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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وقحالتحريف ال -  !سبقك بھا كيرلس

  التاعب الملقب بـ أبو المنتصر شاھينبقلم العبد الفقير إلى هللا 

م"ن يھ"ده هللا ف"/ ، ونع"وذ ب"ا� تع"الى م"ن ش"رور أنف"سنا وم"ن س"يئات أعمالن"ا ، ونستعين به ونستغفره ، الحمد � نحمده 
ِمضل له  ًل"ه ولي"ا مرش"دا وم"ن ي"ضلل فل"ن تج"د ، ُ ً ًوأش"ھد أن محم"دا عب"ده ، وأش"ھد أن ; إل"ه إ; هللا وح"ده ; ش"ريك ل"ه ، ّ
، ومح"ى الظلم"ة ، فكشف هللا به الغمة ، ونصح اBمة ، وأدى اBمانة ، َّبلغ الرسالة ، وصفيه من خلقه وخليله ، ورسوله 

وكلمته ألقاھا إل"ى م"ريم وروح ، م عبد هللا ورسوله وأشھد أن عيسى ابن مري، وجاھد في هللا حق جھاده حتى آتاه اليقين 
  .منه 

  ثم أما بعد ؛

ُاللھم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السَّموات واBرض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا  « َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََّ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ َّ
ُفيه يختلف ِ ِ َِ ْ ٍون اھدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تھدى من تشاء إلى صراط مستقيم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّْ ُْ ٍ َ ََ ُِ ِ ُِ َ ْ َْ ََ َ َ َ ََّ ْ ِْ   ).١٨٤٧-صحيح مسلم(»ْ

ِلقد قرأنا جميعا موضوع اBخ الفاضل معاذ عليان حول تحريف الكتاب المق"دس ُ  م"ن خ"/ل ترجم"ة أص"درتھا مطراني"ة ١ً
لترجمة اليونانية ُفي ھذه الترجمة نجد إدعاء بالباطل أنھا معتمدة على الترجمة القبطية وا، ببورسعيداBقباط اBرثودكس 

 إذا اطلع على ھذه الترجمة البورسعيدية ل"ن يج"د رغم أن أي طفل صغير قارئ لترجمة الفاندايك، لوست كوت وھورت
ًفج"زاه هللا خي"را عل"ى ك"شف ، اBم"ر عل"ى أكم"ل وج"هُوق"د ق"ام اBخ مع"اذ بف"ضح ھ"ذا ، ًفرقا قط إ; في موضعين أو أكثر

  .ُأباطيل ھذه الكنيسة المخادعة

ًأعتقد جازما أن أغلبية المسلمين والمسيحيين يعتق"دون ب"أن ھ"ذه الترجم"ة البورس"عيدية ھ"ي أو ترجم"ة عربي"ة قام"ت بھ"ا 
لكني"سة القبطي"ة ف"ي زم"ن الباب"ا ولكن ما أصابني بدش"ھة وذھ"ول أن ھن"اك ترجم"ة أخ"رى قام"ت عليھ"ا ا، الكنيسة القبطية
ف"إن ھ"ذه الترجم"ة الخائب"ة مج"رد إع"ادة ، ولكن ھذه الترجمة ليست ك"التي أنتجتھ"ا مطراني"سة بورس"عيد، كيرلس السادس

ولكن الترجمة التي أمر الباب"ا كي"رلس بإنجازھ"ا ، ُطباعة لترجمة الفاندايك مع تغيير بعض اBلفاظ التي ; تعجب الكنيسة
  .عربية جديدة ; تمت لترجمة الفاندايك من قريب أو بعيدُتعتبر ترجمة 

ولك"ن ل�س"ف ھ"ذه ، ًك"ون أن الكني"سة ب"ذلت مجھ"ودا ف"ي عم"ل ترجم"ة عربي"ة جدي"دة، قد يظن الكثيرون أن ھذا أمر جيد
عنه في ھ"ذا وھذا ما سنتكلم ، ِأت به اBوائل و; حتى اBواخرتأتت بما لم بل ، الترجمة مليئة بالزيف والبھتان والتضليل

