

يقصد أن الفرق بني ( ، اليت هي تغيري طفيف جداً يف سواكن النص العربيأدوماقرأ (( 
 يفتتفق مع جغرافية عني جدي،  فأدوم، )أرام وأدوم يف العربية حرف ساكن واحد

))اجلانب الغريب للبحر امليت
 ١٠٣.  

                                                 
الكتاب املقدس مرجع تارخيي مهم، لكن جيب استخدامه حبذر لتضمنه على كثري من املغالطات  ١٠١

  .التارخيية واجلغرافية مثل املغالطة اليت يف هذا النص
102 Curtis, E. L., & Madsen, A. A., A critical and exegetical commentary on the 
books of Chronicles. P. 405. 
103 Pfeiffer, C. F., The Wycliffe Bible commentary: Old Testament (2 Ch 

20:2). Chicago: Moody Press. 
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على خطأ كلمة أرام،  John Mark Hicksهيكس  أكد الدكتور جون ماركوقد 
  ١٠٤.وأن الكلمة الصحيحة هي أدوم بدال منها

  :The Bible knowledge commentaryكذلك يف تفسري جاء و
يف ] أدوم[قارن جبل ساعري ( كان من أدوموما بعدها  ٢: ٢٠اجليش املذكور يف (( 

م ومل يكن، )٢٣-٢٢ ،١٠أعداد   NIVترمجة ن حاشية قار ؛النص العربي( من أرا
))٢على العدد 

 ١٠٥.  
وقد اختارت الترمجة العربية املشتركة أن جتعل النص أدوم وليس أرام، وذكرت يف 

  :احلاشية ما نصه
تقع على : عني جدي. يف العربية أرام. هكذا يف خمطوط عربي وترمجة التينية: أدوم((

  .))الشاطئ الغريب للبحر امليت
  .مجة الكاثوليكية واليسوعية واألخبار السارة قراءة أدومالتر ه أيضااختارت وهو ما

بسيط وبقية القساوسة، ملاذا أخطأت كل املخطوطات عبد املسيح وهنا نسأل القمص 
اليت -هل كان كل نساخ هذه املخطوطات  ،العربية ما عدا خمطوطة واحدة فقط؟

طأ إىل كل هذه ، كيف تسلل اخل!نائمني ما عدا ناسخ واحد فقط؟ -تعدوا باآلالف
، ذا نعلم مدى !؟وترمجة الفاندايك الالتينيةالترمجة  املخطوطات وتسلل منها إىل
عدوا باآلالف، فمن بينها كلها تبل و ،فخرون بكثراتقيمة هذه املخطوطات اليت 
  !النص بشكل صحيحهذا تضم  يتيمة ال توجد إال خمطوطة واحدة

  .من هذه األخطاء املقدسكتابك فحري بك يا قمص بسيط أن تصحح 

                                                 
104  Hicks, J. M. 1 & 2 Chronicles. The College Press NIV commentary. P. 380. 
105 Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. The Bible 
knowledge commentary : An exposition of the scriptures (1:634). 
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   وا كلمة أرام وليس أدوم من خمطوطة حلب ٢: ٢٠أخبار٢

@Þbr½a@Þbr½a@Þbr½a�ßb¨a�ßb¨a�ßb¨aZZZ@@@

 سنةً وملَك ملَك، حني سنةً وأَربعني اثْنتينِ ابن أَخزيا كَانَ ٢: ٢٢أخبار٢جاء يف 

  .عمرِي بِنت عثَلْيا أُمه واسم أُورشليم، في واحدةً
خزيا ابن اثنتني وعشرين سنة أكان  ٢٦: ٨ملوك٢يتعارض هذا النص مع ما جاء يف 

مه عثليا بنت عمري ملك أواسم  ،ورشليمأحني ملك وملك سنة واحدة يف 
ا  ،اًويستحيل أن يكون نص سفر األخبار صحيح. سرائيلإ حيث نفهم منه أن أخزي

الدكتور منيس عبد النور  مل جيدذلك معنا، لسيأيت ه بسنتني كما يكان أكرب من أب
غلطة من  ٢ :٢٢أخبار ٢وما جاء يف ((: خبطأ هذا النص فقالمفراً من االعتراف 

  ١٠٦.))الناسخ
                                                 

١٠٦
  .١٦٦منيس عبد النور، شبهات ومهية ص / د 
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 للتسواألمر الطريف أن هذا اخلطأ ، !ءمأل النساخ النائمون الكتاب املقدس باألخطا
 يرسون(ة ساوس، فليت الق!ترمجة الفاندايك ومنها إىل ،إىل كل املخطوطات العربية

  !)على بر
لماذا ال يتم تصحيحه يف فطاملا أم يقرون ويعترفون بوجود خطأ يف هذا النص،  

  كتام املقدس؟
ذا اخلطأ املوجود يف كل املخطوطات  Believer's Study Bible تفسرياعترف  وقد

  :العربية
)انتقل عمر أخزيا خطأً يف املخطوطات العربية هلذه الفقرة((  (

 ١٠٧.  
  :The Bible knowledge commentaryوأيضاً يف تفسري 

أصبح ). ١٧: ٢١قارن (يهورام، وكذلك االبن احلي الوحيد  اءبنأصغر أكان أخزيا (( 
. سنة ٢٢الوقت  وكان عمره يف ذلك). م.ق ٨٤١(أخزيا ملكاً وحكم ملدة سنة 

 ٢٢م لكن رمبا هذا خطأ يف نسخ الرق) NIVقارن هامش ( ٤٢يقول النص العربي 
).٢٦: ٨ملوك٢قارن ( (

 ١٠٨.  
  :The College Press NIV commentaryوكذلك تفسري 

). ٢٦: ٨ملوك١ NIV( ٢٢عاماً بدالً من  ٤٢هو وفقاً للنص املاسوري عمر أخزيا (( 
 النقلخطأ نصي حدث أثناء " ٤٢"أي شك يف أن ليس هناك  ،بالرغم من ذلك

                                                 
107 Believer's Study Bible. Criswell Center for Biblical Studies. (electronic 

ed.) (2 Ch 22:2). 
108 Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. The Bible 
knowledge commentary: An exposition of the scriptures (1:636). 
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ة، فال ميكن أن يكون عمر ابنه سن ٤٠حيث أن يهورام مات يف عمر ). ٨٢٠يافث (
)٢٠: ٢١أخبار٢( ٤٢ (

 ١٠٩.  
  .وغريه، هآدم كالرك يف تفسريأيضاًَ اعترف ذا اخلطأ وقد 

ه إىل كل املخطوطات وهنا أود أن أسأل القمص بسيط كيف تسلل هذا اخلطأ وغري
، وكانوا يعدون النصوص بدقة حفظواأن املاسوريني العربية؟، ألست أنت من ادعى 

  !كل خمطوطة؟حروف 
ال يزال هذا اخلطأ موجوداً يف الترمجة العربية املنتشرة بني النصارى، فلذلك على 
القمص بسيط قبل أن حياول إثبات صحة الكتاب املقدس أن يصحح هذه األخطاء 

  .أوالً

 
  سنة  ٤٢وا عمر أخزيا  ٢: ٢٢أخبار٢

@@@

@@@
                                                 

109 Hicks, J. M., 1 & 2 Chronicles. The College Press NIV commentary. P. 400. 

http://www.ebnmaryam.com



 88 

 

@Þbr½a@Þbr½a@Þbr½a÷…b�Ûa÷…b�Ûa÷…b�ÛaZZZ@@@

 علَى سنتينِ وملَك ملْكه، في سنة ابن شاولُ كَانَ ١: ١٣صموئيل١جاء يف 

  .إِسرائيلَ

  :حيتوي النص على مشكلتني من أكرب املشاكل النقدية يف العهد القدمي، ومها
µëþa@òÜØ’½aµëþa@òÜØ’½aµëþa@òÜØ’½aµëþa@òÜØ’½a@Z@Z@Z@Zòä�@êŠàÇ@ÙÜßòä�@êŠàÇ@ÙÜßòä�@êŠàÇ@ÙÜßòä�@êŠàÇ@ÙÜßAAAA@@@@@@@@

يفاجئ بأن شاول أصبح ملكاً عندما يطالع القارئ النص يف ترمجة الفاندايك املنتشرة 
، وعندما يريد أن يفهم معىن النص لريتاح فيطالع ره سنة واحدةحينما كان عم

الترمجات األخرى لعلها تكون أكثر إيضاحاً ملا استعجم عليه يف الفاندايك ال يتوقف 
األمر على مفاجأة الفاندايك بل يتعدى األمر املفاجأةَ إىل احلرية واالستغراب فكأن 

  !!!ألخرىكل ترمجة تترجم من أصل خمتلف عن الترمجة ا
òíŒîÜ¬⁄aë@òîiŠÈÛa@áua�Ûa@kÜËc@˜ì–ã@ïç@êˆçëòíŒîÜ¬⁄aë@òîiŠÈÛa@áua�Ûa@kÜËc@˜ì–ã@ïç@êˆçëòíŒîÜ¬⁄aë@òîiŠÈÛa@áua�Ûa@kÜËc@˜ì–ã@ïç@êˆçëòíŒîÜ¬⁄aë@òîiŠÈÛa@áua�Ûa@kÜËc@˜ì–ã@ïç@êˆçëZZZZ@@@@@@@@

  .إسرائيلكان شاول ابن سنة يف ملكه وملك سنتني على : يكافاند
  .سنة حني ملك، ويف السنة الثانية من ملكه -ثالثني-كان شاول ابن : احلياة

  .سنة على إسرائيل...  حني صار ملكا، وملك...  وكان شاول ابن: الكاثوليكية
  .وملك شاول أربعني سنة على بين إسرائيل: لعربية املشتركةا

  .سنة على إسرائيل...  حني صار ملكا، وملك...  وكان شاول ابن: اليسوعية
  .وملك شاول أربعني سنة على بين إسرائيل: السارة األخبار

  

king James Version: Saul reigned one year; and when he had 

reigned two years over Israel. 

Darby: Saul reigned one year; and when he had reigned two 

years over Israel. 
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American Standard Version: Saul was `forty' years old when he 

began to reign; and when he had reigned two years over Israel. 

Contemporary English Version:  Saul was a young man when he 

became king, and he ruled Israel for two year. 

The Message: Saul was a young man when he began as king. He 

was king over Israel for many years. 

Amplified Bible, 1987: Saul was [The complete numbers in this verse 
are missing in the Hebrew. The word “forty” is supplied by the best available 

estimate.] [forty] years old when he began to reign; and when he 

had reigned two years over Israel. 

Bishops' Bible, 1568: Saul now had ben king one yere -& he 

raigned two yeres ouer Israel. 

Geneva Bible, 1587:  Saul nowe had beene King one yeere, and 

he reigned two yeeres ouer Israel. 

God's Word:  Saul was thirty years old when he became king, and 

he was king of Israel forty-two years. 

Modern King James Version: Saul reigned one year, and when he 

had reigned two more years over Israel. 

New International Version, 1984: Saul was thirty [A few late 

manuscripts of the Septuagint Hebrew does not have thirty.] years old 

when he became king, and he reigned over Israel for forty-[See 

the round number in Acts 21 Hebrew does not have forty]two years. 

New King James Version: Saul reigned one year; and when he 

had reigned two years over Israel.  

New Living Translation: Saul was thirty years old when he 

became king, and he reigned for forty-two year. 

Webster Bible: Saul was [forty] years old when he began to 

reign; and when he had reigned two years over Israel. 

Young's Literal Translation, 1997: A son of a year `is' Saul in 

his reigning, yea, two years he hath reigned over Israel. 

World English Bible: Saul was forty years old when he began to 

reign; and when he had reigned two years over Israel. 
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New International Reader's Version, 1998: Saul was 30 years 

old when he became king. He ruled over Israel for 42 years. 

The New Jerusalem Bible, 1985: Saul was … years old when he 

became king, and reigned over Israel for … years. 

Tanakh: The Holy Scriptures 1985: Saul was ... [The number is 
lacking in the Heb. text; also, the precise context of the “two years” is 

uncertain. The verse is lacking in the Septuagint.] years old when he 

became king, and he reigned over Israel two years. 

Revised Standard Version: Saul was ... years old when he began 

to reign; and he reigned ... and two years over Israel. 

Holman Christian standard version, 2003: Saul was 30 years  

[Some LXX mss; MT reads was one year] old when he became king, and 

he reigned 42 years [Text emended to 42; MT reads two years] over 

Israel[Some LXX mss omi t v. 1]. 

The New American Bible: Saul was ... years old when he became 

king and he reigned ... (two) years over Israel. [A formula like that 
of 2 Sam 5:4 was introduced here at some time; but the age of Saul when he 
became king remains a blank, and the two years assigned for his reign in the 
received text cannot be correct. Tradition (Acts 13:21) offers the round 

number, “forty years.] 

العدد األول وبدأت اإلصحاح الثالث   The Good News Bibleترمجة جتاهلت
عشر من العدد الثاين مباشرة وذكرت يف هامش العدد األخري من اإلصحاح الثاين 

  :عشر اآليت
... كان شاول ابن : يقول ١ال يوجد يف ترمجة قدمية، النص العربي للعدد  ١العدد ((

هناك خلل يف نقطتني يف هذا العدد يف . لى إسرائيلعندما أصبح ملكاً، وملك سنتني ع
)النص العربي (

 ١١٠.  

                                                 
110 American Bible Society. The Holy Bible: The Good news Translation (2nd 
ed.). 
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  :ميكن تلخيص مواقف الترمجات السابقة كاآليت
  .شاول ملك ملا كان عمره سنة واحدة - ١
  .شاول ملك ملا كان عمره أربعني سنة - ٢
  .شاول ملك ملا كان عمره ثالثني سنة - ٣
  .شاول حكم ملدة سنة - ٤
  .اولنقاط مكان عمر ش - ٥
  .شاول كان شاباً ملا ملك - ٦
  .بعض الترمجات جتاهلت النصف األول من العدد - ٧
  .بعض الترمجات جتاهلت العدد كله - ٨

  !!!وللمسيحي أن خيتار ما يفضله
_ð�ÈÛa@Ý•þa@ÞìÔí@a‡bß@åØÛ_ð�ÈÛa@Ý•þa@ÞìÔí@a‡bß@åØÛ_ð�ÈÛa@Ý•þa@ÞìÔí@a‡bß@åØÛ_ð�ÈÛa@Ý•þa@ÞìÔí@a‡bß@åØÛ@@@@@@@@

            ֶּבן־ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמַל( ַעל־ִיְׂשָרֵאלֶּבן־ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמַל( ַעל־ִיְׂשָרֵאלֶּבן־ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמַל( ַעל־ִיְׂשָרֵאלֶּבן־ָׁשָנה ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָמַל( ַעל־ִיְׂשָרֵאל

  :آليتوترمجته تكون كا
  .كان شاول ابن سنة حني ملك وملك سنتني على إسرائيل

من املهم أن يعرف القارئ أن أغلب علماء النقد الكتايب يرجعون تاريخ النص 
ا ) الساكن( املتواجد يف املخطوطات املاسورية إىل القرن األول امليالدي بعد جممع يامني

  ١١١.اليهودي
النص هو أسلوب معتاد يف الكتاب جيب أن نتفق على أن األسلوب املستخدم يف 

  .لذكر عمر امللك حينما يبدأ احلكم وذكر طول مدة حكمه
  

                                                 
111 Ernst Würthwein, Text of The Old Testament,  P. 13.  
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  :ويتضح ذلك عند قراءة النصوص اآلتية
حني ملك على  سنة أربعنيابن وكان ايشبوشث بن شاول  ١٠: ٢صموئيل الثاين

  .اتبعوا داود فإمناما بيت يهوذا أو .وملك سنتني إسرائيل
ִאיׁש־ּבֶֹׁשת ֶּבן־ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ָׁשָנהֶּבן־ַאְרָּבִעים 

 ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמָל( ַא( ֵּבית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי ָדִוד׃

  .سنة أربعنيحني ملك وملك  ابن ثالثني سنةكان داود  ٤: ٥صموئيل الثاين
  ָמָל(׃ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ֶּבן־ְׁש,ִׁשים ָׁשָנה

ابن وكان رحبعام  .رحبعام بن سليمان فملك يف يهوذا وأما ٢١: ١٤ملوك األول
املدينة اليت اختارها  أورشليمحني ملك وملك سبع عشرة سنة يف  سنة وأربعني إحدى

  .نعمة العمونية أمهواسم .إسرائيل أسباطالرب لوضع امسه فيها من مجيع 
 ֶּבן־ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנהיהּוָדה ּוְרַחְבָעם ֶּבן־ְׁש,מֹה ָמַל( ּבִ 

  ְרַחְבָעם ְּבָמְלכֹו ּוֲׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַל( 

حني ملك وملك مخسا  ابن مخس وثالثني سنةوكان يهوشافاط ٤٢: ٢٢ملوك األول
  .عزوبة بنت شلحي أمهواسم  أورشليموعشرين سنة يف 

ָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ּבְ  ֶּבן־ְׁש,ִׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנהְיהֹוָׁשָפט 

  ָמַל( ִּבירּוָׁשָל/ ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעזּוָבה ַּבת־ִׁשְלִחי׃

مث يأيت بعد ذكر عمر امللك عند بداية حكمه وطول فترة ملكه يأيت بعدمها تفصيل 
  .حلكم امللك وهذا أسلوب متبع دوماً يف أسفار صموئيل واألخبار وامللوك

يف كل النصوص إىل حني ملك  "مبلخو" ְּבָמְלכֹוذا ترمجت كلمة ملا: وهنا لنا سؤال
  !!! وترمجت يف النص حمل الدراسة اآلن إىل يف ملكه؟
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@ð‰ì�b½a@—äÛa@ñõaŠÓ@æc@óÜÇ@†è’í@bß@ð‰ì�b½a@—äÛa@ñõaŠÓ@æc@óÜÇ@†è’í@bß@ð‰ì�b½a@—äÛa@ñõaŠÓ@æc@óÜÇ@†è’í@bß@ð‰ì�b½a@—äÛa@ñõaŠÓ@æc@óÜÇ@†è’í@bß@I@I@I@Iaaaa@òä�@åi@òä�@åi@òä�@åi@òä�@åi@H@H@H@H@paõaŠÔÛa@â†Óc@ïç@paõaŠÔÛa@â†Óc@ïç@paõaŠÔÛa@â†Óc@ïç@paõaŠÔÛa@â†Óc@ïç
bäí†Û@ñŠÏìn½abäí†Û@ñŠÏìn½abäí†Û@ñŠÏìn½abäí†Û@ñŠÏìn½aZZZZ@@@@@@@@

  .كل املخطوطات املاسورية حتتوي على نفس القراءة - ١
يعد بوضوح  )رمجة تفسريية لكتب األنبياء من العربية إىل اآلراميةت(ترجوم يوناثان  - ٢

وإن كان قد حول املعىن إىل جماز ) سنة(شاهد غري مباشر لقراءة النص املاسوري 
   .الستحالة املعىن احلقيقي من وجهة نظره ومن وجهة نظر كل عاقل

    ַעלַעלַעלַעל    ְמַלךְמַלךְמַלךְמַלך    ִניןִניןִניןִניןְש ְש ְש ְש     ְוַתרֵתיןְוַתרֵתיןְוַתרֵתיןְוַתרֵתין    ְמַלךְמַלךְמַלךְמַלך    ַכדַכדַכדַכד    ָשאּולָשאּולָשאּולָשאּול    חֹוִביןחֹוִביןחֹוִביןחֹוִבין    ֵביהֵביהֵביהֵביה    ְדֵליתְדֵליתְדֵליתְדֵלית    ְשָנאְשָנאְשָנאְשָנא    ְכַברְכַברְכַברְכַבר

  ١١٢ִישָרֵאל׃ִישָרֵאל׃ִישָרֵאל׃ִישָרֵאל׃

  :الترمجة
 .وملك سنتني على إسرائيل .الذي ليس به خطية عندما ملك كابن سنةكان شاول 

  .قراءة التلمود كذلك شاهد غري مباشر لقراءة النص املاسوري - ٣
    טעםטעםטעםטעם    טעםטעםטעםטעם    ׁשלאׁשלאׁשלאׁשלא    ׁשנהׁשנהׁשנהׁשנה    כבןכבןכבןכבן: : : : הונאהונאהונאהונא    רברברברב    אמראמראמראמר. . . . ׁשאול ּבמלכׁשאול ּבמלכׁשאול ּבמלכׁשאול ּבמלכ    ׁשנהׁשנהׁשנהׁשנה    בןבןבןבן

  "ב.כב דף יומא" ....חטאחטאחטאחטא

كابن سنة الذي مل يتذوق طعم : قال الرايب هونا. حني ملك نةبن ساكان شاول 
  ".العمود ب ٢٢باب يوم صحيفة . "اخلطية

  .١١٣ترمجة سيماخوس اليونانية ا نفس قراءة الترجوم - ٤
  .ترمجة جريوم الالتينة ا نفس قراءة الترجوم - ٥

                                                 
112 Comprehensive Aramaic Lexicon. Targum Jonathan to the Prophets (1 Sa  

13:1). 
113 Driver, S. R., Notes on the Hebrew text and topography of the books of  
Samuel , P. 96. 
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υἱὸς ἐνιαυτοῦ Σαουλويف نسخة لوسيان املنقحة من السبعينية  - ٦
ول كان شا ١١٤

 .بن سنة أي مثل النص العربي فهذا أيضاً شاهد مباشر للقراءة العربيةا

أقدم نسخة كاملة (قد يكون من املمكن أن نعد قراءة الترمجة السريانية البشيطا  - ٧
شاهداً غري مباشر لقراءة النص ) منها ترجع للقرن السادس أو السابع امليالدي

نه ميثل مشكلة أخرى النص أل اين مناملترجم اجلزء الثجتاهل املاسوري، حيث  
��� ( واحد وعشرين :ومجع بني الرقمني ليكونا) سنتعرض هلا بعد قليل(

ال يبدو معقوالً أو مقبوالً حيث ال  "واحد وعشرين"وظاهر أن الرقم  ١١٥.)	�����
يتالءم مع عمر يوناثان بن شاول الذي يظهر من خالل قراءة النصوص اليت تلي العدد 

مع شاول  ألفانفكان  إسرائيلواختار شاول لنفسه ثالثة آالف من  ٢ األول وهي
بقية  وأما. كان مع يوناثان يف جبعة بنيامني وألفيل إيف خمماس ويف جبل بيت 

وضرب يوناثان نصب الفلسطينيني  ٣ .خيمته إىلكل واحد  فأرسلهمالشعب 
   ... الذي يف جبع

داً للجيوش، وهذا ما جعل كل التراجم يظهر أنه كان كبرياً بقدر يكفي أن يكون قائ
  .ال توافق البشيطا السريانية

_@òîäîÈj�Ûa@òº�Ûa@ÞìÔm@a‡bß_@òîäîÈj�Ûa@òº�Ûa@ÞìÔm@a‡bß_@òîäîÈj�Ûa@òº�Ûa@ÞìÔm@a‡bß_@òîäîÈj�Ûa@òº�Ûa@ÞìÔm@a‡bß@@@@@@@@
، بعض املخطوطات )السبعينية(ال يوجد هذا العدد يف أغلب املخطوطات اليونانية 

سنة، والبعض اآلخر يقول سنة واحدة أي مثل النص العربي  ٣٠اليونانية تقول 

                                                 

 .السابق ١١٤ 
١١٥

  .هذا النصعلى  BHSانظر حاشية  
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بن ات من قبل أن ترمجة لوسيان املنقحة من السبعينية تقول ، وكما ذكر)املاسوري(
  .سنة

تضارب املخطوطات اليت متثل السبعينية دليل على وجود مشكلة قدمية جداً، فغري 
معقول أن يضيف النص العربي قراءة متثل مشكلة والطبيعي جداً أن حتذف هذه 

وضعها علماء النقد سنجد  القراءة من الترمجات، أي حىت بقاعدة القراءة األصعب اليت
  .أن قراءة سنة هي األقدم ألا القراءة األصعب

سنة وعلقت على الرقم  ٣٠عمر شاول حني ملك  The NET Bibleترمجة  اعتربت
  :قائلةً ٣٠

ن الرقم قد سقط من النص . النص املاسوري ال حيتوي على الرقم ثالثني((  يبدو أ
ن اعتمدنا على النص املاسور جيب أن يعين أن ") بن سنةا"حرفياً يعين (ي العربي، وإ

ويف حماولة حلل هذه املشكلة تقول  !عمر شاول كان سنة واحدة فقط حينما بدأ حيكم
لكن هذا ليس هو املعىن الطبيعي للنص " شاول حكم سنة واحدة"ترمجة امللك جيمس 

نية ال بالرغم من أن أغلب املخطوطات السبعي. العربي املتمثل يف النص املاسوري
بينما " (ثالثني سنة"ت اليونانية تقرأ يوجد ا هذا العدد كله، فبعض املخطوطا
بال شك ") ثالثني("الترمجة احلالية ). األخرى تقرأ سنة واحدة كالنص املاسوري

)على عدد قليل من املخطوطات اليونانية غري أكيد حيث أا موضوعة بناًء اقتراح (
 

âý×@ïç@paõaŠÔÛa@êˆç@ðcâý×@ïç@paõaŠÔÛa@êˆç@ðcâý×@ïç@paõaŠÔÛa@êˆç@ðcâý×@ïç@paõaŠÔÛa@êˆç@ðc@@@@@òà–Ç@ïÇ†í@åß@Ý×@åß@òibu⁄a@ŠÄnäã@_�a@òà–Ç@ïÇ†í@åß@Ý×@åß@òibu⁄a@ŠÄnäã@_�a@òà–Ç@ïÇ†í@åß@Ý×@åß@òibu⁄a@ŠÄnäã@_�a@òà–Ç@ïÇ†í@åß@Ý×@åß@òibu⁄a@ŠÄnäã@_�a
áí†ÔÛa@†èÈÛaáí†ÔÛa@†èÈÛaáí†ÔÛa@†èÈÛaáí†ÔÛa@†èÈÛaNNNN@@@@@@@@

