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 الكتاب وحتريف بصرية
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 واجب إيداء

 

ي األكادميية واملٌهجية ٌ  و  ل  إىل هي ع  , ي اللغة اليىًاًيةٌ  و  ل  إىل هي ع  
 ة تياى روعة اآليات القرآًيةي  ف  ي  ي ك  ٌ  و  ل  ع   إىل هي, العلوية

 ي وهُع لِّوي وحثيثيخ  ي  إىل أتي وش  

 حفظَ اهلل ورعاٍ (الشيخ عربم. حموذ رفاعي )

 هي أجل ًشرٍ وإىل كل هي حية العلن ويعول
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 عواييفًرس امل

 
 ُمختصر البحث. 
 المقدمة. 
 مدخل إلى نقاط البحث. 
 اختالفات بين الترجمات والنسخ اليونانية. 

 .االختالفات بٌن الرتمجات ۩
 .االختالفات بٌن النص ادلستلم والنص النقدي ۩
 .ُمالحظات حول الرتمجات ۩

 من أين جاء االقتباس ؟ 
 .٘ٗ/ٙالنص الثاين: يوحنا  ۩  .ٖٕ/ٕالنص األول: مىت  ۩ .أمساء مراجع اقتبس منها كتبة العهد اجلديد ۩
 .٘ٔ/٘ٔالنص اخلامس: أعمال  ۩ .ٖٗ-ٕٗ/ٚالنص الرابع: أعمال  ۩  .ٖٗ-ٕٗ/ٚالنص الثالث: أعمال  ۩

 هل كان كاتب إنجيل مرقس أمينا ؟ 
 .()النص النقدي - ٕ/ٔمرقس  -اجلزء األول من االقتباس  ۩
 .()النص النقدي - ٖ/ٔمرقس  -اجلزء الثاين من االقتباس  ۩
 .ُمَلخَّص ىذا اجلزء ۩

 أيهما كتب مرقس: األنبياء أم أشعياء ؟ 
 .األدلة اآلبائية ۩ .(األدلة اخلارجية )ما ؼُلص مصادر النص ۩
 .(ارجية )ما ؼُلص مصادر النصُمَلخَّص األدلة اخل ۩
 .(األدلة الداخلية )تفسًن ما وجدناه ُب مصادر النص ۩
 ."ًب تغيًن "إشعياء" إىل "األنبياء -أقوال العلماء  ۩
 .ظات على أقوال العلماءتعليقات ومالح ۩
 .(ُمَلخَّص األدلة الداخلية )تفسًن ما وجدناه ُب مصادر النص ۩

 نظريات أخرى واعتراضات للعلماء. 
 .ألخرىالدَّاِفع وراء النظريات ا ۩
رَكَّب إلشعياء فقط يعين أن الكاتب أخطأ ۩

ُ
 .عزو االقتباس ادل

 .سياسة التشكيك ُب مصداقية ادلخطوطات ۩
 .نصائح دانيال واالس دلن ال يقبل األدلة ۩
 .التوفيق بٌن األناجيل -النظرية الثانية  ۩ .عزو االقتباس دلرجع زُلدد -النظرية األوىل  ۩
 .مالخي فقط بدون إشعياء -النظرية الرابعة  ۩ .إشعياء فقط بدون مالخي -النظرية الثالثة  ۩
 .ُمَلخَّص ما سبق ۩

 الخاتمة. 
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 ختصر البحثُم

توخككح ءككالء أن ىككذا إشكككاليات كثككًنةع واعرتاخككات خطككًنةع ونظريككات مثككًنةع مككن نصككٌن فقككط مككن إصليككل مككرقس   إشكككاليات  
نسببة هب   أخذىا من العهد القدميع ومل يستطع  بتحريف اقتباسات. كاتب إصليل مرقس قام اهلل من بوحيالكتاب بالتأكيد ليس مكتوباً 

لكنص إصليكل مكرقس.  مقصبودتوخح لنا ما حدث مكن رريك   مشاكل نصيةإىل مصادرىا الصحيحةع باإلخافة إىل ذلك صلد  االقتباسات
النيب"ع فبعكس ما صلده ُب ترمجة الفاندايكع وحبسب قواعد النقد النصيع  أشعياء" أم "األنبياءهر ىذه ادلشاكل النصيةع مشكلة "ولعل أش

". البحكث سيكشك  األنبيباءكمكا ىكو مكتكوب ُب "ع ولكيس: "أشبعياء النبب كمكا ىكو مكتكوب ُب : "وىك ٕ/ٔالشكل األقدم لنص مكرقس 
لكلمككة  التحريببف البببُمتبَّعَّم دإصليككل مككرقس ُب التعبككًن عككن ادلصككدر الصككحيح القتباسككوع باإلخككافة إىل  بككنذن اهلل جككل وعككال عككن قصككور كاتككب

" ألن االقتباس ادلكتوب بعد ىذه العبارة مباشرة ليس موجوداً ُب سفر أشعياء النيب   ومن ىنكا سكُنلِقي األنبياء" ورويلها إىل "أشعياء النيب"
دع وكي  يتعامل العلماء مع ىذه اإلشكاليةع أمل يكن كاتب ىذا اإلصليل يعلم أن الكنص ادلقتكبس بالتحدي وح  إنجيل مرقسالضوء على 

لككيس موجكككوداً ُب سكككفر أشكككعياء ك  وكيككك  يرتككككب الكاتكككب مثكككل ىكككذا اخلطككأ وىكككو ُمسكككاأ مكككن الكككروح القكككدس ك  وُب النهايكككة صلكككد أن نصكككٌن 
 يكشفان لنا عن بشرية ورري  أقدم أناجيل العهد اجلديد.

 

 قدمةامل

ع مكن يهكده اهلل فكال ُمِضكل لكوع ن شكرور أنفسكنا ومكن سكيأات أعمالنكاونعكوذ بكاهلل تعكاىل مكع ونستعٌن بو ونستغفرهع احلمد هلل ضلمده 
ع وصفيو من خلقو وخليلوع وأشهد أن زلمداً عبده ورسولوع ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لووأشهد أن ع لّياً مرشداً ومن يضلل فلن جتد لو و 

وأشككهد أن ع وجاىككد ُب اهلل حككق جهككاده حككىت قتككاه اليقككٌنع وزلككى الظلمككةع فكشكك  اهلل بككو الغمككةع ونصككح األمككةع وأدى األمانككةع غ الرسككالةبلَّكك
 .وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح منوع عيسى ابن مرمي عبد اهلل ورسولو 

 ٍب أما بعد ؛

رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسكرَاِفي »  َل فَكاِطَر السَّكَمَواِت َواأَلْرِض َعكامِلَ اْلَغْيكِب َوالشَّكَهاَدِة أَنْكَك َرُْككُم بكَكٌْنَ ِعبَكاِدَ  ِفيَمكا َككانُوا ِفيكِو اللَُّهمَّ َربَّ ِجبكْ
 (.ٚٗٛٔ-سلمصحيح م) «ؼَلَْتِلُفوَن اْىِدِِن ِلَما اْخُتِلَ  ِفيِو ِمَن احلَْقِّ بِِنْذِنَك ِإنََّك تَكْهِدى َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

َّككًْنِ اللّكِو َلَوَجكُدواْ ِفيككِو اْخِتالَفكاً َكثِكًناً }تبكار  وتعكاىل ُب كتابككو الككرمي: اهلل قكال   ]النسككاء :  {أَفَكاَل يَكتَككَدبكَُّروَن اْلُقكْرقَن َولَكْو َكككاَن ِمكْن ِعنكِد 
نهج ىو اكتشاف ما إذا كان ىذا الكتكاب أي كتاب من الكتبع واذلدف من ىذا ادل على تطبيقوع ىذه اآلية تعطينا منهجاً نستطيع [ٕٛ

. أمتىن أن يستحضر كل قارئ ىذه اآليكة وىكو يقكرأ مجيكع أجكزاء البحكثع فكميكة االختالفكات الكو سكنقوم بواجهتهكا كبكًنة من عند اهلل أم ال
ادلختلفكةع وأيضكاً بكٌن مصكادر الكنص  للغايةع من أول االختالفكات ادلوجكودة بكٌن الرتمجكاتع مكروراً باالختالفكات ادلوجكودة بكٌن النسكي اليونانيكة

 نص.الادلختلفةع باإلخافة إىل االختالفات ادلوجودة بٌن العهد اجلديد والعهد القدميع وُب هناية سنصل إىل االختالفات بٌن العلماء حول 

 



 [5... ] االقتباسات والتحريفات ٖ-ٕ/ٔمشاكل مرقس  

www.alta3b.wordpress.com 

اَل يَْأتِيكِو  (ٔٗ)َلمَّا َجاءُىْم َوِإنَّكُو َلِكتَكاٌب َعزِيكٌز ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر }عن القرقن الكرمي:  عال ُب زُلَكم التنزيلو  جال اهلليقول و  
يٍد  َوإنَُّو وقولو: }] ىاتٌن اآليتٌن فقال: الطبريَفسَّر اإلمام ع وقد [كْ لَ صِّ ({ ]فُ ٕٗ)اْلَباِطُل ِمن بَكٌْنِ يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحَِ

ع وحفظه من كّل من أراد له تببدياًل  أو تحريفبًا  أو تيييبراً كره: وإن ىذا الذكر لكتاب عزيز بنعزاز اهلل إيكاهع { يقول تعاىل ذ َلِكتاب َعزِيزٌ 
ع تيييبر  بييبد  وشيطان مارد. )...( وأوىل األقوال ُب ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناه: ال يستطيع ذو باطل بكيده يّن ي وجِ سّ من إنْ 

 [ٔ][و بوع وذلك ىو اإلتيان من بٌن يديوع وال إحلاأ ما ليس منو فيوع وذلك إتيانو من خلفو.وتبديل شيء من معانيو عما ى

ىذا ما يعتقده ادلسلم ُب القرقن الكرميع أمكا صصكوص الكتكاب ادلقكدسع فكنن ىكذا البحكث سكيتناول كيك  ًب رريك  نصكوص عكن  
اب ادلقدس مل ػُلفظ على احلقيقةع وإن ادََّعى أصحاب الكتكاب بكأن فالكتأصلهاع وكي  ًب تبديل وتغيًن نصوص من أجل أّراض ُمَعيَّنةع 

 اهلل تعهد حبفظو.

وال ينكزل  ع{ أي ال يكذبو شكيء شلكا أنكزل اهلل مكن قبكلِمن بَكٌْنِ يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفوِ  ْلَباِطلُ ٱالَّ يَْأتِيِو }]أيضاً:  القرطب  وقال اإلمام 
أحككدعلا: الغالككب  ع{ والعزيككز لككو معنيككانَوِإنَّككُو َلِكتَكككعٌب َعزِيككزٌ فقككال: }]قككائاًل:  الببرازيضككي  اإلمككام ع وي[ٕ][مككن بعككده كتككاب يبطلككو وينسككخو.

والثاين: الذي ال يوجد نظًنهع أما كون القرقن عزيزاً بعىن كونو ّالباًع فاألمر كذلك ألنو بقوة حجتو ّلب على كل ما سكواهع وأمكا   عالقاىر
 يََديْكِو َواَل ِمكْن ِمكن بكَكٌْنِ  ْلبَككعِطلُ ٱالَّ يَْأتِيكِو ع فكاألمر ككذلك ألن األولكٌن واآلخكرين عجكزوا عكن معارخكتوع ٍب قكال: }كونو عزيزاً بعكىن عكدمي النظكًن

 [ٖ][{ وفيو وجوه: األول: ال تكذبو الكتب ادلتقدمة كالتوراة واإلصليل والزبور.َخْلِفوِ 

وي على احلق كلوع وليس فيو باطل البتةع فكال يوجكد كتكاب قبكل القكرقن ال شك وال ريب ُب أن القرقن ال نظًن لوع فهو الذي ػلت 
احلقيقككةع وكككل كتككاب خالفككوع أ هككرت لنككا األدلككة و  احلككق أو بعككده يسككتطيع أن يثبككك أن القككرقن ػلتككوي علككى خطككأع فككالقرقن دائمككاً مككا يوافككق

ادلقكدس لكيس حالكو كحكال القكرقنع فكنن أسكفار الكتكاب  ولككن الكتكاب والرباىٌن أن الكُمخال  للقرقن علكى الباطكلع وأن القكرقن حكق مبكٌن.
ادلقدس تكذب بعضها بعضاًع وىكذا سنرى ُب ىذا البحثع أن العهد القدمي يثبك بطالن ما ُكِتَب ُب العهد اجلديدع وأن الكتاب ادلقدس 

 ال يوافق احلقيقةع بل ؼلالفو ونستطيع أن نلمس ادلخالفة بأيديناع وأن نراىا بأعيننا.

أن ىنا  الكثكًن شلكن قكد ال يُطيكق قكراءة البحكث كلكوع لكذلك قمكك بفهرسكة مواخكيع البحكثع حكىت يسكتطيع أي شكخص أن أعلم  
ل ُب البحكث مكن أجكل لكم يكا أخكي رَحكك اهللع أنكين مل أطكيصل إىل اجلزء الذي يريده دون أن يتحمل مشقة قراءة البحث ككاماًلع ولككن اع

من معلومةع قد تسبب ُب زيادة إؽلانو لو كان مسلماًع أو قد تسبب ُب ىدايتو لو كان ًّن ذلك.  اإلطالةع وإظلا من أجل أن ال أحرم أحداً 
ن سلفنا الكرام ما صلوا علينا بعلم قطع وكتبوا لنا اجمللدات الضخمةع وما علينا إال أن ننهل من علومهمع فأحببك أن إواعلم أخي ُب اهللع 

 صصوص موخوع البحث. اسأل اهلل أن يتقبل مينع وأن ينفع بالبحث كل من يقرأه. اهأعرفمعلومة  كل أسًن على درهبم وأن أكتب

 

 

 

                                                 
1

 .٘ٗٗو ٖٗٗصك -نع طبعة دار ىجرع اجلزء العشرون ع جامع البيان عن تأويل قي القرقتفسير الطبريأبو جعفر زلمد الطربي:  
2

 .ٕٛٗصك -ع طبعة مؤسسة الرسالةع اجلزء الثامن عشر الجامع ألحيام القرآنأبو عبد اهلل زلمد القرطيب:  
3

 .ٕٖٔصك -ع طبعة دار الفكرع اجلزء السابع والعشرون التفسير اليبير ومفاتيح الييبفخر الدين زلمد الرازي:  

 نتصر شاهينأبو الم
 ٖٔٗٔرمضان  ٜ
 ٕٓٔٓ أّسطس ٜٔاخلميسع 
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 مدخل إىل نقاط البحث

 ىذا البحث يدور حول نصٌن من إصليل مرقس: 

 :ٖ-ٕ/ٔإنجيل مرقس  ۩

َصْوُت َصكارٍِخ ُب اْلبَكرِّيَّكِة:  ٖي الَِّذي يُكَهيُِّئ َطرِيَقَك ُقدَّاَمَك. َىا أَنَا أُْرِسُل أََماَم َوْجِهَك َمالَكِ »َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ُب األَنِْبَياِء:  ٕ )الفاندايك(
 «.أَِعدُّوا َطرِيَق الرَّبِّ اْصنَكُعوا ُسبُكَلُو ُمْسَتِقيَمةً 

ة حسكب ترمجك -النصٌن اقتباساًع جزء منو مذكور ُب العدد الثاينع واجلزء اآلخر ُب العدد الثالث. ىذا االقتبكاس منسكوب  صلد ُب 
"ع األنبيكاءالضوء على مصكدر االقتبكاس "بالنظر إىل الرتمجات والنصوص اليونانية ادلختلفةع ٍب نلقي . سنقوم أواًل "األنبياءإىل " -الفاندايك 

  سكنجد أن االقتبكاس ُمرَكَّكب مكن أكثكر مكن مصكدرع وىنكا ٍب نقوم بدراسة االقتباس نفسوع ودقكة االقتبكاس مكن ادلرجكع ادلشكار إليكو ُب الكنص.
 ".األنبياءمشاكل كثًنة ُب النقل من ادلصدرع وُب عزو االقتباس إىل مرجع "

نذا حبثنكا ُب الرتمجككات العربيككة فككعككن االختالفكات الككو صلكدىا بككٌن الرتمجكاتع والنصككوص اليونانيكةع  اجلكزء الثككاين مكن البحككث سكيكون 
وعلى خوء ىذه ادلعلومة؛ سنقوم بطرح ادلشاكل الكو سكتنتج عكن ". األنبياء" وليس "إشعياء النيبمنسوب إىل " سنجد أن االقتباس األخرى

 " وحده.إشعياء النيبنسبة االقتباس الكُمرَكَّب إىل "

بسبب االختالفات  والو رتوي على العديد من ادلشاكل النصية عٕ/ٔوُب النهاية سنقوم بدراسة نصية نقدية حول نص مرقس  
: كما كتب مرقس -حبسب قواعد النقد النصي  -ختالف ادلوجود حول مصدر االقتباسع ىل ادلخطوطاتع وسنقوم بالرتكيز على االبٌن 

". وُب ىككذا اجلككزء سككنقوم بالكشكك  عككن جرؽلككة رريكك  مقصككودةع وسككنلقي الضككوء علككى أسككباب النككيب شككعياءإ" أم "األنبيككاءىككو مكتككوب ُب "
 التحري  وقراء العلماء حول ىذه ادلشكلة.

 :نقاط البحث ۩

 (ادلوجودة بٌن الرتمجات والنسي اليونانية اتختالفال)ا  .ٌنصية ادلوجودة ُب النصادلشاكل الن. 