وكي"ف وص"لوا ف"ي ، ولكن م"ا يھمن"ا ھ"و ا�ب"داع ف"ي التحري"ف، فإن التزييف والتحريف حرفة الكنيسة منذ القديم، البحث
ھ"ذه ھ"ي الكني"سة القبطي"ة ظل"ت عل"ى م"ر الع"صور ت"ستخف ، التحريف إلى آفاق جديدة لم يسبقھم إليھا أحد م"ن الع"المين

وسنقوم ببيان جميع ھذه اBمور باBدلة التي ; تقبل النقاش ولكن ا�ن ، شعرونبعقول أتباعھا وتوردھم المھالك وھم ; ي
  .فلنتعرف على ترجمة البابا كيرلس السادس

                                                 
ِمعاذ عليان 1   ارى ؟ م على يد البابا شنودة فھل إعترض النص٢٠٠٦الكتاب تم تحريفه سنة : ُ

http://www.eld3wah.net/html/m03az/new-bible.htm 
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ِتأمل في ھذه اBسماء التي ستكتب بالماء العكر في صفحات الموس"وعة ال"ضخمة الت"ي تحت"وي عل"ى أس"ماء ال"ذين ق"اموا  َ ُ
قام""ت بالترجم""ة لجن""ة اعتم""د ت""شكيلھا قداس""ة الباب""ا كي""رلس ال""سادس باب""ا (: بتحري""ف الكت""اب المق""دس عب""ر الع""صور

مكونة من نيافة اBنب"ا غريغوري"وس أس"قف الدراس"ات ، ا;سكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل أفريقيا والشرق
اBس"تاذ ال"دكتور ب"اھور و، واBس"تاذ ال"دكتور م"راد كام"ل، واBس"تاذ زك"ي ش"نودة، العليا والثقافة القبطية والبحث العلم"ي

  ).واBستاذ حلمي مراد، لبيب

ًك"ان ثم"ة ش"عور ;يفت"أ ي"زداد وض"وحا وإلحاح"ا (: وا�ن اقرأ ھذه الكلم"ات وت"دبرھا Bنن"ا س"نقوم بك"شف زي"ف ك"ل كلم"ة ً
، ديثتساير أسلوب ھذه اللغة ف"ي الع"صر الح"، بالحاجة إلى إعادة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية ترجمة جديدة

مع ا�حتفاظ في الوق"ت نف"سه بالدق"ة التام"ة ف"ي الترجم"ة ، وتتوخى بقدر ا�مكان س/مة التركيب اللغوي وس/سة التعبير
ًوالتزام النصوص اBصلية التزاما كام/ ُومن ثم شكلت لجن"ة ترجم"ة الكت"اب المق"دس برعاي"ة ح"ضرة ص"احب القداس"ة . ً

، وباھتم"ام دار المع"ارف، ي"رك الك"رازة المرق"سية ف"ي ك"ل أفريقي"ا وال"شرقالبابا كيرلس ال"سادس باب"ا ا;س"كندرية وبطر
وق"د ش"رعت اللجن"ة تق"وم بھ"ذه المھم"ة واض"عة ن"صب أعينھ"ا . للنھوض بترجمة الكتاب ترجمة جديدة إلى اللغ"ة العربي"ة

  .٢)مراعاة ا;عتبارات السالقة إلى أقصى الحدود

 ف"ي إعتب"اري -وھ"ذا ال"ذي سأعرض"ه ا�ن ، اس"تي للعھ"د الجدي"دا�ن سنقوم بعرض أب"شع تحري"ف رأيت"ه عل"ى م"دار در
ُو; أري""د م""ن أح""د أن يت""سرع ويق""ول أن التاع""ب يب""الغ ف""ي إنفعال""ه،  قم""ة الھ""رم التحريف""ي-الشخ""صي  ب""ل أنك""م ، ; وهللا، ٍ