سريجح معي  النصييف احلقيقة إذا غضضنا النظر عن املعىن فإن كل دارس لعلم النقد 
قراءة األصل العربي وبعض خمطوطات السبعينية  إذ هي ؛سنةالقراءة اليت تقول 

                                                 
116 Biblical Studies Press. The NET Bible First Edition Notes (1 Sa 13:1).  
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لك القرن الرابع وكذوكذلك النسخة املنقحة عن السبعينية اليت أعدها لوسيان يف 
 نصوصوالتلمود وترمجة سيماخوس والفوجلاتا الالتينية وإن كانت  قراءة الترجوم

املعىن إىل تشبيه حلال شاول  قد حولت) الترجوم ، التلمود، سيماخوس، الفوجلاتا(
رضيعاً ويصبح املعىن عندما ملك حبال الطفل الذي ليس له معصية، وذا يظل امللك 

  !عن الوصول إىل كالم اهللا األصلي معقول، ويعجز علم النقد الكتايب غري مقبول وال
òîãbrÛa@òÜØ’½a@Z´nä�@ñ†½@Þëb‘@ÙÜßAAA@@

  هل ملك شاول سنتني حقاً؟
د النصارى وغري ن شاول مل ميلك  النصارى أن هذا الرقم خطأ إذ إيرى كثري من النقا

  :ويرجعون هذا لسببني ،فقطاثنتني ملدة سنتني 
  :حيث يقول بولس ٢١: ١٣يف أعمال الرسل  ما جاء - ١

  .سنة أربعنياهللا شاول بن قيس رجال من سبط بنيامني  فأعطاهمومن مث طلبوا ملكا 
اول ملك ملدة أربعني سنة خمالفًا النص العربي والترمجات اليونانية ن شفبولس يقول إ

 . الترجومو

كما أتى " شتاي شانيم" ִניםִניםִניםִניםְׁשֵּתי ָׁש ְׁשֵּתי ָׁש ְׁשֵּתי ָׁש ְׁשֵּתי ָׁש عندما يقال يف العربية سنتني ال يستخدم  - ٢
ִיםيف النص الذي معنا ولكن التعبري الكتايب املعتاد عن سنتني يكون  ִיםְׁשָנַת֫ ִיםְׁשָנַת֫ ִיםְׁשָנַת֫   ".شناتامي" ְׁשָנַת֫

  : ١٠: ١١كما يف تكوين

  .رفكشاد بعد الطوفان بسنتنيأملا كان سام ابن مئة سنة ولد  .هذه مواليد سام
 ְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםֶלד ֶאת־ַאְרַּפְכָׁשד ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן־ְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹו

   ַאַחר ַהַּמּבּול׃

  : ١: ٤١ويف تكوين
  .هو واقف عند النهر وإذا .ن فرعون رأى حلماأوحدث من بعد سنتني من الزمان 
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  ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל־ַהְיאֹר׃ ְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםֵּקץ ַוְיִהי ִמ 

  : ٢٨: ١٤وكما يف صموئيل الثاين 
  .ورشليم سنتني ومل ير وجه امللكأبشالوم يف أ وأقام

   ָיִמים ּוְפֵני ַהֶּמֶל( לֹא ָרָאה׃ ְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםְׁשָנַתִיםַוֵּיֶׁשב ַאְבָׁשלֹום ִּבירּוָׁשַל/ 

  : ٢٥: ١٥وأيضاً يف ملوك األول
يف السنة الثانية آلسا ملك يهوذا فملك على  إسرائيلوملك ناداب بن يربعام على 

  .سنتني إسرائيل
ן־ָיָרְבָעם ָמַל( ַעל־ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָאָסא ֶמֶל( ְוָנָדב ּבֶ 

  ׃ְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםְיהּוָדה ַוִּיְמ,( ַעל־ִיְׂשָרֵאל 

  : ٨: ١٦وكذلك يف ملوك األول 
يف  إسرائيليلة بن بعشا على أويف السنة السادسة والعشرين آلسا ملك يهوذا ملك 

  .ترصة سنتني
ׁש ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶל( ְיהּוָדה ָמַל( ֵאָלה ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֵׁש 

   ׃ְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםְׁשָנָתִיםֶבן־ַּבְעָׁשא ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְרָצה 

  .ويف نصوص كثرية جداً ال داعي لذكرها لعدم اإلطالة
  .ن هناك فقد يف اجلزء الثاين من النصهذان السببان مها حجة من يقول إ

ة، لكن كثر خمطوطات السبعينيلنص بأكمله غري موجود يف أقلنا من قبل أن ا
املخطوطات اليت حتتوي على هذا اجلزء تقول سنتني، فهل ترمجت هذه النصوص من 

وهذا يدل . طبعاً شيء غري معقول أو متصور!! نفس املخطوطة اليت فيها فقد الرقم؟
  .على أن املشكلة قدمية جداً رمبا يكون قدمها من قدم كتابة النص ألول مرة
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ر با لذكر اإلشارة إىل أن الترمجة السريانية البشيطا اليت يرى أغلب العلماء ومن اجلدي
 ال حتتوي على هذا ١١٧أا متت يف الفترة بني القرن األول امليالدي إىل القرن الثالث

  !!!اجلزء من النص
املؤرخ اليهودي املشهور يوسيفوس ومن األدلة على قدم وجود املشكلة الثانية أن 

: ٦تاريخ اليهود (عاماً  ٤٠ن مدة حكم شاول كانت ذكر أ) م١٠٠ -م ٣٧(
تاريخ اليهود (عاماً  ٢٠، لكنه ناقض نفسه وقال يف مكان آخر أا كانت )٣٧٨
١٤٣: ١٠(!!!  

عاماً،  ٢٠كل من ثيوفيلوس وكلمنت السكندري اختار الرقم األول ليوسيفوس وهو "
  ١١٨!!!"عاماً ٢١يوسابيوس ذكر أن يوبوليموس ذكر أن مدة حكم شاول كانت 

  :النصارى آراء بعض العلماءويف اخلتام أحب أن أعرض للقارئ 
  :  KJV Bible commentaryأصحاب تفسري 

سنوات عندما بدأ ... شاولكان  "رمبا من األفضل أن نترك فراغات يف الترمجة، (( 
))"وسنتني على إسرائيل... حيكم، وحكم 

١١٩.  
 ٤٠سنة وعلقت على الرقم  ٤٠مدة حكم شاول  The NET Bible وجعلت ترمجة

  :بقوهلا

                                                 
   :انظر ١١٧

Tov, E. Textual Criticism of The Hebrew Bible, P. 152. 
Ernst Würthwein, Text of The Old Testament,   P. 86. 
118 Eveline Van Staalduine-sulman, The Targum of Samuel. 
119KJV Bible commentary. P. 555. 
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الرقم أربعني، ، قم اثنني الذي يف النص املاسوريالر ضع مكانت) ٤٠(الترمجة احلالية ((
فإن أدلة النقد الكتايب هلذا القرار ضعيفة، لكن نفس الشيء قد يقال ألي  ؛بدون إنكار

)حماولة السترجاع معىن هذا النص الصعب (
 ١٢٠.  

  :.Smith, H. P مسيث  هنري بريذرفد/ د يقول

)النص كما هو يف األصل العربي بال معىن ويبدو بوضوح أنه إضافة متأخرة((  (
 ١٢١.  

  :S. R. DRIVERدرايفر . ر. س/ د يقول
العدد كله ال يوجد يف السبعينية، ويبدو إىل حد كبري أنه إضافة متأخرة يف النص (( 

ص متىن أن الكاتب كان قد لشخ يف اهلامشالعربي أو رمبا كان يف األصل مالحظة 
)سجل تواريخ شاول كما يف حالة امللوك الالحقني (

 ١٢٢.  
وإن كان الدكتور درايفر يقرر عدم صحة النص وعدم اعتماده ضمن الكتاب املقدس 
ألنه حسب اعتقاده إضافة متأخرة، لكنه يف احلقيقة قد جانب الصواب ألن النص 

 ترجوم يوناثان وكذلك اجلزء األول موجود يف بعض الترمجات اليونانية وموجود يف
  .منه موجود يف الترمجة السريانية البشيطا

  :لطي يقر ويقولالقمص تادرس يعقوب م
لذا يظن البعض أن ". سنتني"حني ملك وال ملك " سنة"بن اواضح أنه مل يكن ((

سنة حني " أربعني"كان شاول بن "أي " سنة"قبل كلمة " أربعني"الناسخ فقد كلمة 
  .))"سنتني وثالثني"ملك "أي " سنتني"فقدت بعد كلمة " ثالثني"وأن كلمة  ".ملك

                                                 
120 Biblical Studies Press. The NET Bible First Edition Notes (1 Sa 13:1).  
121 Smith, H. P. A critical and exegetical commentary on the books of Samuel. 
P. 91. 
122 Driver, S. R. Notes on the Hebrew text and topography of the books of  
Samuel P. 96. 

http://www.ebnmaryam.com



 100 

 

لطي لكل من يدافع عن يت يصرخ ا تفسري القمص تادرس مأهدي كلمة نظن ال
لينا بال أي خطأ، ولنا احلق أن نتساءل ما  عصمة الكتاب ويدعي أن الكتاب وصل إ

هد شاهد من أهلها أن النساخ مدى مصداقية األصل العربي ومدى الثقة فيه بعد أن ش
  !رمبا فقد بعض الكلمات؟

الذين ينقل عنهم القمص أن الكاتب رمبا  !)اهول؟( لكن ملاذا قرر القمص أو البعض
  !فقد كلمة ثالثني بعد كلمة سنتني ملاذا ليس أربعني أو أكثر أو أقل؟

  :Ralph Kleinكالين رالف وقال 
))تيجة لفجوة يف النصعمر شاول عند توليه احلكم جمهول ن((

١٢٣.  
  

  :وآخرها
  :حيث قال Believer's Study Bibleتفسري 

رمبا متدنا املخطوطات اليت ستكتشف يف املستقبل وكذلك النقد النصي بالقراءة (( 
)األصلية للنص (

 ١٢٤.  

    

                                                 
123 Klein, R. W. Vol. 10: Word Biblical Commentary: 1 Samuel. Word Biblical 
Commentary P. 124. 
124 Believer's Study Bible. Criswell Center for Biblical Studies. 
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  بن سنة، وملك سنتني ا وبه ١: ١٣صموئيل ١

، وقصة املرأة )٢٠-٩: ١٦مرقص( ولوال وعدي للقارئ لذكرت خامتة إجنيل مرقص
وغريه مما أمجع  )٧: ٥يوحنا١( ، والفاصلة اليوحناوية)١١ :٨-٥٣: ٧يوحنا( الزانية

لكنين أردد مع أحد ، العهد اجلديدالنقاد على أنه إضافة الحقة، وليس من أصل 
  :-لةممـج-  معترفاً باحلقيقة املرة تالميذ القمص عبد املسيح بسيط قوله

ا ال نقصد فقط حقيقة ، %٩٩حمفوظ بنسبة  الكتاب املقدسنص حينما نقول أن (( فإنن
فبعد فقدان األصول . واقعة، بل تشتمل هذه العبارة على مفهوم إنساين منطقي

بنسبة  الوصول إىل ذات التدقيق احلريف للكتاب املقدس استحال على اجلنس البشري
، ولن نصل هلا ة املطلقةأننا مل نصل إىل النسب وعليه فإننا نعين ذه العبارة%. ١٠٠

، غري كامل وال يعرف الكمال ، هذه هي طبيعة اجلنس البشريأبداً يف يوم من األيام
بل أجد ! ، لن يصل اإلنسان أبداً إىل معرفة مطلقة فيهأبداً، متاماً مثل أي علم آخر
لناس يعتقد فيه ا نأمل أن اليوم قد مضى الذي": نيدا قائالً نفسي أردد مع العامل الشهري

للمخطوطات حيتوي على الكلمات املطلقة أي ترمجة أو أي حىت نص يوناين أن 
  :انظر". األصلية

Nida: The New Testament Greek Text in The Third World, In: 

New Testament Textual Criticism: It's Significance for 

Exegesis, Edited By Eldon J. Epp & Gordon D. Fee, P. 380" 125. 

حبيب سعيد يف املدخل إىل الكتاب املقدس حيث األستاذ وأختم هذا اجلزء مبا ذكره 
  :قال

                                                 
١٢٥

منشور على . (٦٣ص) اجلزء الثاين(فادي أليكساندر، التحريف والعصمة يف ضوء النقد النصي  
  ).الشبكة
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حني يرون من  !)القطعمزة كذا ( ون بعض اإلضطراببولعل بعض الناس يضطر((
مل ينقل إلينا كلمة كلمة معصوماً عصمة كاملة هذا البحث الفين أن الكتاب املقدس 

. وال فائدة من إخفائه أو جتاهلهولكن هو احلق، . النصوص اللفظيةمن حيث سالمة 
يف مادته األساسية وجوهره على أننا نعلم علم اليقني أن بني أيدينا كتاب اهللا املبني، 

ا ذات اهللا كما وضعه الكتاب األصليون يف الصحيح ، الكتاب املقدس الذي أعلن لن
. ظة أو مقطع، فليس األمر بذي بالوإذا وجد هنا أو هناك فارق يف لف. القدمي

ليس عبادة احلرف والنص، بل طاعة القدير وإدراك والذي يهتم به اهللا ويقدره 
ألفاظ الكتاب املقدس لتكون عرضة إىل وقد ترك جلَّ جالله . الروح يف وحي العلي

، ولكنه أعطانا يف اليت يتعرض هلا أي كتاب آخر تكتبه يد البشر حد ما للمخاطر
الكرت الثمني  -بفضل اجلهود املضنية اليت بذهلا مجع من العلماء والكتاب-نفسه الوقت 

الذي ضم بني دفتيه إعالن ذاته للبشر رجاالً ونساء، أنبياء وحكماء، رسالً ومنذرين، 
)وفوق كل شيء إعالن ذاته يف يسوع املسيح ربنا وخملصنا (

١٢٦.  
يد عبادة للحرف، ويستنكره فما يدعيه القمص بسيط هو يف نظر األستاذ حبيب سع

بسيط عبد املسيح بعدم إخفاء احلقائق، فليت القمص بسيط  ر القمصجداً، ويذكِّ
  !سعيد بيبيستجيب لنصيحة األستاذ ح

                                                 
١٢٦

  .٤٨حبيب سعيد، املدخل إىل الكتاب املقدس ص  
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†yaë@÷†Ôß@lbn×@óÜÇ@ô‰b–äÛa@ÕÐma†yaë@÷†Ôß@lbn×@óÜÇ@ô‰b–äÛa@ÕÐma†yaë@÷†Ôß@lbn×@óÜÇ@ô‰b–äÛa@ÕÐmać†yc@áèní@�ë@Lć†yc@áèní@�ë@Lć†yc@áèní@�ë@L@@@
áèäßáèäßáèäß@@@ÑíŠznÛbi@Š�ŁaÑíŠznÛbi@Š�ŁaÑíŠznÛbi@Š�ŁaAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

واء من املستقيمني يف العقيدة أو اهلراطقة بتحريف مل يقل أحد قط من املسيحيني سو
وبرغم ظهور الفرق . الكتاب املقدس عرب تاريخ الكتاب املقدس واملسيحية

املسيحية املختلفة، سواء يف القرون األوىل أو يف العصور احلديثة، وظهور البدع 
حول واهلرطقات عرب تاريخ املسيحية، واختالفها وتباينها يف الفكر والعقيدة 

شخص وطبيعة الرب يسوع املسيح، فلم تقل فرقة واحدة أو جمموعة من 
@@@.١٢٧.اموعات بتحريف الكتاب املقدس

ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓZZZ   

ا  يفترضنفترض أنه مل يقل أحد من النصارى أو اليهود األوائل بذلك، فهل : أوالً بن
  !؟املتهمأن ننتظر االعتراف من 

                                                 
  ٩ص هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ١٢٧

  !فتأمل" ٢٢الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص"ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف 
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 نماحي )م٢٠٢ – ١٢٠(١٢٨وسنارييا بهكتمل يقرأ يوماً ما  القمص بسيط كأن: ثانياً
ضد اهلرطقات، يف  ام خصمه مرقيون بتحريف رسائل بولس وكتب األنبياء فقال

  :٢، فقرة٢٨، فصل١كتاب

 من هؤالء الرسل ربثقة أكيستحق نع أتباعه بأنه هو نفسه باإلضافة إىل ذلك فقد أق((
اً إياهم ليس اإلجنيل، بل جمرد  أجزاء منه، كذلك بأسلوب الذين سلمونا اإلجنيل، معطي

منها كل ما قاله الرسول عن اإلله الذي خلق  حاذفاًمماثل مزق أوصال رسائل بولس، 
ا ليطمس حقيقة كون اآلب هو أب  العامل، اليت مع الفقرات  وفعل كذلك، يسوعربن

جهروا بذلك سلفاً قبل جميء  األنبياء ليعلمنا أنمن كتابات األنبياء اقتبسها الرسول 
))الرب

 ١٢٩.  

  !أليس هذا ااماً ملرقيون وأتباعه بتحريف رسائل بولس وكتابات األنبياء؟

) م، يلقبونه بالعالمة٢٥٤ – ١٨٥( يعلم بأن أورجيانوس كذلك ملوكأن القمص 
 ١٣٠"السداسية" -هليكسابالا- يف تاريخ النصرانية ةكتابيالل اعماألأكرب  أحدصاحب 

                                                 

 علم نظرة شاملة يف( ))من أهم وأشهر الهويت القرن الثاين((: قال عنه القمص تادرس يعقوب ملطي ١٢٨
  ).٥٩الباترولوجي يف الستة قرون األوىل ص

129 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers Vol.I: 
Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic 

fathers with Justin Martyr and Irenaeus. P. 352. 
١٣٠

م يف اإلسكندرية بدأ ٢٣٠انوس يف القرن الثالث امليالدي بعمل مل يسبق إليه؛ يف سنة قام أورجي 
ال (هذا العمل الكبري حيث وضع النص العربي يف عمود، ولألسف مل يتبق منه أي جزء يف أي صورة 

ن ، ويف العمود الثاين وضع النص العربي حبروف يونانية خلدمة النصارى الذي)خمطوطات وال ترمجات له
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أويت من قوة، عندما كتب إليه أفريكانوس يف دافع عن الترمجة السبعينية، بكل ما قد 
) سفر دانيال بوكريفاأمن (لى وضع قصة سوسنة العفيفة صفحتني تقريباً يلومه ع

ضمن السبعينية، مع أا غري موجودة يف النص العربي، فرد عليه بكتاب كبري مدافعاً 
تصف  اليهود حبذف قصة سوسنة من النص العربي؛ ألا ومتهماًعن السبعينية، 

ن اليهود كانوا حيذفون إبل ويقول قضام بصفات بشعة، وبقلة الدين واألخالق، 
 - حسب استطاعتهم-من النص العربي كل ما ميس مشاخيهم وقضام وحكامهم 

  !من الكتاب املقدس

طاملا ) أي اليهود(لكن رمبا تقول، ملاذا إذاً هذه القصة غري موجودة يف دانيال عندهم (( 
قد تسلم حكماؤهم أمثال هذه القصص بالتقليد؟ اإلجابة هي أم  - ولكما تق-أنه 

، عن علم الشعب نصوصاً كثرية تتضمن أي فضيحة حسب استطاعتهم ،أخفوا
بعض هذه األشياء ما زالت حمفوظة يف الكتابات غري . ملشاخيهم، وحكامهم، وقضام

هؤالء املعروفني باحلكمة، لذلك ال أعتقد أن هناك اقتراحاً أرجح من أن ... القانونية 
لذلك . همواحلكام، واملشايخ أزالوا عن الشعب كل فقرة قد جتعلهم يف حمل شك أمام

جيب أال نستغرب من كون حيلة الشيخني الفاسقني الشيطانية ضد سوسنة حقيقية، 
                                                                                                                                      

ال يقرؤون العربية، ومل يتبق منه شيء كذلك، ويف العمود الثالث وضع ترمجة أكيال اليونانية، ويف 
العمود الرابع وضع ترمجة سيماخوس اليونانية، ويف العمود اخلامس وضع تنقيح للترمجة السبعينية، ويف 

خر أربعة أعمدة، أمت العمود السادس وضع ترمجة ثيودثيون اليونانية، ويوجد شواهد قليلة جداً آل
وأكثر  سصفحة كما يتخيله جيمس ساندر ٦٥٠٠م، يف ٢٤٥أورجيانوس هذا العمل الضخم يف سنة 

  .العلماء
  :انظر ملزيد من التفصيل

James A. Sanders, Origen and The First Christian Testament IN Studies in 
The Hebrew Bible, Qumran, and The Septuagint Presented to Eugene Ulrich. 
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بواسطة الرجال أنفسهم، ليس بعيداً أا  حجبت وأُزيلت من الكتاب املقدسلكنها 
)ورة هؤالء الشيوخأُزيلت مبش (

 ١٣١.  
عدم اتفاق اآلباء األوائل أنفسهم على  ،ويتضح لنا كذلك من خالل الكالم املاضي

  .نصوص الكتاب املقدس
Κε وسزوقد ام كل �λσος<عدة النصارى بتحريف اإلجنيل  ١٣٢الثاين امليالدي يف القرن

  :٢٧، الفصل ٢وس كتاب زضد كل يف فقال مرات
يتعاملون مع بعضهم بأيدي نوبة سكْرٍ  كأشخاص يف كونوني بعض املؤمنني النصارى((

أو أكثر من  اإلجنيل عن سالمته األصلية ثالث مرات أو أربع أفسدواعنيفة، قد 
)قادرين على رد االعتراضات احىت يكونو remodelledصياغته ذلك، وأعادوا  (

 

١٣٣.  
يف ستطع أورجيانوس ومل يبل املؤمنني، واضح وصريح بتحريف اإلجنيل من ق اامفهذا 

، وأتباع مرقيونأتباع  وألقى اللوم على، وقوع التحريفإنكار القرن الثالث 
  :فقال رداً على كلزوس! فالنتينوس، وأتباع لوسيان

                                                 
131 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C., The Ante-Nicene Fathers Vol.  
IV: Translations of the wri tings of the Fathers down to A.D. 325. Fathers of  
the Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; 
Origen, Parts First and Second. P. 388. 

: ٣ضد كلزوس(من االامات الطريفة اليت وجهها كلزوس للنصارى ما نقله عنه أورجيانوس  ١٣٢
ال تتركوا شخصا متعلماً، أو حكيماً، أو عقالنياً يقترب منا، : هذه هي القواعد اليت وضعوها((): ٤٣

اهل، أو الغيب، أو غري املتعلم، أو أما اجل. ألن هذه القدرات حسب اعتقادنا هي قدرات شريرة
  .))األشخاص احلمقى، فلتتركوهم يأتوا جبسارة

133 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers Vol. IV: 
Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325. Fathers of the 
Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, 
Parts First and Second. P. 443. 
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النتينوس، وأظن رقغري أتباع ماآلن، ال أعلم أحداً حرف اإلجنيل ((  يون، وأتباع ف
  .))كذلك أتباع لوسيان
قبل اإلجنيل، لكنه يرى أن التحريف حدث من يقة حتريف حقفلم ينكر أورجيانوس 

  !أتباع اهلراطقة
بل إن قديس الكنيسة يوحنا ذهيب الفم اعترف بضياع العديد من كتابات األنبياء، 

على إجنيل مىت، بالتحديد  العظة التاسعةوإحراق البعض، ومتزيق البعض اآلخر فقال يف 
  :٢٣: ٢يف مىت

إىل هم يدعي املستقبل، وجعل املالك يأخذهم بسهولة إىلهنا السبب الذي  ىنر ٦(( 
نه إل باألنبياء، قيلكي يتم ما : "نبوءة فقالبل أضاف ، ذلكموطنهم، ومل يكتف ب

لكن من من األنبياء قال هذا؟ ال تستغربوا، ألن ). ٢٣: ٢مىت" (سيدعى ناصرياً
،  ١٣٤ر أخبار األيامكثرياً من كتابات األنبياء قد فُقدت، ويمكن رؤية ذلك يف سف

والبعض ، أُفسد) بعض الكتب(فبسبب إمهاهلم وسقوطهم الدائم يف اآلثام، بعضها 
ااآلخر أحرقوه ومزقوه إرباً بأنفسهم ، وذكر ١٣٥، ذكر هذه احلقيقة األخرية إرمي

أنه بعد فترة طويلة وجدوا سفر التثنية بصعوبة فدفن يف  ١٣٦مؤلف سفر امللوك الرابع

                                                 
١٣٤

خيا أيف أخبار ناثان النيب ويف نبوة  واألخرية أما هي مكتوبةوبقية أمور سليمان األوىل  ٢٩: ٩أخبار ٢ 
 ٢٢: ١٣، و١٥: ١٢أخبار٢نظر أيضاً الشيلوين ويف رؤى يعدو الرائي على يربعام بن نباط، ا

النار اليت يف  ٢٣: ٣٦إرميا ١٣٥ وكان ملا قرأ يهودي ثالثة شطور أو أربعة أنه شقه مبرباة الكاتب وألقاه إىل 
 .الدرج يف النار اليت يف الكانونالكانون حىت فين كل 

فقال  ٨: ٢٢ملوك٢؛ حسب السبعينية، وهو امللوك الثاين يف األصل العربي والترمجات احلالية ١٣٦
وسلّم حلقيا السفر لشافان . العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة يف بيت الربالكاهن 

 .فقرأه
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يف الوقت الذي مل يكن عندهم أي  خانوا كتبهمحىت قد  فإم .مكان ما مث ضاع
)أكثر مما لو كانوا حتت حكم األجانب املتوحشني خانوها، أجانب متوحشني (

 ١٣٧.  
  :ومن ذلك، اليت يقدسها النصارى اليوماألسفار  ل نفساألوائ جلمل يقدس : ثالثاً

  :)م١٨٠ - ١٧٥ ويفَت( ساردسأبرشية تو أسقف ميل - ١
مس خيربه فيها أنه اجتهد قدر استطاعته يف تلبية طلبه ملعرفة يأنستو رسالة إىل يلمأرسل 

من أجل تقصي األمر، وملعرفة  فلسطنيأسفار العهد القدمي املقدسة، وأنه سافر إىل 
  :تو يعدد هذه األسفار فقال، وأخذ ميل١٣٨األسفار املقدسة بدقة

ي التكوين واخلروج والعدد وه مخسة أسفار ملوسى: أما أمساؤها فهي كما يلي((
أخبار األيام ، ١٣٩امللوك أربعة أسفاروقضاة وراعوث،  يشوعوالالويني والتثنية، 

، أيضاً احلكمة واجلامعة ونشيد اإلنشاد وأيوبوأمثال سليمان وود مزامري داسفران، 
))، دانيال وحزقيال وعزرااألثنا عشر سفر واحداألنبياء  ١٤٠وارميا، إشعيااألنبياء 

١٤١.  

