م ْؼوع ظ ِ
َصر اف ُؽتُب
َ ُ

وحل افؽتاب ادُؼدَّس

[]1

╝
احلؿد هلل رب افعادغ ,كحؿده محد َّ
افشاـريـ ,وكستعغ بف ,وهق ادُعغ

ِ
َمـ ـ ْـش ـ ـ ُـروع َظـ ــصـ ــر اف ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ــب
َشا ـَة
َ َ

مجعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة
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يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .35افؽتاب ادُؼدَّ س هق وحل اهلل .ومع َّ
أن تعبر «وحل افؽتاب
ادُؼدَّ س» فقس تعبرا ً ـتاب ًّقا بحرص افؾػظ :إٓ َّ
افق ُضقح يف افؽتاب ادُؼدَّ س ـؾف .وفؼد كشل هذا افتَّعبر مـ ؿقل
أن مضؿقكف واضح ـؾ ُ
افرشقل بقفس« :ـؾ افؽتاب هق مقحك بف مـ اهلل» ( 2يت  .)16 / 3هذه افؽؾؿة «مقحك بف مـ اهلل» مل ترد شقى يف هذا افـَّص ,فؽـ
افصحقح:
ادرة افػريدة ,مؾقئة بادعاين افغـقة ادُبارـة .ؾفل بافققكاكقة :فغة افعفد اجلديد إصؾقة «ثققبـقشتقس» [افـُّطؼ َّ
هذه َّ
ثقئقبـققشتقس]  -وتعـل حرؾ ًّقا :كػس أو كسؿة اهلل .ؾافؽتاب ادُؼدَّ س هق إذ ًا أنػاس اهلل أرشؾفا إػ أواين افقحل].
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .24ـام أن صخص ادسقح فف ضبقعتان :اف َّطبقعة افـّاشقتقة ,وافطبقعة
يتؽقن مـ ظـرص
افروح اف ُؼدُ س ,هؽذا أجض ًا افؽتاب ادُؼدَّ س َّ
افالهقتقةُ :ظـرص بؼي اشتؿدَّ ه مـ اد ُ َّ
طقبة مريؿ ,وظـرص إهلل مـ ُّ
وظـرص إهلل مـ اف ُّروح اف ُؼدُ س ,وكتقجة فذفؽ ؾنكَّف ـام ـان
بؼي ُمستؿدّ مـ ـتبة افقحل :ظؾؿفؿ واختباراهتؿ و ُفغتفؿ  ...إفخُ ,
ِ
افرب يسقع ادسقح هل مثؾ
تجسد خافق ًا مـ اخلط َّقة ,هؽذا ـؾؿة اهلل ادقحك هبا خافقة مـ اخلطل .إن بؼ َّية َّ
ادسقح ـؾؿة اهلل اد ُ ِّ
بؼ َّيتـا متام ًا يف ـؾ يشء ما خال اخلطِ َّقة ,وبؼ َّية افؽتاب هل مثؾ ـؾ اف ُؽتُب ما خال اخلطل].
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .37هذه إمقر افثالثة [أي :ما يتع َّؾؼ بافقحل] هل إذ ًا ـأيت :اخلطقة
إوػ :مـ اهلل إػ ـاتب افقحل ,وؾقف يصؾ إػ ذهـ ـاتب افقحل ما ُيريد اهلل أن يؼقفف .هذا هق اإلظالن .اخلطقة افثاكقة :مـ أواين
افر ُؿقق أو افقرق إػ ؿؾب
افر ُؿقق أو افقرق .وؾقف يؽتب افـَّبل ما ُيريده اهلل أن يؽتبف .وهذا هق افقحل .اخلطقة افثافثة :مـ ُّ
افقحل إػ ُّ
افؼارئ ,وؾقف يتؼ َّبؾ اإلكسان آشتـارة مـ جفة ما ُيريده اهلل أن يؼقفف ,وما ـتبف اهلل يف افؽتاب .وهذا هق اإلدراك .هذه هل اخلطقات
وادصب .وافؽؾ مـ ظؿؾ روح اهلل].