  ىل غلوز نسبة االقتباس الكُمرَكَّب إىل "األنبياء" فقط ك(   األنبياء. -مصدر االقتباس( 

  شعياء" فقط ك(إ)ىل غلوز نسبة االقتباس الكُمرَكَّب إىل "   شعياء.إ -مصدر االقتباس 

 مشاكل ُب نقل كاتب اإلصليل من مصادر االقتباسات.( ُمرَكَّب ودقة النقل من ادلصادر.االقتباس الك( 

 أي قراءة ىي األصلية ك ودلاذا ًب رري  النص ك(  ادلشكلة النصية: األنبياء أم أشعياء ك( 

 .شكاليات.()مناقشة نظريات العلماء ادلختلفةع واحللول ادلقدمة لإل نظريات العلماء ومناقشاهتم لإلشكاليات 

وُب النهايةع سنكتش  بنذن اهلل عز وجل مع ىكذا البحكث أن كاتكب إصليكل مكرقس قكام بتحريك  االقتباسكات ومل ينقكل نقكاًل أمينكاً  
وفكوأ  من ادلصادرع باإلخافة إىل خطأ عزو االقتباسات إىل مصادرىا الصحيحة. كل ىذا يوخح بشرية الكتاب وينفي عنو الوحي اإلذلي. 

 لتحري  الكُمتَكَعمَّد للنص من أجل مشاكل الىوتية يريدون إخفاءىا عن طريق التحري ع ولكن احلق يَكْعُلوا وال يُعال عليو.كل ىذا سنجد ا
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 الهسخ اليونانيةالرتمجات و ات بنياختالف

تكوب ُب مكرقس علكى قبل أن نبدأ بقارنة االقتباس ادلوجود ُب مرقس بنظًنه ُب العهد القدميع غلب أن نعلم أواًل ما ىكو الكنص ادلك 
الككنص  وجككو التحديككدع ألنككو لككن يكفينككا رلككرد مقارنككة ترمجككة عربيككة للعهككد اجلديككد برتمجككة عربيككة للعهككد القككدميع ولكككن غلككب علينككا أن نرجككع إىل

 اليوناين دلرقسع ٍب نبحث عن نظًنه ُب العهد القدمي سواء كان من النص العربي أو الرتمجة السبعينية اليونانية.

ع فهذه ادلقارنة ستعكس لنا االختالفات الظاىرة بٌن ٖ-ٕ/ٔكون بقارنة الرتمجات العربية ادلختلفة لنصّي إصليل مرقس البداية ست 
ات وال أقصكككد باالختالفكككات بكككٌن الرتمجككك ادلخطوطكككاتع فكككنن االختالفكككات بكككٌن الرتمجكككات مكككا ىكككي إال انعكاسكككات الختالفكككات ادلخطوطكككات.

لنصكية حكول كلمككات أو فكات الصكياّة بكالرجوع إىل الككنص اليونكاينع ولككين أقصكد االختالفككات ااختال اختالفكات الصكياّةع فسكوف نتخطككى
 عبارات موجودة ُب ترمجة وزلذوفة من األخرى وىكذا.

موجكودة  بقارنة الرتمجات العربية ادلختلفة؛ صلد أن العدد الثالث ليس لو اختالفات نصية بٌن الرتمجاتع ولكن االختالفكات كلهكا 
 :عديدة اختالفات الثاين. بنظرة سريعة للرتمجات العربية ادلختلفة سنكتش  ُب العدد

 )ُقد امَّكَّ َمالَِكي الَِّذي يُكَهيُِّئ َطرِيَقَك  أَّمَّامَّ وَّْجِهكَّ َىا أَنَا أُْرِسُل : »األَّنِْبيَّاءِ َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ُب  )الفاندايك. 

 (العربية المشتركة)  ليهّيئ طريقك رسول  قدامكىا أنا أرسل : ))النبب  إشعيابدأت كما كتب. 

 (اآلباء اليسوعيين)  ليعد طريقك. رسول  قدامك: ))ىاءنذا أرسل النب  أشعياكتب ُب سفر 

 (كتاب الحياة) الذي يعد لك الطريق؛ رسول  قدامكىا أنا أرسل :»إشعياء كما كتب ُب كتاب 

 (اإلنجيل الشريف)  ع لكي يعد لك الطريقعرسول  قدامكث : "أنا أبعإشعيا النب قال اهلل ُب كتاب 

 (العربية المبسطة)  ليعد الطريق.رسول  قدامك: ىا أنا أرسل النب  إشعياءفكما ىو مكتوب ُب كتاب. 

 (البولسية)  ع ليهيئ لك الطريق.أمام وجهك مالك "ىا أناذا أرسل  :أشعيا النب على حسب ما ىو مكتوب ُب 

 :االختالفات بين الترجمات ۩

 أشعياء النيب" مكتوب ُب باق  الترجمات: ."األنبياء"مكتوب ُب  ك:الفانداي". 

 :عدا البولسية(أمام وجهكرذف عبارة " باق  الترجمات: ".أمام وجهك" لُ سِ رْ أُ  الفاندايك( ." 

 :عدا البولسية( ".رسويل" باق  الترجمات:  ".مالكي" الفاندايك( 

" وبككذلك تكككون قككد قككدامك" بككك "أمككام وجهكككالبولسككية( اسككتبدلك عبككارة "شلكككن اعتبككار أن الرتمجككات األخككرى )عككدا  ملحوظببة: 
" الكو قكدامكك كلمكة "مَ دَّ " الو وخعتها ترمجة الفاندايك ُب هناية النصع أو نستطيع اعتبار أن الرتمجات األخكرى قَكقدامكحذفك كلمة "

 ". أياً كان األمرع فهنا  اختالف واخح.أمام وجهكتكون قد حذفك عبارة "تضعها ترمجة الفاندايك ُب هناية النص وبذلك 
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ختلفة سكنجد ادلزيكد مكن ىذه ىي االختالفات الو نستطيع أن نالحظها بقارنة الرتمجات العربيةع ولكن بقارنة النسي اليونانية ادل 
بنسكخة  اايك منكوع ونقارهنكع والكو مُتَثِّكل األصكل الكذي ًب ترمجكة الفانكد(GNT-TR) االختالفات   سنأٌب بنسخة يونانية للنص ادلسكتلم

 اإلصدارات احلديثة للعهد اجلديد.ع والو تعترب األصل الذي ًب ترمجة مجيع (UBS4RE) يونانية نقدية حديثة

(GNT-TR) 2 ῾Ωρ    π  σ ι  ν σο ρ  που σ ιρ    οὺ   ὼ   οςσ λλψ σὸν     λ ν μοτ 

 πὸ  πος  οτ ςοτ   ρ κ σ ςκ τ ς ι σὴν    ν ςοτ  μ ποςθ ν ςοτ·
[4]

 

(UBS4RE) 2 Κ θὼρ    π  σ ι  ν σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ  Ἰ οὺ   οςσ λλψ σὸν 

    λ ν μοτ  πὸ  πος  οτ ςοτ   ρ κ σ ςκ τ ς ι σὴν    ν ςοτ·
[5]

 

 االختالفات بين النص المستلم والنص النقدي: ۩

 المستلم( :῾Ωρ)[ٙ] "النقدي    ."كما( :Κ θὼρ)[ٚ] "بقاً لكط". 

 المستلم( :σο ρ  που σ ιρ) "النقدي  ."األنبياء( :σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ) "أشعياء النيب". 

 المستلم( :  ὼ) "زلذوف.النقدي    ."أنا : 

 المستلم( : μ ποςθ ν ςοτ)[ٛ] "زلذوفالنقدي .امك"قد :. 

 .يكع والنص النقدي الذي ؽلثكل الرتمجكات األخكرى احلديثكةىذه ىي االختالفات الو صلدىا بٌن النص ادلستلم الذي ؽلثل الفاندا 
والقائمككة ُب األسككاس علككى ادلخطوطككات القدؽلككة األقككرب لوصككل زمنيككاًع ولكننككا  عمككن ادلعككروف أن النسككخة اليونانيككة النقديككة ىككي األدأ علميككاً 

اآلنع فسكنقوم برتمجكة الكنص اليونكاين ادلسكتلم سنؤجل البحث حول أي النصٌن أدأ )ادلستلم أم النقدي( إىل مرحلة أخرى من البحث. أما 
 والنص اليوناين النقدي حىت نكتش  حقيقة اختالف الرتمجات حول ىذا النصع وأيهما الرتمجة األدأ واألقرب للصواب.

 

 

 

 

                                                 
4 Scrivener's 1881 Textus Receptus (Mk 1:2). 
5 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (Mk 1:2) - Page 117. 
6 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G5613     h s hoce  Probably adverb of compound from G3739; which 

how, that is, in that manner (very variously used as shown): - about, after (that), (according) as (it had been, it were), as 

soon (as), even as (like), for, how (greatly), like (as, unto), since, so (that), that, to wit, unto, when ([-soever]), while, X 

with all speed.] 
7 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G2531        kath s kath-oce') From G2596 and G5613; just (or 

inasmuch) as, that: - according to, (according, even) as, how, when.] 
8 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G1715            emprosthen em'-pros-then) From G1722 and G4314; in 

front of (in place [literally or figuratively] or time): - against, at, before, (in presence, sight) of.] 
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 [ٜ](ٕ/ٔ)مرقس  ترجمة بين السطور يونان  عرب   العهد الجديد

 م وجهك  ال ي سُيهيئ طريقككما ُكِتبَّ ف  إشعيا النب : ها أُْرِسُل مالك  أما

 

 :ترجمة حرفية للنص النقدي والنص المستلم ۩

 :ىا أُْرِسُل مالكي أمام وجهكع الذي سُيهيئ طريقكإشعيا النب ُكِتَب ُب   (وفقاً دلا)أو: كما  النقدي :. 

 :كأمام ع الذي سُيهيئ طريقكأمام وجهك أُْرِسُل مالكي أنا : ىااألنبياءُكِتَب ُب  كما المستلم. 

 :ُمالحظات حول الترجمات ۩

(ع أمكا الرتمجكات σὸν" مع إسقاط أداة التعري  )مالكيالفاندايك والبولسية ترتمجاهنا إىل " :(σὸν     λ ν μοτ)ترمجة  
". سكنقوم رسكويل" ولكيس "مالككيىكي " [ٓٔ]مع العلم أن الرتمجكة األدأ حبسكب قكواميس اللغكة اليونانيكة "رسويلالعربية األخرى فترتمجها إىل "

 بتسليط الضوء على ىذه النقطة أكثر عندما نتناول ادلصدر الكُمْقَتَبس منو.

"ع أما الرتمجات العربية األخرى فترتمجها أمام وجهكالفاندايك والبولسية ترتمجاهنا إىل " :(πὸ  πος  οτ ςοτ )ترمجة  
" الككو تضكككعها قكككدامكأن الرتمجكككات األخككرى قامككك بتقكككدمي كلمككة "بعككد رةيكككة الككنص اليونكككاين النقككدي ال غلككوز لنكككا أن نعتككرب و "ع قككدامكإىل "

                                                 
 .ٔٙٔصك -ع ترمجة بٌن السطور يوناين عريب العهد الجديداآلباء بولس الفغايل وأنطوان عوكر ونعمة اهلل اخلوري ويوس  فخري:  ٜ

10 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G32          aggelos ang -el-os  From         aggell   probably derived 

from G71; compare G34; to bring tidings); a messenger; especially an “angel”; by implication a pastor: - angel, 

messenger.] 
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 μ ποςθ ν ) ادلستلم اليوناين موجودة ُب النصع حيث أهنا ػلذفها أصالً  اليوناين الفاندايك ُب هناية النصع حيث أن النص النقدي

ςοτ.) 

. وكلمكة [ٔٔ]قبْ ة والسَّكيَّكلِ وَّ "ع وتعطكي معكىن األقبكل( أو "before( تعكين )πὸ (: كلمة )πὸ  πος  οτ ςοτ ترمجة ) 
( πος  οτ ّالباً ما ترتجم إىل )"ع لذلك من ادلمكن ترمجة العبارة[ٖٔ]"النفسأو " "الشخصولكنها أيضاً تأخذ معىن " ع[ٕٔ]"وجو 

". سكنقوم جهككأمكام و " ياألوىل واألصكح ىك الرتمجكة "ع ولككنقكدامكتكرتجم إىل " قكد " كما فعلتا الفانكدايك والبولسكيةع أوأمام وجهكإىل "
 بتسليط الضوء على ىذه النقطة أكثر عندما نتناول ادلصدر الكُمْقَتَبس منو.

م (ذا أرسلأناىا  عأبعث أنا عذا أرسلءنىا عأرسل أناىا " )أنامن الغريب والعجيب أن مجيع الرتمجات احلديثة تضع كلمة "  ع ّر
سكتلم   أككرر: سكنقوم بتسكليط الضكوء علكى مجيكع ىكذه النقكاط مكرة أخكرى عنكدما ًّن موجود إال ُب الكنص ادل (ὼ  )أن ادلقابل اليوناين ذلا 

ب نتنككاول ادلصككدر الكككُمْقَتَبس منككو. حيككث أن مجيككع ىككذه االختالفككات بككٌن الرتمجككات والنصككوص اليونانيككة ادلختلفككة ذلككا معككاين كثككًنةع وذلككا أسككبا
 ودوافعع لن تتجلى لنا إال عندما ندرس ونناقش مصادر االقتباسات.

 ؟ و أيو جاء االقتباسم

فمكا ىكو    "إشكعياء النكيبأما الرتمجات األخرى فتقول أنو مكتكوب ُب " ع"األنبياءترمجة الفاندايك تقول أن االقتباس مكتوب ُب " 
أثناسبيوس ةع إهنا أمساء لكتب مقدسة يهودي واحد ك أ بينهما أم أهنما امسان لكُمَسمىً وىل ىنا  فار  " كإشعياء النيب" ك وما ىو "األنبياء"

قام بتفصيل الكتب اليهودية الو يستطيع ادلسيحي أن يعتربىا من وحكي اهللع فمكا  قام بتحديد قانون العهد القدمي واجلديدعالذي  الرسول 
 اآلٌب: ٜٖة رقم يَّ حِ صْ ُب رسالتو الفِ  أثناسيوسيقول  ىي ىذه الكتب ك

من ادلَسلَّم بكو أن ىكذه ىكي عكدد الرسكائل بكٌن العربانيكٌن؛ ترتيكب  -نو كما مسعك أل - اثنان وعشرون كتاباً كعددىنا  إذن العهد القدميع 
لكيهم يشككوع بككن نككونع ٍب تسككفر التثنيككة.  مسككائهم كككاآلٌب: األولع سكفر التكككوينع ٍب اخلككروجع ٍب سكفر الالويككٌنع ٍب العككددع ومكن ٍبَْ أالكتابكات و 

ر للملو ع األوىل والثانية يتم اعتبارعلا كتاب واحدع وعلى ضلو شلاثلع الثالث القضاةع ٍب راعوث. ومرة أخرىع بعد ىذه الكتبع أربعة أسفا
ا   والرابع ُب كتاب واحد. ومرة أخرىع أخبار األيام األول والثاين ُب كتاب واحد. وعزرا أيضاًع األول والثاين ُب كتاب واحد. بعد ىذه ىن

شبعياء  إثبم . عشبر فب  كتباب واحبد ىاإلثنع ثم األنبياءاد. بعدىم سفر أيوبع مثالع ٍب سفر اجلامعةع ونشيد اإلنشكتاب ادلزامًنع ٍب األ
ع ٍب ارميا مع باروخ و ادلراثي والرسالة ُب كتاب واحدع بعد ذلكع وحزقيال ودانيال كل منهما كتاب. ىكذا ًب تشكيل العهكد كتاب واحد

 [ٗٔ]القدمي.

                                                 
11 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G4253      pro pro) A primary preposition; ―fore‖, that is, in front of, 

prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In 

compounds it retains the same significations.] 
12 King James Concordance [G4383           pros pon  Total KJ  Occurrences: 81, face, 51.] 
13 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G4383           pros pon pros -o-pon  From G4314 and     ps  the 

visage; from G3700); the front (as being towards view), that is, the countenance, aspect, appearance, surface; by 

implication presence, person: - (outward) appearance, X before, countenance, face, fashion,  men‘s  person, presence.] 
14 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. IV. Athanasius: Select Works and 

Letters. Page 551, 552 – From Letter XXXIX. (for 367.) – Of the particular books and their number, which are accepted 

by the Church. From the thirty-ninth Letter of Holy Athanasius, Bishop of Alexandria, on the Paschal festival; wherein 

he defines canonically what are the divine books which are accepted by the Church. [4. There are, then, of the Old 

Testament, twenty-two books in number; for, as I have heard, it is handed down that this is the number of the letters 

among the Hebrews; their respective order and names being as follows. The first is Genesis, then Exodus, next 
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" يضكم كتابككات النككيب إشككعياءع إشككعياءع وىنككا  كتكاب قخككر امسككو "عشككراألنبيككاء اإلثكىن  " يضككم كتابككاتاألنبيكاءهنكا  كتككاب امسككو "ف 
يشكوع ككٌل منهمكا ُب كتكابع و   أسفار موسكى اخلمسكةأن  أثناسيوس" ك إذا علمنا من األنبياءفمن ىم األنبياء الذين كتاباهتم خمن كتاب "

 بكاروخمع  ارمياكٌل منهما ُب كتابع و   دانيالو  حزقيالو  ءإشعياو  أيوبو  نشيد اإلنشادو  اجلامعةو  األمثالو  ادلزامًنو  راعوثو  ةالقضاو  بن نون
 عككزرا األولع و أسككفار للملككو  ةأربعككع و "األنبيككاء" لنككا إاللككن يبقككى  . ىكككذاُب كتككاب الثككاينو  أخبككار األيككام األولُب كتككابع و  الرسككالةو  ادلراثككيو 
ُب كتاب واحد. أما عزرا األول والثاين  الثاينو  األول صاموئيلو ُب كتاب واحدع  الثاينو  ادللو  األولأما األربعة أسفار للملو  فهم  .الثاينو 

 عحجككيو  عصككفنياو  عحبقككوأو  عنككاحومو  عميخككاو  عيونككانو  ععوبيككدياو  ععككاموسو  عيوئيككلو  عىوشككع) :. ىكككذا مل يبقككى لنككا إالضلميككاو  عككزرا فهمككا
 ."األنبياءحد ُيَسمَّى "الذين كتاباهتم رلموعة ُب كتاب وا ( وىؤالء ىم األنبياء اإلثىن عشرمالخيو  عزكرياو 