                                                 
137 Schaff, P., The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. X. Saint Chrysostom: 

Homilies of the Gospel of Saint Matthew. P. 58. 
١٣٨

ترد على من ادعى انتشار الكتاب املقدس، ومعرفة  ميلتواألسقف هذه املعاناة واملشقة اليت تكبدها  
  !النصارى به

١٣٩
  .صموئيل، كما يف الترمجة السبعينية٢ملوك و ٢ 
١٤٠

: ، لكنه قال" ٨٧الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص"ذكر القمص هذا الكالم يف  
/ ي يف تعريب القمص؛ بالعطف، وهذا غري صحيح، والصواب كما ه"واألنبياء وإشعياء وإرمياء"

باللغة "صدار الثاين من سلسلة آباء نيقية وما بعد نيقية ود، وكذلك يف الد األول من اإلمرقص داو
  .، وهو ما أثبته هنا٢٠٦ص" اإلجنليزية

١٤١
  .١٨٩مرقص داوود ص/ تعريب القمص. ٤/٢٦يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة  
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ترض أن ميلتو ذكر حنميا بذكره لعزرا، حيث أن سفري عزرا وحنميا كانا سفراً نف
   .إرميا بذكره إلرميا، لنفس السبب واحداً عند الكثري، ونفترض أنه ذكر مراثي

األسفار باقي ومل يذكر  ١٤٢من األسفار القانونية الثانية سفر احلكمةميلتو ذكر 
، فال هو آمن بأسفار !كس والكاثوليكرثودلثانية اليت يقدسها كل من األالقانونية ا

انت بأسفاركس، وال آمن دالكاثوليك واألرثو   !الربوتست
الذي تقدسه كافة طوائف النصارى ! مل يذكر سفر أستري ميلتو والصاعقة هي أن

ا أن نسأل هل هذا األسقف الذي عاش يف القرن الثاين مل يعلم مع ما بذله !اليوم ، ولن
األسفار املقدسة؟ أم أن نصارى اليوم قدسوا أسفاراً مل  من جمهود عظيم ما هي

  !يقدسها األقدمون؟
  ):م٢٣٧ - ١٧٠(هيبوليتس الروماين  - ٧

، وال برسالة بطرس !مل يؤمن الكاهن الروماين هيبوليتوس بالرسالة إىل العربانيني
ا  ، وقد أقر ذا رهبان!، وال برسالة يهوذا!، وال برسالة يوحنا الثالثة!الثانية دير األنب

  :مقار حيث قالوا
كان معاصراً ألورجيانوس يف روما رجل امسه هيبوليتوس تلميذ إيرينيئوس، الذي قبل ((

مثل معلمه اثنني وعشرين سفراً فقط للعهد اجلديد، إذ مل يعترف بالرسالة إىل العربانيني 
 بطرس األوىل: ألن كاتبها غري معروف، ومل يقبل سوى ثالث رسائل جامعة وهي

إال أنه أقر باستخدامه لكتابات مسيحية أخرى كان يعتربها . ويوحنا األوىل والثانية

                                                 
١٤٢

يذكر امساً آخر لسفر أمثال ن ميلتو يقصد أن أ" واحلكمة" η και Σοφιαفهم البعض من  
  .سليمان، وليس سفر احلكمة
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البعض اآلخر قانونية، منها الرسالة إىل العربانيني، ورسائل بطرس الثانية ويعقوب 
)ويهوذا وكتاب الراعي هلرماس (

١٤٣.  
  ):م٢٥٤ - ١٨٥(أورجيانوس  - ٣

  :قال عنه القمص تادرس يعقوب ملطي
أمري مفسري الكتاب املقدس، أمري الفلسفة : واملعجبون به بأنهدقاؤه يصفه أص((

... يستوعب كل ما كتبه يستطيع أن ال يوجد عقل بشري م األساقفة، معلّاملسيحية، 
عينه ) البطريرك الثاين عشر على كرسي مار مرقس(عندما مسع بشهرته البابا دميتريوس 

، وأصبح معلماً للعديد ممن را وفكرهافزاد هو من شه. عميداً ملدرسة اإلسكندرية
اً وشيوخاً أساقفة وكهنة، ولكثري من الرجال والسيداتصاروا بعد ذلك  )شباب (

١٤٤.  
  :فقال أسفار العهد القدميالالهوتية  اإلسكندريةمدير مدرسة ذكر أورجيانوس 

يون، الالوالتكوين، اخلروج، : الثنان والعشرون فهي كما يليالعربانيني اأما أسفار ((
، امللوك األول والثاين يف سفر واحد ، يشوع بن ناف، القضاة وراعوثالعدد، التثنية

، وامسه دبرامين، وامسه صموئيل، امللوك الثالث والرابع يف سفر واحديف سفر واحد، 
نشيد اإلنشاد، املزامري، أمثال سليمان، اجلامعة، ، عزرا األول والثاين، أي أخبار األيام

، ستريأدانيال، حزقيال، أيوب، مع الرسالة واملراثي يف سفر واحد،  ، ارمياإشعيا
))ا املكابينيوعالوة على هذا يوجد سفر

١٤٥.  

                                                 
١٤٣

  .٧٥الكتاب املقدس، النصوص األصلية كيف وصلت إلينا؟ دار جملة مرقس ص 
١٤٤

  .٧١القمص تادرس يعقوب ملطي، نظرة شاملة يف علم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل ص 
١٤٥

  .٢٧٤ص .٦/٢٥يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة   
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البعض أا سقطت سهواً من يظن ، لكن !الثين عشرمل يذكر أسفار األنبياء الصغار ا
  !أحد النساخ، أو من يوسابيوس القيصري ناقل هذا الكالم عنه

وذكر كذلك  !ميا وهي ضمن األسفار القانونية الثانيةرسالة ار أضاف أورجيانوس
ومل يذكر عددها، فترمجة القمص مرقص داود مضللة حني قال سفرا (أسفار املكابيني 

، وأسفار املكابيني أربعة، اثنان ضمن )املكابيني، والصواب أن يقول أسفار املكابيني
يفا، فإن كان أورجيانوس يقصد األسفار القانونية الثانية، واثنان ضمن األسفار األبوكر

  !ين من األسفار القانونية الثانيةسفرين فقط من أسفار املكابيني فيكون أضاف سفر
ومع أن أورجيانوس أضاف بعض األسفار القانونية الثانية، إال أنه مل يضفها كلها، فال 

كس والكاثوليك املقدس، وال شهد لكتاب الربوتستانت دهو شهد لكتاب األرثو
  !دساملق

  :رسالة بطرس الثانية إىل بطرس فقالوأبدى أورجيانوس تشككاً يف نسبة 
ترك رسالة  أبواب اجلحيم ا ال تقوى عليهيتوبطرس الذي بنيت عليه كنيسة املسيح ال((

)هذا أمر مشكوك فيه لكنوترك رسالة ثانية أيضاً،  واحدة معترف ا، ولعله (
١٤٦.  

  :ثانية والثالثة ليوحنا فقالوأبدى كذلك تشككاً يف نسبة الرسالة ال
اً، ورمبا أيضاً رسالة ثانية وثالثةوترك أيضاً رسالة قصرية جداً((  ، ولكنهما ليسا معترف

)ال حتتويان على مائة سطر بصحتهما من اجلميع، ومها معاً (
١٤٧.  

  .١٤٨الكتاب املقدسأسفار اعترب أورجيانوس رسالة برنابا من 

                                                 
١٤٦

  .٢٧٥ص. ٦/٢٥يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة  
١٤٧

  .السابق 
١٤٨

  .١٦القمص تادرس يعقوب ملطي، نظرة شاملة يف علم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل ص  
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أن التعرف على أسفار الكتاب املقدس هو أمر  نستطيع أن نفهم من خالل هذا الكالم
فكل أب كان يقدس ما يراه يستحق  اجتهادي، ومل يتفق عليه آباء الكنيسة أنفسهم،

  !لتقديس فقطا
  :)م٣٧٣ -  ٢٩٨(أثناسيوس  - ٤

وواضع  ،بطل جممع نيقيةامللقب بالرسويل، وحامي اإلميان، وأثناسيوس املفاجأة أن 
يؤمن بسفر أستري كسفر من مل من بطاركة اإلسكندرية  ٢٠م والبابا رق قانون اإلميان،

يعدد أسفار  )م٣٦٧( أسفار الكتاب املقدس، ففي رسالته الفصحية التاسعة والثالثني
  :يقولوالعهدين القدمي واجلديد 

وفقاً لعدد احلروف العربية كما أسفار العهد القدمي هي اثنان وعشرون سفراً  ٤((
 ،الالوينياألول التكوين، الثاين اخلروج، الثالث  :يب كما يليوأمساؤها بالترتمسعت ،
مث راعوث، وبعدها ، بعدها يشوع بن نون، مث القضاة، ، اخلامس التثنيةالعددالرابع 

اً واحداً، والثالث والرابع كذلك يعدان أربعة أسفار للملوك ؛ األول والثاين يعدان كتاب
مث عزرا األول ل والثاين يعدان كتاباً واحداً، وكذلك أخبار األيام األوكتاباً واحداً، 

اجلامعة، يليها األمثال، ومث بعد هذه، املزامري، والثاين يعدان كذلك كتاباً واحداً، 
ا إمث ، مث األنبياء االثنا عشر وحيسبوا ككتابٍ واحد، يليها أيوب ونشيد اإلنشاد، شعي
بعد ذلك حزقيال، اب واحد، مث ارميا مع باروخ واملراثي والرسالة كتكتاب واحد، 

 ٧ ١٤٩... ٥ إىل هنا ما يؤلف أسفار العهد القدمي، كل منهم يف كتاب واحد، ودانيال
وهي ليست من  ،السابقة تلكإىل  هذه الكتابات الضرورية ، أضيفوملزيد من الدقة
، وكذلك الذين ، لكن اآلباء ذكروها ليقرأها املنضمون حديثاً إليناحمتويات القانون

                                                 
١٤٩

  .ذكر أسفار العهد اجلديد السبعة وعشرين سفراً، كما هي اآلن 
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حكمة سليمان، حكمة   the word of godlinessالقداسة دراسة كلمةون يف يرغب
، لكن يا وما يسمى تعاليم الرسل، والراعيوأستري، ويهوديت، وطوبيا، سرياخ، 

)واملذكورة الحقاً تقرأ فقطإخويت األسفار املذكورة أوالً موجودة يف القانون،  (
١٥٠.  

  !مقدس غري رية للقراءة، لكنهاألسفار الضرو اعترب أثناسيوس سفر أستري من
ا سفر باروخ واعترب  اليت ال  وهي من القانونية الثانية ضمن األسفار املقدسةرسالة ارمي

  !يقدسها الربوتستانت
، وال هو جتاهلها لثانية كلها ضمن األسفار املقدسةفال هو ذكر األسفار القانونية ا

  !اليت تقرأ فقطمن األسفار املقدسة، وبعضها ضكلها، بل وضع بعضها ضمن األسفار 
وهنا نتساءل، هل كان أثناسيوس ال يعلم ما هي األسفار املقدسة؟ أم إن الكنيسة 
أضافت وحذفت؟، على كل حال البد أن نفهم من هذا أن الكتاب املقدس إمنا هو 

أسفاره املقدسة، واختلفت كل كنيسة دت الكنيسة يف الوصول إىل قائمة كتاب اجته
  !ختلف كل قديس عن اآلخرعن األخرى، وا

  ):م٣٩٠ - ٣٢٩( الرتيانزيغريغوريوس  - ٥
لقد كان ((: كان جريوم يقول عنه" بالالهويت، فعرِكان أسقفاً للقسطنطينية، و

وذكر أيضاً أنه . )١: ١٣فنيوسوجريوم، دفاع لدحض ر())أستاذي وأنا به فخور جداً
  ١٥١."تعلم منه املعىن احلقيقي للكتب املقدسة

  !غوريوس قائمة بأسفار العهد القدمي، مثل قائمة أثناسيوس متاماًذكر غري
  ١٥٢!كأثناسيوس وأضاف سفر باروخ ورسالة أرمياأي أنه أنكر سفر أستري، 

                                                 
150 Schaff, P. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. IV.  
Athanasius: Select Works and Letters. P. 551. Oak Harbor. 

١٥١
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  :)م٤٠٣ -  ٣٤٠) (قونية(إيكونيوم  أمفيلوخيوس أسقف - ٦
  .١٥٣م٣٧٤/ ٣٧٣يف  أسقفاً على قونية الكبريرمسه قديس الكنيسة باسيليوس 

أسفار العهد القدمي اليت ذكرها أثناسيوس وغريغوريوس الرتيانزي، ذكر أمفيلوخيوس 
)فالبعض يضيف أستري ،باإلضافة إىل هذه((: وأضاف سطراً بعدها قال فيه (

١٥٤!  
الكنيسة  لىيبدو بوضوح أن أمر اخلالف يف األسفار املقدسة هو أمر فرض نفسه ع

  !األوىل
  :)م٣٨٦ - ٣١٦( ورشليمأسقف أكريلس  - ٧

األسفار وعشرين سفراً للعهد القدمي وعدد باثنني  األورشليمي أنه يؤمنذكر كريلس 
  :٣٥: ٥يف حماضرات املوعوظني فقال

 :األوىل أسفار شريعة موسى اخلمسة ...سفراً  ٢٢وأسفار العهد القدمي كما قلنا هي ((
وسفر اخلروج، يشوع بن ناف،  وبعدها ،التكوين، اخلروج، الالويني، العدد، التثنية

ا كالسفر السابعومعه راعوث،  سفر امللوك األول : ، ومن األسفار التارخييةحيسب
أخبار  وكذلكوالثالث والرابع سفر واحد، ، اًواحد اًسفر، وحيسبان عند اليهود والثاين

وعزرا األول والثاين حيسبان كسفر واحد، األيام األول والثاين عندهم سفر واحد، 
فهي  أما األسفار الشعرية. هذه هي األسفار التارخييةر، سفر أستري هو السفر الثاين عش

بعد . أيوب، سفر املزامري، األمثال، اجلامعة، نشيد اإلنشاد، السفر السابع عشر: مخسة
ا  شعياإسفر واحد،  عشر األنبياء االثين: األنبياء اخلمسةهذه أسفار  سفر واحد، أرمي

                                                                                                                                      
152 Bruce, F. F. The canon of scripture. P. 81 (Gregory, Hymn 1.1.12.31, lines 
11–29). 

١٥٣
  .٢٢٩درس يعقوب ملطي، نظرة شاملة يف علم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل صالقمص تا 

154 Bruce, F. F. The canon of scripture. P. 81. 

http://www.ebnmaryam.com



 115 

 

، وسفر دانيال وهو السفر حزقيال سفر واحد، ومعه باروخ، واملراثي، والرسالة، مث
)من أسفار العهد القدمي ٢٢رقم  (

١٥٥.  
ا من األسفار اليت يقدسها أضاف كريلس األورشليمي سفر باروخ ورسالة أرميا ومه

نية الثانية، ، ومل يذكر باقي األسفار القانوكس والكاثوليك دون الربوتستانتاألرثود
  !وافق الربوتستانت كس والكاثوليك، وال هوفال هو وافق األرثود

، فبعد ذكره ألسفار العهد القدمي شرع !مل يؤمن كريلس أسقف أورشليم برؤيا يوحنا
  ١٥٦!ذكر أسفار العهد اجلديد، وجتاهل رؤيا يوحنا متاماًيف 
  ):م٤٢٨ - ٣٩٢(ثيئودور املوبسويسيت  - ٨

 فالفيان، رمسه املشهور يوحنا ذهيب الفم هاقديسعلم الكنيسة ول صديق مقربهو 
ة -م مت ترقيته ٣٩٢، ويف عام سنة ٣٣قساً وهو ابن م ٣٨٣يف األنطاكي  بعد وفا

  .١٥٧، يف كيليكية سيكونداموبسويستياإىل كرسي  -مبيوسياألسقف أول
ومل يؤمن بسفر ، ١٥٨سفر األمثال وسفر اجلامعةيف تفسريه لسفر أيوب أنكر وحي 

  !١٥٩ة حبيدجمرد قصنشيد اإلنشاد، بل اعتربه 
كسية تؤمن كتاب مقدس واحد؛ فالكنيسة األرثودال جيتمع النصارى اليوم على : رابعاً

ؤمن ا بقية ت، والكنيسة األثيوبية تؤمن بأسفار ال بأسفار ال يؤمن ا الربوتستانت
                                                 

155 Schaff, P. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. VII .  
Cyril of Jerusalem, Gregory Nazianzen. P. 27. Oak Harbor 

١٥٦
  .السابق 
١٥٧

القمص تادرس يعقوب ملطي، نظرة شاملة يف علم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل ص  
  .١٤١، ١٤٠ص

158 Bruce, F. F. The canon of scripture. P. 81. 
١٥٩
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ففي البند السابع من موسوعة اخلادم القبطي حتت عنوان أهم اخلالفات الكنائس، 
  :نقرأ كسية وبني الطائفة الربوتستانتيةالرسولية األرثوددية بني الكنيسة الالهوتية والعقي

هم ال يؤمنون ببعض أسفار الكتاب املقدس لذلك حذفوا ما مل يؤمنوا به من العهد ((
القدمي وهي أسفار طوبيا ويهوديت واملكابيني األول والثاين ويشوع بن سرياخ ونبؤة 

وتتمة سفر دانيال وقصة مة سفر أستري وسفر احلكمة لسليمان احلكيم تباروخ وت
كس وأيضاً لثانية اليت نؤمن ا حنن األرثودسوسنة وهذه كلها هي األسفار القانونية ا

  ١٦٠.))الكاثوليك يؤمنون ا
  :بابا األقباط األرثودكس حيث يقول شنودة الثالث وكذلك ذكر هذا الكالم

الرغم من كالمهم  على الرغم من اهتمام الربوتستانت بالكتاب اهتماماً كبرياً، على((
ا نأخذ عليهم هنا أمرين هامني)احلق الكتايب(عن  عدم إميام ببعض  - أ: ، إال أنن

وباروخ، وسفر احلكمة، أسفار الكتاب مثل طوبيا، يهوديت، يشوع بن سرياخ، 
واعتبارهم إا أبوكريفا، وعدم ... سفري املكابيني وبعض أجزاء أخرى من الكتاب 

)....دس مثلما تضم يف ترمجة الكاثوليك للكتاب ضمها إىل الكتاب املق (
١٦١  

أما الكنيسة األثيوبية فكذلك تؤمن بكتاب مقدس ختتلف أسفاره عن أسفار الكنائس 
  :حيث تقول شهد بذلك دائرة املعارف الكتابيةتاألخرى، و

سفراً يف العهـد   ٣٥سفراً يف العهد القدمي، و  ٤٦يتكون الكتاب املقدس احلبشي من ((
فإم يقبلـون راعـي هرمـاس،    ) املعترف ا(د فعالوة على األسفار القانونية اجلدي

وقوانني اامع ورسائل أكلمندس واملكابيني وطوبيا ويهوديت واحلكمة ويشوع بـن  

                                                 

 
  .٩٥الهوت مقارن ص: ، مادة)أ(موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثاين١٦٠
١٦١

  .١٥/ ١البابا شنودة الثالث، الالهوت املقارن  
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سرياخ وباروخ وأسفار أسدارس األربعة، وصعود أشعياء وسـفر آدم ويوسـف بـن    
  ١٦٢.))جوريون وأخنوخ واليوبيل

وائل وأنت بد املسيح بسيط أقوال آباء كنيستك األفكيف جتهل يا قمص ع
  !كسي؟أرثود

هل ما زال القمص بسيط مصراً على أن النصارى اجتمعوا على كتاب واحـد، ومل  و
  !يتهم أحد منهم اآلخر بالتحريف؟

                                                 
١٦٢
  .نسخة الكترونية. دائرة املعارف الكتابية  
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÷†Ô½a@lbnØÛaë@…ìèîÛa÷†Ô½a@lbnØÛaë@…ìèîÛa÷†Ô½a@lbnØÛaë@…ìèîÛaAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

  ١٦٣.مل يقل أحد من اليهود بتحريف الكتاب املقدس

جيتمع اليهود يوماً مع النصارى األوائل على نفس الكتاب املقدس؛ ففي الوقت  مل
الذي كان فيه اليهود يقدسون النص العربي ال غريه، كان النصارى األوائل يقدسون 

 كأورجيانوسالترمجة السبعينية ال غريها، ويؤمنون أا متت بواسطة الروح القدس، 
ألسطورة السبعينية  )م٢٠٢ – ١٢٠( ريناوسياأبو التقليد الكنسي  جكما مر، ورو

  ":ضد اهلراطقة"الفصل الثاين والعشرين من الكتاب الثالث يف  فقال يف

كان بطليموس بن الجوس متلهفاً لتزيني املكتبة اليت أنشأها يف اإلسكندرية مبجموعة (( 
من كتابات كل الرجال اليت تستحق ذلك، فطلب من شعب أورشليم أن يترمجوا 

 - وكانوا يف هذا الوقت خاضعني للمقدونيني- ارهم املقدسة إىل اللغة اليونانيةأسف
ولذلك أرسلوا إىل بطليموس سبعني شيخاً لينفذوا له ما أراد، وكلهم كانوا متمكنني 

من اللغتني، ولكن بطليموس رغبةً منه يف اختبار  كذلكمن الكتاب املقدس، متمكنني 
ملترمجون احلقيقة عندما جيتمعون سوية يف ترمجتهم كل شيخ مبفرده، وخشية أن يكتم ا

، وكان قد فعل نفس الترمجة، وأمرهم مجيعاً أن يكتبوا قام بتفريقهمللكتاب املقدس 
وملا اجتمعوا معاً يف نفس املكان أمام بطليموس، وقارن كلٌ . هذا مع كل الكتب

                                                 
الكتاب املقدس "ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف  وقد. ٩هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ص ١٦٣

  !فتأمل" ٢٢يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص
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ر كنص مقدس وقبلت هذه األسفا، متجد اهللامنهم ترمجته مع الترمجات األخرى، 
بنفس الكلمات،  ]اليت أعدها كل منهم[ألم قرؤوا مجيعاً نفس الترمجة . حقيقي

 أدركوا أن األسفار نيولذلك حىت الوثنيوبنفس األمساء، من البداية إىل النهاية، 
))ترمجت بوحي اهللا

 ١٦٤.  
 يذكر أا" ستروماتا - املتفرقات "يف  )م٢١٧ – ١٥٣(كلمنت السكندري وأيضاً 

  :فيقولبوحي الرب  متت
، الذي وهب النبوة، أن خيرج أيضاً الترمجة، وجيعلها وحي الربمل يكن غريباً على ((

  .))وكأا نبوة يونانية
يف الفصل  شهيد الكنيسة) م١٦٥ – ١١٠(وكذلك روج هلذه األسطورة يوستينوس 

: ذَّب قالالثالث عشر من رسالته إىل اليونانيني، وعندما أحس يوستينوس أنه رمبا يكَ
 no fable, nor do we narrateإن هذه القصة ليست خرافة، وال نروي خياالً((

fictions ((  بل وذكر أنه رأى بقايا األكواخ اليت كان يقيم فيها الشيوخ، حينما
  !كانوا يعملون على الترمجة

وهو إميان جل آباء الكنيسة األوائل؛ كترتليانوس، وأغسطينوس، وكريلس 
ي، وأمربوسيوس، ويوسابيوس القيصري، وغريهم، فهل يستطيع القمص أن األورشليم

  ينكر هذا اإلميان؟
نصنا، ونصهم، : مثلمصطلحات دائماً ولذلك كان آباء النصارى األوائل يستخدمون 

فمثال قديس الكنيسة أغسطينوس عندما كان جييب على السؤال  ؛هيديوكأنه شيء ب

                                                 
164 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers Vol.I: 
Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic 
fathers with Justin Martyr and Irenaeus. P. 451.  
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، الفصل ١٥: مدينة اهللا، الكتاب يف قال) نا؟هل كانت أعمار القدامى مثل أعمار(
١٤:  

ال ميس طول  وبني النص العربي نسخنالكن االختالف املوجود يف األعداد بني ((
 كالمهاكون يأن ميكن  فال بينهما أعمار األوائل، وإذا كان هناك اختالف كبري جداً

ويه حتالذي ر احلقائق الصادقة من النص صحيح، فلذلك البد أن نأخذ يف االعتبا
  .))نسختنا املترمجة

كسية يروجون هلذه دزال كثري من آباء الكنيسة األرثووإىل اليوم الذي حنياه، ما 
  :مالك حمارب/ فيقول د األسطورة،

هي قصة مسعان الشيخ  كانوا حتت تأثري الوحي اإلهليومما يؤكد أن هؤالء الشيوخ ((
عطيكم السيد نفسه آية ها العذراء ولكي ي"الذي كان يترجم سفر أشعياء وعند اآلية 

حاول أن يصلح يف اآلية ولكن الوحي رفض وأعطاه عمراً حىت رأى السيد " حتبل
)!املسيح بنفسه (

١٦٥.  
- ومل يكتف الراهب القس دوماديوس الرزيقي بالترويج هلذه األسطورة بل زعم أا 

  :فقال!! ةمتواتر - األسطورة
بأنه قد قام ا اثنان وسبعني  املتواترعلى التقليد  ومسيت هذه الترمجة بالسبعينية بناًء((

شيخاً من علماء اليهود يف مدينة اإلسكندرية يف أيام امللك بطليموس فيالدلفوس الثاين 
١٦٦)م.ق ٢٤٧ -  ٢٨٥(

((
١٦٧.  