افثالث فقصقل أؾؽار اهلل إػ اإلكسانَّ .إَّنا تشؿؾ ادـبع وادجرى
ّ
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .44-36كظر ّيات افقحل :حاول افالهقتققن تػسر افقحل ,وؿدَّ مقا
فذفؽ كظر ّيات كذـر مـفا -1 :افـ ِ
َّظر َّية اف َّطبقعقة :ؾاظتز افبعض َّ
أن افقحل هق إهلام ضبقعل ـذفؽ اإلهلام افذي ُيصاحب ُّ
افشعراء
وإدباء يف ـتابة ؿصائدهؿ وأظامهلؿ افػـِّقة .فؽـ هذه افـ ِ
َّظر َّية مرؾقضة ٕ ََّّنا تتجاهؾ اف ُعـرص اإلهلل افذي يمـِّده افؽتاب ادُؼدَّ س
افروح اف ُؼدُ س" ( 2بط  -2 .)21 / 1افـ ِ
َّظر َّية ادقؽاكقؽقة أو اإلمالئ َّقة :وؾقفا
ظـدما يؼقل" :تؽ َّؾؿ ُأناس اهلل افؼديسقن َم ُسقؿغ مـ ُّ
َّظر َّية ظذ ظؽس افـ ِ
إن اهلل ؿام بنمالء ـتبة افقحل ما ـتبقا  ,متام ًا ـام فق ـان ُُي ِّرك آخة ـتابة أو إكساك ًا آخقًّا .هذه افـ ِ
ؿافقا َّ
افسابِؼة
َّظر َّية ّ
تتجاهؾ اف ُعـرص افبؼي ,وٓ يقجد أدكك شـد هلذه افـ ِ
َّظر َّية يف افؽتاب ادُؼدَّ س ,بؾ ظذ افعؽسَّ ,
إن فديـا افعديد مـ إد َّفة ظذ أن
صخصقة افؽاتب ومشاظره طاهرة ؾقام ـتب -3 )...( .افـ ِ
َّظر َّية ادقضقظقَّة :بؿعـك َّ
أن اهلل أوحك ٕواين افقحل بافػؽرة ؾؼط ,دون
افعبارات كػسفا ,إذ ترك فؽؾ ـاتب أن خيتار ِ
وفعؾ افذيـ اؿسحقا هذه افـ ِ
تدخؾ مـ جاكبفَّ .
افعبارات افتل تروق فف دون ُّ
َّظر َّية أرادوا
هبا تػادي أجَّة تـاؿضات يف افؽتاب ادُؼدَّ س ٓ يعرؾقن ح َّؾفا ,أو ظدم د َّؿة تارخيقة أو ظؾؿقة مزظقمة .فؽــا أجض ًا كرؾض هذه افـ ِ
َّظر َّية إذ
أن افؽتاب يـؼضفا -4 )...( .افـ ِ
َّظر َّية اجلُزئقَّة :وتعـل أن ُهـاك أجزاء يف افؽتاب ادُؼدَّ س ُمقحك هبا ,وأخرى ؽر ُمقحك هبا .وفؽل
ُيثبت أحد افالهقتقغ هذه افـ ِ
افرشافة إػ افعزاكقغ "اهلل  ...ـ َّؾؿ أباء ؿديامً بلنقاع (ويف حاصقة
َّظر َّية ,ؾنكَّف َّ
ؾَّس أية افقاردة يف ؾاحتة ِّ
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افؽتاب :بلجزاء أو ُجزئ ًّقا) و ُض ُرق ـثرة" -5 .افـ ِ
افروح َّقة :بؿعـك َّ
فؾروح ّقات ؾؼط ,أ ّما إمقر إخرى
أن اهلل أظطك افقحل ُّ
َّظر َّية ُّ
افزمان .ويؼقل صاحب افـ ِ
َّظر َّية َّ
إن اهلل تؽ َّؾؿ إفقـا
افتّارخيقة أو افعؾؿقة  ..إفخ ,ؾفل حتتؿؾ اخلطل ,صلَّنا صلن أجَّة ـتابات أخرى يف ذفؽ َّ
ؾع ً
افروحقة افتل أتت إفقـا مـ خالل هذه
افرشافة ُّ
ال ظـ ضريؼ ـتابف ادُؼدَّ س ,فؽـ فقست ك ُُصقص افؽتاب هل ـؾؿة اهلل ,بؾ ؾؼط ِّ
افؽؾامت].