ع وىذان كتابان "إشعياء"ع وحبسب الرتمجات األخرىع االقتباس من كتاب "األنبياءحبسب الفاندايكع االقتباس من كتاب "إذنع  
ك  خاطأكاً  وغلعل عزو مرقس عال ػلتوي على االقتباس من االثنٌن اً فهل يُعقل أن يكون االقتباس من الكتابٌن معاً ك  أم أن كتاب سلتلفان  
كل ىكذه األسكألة رتكاج إىل دراسكة   ك  وكأنو أخطأ ُب عزو االقتباس إىل مرجع زُلَدَّد غلعالن مرقسو  ال ػلتويان على االقتباس الكتابان وربا

 .االقتباس نفسو

إشببعياء جككاء ُب بعككن النسككي "كمككا ىككو مكتككوب ُب ]اآلٌب:  ٖ-ٕ/ٔيقككول صصككوص مككرقس  تببادرس يعقببوب ملطبب القمككص  
: ٓٗ) إشببعياء(ع واألخككرى مككن ٔ: ٖالنككيب ) مالخبب عككن "السككابق للسككيد" إحككداعلا مككن  اقتبببس القببديس مببرقس نبببوتين..." وقككد  النببب
إشكعياء "" تعزو االقتبكاس إىل النسيفمن ادلعروف أن القمص يقوم بتفسًن نص الفاندايكع ولكنو يشًن إىل أن ىنا  بعن الك " ع[٘ٔ][(.ٖ
 " ادلخطوطات القدؽلةع أو الرتمجات األخرىع أو كليهما معاً.نسيالع ولعلو يقصد بكلمة ""النيب

ى ت ببمَّ ع واألب إشببعياءواألخككرى مككن  مالخبب يُعلككن أن مككرقس قككام باقتبككاس نبككوتٌنع إحككداعلا مككن  تببادرس يعقببوب ملطبب القمككص  
نببو ة إشبعياء علكى  (ٖ:ٔعكربي )مكن األصكل ال نبو ة مالخ  النب وىكذا يتضح أن أ. مرقس مجع ]يؤكد الكالم نفسو فيقول:  المسيين

مكة القمكص تكادرس صصكوص أن ىنكا  و مكع األخكذ ُب االعتبكار معل ع[ٙٔ][ألهنما فعاًل يكمِّكالن مكا حكدث بالفعكل علكى يكد ادلعمكدان. النب 
 ".إشعياء النيبنسي تعزو االقتباس إىل "

ع فكي  "إشعياء"واألخرى من  "مالخي"األوىل من اآلن غلب علينا أن نتوق  حلظة للتفكًنع إذا كان مرقس قد اقتبس نبوَّتٌنع  
"ع ومالخككي مككن األنبيككاء اإلثككىن عشككر الككذين كتابككاهتم رلموعككة ُب  مالخككياالقتبككاس األول مككن "  ينسككب االقتباسككٌن إىل مرجككع واحككد فقككط ك

. "األنبيكاء"ب واحكد سلتلك  عكن كتكاب وكتابات إشعياء ونبواتو رلموعة ُب كتا ع"إشعياء"ع واالقتباس الثاين من "األنبياءامسو " كتاب واحد
ع فبحسب الرتمجات الو بٌن أيديناع كاتب إصليل مرقس يعزو اقتباس ُمَكوَّن من مرجعٌن إىل مرجع واحد فقطع فنن كان إذن ىنا  مشكلة

ال ػلتكوي علكى نبكوة  "إشكعياء"ب " فكتكاإشعياء النكيبال ػلتوي على نبوة إشعياءع وإن كان العزو إىل " "األنبياء"" فكتاب األنبياءالعزو إىل "
 الصحيحة ك وىل يعين ىذا أن مرقس أخطأ ُب عزو اقتباسو الكُمرَكَّب إىل مراجعو مالخي   ما ىذه ادلشكلة ك

                                                                                                                                                                  
Leviticus, after that Numbers, and then Deuteronomy. Following these there is Joshua, the son of Nun, then Judges, 

then Ruth. And again, after these four books of Kings, the first and second being reckoned as one book, and so likewise 

the third and fourth as one book. And again, the first and second of the Chronicles are reckoned as one book. Again 

Ezra, the first and second are similarly one book. After these there is the book of Psalms, then the Proverbs, next 

Ecclesiastes, and the Song of Songs. Job follows, then the Prophets, the twelve being reckoned as one book. Then 

Isaiah, one book, then Jeremiah with Baruch, Lamentations, and the epistle, one book; afterwards, Ezekiel and Daniel, 

each one book. Thus far constitutes the Old Testament.] 
 .ٕ٘صك -ع اإلصليل حبسب مرقس من تفسير وتأمالت اآلباء األولينتادرس يعقوب ملطي:  ٘ٔ
 .ٜٔٔصك -ع دراسة وتفسًن وشرح اإلنجيل بحسب القديس مرقساألب مىت ادلسكٌن:  ٙٔ
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ا ع ألن الشهادة من اثنكٌن مكنهمع وعلككتاب نبو اتهموادلراد باألنبياء ىنا ]يُكَقدِّم حاًل ذلذه ادلشكلة ُب تفسًنه:  وليام إدِّيالدكتور  
سنةع وعلة  ٖٓٙشهادة واحدة مع أن أحدعلا كان قبل اآلخر بنحو  ُب ع فجمع شهادٌب ىذينٖ/ٓٗو أش  ٔ/ٖع مل عياءإشو مالخ 

امسكو ال تشًن إىل كتاب زُلَكدَّد  "مكتوب ُب األنبياءيريد أن يقول لنا أن عبارة " ولياموىنا نشعر وكأن الدكتور  ع[ٚٔ][ذلك وحدة ادلوخوع.
" أي الكتاب الذي ػلتوي على نبوة مالخيع والكتاب الكذي ػلتكوي علكى نبكوة إشكعياءع وال كتاب نبوَّاهتم"ادلقصود بالعبارة  ا" وإظلاألنبياء"

 يقصد كتاباً واحداً ُمَعيَّناًع فهل ىذا التفسًن صحيح ك

لفككة مككن الكتككب ادلقدسككة دلعرفككة صككحة كككالم الككدكتور مككن عدمككو غلككب علينككا أن نبحككث ُب العهككد اجلديككد عككن طككرأ االقتبككاس ادلخت 
 "ع ىكل ككان يقصكد الكتكاب الكذياألنبيكاءاليهودية. من خالل ىكذا البحكث سكندر  جيكداً مقصكد كاتكب إصليكل مكرقس مكن اسكتخدام كلمكة "

 ىذه النبوة أياً كان الكتاب ك ل عام كتاب النبوة الذي ستجد فيوع أم أنو يقصد بشكاألنبياء اإلثىن عشرػلتوي على كتابات 

 مراجع اقتبس منها كتبة العهد الجديد:أسماء  ۩

 [ٕٔ/ٗٔكو ٔع ٜ/ٜكو ٔ عٖٗ/ٓٔيوحنا  عٚٔ/ٛع يوحنا ٖٕ/ٕلوقا مثل: ]  .الناموس. 

  [ٖ٘/ٕٚع مىت ٗ/ٕٔع مىت ٖ٘/ٖٔع مىت ٘ٔ/ٕع مىت ٙ-٘/ٕع مىت ٕٕ/ٔمثل: ]مىت   .النب. 

 [٘ٔ/٘ٔأعمال  عٓٗ/ٖٔأعمال  عٕٗ/ٚع أعمال ٘ٗ/ٙع يوحنا ٕ/ٔمرقس ع ٖٕ/ٕمثل: ]مىت   .األنبياء. 

 [ٚٔ/ٗع لوقا ٗ/ٖع لوقا ٙ/ٚمرقس ع ٚٔ/ٕٔع مىت ٚٔ/ٛع مىت ٗٔ/ٗمىت مثل: ] .النب  إشعياء. 

 [ٜ/ٕٚمىت ع ٚٔ/ٕمثل: ]مىت  .النب  رمياإ. 

  [ٙٔ/ٕمثل: ]أعمال  .يوئيل النب. 

 [ٖٖ/ٖٔع أعمال ٕٓ/ٔأعمال ع ٕٗ/ٕٓلوقا مثل: ] .سفر المزامير. 

ىككذه  فعلينكا أن نفحككصع مككرات سككك" األنبيكاءيعككزون اقتباسكاهتم إىل ىككذه ادلراجككعع ًب اسكتخدام مرجككع " كتبكة العهككد اجلديكد كككانوا 
أم أنكو اسكم عكام  عوىكل ككانوا يقصكدون كتابكاً زُلَكدَّداً هبكذا االسكم ع"األنبيكاءف على قصد الكتبة من عكزو اقتباسكاهتم إىل "رَّ عَ تكَ حىت نكَ  النصوص

 ألي كتاب ػلتوي على نبوَّات ك

 ٖٕ/ٕنص األول: متى ال ۩

Mat 2:23  ِإنَُّو َسُيْدَعى نَاِصرِيّاً : »بِاألَّنِْبيَّاءِ َوأََتى َوَسَكَن ُب َمِديَنٍة يُكَقاُل ذَلَا نَاِصَرُة ِلَكْي يَِتمَّ َما ِقيَل.» 

(UBS4RE) κ ὶ  λθὼν κ σῴκης ν   ρ  όλιν λ  ομένην Ν ζ πέσ  ὅ ψρ  ληπψθῇ σὸ 

ῥηθὲν  ιὰ σν  πουησν ὅσι Ν ζψπ  ορ κληθής σ ι. 

ُب ىذا الكنص  .ٕ/ُٔب بداية رليل ىذا النصع غلب علينا العودة إىل النص اليوناينع ومقارنتها مع النص اليوناين اخلاص برقس  
" بوساطة( تعين "ιὰ ع فكلمة )"ما قيل بواسطة األنبياءأي: " (σὸ ῥηθὲν  ιὰ σν  πουησνصلد العبارة اليونانية تقول: )

                                                 
 .ٓٔصك -ع اجلزء الثاينع شرح إصليلي مرقس ولوقا فسير اإلنجيلالينز الجليل ف  تد. وليم إدي:  ٚٔ
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فرتمجكة العبكارة  لكذلكع(ع Genitive( جاءت ُب حالة اجلكر أو اإلخكافة )σν  πουησν" )األنبياءع وكلمة "[ٛٔ]"من خاللو "أ
" تعطي اإلػلاء بأنكك لكو باألنبياء"ع فنن كلمة "األنبياء بواسطةما قيل " بل غلب أن تكون: "ما قيل باألنبياءاليونانية ال غلب أن تكون: "

العبكارة  " فتعطي معىن أكثر مشوليكة ُب أنبواسطة األنبياءع أما عبارة "ًّن صحيحادلعىن  " ستجد ىذا القولع ولكن ىذاءاألنبياذىبك إىل "
 ."األنبياءُب كتاب من كتب األنبياء أو بالتحديد ُب كتاب "مدونة  اولكن ليس من الضرورة أن صلدى عمن أقوال األنبياءاآلتية 

مجموعبة بكل إىل  عالحظ ىنا أن اإلصليلي مل ينسكب القكول إىل نبكوة معينكةيُ ]فيقول:  اوضروسموريس تىذا ما يوخحو الدكتور  
ع ولذلك مل يقل: لكي يتم ما قيل بالنيبع بل قال ما قيل باألنبيكاء. فكيك  نفسكر ىكذه النبكوة مكع أهنكا مل تكرد صكرػلة ُب من األقوال النبوية
ال يسجل العهكد القكدميع بصكورة زلكددةع ىكذه العبكارة: "سكيدعى ]للكتاب ادلقدس:  يق التفسير التطبع وصلد أيضاً ُب [ٜٔ][العهد القدمي ك

 [ٕٓ][ُب الكتاب. نبوة غير مدونةفكثًنون من العلماء يعتقدون أن مىت كان يشًن إىل  عناصريا"ع ومع ىذا

ادلسكككككتلم ىكككككي  ع سكككككنجد أن العبكككككارة حبسكككككب الكككككنص اليونكككككاينٕ/ٔع أمكككككا إذا رجعنكككككا إىل مكككككرقس ٖٕ/ٕىكككككذا صصكككككوص نكككككص مكككككىت  
(   π  σ ι  ν σο ρ  που σ ιρ( ع وكلمككككة)   π  σ ι( مككككن األصككككل ) π υψ)  توخككككح أننككككا نككككتكلم عككككن شككككيء

" ُب احلالككة األنبيككاءع وىنككا تككأٌب كلمككة "(σο ρ  που σ ιρ" )ُب األنبيككاء"ع ُب مككاذا ك "ُب( "ν ع وىككذا ادلكتككوب صلككده )[ٕٔ]مكتككوب
ع وتستخدم أيضاً [ٕٕ]لو من خمن استخداماهتا اإلشارة إىل مكان ُمَعٌنَّ نستطيع الذىاب أو الرجوع إليووا (عDative) "قابلاإلعرابية "

كلمكة   ورود ع باإلخكافة إىل" فاإلشكارة إىل الكتابكةُكِتَب ُب األنبياء" - حبسب النص اليوناين - ع فعندما صلد[ٖٕ]ُب اإلشارة إىل مرجع زُلَدَّد
 أن الكاتب يشًن إىل مرجع مكتوب نستطيع الرجوع إليو. من على يقٌنجتعلنا  " ُب حالة القابلعاألنبياء"

( σο ρ  που σ ιρ" )األنبيكاءع و "ٖٕ/ٕ( ادلكذكورة ُب مكىت σν  πουησν" )األنبيكاءإذنع ىنا  فرأ كبًن بٌن " 
وذلكككذا أعلككن الكثكككًن مكككن علمكككاء  العربيكككة.ع اكتشكككافو مكككن خككالل الرتمجكككة يع فكككالنص اليونككاين يكشككك  لنكككا مكككا ال نسككتطٕ/ٔادلككذكورة ُب مكككرقس 

 ال يشًن إىل مرجع مكتوب نستطيع الرجوع إليو. دعونا نطلع على بعن ىذه األقوال: ٖٕ/ٕنص مىت  إنادلسيحيٌن 

 عأو أيككة كتابككات يهوديككة معاصككرة أخككرى عأت ذكرهببا فبب  العهببد القببديميببلببم والناصككرة ]: التفسببير الحببديث لليتبباب المقببدس 
م االقتبكاس نتلك  عكن الكنمط وعبارة "أنو سيدع ى ناصرياً"ع ال صلدىا ُب العهد القدمي )...( غلكب مالحظكة أن الصكيغة الكو تُكَقكدِّ

وه ا يفيد أنبه لبم يقصبد بهبا اقتبباس ع (hotiانظر ادلقدمةع من ناحيتٌن: فهي ال تشًن إىل نيب بعينو بل بعبارة "أنو" ) ادلعتادع
 [ٕٗ][طلعات واآلمال النبوية.ع بل تلخيصاً دلوخوع التمن فقرة معينة

                                                 
 .ٖٗصك -والكتابات ادلسيحية األوىل  قاموس يونان  عرب  ليلمات العهد الجديددير القديس أنبا مقار:  ٛٔ
 .ٛٚع ٚٚصك - تحليل لية اإلنجيل للقديس متى ف  أصولها اليونانيةد. موريس تاوخروس:  ٜٔ
 .ٔٚٛٔصك - تفسير التطبيق  لليتاب المقدسالبيك تيندل للنشر:  ٕٓ

21 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G1125        graph  graf -o  A primary verb; to ―grave‖, especially to 
write; figuratively to describe: - describe, write (-ing, -ten).] 

 [ادلوخع ُب مكان أو زمان.]. ٔٔصك - ية للعهد الجديدأصول اللية اليونانستانلي سكريسلك:  ٕٕ
23 Curtis Vaughan & Virtus E. Gideon: A Greek Grammar of the NT (Dative Case) - Page 50. [Dative of reference: 

Sometimes the force of interest in the dative is reduced to the idea of mere reference.] 
 .ٛٛع ٚٛصك -ع العهد اجلديدع إصليل مىت التفسير الحديث لليتاب المقدسفرانس:  ر. ت. ٕٗ
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 جكًنوم: لكو ُوِجكدت ىكذه اآليكة ُب الكتكاب ادلقكدسع دلكا قكال: "ألنكو قيكل بلسكان ]: التفسير المسيح  القديم لليتاب المقبدس
أظهبر أنبه لبم يأخب  اليبالم األنبياء"ع بل لقال بصراحة أكرب: "ألنو قيل بلسان نيب". واآلنع بكالمو العكام علكى األنبيكاء بعامكةع 

 [ٕ٘][(CCL 77:16ع بل استعمل ادلعىن العام للكتاب ادلقدس. )فياً حر 

 وىذه النبوة تواجو اً باإلشارة إىل نبوة تقول: "إنو سيدعى ناصري يضاً أوؼلتتم مىت ىذا اجلزء ]: تفسير وليم باركل  إلنجيل متى ."
وحىت مدينة الناصرة نفسها ًّن مذكورة على   -ذلك ألنه ال توجد آية ف  العهد القديم به ا المعنى ادلفسرين بصعوبة كبًنةع 

اإلطالأ ُب العهد للقدمي. ومل يوجكد حكل ككاف ذلكذه ادلشككلة. ويعتقكد الكبعن أنكو يشكًن إىل اعتقكاد بعكن اليهكود ُب فكرتة مكا بكٌن 
 [ٕٙ][.اً العهدينع أن ادلسيا سيدعى ناصري

أنككو يقصككد مرجككع مككن  إصليككل مككرقس جتعلنككا متأكككدينن صككياّة كاتككب إكككل مككا سككبقع نسككتطيع أن نقككول بثقككةع   بنككاءاً علككىإذنع و  
كيك    :مكتوبع ولو كان يريكد أن غلعكل كالمكو عامكاً السكتخدم أسكلوباً سلتلفكاً كمكا فعكل كاتكب إصليكل مكىتع وىككذا مكا زالكك ادلشككلة قائمكة

 على جزء واحد من االقتباس ك ُمرَكَّباً إىل مرجع ال ػلتوي إاليعزو كاتب إصليل مرقس اقتباساً 

 ٘ٗ/ٙيوحنا  :النص الثان  ۩

Joh 6:45  َع ِمَن اآلِب َوتَكَعلََّم يُكْقِبُل ِإيَلَّ.مَّْيُتوٌب ِف  األَّنِْبيَّاءِ ِإنَُّو  : َوَيُكوُن اجلَِْميُع ُمتَكَعلِِّمٌَن ِمَن اللَِّو. َفُكلُّ َمْن مسَِ

(UBS4RE)  ςσιν    π μμένον  ν σο ρ  πουήσ ιρ  Κ ὶ  ςονσ ι  άνσ ρ  ι  κσοὶ 

θ οῦ·  ᾶρ    κούς ρ   πὰ σοῦ   σπὸρ κ ὶ μ θὼν  πφ σ ι  πὸρ  μέ. 