                                                 
١٦٥
  .أبناء األنبا رويس. ٢٨مالك حمارب، دليل العهد القدمي ص / د 
 .دوماديوس الرزيقي يف امللحق األول آخر هذا الكتاب/ ليقي على كتاب الراهب القسانظر تع ١٦٦
  .١٠٨دوماديوس الرزيقي، الكتاب املقدس عرب القرون واألجيال ص / الراهب القس ١٦٧
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!) الربوتستانيت(الدكتور داود رياض  زعمولعل هذه األسطورة هي اليت كانت وراء 
 لتطابقهاأسكتت النقاد ((: عن السبعينية) ٢٧، ص من يقدر على حتريف كالم اهللا(يف 

١٦٨!مع األصل
((

١٦٩.  
ودفع اإلميانُ بقدسية السبعينية كتبةَ العهد اجلديد إىل االقتباس منها دون النص العربي 

  :ففي املدخل إىل الكتاب املقدس، األوقاتأغلب يف 
، وهي تستعمل اليوم الترمجة السبعينيةاالقتباسات يف العهد اجلديد مستقاة من  وأكثر((

كسية لقراءة الدروس واملزامري املعينة يف عبادا دية األرثويف الكنيسة اليونان
  :وكذلك ذكرت دائرة املعارف الكتابية

ت هي حأصبلقد كانت السبعينية هي الكتاب املقدس للذين هم يف الشتات، وهكذا ((
ويتضح  .ليهود اهليلينيون لكل العامل، الكتاب الذي محله االكتاب املقدس للكنيسة

هذا من دراسة االقتباسات من العهد القدمي املذكورة فهي العهد اجلديد، فهناك ستة 
اقتباسا ينفرد ا  ١٨وأربعون اقتباساً من العهد القدمي يف األناجيل الثالثة األوىل، منها 

باساً ال يوجد منها كما يذكر يوحنا اثين عشر اقت .مىت، وثالثة كل من لوقا ومرقس
ويف سفر األعمال ثالثة وعشرون اقتباسا جاء  .إال ثالثة يف األناجيل الثالثة األوىل

ويذكر الرسول بولس مثانية وسبعني اقتباسا، منها واحد  .اغلبها يف وسط األحاديث
ويف الرسالة إىل العربانيني  .وسبعون اقتباسا يف رسائله إىل رومية وكورنثوس وغالطية

العهد  نية وعشرون اقتباسا منها واحد وعشرون ال توجد يف غريها من أسفارمثا
أما سفر الرؤيا وان كان ال يوجد به اقتباسات مباشرة من العهد القدمي، إال  .اجلديد

                                                 
  .انظر الرد عليه يف امللحق الثاين آخر هذا الكتاب ١٦٨
  . ١٧٨علي الريس، حتريف خمطوطات الكتاب املقدس ص / ذ ١٦٩
  . ٥٠حبيب سعيد، املدخل إىل الكتاب املقدس ص  /ذ ١٧٠
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ومعظم هذه االقتباسات تتفق حرفياً مع  .أن لغة العهد القدمي تبدو واضحة يف ثناياه
ا وسفر األعمال والرسالة إىل ناآلالسبعينية كما هي بني أيدينا  ، وخباصة يف إجنيل لوق

ا الرسول، ولكن يف بعضها اآلخر يبدو أن الكاتب ) كما يف أجنيل مىت(العربانيني ويوحن
نقل عن العربية مباشرة أو عن ترمجة أرامية أو غريها من الترمجات اليونانية أو عن 

ن العهد القدمي وصاغهما نسخة منقحة من السبعينية، أو انه مزج بني عبارتني م
وعلى العموم، كان للسبعينية أثر عميق يف  .بإرشاد الروح القدس صياغة جديدة

كلمات وعبارات العهد اجلديد، بل يبدو أن هناك كلمات بذاا قد هيأا 
)السبعينية لتستخدم يف العهد اجلديد (

١٧١.   
مجة السبعينية، دون النص اقتباس كُتاب العهد اجلديد من التروهذه بعض األمثلة على 

  :العربي
 :تفِْسريه الَّذي عمانوئيلَ اسمه ويدعونَ ابنا، وتلد تحبلُ الْعذْراُء هوذَا ٢٣: ١مىت
  .معنا اَُهللا

حسب اعتراف الترمجة  ١٤: ٧إلشعياء اقتبس مىت هذه الفقرة من الترمجة السبعينية 
  .حلاشيةالعربية املشتركة يف ا

: الْبرية في صارِخٍ صوت :الْقَائلِ النبِي بِإِشعياَء عنه قيلَ الَّذي هو هذَا فَإِنَّ ٣: ٣مىت
  .مستقيمةً سبلَه اصنعوا. الرب طَرِيق أَعدوا

لترمجة حسب اعتراف ا ٣: ٤٠إلشعياء اقتبس مىت هذه الفقرة من الترمجة السبعينية 
  .العربية املشتركة يف احلاشية

                                                 

١٧١
  .نسخة الكترونية. دائرة املعارف الكتابية 
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 أَضع  .نفِْسي بِه سرت الَّذي حبِيبِي اخترته، الَّذي فَتاي هوذَا ٢١-١٨: ١٢مىت

 في أَحد يسمع والَ يصيح، والَ يخاصم الَ. بِالْحق اُألمم فَيخبِر علَيه روحي

 يخرِج حتى يطْفئُ، الَ مدخنةً وفَتيلَةً يقْصف، الَ مرضوضةً قَصبةً. صوته الشوارِعِ

قإِلَى الْح ةرصلَى. النعو همكُونُ اساُء يجمِ راُألم.  
حسب اعتراف  ٤- ١: ٤٢إلشعياء اقتبس مىت هذه الفقرة من الترمجة السبعينية 

  .يف احلاشيةالترمجة العربية املشتركة 
: ٧، مرقس١٢: ٤، مرقس١٦: ٢١، مىت٩-٨: ١٥، مىت١٥-١٤: ١٣وأيضاً مىت

وغريها، كلها حسب ما  ٤٠، ٣٨: ١٢، يوحنا٢٣: ١، يوحنا١٠: ٨، لوقا٧- ٦
  .جاء يف حاشية الترمجة العربية املشتركة

 بالتحريف -املقدسة لدى النصارى األوائل- لكن اليهود اموا الترمجة السبعينية 
على ) القرن الثاين امليالدي حاخامات من(جاء يف تعليق الرايب إمساعيل ا كم

  :١٧٢يف املخيلتا ٤٠: ١٢خروج

أربع مئة  فهي، أما إقامة بين إسرائيل يف مصر، ويف أرض كنعان، ويف أرض جوشن(( 
عند كتابة التوراة للملك  غريوهاهذه واحدة من الفقرات اليت  .وثالثني سنة
اً بصورة )١: ١تكوين(اهللا خلق يف البدء  :ا لهفقد كتبوبطليموس؛  ، أعملُ إنسان

                                                 
١٧٢

، وهي تتضمن تسعة أبواب، تعاجل )الوعاء(أو ) املكيال(أو ) املعيار(املخيلتا كلمة آرامية معناها  
وكانت قد . تهأحكاماً شرعية موجودة يف نص الكتاب املقدس، وتنسب إىل الريب إمساعيل ومدرس

وهي بشكلها الذي نعرفه . حيث تنوعت تفاسريها هناك) بابل(جمعت يف فلسطني مث نقلت إىل العراق 
انظر الفكر الديين اليهودي أطواره ومذاهبه، الدكتور حسن . ترجع إىل القرن الرابع أو اخلامس امليالدي

 .٧٧و  ٧٦ظاظا ص ص 
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، وأكمل اهللا يف اليوم )٢: ٥تكوين(، ذكراً بأعضاء أنثى خلقه )١:٢٦تكوين(وبشكل 
، اآلن سأنزل وأبلبل ألسنتهم )٢: ٢تكوين(السادس واستراح يف اليوم السابع 

ما يف غضبهما ، أل)١٢: ١٨تكوين(، فضحكت سارة مع أقارا )٧: ١١تكوين(
، وأخذ موسى زوجته وأبناءه )٦: ٤٩تكوين( معلفاًقتال ثوراً ويف رضامها عقرا 

: ١٦عدد(، مل آخذ أي شيء شهي منهم )٢٠: ٤خروج(وأجلسهم على عربة رجل 
، اليت أمرت )١٩: ٤تثنية(، اليت قسمها الرب إهلك لتعطي نوراً لكل الشعب )١٥

: وكتبوا له أيضاً، )٦: ١١الويني(وصغري الرجلني ، )٣: ١٧تثنية(األمم أال يعبدوها 
أما إقامة بين إسرائيل يف مصر، ويف أرض كنعان، ويف أرض جوشن فكانت أربع مئة 

  ١٧٥ .١٧٤))١٧٣وثالثني سنة

ويف مواضع جميال الصحيفة التاسعة العمود أ،ب وجاء هذا االام أيضاً يف التلمود يف 
 التعليقات على بعض النصوص املذكورة من يف املدراش، وأيضاً يف أخرى من التلمود

  .قبل

                                                 
يقارن بني النصوص املاضية ونصوص السبعينية احلالية الذي س) اجلاد فقط(رمبا يالحظ القارئ  ١٧٣

وجود اختالفات عديدة بينهما، وأيضاً سيالحظ أحياناً عدم وجود مشاكل يف بعضها؛ حيث تكون 
مطابقة للنص العربي، وبذلك نستطيع أن نعرف أن السبعينية مرت مبراحل كثرية حىت وصلت إلينا، 

القرن الثاين امليالدي خيتلف عن نص السبعينية املوجود حالياً،  وأن نص السبعينية الذي كان موجوداً يف
  .ةقرن الثاين امليالدي بفترة طويلواليت يرجع زمن خمطوطاا إىل ما بعد ال

 
   .استعنت باألصل العربي للوصول إىل ترمجة عربية دقيقة١٧٤

175 Lauterbach, Jacob Zallel: Mekilta de-Rabbi Ishmael. New ed. Philadelphia, 
Pa: Jewish Publication Society. P. 76. 
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السبعينية، الترمجة سون اليهود يف القرن األول امليالدي كانوا يقد نّإ قد يقول قائل
 - م .ق٢٥( ١٧٦الفيلسوف اليهودي فيلووهذا صحيح، ونعرف هذا من ترويج 

ألسطورة  ،)م١٠٠ -م ٣٧( ١٧٧املؤرخ اليهودي يوسيفوس ، وكذلك)م٥٠
  :عن السبعينية يقول Girdlestoneوهذا ما جعل جريدلستون ، السبعينية

قد متّت بتأييد يف بداية النصرانية، كان كل من اليهود والنصارى مييلون إىل اعتبارها (( 
  ١٧٨.))الوحي

لكن ال يوجد أدىن دليل على تقديس اليهود لألسفار القانونية الثانية اليت كان 
نه إفلذلك أقول  ١٧٩،العكسبل يوجد يالدي، النصارى يقدسوا يف القرن األول امل

حىت يف الوقت الذي قدس فيه اليهود السبعينية، مل جيتمع اليهود والنصارى على كتاب 
  !واحد

                                                 
١٧٦

  :انظر 
Abraham Wasserstein & David j. Wasserstein, The Legend of the Septuagint 
From Classical Antiquity to Today P. 35-45. 

   :انظر١٧٧ 
Josephus, F., & Whiston, W. The works of Josephus: Complete and 
unabridged. Includes index. (Ant 12.11-118). 
178 Girdlestone, R. B. Synonyms of the Old Testament: Their bearing on 
Christian doctrine. P. 9. 
 

١٧٩
عدد املؤرخ اليهودي يوسيفوس يف آخر القرن األول امليالدي األسفار اليت يقدسها، ومل يذكر  

  :منها األسفار القانونية الثانية، انظر
Josephus, F., & Whiston, W. The works of Josephus: Complete and 
unabridged. Includes index. (Apion 1.38-40). 
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كانوا يتهمون النص املقدس  - بداية من القرن الثاين-يتضح لنا من ذلك أن اليهود 
لتحريف، فال داعي لدى اآلباء، ولدى كتبة األناجيل، وبالطبع لدى عامة النصارى با

  !للكالم فيما ليس لك به أدىن علم يا قمص عبد املسيح
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ÑíŠznÛaÑíŠznÛaÑíŠznÛa___AAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

ومن أشهر املناقشات اليت دارت يف القرن الثاين، بني املسيحيني واليهود، احلوار 
د وتريفو اليهودي، واعتماد كل منهما على آيات الذي دار بني يوستينوس الشهي

نفس الكتاب املقدس الواحد، ومل يتهم أحد منهما اآلخر بالتحريف إمنا اختلفا يف 
  ١٨٠.التفسري والتطبيق

ليت القمص أتعب نفسه ولو قليالً وقرأ حوار يوستينوس مع تريفو، حىت ال يذكر هذه 
به، ألن يوستينوس يف هذا احلوار ام املناقشة اليت تدين كل نصراين ويهودي يف كتا

اليهود صراحة حبذف نصوص كثرية من التوراة العربية وحتريف نصوص أخرى، ومل 
اهللا أعلم، لكن هذا ال : يستطع تريفو املسكني أن يرد ويدافع عن كتابه إال بقوله

  !God knows; but it seems incredibleيصدق 

و حىت ال نكون مدعني بال وجه ينوس مع تريفوسأضع للقمص جزءاً من حوار يوست
  :حق

بعض النصوص اليت تدعي عن نسألك وقبل كل شيء أن ختربنا : "وهنا قال تريفو(( 
  ".كلياً حذفتأا 

                                                 
الكتاب املقدس "ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف  وقد. ١٠ص هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ١٨٠

  !فتأمل" ٢٢يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص
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الذي أشار فيه إىل شريعة  حذفوا اآليت من نص عزراقد . سأفعل كما حتب: قلتف
ولو فهمتم، ووعت . ذناهذا الفصح هو خملصنا ومال: وقال عزرا للشعب((: الفصح

يقول . قلوبكم ذلك، وتواضعنا له، وكان رجاؤنا فيه، فلن يهجر هذا املكان لألبد
لكن إذا مل تؤمنوا به، ومل تصغوا إىل تصرحياته ستصبحون سخرية . رب اجلنود

كنت كشاة تساق إىل الذبح، فكروا ((: ومن كالم إرميا قد حذفوا اآليت، ))األمم
ا منحوه من أرض األحياء، علي أفكاراً قائل ني، تعاىل، دعونا نفسد عليه خبزه، دعون

من الكتاب (، ما زالت هذه الفقرة مكتوبة يف بعض النسخ ))فال يذكر امسه بعد
وقد حذفوا أيضاً من أقوال ، )ألا حذفت من فترة قصرية(يف معابد اليهود ) املقدس

رائيل الراقدين يف القبور، ونزل تذكر الرب اإلله شعبه امليت من إس((: إرميا اآليت
)ليبشرهم خبالصه (((

   

نجد ، ف))من اخلشبة((: حذفوا القول القصري من كالم داود) ٩٦( ٩٥ومن املزمور 
)قولوا بني األمم، الرب قد ملك((: تقول الفقرة اآلن ال يقال على أحد من شعبك أنه  )

الذي أكد الروح  وهوالذي صلب فقط، ء كإله أو رب بني األمم، باستثناقد ملك 
يف نفس املزمور أنه رفع مرة أخرى، وأُطلق من املقربة، معلناً أنه ليس عنه أيضاً القدس 

سواء كان حكام الشعب "هنا علَّق تريفو ... مثله بني آهلة األمم ألا أوثان الشياطني 
ذا ال كما تؤكد، اهللا أعلم، لكن ه) أو ال(قد حذفوا أي جزء من األسفار املقدسة 

ر من صنعهم العجل، وقد " "بال شك" قلت ".يصدق هذا ال يصدق، ألنه مرعب أكث
أُعطوا املن على األرض، وأكثر من التضحية باألطفال للشياطني، أو حىت أكثر من قتل 

قد  مأ ذكرتيبدو يل أنك مل تسمع من قبل ذه النصوص اليت  لكناألنبياء، 
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تها كافية جداً إلثبات النقطة حمل الرتاع، عالوة على ، واألمثلة اليت اقتبسحذفوها
  ١٨١ .))ومل نعرضها بعدا اليت قد احتفظنا النصوص 

، وذكر بعضاً كثرية من العهد القدمي فكما رأيت ام يوستينوس اليهود حبذف نصوص
بشهادة من القرن الثاين، وكذلك هي شهادة من هذه النصوص، وال ميكننا أن نستهني 

  .يسي الكنيسةأحد قد
أرجو أن أكون بنقلي هلذا اجلزء من املناقشة قد بينت خطأ القمص فيما ذهب إليه، 

 ال يبحثون،  نالذي منوأنه إمنا أراد خداع القارئ، ومع األسف ينخدع بكالمه كثري
  .عون كالم القساوسة، وهم لألسف عامة أبناء الكنيسةوال يراج

                                                 
181 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C., The Ante-Nicene Fathers Vol.I : 
Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic 
fathers with Justin Martyr and Irenaeus. P. 234. 
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Ü�½a@Êa��a@åß@ìç@ÑíŠznÛbi@ÞìÔÛaÜ�½a@Êa��a@åß@ìç@ÑíŠznÛbi@ÞìÔÛaÜ�½a@Êa��a@åß@ìç@ÑíŠznÛbi@ÞìÔÛa´à´à´àAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

اجلوهرية لكل  جاء كمحاولة إلجياد خمرج للخالف القائم بني العقائد االدعاءهذا 
ومن مث فلم يقل أحد بتحريف الكتاب املقدس قبل العصور ! من املسيحية واإلسالم

   ١٨٢ ...الوسطى وانتشار اإلسالم يف األوساط املسيحية 

أن القول بتحريف الكتاب املقدس ليس من اختراع  ظهر خطأ القمص بسيط، وعرفنا
وقد اعترف آباء  ،املسلمني وليس بسبب انتشار اإلسالم، بل قد قيل قبل ذلك بكثري

من النصوص، وحتريف نصوص أخرى من قبل  كنيسة األوائل أنفسهم بضياع كثريال
ا  كالم  يفاليهود، وكذلك ام الوثنيون النصارى بتحريف الكتاب املقدس كما رأين

كلزوس، وعلمنا كذلك أن اآلباء األوائل أنفسهم مل جيتمعوا على كتاب واحد، 
  فكيف باملستقيمني واهلراطقة؟

ويزعم القمص بسيط أن القول بالتحريف جاء كمحاولة إلجياد خمرج للخالف بني 
النقّاد يف الوسط األكادميي يف الغرب ن إاملسلمني والنصارى، وهذا زعم باطل، إذ 

مطولة  اًعصمة الكتاب املقدس، وقدموا لذلك دراسات عديدة، وكتب م يردوناليو
لدراسة ونقد نصوص الكتاب املقدس، فليس احلال كما ذكر القمص بسيط، وليس 

  !يف حكراً اليوم على املسلمني فقطالتحربالقول 

                                                 

اب الكت"ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف وقد . ١١،  ١٠هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ ص ١٨٢
  !فتأمل! مع تغيري كلمة االدعاء إىل القول" ٢٣يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص
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ا  أهل الكتاب ألسفارهم؛ اإلسالم هو أول من حتدث عن حتريف  نّإ -جدالً-ولو قلن
ا للسبق اإلعجازي للقرآن الكرميل وهو ما ال نزعمه على هذه ، كان ذلك إثبات

وإنما حنن نقول إنّ القرآن الكرمي قد أعلن احلقيقة التارخيية اليت يشهد عليها ، الصورة
التاريخ وأقر ا علماء أهل الكتاب؛ وهذا من كمال النص القرآين يف كشفه ملا خيفيه 

  !عوام اليهود والنصارىاألحبار والرهبان عن 
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æaŠàÓ@åà™@òîãbãìí@‰bÐ�cæaŠàÓ@åà™@òîãbãìí@‰bÐ�cæaŠàÓ@åà™@òîãbãìí@‰bÐ�cAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

خمطوطات للترمجة السبعينية أيضا حتتوى  ٤وقد وجد ضمن لفائف قمران يف كهف 
  ١٨٣.ق م١٠٠على أسفار اخلروج والالويني والعدد وترجع لسنة 

ألن القمص هو  ؛ وذلكالقمص بسيط مرجعاً لكالمه كالعادة مل يذكر لنا: أوالً
كما أكد !) من النهاردة مفيش مرجع، أنا املرجع :مصرعلى طريقة أهل ((!) املرجع 

قارئه رمبا  دون أن يتخيل أنيكتب كما يشاء منه، ف اعتدناعلى ذلك بنفسه وكما 
، ، فال أدري كيف يكتب باحثٌ بدون أن يعزو إىل ما ينقل عنه)حاشا( رأيفهم ما يق

  !)احلجاب(قد كُشف عنه ، أرضه وكأنه حجة اهللا يف
يفهم القارئ من كالم القمص بسيط أن هذه املخطوطات حتتوي على كل : ثانياً

  .أسفار اخلروج والعدد والالويني، لكن هذا غري صحيح
؛ يف الكهف الرابع ،خمطوطتان حتتويان على أجزاء من سفر الالويني باليونانيةاكتشفت 

: ٢٦الوينيوحتتوي على  4Q119 (4QLXXLeva)املخطوطة األوىل مساها العلماء 
يف حالة  وهي ،4Q120 (4QpapLXXLevb) فسموها املخطوطة الثانيةأما ، ١٦- ٢

عدداً من سفر  ٤١رقعة، وحتتوي هذه الرقع على  ٩٧سيئة للغاية؛ فهي ممزقة إىل 
عدداً فقط من سفر الالويني،  ٥٦الالويني، فيكون جمموع نصوص املخطوطتني 

ن الكهف الرابع وجد فيه  مع ذلك يزعماألعداد غري كاملة، و هذهأغلب  القمص أ
  !سفر الالويني

                                                 
 .٩٩ص نقاده والقائلني بتحريفه يتحدىالكتاب املقدس  ١٨٣
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أما سفر العدد فله خمطوطة وحيدة غري كاملة أيضاً ضمن خمطوطات قمران وهي 
4Q121 (4QLXXNum)  هذه  ، أيضاً أغلب!عدداً فقط من السفر ١٨وحتتوي على

  .غري كاملةاألعداد 
نصوص خمطوطات السبعينية املعروفة من  عنكثرياً جدا  ومع أن هذه النصوص ختتلف

قبل، إال أنين لست اآلن بصدد مقارنة هذه النصوص مع النصوص اليونانية األخرى، 
وإن شاء اهللا نثبت يف حبث منفصل شهادة خمطوطات قمران على حتريف كتام 

  .املقدس
سفر العدد اليونانية  مقاالً لدراسة رقَع  Patrick Skehanوقد كتب باترك سكيهان

أثبت فيه وجود اختالفات عديدة بني نص هذه الرقع  ،اليت وجدت يف الكهف الرابع
  : ، قال يف أوله!وبني نص خمطوطات السبعينية احلالية

لشكل النص كما هو أساساً  -ما كان متوقعاًعلى غري –إن نص هذه الرقع مل يكن ((
نية األصلية جلعلها للسبعيهائلة  صياغةإعادة ه إذ إنملخطوطات السبعينية املتأخرة، يف ا

)وأسلوباً حجماً، لنص العربي الساكنمطابقة ل (
١٨٤.  

ضمن املخطوطات املكتشفة يف الكهف الرابع أي جزء من سفر اخلروج  وال يوجد
باليونانية، فال أدري هل كان القمص عبد املسيح بسيط مدلساً عندما ذكر سفر 

  ؟ردا اخلروج، أم أنه اجلهل
القمص أا  زعمولنكون أكثر دقة خبصوص خمطوطات سفر اخلروج اليونانية اليت ي

خمطوطة  أشري إىل أن ضمن هذا الكهف وجِدتأُكتشفت يف الكهف الرابع 

                                                 
184 Patrick Skehan, 4QLXXNum: A Pre-Christian Reworking of the Septuagint 

IN The Harvard Theological Review, Vol. 70, No. 1/2 (Jan. - Apr., 1977), p. 
39 
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١٨٥(4QpapGkExodpar) 4Q127 ا كلمات مثل  - تقريباً-  ممزقة إىل مثانني رقعة
 خلروج، يقول سكانلن، لكنها ليست جزءاً من سفر اموسى ومصر وفرعون

Scanlin:  
ذه هل الثمانني رقعالاليت أمكن التعرف عليها بسهولة ضمن كلمات المن خالل (( 

. اخلروج أحداثيتضح أن النص يتعامل مع  ؛مثل موسى، ومصر، وفرعوناملخطوطة 
ل يف نسبتها لفقرات معينة يف بالرغم من ذلك فإن البحث بواسطة الكمبيوتر قد فش

 paraphraseلذلك توصف هذه املخطوطة بأا إعادة صياغة  ،سفر اخلروج
ضمن قمران تعد إعادة صياغة لنصوص  عديدة غريهاللخروج، فهناك أيضاً خمطوطات 

  ١٨٦ .))كتابية
يف  لاحيث ق joseph fitzmyerجوزيف فتزماير ونفس الكالم باختصار ذكره 

  :واألماكن ااورةالبحر امليت الدليل الرائع الذي أعده للتعريف مبخطوطات 
 ))٨٦ موسى، فرعون، (وأماكن معروفني من سفر اخلروج  ارقعة، تذكر أشخاص

  ١٨٧ .))مصر، ورمبا هارون ومرمي
إىل أنها ) املفرقة) (التائهة(كيف اهتديت من خالل هذه الكلمات ، فيا قمص بسيط

  !؟..أم ! ة؟أم النباه! أهو الوحي؟! يدعى سفر اخلروح؟، تعود إىل سفر معين بامسه
                                                 

١٨٥
 papyrusاختصار كلمة  =papأول حرف من كلمة قمران باإلجنليزية، = Qالكهف الرابع، = ٤ 

 =Parأي خروج،  Exodusاختصار كلمة  =Exodأي يوناين،  Greekاختصار كلمة  =Gkأي بردي، 
بردية يونانية من  4QpapGkExodparأي إعادة صياغة، فيكون معىن  Paraphraseاختصار كلمة 

  .الكهف الرابع إلعادة صياغة اخلروج

186 Scanlin, H. P., The Dead Sea scrolls and modern translations of the Old 

Testament. (electronic ed.). 
187 joseph a. fitzmyer.  s.j., A Guide to The Dead Sea Scrolls and Related 
Literature,  P. 44. 
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  !إن هذا لشيء عجاب
  :وطبعاً لست مثل القمص، أذكر كالماً بدون مرجع، فمرجع كالمي السابق هو

Garcı�a Martı �nez, F., & Tigchelaar, E. J. C., The Dead Sea scrolls 
study edition (transcriptions). Vol. 2 (1:294). Leiden; Boston.;. 