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .63ضقاع افـ َُّسخ إصؾقة :أَشكا يف افػصؾ إول أن افؽتاب ادُؼدَّ س
هق صاحب أـز ظدد فؾؿخطقضات افؼديؿة .وؿد يـدهش افبعض إذا ظرؾقا أن هذه ادخطقضات مجقعفا ٓ تشتؿؾ ظذ افـ َُّسخ
إصؾقة وادؽتقبة بخط ـتبة افقحل أو بخط مـ تق َّفقا ـتابتفا ظـفؿ .ؾفذه افـ َُّسخ إصؾقة مجقعفا ُؾ ِؼدَ ت وٓ يعرف أحد مصرها.
افَّس مـ وراء شامح اهلل بػؼد مجقع افـ َُّسخ إصؾقة فؾقحل هق أن افؼؾب افبؼي يؿقؾ بطبعف إػ تؼديس
( )...وكحـ كعتؼد أن ِّ
وظبادة اف ُـؿخ َّؾػات ادُؼدَّ شة :ؾامذا ـان شقػعؾ أوئلؽ افذيـ ُيؼدِّ شقن ُخم َّؾػات افؼديسغ فق أن هذه افـ َُّسخ ـان مقجقدة افققم بغ
أجديـا؟ أي ظبادة ٓ تؾقؼ إٓ باهلل ـاكت شتُؼدَّ م فتؾؽ ادخطقضات افتل ـتبفا أواين افقحل بلنػسفؿ؟]
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .66 ,65إخطاء يف أثـاء ظؿؾقة افـسخ :فؽـ فقس ؾؼط أن افـُّ َسخ
إن ظؿؾقة افـَّسخ مل َ ْ
ت ُؾ مـ إخطاء .ؾؾؿ تؽـ ظؿؾقة افـَّسخ هذه وؿتئذ شفؾة ,بؾ َّ
إصؾقة ُؾ ِؼدَ ت ,بؾ َّ
إن افـُّ ّساخ ــاكقا يؾؼقن افؽثر
تعرضفؿ فؾخطل يف افـَّ ْسخ .وهذا اخلطل ـان ُظرضة فؾ َّتضا ُظػ ظـد تِؽرار افـَّسخ ,وهؽذا دوافقؽ .ومع أن
مـ ادش َّؼة باإلضاؾة إيل ُّ
افسابِؼ ,ؾؾقس معـك ذفؽ أن ظؿؾقة افـَّسخ
ـتبة افقفقد بذفقا ُجفد ًا خارؿ ًا فؾؿحاؾظة بؽؾ دؿة ظذ أؿقال اهلل ,ـام رأجــا يف افػصؾ ّ
ـاكت معصقمة مـ اخلطل .وأنقاع إخطاء ادحتؿؾ حدوثفا يف أثـاء ظؿؾقة افـسخ ـثرة مثؾ:
 -1حذف حرف أو ـؾؿة أو أحقاك ًا شطر بلـؿؾف حقث تؼع افعغ شفقا ً ظذ افسطر افتايل.
 -2تؽرار ـؾؿة أو شطر ظـ ضريؼ افسفق ,وهق ظؽس اخلطل افسابؼ.
 -3أخطاء هجائقة إلحدى افؽؾامت.
 -4أخطاء شامظقة :ظـدما ُيؿع واحد ادخطقط ظذ ـاتب ,ؾنذا أخطل افؽاتب يف شامع افؽؾؿة ,ؾنكف يؽتبفا ـام شؿعفا .وهق ما
حدث ؾعال يف بعض ادخطقضات افؼديؿة أثـاء كؼؾ أية افقاردة يف متك " 24 :19دخقل مجؾ مـ ثؼب إبرة" ؾؽتبت يف بعض
افـسخ دخقل حبؾ مـ ثؼب إبرةٕ ,ن ـؾؿة حبؾ افققكاكقة ؿريبة افشبف جدا مـ ـؾؿة مجؾ ,وٕن افػؽرة ؽر مستبعدة!