"ع باإلخكافة إىل مكتكوب( والو تعكين "π μμένον   ع حيث أننا صلد كلمة )ٕ/ٔىذا النص يبدو قريباً جداً لنص مرقس  
نجد االقتبككاس سككهككل بالفعككل (ع فν σο ρ  πουήσ ιρ ) ٕ/ٔ" بككنفس الصككيغة اإلعرابيككة الككو صلككدىا ُب مككرقس ُب األنبيككاءعبككارة "

 " ُب أي كتاب من كتب العهد القدمي  حرفياً " ُب كتاب األنبياء ك ُب احلقيقة ضلن ال صلد ىذا االقتباس "َوَيُكوُن اجلَِْميُع ُمتَكَعلِِّمٌَن ِمَن اللَّوِ "
 لنص مأخوذ من إشعياء.ولكن االقتباس ُيشبو نصاً موجوداً ُب سفر إشعياء النيبع لذلك صلد أن العلماء يدعون بأن ا

ع مىت ٗٔ/ٗمثل: )مىت  ولكن لنا سؤال: إن كان االقتباس مأخوذاً من سفر إشعياء النيبع فلماذا مل يعزو االقتباس إليو مباشرة ك 
(ع أم أن العلمككاء يبحثككون عككن أي نككص يشككبو االقتبككاس ٍب يقولككون أن ادلسككيح  ٚٔ/ٗع لوقككا ٗ/ٖع لوقككا ٙ/ٚمككرقس ع ٚٔ/ٕٔع مككىت ٚٔ/ٛ
االقتباس مأخوذ بشكل ُحكّر ] :العلمي ُب تفسًنه بيرنانديقصد ىذا النص من ىذا الكتاب جملرد مواجهة ادلشكلة. انظروا إىل ما قالو  كان

 [ٕٚ][من النص العربي أو السبعيين. مع أي وال يتفق حرفياً ع ٖٔ/ٗ٘من إشعياء 

  ولكككن فقككط ألن االقتبككاس  ٖٔ/ٗ٘ين السككبعيين لككك إشككعياء مككن الككنص العككربي أو اليونككا س ادلوجككود ال يتفككق حرفيككاً مككع أياالقتبككا 
( أن االقتبكاس لكو العديكد مكن NIVن االقتباس مأخوذ منو   ولكننا صلكد ُب تفسكًن نسكخة الكك )إون عُ دَّ ُيشبو نص إشعياءع صلد ادلسيحيٌن يَ 

ع "مجيكع ٖٔ/ٗ٘ىكو إشكعياء  ن علبى ببال يسبو كبا نكص العهكد القكدمي الكذي يبكدو وكأنكو] النصوص ادلشاهبة ُب كتابات األنبيكاء اآلخكرين:
                                                 

 .ٙٓٔصك - ٖٔإىل  ٔأع اإلصليل كما دونو مىت -ٔع العهد اجلديد التفسير المسيح  القديم لليتاب المقدساألب الدكتور ميشال صلم:  ٕ٘
 .ٖٚصك -رقس ع اجمللد األولع إصليل مىت ومتفسير العهد الجديدوليم باركلي:  ٕٙ

27 Bernard, J. H. (1929). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John. Paged 

continuously. (A. H. McNeile, Ed.) (1:204-205). New York: C. Scribner' Sons. [The quotation is freely made from Isa. 

54:13, and does not agree precisely with either the Hebrew or the LXX.] 
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و  ٘-ٗ/ٕ٘ع علكى سكبيل ادلثكال: ادلككزامًن وليببن معنبى االقتبباس موجببود فب  أمباكن أخببرى فب  العهبد القببديمأبنكائكم سكيعلمهم الكرب"ع 
 [ٕٛ][.ٔٔ/ٔمالخ  ع ٜ/ٖصفنيا ع ٕ/ٗميخا ع ٕٔ/ٙٔع ارميا ٖ/ٕع إشعياء ٕٔ/ٜٗ

عبكارة تعطكي انطبكاع بعكدم الدقكة والعشكوائيةع ولككن مكا يهمنكا اآلن اآلٌب: طادلكا أننكا ال صلكد "   كان على بال يسكوعتأملوا عبارة " 
(ع وأن الكنص ال مالخكيو ع صكفنياو ع ميخكااالقتباس حرفياً ُب أي مكان ُب العهد القدميع وأن للنص ما يوافقو من كتابات األنبياء الصغار )

ال نستطيع أن ننسب االقتباس إىل إشعياءع بل من األوىل أن ننسكب الكنص  عاينع إذنالعربي أو اليون ٖٔ/ٗ٘يتفق حرفياً مع نص إشعياء 
 " كما يبدو من  اىر النص.األنبياءإىل كتاب "

 ٖٗ-ٕٗ/ٚأعمال  :النص الثالث ۩

Act 7:42  َىكْل قَككرَّبْكُتْم يل َذبَكاِئَح َوقَككرَاِبٌَن أَْربَعِكٌَن َسكَنًة ُب ِبيَّاءِ كَّمَّا ُهوَّ مَّْيُتوٌب ِف  ِكتَّاِب األَّنْ فَكَرَجَع اهللُ َوَأْسَلَمُهْم لِيَكْعُبُدوا ُجْنَد السََّماِء :
 ىَل َما َورَاَء بَاِبَل.نْكُقُلُكْم إِ َبْل ََحَْلُتْم َخْيَمَة ُموُلوَ  َوصَلَْم ِإذلَُِكْم َرْمَفاَن التََّماثِيَل الَِّو َصنَكْعُتُموَىا لَِتْسُجُدوا ذَلَا. َفأَ  ٖٗاْلبَكرِّيَِّة يَا بَكْيَك ِإْسرَائِيَلك 

(UBS4RE) 42  ςσπ χ ν  ὲ   θ ὸρ κ ὶ   πέ ψκ ν  ὐσοὺρ λ σπ ύ ιν σῇ ςσπ σιᾷ σοῦ 

οὐπ νοῦ  κ θὼρ  έ π  σ ι  ν βίβλῳ σν  πουησν  Μὴ ςυά ι  κ ὶ θτςί ρ 

 ποςηνέ κ σέ μοι  ση σ ςς πάκονσ   ν σῇ  πήμῳ  οἶκορ Ἰςπ ήλ; 43 κ ὶ  ν λάβ σ  

σὴν ςκηνὴν σοῦ Μολὸφ κ ὶ σὸ  ςσπον σοῦ θ οῦ ὑμν ᾩιυάν  σοὺρ σύ οτρ οὓρ 

  οιής σ   ποςκτν  ν  ὐσο ρ· κ ὶ μ σοικι ὑμᾶρ   έκ ιν  Β βτλνορ. 

والكو نسكتطيع  ع(κ θὼρ  έ π  σ ι  ν βίβλῳ σν  πουησνُب ىذا الكنص صلكد عبكارة ُب منتهكى الدقكة ) 
والو تأٌب أيضكاً ُب حالكة  ع"كتابىو كلمة " ٕ/ٔوعبارة مرقس  ع الفرأ بٌن ىذه العبارة"ُب كتاب األنبياء طبقاً دلا ُكِتبَ أن نرتمجها إىل: "

 اإلجابكة سكتكون ُب دراسكة العككدد ك "األنبيكاء" أو إىل "كتكاب األنبيكاءإىل " االقتبكاسَ  الكاتككبُ  عكزويع فهكل ىنكا  فكرأ حقيقكي بكٌن أن القابكل
 مال الرسل.ع والذي صلده أيضاً ُب أعالقادم

 "  األنبياءالذين كتاباهتم رلموعة ُب كتاب واحد امسو " ع وىو من األنبياء اإلثىن عشرعاموساالقتباس موجود ُب سفر  

Amo 5:25-27 « ْمُتْم يل َذبَككاِئَح َوتَكْقككِدَماٍت ُب اْلبَكرِّيَّككِة أَْربَعِككٌَن َسككَنًة يَككا بَكْيككَك ِإْسككرَائِيَلك ُكْم َومتْثَككاَل ْم َخْيَمككَة َمْلُكككو ْل ََحَْلككتُ بَكك َٕٙىككْل قَككدَّ
 «.َفَأْسِبيُكْم ِإىَل َما َورَاَء ِدَمْشَق قَاَل الرَّبُّ ِإَلُو اجْلُُنوِد امْسُوُ  َٕٚأْصَناِمُكْم صَلَْم ِإذلَُِكُم الَِّذي َصنَكْعُتْم لِنُكُفوِسُكْم. 

 ٖٗ-ٕٗ/ٚأعمال  :النص الرابع ۩

Act 13:40-41  ْاُْنظُكُروا أَيكَُّهكا اْلُمتَكَهكاِونُوَن َوتَكَعجَّبُكوا َواْىِلُككوا ألَنَّكيِن َعَمكاًل أَْعَمكُل ُب  ٔٗ: ِفب  األَّنِْبيَّباءِ ٌبَ َعلَكْيُكْم َمكا ِقيكَل فَاْنظُُروا لَِأالَّ يَأ
ُقوَن ِإْن َأْخبَكرَُكْم َأَحٌد ِبوِ   «.أَيَّاِمُكْم َعَماًل اَل ُتَصدِّ

                                                 
28 Bryant, B. H., & Krause, M. S. (1998). John. The College Press NIV commentary (Jn 6:45). Joplin, Mo.: College 

Press Pub. Co. [The Old Testament verse Jesus seems to have in mind is Isaiah 54:13, ―All your sons will be taught by 

the Lord, ‖ but the concept is encountered elsewhere in the Old Testament (e.g., Ps 25:4–5; 94:12; Isa 2:3; Jer 16:21; 

Micah 4:2; Zeph 3:9; Mal 1:11; cf. 1 Cor 2:13).] 
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(UBS4RE) βλέ  σ  οὖν μὴ   έλθῃ σὸ   πημένον  ν σο ρ  πουήσ ιρ  41 Ἴ  σ   οἱ 

κ σ υπονησ ί  κ ὶ θ τμάς σ  κ ὶ  υ νίςθησ   ὅσι  π ον  π άζομ ι   ὼ  ν σ  ρ 

ἡμέπ ιρ ὑμν   π ον   οὐ μὴ  ιςσ ύςησ   άν σιρ  κ ιη ῆσ ι ὑμ ν. 

" األنبيككاءع فكلمككة "ٕ/ٔكمككا صلككدىا مكتوبككة ُب مككرقس   (ν σο ρ  πουήσ ιρ " )ُب األنبيككاءُب ىككذا الككنص صلككد عبككارة " 
 جاءت ُب حالة القابلع والو أشرنا سابقاً أهنا تدل على مكان أو مرجع نستطيع الرجوع إليوع فأين يا ترى صلد االقتباس الذي عزاه كاتب

 "  ألنبياءاع أحد األنبياء اإلثىن عشر الذين كتاباهتم رلموعة ُب كتاب امسو "سفر حبقوأإنو ُب  " كاألنبياءأعمال الرسل إىل "

قاذلككا حبقككوأ كتحككذير عككن عككدم الطاعككة. ونبككوة  الككو ٔ/٘نبببوة حبقببو  ىنككا يسككتخدم بككولس الرسككول ]يقكول أنطونيككوس فكككري ُب تفسككًنه: 
 [ٜٕ][الوجود وىى قوة بابل وقتها ستدمر أورشليم واذليكل لعدم الطاعة. حبقوأ كانك أن أقوى قوة عسكرية ُب

ع وىكو نكيب حبقبو وجدناه ُب سكفر  (ν σο ρ  πουήσ ιρ " )األنبياءاالقتباس إىل "إذنع عندما عزا كاتب أعمال الرسل  
 ν ) "كتككاب األنبيكاء"ع وعنككدما عكزا كاتكب أعمككال الرسكل االقتبكاس إىل "األنبيكاءمكن اإلثكىن عشكر الككذين كتابكاهتم رلموعكة ُب كتككاب امسكو "

βίβλῳ σν  πουησν)  ع "األنبيكاءر الكذين كتابكاهتم رلموعكة ُب كتكاب امسكو "ع وىو نكيب مكن اإلثكىن عشكعاموسوجدناه ُب سفر
 " فقط.األنبياء" أو "كتاب األنبياءومن ىنا أدركنا أنو ال يوجد فرأ عند كاتب أعمال الرسل بٌن أن يعزو االقتباس إىل "

 ٘ٔ/٘ٔأعمال  :النص الخامس ۩

Act 15:15-17  با ُهبوَّ مَّ َوَىَذا ُتواِفُقُو َسكَأْرِجُع بَكْعكَد َىكَذا َوأَبْكيِن أَْيضكاً َخْيَمكَة َداُوَد السَّكاِقَطَة َوأَبْكيِن أَْيضكاً  ٙٔ: ْيتُبوبٌ أَّقْبوَّاُل األَّنِْبيَّباِء كَّمَّ
يُع اأْلَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي امسِْي َعَلْيِهْم يَكُقوُل الرَّ  َٚٔرْدَمَها َوأُِقيُمَها ثَانَِيًة   بُّ الصَّانُِع َىَذا ُكلَُّو.ِلَكْي َيْطُلَب اْلَباُقوَن ِمَن النَّاِس الرَّبَّ َومجَِ

(UBS4RE) 17 κ ὶ σούσῳ ςτμυψνοῦςιν οἱ λό οι σν  πουησν, κ θὼρ  έ π  σ ι, 16 

Μ σὰ σ ῦσ   ν ςσπέχψ κ ὶ  νοικο ομήςψ σὴν ςκηνὴν Δ τὶ  σὴν    σψκτ  ν  κ ὶ 

σὰ κ σ ςκ μμέν   ὐσῆρ  νοικο ομήςψ κ ὶ  νοπθώςψ  ὐσήν  17 ὅ ψρ ἂν 

 κζησήςψςιν οἱ κ σάλοι οι σν  νθπώ ψν σὸν κύπιον  κ ὶ  άνσ  σὰ  θνη  υ' οὓρ 

  ικέκλησ ι σὸ ὄνομά μοτ   '  ὐσούρ  λέ  ι κύπιορ  οιν σ ῦσ  

" أو كتكاب األنبيكاءع فهكذه عبكارة سلتلفكة عكن "(οἱ λό οι σν  πουησν" )أقكوال األنبيكاءُب ىكذا الكنص صلكد عبكارة " 
" وفقكككاً دلكككا ُكتِككككبَ " ىكككذه مكتوبككككةع فقكككد اسكككتخدم عبككككارة "أقككككوال األنبيكككاءن "إاتككككب أعمكككال الرسكككل ُب ىككككذا الكككنص يقكككول "ع ولككككن كاألنبيكككاء"
(κ θὼρ  έ π  σ ι وىككي العبككارة ذاهتككا ادلسككتخدمة ُب مككرقس )ٔ/ٕ" أقككوال ع وإذا حبثنككا عككن ادلرجككع ادلكتككوب الككذي ػلتككوي علككى

"   فهكل األنبيكاءع وىكو نكيب مكن اإلثكىن عشكر الكذين كتابكاهتم رلموعكة ُب كتكاب امسكو "ٕٔ-ٔٔ/ٜ"ع فسنجد أهنا مكتوبة ُب عكاموس األنبياء
"ع صلد االقتباس ُب كتاب مكن كتكب األنبيكاء األنبياءُب " ميتوبن ىذا االقتباس إ العهد اجلديدىذه رلرد صدفة ك أنو كلما قال أحد كتبة 

 " ك ال أعتقد أهنا صدفة بأي حال من األحوال.نبياءاألاإلثىن عشرع اجملموعة كتاباهتم ُب كتاب واحد ُيَسمَّى "

                                                 
 .ٔٗ-ٓٗ/ٖٔاجلديدع تفسًن أعمال الرسل ع العهد تفسير اليتاب المقدسانطونيوس فكري:  ٜٕ
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ع وحبسككب اسككتخدام  (π  σ ι  ν σο ρ  που σ ιρ   " )ُكتِككَب ُب األنبيككاءحبسككب مككا كتبككو كاتككب إصليككل مككرقس: " 
كتابكات األنبيكاء   " من ِقَبل كتبة العهد اجلديد صصكوص االقتباسكاتع فكنن كاتكب إصليكل مكرقس يشكًن إىل الكتكاب الكذي غلمكعاألنبياءكلمة "

" فقطع حيث أن اجلزء األنبياء"ع وعلى ىذا فننو قد أخطأ ُب عزو اقتباسو ادلكون من جزأين إىل "األنبياءاإلثىن عشر والو يسميها اليهود "
ك الرتمجكات ولككن مكاذا لكو كانك ". ىذا إن كانك ترمجة الفاندايك رمل النص الصكحيحعإشعياء النيبالثاين من االقتباس مأخوذ من سفر "

 ك ىذا ما سنقوم بدراستو اآلن. "إشعياء النيبعزا اقتباسو إىل " كاتب إصليل مرقسوالو فيها   ىي الصحيحةعاألخرى 

عزو كاتب إصليكل مكرقس اقتباسكو الككُمرَكَّب إىل  من مبحث مصادر االقتباسع بعد أن طرحنا إشكاليةاآلن ننتقل إىل مرحلة أخرى  
ن مكن وَّ َكك. أعتقكد أنكو مكن الواخكح جكداً أن عكزو اقتبكاس مُ فقكط "إشكعياء النكيبنا دراسة إمكانية عزو االقتباس إىل "" فقطع غلب علياألنبياء"

جزأين إىل مرجع واحد فقطع خصوصاً أن اجلزء األول من االقتباس ًّن موجود ُب ىذا ادلرجعع أمر يبدو ًّن صحيح إطالقكاًع نيكل معكي: 
ع واالقتباس اآلٌب بعكد "إشعياء يبّ ر النَّ فْ ُب سِ  بَ تِ كُ " أو كما صلد ُب ترمجة اآلباء اليسوعيٌن "إشعياء النيبكما ىو مكتوب ُب العبارة تقول "

 الصدمة ك مدى  ىذه العبارة مباشرًة ًّن موجود ُب سفر النيب إشعياء   ىل تستطيع أن تتخيل