  :وا�ن إليكم النص، سترون ا�ن وستدركون دون شرح مدى بشاعة التحريف

                                                 
  ٥إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى صـ  2

  ٩٧٧-٠٢-٦٤٠٦-٧الترقيم الدولي  ، ٢٠٠٣/١٦٦٥ رقم ا�يداع  ،ع.م. القاھرة ج- كورنيش النيل ١١١٩ -دار المعارف : الناشر
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  ٣: ١٧إنجيل يوحنا 

  ٣) يسوع المسيح الذي أرسلتهمع، ي الحياة اBبدية أن يعرفوك أنت ا�له الحق الواحد وحدهوھذه ھ(

ھل أدركتم الجريمة التي تم"ت ، ترجمة مثالية للشعب القبطي! وكأنه يقول أنه ; يوجد إله آخر حقيقي مع يسوع المسيح 
ترجم"ة ف"ي الع"الم أجم"ع قب"ل ھ"ذه الترجم"ة أو في عھد البابا كيرلس السادس من خ/ل لجنة اعتمدھا بنف"سه ؟ ھ"ل ھن"اك 

ولم"اذا ل"م يقوم"وا بإض"افة ! بعدھا قامت بترجمة ال"نص بھ"ذا ال"شكل الب"شع ؟ بھ"ذه الترجم"ة جعل"وا ا�ب إلھ"ا م"ع ي"سوع 
ِفي كل يوم أزداد يقينا على يقين أن من يأت بمثل ھذه اBفعال المشينة التي تجلب ال! الروح القدس ليكملوا الثالوث ؟ عار ً

أم"ا  (٣٦: ٢٣وت"ذكر مع"ي كلم"ات العھ"د الق"ديم ف"ي س"فر أرمي"ا ، على أصحابھا ; يمكن أن يكون صاحب عقي"دة س"ليمة
  ). رب الجنود إلھناإذ قد حرفتم ك(م ا'له الحيوحي الرب ف/ تذكروه بعد Bن كلمة كل إنسان تكون وحيه 

  :الترجمات العربية المعروفة في الشرق ا2وسط

 .والحياة اBبدية ھي أن يعرفوك أنت ا�له الحق وحدك ويعرفوا الذي أرسلته يسوع المسيح :وعيينا>باء اليس •

 .وحياة الخلود ھي أن يعرفوك أنت ا�له الحق وحدك، ويعرفوا عيسى المسيح الذي أرسلته :ا'نجيل الشريف •

ن يعرف"وا ي"سوع الم"سيح ال"ذي والحي"اة اBبدي"ة ھ"ي أن يعرف"وك أن"ت هللا الحقيق"ي وح"دك، وأ :المبAسطةالعربية  •
 .أرسلته

 .والحياة اBبدية ھي أن يعرفوك أنت ا�له الحق وحدك ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته :العربية المشتركة •

  .وھذه ھي الحياة ا;بدية ان يعرفوك انت ا;له الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته :الفاندايك •

  .يسوع المسيح:  ھي أن يعرفوك أنت ا�له الحق وحدك، والذي أرسلتهوالحياة اBبدية :ترجمة الحياة •

  .والحياة اBبدية ھي أن يعرفوك، أنت ا�له الحقيقي الوحيد، والذي أرسلته، يسوع المسيح :البولسية •

 .والذي أرسلته يسوع المسيح. أن يعرفوك أنت ا;ه الحق وحدك. وھذه ھي حياة اBبد :ا>باء الدومنيكان •

رغم أنھا لم ترد ، مرتين" يعرفوا"تجد أن الترجمات اBربعة اBولى تضع كلمة ، ًيدا إلى ھذه الترجمات وتدبرھاانظر ج
ف"إن ال"نص يف"صل ، ولكن ھذا حتى يفھم صاحب الفھم السقيم المعن"ى ال"صحيح لل"نص، في النص اليوناني إ; مرة واحدة

جم"ات ومت"ع عيني"ك ب"النظر إل"ى ھ"ذه المخطوط"ة العربي"ة  ولك"ن دع"ك م"ن ھ"ذه التر،بين معرف"ة ا�ل"ه ومعرف"ة الرس"ول
  :الرائعة الخاصة بدير سانت كاترين

                                                 
  ١٣٨ا�نجيل للقديس يوحنا صـ  3
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  )وھذه ھي الحياة الداھرة لكي يعرفون انك انت هللا الحق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت(