 -5أخطاء افذاـرة :أي أن يعتؿد افؽاتب ظذ افذاـرة يف ـتابة جـزء مـ أية ,وهق ظذ ما يبدو افسبب يف أن أحد افـساخ ـتب أية
افقاردة يف أؾسس" 9 :5ثؿر افروح" مع أن إصؾ هق ثؿر افـقر .وذفؽ اظتامد ًا مـف ظذ ذاـرتف يف حػظ أية افقاردة يف ؽالضـقة :5
 ,22وـذفؽ "يقم اهلل" يف 2بطرس 12 :3ـُتب يف بعض افـسخ "يقم افرب" وذفؽ فشققع هذا افتعبر يف افعديد مـ إماــ يف ـال
افعفديـ افؼـديؿ واجلديد.
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 -6إضاؾة احلقايش ادؽتقبة ـتعؾقؼ ظذ جاكب افصػحة ـلَّنا مـ ضؿـ ادتـ :وهق ظذ ما يبدو شبب يف إضاؾة بعض إجزاء افتل مل
ترد يف أؿدم افـسخ وأدؿفا مثؾ ظبارة "افسافؽغ فقس حسب اجلسد بؾ حسب افروح" يف رومقة  ,1 :8وأجض ًا ظبارة "افذيـ يشفدون
يف افسامء هؿ ثالثة "...افقاردة يف 1يقحـا ].7 :5
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .68افػسة ادػؼقدة :معروف ظـد افدارشغ أنف ـؾام َّ
ؿؾ افػاصؾ افزمـل
بغ ـتابة افـسخـة إصؾقة وبغ ادخطقط ادؽتشػ ؾفذا جيعؾ ادخطقط أـثر مدظاة فؾثؼة بف .ومما يؿقز ادخطقضات افتل فؾعفد
اجلديد بصػة خاصة ,ظـ خمطقضات أي ـتاب آخر مـ إظؿـال إدبقة إخرى ,هق أن افػاصؾ افزمـل بغ ـتابة افـسخة إصؾقة
وبغ ادخطقضات افتل وصؾتـا مـفا ؿصر كسبق ًا].
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .74 ,73افـسخة افسقـائقة ( :S Sinaiticus )41اـتشػت صدؾة ظـام
 1844بدير شاكت ـاتريـ يف جبؾ شقـاء بقاشطة افعالمة تشـدروف مـ فقبزج بلخامكقا ,افذي ـرس ظؿره ٓـتشاف خمطقضات
افؽتاب ادُؼدَّ س افؼديؿة ودراشتفا .ؾؾؼد ؿـادت افعـاية اإلهلقة افؽقكت تشـدروف إيل دير شاكت ـاتريـ فقبحث يف مؽتبتفا ظـ
خمطقضات ؿديؿة فؾؽتاب ادُؼدَّ س .وبعد ظدة أشابقع مـ افبحث دون جدوى ,وجد يف شؾة فؾؿفؿالت بعض افرؿقق ادعدة
فؾحـريؼ ,وـاكت مغطاة بؿخطقط أنقؼ ومضبقط أـثر مـ أي خمطقط آخر رآه مـ ؿبؾ .ؾلخذ مـفا  43ؿطعة ,ـام متؽـ مـ كؼؾ
شػري إصعقاء إرمقا .وحا ظاد إيل أوربا ؿام بطبع ما حصؾ ظؾقف بـػس هقئة أحرؾف إصؾقة .ثؿ زار افدير مرة ثاكقة شـة  1853ؾقجد
أجزاء مل يؽـ ؿد رآها مـ ؿبؾ ,وهل جزء مـ شػر افتؽقيـ .وأخرا ً ظاد مرة ثافثة شـة  1859مزود ًا بلمـر مـ إمزاضقر روشقا
إرثقذـيس مما شفؾ ملمقريتف هذه ادرة ,ؾعثر ظع افؼسـؿ ادتبؼل مـ هذه افـسخ ,وهل ظبارة ظـ  346صػحة خمبلة يف ؿبـق ,وـان
يشؿؾ معظؿ أجزاء افعفد افؼديؿ ,وافعفد اجلديد ـؾف .وفؼد ضبعت كسخة افعفد اجلديد افتل اـتشػت يف روشقا ظام  .1862ثؿ بعد
افثقرة افشققظقة بقعت هذه افرؿقق بام يعادل مبؾغ  514,444دوٓر أمريؽل (أـثر مـ كصػ مؾققن دوٓر!) إيل ادتحػ افزيطاين
يف  24ديسؿز  ,1933وـان هذا يؿثؾ أـز مبؾغ دؾع يف ـتـاب ظذ اإلضـالق فغاية هذا افتاريخ .وٓزافت تؾؽ ادخطقضة مقجقدة يف
ادتحػ افزيطاين إيل يقمـا احلارض .و ُيعت َؼد افققم أن ـ ً
ال مـ ادخطقضة افػاتقؽاكقة وادخطقضـة افسقـائـقة ـُتِبتا بـاء ظذ أمر اإلمزاضقر
ؿسطـطغ ضؿـ اخلؿسغ كسخة افتل أمـر بؽتابتفا ظذ كػؼة اإلمزاضقرية (اكظر افػصؾ افتاشع)].
يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .73افـسخة افػاتقؽاكقة ( :B Vaticanus )43وهك مـ أؿدم
ادخطقضات ادؽتشػة .ـُتبت يف مرص يف أوائـؾ افؼرن افرابع فؽـفا ك ُِؼؾت يف زمـ ؽر معروف إيل افػاتقؽان بروما ,و ُذـِرت ضؿـ
حمتقيات مؽتبتفا شـة  1475م .وهك حتتقى ظذ كحق  744ورؿة ,تشؿؾ ـؾ افؽتاب ,وفق أنف ُؾ ِؼـدت مـفا إجزاء مـ تؽقيـ -1
 ,46مزمقر  ,137 -145وـؾ اإلصحاحات افتافقة فعزاكقغ  .14 :9وؿد كؼؾـت إيل باريس بعد ؽزو كابؾققن إليطافقا فقؼقم افعؾامء
بدراشتفا .وهل مقجقدة أن يف افػاتقؽان].
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وحل افؽتاب ادُؼدَّس

يقشػ رياض :وحل افؽتاب ادُؼدَّ س ,مؽتبة اإلخقة  -صـ[ .73 ,72ادخطقط افسؽـدري : A - Alexandrinus )42(:وهق
افرؿائؼ اجلؾدية .وهق ُيتقى تؼريب ًا ظذ ـؾ افؽتاب ,وؿد ـُتب أص ً
ال ظذ 822
يعتز أـؿؾ افـُّ َسخ ويؼع يف أربع ُجم َّؾدات ضخؿة مـ َّ
ورؿة ,بؼك مـفا أن  773ورؿة ,وؾؼد  14أوراق مـ افعفد افؼديـؿ 25 ,مـ إكجقؾ متك ,واثـان مـ إكجقؾ يقحـا ,وثـالثة مـ رشافة
ـقركثقس .وؿد ُظثِر ظؾقف يف اإلشؽـدرية ظام  1624م .ويرجع تارخيف إيل أوائؾ افؼرن اخلامس ادقالدي .وؿد طؾ يف حقزة بطارـة
مرص حتك أهداه افبطريرك ـرفس فقـر ,بطريرك افؼسطـطقـقة شـة  1628إػ ادؾؽ تشارفس إول مؾؽ إكجؾسا ,وشاهؿ يف إظداد
افسمجة اإلكجؾقزية ادعتؿدة ( )KJVوكُؼؾ ظام  1853إيل ادتحػ افزيطاين حقث ٓزال مقجقد ًا إيل افققم].

يف ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقف َو َش َّؾؿ
كسلل اهلل أن يتؼ َّبؾ هذا اف َع َؿؾ ,وأن يؽقن خافص ًا فقجفف تعاػُ ,متَّبعغ ؾقف هدي كبقـا حمؿد َص َّذ ُ
شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ ظقية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ ( ,)873179ببـؽ آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كرص ,افؼاهرة ,مجفقرية مرص افعربقة

دزيد مـ افتَّقاصؾ:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء ,حمؿد صاهغ 44241445654247
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُم َّ
تتؿ افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿتف ّ
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