خكي مأخوذا من )مال مزدوجاً  اقتباساً نرى ىنا ]لعجيب: للكتاب ادلقدس لديهم تفسًناً ذلذا العزو ا التفسير التطبيق أصحاب  
. مبن عبادة كتببة األسبفار اإللهيبة أن يب كروا األنبيباء الببارزينألنكو ككان  إال اسم إشبعياء  كرلم يُ (ع ولكن ٖ/ٓٗعياء ( ٍب من )إشٔ/ٖ
 [ٖٓ][ر أقدم ادلخطوطات "إشعياء"ع أما ادلخطوطات األحدث فتذكر "األنبياء".كُ ذْ وتَ 

ولكننا سنثبك هنا  ادعاء بأن عادة كتبة األسفار اإلذلية ىي ذكر األنبياء البارزينع أعتقد أن ىذا الكالم ًّن ُمقِنع بادلرةع فإذنع  
ننكا فيمكا بعكد سكنقوم بتسكليط الضكوء علكى ىكذه ادلشككلة الكو جعلكك ُنسَّكاخ إبالدليل والربىان أن ىذا الكالم جملرد اذلروب من ادلشككلةع بكل 

ادلخطوطكات  أقبدمر كُ ذْ وتَك"ع وتذكروا ادلكتوب ُب التفسكًن التطبيقكي: )األنبياء" إىل "إشعياء النيبد يقومون بتحري  النص من "العهد اجلدي
 (.ر "األنبياء"كُ ذْ فتَ  األحدث"إشعياء"ع أما ادلخطوطات 

أن عبكارة ُمَعيَّنككة  ًنة جكداً تكذكركثك فهنككا  نصكوص فكالواقع ؼلكال  ذلكك االدعكاء متامكاًع عادلزعومككة أمكا صصكوص عكادة كتبكة األسكفار 
مكىت  وُب مجيكع ىكذه اإلشكارات صلكد أن الككالم دائمكاً ُب سكفر إشكعياء النكيبع مثكل: عقاذلا إشعياء أو أهنا مكتوبة ُب إشعياء أو ما شكابو ذلكك

ع مكككىت (ٗ-ٔ/ٕٗإشكككعياء ) ٕٔ-ٚٔ/ٕٔع مكككىت (ٗ/ٖ٘إشكككعياء ) ٚٔ/ٛع مكككىت (ٕ-ٔ/ٜإشكككعياء ) ٗٔ/ٗع مكككىت (ٖ/ٓٗإشكككعياء ) ٖ/ٖ
ع (٘-ٖ/ٓٗإشككعياء ) ٗ/ٖع لوقككا (ٖٔ/ٜٕإشككعياء ) ٙ/ٚمككرقس ع (ٖٔ/ٜٕإشككعياء ) ٚ/٘ٔع مككىت (ٓٔ-ٜ/ٙإشككعياء ) ٘ٔ-ٗٔ/ٖٔ
ع روميا (ٔ/ٖ٘إشعياء ) ٙٔ/ٓٔع روميا (ٜ/ٔإشعياء ) ٜٕ/ٜع روميا (ٔ/ٖ٘إشعياء ) ٖٛ/ٕٔع يوحنا (ٕ-ٔ/ٔٙإشعياء ) ٚٔ/ٗلوقا 
 .(ٜ/ٜٙعياء إش) ٕٔ/٘ٔع روميا (ٔ/٘ٙإشعياء ) ٕٓ/ٓٔ

" واالقتبككاس ادلكتككوب بعككد ىككذه ُكتِككَب ُب إشككعياء النكيبع كيكك  يقككول الكاتكب أنككو "ٕ/ٔدلكاذا يكككون ىنككا  اسككتثناًء ُب نكص مككرقس  
ة العككزو اخلككاطئ القتبككاس ىككروب مككن مشكككلن ىككذه ىككي عككادة كتبككة األسككفار اإلذليككة إإدعككاء  ُب إشككعياء النككيب ك  العبككارة مباشككرة ّككًن موجككود

َعْيككٌب أن نكككذب علككى كتبككة األسككفار إشككارات إلشككعياء النككيبع ودائمككاً مككا صلككد الكككالم ىنككا .  مفهككا قككد وجككدنا أربعككة عشككر نصككاً فككيه ُمرَكَّككبع
اَل اإلذلية من أجل اذلروب من مشكلة تواجهناع بل من األفضل واألصلح أن نعرتف بادلشكلة ونواجههكاع ٍب نبحكث عكن الكتكاب الكذي: }

يدٍ يَْأتِيِو اْلَباِطُل مِ   [ٕٗ]فصلك :  {ن بَكٌْنِ يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحَِ

                                                 
 .ٜٛٚٔصك - التفسير التطبيق  لليتاب المقدسبيك تيندل للنشر:  ٖٓ
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َوَمكْن َأْصكَدُأ {ع }َوَمكْن َأْصكَدُأ ِمكَن اللّكِو َحكِديثاً }تبار  وتعكاىل ُب القكرقن الككرمي:  اهللتأمل أخي ادلسلم وصديقي ادلسيحيع قول  
 اببن تيميبةوىو يشرح كالم شيي اإلسالم  عرَحو اهلل محمد بن صالح العثيمينفضيلة الشيي . قال [ٕٕٔ عٚٛ { ]النساء :ِمَن الّلِو ِقيالً 
ودليل الوص  الثاين ك الصدأ ك: قولو تعاىل: ]: العثيمينع قال الشيي )وأصدأ قيالً وأحسن حديثاً من خلقو(جل وعال:  اهللرَحو اهلل عن 

كما يطابقبه  ع وال شيء من الكالم يطابق الواقع والصد  مطابقة اليالم للواقعأصدأ منوع {ع أي: ال أحد َوَمْن َأْصَدُأ ِمَن الّلِو ِقيالً }
ع فكل ما أخرب اهلل بكوع فهكو صكدأع بكل أصكدأ مكن ككل قكول. ودليكل الوصك  الثالكث ك البيكان والفصكاحة ك: قولكو كالم اهلل سبحانه وتعالى

 [ٖٔ][يتضمن احلسن اللفظي وادلعنوي. { وحسن حديثوَوَمْن َأْصَدُأ ِمَن الّلِو َحِديثاً تعاىل: }

"ع ىكل  كمكا ُكتِكَب ُب إشكعياء النكيب" أو "كمكا ُكتِكَب ُب األنبيكاء" :إذا وخعنا كالم كاتب إصليل مرقس رك االختبارع سكواء كتكب 
ع واجلكزء مالخب ذ مكن كالمو يطابق الواقكع ك بالكدليل والربىكانع ككالم كاتكب إصليكل مكرقس ال يطكابق الواقكعع اجلكزء األول مكن االقتبكاس مكأخو 

ألن  فقطع ألن اجلزء األول ًّن موجود فيوع وال غلوز نسبة اجلزأين لونبياء فقطع ع فال غلوز نسبة اجلزأين إلشعياءإشعياءالثاين مأخوذ من 
بكن  الصكحيحع فمكا بكالكماجلزء الثاين ًّن موجود فيو. يا أيها الناسع إذا كان كاتب اإلصليل رلتهداً الستطاع أن ينسب اقتباسو إىل ادلرجكع 

عنكد ىكذا احلكدع بكل أن   اقاً من الروح القدس   أخشى أن ادلوخكوع مل ينتكوِ سَ ن الكاتب كان مُ إأو  عن ىذا الكالم مكتوب بوحي اهلليقول إ
 نو اآلن.يِّ بكَ كاتب اإلصليل مل ينقل نقاًل أميناً من ادلراجعع وىذا ما سنُ 

 أميها ؟إجنيل مرقس  يل كاى كاتب

الل االقتباسككات الككو كتبهككا كاتككب إصليككل مككرقسع ومككن خككُب  ننظككرو اجلككزء مككن البحككث سككنرجع إىل كتككب العهككد القككدميع ُب ىككذا  
حبسكب اعتقكاد اليهكودي  -" كلمكات اإللكوىكل نقكل "و  ع"األسكفار اإلذليكةسنكتش  مكدى أمانكة أحكد كتبكة " عادلقارنة بٌن االقتباس وادلصدر

  النصوص من أجل رقيق مصا ح ُمَعيَّنة كًنقام بتحري  وتغي أنو حرفياً وبأمانة كاملة ك أم -وادلسيحي 

 :)النص النقدي( - ٕ/ٔمرقس  - الجزء األول من االقتباس ۩

 Ἰ οὺ   οςσέλλψ σὸν     λόν μοτ  πὸ  ποςώ οτ ςοτ ىا أُْرِسُل مالكي أمام وجهك

 ρ κ σ ςκ τάς ι σὴν   όν ςοτ  الذي سُيهيئ طريقك

نككص مالخكي حبسككب ترمجككة  .ٔ/ٖاالقتبككاس مكأخوذ مككن سككفر مالخكي ع فككنن العلمكاء ادلسككيحيٌن يقولككون أن ىكذا كمكا قرأنككا سكابقاً  
" ّكككًن موجكككودة ُب أمكككام وجهكككك(. بادلقارنكككة البسكككيطة سنكتشككك  أن عبكككارة "َىأَكنَكككَذا أُْرِسكككُل َمالَكِكككي فَكيُكَهيِّكككُئ الطَّرِيكككَق أََمكككاِمي: )الفانككدايك يقكككول

(ع أمككا ُب إصليككل مككرقس فنجككده بضككمًن الكككُمخاَطب First Personبضككمًن الكككُمَتَكلِّم ) "أََمككاِمينص يقككول "مالخككيع باإلخككافة إىل أن الكك
(Second Person).  فلنلقي نظرة على النص العربيوبادلزيد من ادلقارنة الدقيقة سنكتش  اختالفات أخرىع[ٖٕ]: 

 

 

                                                 
 .ٙٚصك -لشيي اإلسالم ابن تيميةع دار الغد اجلديد  شرح العقيدة الواسطيةالشيي زلمد بن صا ح العثيمٌن:  ٖٔ
 .ٜٓٚصك - ٔ/ٖمجة بٌن السطور عربي عريبع مالخي ع تر العهد القديم العبرياألبوان بولس الفغايل وأنطوان عوكر:  ٕٖ
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 ٔ/ٖمالخ   -ترجمة عبري عرب  

 

" رولكك عنكد كاتكب إصليكل طريقاً أمكاميعبارة " (عطريقاً أمام ُمرسٌل مالكي فُيَمهِّد  أناىا ربي: )للنص الع بولس الفيال ترمجة  
"ع أمككا الككنص اليونككاين النقككدي فتنتهككي طريقككك قككدامك" أو "طريقككك أمامكككمككرقسع حبسككب ترمجككة الفانككدايك والككنص ادلسككتلم اليونككاين إىل: "

" والو ال صلد مقابلهكا ُب أنامالخي ػلتوي على كلمة " النص ُب أن أيضاً  نالحظ .الكُمخاَطب" بتغيًن خمًن الكُمَتَكلِّم إىل طريقكبكلمة "
ن ىنككا  إخككافات حككدثك مككن الُنسَّككاخ إاليونككاين فنجككدىا. إذن نسككتطيع أن نقككول  اليونككاين النقككديع أمككا ُب الفانككدايك والككنص ادلسككتلمالككنص 

ادلزيد  ش تكمالخي لعلنا ن نص الرتمجة السبعينية اليونانيةعلى  نظرةمالخي. فلنلقي  لتجعل النص اليوناين القدمي أشبو بالنص ادلوجود ُب
 من االختالفات:

 )الترجمة السبعينية اليونانية( ٔ/ٖمالخ   )النص اليونان  النقدي( ٕ/ٔمرقس 

Ἰ οὺ   οςσέλλψ σὸν     λόν μοτ  πὸ 

 ποςώ οτ ςοτ   ρ κ σ ςκ τάς ι σὴν 

  όν ςοτ 

  οὺ   ὼ  ξ  οςσέλλψ σὸν     λόν μοτ  

κ ὶ   ιβλέχ σ ι   ὸν  πὸ  ποςώ οτ 

μοτ 

 .طريقاً أمامي يَنظُرمالكيع و )الك( سأرسلُ  ىا أنا .طريقكىا أرسُل )الك(مالكي أمام وجهكع الذي يُهيئ )الك(

"ع أمكامي" أو "جهكيو ( والكو قكد تكرتجم إىل "πὸ  ποςώ οτ μοτ صلكد ُب مالخكي عبكارة )   ترتيب النص سلتل  متامكاً  
بٌن الفعل  بسيطاختالف  أيضاً  ىنا و  .ع كما صلد ُب إصليل مرقس" مباشرةمالكي( "σὸν     λόν μοτها ليسك بعد عبارة )ولكن

( تشككًن إىل اخلكككروج ξ ع فككنن اإلخكككافة )(ξ  οςσέλλψ ومكككا صلككده ُب مالخكككي ) (οςσέλλψ  ادلسككتخدم مككن كاتكككب اإلصليككل )
 " أما ُب مرقس فهنا  أداة تعري .طريقاً باإلخافة إىل أن النص ُب مالخي يقول " .[ٖٖ]النفصال أو اإلرسالواالنطالأ أو اإلبعاد وا

  

 

 ىكككككككككي: الكلمكككككككككة الكككككككككو اسكككككككككتخدمها كاتكككككككككب اإلصليكككككككككل للتعبكككككككككًن عكككككككككن فعكككككككككل ادلكككككككككال ع أكثكككككككككر جوىريكككككككككة اخكككككككككتالف ولككككككككككن ىنكككككككككا  
(κ σ ςκ τάς ι)سفر مالخي سلتلفة عن الو صلدىا ُب ع ولكن ىذه الكلمة: (  ιβλέχ σ .) كلمكة (  ιβλέχ σ ) 

                                                 
 .ٖٓٗصك -ع الطبعة الثالثة اللية اليونانية للعهد الجديدصموئيل كامل وموريس تاوخروس:  ٖٖ
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بككأن ادلككال  سككًناقب الطريككق مككن أجككل إػلككاءاً  ع والككو تعطككي[ٖ٘]"أتَكَفككرَّس ُبأو " "أنظككر بعنايككة إىلوتعككين " [ٖٗ](ιβλ  ψ  مككن األصككل )
مككككككككككن األصككككككككككل  (κ σ ςκ τάς ιأمككككككككككا الكلمككككككككككة الككككككككككو اسككككككككككتخدمها كاتككككككككككب اإلصليككككككككككل ) التككككككككككأمٌن أو احلمايككككككككككة أو أي أمككككككككككر قخككككككككككر.

(κ σ ςκ τ ζψ" وتعين ) ّع وىذا معىن قخر ًّن الذي صلده ُب سفر مالخي.[ٖٙ]"َيْصَنع"  أو "يُِعد 

الكذي يهيكئ ومكن خالذلكا كتكب " عمكن الكنص ُب اجلكزء الثكاين كاتب اإلصليل تكأثر بكنص مالخكي العكربييعتقدون بأن   بعن العلماء 
ع والكو (ופנהناىا منذ قليلع ولككن الكنص العكربي يسكتخدم كلمكة )( الو شرحιβλ  ψ  الرتمجة السبعينية تستخدم كلمة ) ."طريقك

ؽُلهككككد الطريككككق ع وىكككككذا ترتمجهككككا النسككككخة اليهوديككككة اإلصلليزيككككة إىل "[ٖٚ](ع والككككو تشككككًن إىل مككككن ؽلشككككي أمامكككككּפנהجككككاءت مككككن األصككككل )
 .[ٖٛ]"أمامي

حري  نص مالخي إىل ىذه الدرجكة عنكدما ُب حًنة من أمرىم   ىل قام كاتب اإلصليل بت كل ىذه االختالفات جعلك العلماء 
ع أو نصكاً قخكراً ُب العهكد القكدمي أقكربُب احلقيقةع العلماء وجكدوا وىل مالخي ىو ادلرجع الوحيد القتباس كاتب اإلصليل ك  قام باالقتباس ك
 ٖ-ٕ/ٔوجكود ُب إصليكل مكرقس . لكذلك صلكد مكن العلمكاء تصكرػلات بكأن االقتبكاس ادلمن الصكيغة ادلوجكودة ُب إصليكل مكرقس على األقل قريب

 ُمَكوَّن أو مأخوذ من ثالثة مراجع  

ٍب بعككد ذلككك مككن  عٕٓ/ٖٕ الخبروجاقتككبس الكاتككب مككن  عٕ/ٔ ُب مكرقس] يقككول: فيليببب كببونفرتعكامل النقككد النصككي الشكهًن  
مككن  ةم مكرقس رلموعكأو ربكا اسكتخد(ع الترجمبة السببعينية) ٖ/ٓٗء شبعياإاقتكبس مكن  عٖ/ٔ (ع وُب مكرقسالبنص العببري) ٔ/ٖ مالخب 

ع [ٜٖ][فقكط.لكك إشكعياء  (. أيا كان مصدر مرقس ُب ىذاع فقد عزا ذلك النص Cole 1961, 57)ادلسيا  النصوص اليهودية الو تتعلق
 [ٓٗ][ .ٖ/ٓٗ من إشعياء اينثقتباس الع واالٔ/ٖي ومالخ ٕٓ/ٖٕ قتباس األول يبدو كمزيج من اخلروجاال]يقول:  بالمر دديفيو

                                                 
34 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries [G1914           epiblep  ep-ee-blep'-o) From G1909 and G991; to gaze 

at (with favor, pity or partiality): - look upon, regard, have respect to.] 
 .ٕ٘صك -لكلمات العهد اجلديد والكتابات ادلسيحية األوىل  قاموس يونان  عرب دير القديس أنبا مقار:  ٖ٘

36 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries. [G2680              kataskeuaz  kat-ask-yoo-ad'-zo) From G2596 and a 

derivative of G4632; to prepare thoroughly (properly by external equipment; whereas G2090 refers rather to internal 

fitness); by implication to construct, create: - build, make, ordain, prepare.] 
37 Strong‘s Hebrew and Greek Dictionaries. [H6437(ּפנה p n h paw-naw') A primitive root; to turn; by implication to 

face, that is, appear, look, etc.: - appear, at [even-] tide, behold, cast out, come on, X corner, dawning, empty, go away, 

lie, look, mark, pass away, prepare, regard, (have) respect (to), (re-) turn (aside, away, back, face, self), X right [early].] 
38 Jewish Publication Society. (1997, c1985). Tanakh: The Holy Scriptures : A new translation of the Holy Scriptures 

according to the traditional Hebrew text. Title facing t.p.: Torah, Nevi'im, Kethuvim = Torah, Nevi'im, Ketuvim. (Mal 

3:1). Philadelphia: Jewish Publication Society. [Behold, I am sending My messenger to clear the way before Me, and 

the Lord whom you seek shall come to His Temple suddenly. As for the angel of the covenanta that you desire, he is 

already coming.] 