New York: Brill. (1997-1998) 

  :كذلكو
Emanuel Tov, A Categorized List of All the "Biblical Texts" 

Found in the Judaean Desert IN  Dead Sea Discoveries, Vol. 8,  

No. 1 (2001), pp. 67-84. 

  :كذلكو
Eugene Ulrich, Index of Passages in The Biblical scrolls IN The 

Dead Sea Scrolls After Fifty Years. Leiden ; Boston.;. Koln: Brill. 

1999.  pp. 649-665. 
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  :ل القمص عبد املسيح بسيطقا

م ولفة أخرى ٩١٦قام العلماء بعمل مقارنة بني لفه لسفر إشعياء ترجع لسنة 
ق م، بفارق  ١٢٥من خمطوطات قمران وترجع لسنة ) Aإشعياء (لسفر إشعياء 

سنة، وكانت النتيجة مذهلة، فقد تبني هلم حقيقة حفظ  ١٠٥٠زمين قدره حوايل 
النتيجة كاآليت؛ فقد   اهللا لكلمته والدقة املتناهية واليت وصلت ا إلينا، وكانت

حرفاً، عشرة منها يف حروف  ١٧تساؤل حول  ٥٣كلمة من ص ١٦٦وجدوا يف 
املعىن، وثالثة حروف يف كلمة   ن أي تأثري علىاهلجاء وأربعة يف طريقة الكتابة، دو

   ١٨٨.واليت وجدت يف الترمجة اليونانية السبعينية ١١املوجودة يف آية " نور"

يتمىن النصارى العرب أن يكون لديهم نص عربي قدمي يطابق النص املاسوري 
، وال يصعب عليهم حتقيق هذه األمنية، فما أسهل االدعاء بأن نصوص ١٨٩احلديث
أي  ذا االدعاءت قمران تطابق نصوص املخطوطات املاسورية، وال يقدمون هلخمطوطا

  .دليل
خرق القمص بسيط كل أصول البحث العلمي حينما نسب أمراً يف موقف : أوالً

ا القمص من هؤالء العلماء الذي أجروا البحث كما يقول، فعلمي اهيل،  لم خيربن

                                                 
الكتاب املقدس "ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف  وقد. ٧٢كن حتريف الكتاب املقدس؟ صهل مي ١٨٨

  !فتأمل" ١٠٤ص يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه
أقدم خمطوطة كاملة للعهد القدمي باللغة العربية هي خمطوطة ليننجراد، ويرجع تارخيها لسنة  ١٨٩

  .كما هو مدون عليها
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و حبث سري، قام به بعض أصدقاء ، أو رمبا ه!هذا إن كان القمص نفسه يعرف
  !القمص

  بالتحديد ليعرض كالم العلماء عنه؟ ٥٣ملاذا اختار القمص بسيط اإلصحاح : ثانياً
توحي ملن يطلع عليها  ،متتلئ هذه اللفافة بالتصحيحات والتعديالت بصورة فجة: ثالثاً

  William أا ال ميكن أن تكون خمطوطة معتمدة يف قمران، وهلذا قال ويليام بارك

Barrick:  
بسبب عدد من التصحيحات اهلامشية وإدخاالت النصوص اليت سقطت بدون قصد (( 

ر القديس مرقس يتضح أن اجلماعة اليهودية مل  (1QIsa) يف لفافة إشعياء من دي
ا تفتقد للدقة املطلوبة ملثل هذه إمها أبداً كنص يف السيناجوج، إذ تستخد

  ١٩٠ .))املخطوطات
الذي اقتبس القمص بعض كالمه بعد الفقرة  Miller Burrows ١٩١بروز ريقول ميلّو

  !:السابقة مباشرة، وكتب امسه ميللر باروز
، االختالفات اهلامةإن النص حبد ذاته يشبه سفر اشعيا املألوف لدينا مع بعض ((

ر  وسنأيت إىل حبث اخلالفات واملشاات مع النص الشائع فيما بعد عندما حناول تقدي
  .هذا املخطوط من حيث النصوص أمهية

ن النص كان قد فحص وصحح بدليل وجود كلمات كثرية كانت قد  يبدو بوضوح أ
كُتبت خطأ مث حذفت وأدخلت التصحيحات عليها كما أن التصحيحة باحلرف أو 

                                                 
190 William D. Barrick, Scrolls from the Judean Desert (electronic ed.) 

أحد أهم املتخصصني يف دراسة املخطوطات، كان رئيساً للمدرسة األمريكية لألحباث الشرقية،  ١٩١
كانت له إسهامات كثرية يف االكتشافات، وكان تلميذه جون وعاصر اكتشاف خمطوطات قمران، 

ناسيوس مطران شعيا عندما عرضها عليه املطران أثتريفر أول من التقط جمموعة من الصور ملخطوطة ا
  .كسددير السريان األرثو
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. وبعضها أصلحته أيد أخرى. الكلمة واحدة أُجريت بوضوح خبط الكاتب نفسه
مة اليت كتبها الناقل كانت تدخل فوق السطر وكذلك األحرف والكلمات املخرو

وملا كان ال يوجد متسع بني السطور جلميع املخرومات كانت جتري . غالباً
وهنالك أدلة واضحة يف . اإلدخاالت يف اهلامش من اجلهة اليسرى بشكل عمودي

نقاط كثرية تشري إىل أن الكاتب الناقل قد ترك فراغاً لشيء كان ناقصاً أو غري واضح 
وأن األجزاء املخرومة من النص كانت تنقل عادة من . يف املخطوط الذي يكتبه
  ١٩٢.))خمطوط إىل آخر فيما بعد

لفافة النظر عن بعض الكلمات املفقودة بسبب تلف بعض الرقوق فإن  غضب :رابعاً
وال ننفي  ،هي املخطوطة الوحيدة لسفر كامل ضمن قمران 1QIsa١٩٣شعيا إسفر 

بني هذه اللفافة وبني املخطوطات املاسورية، ومع وجود هذا  وجود تشابه كبري جداً
التشابه البد أن نؤكد أيضاً على وجود اختالفات كثرية جداً بينهما، ال كما قال 

  .القمص
لر بروز مقالتني ضمن الة الصادرة عن املدرسة األمريكية لألحباث وقد نشر مي

حتت عنوان قراءات خمتلفة  the American Schools of Oriental Research  الشرقية
اإشيف خمطوطة  يهما يعرض ف  Variant Readings in the Isaiah Manuscriptعي

املقالة األوىل يف العدد  ،وبني املخطوطات املاسورية لفافةاالختالفات املوجودة بني ال

                                                 
١٩٢
 The Deadترمجة لكتاب ميللر بروز . ٧٤، ٧٣ص حممود العابدي، خمطوطات البحر امليت ص 

Sea Scrolls. دار نون .  

١٩٣
 إشعيا، Isaiah اختصار لكلمة =Is أول حرف من كلمة قمران باإلجنليزية، =Q رقم الكهف، =١ 

a= 1 عن خمطوطات أخرى لسفر إشعيا، فيكون معىن لتمييز هذه املخطوطةQIsa  املخطوطة األوىل
  .لسفر إشعيا من الكهف األول

http://www.ebnmaryam.com



 139 

 

، م١٩٤٩يف فرباير  ١١٣رقم م، والثانية يف العدد ١٩٤٨يف أكتوبر  ١١١رقم 
  .للتوسع -غري ملزم- مافراجعه
بني  بوجود أكثر من ألف اختالف Casy. D. Elledgeإليدج . أقر كاسي د وكذلك

  :وبني النص املاسوري فقال لفافة إشعيا
عندما قارنا لفافة إشعيا العظيمة مع النص املاسوري وجدنا بينهما أكثر من ألف ((

))قراءة خمتلفة يف الكلمات أو الفقرات
١٩٤.  

مع النص املاسوري ال ينتهي،  اللفافةلنصارى بتطابق نصوص هذه وألن ادعاء ا
وفخرهم ا قد طال، فأرى أن أذكر بعض األمثلة القليلة على االختالفات بني النص 

اإلفافة نص املاسوري و لنثبت أن حىت هذه اللفافة ال تثبت غري حتريف   1QIsaشعي
من التطورات اليت حدثت تلقي بعض الضوء على الكثري  وكذلكالعهد القدمي، 

  .للسفر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
194 Casy. D. Elledge, The Bible and The Dead Sea Scrolls p. 89. 
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òÏbÐÛ@´ië@ð‰ì�b½a@—äÛa@´i@pbÏýn�üa@œÈi@êˆçëòÏbÐÛ@´ië@ð‰ì�b½a@—äÛa@´i@pbÏýn�üa@œÈi@êˆçëòÏbÐÛ@´ië@ð‰ì�b½a@—äÛa@´i@pbÏýn�üa@œÈi@êˆçë@@@gggbîÈ‘bîÈ‘bîÈ‘    

1QIsa::::        
  ٣: ٢شعياإ -١

  :يف الترمجة الكاثوليكية
هلموا نصعد إىل جبل الرب، إىل بيت إله يعقوب وهو  :وتنطلق شعوب كثرية وتقول

  .الشريعة ومن أورشليم كلمة الربيعلمنا طرقه فنسري يف سبله ألا من صهيون خترج 
  ):القرن العاشر(صورة خمطوطة حلب 

  
  :الترمجة

إىل بيت إله ) يهوه(وتنطلق شعوب كثرية وتقول انطلقوا ولنصعد إىل جبل الرب 
  ...يعقوب 

  :صورة خمطوطة قمران
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  :الترمجة
  ...وتنطلق شعوب كثرية وتقول انطلقوا ولنصعد إىل بيت إله يعقوب 

  :بني النص املاسوري ونص قمران االختالف
إىل " ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה ַהרַהרַהרַהר ֶאלֶאלֶאלֶאלثالث كلمات عن نص قمران وهي النص املاسوري يزيد  -أ

، ويشري السهم األسود يف صورة قمران إىل املكان املفترض أن )"يهوه(جبل الرب 
  .تكون فيه هذه الكلمات

  ١٠-٩: ٢شعياإ -٢
  :الفاندايك ترمجة يف

ادخل إىل الصخرة واختبئ يف ١٠ ل فال تغفر هلموينخفض اإلنسان وينطرح الرج
  .التراب من أمام هيبة الرب ومن اء عظمته

  :صورة خمطوطة حلب

  
  :الترمجة

ادخل إىل الصخرة واختبئ يف ١٠ وينخفض اإلنسان وينطرح الرجل فال تغفر هلم
  .التراب من أمام هيبة الرب ومن اء عظمته
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  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة
  .فض اإلنسان وينطرح الرجلوينخ

  :االختالفات بني النص املاسوري ونص قمران
فال " ְוַאל־ִּתָּׂשא ָלֶהםְוַאל־ִּתָּׂשא ָלֶהםְוַאל־ִּתָּׂשא ָלֶהםְוַאל־ִּתָּׂשא ָלֶהםثالث كلمات هي ص قمران يزيد النص املاسوري عن ن -أ

  ".تغفر هلم
  !غري موجود يف خمطوطة قمرانكامالً العدد العاشر  - ب
  עיניעיניעיניעיניقبل كلمة  ווווو العدد احلادي عشر يف خمطوطة قمران حبرف العطف الوا بدأي -ج
  .وال وجود له يف النص املاسوري" عينا"

  ١٢: ٢إشعيا -٣
  :الفاندايكترمجة يف 

  .فإن لرب اجلنود يوما على كل متعظم وعال، وعلى كل مرتفع فيوضع
  :صورة خمطوطة حلب
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  :الترمجة
  .فإن لرب اجلنود يوماً على كل متكربٍ ومتعالٍ، وعلى كل مترفعٍ فيوضع

  :قمرانصورة خمطوطة 

  
  :الترمجة

  .فإن لرب اجلنود يوماً على كل متكربٍ ومتعالٍ، ومترفعٍ فيوضع
  :االختالف بني املاسوري وقمران

 ונשאكلمة " وعلى كل مترفع" ִנָּׂשא ְוַעל ָּכלمكان خمطوطة قمران  تضم -أ

  ".ومترفع"
  

  ٢٢: ٣إشعيا -٤
  :الترمجة الكاثوليكيةيف 

  .الت واألكياسوالثياب الفاخرة واملعاطف والشا
  :صورة خمطوطة حلب

  
  :الترمجة

  .واألكياساملعاطف، والعباءات، و ،الثياب الفاخرة
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  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة

  .والثياب الفاخرة، واملعاطف، األكياس
  :بني املاسوري وقمران اتاالختالف

ود يف ، وهو غري موجווווتبدأ حبرف العطف الواو يف خمطوطة قمران الكلمة األوىل  -أ
  .خمطوطة حلب

يف غري موجودة " والعباءات" ְוַהִּמְטָּפ֖חֹותְוַהִּמְטָּפ֖חֹותְוַהִּמְטָּפ֖חֹותְוַהִּמְטָּפ֖חֹותالكلمة الثالثة يف خمطوطة حلب  - ب
يشري إىل املكان الذي يفترض أن  خمطوطة قمران، والسهم األسود يف خمطوطة قمران

  .ه هذه الكلمةكون فيت
وجود يف وهو غري م ،וְ וְ וְ וְ الكلمة الرابعة يف خمطوطة حلب تبدأ حبرف العطف الواو  -ج

  .خمطوطة قمران
  ٢٤: ٣إشعيا -٥

  :يف ترمجة الفاندايك
فيكون عوض الطيب عفونة وعوض املنطقة حبل وعوض اجلدائل قرعة وعوض 

  .الديباج زنار مسح وعوض اجلمال كي
  :صورة خمطوطة حلب
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  :الترمجة

فيكون عوض طيب عفونة، وعوض الزنار يكون حبل، وعوض الشعر امللتف يكون 
  .العباءة الواسعة يكون حزام اخليش، ألن عوض اجلمالصلع، وعوض 

יالكلمة املترمجة إىل العربية كَي هي  יִּכ יִּכ יִּכ يف العهد كَي عىن وهي مل تأت مب ،"كي" ִּכ
كون اجلملة يف العربية غري تالقدمي، وإمنا تأيت مبعىن ألجل أو ألن أو بالتأكيد، وبالتايل 

  !ةمكتمل
  :صورة خمطوطة قمران

  
، ٢٤وهي الكلمة الثانية يف عدد תחתתחתתחתתחתبكلمة  إشعيارابع من لفافة بدأ العمود ال

واضحة  غري תחתתחתתחתתחתوالكلمة األوىل أتت يف العمود السابق فال داعي لوضعها، وكلمة 
  .ظاهر جزء منه תתתת يف اللفافة، لكن احلرف األخري
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  :الترمجة
فيكون عوض الطيب عفونة، وعوض الزنار يكون حبل، وعوض الشعر امللتف يكون 

  .لع، وعوض العباءة الواسعة يكون حزام اخليش، ألن عوض اجلمال عارص
  :االختالفات بني النص املاسوري وقمران

هكذا يف خمطوطة حلب، إال أا أتت يف خمطوطة " طيب" ּבֶֹׂשםּבֶֹׂשםּבֶֹׂשםּבֶֹׂשם أتت كلمة -أ
  ."هيه" הההה أداة التعريفقمران مسبوقة ب

، "عار"    בשתבשתבשתבשתكلمة يف خمطوطة قمران كلمة زائدة عن النص املاسوري وهي  - ب
  .؛ بني الكلمتني املظللتني يف خمطوطة حلب٢٤واملفروض أا موجودة يف آخر العدد 

  ٢: ٧إشعيا -٦
  :الفاندايك يف ترمجة

فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان  .فراميأرام يف أوأخرب بيت داود وقيل له قد حلت 
  .شجر الوعر قدام الريح

  :صورة خمطوطة حلب
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  :الترمجة
أرام يف إفرامي، فارجتف قلبه، وقلب شعبه كارجتاف  قد حل: بيت داود، وقيل وأُخرب

  .شجر وعر قدام ريح
  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة

قلب شعبه كارجتاف شجر إفرامي، فارجتف قد حل أرام يف : وأخرب بيت داود، وقيل
  .ريحالوعر قدام ال

  :االختالفات بني النص املاسوري وقمران
  .أتت يف خمطوطة حلب، لكنها غري موجودة يف قمران" قلبه" בֹו֙ בֹו֙ בֹו֙ בֹו֙ ְלבָ ְלבָ ְלבָ ְלבָ كلمة  -أ

בقبل كلمة  - ب בְלַב֣ בְלַב֣ בְלַב֣ غري ، لكنه ּוּוּוּוيف خمطوطة حلب أتى حرف العطف الواو " قلب" ְלַב֣
  .يف قمران موجود

، لكن أداة "وعر" יעריעריעריער قبل كلمة" هيه" ההההيف خمطوطة قمران أتت أداة التعريف  -ج
  .التعريف غري موجودة يف خمطوطة حلب

، لكن أداة "ريح" רוחרוחרוחרוח قبل كلمة ההההيف خمطوطة قمران أتت أداة التعريف  -د
  .التعريف غري موجودة يف خمطوطة حلب

  ١٤: ٧إشعيا -٧
  :يف الترمجة الكاثوليكية

  .ها إن الصبية حتمل فتلد ابناً وتدعو امسه عمانوئيل: فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية
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  :صورة خمطوطة حلب

  
  :الترمجة

  .سه يعطيكم عالمة، ها الصبية حتبل، وتلد ابناً، وتدعو امسه عمانوئيللكن السيد نف
  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة

، وتلد ابناً، ويدعى امسه ]حتبل[الصبية ] ها[لكن يهوه نفسه يعطيكم عالمة، 
  .عمانوئيل

  :االختالفات بني النص املاسوري ونص قمران
יكلمة  -أ יֲאדָֹנ֥ יֲאדָֹנ֥ יֲאדָֹנ֥ املاسوري، أما يف قمران فأتت بدالً منها أتت يف النص " السيد" ֲאדָֹנ֥

يكرر ، فكيف حيرف املاسوريون اسم الرب يهوه؛ مع أن القمص بسيط "يهوه" יהוהיהוהיהוהיהוה
دائماً أن الناسخ كان يغتسل قبل كتابة اسم اإلله يهوه؟، وحنن نعرف أن  كثرياً ويزعم

  .اليهود يعظمون هذا االسم لدرجة أم ال ينطقونه إال يف أوقات معينة
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את    كلمة - ب אתְוָקָר֥ אתְוָקָר֥ אתְוָקָר֥  וקראוקראוקראוקראأتت يف النص املاسوري، أما يف قمران أتت " وتدعو"    ְוָקָר֥

  .١٩٥"اليونانية"كما يف املخطوطة السينائية " ويدعى أو ويدعو"
  ١٦: ٢١إشعيا -٨

  :يف ترمجة الفاندايك
  .فانه هكذا قال يل السيد يف مدة سنة كسنة األجري يفىن كل جمد قيدار

  :صورة خمطوطة حلب

  
  :الترمجة

  .ألنه هكذا قال يل السيد يف مدة سنة كسنة األجري يفىن كل جمد قيدار
  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة

  .ألنه هكذا قال يل السيد يف مدة ثالث سنني كسنني األجري يفىن كل جمد قيدار

                                                 
195 Biblia Hebraica Stuttgartensia (Is 7:14). 2003, c1969/77 Stuttgart.  
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  :االختالف بني النص املاسوري ونص قمران
 שניםשניםשניםשנים שלוששלוששלוששלוש قمران أتت ، بينما يف"سنة" ָׁשָנהָׁשָנהָׁשָנהָׁשָנהأتت يف النص املاسوري كلمة  -أ
  ".ثالث سنني"

  ٦: ٥٦إشعيا -٩
  :ترمجة الفاندايكيف 
كل  يحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه ولأو

  .الذين حيفظون السبت لئال ينجسوه ويتمسكون بعهدي
  :صورة خمطوطة حلب

  

  
  :الترمجة

ليكونوا له عبيداً،  ،ليخدموه، وليحبوا اسم الربب الروأبناء الغريب الذين يقترنون ب
  .املتمسكون بعهديكل حافظ سبت من تدنيسه، و
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  :صورة خمطوطة قمران

  
  :الترمجة

اسم !) أو وليباركوا( الرب ليكونوا له عبيداً، وليباركوأبناء الغريب الذين يقترنون ب
  .الرب، واحلافظون السبت من تدنيسه، واملتمسكون بعهدي

  :بني النص املاسوري ونص قمران اتالفاالخت
، بينما أتى يف خمطوطة "على" ַעלַעלַעלַעלأتى يف خمطوطة حلب ) اجلر(حرف النسب  -أ

  ".إىل" ללללאאאאقمران 
ְר֔תֹו أتت مخس كلمات يف خمطوطة حلب وهي - ب ְר֔תֹוְלָׁש֣ ְר֔תֹוְלָׁש֣ ְר֔תֹוְלָׁש֣ ם    ּֽוְלַאֲהָב֙ה ֶאת־ּֽוְלַאֲהָב֙ה ֶאת־ּֽוְלַאֲהָב֙ה ֶאת־ּֽוְלַאֲהָב֙ה ֶאת־       ְלָׁש֣ ם ֵׁש֣ ם ֵׁש֣ ם ֵׁש֣ ֵׁש֣

قمران، وكان طوطة ، وهي غري موجودة يف خم"ليخدموه، وليحبوا اسم الرب" ְיהָו֔הְיהָו֔הְיהָו֔הְיהָו֔ה
  .يفترض أن تكون موجودة يف خمطوطة قمران بني الكلمتني املظللتني

 وليبارك" מ יהוהמ יהוהמ יהוהמ יהוהך את שך את שך את שך את שולברולברולברולברأتت أربع كلمات يف خمطوطة قمران وهي  -ج
، )خمطوطة حلب( ، وهي غري موجودة يف النص املاسوري"اسم الرب!) أو ليباركوا(

יםعد كلمة وكان يفترض أن تكون موجودة يف خمطوطة حلب ب יםַלֲעָבִד֑ יםַלֲעָבִד֑ יםַלֲעָבִד֑   .ַלֲעָבִד֑
ר ָּכלأتت يف خمطوطة حلب كلمتا  -د ، لكن يف خمطوطة قمران "حافظكل " ׁשֵֹמ֤

  ".واحلافظون" ושומרימأتى بدالً منهما 
، لكن "سبت" שבתשבתשבתשבת قبل كلمة" هيه" ההההيف خمطوطة قمران أتت أداة التعريف  -هـ

  .أداة التعريف غري موجودة يف خمطوطة حلب
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  ١٩: ٦٠إشعيا -١٠
  :الترمجة الكاثوليكيةيف 

ال تكون الشمس من بعد نوراً لك يف النهار وال ينريك القمر بضيائه يف الليل بل الرب 
  .يكون لك نورا أبديا وإهلك يكون جاللك

  :صورة خمطوطة حلب

  
  :الترمجة

  ... ال يكون لك من بعد الشمس لنور النهار، وضياء القمر ال ينري لك 
  :صورة خمطوطة قمران

  
  :رمجةالت

  ... ال يكون لك من بعد الشمس لنور النهار، وضياء القمر ال ينري لك يف الليل
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  :االختالف بني النص املاسوري ونص قمران
يف " בלילהבלילהבלילהבלילהيف خمطوطة قمران زيادة غري موجودة يف النص املاسوري وهي كلمة  -أ

ترض وجودها يف ، وهي موجودة يف السبعينية، والالتينية القدمية، والترجوم، ويف"الليل
  .النص املاسوري بني الكلمتني املظللتني

@ êˆèÏ@ êˆèÏ@ êˆèÏ@ ñ†Ç@ ñ†Ç@ ñ†Ç@òÏbÐÛ@ ÕibĐm@ òÏaŠ�@ ÉÜnÔm@ òÜrßc@òÏbÐÛ@ ÕibĐm@ òÏaŠ�@ ÉÜnÔm@ òÜrßc@òÏbÐÛ@ ÕibĐm@ òÏaŠ�@ ÉÜnÔm@ òÜrßcbîÈ‘gbîÈ‘gbîÈ‘g@@@@åß@ ð‰ì�b½a@ —äÛa@Éß@åß@ ð‰ì�b½a@ —äÛa@Éß@åß@ ð‰ì�b½a@ —äÛa@Éß
@Éßë@Lbç‰ëˆu@Éßë@Lbç‰ëˆu@Éßë@Lbç‰ëˆu@…ìuë@…ìuë@…ìuëpbÏýn�üa@êˆç@Ý×pbÏýn�üa@êˆç@Ý×pbÏýn�üa@êˆç@Ý×@@@MMM�rØÛa@bç�Ëë�rØÛa@bç�Ëë�rØÛa@bç�ËëMMM@@@@@@@—àÔÛa@áÇŒí@—àÔÛa@áÇŒí@—àÔÛa@áÇŒí