  نص واضح وصريح، �ب وحده ھو هللا
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 ف"ي ال"نص اليون"اني م"ن خ"/ل ع/م"ات ةموج"ودقضية الف"صل ب"ين العب"ارة الخاص"ة ب"ا�ب واBخ"رى الخاص"ة بي"سوع 
فھناك ع/مات ترقيم نج"دھا ف"ي المخطوط"ات اليون"اني تف"صل ال"نص إل"ى مق"اطع منف"صلة حت"ى ي"صبح معن"ى ! الترقيم 

ًالنص جليا واضحا ً.  

α�τη�δέ��στιν���αώνιος�ζωή����

�να�γινώσκωσι�σ��τ�ν�µόνον��ληθιν�ν�Θε�ν����

κα �!ν��πέστειλας�#Ιησο%ν�Χριστόν�

  المخطوطة السينائية

  

  المخطوطة السكندرية

  

والتي ھ"ي آخ"ر كلم"ة ) Θε�Θε�Θε�Θε�νννν( كلمة بعدستجد أن ھناك نقطة فاصلة ، ;حظ ع/مات الترقيم وأماكنھا في المخطوطتين

نقط"ة تف"صيل ب"ين ھ"ذه ال، ولكن ترتيب الكلمات ف"ي اليوناني"ة مختل"ف، ) الحقيقي وحدكاKلهان يعرفوك انت (في عبارة 
وجميع العق/ء يعلمون أن ع/مات الترقيم توضع في النص ، العبارة الخاصة با�ب والتي بعدھا الخاصة بيسوع المسيح

  .من أجل توضيح المعاني وإبرازھا
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ھن"اك م"صيبة ، بغض النظر عن ع/مة الترقيم الفاصلة ب"ين العب"ارة الخاص"ة ب"ا�ب واBخ"رى الخاص"ة بي"سوع الم"سيح
ھ"ذه الجريم"ة ھ"ي ترجم"ة كلم"ة ، أخرى بل إنھا جريمة في حق كل مسيحي وثق ف"ي أمان"ة اللجن"ة القائم"ة عل"ى الترجم"ة

)κα  ( ًمطلق"ا" م"ع"ي بمعن"ى فإن ھذه الكلم"ة ; ت"أت" مع"اليونانية الشھيرة إلى ف"إن أص"حاب أق"ل ن"سبة عل"م ف"ي اللغ"ة ، ُ

ھ""ذا ، "م""ع"ل""ذلك ; نج""د ترجم""ة عربي""ة واح""دة ترجمتھ""ا إل""ى ، ھ""ي ح""رف العط""ف)  κα (اليوناني""ة يعلم""ون أن كلم""ة

  .با�ضافة إلى جميع الترجمات ا�نجليزية

  :الترجمات ا'نجليزية العالمية القديمة والحديثة

• ASV And this is life eternal, that they should know thee the only true God, and him 
whom thou didst send, even Jesus Christ. 

• BBE And this is eternal life: to have knowledge of you, the only true God, and of 
him whom you have sent, even Jesus Christ. 

• CJB And eternal life is this: to know you, the one true God, and him whom you 
sent, Yeshua the Messiah. 

• CSB This is eternal life: that they may know You, the only true God, and the One 
You have sent-- Jesus Christ. 

• DBY And this is the eternal life, that they should know thee, the only true God, and 
Jesus Christ whom thou hast sent. 

• DRA Now this is eternal life: That they may know thee, the only true God, and 
Jesus Christ, whom thou hast sent. 

• ERV And this is life eternal, that they should know thee the only true God, and him 
whom thou didst send, even Jesus Christ. 

• ESV And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ 
whom you have sent. 

• GNV And this is life eternall, that they knowe thee to be the onely very God, and 
whom thou hast sent, Iesus Christ. 

• GWN This is eternal life: to know you, the only true God, and Jesus Christ, whom 
you sent. 

• KJG And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus 
Christ, whom thou hast sent. 

• KJV And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus 
Christ, whom thou hast sent. 