39 Philip W Comfort: NT Text And Translation Commentary - Page 93 [Various scribes, aware that Mark was citing 

more than one prophet in the following verses (1:2-3), changed "Isaiah the prophet" to "the prophets" (so TR and KJV). 

In 1:2 Mark quoted first from Exod 23:20 (LXX) and then from Mai 3: 1 (Hebrew text), and in 1:3 he quoted Isa 40:3 

(LXX) - or perhaps Mark was using an early Jewish collection of texts relating to the Messiah (Cole 1961, 57). 

Whatever his source, Mark attributed the text to Isaiah only.] 

40 David R. Palmer: Holy Bible, A Translation From The Greek - Mark 1:2. [The first quotation appears to be a blend 

of Exodus 23:20 and Malachi 3:1, and the second quotation is of Isaiah 40:3.] 



 [21... ] االقتباسات والتحريفات ٖ-ٕ/ٔمشاكل مرقس  

www.alta3b.wordpress.com 

إن بعكن ادلخطوطكات تكذكر "األنبيكاء"ع بكاجلمع ال بكادلفردع ألن الكنص الكذي يكورده ]: يقكولأيضكاً  سبون اليسبوع جبا  مااألب  
ع ككأن القكديس ٖ/ٓٗشبعياء إومكن النكيب  ٔ/ٖمالخب  ومكن النكيب  ٕٓ/ٖٕسبفر الخبروج : مكن ميّون من ثالث آيباتالقديس مرقس 

 [ٔٗ][جع واحد بل تشمل الكتاب ادلقدس بأسره.مرقس يريد أن يؤكد أن البشارة بالسابق ال تقتصر على مر 

ىذا األمر قد رددنا عليكو باستفاخكةع فننكو يوجكد كتكاب عنكد اليهكود امسكو  فنن بغن النظر عن ذكر األنبياء باجلمع وليس بادلفردع 
دائمكاً  ع"األنبيكاء"إىل  أنكو عنكد اإلشكارةوأثبتنكا  عع وقد جأنا باستخدام كتبة العهد اجلديد ذلااألنبياء اإلثىن عشر" ألنو غلمع كتابات األنبياء"
أعمككال " ُب األنبيككاءىككل عنككدما اسككتخدم كتبككة العهككد اجلديككد تعبككًن " يكككون االقتبككاس مككن سككفر مككن أسككفار األنبيككاء الصككغار اإلثككىن عشككر. مككا
ًنعلا كان االقتباس مأخوذ من أكثر من مرجع ك ككالع ولكنكو اخكرتاع  ٔٗ-ٓٗ/ٖٔأعمال و ع ٘ٔ/٘ٔ ن أجكل إخكراج كاتكب مك ادلفسكرينّو

 وقع فيو.ادلشكلة الو إصليل مرقس من 

مع بعن  - ٔ/ٖمالخ  من  هو مزيجىذا االقتباس ُب األساس ]: صلد اآلٌب تعليق على النص اليونان وُب مرجع قخر باسم  
م مكن أنكو  ع وربكا ًب نسكبة ككل ىكذا إىل إشكعياء ألنكو األكثكرٖ/ٓٗإشعياء ومن  - ٕٓ/ٖٕاخلروج العناصر ادلستمدة من  شكهرةع وعلكى الكّر

 [ٕٗ][)أي االقتباس ادلأخوذ فعاًل من إشعياء( جاء ُب اجلزء الثاينع إال إنو كان الفكرة األساسية الرابطة بٌن اجلزأين.

مل صلد أيضاً اعرتافاً بأن االقتباس مأخوذ من ثالثة مراجعع مع تربير ًّن منطقي لسوء العزو إىل مرجع واحد   أ ُب ادلرجع السابق 
والكو اسكتخدمها   (σὸ ῥηθὲν  ιὰ σν  πουησν) "مكا قيكل بواسكطة األنبيكاء" يستطع كاتب اإلصليكل أن يسكتخدم عبكارة مثكل

( π  σ ι   " )ُكِتبَ "بأن ىذا االقتباس  بدون التصريح "عكما ىو مكتوبأو العبارة ادلتكررة ُب العهد اجلديد " كاتب إصليل مىت ك 
 ع أي أننا نستطيع الرجوع إليو فعاًل  (ع والو جاءت ُب حالة القابل                 " )األنبياءُب "

.  ٖ/ٓٗع وإشككعياء ٔ/ٖع ومالخككي ٕٓ/ٖٕأن االقتبككاس ُمَكككوَّن مككن ثالثككة نصككوص: اخلككروج  مفيككدةع وىككي معلومككةإذنع أخككذنا  
اخلروج بكادلوجود ُب إصليكل مكرقس صلكد اتفكاأ  عندما نقارن .(ُب الطَّرِيقِ  لَِيْحَفَظكَ  مَّامَّ وَّْجِهكَّ أ ُمْرِسٌل َمالكانَّا أ َىايقول: ) ٕٓ/ٖٕاخلروج 
 :[ٖٗ]على النص العربي ةلنلقي نظر لعل كاتب اإلصليل اقتبس فعاًل من اخلروج   ف عأيضاً  والضمًن للُمخاطب "عأمام وجهك" ُب عبارة

 ٕٓ/ٖٕالخروج  -ترجمة عبري عرب  

 

                                                 
 .ٓٗصك -دراسة وشرح  إنجيل يسو  المسيح للقديس مرقساليسوعي: األب جا  ماسون  ٔٗ

42 France, R. T. (2002). The Gospel of Mark : A commentary on the Greek text (Page 63). Grand Rapids, Mich.;  

Carlisle: W.B. Eerdmans;  Paternoster Press. [This is essentially a combined quotation of Mal. 3:1 (with elements drawn 

from Ex. 23:20) and Is. 40:3, the whole being attributed to Isaiah presumably because the better-known Isaiah text, even 

though coming second, was the basis of the herald idea which links the two.] 
 .ٕٚٔصك - ٕٓ/ٖٕع ترمجة بٌن السطور عربي عريبع اخلروج العهد القديم العبريوان عوكر: األبوان بولس الفغايل وأنط ٖٗ
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" مرة أخرىع أناصلد ُب نص اخلروج كلمة " .(ُب الطريقحِلفِظَك  مالكاً أمامك لٌ ُمرسِ  أناىا للنص العربي: ) بولس الفيال  ترمجة 
فيمكا بعكد ُب " وىذا تأكيد إلخافتها أنافسواء اعتقد ادلسيحي أن كاتب إصليل مرقس اقتبس من اخلروج أو من مالخيع فننو أسقط كلمة "

" أمككا ُب مالكككاً ولكككن ىنككا  ملحو ككةع أال وىككي أن الككنص ُب اخلككروج يقككول " .نككاينع و هورىككا ُب الككنص ادلسككتلم اليو سلطوطككات إصليككل مككرقس
 فلنلقي نظرة على نص الرتمجة السبعينية: " وىكذا صلدىا ُب إصليل مرقس.مالكيمالخي فيقول "

 )الترجمة السبعينية اليونانية( ٕٓ/ٖٕالخروج  )النص اليونان  النقدي( ٕ/ٔمرقس 

Ἰ οὺ   οςσέλλψ σὸν     λόν μοτ  πὸ 

 ποςώ οτ ςοτ   ρ κ σ ςκ τάς ι σὴν 

  όν ςοτ 

Κ ὶ   οὺ   ὼ   οςσέλλψ σὸν     λόν 

μοτ  πὸ  ποςώ οτ ςοτ  ἵν  υτλάξῃ ς  

 ν σῇ   ῶ 

 ليحفظك ُب الطريق. عأمام وجهك مالكيأرسُل )الك( ىا أنا .طريقكىا أرسُل )الك(مالكي أمام وجهكع الذي يُهيئ )الك(

( ادلوجكود ُب بدايكة نكص Κ ὶمكع إسكقاط حكرف العطك  ) مقارنة بٌن نكص اخلكروج اليونكاين ونكص مكرقس النقكديع بنظرة بسيطة 
سكنجد أن ىنكا  شكبو تطكابق ُب اجلكزء األولع  الو أسقطها كاتب إصليل مكرقس سكواء سكهواً أو قصكداًع (ὼ  ) "أنااخلروجع وجتاىل كلمة "

 " كطريقكك الكذي يُهيكئلة كلهكا تكمكن ُب اجلكزء الثكاينع مكن أيكن جكاء كاتكب اإلصليكل بكك "ع ولككن ادلشكك"ىا أرسكُل )الكك(مالكي أمكام وجهكك"
 لو ُب العهد القدمي   "ُمطاِبق"ع مع االعرتاف بأنو ال يوجد نظًن ٔ/ٖالعلماء يعتقدون أنو من وحي النص العربي دلالخي 

مع أنبه فب  ُمَعرَّف على أنو مأخوذ النيب إشعياءع  ٖ-ٕ/ٔ االقتباس ادلوجود ُب]يقول ُب تفسًنه اآلٌب:  جيمس إدواردالكُمَفسِّر  
الخبروج النصك  األول مكن مكأخوذ مكن  رسول ادلوجود ُب العكدد الثكاين إرسال اإلشارة إىل. الحقيقة نسيج ثالثة مقاطع من العهد القديم

"الكذي سكُيَمهِّد طريقكك".  د الثبان مع أنه ال يوجد نظير مطابق ف  العهد القديم للنصبف الثبان  مبن العبدع ٔ/ٖمالخ  و عٕٓ/ٖٕ
 [ٗٗ][شبو حرفياً. ٖ/ٓٗاجلزء األكرب من النسيج موجود ُب العدد الثالثع والو نقلك إشعياء 

نو ُمَكوَّن إأما اجلزء األولع فيقول العلماء ادلسيحيون  إذنع النص  الثاين من العدد الثاين ليس لو نظًن مطابق ُب العهد القدمي   
أعتقكد أن ادلشككلة كبكًنةع ولككن ادلشككلة األككرب ىكي تغيكًن كاتكب اإلصليكل لضكمًن ادلكتكلم إىل خكمًن  .ٔ/ٖع ومالخكي ٕٓ/ٖٕمن اخلروج 

دلكككاذا قكككام كاتكككب اإلصليكككل هبكككذه "التحريفكككات" و  "   دلكككاذا ككككل ىكككذه التغيكككًنات كسكككيهيئ طريقككككادلخاطكككبع مكككع إخكككافة عمكككل ادلكككال  وأنكككو "
 والتغيًنات ُب جدول بسيط ٍب صليب عن السؤال:"اإلخافات" ك دعونا نرصد التحريفات 

 

 

 

                                                 
44 Edwards, J. R. (2002). The Gospel according to Mark. The Pillar New Testament commentary (Page 26). Grand 

Rapids, Mich;  Leicester, England: Eerdmans;  Apollos. [The quotation of 1:2–3 is identified as coming from the 

prophet Isaiah, although it is actually a tapestry of three OT passages. The reference to the sending of the messenger 

in v. 2 follows the first half of both Exod 23:20 and Mal 3:1, although there is no exact counterpart in the OT to the 

latter half of v. 2  ―who will prepare your way‖ . The greater part of the tapestry comes in v. 3, which reproduces Isa 

40:3 nearly exactly.] 
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 )الترجمة السبعينية( ٕٓ/ٖٕ الخروج )الترجمة السبعينية( ٔ/ٖمالخ   )النص النقدي( ٕ/ٔمرقس 

Ἰ οὺ   οςσέλλψ σὸν 

    λόν μοτ  πὸ 

 ποςώ οτ ςοτ,  ρ 

κ σ ςκ τάς ι σὴν   όν 

ςοτ 

  οὺ   ὼ  ξ  οςσέλλψ σὸν 

    λόν μοτ  κ ὶ 

  ιβλέχ σ ι   ὸν  πὸ 

 ποςώ οτ μοτ 

Κ ὶ   οὺ   ὼ   οςσέλλψ 

σὸν     λόν μοτ  πὸ 

 ποςώ οτ ςοτ, ἵν  

υτλάξῃ ς   ν σῇ   ῶ 

نككو قككد يككون مككن وحككي إو  " لككيس لكو نظككًن ُب العهككد القكدميعالككذي يهيكئ طريقكككمكع االعككرتاف بككأن اجلكزء الثككاين مككن العكدد الثككاين " 
فقكطع فكال فكرأ  ٕٓ/ٖٕنذا كان اجلزء األول من االقتباس مأخوذاً مكن اخلكروج ف عصصوص اجلزء األول سنقارن فقطالنص العربي دلالخيع 

( ξ أما إذا كانك من مالخي فهنا  مشاكل كثًنة جداًع أوذلا ىي إخافة ) (عὼ  " )أنا(ع وكلمة "Κ ὶإال ُب إسقاط حرف العط  )
" مباشكرةع وثالثهكا تغيكًن الضكمًن مالككي( بعكد كلمكة "πὸ  ποςώ οτ ثانيها عكدم وجكود عبكارة )و (ع οςσέλλψ  على الفعل )

لعل كاتب اإلصليل بالفعل أخذ اجلزء األول من اخلروجع واستوحى اجلزء الثاين من مالخكي   ولككن دلكاذا قكام و من الكُمَتَكلِّم إىل الكُمخاَطب. 
 هبذه التغيًنات الكثًنة ك

يُعَترَبا ادلصكدرين القتبكاس مكرقس  ناذالل - ٖ/ٓٗوإشعياء ٔ/ٖمالخي ] يقول: الذي كنيسة المؤمنيناإلجابة صلدىا ُب تفسًن  
مبرقس غيّبر النصبول النبويبة قلبياًل لينبه تيييبر ُمِهبم ذو يتحكدثان عكن النكيب الكذي سكُيهيئ لقكدوم الكرب.  -الذي يشًن فقط إىل إشكعياء 

اذليكل. بينما ُب إشعياءع الصوت الصكارخ سكيعد لقكدوم الكرب. . ُب مالخي "رب اجلنود" يعلن أن رسواًل سيسبق قدوم الرب ليطّهر ميزى
 [٘ٗ][.لييون نبوءة لبشارة يسو ع تييير بسيط ليال النصين جعل األمر منساباً لنص مرقس

  دلن سيبشر بيسكوع  كاتب اإلصليل قام بتحري  النصوص النبوية حىت تصلح ألن تكون نبواتىكذا إذاً تكون األمور واخحةع   
ولعككل ىكذا يوخكح لنكا دلككاذا قامكك الرتمجكات بتحريك  بسككيط ُب الرتمجكةع فقكد اسكتخدموا كلمككة عكرتاف رائككع جكداً ومنطقكي للغايكةع يكا لكو مكن ا

م أن العبارة اليونانية )رسويل" ولككن   ولكيس إىل رسكول. مكال  ( ّالباً ما ترتجم إىلמלאכי( و الكلمة العربية )σὸν     λ ν" بالّر
التحريفات والتغيًنات ُب النصوص النبوية أن يعطي نبوة من العهد القدمي توخح قدوم يوحنا ادلعمدان قبل ادلسيح كاتب اإلصليل يريد هبذه 

". مجيككع مالككي" بكداًل مككن "رسككويلعليكو السكالمع ويوحنككا ادلعمكدان لككيس مالككاًع بككل رسكواًل نبيككاًع ولكذلك قامككك الرتمجكات باسككتخدام كلمكة "
 معىن ومغزى   التحريفات ذلا

 

 

                                                 
45 Geddert, T. J. (2001). Mark. Believers church Bible commentary (Page 32). Scottdale, Pa.: Herald Press. [Malachi 

3:1 and Isaiah 40:3 (the two main sources of the quotation Mark here attributes to Isaiah) both speak of a messenger 

who will prepare for God‘s coming. Mark modifies the prophetic texts slightly but significantly. In Malachi, the 

―LORD of hosts‖ announces that a messenger will precede the Lord‘s own coming to purify the temple. In Isaiah, the 

voice prepares a highway for God. Slight modifications to both texts make it possible for Mark’s text to be a 

prediction of Jesus’ forerunner.] 
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 :)النص النقدي( - ٖ/ٔمرقس  -الجزء الثان  من االقتباس  ۩

 υψνὴ βονσορ  ν σῇ  πήμῳ صوت صارخ ُب الربية

 Ἑσοιμάς σ  σὴν   ὸν κτπίοτ أعدوا )الك( طريق رب

 ὐθ ί ρ  οι  σ  σὰρ σπίβοτρ  ὐσοῦ  اجعلوا ُسُبلو قوؽلة

 [ٙٗ]ٖ/ٔمرقس  -ترجمة يونان  عرب  

 

من االقتباس ادلوجود ُب العدد الثالثع صلد أنو أكثر دقة ُب االقتبكاس مكن الرتمجكة السكبعينية اليونانيكةع إال ُب  صصوص اجلزء الثاين 
. قَكوُِّموا ُب اْلقَ حبسب ترمجة الفاندايك يقول: ) ٖ/ٓٗاختالف ُب هناية االقتباس. نص إشعياء  ْفِر َصْوُت َصارٍِخ ُب اْلبَكرِّيَِّة: أَِعدُّوا َطرِيَق الرَّبِّ

. دعونا نلقي نظرة "قَكوُِّموا ُب اْلَقْفِر َسِبياًل إِلذَلَِنا"ع أما ُب إشعياء فيقول "اجعلوا ُسُبلو قوؽلة(. هناية االقتباس يأٌب بشكل سلتصر "َسِبيالً إِلذَلَِنا
 :[ٚٗ]أقرب على النص العربي

 ٖ/ٓٗإشعياء  -ترجمة عبري عرب  

 