ê�Ëë@Áî�iê�Ëë@Áî�iê�Ëë@Áî�i@@@MMMUa‰ë‹Ua‰ë‹Ua‰ë‹MMM@@@@êˆç@æc@êˆç@æc@êˆç@æc÷†Ô½a@lbnØÛa@òz•@ojrm@òÏbÐÜÛa÷†Ô½a@lbnØÛa@òz•@ojrm@òÏbÐÜÛa÷†Ô½a@lbnØÛa@òz•@ojrm@òÏbÐÜÛaAAA@@@
املاسوري كما  إشعيامطابقة لسفر  إشعياأن لفافة سفر  -جدالً- لو افترضنا :خامساً

ايزعم القساوسة كذباً، فهذا ال يفيد شيئاً، ألن الفارق الزمين بني كتابة سفر   إشعي
، وهذه الستمائة عام فترة مظلمة، ١٩٦!وبني تاريخ هذه اللفافة يزيد على ستمائة عام

  .أحد يدري ما حدث للنص العربي خالهلا
البد أن نشري هنا إىل أمر مهم وهو أن كل الكتاب النصارى العرب حني : ساًساد

، لكن ال إشعيايتحدثون عن خمطوطات قمران البد أن يتحدثوا كثرياً عن خمطوطة 
جيرؤ أحد منهم أبداً أن يتحدث عن خمطوطات سفر صموئيل، أو ارميا، أو عن 

  !بصورة ظاهرةاملاسوري هذه املخطوطات ختتلف عن النص نصوص املزامري ألن 
  
  

                                                 
١٩٦

انظر القمص مرقص عزيز، استحالة حتريف الكتاب . م تقريباً.ق ٧٤٢فره سنة كتب اشعيا س 
  .٤٤املقدس ص

: انظر موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثامن، مادة. م تقريباً.ق ٧٤٠ظهر الرب الشعيا يف اهليكل عام 
  .١٩٤كتاب مقدس عهد قدمي ص
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 QIsaa١١١١    من الكهف األولمن الكهف األولمن الكهف األولمن الكهف األول    إشعياإشعياإشعياإشعيالفافة لفافة لفافة لفافة 
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@—äÛa@¿@õbĐ�c@…ìuë@óÜÇ@ŠÈ’í@æc@æë†i@—àÔÛa@†è’í@—äÛa@¿@õbĐ�c@…ìuë@óÜÇ@ŠÈ’í@æc@æë†i@—àÔÛa@†è’í@—äÛa@¿@õbĐ�c@…ìuë@óÜÇ@ŠÈ’í@æc@æë†i@—àÔÛa@†è’í
ð�ÈÛað�ÈÛað�ÈÛaAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

كان هناك موضوع : Professor Enigma, Evedencesدراسة سفر اخلروج 
 ١(ر اخلروج درسه العلماء وناقشوه كثرياً وهو ما جاء يف خروج واحد يف سف

" وكانت مجيع النفوس اخلارجني من صلب يعقوب سبعني نفساً"والذي يقول ) ٥:
وقد اقتبس "! مخسة وسبعني نفساً"اليونانية السبعينية    يف حني يقول نص الترمجة

   "!!سة وسبعني نفساًمخ"قوله ) ١٤: ٧أع(القديس استيفانوس من هذه الترمجة يف 
مثل بقية املسيحيني يف فجر املسيحية الذين استخدموا الترمجة السبعينية وكانوا ال 

وقد مت حل هذه املعضلة عند اكتشاف خمطوطة للخروج !! يرون ا شيئاً غري مالئم
)4QExoda ( متطابقة " مخسة وسبعون نفساً"فتذكر هذه املخطوطة أن عدد هؤالء

وهذا يؤكد لنا وجود !! استيفانوس يف سفر األعمال بعينية وخطابمع الترمجة الس
نسخة دقيقة مع القديس استيفانوس وهي نفسها اليت كانت مع مستمعيه من 

  ١٩٧.شيوخ اليهود
هذا االقتباس من أعجب ما قرأت يف كتاب القمص، فال أعلم ما اهلدف منه، هل 

سبعني؟، لعلنا بذلك نكون قد اهلدف منه إثبات أن النص املاسوري أخطأ عندما قال 
انتزعنا منه اعترافاً وإقراراً بوجود أخطاء يف النص العربي، مع العلم بأن القمص دائماً 

                                                 
١٩٧

 .١٠٦، ١٠٥ص ص نقاده والقائلني بتحريفه ىالكتاب املقدس يتحد 
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ا قمص  يؤكد على أن النص العربي هو املعتمد، والباقي جمرد ترمجات، فها هي ي
  .بسيط خمطوطات قمران تشهد لصحة الترمجات، وختطأ النص العربي

هذا أن القمص سرعان ما ناقض نفسه وقال بعد هذا االقتباس األمر األغرب من 
  :مباشرةً

@é�Ðã@œÓbã@é�Ðã@œÓbã@é�Ðã@œÓbãMMMÙÛˆ×@UbÈíŠ�ÙÛˆ×@UbÈíŠ�ÙÛˆ×@UbÈíŠ�MMM@@@ŠÈ’í@æc@æë†iŠÈ’í@æc@æë†iŠÈ’í@æc@æë†iAAA@@@

هل النص املعروف باملاسوري املأخوذ من نسخة "سأل السري فردريك كنيون 
" م، ميثل النص األصلي الذي كتبه كتاب العهد القدمي؟١٠٠كانت موجودة عام 

  ١٩٨!بالتأكيد. نعم: لبحر امليت لتقولوقد جاءت خمطوطات ا

 يفهم القمص هذا الكالم الذي اقتبسه، ألنه لو كان فهمه ملا وضع هاتني مل: أوالً
يفهم من هذا أن الفقرة األوىل  من لديه بعض العلمبعضهما هكذا؛ ألن  جبوارالفقرتني 

جود ترد على الثانية؛ فالفقرة األوىل تؤكد أن اكتشاف خمطوطات قمران أثبت و
، بينما الفقرة الثانية تؤكد على أن ٥: ١أخطاء يف النص العربي املاسوري مثل خروج

خمطوطات البحر امليت أكدت صحة النص املاسوري، وهذا أمر عجيب، يدفعنا لنقول 
  !لاحلمد هللا على نعمة العق

 ٢٣ يوممات كنيون أدري إن كان القمص بسيط يعرف أن فريدريك  ال: ثانياً
وقبل نشر أي قبل اكتشاف أكثر خمطوطات قمران، ، ١٩٩أم ال م١٩٥٢أغسطس 

                                                 
١٩٨

 .١٠٦ص نقاده والقائلني بتحريفه ىالكتاب املقدس يتحد 

199 F.F. Bruce, Sir Frederic George Kenyon, G.B.E., K.C.B., D. Litt., LL.D, F.B.A., 
F.S.A. 1863-1951 IN Journal of the Transactions of the Victoria Institute 
84 1952. P. xv.  
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، فكالم كنيون إمنا ينسحب فقط على املخطوطات املكتشفة !املُكتشف أكثر
وإن ال يدري فهي مصيبة، القمص نشورة قبل كالمه، وهذا قليل جداً، فإن كان وامل

  !كان يدري فاملصيبة أعظم وأطم

كانت أول دفعة وم، ١٩٥٦حىت  ١٩٤٧استمرت اكتشافات خمطوطات قمران من 
األوىل  إشعياخمطوطة  :هي م يف الكهف األول١٩٤٧سنة  مكتشفة من املخطوطات

1QIsaa 1، وخمطوطة نظام اجلماعةQS1حبقوق سفر تفسري خمطوطة ، وQpHab ،
، 1QIsab الثانية إشعياخمطوطة و، 1QapGen سفر التكوين األبوكريفيخمطوطة و

على نشر هذه املخطوطات  ومت، 1Qm، وأخرياً خمطوطة احلرب 1QH التراتيل وخمطوطة
  :املراحل اآلتية

سكنيك / د ،نشر أستاذ اآلثار يف اجلامعة العربية يف ذلك الوقت :م١٩٤٨سنة 
Sukenik الثانية، وبعض التراتيل، وخمطوطة احلرب إشعياخمطوطة : من كل من عينة.  

، وكان مديرها ASORالشرقية  نشرت املدرسة األمريكية لألحباث :م١٩٥٠سنة 
  .سفر حبقوق تفسرياألوىل، وكذلك  إشعياميلر بروز، خمطوطة / حينئذ د

الثانية، وخمطوطة التراتيل، وخمطوطة  إشعياسكنيك خمطوطة / نشر د :م١٩٥٥سنة 
  ٢٠٠.احلرب

عاصر فقط اكتشاف عدد قليل ) م١٩٥٢متوىف (يتضح من هذا العرض أن كنيون 
األوىل، وتفسري  إشعياحر امليت، ومل ينشر يف حياته إال خمطوطة جداً من خمطوطات الب

                                                 
200 Scanlin, H. P., The Dead Sea scrolls and modern translations of the Old 
Testament. (electronic ed.). 
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الثانية، وبعض التراتيل، وجزء من خمطوطة  إشعياسفر حبقوق، وعينة من خمطوطة 
احلرب بني أبناء النور وأبناء الظالم، وذا يظهر أن القمص قد دلس على القارئ 

  !بقصد أو بدون قصد حينما استشهد بكالم كنيون

مل يعرف عنه التخصص يف دراسة الثاين الذي أود أن أشري إليه هو أن كنيون األمر 
  !خمطوطات العهد القدمي
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òîärnÛa@ŠÐ�@óÜÇ@æbqbãìí@âìuŠmòîärnÛa@ŠÐ�@óÜÇ@æbqbãìí@âìuŠmòîärnÛa@ŠÐ�@óÜÇ@æbqbãìí@âìuŠmAAA@@@

  :قال القمص عبد املسيح بسيط

خذوا كتاب التوراة هذا "يقول ترجوم يوناثان يف تعليقه على قول موسى النيب 
إن التوراة كانت توضع يف غطاء ) ٢٦:٣١تث" ( وضعوه إىل جانب تابوت العهد

 كما وضعت مع التوراة أيضاً أسفار يشوع وصموئيل ٢٠١إىل جانب التابوت األمين
وظلت هذه األسفار يف اهليكل حىت دماره سنة . ومزامري داود ومرتلي اهليكل

   ٢٠٢)١١-٩:٢٥مل٢(ق م  ٥٨٧

د ما يسمى ترجوم ترجوم يوناثان هو ترجوم ألسفار األنبياء فقط، وال يوج: أوالً
يوناثان لسفر التثنية، فهناك عدة ترجومات على األسفار اخلمسة أمهها ترجوم 

يسميه البعض ( ، وهناك كذلك ترجوم يوناثان املزور٢٠٣أونقيلوس، وهو ترجوم رمسي
، وشتان بني ترجوم يوناثان بن عزئيل، وما نحل إليه، وقد أكد )الترجوم األورشليمي

يط يف نفس الكتاب، لكن يبدو أن هناك توجهان يف الكتابة هذا الكالم القمص بس
ما يكتب لتأكيد إميان الكنيسة، سواء باحلق أو بالباطل، سواء  :التوجه األولعنده؛ 

باألمانة أو باخلداع، سواء باملعلومات صحيحة أو املغلوطة، وهذا النوع هو األكثر يف 

                                                 

٢٠١
إىل اجلانب األمين : ، والصواب أن يقول!يوهم كالم القمص بأن هناك تابوت أمين وآخر غري أمين 

  .جبوار التابوت من اجلهة اليمىن: للتابوت، أو
٢٠٢

  .٧٢ه صالكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريف 

٢٠٣
  .ترجوم رمسي أي يستخدم للعبادة يف املعابد، خبالف ترجومات األفراد 
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وهو ما يكتب ككالم  :الثاين والتوجهكتابات القمص بسيط وغريه من القساوسة، 
  .علمي، وهو شحيح جداً يف كتب القمص بسيط وغريه من القساوسة كذلك

  :القمص بسيط قائالً نقلهومن الكالم العلمي ما 

إبان القرن الثالـث  : "ويذكر جيسلر ونيكس تفاصيل أكثر عن بعض التراجم اهلامة
سب التقليد هذه النسـخة إىل  وين ...امليالدي، ظهر يف بابل ترجوم آرامي للتوراة 

األولـني  (كما وجد ترجوماً بابلياً آرامياً آخر مع أسفار األنبيـاء   ...أونكيلوس 
وهـو يرجـع إىل القـرن     .٢٠٤ويعرف باسم ترجوم يوناثان بن عزئيل) واملتأخرين

وكل من هاتني النسختني  .الرابع امليالدي، وهو فضفاض فيما يتعلق بتفسريه للنص
وألن األسفار املعروفة بالكتب مل تكن تقرأ يف اامع، مل يكن  .اامعكانت تقرأ يف 

هناك داع لالحتفاظ بنسخ رمسية منها، رغم أنه كانت هناك نسـخ غـري رمسيـة    
وإبان منتصف القرن السابع امليالدي ظهر ترجوم للتوراة أُطلق . يستخدمها األفراد

جوم أورشليم أيضاً حـوايل عـام   كما ظهر تر ... عليه اسم ترجوم يوناثان املزيف
  ."٢٠٥م ولكن مل يتبق سوى بعض أجزائه٧٠٠

 ،كالم صحيح ومشهور ن جيسلر ونيكس مؤكداً كالمهما، وأكثرهفهو ينقل هنا ع
لكن قبل قليل كان يزعم أن يوناثان علَّق على نص يف سفر التثنية، وهذا خطأ، فكما 

ط، أما الترجوم الذي خيص األسفار أكد بنفسه؛ ترجوم يوناثان هو ألسفار األنبياء فق

                                                 

٢٠٤
  !عزئيل، وأحياناً أوزيل، وهذا أمر غريب منه: أحياناً يكتب القمص هذا االسم 
٢٠٥

  .ترجوم أورشليم هو ذاته ترجوم يوناثان املزيف، لكنه حتت مسمى آخر ألنهذه العبارة خطأ  
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اخلمسة األوىل فيسمى يوناثان املزيف، وهذا يؤكد ما ذكرته من وجود اجتاهني يف 
  .الكتابة عندهم

مل يسلم الترجوم هو اآلخر من تدليس القمص عبد املسيح بسيط؛ فقد حرف : ثانياً
  :القمص كالم الترجوم، حيث إن نص الترجوم باآلرامية هو

רא דאורייתא הדא ותשוון יתיה בקופסא מן צטר רא דאורייתא הדא ותשוון יתיה בקופסא מן צטר רא דאורייתא הדא ותשוון יתיה בקופסא מן צטר רא דאורייתא הדא ותשוון יתיה בקופסא מן צטר סבו ית סיפסבו ית סיפסבו ית סיפסבו ית סיפ

  ٢٠٦ימינא דארון קיימא דייי אלקכון ויהי תמן בכון לסהידימינא דארון קיימא דייי אלקכון ויהי תמן בכון לסהידימינא דארון קיימא דייי אלקכון ויהי תמן בכון לסהידימינא דארון קיימא דייי אלקכון ויהי תמן בכון לסהיד

خذوا كتاب التوراة هذا، وضعوه يف قفص جبانب ميني تابوت عهد الرب إهلكم 
  .ليكون هناك شاهداً عليكم

الفعل فيكون االتفاق الوحيد بني ما زعمه القمص يف الترجوم، وبني ما هو مذكور ب
، فليس يف كالم يف الترجوم هو أن التوراة كانت حتفظ جبوار التابوت من اجلهة اليمىن

ع مع التوراة، وال هناك ما يقول ن هناك أسفاراً أخرى كانت توضالترجوم ما يقول إ
ن هذه األسفار ظلت يف اهليكل جبانب التابوت حىت تدمري اهليكل بسبب غزو إ

  !نبوخذنصر وسيب بابل

ا أن ما زعم القمص وجوده يف الترجوم صحيح، فهذا ال يفيده بشيء، : ثالثاً لو افترضن
ألن هذا الترجوم كما ذكر القمص يرجع للقرن السابع امليالدي، وال قيمة تارخيية 

  !م مزيف من القرن السابع امليالدييف ترجو �ملعلومة من زمن موسى 

                                                 
206 Comprehensive Aramaic Lexicon. Targum Pseudo-Jonathan to the 
Pentateuch (Dt 31:26). Hebrew Union College. 
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  :عبد املسيح بسيطقال القمص 

وعلى سبيل املثال فقد وجدت نسخة من اإلجنيل للقديس يوحنا يف مقربة راهب يف 
م وأن كان بعض العلماء يرجح أا ١١٧سنة  صحراء الفيوم ترجع إىل حوايل

م ٩٥و ٨٠م، يف حني أن هذا اإلجنيل كتب فيما بني سنة ١٠٠ترجع ملا قبل سنة 
   ٢٠٧.يف أفسس يف آسيا الصغرى

، P52 ٥٢املخطوطة اليت يتحدث عنها القمص عبد املسيح بسيط تسمى الربدية : أوالً
لذلك يسميها  ٤٥٧جامعة جون رايالندز يف إجنلترا حتت رقم وهي حمفوظة مبكتبة 

  .Rylands Papyrus 457 johnالبعض 
  !كالعادة مل يتكرم علينا القمص بذكر أي مرجع لكالمه: ثانياً
بعض : جماهيل؛ فهو هنا يقولسيط عن عادته يف العزو إىل القمص ب مل يتخل :ثالثاً

  .وهو كالم مرسل ال قيمة له يف ميزان العلم! ء يرجحالعلما
نصاً تضم ، كذباً أا نسخة من إجنيل يوحنا هذه املخطوطة اليت يزعم القمص: رابعاً

  !كف طفل اال يتجاوز حجمه، فيه حروف قليلة متثّل أجزاء من بعض الكلمات
، ٣٢، ٣١وبالتحديد من األعداد  ١٨كلمات من اإلصحاح ملخوطوطة يضم نص ا

  ٢٠٨!٣٨، ٣٧على الوجه، أما ظهر هذه الربدية فيضم بعض احلروف من األعداد  ٣٣
  

                                                 
 .١٤٩الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه ص ٢٠٧

208 Bruce M. Metzger & Erroll F. Rhodes IN The encyclopedia of Christianity  
(1:236). 
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  املخطوطةوجه صورة 

  
  صورة ظهر املخطوطة

  
  
  
  
  
  
  

  !سبحان اهللا، هذه هي املخطوطة اليت حتتوي على إجنيل يوحنا
بضآلة حمتوى هذه املخطوطة يف موضع آخر من نفس وقد اعترف القمص نفسه 

 Johnخمطوطة جون رايالندز: فقال - إال أن كالمه مل خيل من خطأ-الكتاب 
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Rylands  )P52 :( وحتتوى . م١٩٣٥واليت اكتشفت بصحراء الفيوم مبصر سنة
  .٢٠٩)٣٣- ٣١:١٨يوحنا (على 

وهذا يؤكد ما ذكرته  فهنا أقر القمص عبد املسيح باحلقيقة اليت أخفاها قبل صفحات،
  !من قبل من وجود توجهات خمتلفة يف الكتابة عندهم

  :القمص خطأين مها -كالعادة-وقد أخطأ 
جون  خمطوطاتل اقجون رايالندز، فالصواب أن ي خمطوطةال يوجد شيء امسه  - ١

ن جون رايالندز هي جامعة إجنليزية مشهورة، ا خمطوطات عديدة، رايالندز، إذ إ
  !هي إحدى الربديات احملفوظة يف مكتبة هذه اجلامعة "P52" ٥٢والربدية 

ن فقط، إذ إ ٣٣-٣١: ١٨توي على يوحناأخطأ عندما ذكر أن هذه املخطوطة حت - ٢
والذي مل يذكره - هذا هو حمتوى وجه املخطوطة فقط، وحمتوى ظهر املخطوطة 

ا  - القمص بسبب قلة احملصلة العلمية   !٣٨- ٣٧: ١٨هو يوحن
، Paleographyدد العلماُء عمر املخطوطات عن طريق علم اخلطوط حي: خامساً

، فلذلك ال ميكن أن جيزم أحد من العلماء بسنة معينة لكتابة أي ٢١٠وشكل الكتابة
خمطوطة، بل يضعون مدى من السنوات يتوقع أن تكون كُتبت فيه املخطوطة، إال إذا 

اً عليها التاريخ، وهذا قليل يف املخطوطات  القدمية، فتحديد تاريخ أي كان مكتوب

                                                 
٢٠٩

  !فتأمل" ٨٠يف الكتاب املقدس صهل ميكن حتر"ذَكَر نفس الكالم بتمامه يف  
٢١٠

، لكن ال ميكن ١٤هناك طرق أخرى لتحديد أعمار املخطوطات القدمية؛ من أمهها كربون  
استخدام هذه الطريقة مع القصاصات الصغرية حيث أنه البد من حرق جزء من املخطوطة ليتم حتديد 

  !ةحجم هذه القصاص قد تزيد عنتارخيها، وهذا اجلزء ميثل نسبة كبرية 
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ساذج جداً، واملشهور يف تاريخ هذه  أمرم أقل ما يقال عنه أنه ١١٧خمطوطة بـ 
  !م كما قال القمص١١٧، ال م١٣٠حىت  م١٢٥املخطوطة هو 

يف رده ما ذكره  - حفظه اهللا-  سامي عامريأنقل عن األستاذ الفاضل : سادساً
دراسات اليت حتدثت عن تاريخ خبصوص آخر ال مرقص عزيزعلى القمص  القاصم

  :هذه املخطوطة
  :(P52)تقول بتأخري تاريخ  - !!اليت ال يتابعها القمص- آخر األحباث ((

 ,John) يوحنا بن زبدي: (يف كتابه Alan Culpepper) آلن كولببر(يقول  •

The Son of Zebedee" : طرح مؤخراً للنقاش) للربدية(هذا التاريخ املبكر .
م كما ١٥٠م ال ٢٠٠على أا تعود إىل حوايل سنة  ٢نأرخت بردية إجرت

- م١٥٠؛ حوايل ٥٢اقترح سابقاً، وبالتايل فقد اقترح زمن متأخر لربدية 
 .٢١١"م١٧٠

وأحال يف اهلامش إىل دراسات حديثة تناولت إعادة تأريخ هذه الربدية وبردية 
  :٢إجرتن

- Helmut Koester, Ancient Christian Gospels: Their 

History and Development (Philadelphia: Trinity 

Press International, 1990), 205-207. 

- Andreas Schmidt, zwei Anmerkungen zu P. Ryl. lll 

457  in Archiv fur Papyrusforschung 35 (1989): 

11f. 
- Dieter Luhrmann, Das neue Fragment des PEgerton 

2 (PKoln 255); in The Four Gospels 1992: 

Festschrift for Frans Neirynck, ed. F. Van 

Segbroek et al. Bibliotheca ephemeridum 

                                                 
211 Alan Culpepper, John, The Son of Zebedee, P. 108. 
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theologicarum Lovaniensium 100 (Leuven: 

University Press, 1992), 2239-2255. 

ر  Brent Nongbri) برنت ننجربي(يقول  • يف مقاله اهلام الذي أثار به الدوائ
الذي يظهر من هذا املسح هو أمر ال : "يخ هذه الربديةاألمريكية حول تأر

علم اخلطاطة ليس هو الوسيلة األكثر جدوى لتأريخ : يفاجئ علماء اخلطاطة
املشكلة احلقيقية هي الطريقة اليت (...) النصوص، خاصة تلك اليت كتبت اليد 

ه ما قمت ب(...) احلجة املخطوطاتية  -وأساؤوا استعمال-استعمل ا النقاد 
، البد أن يشمل ٥٢هو إلظهار أن أي اعتبار جدي إلمكانية تأريخ الربدية 

ال  ٥٢وبالتايل فإن الربدية . تواريخ يف آخر القرن الثاين وأول القرن الثالث
) أو عدم وجود(ميكن أن تستعمل كحجة إلاء جمادالت أخرى حول وجود 

 !٢١٢."إجنيل يوحنا يف النصف األول من القرن الثاين

معلقاً على تأريخ هذه  L. Michael White) مايكل وايت. ل( يقول •
هذا التاريخ حمل تساؤل جاد وفق أصول علم : "ميالديا١٢٥ًاملخطوطة يف سنة 

 ٢١٣."م٢٠٠و ١٥٠بني ) هذه الربدية(البد أن تؤرخ . الربديات

التأريخ املبكر هلذه الربدية، ورجح أا  A. Schmidt) مشيت. أ(عارض أيضاً  •
)! آخر القرن الثاينتعود إىل (

٢١٤. 

  
  
  

                                                 
212 Brent Nongbri, The Use and Abuse of P52. Papyrological Pitfalls in The 
Dating of the Fourth Gospel; Harvard Theological Review 89, 2005, P. 48. 
213 L. Michael White, From Jesus to Christianity, P. 476. 