• MRD And this is life eternal, that they may know thee, that thou art the only true 
God, and whom thou hast sent, Jesus Messiah. 

• NAB Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the 
one whom you sent, Jesus Christ. 
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• NAS "And this is eternal life, that they may know Thee, the only true God, and 
Jesus Christ whom Thou hast sent. 

• NAU "This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus 
Christ whom You have sent. 

• NET Now this is eternal life– that they know you, the only true God, and Jesus 
Christ, whom you sent. 

• NIB Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus 
Christ, whom you have sent. 

• NIV Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus 
Christ, whom you have sent. 

• NJB And eternal life is this: to know you, the only true God, and Jesus Christ whom 
you have sent. 

• NKJ "And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus 
Christ whom You have sent. 

• NLT And this is the way to have eternal life-- to know you, the only true God, and 
Jesus Christ, the one you sent to earth. 

• NRS And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus 
Christ whom you have sent. 

• PNT This is lyfe eternall, that they myght knowe thee, the only true God, and Iesus 
Christe whom thou hast sent. 

• RSV And this is eternal life, that they know thee the only true God, and Jesus Christ 
whom thou hast sent. 

• RWB And this is life eternal, that they may know thee the only true God, and Jesus 
Christ, whom thou hast sent. 

• TNT This is lyfe eternall that they myght knowe the that only very God and whom 
thou hast sent Iesus Christ. 

• WEB And this is life eternal, that they may know thee the only true God, and Jesus 
Christ whom thou hast sent. 

• YLT and this is the life age-during, that they may know Thee, the only true God, 
and him whom Thou didst send -- Jesus Christ; 
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  :؟)  κα( ھل تجد كلمة ٤انظر إلى ھذه الصورة

  

  ً.أبدا" مع"; تأتي بمعنى )  κα(فإن كلمة ، بالطبع لن تجد فإن كلمة

                                                 
 ٧٥٤ صـ -)  بدون-مع  (-) م( حرف الـ -دليل عربي يوناني إلى ألفاظ العھد الجديد : اBب صبحي حموي اليسوعي 4
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  :أما بالنسبة للغة القبطية فإليكم ترجماتھا، ھذه من ناحية اللغة اليونانية والترجمات العربية وا�نجليزية

  :٥النسخة القبطية الصعيدية

  

3 But this is the life for ever, that they should know thee the true God alone, and him 
whom thou sentest, Jesus the Christ. 

  .والذي أرسلته يسوع المسيح،  وحدك أن يعرفوك ا�له الحقيقيأنھم يجب،  ھي الحياة إلى اBبدلكن ھذه: الترجمة

  :٦البحيريةالنسخة القبطية 

 

3 And this is the eternal life, that they may know thee the one true God alone, and him 
whom thou sentest, Jesus Christ. 

 .والذي أرسلته يسوع المسيح، يدوح الحقيقي ال الواحدأن يعرفوك ا�له، وھذه ھي الحياة اBبدية: الترجمة

وھ"ذه ھ"ي الحي"اة اBبدي"ة أن يعرف"وك أن"ك الواح"د وح"ده (: ٧ًھناك أيضا ترجمة رائعة أوردھا القس شنودة م"اھر إس"حاق
  .)المسيح الذي أرسلتها�له الحق ويسوع 
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  :٨ا�راميةفي النھاية نختم بنسخة البشيتا 

  

؟ ل"ن تج"د ھ"ذا إ; ف"ي ترجم"ة الباب"ا كي"رلس )  ي"سوع الم"سيحمAع ا�له الح"ق الواح"د وح"ده: (أين ھي الترجمة التي تقول
  .السادس

ِ ون"ضع فيھ"ا م"ا ل"م ي"أت ب"ه أح"د م"ن نريد أن نصدر ترجمة جدي"دة"أتخيل البابا شنودة يتحدث مع اBنبا بيشوى فيقول له 
  .!"سبق لھا كيرلس "فيرد اBنبا بيشوى ويقول " قبل

ِ معاذ عليان الحبيبواBخ ھذا البحث إھداء ل�خ الحبيب أبو رائد ُ  

  الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات
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