ُهكوا طريكق يهكوهع قوُِّمكوا ُب الباديكة مسكلكاً صللنص العربي: ) بولس الفيال ترمجة   (. االخكتالف كمكا إلذلنكا وُت ُمناٍد ُب الربيةع وجِّ
 σὰρ σπίβοτρ" أما نص اإلصليل فيجعلو ُب صيغة اجلمع )طريق يهوهمع مالحظة أن النص العربي يقول " قلنا يظهر ُب اجلزء األخًنع

 ὐσοῦ" )ص إشعياء حسب الرتمجة السبعينية سنجد شبو تطابق:إذا قمنا بقارنة نص اإلصليل بن". طُرُقو 

 

 

                                                 
 .ٔٙٔصك -ترمجة بٌن السطور يوناين عريب  العهد الجديداآلباء بولس الفغايل وأنطوان عوكر ونعمة اهلل اخلوري ويوس  فخري:  ٙٗ
 .ٖٜٙصك - ٖ/ٓٗع ترمجة بٌن السطور عربي عريبع إشعياء العهد القديم العبرياألبوان بولس الفغايل وأنطوان عوكر:  ٚٗ
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 )الترجمة السبعينية اليونانية( ٖ/ٓٗإشعياء  )النص النقدي( ٖ/ٔمرقس 

υψνὴ βονσορ  ν σῇ  πήμῳ υψνὴ βονσορ  ν σῇ  πήμῳ 

Ἑσοιμάς σ  σὴν   ὸν κτπίοτ Ἑσοιμάς σ  σὴν   ὸν κτπίοτ 

 ὐθ ί ρ  οι  σ  σὰρ σπίβοτρ  ὐσοῦ  ὐθ ί ρ  οι  σ  σὰρ σπίβοτρ σοῦ θ οῦ 

ἡμν 

"ع أمكا كاتكب اإلصليكل فيقكول اختصكاراً ُسكُبل إذلنكا( "σπίβοτρ σοῦ θ οῦ ἡμνاالختالف الوحيد ىو أن إشعياء يقول ) 
(σπίβοτρ  ὐσοῦ" )ع ٖ/ٓٗعياء إذنع لعل كاتب إصليل مرقس أحسن االقتباس فعاًل من الرتمجة السبعينية اليونانية لنص إشك ".ُسُبلو

 ُب هناية االقتباس. مع مراعاة االختالف

 :ُملَّخ ص ه ا الجزء ۩

. نستطيع ٖ/ٓٗع وإشعياء ٔ/ٖع ومالخي ٕٓ/ٖٕمأخوذ من ثالثة مقاطع: اخلروج  ٖ-ٕ/ٔاالقتباس ادلوجود ُب إصليل مرقس  
صوت صكارخ ُب الربيكةع أعكدوا " (ٖ)"ع ئ طريقكالذي يُهي"( ٕ)"ع مالكي أمام وجهك ىا أرسلُ " (ٔ)تقسيم االقتباس إىل أربعة أجزاء: 

ع واجلككزء الرابككع يعتككرب ٖ/ٓٗاجلككزء الثالككث منقككول تقريبككاً حرفيككاً مككن الرتمجككة السككبعينية إلشككعياء  ".أجعلككوا سككبلو مسككتقيمة" (ٗ)"ع طريككق الككرب
ويعتقكد الكثكًن أنكو مكن وحكي الكنص العكربي  القكدميعدلا صلده ُب الرتمجة السبعينية إلشعياءع أما اجلكزء الثكاين فلكيس لكو نظكًن ُب العهكد  اً اختصار 
 نبويكة نصكوص نيوكل ىذا من أجل تككو  وادلشاكل والتحريفات كلها موجودة ُب اجلزء األول وقد سردنا ادلشاكل بالتفصيل. عٔ/ٖدلالخي 

 يسوع.تبشر بن سُيَبشِّر ب

 أيًما كتب مرقس: األنبياء أم أشعياء ؟

  فأنك سلطئع فنن ما سنتعامل معو اآلن عند العلماء أكرب وأعظم ؛بقة ىي أكرب مشاكل النصٌنإن كنك تعتقد أن ادلشاكل السا 
ةع ىنكا  مكن قكام نَكيكَّ عَ تغيكًن مقصكود للكنص ألسكباب ودوافكع مُ ولكن ادلشكلة تدور حكول  القضية ليسك فقط اختالفات بٌن ادلخطوطاتع  

 سكأنقل فقكط مكنمن عنكديع بكل كمكا فعلكك سكابقاًع  دلسيحيع فأنا لن أفرتِ يا صديقي ا مهالً  ذلك  لبتحري  النص وىنا  أسباب دفعتو 
 التعليق عليها.ب وأقوم أقوال العلماء ادلختصٌن

(ع أن GNT-TR( بنسكخة الكنص ادلسكتلم اليونانيكة )UBS4REعرفنا سابقاًع من خكالل مقارنكة النسكخة اليونانيكة النقديكة ) 
اختالف ىناع وجود أكثر من شكل لنفس النص الواحدع وادلفرتض أن يكون للكنص شككل واحكد ونقصد بكلمة  ىنا  اختالفات عديدةع

فقككطع حيككث أن الكاتككب كتككب إصلككياًل واحككداً فقككطع وأي اختالفككات صلككدىا ُب مصككادر نككص اإلصليككل ناجتككة عككن مشككاكل أثنككاء انتقككال نككص 
 σῶ) "  أماألنبيككاء" (σο ρ  που σ ιρ) اسع ىككل ىككوأىككم ىككذه االختالفككاتع االخككتالف اخلككاص بصككدر االقتبككاإلصليككل تارؼليككاً. 

Ἠς ΐᾳ σῶ  πουήσῃ) "ك مصادر نص إصليل مرقسُب  الشكل اآلخر أيهما كتب مرقس ك ودلاذا  هر ك "إشعياء النيب 
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 :(مصادر النصاألدلة الخارجية )ما يُخص  ۩

 :[ٛٗ](UBS4REطبقاً لك ) األشكال ادلختلفة للنصترتيب 

 الك(أشعياء النيبُب ) :شيل األولال [ ν σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ]: :السينائية والفاتيكانية  المخطوطات اليونانية
)القككرن  ٕٕٚٗ)القككرن الثككاين عشككر(ع  ٕٔٗٔ)القككرن التاسككع(ع  ٕٜٛو  ٘ٙ٘و  ٖٖو  Δ)القككرن الثككامن(ع  L)القككرن الرابككع(ع 
 .الرابع عشر(

  ُب أشكعياء النكيب :الشبيل الثبان [ ν Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ]: :بيكزا )القكرن اخلككامس(ع  المخطوطبات اليونانيبةΘ 
 lو  ٖٕٗٔو  ٓٓٚ)القرن اخلامس عشر(ع  ٕ٘ٓ)القرن الثاين عشر وما بعده(ع  ƒ1)القرن التاسع(ع سلطوطات العائلة األوىل 

ورجية )القرن األرمينية )القرن التاسع عشر(ع اجل الترجمات القديمة:)القرن الثاين عشر(ع  ٔٚٓٔ)القرن احلادي عشر(ع  253
 l)القرن السابع(ع  aur)القرن السادس(ع  f, q)القرن اخلامس(ع  b, d, ff_2)القرن الرابع(ع  aاخلامس(ع الالتينية القدؽلة: 

)القكككرن الثكككاين عشكككر(ع الفوجلاتكككا )القكككرن اخلكككامس(ع السكككريانية: البشكككيطا )القكككرن اخلكككامس( والفلسكككطينية )القكككرن  c)القكككرن الثكككامن(ع 
 )القرن السابع(ع القبطية: الصعيدية )القرن الرابع( والبحًنية )القرن التاسع(. على اذلامش اذلاركلينيةالسادس( و 

 ُب األنبياء الثالث: شيلال [ ν σο ρ  που σ ιρ]: :السكندريةع واشنجطون )القرن اخلامس(ع  المخطوطات اليونانية
)القككرن احلككادي عشككر(  ٙٓٓٔع ٕٛ)القككرن التاسككع(ع  ٕٗٗٔ(ع سلطوطككات العائلككة الثالثككة عشككر )القككرن الثالككث عشككر ومككا بعككده

)القكرن الثالكث عشككر(ع سلطوطكات نكص بيزنطككي  ٕٖٗٔع ٕٜٕٔع ٜٚ٘ع ٜٚ٘)القكرن الثكاين عشككر(ع  ٘ٓ٘ٔع ٓٔٓٔع ٓٛٔ
)القرن التاسع(ع مع أّلبية سلطوطات النص البيزنطي األخكرىع أّلبيكة  G, P)القرن السادس(ع  E, F, H, Σأحرف كبًنة: 

بعككن سلطوطككات الفوجلاتككاع السككريانية اذلاركلينيككة )القككرن السككابع(ع القبطيككة  الترجمببات القديمببة:طوطككات القككراءات الكنيسككةع سل
 البحًنية على اذلامش )القرن التاسع(ع األثيوبية )القرن السادس(ع السالفينية )القرن التاسع(.

 ُب أشكعياء وُب األنبيكاء الراببع: شبيلال [ ν Ἠς ΐᾳ κ ὶ  ν σο ρ  που σ ιρ]:  بعكن ادلخطوطكات الالتينيكة
 وما بعده(.اخلامس  القدؽلة )القرن

 .سنقوم بمناقشة األدلة اآلبائية فيما بعد 

 

 

 

 

                                                 
48 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition - Page 117. [{A}     ῷ Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ א B L Δ 33 565 892 

1241 2427 Origen
1/4

 //    Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ D Θ ƒ1 205 700 1071 1243 l 253 arm geo Irenaeus
gr

 Origen
3/4

 Serapion 

Epiphanius Severian Hesychius     Ἠ  ΐᾳ or     ῷ Ἠ  ΐᾳ it
a, aur, b, c, d, f, ff_2, l, q

 vg syr
p, h_mg, pal

 cop
sa, bo

 Irenaeus
lat 1/3

 

Origen
lat

; (Victorinus-Pettau Chromatius omit  ῷ     ή ῃ  Ambrosiaster  Jerome  Augustine //      ῖ      ή     A W 

ƒ
13

 28 180 579 597 1006 1010 1292 1342 1424 1505 Byz [E F G H P Σ] Lect vg
ms

 syr
h
 cop

bo_ms mg 
eth slav Irenaeus

lat 2/3
 

Asterius //    Ἠ  ΐᾳ   ὶ      ῖ      ή     it
r_1 vid

] 
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 "أشعياء النب )الب(ف  " :الشيل األول -المخطوطة السينائية من القرن الرابع الميالدي 

 

ُب ( "ٖ"ع )ُب أشعياء النيب( "ٕ"ع )ُب )الك(أشعياء النيب( "ٔ) :للنص سلتلفة أربعة أشيالرتوي على نص إصليل مرقس  مصادر 
االقتبكاس إلشكعياء النكيبع بغكن النظكر عكن وجكود أداة تعريك   للكنص غلعكال الثان و األول. الشكل "ُب أشعياء وُب األنبياء( "ٗ"ع )األنبياء

فهكو ادلنكافس الرئيسكي للشككلٌن  الثالبث. أمكا الشككل جتكاهاال نفكس  ُبٌنالشككلنن أو عدمهاع فىا فرأ كثًناً وجودتقبل إشعياء أو الع فلن 
 ُب سلطوطكات موجكود هكو خكارج حسكابات العلمكاءع حيكث أنكوف الراببع ع والكُمفاخلة ستكون بٌن ىاتٌن الفرقتٌن. أما الشكلالثان و األول
 الثبببان الشككككل  دمكككججكككاء مكككن  لراببببعاأي دعكككم مكككن ادلخطوطكككات اليونانيكككةع فمكككن الواخكككح جكككداً أن الشككككل  لكككو فقكككطع ولكككيس قليلكككة التينيكككة
ُب أشكككال سلتلفككة للككنص  " )اجلمككع بككٌنConflationى عنككد العلمككاء بككك "مَّ َسككتُ ع وىككو نككوع مككن أنككواع التغيككًنات ادلقصككودة للككنص الثالببثو

 .[ٜٗ](فيكون شكاًل جديداً  سلطوطة جديدة

"ع حيكككث أن ُب األنبيكككاء وُب إشكككعياءو أن يكتكككب ""ع أعتقكككد أنكككو ككككان عليكككُب إشكككعياء وُب األنبيكككاءوبناسكككبة ىكككذا الشككككل الغريكككب " 
يشكًن  الراببع" جاء أواًلع ٍب جاء من بعده االقتبكاس ادلكأخوذ مكن إشكعياءع ولككن لعكل ىكذا الرتتيكب ُب الشككل األنبياءاالقتباس ادلأخوذ من "

حالع ىذا الشكل دليكل علكى أن عكزو  وعلى كل ".األنبياء" وجودىا ُب سلطوطات قبل  هور الشكل الذي ػلتوي على "إشعياءإىل ِقَدم "
 " وحده خطأع وغلب العزو إىل ادلصدرين معاً.األنبياء" لك" وحده أو إشعياء" لكاالقتباس 

 

                                                 
49 Bruce Metzger & Bart Ehrman: The Text of NT, 4th edit - Page 265. [What would a conscientious scribe do if the 

same passage was given differently in two or more manuscripts that were available? Rather than make a choice between 

them and copy only one of the two variant readings (with the attendant possibility of omitting the genuine reading), 

many scribes incorporated both readings in the new copy that they were transcribing.] 
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 "أشعياء النب )الب(ف  : "الشيل األول -المخطوطة الفاتييانية من القرن الرابع الميالدي 

 

ُب " األوللكيس لكو أي شكواىد قبكل القكرن اخلكامسع أمكا الشكككل " ءُب األنبيكا" الثالبثبنظكرة بسكيطة نسكتطيع أن نكرى أن الشككل  
 -" ُب إشكعياء النكيب" الثبان نالحكظ أيضكاً أن الشككل  فنجده ُب أقدم وأصح سلطوطتٌن يونانيتٌن: السينائية والفاتيكانيكة." )الك(إشعياء النيب

أّلككب الرتمجككات: الالتينيككةع القبطيككةع السككريانيةع اجلورجيككةع موجككود ُب أقككدم و  -" ُب )الككك(إشعياء النككيب" األولوالككذي ىككو ُب جانككب الشكككل 
ىكككذا نسككتطيع أن نقككول بنتهككى الثقككة  .ومككا بعككده القككرن السككادس " فنجككده فقككط ُب ترمجككات مككنُب األنبيككاء" الثالببثالفوجلاتككا. أمككا الشكككل 

 لث جاء فيما بعد." علا األقدمع وأن الشكل الثاإشعياء النيبن الشكلٌن الكُمَدعََّمٌْن لك "إوالثبات 

 "ف  أشعياء النب " :الشيل الثان  -مخطوطة بيزا من القرن الخامس الميالدي 

 

منتشرين ُب عدد ال بأس بو من ادلخطوطاتع وىذه ادلخطوطات من مجيع  الثان و األولنستطيع أن نالحظ أيضاً أن الشكلٌن  
: بيككزا الببنص اليرببب وأىكم سلطوطككات  السككينائية والفاتيكانيككة والقبطيككةع: الببنص السببيندريالعكائالت النصككية تقريبككاًع فهنككا  أىككم سلطوطككات 

ُب ادلخطوطاتع وجوده  الثان و األولومن عالمات انتشار الشكل  القيصري أيضاً. ة والفوجلاتاع وىنا  شواىد من النصوالالتينية القدؽل
باإلخككافة إىل وجودىككا ُب سلطوطككة ديككر سككانك كككاترين لوناجيككل  ُب الكثككًن مككن ادلخطوطككات ادلتككأخرة زمنيككاً )مككن القككرن التاسككع ومككا بعككده(ع
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إال  عال صلكده ُب أقكدم الشكواىد -فكمكا قلنكا سكابقاً  - الثالثأما الشكل  .[ٓ٘]باللغة العربيةع والو ترجع إىل القرن التاسع ادليالدي األربعة
 .[ٔ٘]ُب أّلبية سلطوطات العهد اجلديد من النص البيزنطي فيما بعد أنو انتشر

 "أشعياء النب " :الشيل الثان  -مخطوطة دير سانت كاترين لألناجيل األربعة من القرن التاسع الميالدي 

 

  
                                                 

رفككق مككع اسككطوانات مكتبككة ادلخطوطككات الرقميككة. ) - مخطوطببات ديببر سببانت كبباتريند. يوسكك  زيككدان:  ٓ٘
ُ
ادلخطوطككة مؤرخككة بسككنة مكتبككة اإلسكككندريةع معلومككات عككن ادلخطوطككة مككن الُكتَكيِّككب ادل

 (م[ٜٛٛىجرية ]أي ما يقابل  ٕٗٛ
51 Hodges, Z. C., Farstad, A. L., & Dunkin, W. C. (1985). The Greek New Testament according to the Majority 

Text (2nd ed.) (Page 104). Nashville: T. Nelson Publishers. // Pierpont, W. G., & Robinson, M. A. (1995, c1991). The 

New Testament in the original Greek : According to the Byzantine/Majority textform (Mk 1:2). Roswell, GA: The 

Original Word Publishers. [Ὡ               τοῖς προφήταις, «Ἰδ ύ,   ὼ            ὸ                ὸ          

   , Ὃ                ὴ  ὁδ                    .»] 
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 كل ما قلناه سابقاً أقر بو أكابر علماء النقد النصيع وإليكم ما قالوه: 

 بروس تيري :[ادلوجودة ُب النص القراءة (UBS3)ة.القدؽل ن النصوصأنواع م ُب عدةع صلدىا : )الك(إشعياء النيب][ٕ٘] 

 بروس متزجر :[قراءة (UBS4)ُب أقدم الشواىد النموذجية للنص السكندري والغريب موجودة : )الك(إشعياء النيب.][ٖ٘] 

 قديمة إشعياء أو ال(  بأداة تعري  قبل"ُب إشعياء النيب" )سواء كانك  اخلاصة بكعلى اجلانب اآلخرع الشواىد ] :دانيال واالس
  هب (. B D L Δ Θ f1 33 565 700 892 1241 2427 al syp co Irא ) :بشبيل كبيبر ياً ومنتشرة جيراف

للنصكوص  فب  الشبواهد األكثبر أهميبة موجبودةو  عبشبيل واسبع ةومنتشبر ع القبرن الثبان الشواهد تدل على أن القراءة منب  
 [ٗ٘][.السكندرية والغربية وكذلك القيصرية

 "ف  األنبياء" :الشيل الثالث -الدي المخطوطة السيندرية من القرن الخامس المي

 

بدايككة العككددين الثككاين والثالككث يُرِجعنككا إىل العككدد األول لبيككان أن  االقتبككاس ُب] اآلٌب: NIVتفسببير نسببخة الببب ُب  أيضككاً  صلككدو  
م مكككن أن العديككد مكككن ادلخطوطكككات القدؽلكككة دلكككرقس تقكككرأ "كمكككا ىككك "كمكككا ىكككو مكتكككوب ُب إشكككعياء النكككيب" جكككاءتالبشككارة  و مكتكككوب ُب بكككالّر
 ُب ٖ/ٓٗ مكن إشكعياء يلقكي الضكوء علكى االقتبكاس ربكا أراد مكرقس أن .نجد أن أفضل المخطوطات تشير فقط إلبى "إشبعياء"األنبياء"ع 

 [٘٘][العدد الثالث.