  .أنصح بقراءته .٤٣ - ٤١سامي عامري، املرأة بني إشراقات اإلسالم وافتراءات املنصرين ص ٢١٤
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اإلجنيل كيف "املثري جداً أن القمص نفسه اعترف باحلقيقة كاملة يف كتاب  :سابعاً

  :فقال" كُتب؟ وكيف وصل إلينا؟
 – ٣١:١٨يوحنا ( واليت حتتوى على : P 52)  ٥٢ب ( خمطوطة جون ريالندز ((

ؤرخها م وي١٩٣٥وقد اكتشفت يف صحراء الفيوم مبصر سنه ) ٣٨- ٣٧، ٣٤
)م١٢٥معظم العلماء بسنه  (

٢١٥   
فهو هنا يذكر حمتوى املخطوطة بصورة صحيحة، ويذكر التاريخ املشهور للمخطوطة 

  !.، وينسب هذا التأريخ إىل معظم العلماء وهذا صحيحم١٢٥وهو 
ن هذا الكتاب متأخر عن الكتاب الذي أخطأ فيه القمص، وإن كان إ :قد يقول قائل

كتاب قدمي، لكن القارئ  يشكر ألنه أصلح اخلطأ املوجود يفكذلك فقد يعذر، بل قد 
، أما الكتاب الذي دلس فيه ١٩٩٤يناير علم أن هذا الكتاب طُبع يف  سيفاجأ إذا

ديسمرب طُبع يف  - ))الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه((-القمص 
  !أي أنه متأخر عنه بفترة طويلة! ٢٠٠٥

                                                 
 .اإلجنيل كيف كُتب؟ وكيف وصل إلينا؟ الفصل العاشر ٢١٥
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  :يقول القمص عبد املسيح بسيط

كما وجد العلماء عشرات النسخ للتوراة يف جبال قمران يف منطقة البحر امليت 
م وترجع للقرون الثالثة قبل امليالد والقرن األول امليالدي، واليت ١٩٤٥سنة 

م بالكلمة ٩٩٦نجراد واملكتوبة سنة تطابقت نصوصها مع خمطوطة لين
  ٢١٦.واحلرف

  .كالعادة مل يقدم لنا القمص بسيط دليالً يثبت به كالمه: أوالً

ن العلماء اكتشفوا نسخ: ثانياً اً يستمر القمص يف هواية استغباء القارئ، ويزعم كذباً أ
، وال يوجد !، وهذا غري صحيح، بل هي جمرد قصاصات صغريةضمن قمران لتوراةل

  !الذي حتدثنا عنه من قبل إشعياسفر  كامل ضمن قمران إال رسف

، فلست م١٩٤٥، وليس م١٩٤٧خمطوطات قمران سنة بدأت اكتشافات : ثالثاً
  !ا األمرأدري ملاذا أخطأ هنا القمص بسيط مع شهرة هذ

                                                 
٢١٦

 ٣٧عظمة الكتاب املقدس ص 
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ترجع لسنة  إذ هي، م٩٩٦أخطأ حني زعم أن خمطوطة ليننجراد كُتبت سنة : رابعاً
لكل من له  كما هو معلوم ٢١٧خمطوطة عربية كاملة للعهد القدميوهي أقدم  م١٠٠٨

  ٢١٨!أدىن دراية مبخطوطات العهد القدمي

فتعجب من هذه ! من الكتاب نفسه ٤٤اً يف صوقد ذكر القمص التاريخ صحيح
  !الفوضى

يزعم القمص أن خمطوطات قمران تتطابق كلمة بكلمة، وحرفاً حبرف مع : خامساً
كذب واستغباء للقارئ، فاالختالفات بينهما باآلالف وانظر خمطوطة ليننجراد، وهذا 

من الكهف األول، وبني خمطوطة  إشعياعلى سبيل املثال بعض االختالفات بني لفافة 
من هذا  ١٥٣حىت  ١٤٠، اليت هي من نفس عائلة خمطوطة ليننجراد يف ص ٢١٩حلب

  .الكتاب

                                                 
٢١٧

ترجع ) التسمية األشهر بطرسربج لألنبياء(هناك خمطوطة عربية أخرى يسميها البعض ليننجراد  
 ٤٣القدامى واملتأخرين، وهي اليت حتدث عنها القمص يف ص األنبياء أسفار وال تضم إالّ م،٩١٦لسنة 

املؤرخة  لكن إذا قيل خمطوطة ليننجراد فيكون املقصود املخطوطة الكاملة. من هذا الكتاب
  .م١٠٠٨بـ

٢١٨
  .٩٩صكتاب مقدس عهد قدمي : موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثامن، مادة: انظر 

خمطوطات : يف كتاب) إميل ماهر إسحاق سابقاً/ الدكتور الشماس(شنودة إسحاق / القسو الدكتور 
  .٣١الكتاب املقدس يف لغاته األصلية ص

٢١٩
ونصها مثل نص خمطوطة ليننجراد يف  ،مل تتوفر لدي خمطوطة ليننجراد، فاستخدمت خمطوطة حلب 

نص خمطوطة ليننجراد املنشور يف الفقرات اليت ناقشتها هنا، فقد قارنت نص حلب يف هذه الفقرات ب
  .BHSنسخة 
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  :قال القمص عيد املسيح بسيط

وهى نص كامل ألسفار موسى ) ٤٤٤٥شرقيات (خمطوطة املتحف الربيطاين؛ 
  .٢٢٠)٣٣:١تث - ٢٠:٣٩تك(اخلمسة، التوراة، 

كالعادة مل يذكر القمص : أرجو أالّ تضيق نفس القارئ من تكرر اعتراضي: أوالً
  !اإلنكار لقد تكرر الزلل؛ فلزم أن يتكرر !رجعاً يؤكد كالمهبسيط م

يزعم القمص بسيط أن هذه املخطوطة عبارة عن نص كامل ألسفار موسى : ثانياً
  !مبني، وجهل فاضح تدليساخلمسة، وهذا 

، )٣٣:١تث - ٢٠:٣٩تك(: قائالًمث بعد ذلك يذكر حمتويات املخطوطة بني قوسني 
  !هل يظن القمص أن كل قراءه مغفلون؟ هذا ما يبدو

وينتهي  ٢٠:٣٩تكوينيبدأ من ك يا قمص بسيط هل نص األسفار اخلمسة عند
  !؟٣٣:١تثنيةب

  

  
                                                 

٢٢٠
  .٤٣عظمة الكتاب املقدس ص 
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  :بسيطالقمص انظر إىل ما جاء يف دائرة املعارف الكتابية وقارنه مبا ذكره 

واألرجح أا كتبت يف منتصف : ٤٤٤٥خمطوطة املتحف الربيطاين أو املخطوطة رقم ((
ـ  ٢٠: ٣٩من تك (وال حتتوي إال على جزء من التوراة القرن العاشر امليالدي، 

) )٣٣: ١تث  (
٢٢١.  

  !تناقضمثل هذا العجيب أن جند يف فقرة واحدة 

                                                 
٢٢١

  .لكترونيةنسخة إ. دائرة املعارف الكتابية 
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  :قال القمص عبد املسيح بسيط

خمطوطة حلب؛ وحتتوى على العهد القدمي كامالً، نسخها هارون بن موسى بن 
اليهود السفردمي  م، وكانت حمفوظة يف جممع ٩٢٥إىل  ٩٠٠أشري وتؤرخ بسنة 

  ٢٢٢.حبلب وهى اآلن بالقدس

  أين مراجعك يا قمص بسيط؟ : أوالً

، وهذا خطأ كامالًيزعم القمص أن خمطوطة حلب حتتوي على العهد القدمي : ثانياً
فادح، ينم على اجلرأة على الكتابة بدون مراجعة أقوال املتخصصني، وكان املفروض 

قد شارك  ومع األسفصحيحة، اللومة غري أن خيربنا القمص عمن نقل عنه هذه املع
  .قاموس الكتاب املقدس القمص يف هذا اخلطأ

أحداث اندلعت يف حلب بسبب حرب  إثرمن خمطوطة حلب  جزء كبرياحترق 
اجلزء، هذا إن  القمص ينقل عن كتاب منشور قبل إحراق هذارمبا م، فلذلك ١٩٤٨

ألن املخطوطة مل تودع يف القدس  ، وهو ما أرجحه،دلّس على القراءمل يكن القمص ي
احلالتني شر كبري أتى لنا به ا واحتراق جزء منها، ويف كلت م١٩٤٨إال بعد حرب 

  .القمص بسيط
  

                                                 
  .٤٤عظمة الكتاب املقدس ص ٢٢٢
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 .Moshe H)  ناقالً عن موشى جوشن جوتشتاين Paul Wegnerيقول بول وجينر 

Goshen-Gottstein, ed., The Aleppo Codex, Jerusalem: Hebrew University, 

1976).  
ربع هذه املخطوطة اليت تؤرخ إىل النصف األول من القرن العاشر : خمطوطة حلب((

حىت آخر  ١١: ٣ومن نشيد  ١٦: ٢٨إىل تثنية ١:١تكوين(امليالدي مت تدمريه بالنريان 
وتوجد اآلن يف ) ... العهد القدمي مبا فيها اجلامعة، واملراثي، واستري، ودانيال وعزرا

غري النسخة السابقة (اجلامعة العربية كأساس لنسخة نقدية أخرى القدس، وتستخدمها 
للعهد ) BHSاليت كانت تعتمد على خمطوطة ليننجراد كأساس هلا واليت يرمز هلا بـ 

  ٢٢٣ .))القدمي
٢٢٤ونقل فرزفاين ارنست

Würthwein Ernst   جزءاً من الكالم املاضي عن
  .كالم ارنست من جزءاBrotzmanً  ٢٢٥جوتشتاين أيضاً، ونقل بروتزمان

 : E. J. Revellريفل . ج. إ/ وقال عنها د

القياسي الطربي يف أفضل هذه املخطوطة، واليت تعرف عموماً بأا ممثل للتقليد (( 
  ٢٢٦ .))غري كاملةمع األسف هي أشكاله، 

 :Emanuel Tov وقال عنها العامل اليهودي إميانويل توف

ال تزال أغلب األسفار ، لكن م١٩٤٨ يقحر كان يظن أن هذه املخطوطة فُقدت يف((
  ٢٢٧ .))حمفوظة، بينما فُقدت التوراة وبعض األسفار األخرى

                                                 
223 Wegner, P. D. A student's guide to textual criticism of the Bible: Its 
history, methods & results. P. 158. 
224 Ernst Würthwein, Text of The Old Testament,  P. 36. 
225 Brotzman, E. R., Old Testament textual criticism: A practical 
introduction. P. 56. 

226 Freedman, D. N., The Anchor Yale Bible Dictionary, (4:599). 
227 Tov, E. Textual Criticism of The Hebrew Bible, P. 47 
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عندما يعلم أن دائرة املعارف !) املثقف(وال أدري ماذا سيكون رد فعل القمص 
  :الكتابية قالت

م، خشي أن تكون هذه النسخة ١٩٤٨ولكن بعد احتراق جممع حلب يف مظاهرات ((
قد تعرضت للضياع أو ذهبت طعمة للنريان، ولكن ظهر  -أن تعوض اليت ال ميكن-

فيما بعد أنه قد مت إنقاذ ثالثة أرباعها ونقلت إىل أورشليم حيث تدرس اآلن بعناية 
  ٢٢٨.))فائقة

تستطيعون االطالع عليها من خالله، وإذا كان القمص  ٢٢٩واملخطوطة هلا موقع رمسي
ا أي صفحة من األجزاء اليت ذكرت بسيط مصراً على تكذيب كل هؤالء العلماء  فلرين

صفحة واحدة من سفر التكوين، ونتحداه  - على سبيل املثال- أا احترقت، ولتكن 
  !أن يفعل ذلك

                                                 
٢٢٨
 .نسخة الكترونية. رف الكتابيةدائرة املعا 

229 http://www.aleppocodex.org  
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@—àÓ@—àÓ@—àÓÝè¯Ýè¯Ýè¯@@@éibn×@òÌÛéibn×@òÌÛéibn×@òÌÛ@@@òîÜ•þaòîÜ•þaòîÜ•þaAAA@@@
  :قال القمص عبد املسيح بسيط

   ٢٣٠وأسحق معناه ابن الضحك
، إال أنه حني يتطرق هلا ندرة تطرق القمص عبد املسيح بسيط للغة العربيةبالرغم من 

ق كالمه، لذلك ، وال إىل كالم العلماء، وال يوثّةال يرجع للقواميس واملعاجم املعتمد
إال  خطأ) أو إسحق(بغض النظر عن كتابة اسم إسحاق ال خيلو كالمه من خطأ، و

  :أنين أقول
، لذلك أنصح !وليس ابن الضحك ٢٣١يضحكهو " تسحاقيِ" ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקمعىن إسحاق 

، وإن مل جيد له معلماً يف !بسيط أن يتعلم اللغة العربية؛ فهي لغة كتابه املقدسالقمص 
  !عنه، لرفع غمامة جهله بلغة كتابه كنيسته فنحن موجودون

  :قال القمص عبد املسيح بسيط
  ٢٣٢ mahmadem – מחמדממחמדממחמדממחמדמ "يف اللغة العربية"وكلمة مشتهيات 

 وليست יםיםיםיםמחמדמחמדמחמדמחמדية هي هذا خطأ آخر يف اللغة العربية فكلمة مشتهيات بالعرب

  !كما يقول القمص מחמדממחמדממחמדממחמדמ
من أحد  سهواً أو رمبا خطأً سقطقد يظن ظان أن احلرف الناقص يف كلمة القمص 

  :، لكن هذا غري صحيح؛ ألن القمص أكد على ذلك عدة مرات، فقال مثالً!النساخ

                                                 
 .٣٠هل املسيح هو اهللا؟ أم ابن اهللا؟ أم هو بشر؟ ص ٢٣٠

231 Baker, W.. The complete word study dictionary: Old Testament P. 464. 

 
 ٨٩هل تنبأ الكتاب املقدس عن نيب آخر يأيت بعد املسيح؟ ص ٢٣٢
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وقد قام أحد هؤالء الكتاب بشرح الكلمة ولكن بصورة ناقصة ليوهم قراًءه 
وحذف "  mahmad –٢٣٣محمد – מחמדמחמדמחמדמחמד"ة ما يدعيه، فنقلها هكذا بصح

  ٢٣٤!!األخري" ממממ"حرف امليم 
  :وقال كذلك

    حرفيا    العربية    يف    هي    واليت    اجلمع    """"شتهياتم""""    عبارة    نقل    الكاتب    تعمد

" " " "     محمد    ––––מחמד מחמד מחמד מחמד     """"نقلها" " " "     mahmadem    - - - -  ٢٣٥محمديِم    ––––מחמדמ מחמדמ מחמדמ מחמדמ """"

وكرر     ٢٣٦!!!!!!!!محمد    مع    مقارنتها    سهللي    األخري" " " " ממממ""""    العربي    امليم    حرف    حبذف
  !٩١الكلمة بالعربية خطأً يف ص

فالقمص ال يرى نقصاً يف الكلمة سوى حرف امليم، وهذا خطأ، ويبدو بوضوح أن 
  !كذلك ייייالقمص ال يعرف أن الكلمة ينقصها حرف اليود 

 كما رمسه ממממوليس  םםםםوباملناسبة حرف امليم إذا جاء يف آخر الكلمة يكتب هكذا 
  !مص بسيطالق
  
  
  

                                                 
٢٣٣

! ليس محمد كما ذكر القمص بسيط، بل هو محمد מחמדמחמדמחמדמחמדمة العربية النطق الصحيح للكل 
  !بسكون امليم، وليس بفتحها

 ٨٩السابق ص  ٢٣٤
٢٣٥

  !كما ذكر القمص محمديِمالنطق الصحيح هلذه الكلمة العربية هو محمدمي، وليس  
 ٩٠السابق ص ٢٣٦
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  :قال القمص عبد املسيح بسيط
حمدا -  חמדחחמדחחמדחחמדח(هنا هي يف العربية " مشتهى"ال بعض هؤالء الكتاب أن كلمة ق

-hemdah ( شهوة "وتعين- desire " مشتهي "و- desirable"٢٣٧.  
 هي وليست" محدت" תתתתחמדחמדחמדחמדالقمص الكلمة العربية خطأً، فهي بالعربية كتب  

  !"محدح" חמדחחמדחחמדחחמדח
  :املسيح بسيط قال القمص عبد

na - תטהתטהתטהתטה( ال حترف" وجاء يف خروج  ̂̂ ̂̂t�a ̂̂ ̂̂h (حق فقري يف دعواه -You 

of your poor in his cause pervert the judgmentshall not " 
  .٢٣٨)٦: ٢٣خر (

 وليست كما ذكر القمص taṭṭeتنطق  ַתֶּטהַתֶּטהַתֶּטהַתֶּטהالكلمة العربية اليت ذكرها القمص 

nât �âh!  

 
  
  
  
  
  
   

                                                 
 ٩٣السابق ص ٢٣٧
٢٣٨

  يف؟ب املقدس على نفسه بالتحرالكتايشهد هل : مقال 
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Đäm@ü@áîçìÛg@òàÜ×Đäm@ü@áîçìÛg@òàÜ×Đäm@ü@áîçìÛg@òàÜ×jjj@Õ@Õ@Õï�g@�Ë@—‚‘@óÜÇï�g@�Ë@—‚‘@óÜÇï�g@�Ë@—‚‘@óÜÇAAA@@@
  :٢/٥: ٤٥قال يف حديثه عن مزمور

ُهللا . أَنت أَبرع جماالً من بنِي اَلْبشرِ انسكَبت اَلنعمةُ علَى شفَتيك لذَلك باركَك اَ
داَء. إِلَى اََألبهبو الَلَكج اربا اَلْج هأَي كذلَى فَخع فَكيس قَلَّدتمِ. كحقْتا كالَلبِجو. 

كَبرا .اوِفخم كينمي كرِيفَت اَلْبِرو ةعاَلدو قلِ اَلْحأَج ني . مةُ فوننساَلْم لُكبن
كلاِء اَلْمدقُطُونَ . قَلْبِ أَعسي كتحت وبعوأمسى من ) ... ٥-٤٥/٢مزمور"(ش

إِلَى ) אלהיםאלהיםאלהיםאלהים -إيلوهيم(كُرسيك يا اَُهللا : "زمور يصفه باهللاإلنسان العادي ألن امل
כסאך אלהים עולם ועד כסאך אלהים עולם ועד כסאך אלהים עולם ועד כסאך אלהים עולם ועד "= "قَضيب استقَامة قَضيب ملْكك . دهرِ اَلدهورِ

وهذا الوصف ال ينطبق على غري ). ٦اآلية "(ׁשבט מיׁשר ׁשבט מלכותךׁשבט מיׁשר ׁשבט מלכותךׁשבט מיׁשר ׁשבט מלכותךׁשבט מיׁשר ׁשבט מלכותך
  ٢٣٩.شخص إهلي

  شخص غري إهلي كما ادعى القمص؟ال ينطبق على هل حقاً الوصف بإلوهيم 
أطلقت على ) !ليس إيلوهيم كما قال القمص(إلوهيم  אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםبالطبع ال، فكلمة 

، وعلى ١٢: ١٢، وعلى اآلهلة الوثنية كما يف خروج١: ٧موسى كما يف خروج
، وترمجت ١٣: ٢٨صموئيل١، وعلى صموئيل كما يف ٦: ٨٢القضاة كما يف مزمور

  !٦: ٨ندايك يف مزمورإىل مالئكة يف ترمجة الفا
  !فليس احلال كما زعم القمص

  

                                                 
 ١١١هل تنبأ الكتاب املقدس عن نيب آخر يأيت بعد املسيح؟ ص ٢٣٩
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ò·b�ò·b�ò·b�@@@
أيها القارئ هذا غيض من فيض، ونقطة من حبر؛ ففي اليسري ما يغين عن اجلم الغفري، 
لكنها جمرد صور، وإن كان الشريط طويالً والسجل حافالً، وهي مناذج تغين عن أي 

مرات ومرات،  يب هذاكتاتعليق، ولو أردت تعقبه يف كل كتاباته لتضاعف حجم 
بعني -فليتنبه هلذه األمور جيداً قارئو كتاباته ليعرفوا حقيقة األمور وخباياها، وليميزوا 

  . بني جيد القول وفاسده - اإلنصاف والتحري

مجع إىل قلّة العلم برجل  ،ميزهم اهللا بالعقل وإنين ألعجب كيف ينخدع أناس
انظروا عمن تأخذون فيقوا من غفلتكم، وفيا أهل الكتاب أ !التدليس وفنونه، وفساده
  !دينكم

ا (أن يقول ، فليحذر �خالقه  ذكر القمص بسيط أخرياً أنه ميت، فمالقوأ ي
املال ، وليعلم أن يوم ال ترد احلسرة إىل أوبة، )حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا

  .علك تنجوزائل ال حمالة، وال يبقى إال العمل الصاحل، فاشهد شهادة احلق لالسلطان و

È≅è%	 §Ν ßγ‾=9 $# t�ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ zΝÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Íοy‰≈ pκ ¤¶9$#uρ |MΡr& â/ä3øtrB t÷ t/ x8 ÏŠ$t6 Ïã ’Îû $ tΒ (#θçΡ% x. 

ÏµŠ Ïù šχθà�Î= tG øƒs† ∩⊆∉∪ öθs9 uρ ¨β r& š Ï%©#Ï9 (#θßϑn= sß $ tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠ ÏΗ sd …ã& s#÷WÏΒ uρ …çµyètΒ (#÷ρ y‰ tG øù]ω ÏµÎ/ ÏΒ 

Ïþθß™ É>#x‹ yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# 4 #y‰ t/ uρ Μ çλ m; š∅ ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3tƒ tβθç7Å¡tF øts† ∩⊆∠∪ #y‰ t/ uρ öΝ çλ m; ßN$ t↔ Íh‹y™ 

$ tΒ (#θç7|¡Ÿ2 s−% tn uρ ΝÎγÎ/ $ ¨Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâÌ“öκ tJ ó¡o„ 
  .٤٨-٤٦الزمر ∪∇⊇∩
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ö≅è%	 Ÿ≅÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (#öθs9$ yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥!#uθy™ $ uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3uΖ ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7÷ètΡ āω Î) ©!$# Ÿω uρ x8 Î�ô³èΣ ÏµÎ/ 

$ \↔ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −G tƒ $ uΖàÒ÷èt/ $ ³Ò÷èt/ $ \/$t/ ö‘r& ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 β Î*sù (#öθ©9 uθs? (#θä9θà)sù (#ρ ß‰ yγô©$# $‾Ρr' Î/ šχθßϑÎ= ó¡ãΒ 


  .٦٤آل عمران∪⊇∌∩

@àÔÜÛ—@آن األوان وحان الوقت لترتد التهمة يف وجه صاحبها  واآلن قد ÞìÓcë@—àÔÜÛ@ ÞìÓcë@—àÔÜÛ@ ÞìÓcë
Áî�i@|î�½a@†jÇÁî�i@|î�½a@†jÇÁî�i@|î�½a@†jÇ@Z@Z@Z@áÜÈÛa@ïÇ†më@Ub÷î‘@bèäÇ@ÒŠÈm@ü@‰ìßc@åÇ@áÜØnm@Ñî×@áÜÈÛa@ïÇ†më@Ub÷î‘@bèäÇ@ÒŠÈm@ü@‰ìßc@åÇ@áÜØnm@Ñî×@áÜÈÛa@ïÇ†më@Ub÷î‘@bèäÇ@ÒŠÈm@ü@‰ìßc@åÇ@áÜØnm@Ñî×

_bèîÏ_bèîÏ_bèîÏAAAAAA  
  .كان عنده رد نْإننتظر الرد 

أن جيعل هذا الذي كتبت يف موازين احلسنات، وأن يفتح به أعني  �وأدعو اهللا 
  .العمي

´ßeN@@
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Þëþa@ÕzÜ½aÞëþa@ÕzÜ½aÞëþa@ÕzÜ½a@@@
ïÔí‹ŠÛa@÷ìí…bßë…@�ÔÛa@kçaŠÛa@lbn×@óÜÇ@pbÔîÜÈmïÔí‹ŠÛa@÷ìí…bßë…@�ÔÛa@kçaŠÛa@lbn×@óÜÇ@pbÔîÜÈmïÔí‹ŠÛa@÷ìí…bßë…@�ÔÛa@kçaŠÛa@lbn×@óÜÇ@pbÔîÜÈm@@@

يف ظل الفقر العلمي والفوضى األكادميية اليت جتتاح كنائس النصارى العرب، نقرأ 
موراً تصيب العقالء بالبالء، والغريب أن هذه املؤلفات خترج عن أكثرياً يف مؤلفام 

يف كتابه الرديء - دوماديوس الرزيقي ب القسالراهعدد رجال الكنيسة؛ فمثالً 
صدار إهكذا كتبوها، والصحيح ! (أصدار) الكتاب املقدس عرب القرون واألجيال(

 - م٢٠٠٩توزيع، الطبعة األوىل سنة دار األنبا أنطونيوس للنشر وال) بال شك
 من املخطوطات العربية اليت يظن أا تشهد لصحة العهد القدمي فيقول يف السطر الثاين

خمطوطة حلب ويتحدث عنها يف مخسة أسطر، مث يتحدث قليالً عن : ١٣٧ ص
خمطوطات جنيزة القاهرة، مث يذكر بعد ذلك خمطوطة املتحف الربيطاين، مث يف السطر 

خمطوطة اليبو ويتحدث عنها باعتبارها : الثاين والعشرين من نفس الصفحة يقول
  .خمطوطة أخرى

aˆç@óÜÇ@UbÔîÜÈm@ŽoÜÓaˆç@óÜÇ@UbÔîÜÈm@ŽoÜÓaˆç@óÜÇ@UbÔîÜÈm@ŽoÜÓZZZ أن يعلم مت وما حتدث أبداً، مل يكن الراهب القس ليته ص
األمر املضحك جداً أن كلمة أليبو !!! ليبوأخمطوطة حلب هي نفسها خمطوطة 

Aleppo  ،مه بالتدليس يف هذا املوضعهي نفسها حلب، لكنها باإلجنليزية، أنا ال أ
نراه يف الطبعة لكنه اجلهل، فإىل اهللا املشتكى من هؤالء القساوسة، ذه الطريقة قد 

اجلديدة من هذا الكتاب يذكر لنا خمطوطات أخرى عن طريق ترمجة كلمة حلب إىل 
  .ليةالفرنسية أو اإليطا

األخرى يف هذا الكتاب الرديء ما ذكره الراهب القس بعد حديثه عن  نوادرمن ال
  :حيث قال ١٤٥ صخمطوطات قمران يف 
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لة على مدى أكثر من ألف إن اإلنسان يتعجب كيف تثبت هذه الدقة املذه((
  . ))من الزمان (!)قرن

نيب اهللا  كان التواريخ التقليدية، حسب !!!مائة ألف عام!!! القسأيها ألف قرن يا 
ا هذا ، أي أنه م- تقريباً-  م.ق ١٣٥٠حياً سنة  �موسى  ن زمن النيب موسى ليومن

اليت -قمران سنة، فكيف إذاً يكون الفارق الزمين بني خمطوطات  ٣٣٦٠ض إال متمل 
واملخطوطات العربية املاسورية مائة  - من القرن الثالث حىت القرن األول امليالديهي 

  !هؤالء هم العلماء؟! ألف عام؟
عبد املسيح بسيط حيث ذكر  القمص وقع فيهجنا من خطأ نه أه إال ئومع كثرة أخطا

تضم  اإربعها، ليس كما قال القمص بسيط  أن خمطوطة حلب احترق ١٣٧يف ص 
  .كل العهد القدمي

  :فيه يقول، خيرج علينا باكتشاف خطري ١٠٨ويف ص 
) ستياسيأر(ويقول دميتريوس فالريوس أمني مكتبة اإلسكندرية الشهرية، أن ((

Aristeas وملا ). القوانني اليهودية(على امللك أن يضيف إىل املكتبة ترمجة  اقترح
قتراح وأرسل وفداً إىل أورشليم كان بطليموس رجالً مثقفاً، فقد وافق على اال

برسالة إىل اليعازر رئيس الكهنة طالباً منه إرسال ستة شيوخ من كل سبط من 
العربية عشر متفهمني التوراة وعارفني باللغتني !) كذا يف الكتاب(األسباط األثىن 

)... ريستياسأاقترحها واليونانية، إىل اإلسكندرية للقيام بالترمجة اليت  (  
رسالة أرستياس، وهي  هوأقدم شاهد تارخيي يتحدث عن الترمجة السبعينية  معلوم أن

ن دميتريوس فالريوس أمني إص يسمي نفسه أرستياس، يقول فيها رسالة كتبها شخ
مكتبة اإلسكندرية طلب من امللك بطليموس إضافة ترمجة للتوراة إىل مكتبة 
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فالريوس أمني مكتبة ، لكن الراهب القس دوماديوس جعل دميتريوس ٢٤٠اإلسكندرية
اإلسكندرية هو الذي يروي األحداث، وجعل أرستياس هو الذي يطلب من امللك 

األمساء، وكأنه ال يفقه ما يقول، واألمر املثري أن  سكَ، أي أنه ع!بطليموس الترمجة
الراهب القس ذكر مرة أخرى أن أرستياس هو الذي اقترح على امللك إعداد الترمجة 

، ووفقاً هلذا الكالم ينبغي أن نغري اسم الرسالة من !!-فالريوس وليس دميتريوس-
، وأود هنا أن أنبه القارئ إىل أن هذا الكالم !رسالة أرستياس إىل رسالة دميتريوس

الذي ذكره الراهب القس مل يكن من تأليفه أو على األقل نقله من كتابٍ بصياغته 
- س قد نقل هذا الكالم حبرفه الشخصية، فحقيقة األمر أن الراهب القس دوماديو

اً ه من دائرة املعارف الكتابية، ومل يشر إىل ذلك يف حاشية كتابه، ئبأخطا -تقريب
نه ينقل بدون ، أي أ!وكذلك مل يصحح األخطاء اإلمالئية املوجودة يف كلمات الدائرة

  !وعي أو فهم، وبدون إشارة إىل املنقول عنه
  :؛ حيث قال١٣٥ه الساذجة ما ذكره يف ص ئومن أخطا

ويستطيع العلماء أن حيددوا تاريخ املخطوطات بدقة عن طريق استخدام جهاز ((
خاص لذلك يقوم بتحليل احلرب أو املادة املكتوب عليها وفحص ما يسمى 

)١٣بالكربون املشع أو الكربون رقم  (  
 ،C14 ١٤مد على تركيز كربون تالتقنية اليت يتم بواسطتها تأريخ املخطوطة تع: أوالً

  ٢٤١!كما ذكر الراهب القس ١٣وليس كربون 

                                                 

٢٤٠
  :اقرأ الرسالة كاملة يف 

R. H. Charles,  Pseudepigrapha of the Old Testament. (2:94-122). 
241 VanderKam, J. C. The Dead Sea scrolls today P. 20. 
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فال يوجد من بني ، !أخطأ حني ادعى أن تأريخ املخطوطات هو أمر دقيق: ثانياً
 .W. Fليبي . ف. بل إن العامل وفضالً عن أن يدعيه، ذلك،  يلمح إىلالعلماء من 

Libby ١٤يف تصرفه  حينما وضع حتت، ١٤فحص كربون بتقنية التأريخ  مكتشف 
ليحدد تاريخ هذا الكتان؛ ، ض الكتان املكتشف يف الكهف األولبعم ١٩٥٠رب نوفم

بعد وبالتايل االقتراب من حتديد تاريخ املخطوطات اليت كانت ملفوفة فيه، و
ر  ٩فحوصات طويلة استمرت حىت  ذكر يف تقريره أن هذا الكتان يرجع  م١٩٥١يناي

 اخلطأ حجميسميها العلماء  وهذه املدة، !عام ٢٠٠بزيادة أو نقص م؛ ٣٣إىل سنة 
٢٤٢

 Amount of Error فاندركام. سجيمس / العامل املشهورلذلك كان تعليق 
James C. VanderKam  ا ثقة بقدم هذا ةأن هذه النتائج غري دقيقهو ، لكنها تعطين

  ٢٤٣!الكتان، وبالطبع املخطوطات
ست ول! بالعلماء فإذا كان الراهب دوماديوس حيسب هذا التأريخ دقيقاً، فأهالً وسهالً

قال أهل العلم من  زبب قبل أن يتحصرم، وقدتقد  هنإإن قلت  أحسب أني ظامل له
  .من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه :قبل

ن الكتاب ) يف احلقيقة مل يعد عجيباً، فكل شيء منهم أصبح متوقعاً(والعجيب  قد أ
ة يف حيايت أقرأ كتاباً يتحدث شبيهاً بطبق سلطة غري متناسق املكونات، ألول مرخرج 

عن املخطوطات فيقدم الترمجات على املخطوطات العربية، وال عزاء يف البحث العلمي 
وليس هذا حال القس فحسب بل هو حال جل نصارى العرب يف قتل البحث . احملترم

األكادميي، ولو ذكرت ما ذا الكتاب من فواجع ومصائب تصرخ جبهل صاحبها 
  .جداً، لكن هذا يكفي اآلنلطال املقام 

                                                 
242 Johannes Van Der Plicht, Radiocarbon Dating and the Dead Sea Scrolls: A 
Comment on “Redating” IN Dead Sea discoveries Journal, Jan. 2007. P. 81.  
243 VanderKam, J. C. The Dead Sea scrolls today. P. 20. 
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ن أتوقف عنده قليالً هو أن هذا الكتاب راجعه وقدم  األمر الذي أثار فضويل وأردت أ
، أي أنه مسئول عن هذه األخطاء، إذ كيف خيرج !له األنبا مرقس أسقف شربا اخليمة

كله يف اهلوا ( -كما يقال يف مصر- ، أم احلال كتاب قد راجعه وقدم له ذه الصورة
  !؟)اسو
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ïãbrÛa@ÕzÜ½aïãbrÛa@ÕzÜ½aïãbrÛa@ÕzÜ½a@@@
_ð�ÈÛa@Ý•þa@Éß@òîäîÈj�Ûa@oÔibĐm@Ýç_ð�ÈÛa@Ý•þa@Éß@òîäîÈj�Ûa@oÔibĐm@Ýç_ð�ÈÛa@Ý•þa@Éß@òîäîÈj�Ûa@oÔibĐm@Ýç@@@

النصرانِي بِأَزمة حقيقية قَد تودي بِحياته، ومن أَوضحِ معالمِ -يمر احلوار اِإلسالَمي
نمو ،ابِتالثَّو اتةُ إِلَى إِثْبا احلَاجطَرِهأَخو ةماَألز هذه قْتي الوفَف ،اتلَّمسالُم ةاقَش

عن نظَرِيات نشأَة السبعينِية، الَ نزالُ إِلَى اليومِ في  -مثَالً-الَّذي يتحدثُ فيه العلَماُء 
ي، واملَفْروض أَنَّ هذَا النص العبرِ ال تطابقلسبعينِيةَ عالَمنا العربِي نحاوِلُ إِثْبات أَنَّ ا

والسبعينِيةُ أَمامهم، والنص العبرِي ! اَألمر من املَقْطُوعِ بِه، وكَيف الَ يكُونُ كَذَلك؟
الَفَاتتاالخ ودجقَةٌ بِواطاِء ناآلب اتابتكو ،مهامأَم.  

معرضني أحالم اليقظة، ؤالء الذين يعيشون يف ى؛ هيعجب املرء من الكُتاب النصار
؛ عرض احلائط العقليةثوابت الاألصول العلمية و، ضاربني بكل عن حقائق التاريخ

من هؤالء القوم و، حتى لكأن الواحد منهم مل متس يده كتابا يضم بني دفتيه علماً
اض من كنيسة قصر داود ري/ الذين ال يزالون قابعني يف غيابة جب اجلهل الدكتور

  .الدوبارة الربوتستانتية
أسكتت النقاد لتطابقها مع ((: عن الترمجة السبعينيةداود رياض / الدكتوريقول 
   !))األصل

ŽoÜÓŽoÜÓŽoÜÓ@Z@Z@Z@@@
البد أن ينتاب القارئ شعور بأم يكتبون  املنتفخ مع قراءة هذا الكالم املائل املعوج

وال تسمع وال جترؤ على أن  ترىملخلوقات من كوكب آخر، خملوقات غري عاقلة وال 
يقصد ترمجة  -أقصد الكلمات- هل كان الدكتور حينما كتب هذه املصائب  !تتكلم

، ال شك !سبعينية غري اليت بني أيدينا اليوم، وأصل عربي غري الذي بني أيدينا اليوم؟
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ختربنا الكثري عن مدى ثقافة الدكتور وحمصلته العلمية، وكذلك اخلمس كلمات الأن 
  .)الالمنهجية(شف لنا الكثري عن منهجية القوم تك

ÞìÔäÏ@†í†‘@‰b–n�bi@éßý×@óÜÇ@…ŠãëÞìÔäÏ@†í†‘@‰b–n�bi@éßý×@óÜÇ@…ŠãëÞìÔäÏ@†í†‘@‰b–n�bi@éßý×@óÜÇ@…ŠãëZZZ@@@
عن أي ترمجة سبعينية يتحدث الدكتور؟ املخطوطات األصلية للترمجة السبعينية  :أوالً

غري موجودة، لدينا فقط نسخ بعد قرون من املخطوطات األصلية، واألمر املثري أن 
قة؛ فال املخطوطة السينائية تتطابق مع الفاتيكانية وال مع هذه النسخ نفسها غري متطاب

 ،السكندرية وال مع غريها، أي أننا أصالً ال منتلك نصاً نستطيع أن جنزم بأنه السبعينية
ا ((: وهلذا يقول إرنست بكل وضوح عن السبعينية ضمن األشكال املتنوعة املتبقية لدين

))من النص ال يوجد الشكل األصلي للنسخة
٢٤٤.  

حينما يقول الدكتور أن الترمجة السبعينية تطابق األصل العربي نكون متأكدين  :ثانياً
 ؛قراءه) يستحمر(أنه ال خياطب ذا الكالم الكائنات العاقلة بل أقل ما يقال أنه 

، ا تطابقه؟إألسفار، فكيف يقال  تتفق مع األصل العربي حىت يف عدد امل فالسبعينية
ا ومع أن هذا األمر لي س حباجة إىل إثبات لشهرته وتسليم الناس به، إال إننا أصبحن

ى يف هذا الزمان حنتاج إىل إثبات كل ما هو واضح، يف حني أن الكتاب النصارنعيش 
  .دعاءات هي أبعد ما تكون عن احلقيقةال يثبتون أو يقدمون مراجعاً ال

  :نقرأ ٢٤٥تركةيف مقدمة األسفار القانونية الثانية من الترمجة العربية املش
                                                 

244 Ernst Würthwein, Text of The Old Testament,  P. 61. 
 غالفها أزرق قامت وحتتوي على األسفار اطلعت على نسختني من الترمجة العربية املشتركة؛ األوىل ٢٤٥

املوجودة يف ترمجة الفاندايك، واألخرى غالفها بين وحتتوي على نفس األسفار ويزيد عليها األسفار 
، كما هو دينية نصرانية ثالث طوائفهذه الترمجة من إعداد جلنة من  ، وهذا ألن!القانونية الثانية

عليهم أن تكون الترمجة مناسبة لكل الطوائف من حيث عدد مذكور يف مقدمة الترمجة، فكان لزاماً 
  !األسفار
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، احلكمة، يشوع بن سرياخ، )يوناين(طوبيا، يهوديت، أستري : إن الكتب التالية((
الفتيان الثالثة، سوسنة، بال (الذي حيوي نشيد  )يوناين(باروك، رسالة أرميا، دانيال 

، املكابيني األول واملكابيني الثاين، هذه الكتب كلها مع مجيع أسفار العهد )والتنني
)نت تؤلف التوراة السبعينية أو العهد القدمي املترجم إىل اليونانيةالقدمي، كا (

٢٤٦.  
وهذه األسفار والتتمات ليس هلا وجود يف العهد القدمي العربي، فكيف يدعي الدكتور 

  !أن السبعينية تطابق األصل العربي؟
  :وكذلك يف موسوعة اخلادم القبطي

ن تلقي وقد أفادت الترمجات اليونانية للعهد القدمي ويف((  مقدمتها الترمجة السبعينية يف أ
ألا ضمنت أسفاراً كثرية مل ترد يف ) ما بني العهدين(ضوءاً على الفترة اليت نسميها 
))النسخة العربية اليت مجعها عزرا

٢٤٧.  
السبعينية واألصل نصوص على االختالف بني  ٢٤٨أمثلة فقط أربعةنأخذ : ثالثاً

  :٢٦- ٢٥: ٥املثال األول تكوين
  :النص مترجم من العربي

                                                 
  .دار الكتاب املقدس. ٣الترمجة العربية املشتركة ص ٢٤٦

األسفار القانونية اليت حذفها "مقدمة : كس على قانونية هذه األسفار يفدانظر حجج األرثو -
 -مبحرم بك ، الصادر عن كنيسة السيدة العذراء "الربوتستانت من الكتاب املقدس

  .اإلسكندرية
للقس " علم الالهوت النظامي: "انظر حجج الربوتستانت على رفض قانونية هذه األسفار يف -

  .٦٥ - ٦٠منيس عبد النور ص/ الدكتور القس: جيمس أنس، راجعه ونقحه وأضاف إليه
  .١١٥كتاب مقدس عهد قدمي ص: موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثامن، مادة ٢٤٧
  .أجعلها ثالثة، لكن واهللا خشيت أن يظن أحد املعتوهني أن هذا دليالً على التثليثأردت أن  ٢٤٨ 
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وعاش متوشاحل بعدما ولد ٢٦سنة وولد المك  ومثاننيوعاش متوشاحل مئة وسبعا ٢٥
  .سنة وولد بنني وبنات سبع مئة واثنتني ومثاننيالمك 

  :النص مترجم من السبعينية
وعاش متوشاحل بعدما ولد ٢٦سنة وولد المك،  وستنيوعاش متوشاحل مئة وسبعا ٢٥

  .وولد بنني وبنات. سنة ة واثنتنيمثان مئالمك 
  :٥: ١واملثال الثاين خروج

  :النص مترجم من العربي
ولكن يوسف كان يف  .سبعني نفساوكانت مجيع نفوس اخلارجني من صلب يعقوب 

  )مثل السامرية( .مصر
  :النص مترجم من السبعينية
 .نفسا مخسة وسبعنيوكانت مجيع النفوس من يعقوب  .لكن يوسف كان يف مصر

  )مثل قمران(
  :١٥: ١٨املثال الثالث تثنية

  :النص مترجم من العربي
  .إخوتك، له تسمعونوسطك من  منيقيم لك الرب إهلك نبياً 

  :النص مترجم من السبعينية
  ).مثل السامرية. (إخوتك، له تسمعون من وسطيقيم لك الرب إهلك نبياً 

  :٩: ٣املثال الرابع عاموس
  :النص مترجم من العربي

  .أشدودور يف القص
  :النص مترجم من السبعينية
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   .أشورالقصور يف 
  !!مذهل أسكت النقاد تطابقيا له من 
آالف  رغم ثبوت ،يضمان نصاً واحداً بلغتني خمتلفتنيالدكتور أما  دعيفكيف ي

   ! يف أعماقهم؟الصلبة ذوره ج مده التدليس الذي نإ! االختالفات بينهما؟
عدداً يف الترمجة  ١٠٧أقصر السدس من األصل العربي، هناك سفر أيوب يف السبعينية 

السبعينية لسفر إستري ال يوجد هلا مقابل يف األصل العربي، سفر إرميا يف السبعينية 
أقصر الثمن من األصل العربي، كل هذه االختالفات وغريها دعت العلماء إىل اإلقرار 

فإىل اهللا  ٢٤٩ي الذي منتلكه اليومبأن السبعينية مترمجة عن نص عربي غري النص العرب
  !ملشتكى من عشاق التحريف والتدليسا

  :Hershel Shanks هرشل شانكس العامل قال 
السبعينية اليونانية والنص املاسوري للعهد القدمي الترمجة وجد آالف االختالفات بني ت(( 

  ٢٥٠ .))العربي
  :Frank M. Crossس كرو. العامل املشهور فرانك موقال 

كُتبت بداية من القرن الثالث (وخصوصاً النسخة اليونانية القدمية النسخ القدمية؛ يف (( 
، ثانويةوجد آالف االختالفات؛ كثري منها ت )، ومشهورة باسم السبعينيةقبل امليالد

  ٢٥١ .))هامةوكثري منها كذلك اختالفات 

                                                 
249 Metzger, The Bible in Translation: Ancient and English versions  P. 17. 
250 Hershel Shanks, The Dead Sea Scrolls What They Really Say P. 20. 
251 Frank Moore Cross, The Text Behind The Text of The Hebrew Bible IN 
Understanding The Dead Sea Scrolls P. 143. 
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نعلم أنه مل ن السبعينية أسكتت النقاد إداود رياض (!) دما يقول الدكتور عن: رابعاً
اً للنقاد أصال، ومع هذه التجاوزات العديدة أشعر بقليب يلح علي ألرشد  يقرأ شيئ

  :الدكتور إىل كتابني لدراسة ونقد السبعينية
Abraham Wasserstein & David j. Wasserstein, The Legend 
of the Septuagint From Classical Antiquity to Today, 

cambridge University Press 2006. 
 

W. I. Phillips, M.A., The Septuagint  Fallacy, London: Robert 
Scott Roxburghe House Paternoster Row, E.C.. 
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  .الطبعة السلفية. صحيح البخاري
  .دار طيبة. صحيح مسلم

دار الكتب . قيق مصطفى عبد القادر عطاحت. احلاكم، املستدرك على الصحيحني
  .العلمية، بريوت

مكتبة العلوم واحلكم، . حتقيق محدي بن عبد ايد السلفي. الطرباين، املعجم الكبري
  .املوصل

حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم . الطرباين، املعجم األوسط
  .دار احلرمني، القاهرة. احلسيين

  .م١٩٩٦الطبعة األوىل  .مكتبة املعارف. ين، السلسلة الصحيحةاأللبا
حتقيق وختريج األحاديث حممد عبد اهللا النمر، ". تفسري البغوي"البغوي، معامل الترتيل 

  .دار طيبة. عثمان مجعة ضمريية، سليمان بن مسلم احلرش

. د الشايف حممد، حتقيق عبد السالم عبابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
  .دار الكتب العلمية، بريوت

 :شاركهماعلي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، حتقيق . الزخمشري، الكشاف
  .مكتبة العبيكان .فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي/ األستاذ الدكتور
    .نسخة الكترونية. تفسري البيضاوي

طبعة . د اهللا بن احملسن التركيحتقيق الدكتور عب. احلافظ بن كثري، البداية والنهاية
  .هجر

  .نسخة الكترونية. هجامع بيان العلم وفضل ،ابن عبد الرب
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  .مؤسسة الرسالة. حتقيق الدكتور بشار عواد معروف. املزي، ذيب الكمال
  .م٢٠٠٢ ،١٥الطبعة . دار العلم للماليني ببريوت. خري الدين الزركلي، األعالم
  .دار الفكر. حتقيق حممد سعيد العريان. ابن عبد ربه األندلسي، العقد

مؤسسة . حتقيق عماد الدين أمحد حيدر. لهيد األوائل وتلخيص الدالئالباقالين، مت
  .م١٩٨٧الطبعة األوىل . الكتاب الثقافية ببريوت

دار القلم بدمشق والدار . الفكر الديين اليهودي أطواره ومذاهبه ،حسن ظاظا/ د
  .السامية ببريوت

الطبعة . مركز دراسات الوحدة العربية. ابد اجلابري، ابن رشد سرية وفكرحممد ع/ د
  .م١٩٩٨األوىل 

 The Dead Seaترمجة لكتاب ميللر بروز . حممود العابدي، خمطوطات البحر امليت

Scrolls. م٢٠٠٩الطبعة األوىل . دار نون.  

  .سامي عامري، املرأة بني إشراقات اإلسالم وافتراءات املنصرين
 األوىلالطبعة  .مكتبة النافذة .لريس، حتريف خمطوطات الكتاب املقدسعلي ا
  .م٢٠٠٦

  .دالئل حتريف الكتاب املقدس ،شريف سامل/ د

، ترمجة الفاندايك، الترمجة العربية املشتركةالترمجة اليسوعية، الترمجة الكاثوليكية، 
  .ترمجة احلياة، ترمجة األخبار السارة

. طوان عوكر، العهد القدمي العربي، ترمجة بني السطوربولس الفغايل وأن/ األبوان
  .م٢٠٠٧الطبعة األوىل . اجلامعة األنطونية

أبو احلسن  /أمحد حجازي السقا، التوراة السامرية، ترمجة الكاهن السامري/ د
  .دار األنصار. إسحاق الصوري
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  .نسخة الكترونية. دائرة املعارف الكتابية
  .مكتبة احملبة. مرقص داوود/ ترمجة القمص. نيسةيوسابيوس القيصري، تاريخ الك

الكلية اإلكلرييكية لألقباط / الناشر. البابا شنودة الثالث، الالهوت املقارن، اجلزء األول
  .م١٩٩٢ابريل  الطبعة الثانية. األرثوذكس، مطبعة األنبا رويس بالعباسية

ية األرثوذكسية ميخائيل مينا، علم الالهوت حبسب معتقد الكنيسة القبط/ القمص
  .م١٩٤٨مكتبة احملبة ). الد األول(

القمص تادرس يعقوب ملطي، نظرة شاملة يف علم الباترولوجي يف الستة قرون 
  .م٢٠٠٨الطبعة األوىل يناير . اإلسكندرية - كنيسة مارجرجس باسبورتنج . األوىل

  .نسخة الكترونية. تفسري القمص تادرس يعقوب ملطي
  .نسخة الكترونية. س فكريتفسري القس أنطونيو

دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية . د، املدخل إىل الكتاب املقدسيحبيب سع
  .بالقاهرة، باالشتراك مع جممع الكنائس يف الشرق األدىن

، )إميل ماهر إسحاق سابقاً/ الدكتور الشماس(شنودة إسحاق / الدكتور القس
  .م١٩٩٧سبتمرب . خمطوطات الكتاب املقدس يف لغاته األصلية

كنيسة مارجرجس . الهوت مقارن: ، مادة)أ(موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثاين
  .باملطرية

كنيسة  .كتاب مقدس عهد قدمي: موسوعة اخلادم القبطي، اجلزء الثامن، مادة
  .مارجرجس باملطرية

ا رويس. مالك حمارب، دليل العهد القدمي/ د   .دار أبناء األنب
يح بسيط، هل املسيح هو اهللا؟ أم ابن اهللا؟ أم هو بشر؟ مطبعة عبد املس/ القمص

  .م١٩٩٥املصريني 
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مطبعة دار مدارس هل صلب املسيح حقيقة أم شبه هلم؟  عبد املسيح بسيط،/ القمص
  .م٢٠٠٤الطبعة األوىل . األحد

. عبد املسيح بسيط، هل ميكن حتريف الكتاب املقدس؟ مطبعة املصريني/ القمص
  .م٢٠٠٤ة الطبعة الثاني

. مطبعة املصريني. ألعظم، مميزات املسيح يف مجيع الكتبعبد املسيح بسيط، ا/ القمص
  .م٢٠٠٥الطبعة األوىل 

مطبعة . عبد املسيح بسيط، الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بتحريفه/ القمص
  .م٢٠٠٥الطبعة األوىل . مدارس األحد

قدس عن نيب آخر يأيت بعد املسيح؟ القمص عبد املسيح بسيط، هل تنبأ الكتاب امل
   . م٢٠٠٧الطبعة األوىل 

الطبعة . مدارس األحد مطبعة. عظمة الكتاب املقدسعبد املسيح بسيط، / القمص
  .م٢٠٠٨األوىل 
نسخة من  ؟عبد املسيح بسيط، اإلجنيل كيف كتب؟ وكيف وصل إلينا/ القمص

  .موقعه الرمسي
كنيسة قصر الدوبارة . كتاب املقدسحول ال منيس عبد النور، شبهات ومهية/ د

  .الربوتستانتية
  .نسخة الكترونية .صموئيل مشرقي، عصمة الكتاب املقدس واستحالة حتريفه/ القس

الطبعة . الكنيسة املعلقة. مرقص عزيز خليل، استحالة حتريف الكتاب املقدس /القمص
  .م٢٠٠٦ ،٢٠
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مراجعة . لقرون واألجيالدوماديوس الرزيقي، الكتاب املقدس عرب ا/ الراهب القس
الطبعة األوىل  .دار األنبا أنطونيوس. مرقس /األنبا شربا اخليمةوتقدمي أسقف 

  .م٢٠٠٩
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