 

 

 

                                                 
52 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants, The Gospel According to Mark V. 1:2. [The 

reading in the text is found in several types of ancient text.] 
53 Bruce Metzger: A textual commentary on the Greek New Testament, second edition a companion volume to the 

United Bible Societies' Greek New Testament (4th rev. ed.) (Page 62). London;  New York: United Bible Societies. [A 

reading found in the earliest representative witnesses of the Alexandrian and the Western types of text.] 
54 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition. [On the other hand, the witnesses for ―in Isaiah 

the prophet‖  either with the article before Isaiah or not  are early and geographically widespread: א B D L Δ Θ f1 33 

565 700 892 1241 2427 al syp co Ir. This evidence runs deep into the 2nd century, is widespread, and is found in the 

most important Alexandrian, Western, and Caesarean witnesses.] 
55 Black, A. (1995). Mark. The College Press NIV commentary (Mk 1:2). Joplin, Mo.: College Press Pub. Co. [The 

quotation in vv. 2–3 looks back to v. 1 to explain that the beginning of the gospel came about ―as it is written in Isaiah 

the prophet.‖ Although many ancient manuscripts of Mark read ―as it is written in the prophets,‖ the best manuscripts 

refer only to Isaiah. Perhaps Mark wanted to focus on the citation of Isa 40:3 in v. 3.] 
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 "ف  األنبياء" :الشيل الثالث -مخطوطة واشنطون من القرن الخامس الميالدي 

 

"ع نسككككتطيع أن صلككككدعلا ُب أقككككدم ادلخطوطككككات إشككككعياء النككككيبلككككك " َمانعِّ دَ الكككككمُ  الثببببان و األولن الشكككككل إإذنع نسككككتطيع أن نقككككول  
منككذ القككرن الثككاينع ومنتشككرة بشكككل هنككا "إع فكمككا قككال دانيككال واالس عنهككا أو القيصككري الغككريب وأصككحهاع سككواء كانككك للككنص السكككندري أو
ُب وانتشكككرت ُب سلطوطكككات القكككرن اخلكككامس ومكككا بعكككدىاع  دىا إالفكككال صلككك الثالبببثع أمكككا الشككككل "واسكككعع وموجكككودة ُب أكثكككر الشكككواىد أعليكككة

 سلطوطات النص البيزنطيع والو متثل أّلبية سلطوطات العهد اجلديد.

 :األدلة اآلبائية ۩

اقتباسات قباء الكنيسة والكتبة األوائلع ىو ادلصدر الثالث من مصادر نص العهد اجلديد. ػلاول البعن إعطاء ىذا ادلصدر قوة  
ع فنن قباء الكنيسة منذ البدءع ّالباً ما ٕ/ُٔب االستشهادع ولكن األمر ليس ىكذا عند العلماء. على كل حالع وصصوص مرقس  خاصة

". ولكن غلب لفك انتباه صديقي ادلسيحي إىل معلومة ُب ُب إشعياء النيب" الثان " أو ُب )الك(إشعياء النيب" األول يقتبسون النص بالشكل
ببسككاطة: مككن  اإلجابببة : مككن أيككن عرفككك اآلبككاء الككذين اقتبسككوا الككنص هبككذا الشككل أو ذا  كلسببؤالطرحها ُب شكككل إجابككة سككأ األعليككةّايكة 

ع أو من أي عامل معروف متخصص ُب النقد النصكيع فلسكك أنكا مكن أدَّعكي (NA27أو ) (UBS4REالنسي اليونانية النقدية مثل )
 أن ىذا األب اقتبس أو مل يقتبس.

ر ُب ّايككة األعليككة: دلككاذا علينككا أن نأخككذ بككأقوال العلمككاء ادلتخصصككٌن ك دلككاذا ال نفككتش بأنفسككنا ُب كتابككات اآلبككاء قخكك سببؤالىنككا   
ال يسكككتطيعون التمييكككز بكككٌن  : ألن ىنكككا  الكثكككًن مكككن ّكككًن ادلتخصصكككٌناإلجاببببةونسكككتخرج االقتباسكككات لنكككرى ُب أي شككككل اقتكككبس الكككنص ك 

األب  لككي يككون ككالمولككن    لنص ما بسبب تشابو الشكرح مكع الكنص ح  ناً منو أنو اقتباساالقتباسات وشرح األب نفسوع فيأٌب بالشر 
اقتبككاسع باإلخكافة إىل أن يكككون للككنص ادلقتككبس عالقككة و شكاىداً لككنص معككٌن مككن العهكد اجلديككدع البككد أن يكككون ىنككا  تصكريح مككن األب بأنكك

 .[ٙ٘]نفسيع ولكنها ادلعايًن ادلوجودة ُب النسي اليونانية النقدية يسك منوثيقة حرفية بالنص كما صلده ُب العهد اجلديد. ىذه ادلعايًن ل

فالبكد لكك أيهكا القكارئ أن تعكي جيكداًع وتكدر  مكن الكذي  ع"ج الَقكَواُب ِمكْن َمَعكِدهِنا..َعَلىَّ َنَسك"وكما قال الشاعر:  على كل حالع 
لكذي يُكَدلِّس ويكتكب ءهكل حكىت لكو ككان علكى دينككع وال جتعكل العاطفكة يلتزم ادلعايًن العلمية واحليادية حىت لكو مل يككن علكى دينككع ومكن ا

 حككىت يرشكد  إىل الصككواب بكنذن اهلل جككل وعككال. عحكمكاً علككى مثكل ىككذه األمكور األكادؽليككة البحتككةع بكل اجعككل عقلكك حكمككاً عكداًل ُمقسككطاً 
ى استشككهاد خككاطئ بكككالم أحككد ذ مثككااًل علككع مككع عككرض بعككن اقتباسككاهتمع وسككنأخٕ/ٔوىكككذا سككنقوم بعككرض اآلبككاء الككذين اقتبسككوا مككرقس 

 اآلباءع حىت ندر  الفرأ بٌن الشاىد الصحيح والشاىد السقيمع واهلل َويلّ التوفيق.

                                                 
56 United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with apparatus - Page 

30*. [The citation must be capable of verification, i.e., the New Testament text or the manuscript cited by the author 

must be identifiable. Patristic paraphrases, variations, and allusions have no place in this edition. The citation must 

relate clearly to a specific passage in the New Testament.] 
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ع اآلبككاء الككذين اقتبسككوا الشكككل وفقككاً للمككرجعٌن السككابقٌن( فيمككا بعككد )سككنقوم بتفصككيل األمككور [ٚ٘]حبسككب النسككي اليونانيككة النقديككة 
ُب " األولم(. وأمكككا الكككذين اقتبسكككوا الشككككل ٖٔٗ)ت. أسبببتيريوس السوفسبببطائ  م(ع وٕٕٓ)ت.  إيرينببباوس" ىكككم: ُب األنبيكككاء" الثالبببث

مببة م(ع وٕٕٓ)ت.  أسببقف ليببون إيرينبباوس" ىككم: ُب إشككعياء النككيب" الثببان  " أو)الككك(إشعياء النككيب ت.  -م ٘ٛٔ)ُولككد  أوريجببانوسالعَّال 
ع م(ٕٖٙ/ٜٖ٘ -م ٜٖٖ)أسكككككقفاً قبكككككل  ابيون أسبببببقف تمبببببويسسبببببير و عم(ٖٗٓ)ت. حكككككوايل  بيتبببببوفييتورينبببببوس أسبببببقف ع وم(ٕٗ٘
خرومباتيوس أسبقف ع وم(ٛٓٗ)ت. بعد  سويريانوس الجَّبَّل و (عمٖٓٗت. ) السالميس  أبيفانيوس(ع ومٖٗٛبعد ) أمبروسيستورو

 .(مٖٓٗت. ) أسقف هيبو أوغسطينوسو (عمٜٔٗ )ت. جيرومو (عمٓ٘ٗبعد ) سيو سيشهي(ع ومٚٓٗت. ) أكويليا

لكيس لكو إال اثنكٌن مكن اآلبكاء  الثالبثع فالشككل الثالبثكفكة الشككل مكن  أرجح بكثكًن  الثان و األولأن كفة الشكل  من الواخح 
رون ولكككن ىككؤالء ىككم األىكم(. ىككذا الفككارأ العككددي )ىنككا  قبككاء قخك عشككر حكدأ مككن اآلبككاء فلهمككا الثببان و األوليشكهدان لككوع وأمككا الشككل 

مكن بكالد سلتلفكةع بعضكهم كتكب باليونانيكة واآلخكر   ع حيث أن ىكؤالء اآلبكاءالثان و األوللشكلٌن يوخح لنا ءالء مدى االنتشار اجلغراُب ل
 كتب بالالتينيةع فهذا يعطي قوة كبًنة.

اإلجابكة تكمكن  شكاىداً لككال الكفتكٌن ك إيريناوس أسقف ليبونُب البداية غلب علينا توخيح نقطة ُب ّاية األعلية: كي  يكون  
ضببد  ع وكتابككومٕٕٓ وتككوَبم ُٓٗٔولِككد حككوايل يُعككد مككن أىككم وأشككهر الىككوٌب القككرن الثككاينع  إيرينبباوس ت ىككذا األب.ُب معرفككة طبيعككة كتابككا

دع ُكتِككَب أصككاًل باللغككة اليونانيككة ولكنككو ُفِقككك  ىككذا الكتككاب ىككو أقككدم دحككن للهرطقككة ُب األدب ادلسكككيحي. أو الككرد علككى اذلراطقككة الهرطقببات
 [ٛ٘].وادلوجود ىو ترمجة التينية للنص كامالً 

لع ولككككن ىنكككا  بقايكككا للكككنص اليونكككاين زلفكككوظ مكككن خكككالل اقتباسكككات عكككبالف تُفِقكككد إيرينببباوس النسكككخة األصكككلية اليونانيكككة لكتكككاب 
 لكك . وىكذاع وحبسب اإلصكدارات اليونانيكة النقديكة الكو أشكرنا إليهكا سكابقاًع فنننكا صلكد ُب الكنص اليونكاين[ٜ٘]للكتاب أبيفانيوسو هيبوليتوس
ىكو الشككل  إيرينباوستباساً قخراً لكنفس الشككلع شلكا يكدل علكى أن األصكل عنكد ع وصلد ُب النص الالتيين اقالثان باساً للشكل اقت إيريناوس
 "ع وقد ًب اقتباسو مرتٌن. ُب األنبياء" الثالث"ع ولكن ُب الرتمجة الالتينية ادلتأخرة صلد الشكل ُب إشعياء النيب" الثان 

عنكككو ككككان  ظَ ِفكككلككككن أّلكككب مكككا حُ  باليونانيبببة بَّ تَّبببهبببو أنبببه كَّ  سمشبببيلة شبببهادة إيرينببباو ] قكككائاًل: سدانيبببال واالا يُكَعلِّكككق علككى ىكككذ 
فقككط تقككرأ "ُب  النصببول المتببأخرة الالتينيببة". بينمككا كانككك فبب  إشببعياء النببب "النصببول اليونانيببة المتبقيببة لببه تحتببوي علببى  بالالتينيككة.

 [ٓٙ][أّلب ادلخطوطات ادلتأخرة.جيمس متماشية مع  ادللكاألنبياء". و ىكذا كانك قراءة 

                                                 
57 United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition - Page 117. [ ῷ Ἠ  ΐᾳ  ῷ 

    ή ῃ Origen1/4 -    Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ Irenaeus
gr

 Origen
3/4

 Serapion Epiphanius Severian Hesychius Irenaeus
lat 1/3

 

Origen
lat

 Victorinus-Pettau Chromatius Ambrosiaster Jerome Augustine -      ῖ      ή     Irenaeus
lat 2/3

 Asterius] // 

Deutsche Bibelstiftung. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece - Nestle-Aland 27 - Page 88. [ ῷ Ἠ  ΐᾳ  ῷ 

    ή ῃ Ir Or
pt

 Epiph -          η     Ir
lat

.] 
 .ٜ٘صك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٛ٘

59 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - Irenaeus - Introductory Note to Irenaeus Against 

Heresies. [The great work of Irenaeus, now for the first time translated into English, is unfortunately no longer extant in 

the original. It has come down to us only in an ancient Latin version, with the exception of the greater part of the first 

book, which has been preserved in the original Greek, through means of copious quotations made by Hippolytus and 

Epiphanius.] 
60 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition. [The difficulty of Irenaeus is that he wrote in 

Greek but has been preserved largely in Latin. His Greek remains have ―in Isaiah the prophet.‖ Only the later Latin 

translation has ―in the prophets.‖ The KJ  reading is thus in harmony with the majority of late mss.] 
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" حيكككث أن أقكككدم نصكككوص كتاباتكككو اليونانيكككة تشكككهد بكككذلكع أمكككا ُب إشكككعياء النكككيب" الثبببان  يُعتكككرب شكككاىداً للشككككل إيرينببباوس إذنع 
 يتم التغيكًن "ع وىذا ال دىشة فيوع فليس صعباً أن تغًن ُب كتابات اآلباءع أملُب األنبياء" الثالث النصوص ادلتأخرة الالتينية فتشهد للشكل

 ع اثنٌن للشكل الثالثع وواحد للشكل الثاين:إيريناوسعلى كل حالع سنقوم بعرض ثالث اقتباسات لك و  ُب الكتاب نفسو ك 

وىكذا مرقس أيضاًع ُمرتِجم وصاحب بطرسع يبدأ ] الكتاب الثالثع الفصل العاشرع العدد اخلامس: - ضد الهرطقاتكتاب  
 [ٔٙ][أنا أرسل رسويل أمام وجهكع الذي سيهيئ الطريق". ىاع ف  األنبياءادلسيحع ابن اهلل؛ كما ىو مكتوب  إصليلو بك: "بدء إصليل يسوع

 [ٕٙ]النص الالتين  لالقتباس

 

إصليكل يسكوع  بكدءوذلذا السبب قال مكرقس: "] الكتاب الثالثع الفصل السادس عشرع العدد الثالث: - ضد الهرطقاتكتاب  
ع يسوع ادلسيحع الذي ًب اإلعالن عنو بواسطة األنبياءع الذي الواحد بنفس ابن اهلل. عارف "ف  األنبياءمكتوب  كما ىو  ؛ابن اهلل عادلسيح
 [ٖٙ][عمانوئيل الذي جاء من نسل داود. ىو

 [ٗٙ]النص الالتين  لالقتباس

 

                                                 
61 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - Irenaeus Against Heresies - Book III - Chap. X - 

Proofs of the Foregoing, Drawn from the Gospels of Mark and Luke - V5. [Wherefore also Mark, the interpreter and 

follower of Peter, does thus commence his Gospel narrative: ―The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of 

God; as it is written in the prophets, Behold, I send My messenger before Thy face, which shall prepare Thy way.] 
62 Henry Deane: The Third Book Of St. Irenaeus Bishop Of Lyons Against Heresies, With Short Notes, And A 

Glossary - Page 30. 
63 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - Irenaeus Against Heresies - Book III - Chap. XVI - 

Proofs from the Apostolic Writings, That Jesus Christ Was One and the Same, the Only Begotten Son of God, Perfect 

God and Perfect Man - V3. [Wherefore Mark also says: ―The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God; 

as it is written in the prophets.‖ Knowing one and the same Son of God, Jesus Christ, who was announced by the 

prophets, who from the fruit of David‘s body was Emmanuel.] 
64 Henry Deane: The Third Book Of St. Irenaeus Bishop Of Lyons Against Heresies, With Short Notes, And A 

Glossary - Page 69. 



 [34... ] االقتباسات والتحريفات ٖ-ٕ/ٔمشاكل مرقس  

www.alta3b.wordpress.com 

الكروح  إىل ةاإلشكار س مكرقبكدأ  وعلكى اجلانكب األخكرع] الكتاب الثالثع الفصل العاشكرع العكدد الثكامن: - ضد الهرطقاتكتاب  
 الروحكيمشكًناً إىل اجلانكب  " إشبعياء النبب  فبكما ىكو مكتكوب  إصليل يسوع ادلسيحع ء"بد :قائال عإىل اإلنساناألعايل من  ةالقادم ةالنبوي
 [ٙٙع٘ٙ][إلصليل.ل

 الشككل ع أمكاالثبان  شككلتشكهد لل إيرينباوسكتابكات النصكوص اليونانيكة ل أن عال يدع رلااًل للشك با عاحنَ ىكذا نكون قد وخَّ  
ع أحد أستيريوس السوفسطائ ع وىو الثالثللشكل  . واآلنع للنظر إىل الشاىد الثاينفال صلدىا إال ُب النصوص الالتينية ادلتأخرة الثالث

والكذي  عنطباك للوسبيان األككان تلميكذاً   شكخص يسكتحق أن يُنقكل منكو شكيأاًع فننكو أسبتيريوس ال أعتقكد أنأنكا شخصكياً  .الرابكع قباء القكرن
ويوسببابيوس  آريببوسمل تكككن موافقككة لإلؽلككان األرثوذكسككي ادلسككتقيمع حيككث صلككد أن  لوسببيان يُعتككرب أبككو اآلريوسككية   ومككن الواخككح أن عقيككدة

 دَ َحكنفسكو فقكد جَ  أسبتيريوس أمكا [ٚٙ]يفتخران بكوهنما مكن تالميكذهع حكىت أهنمكا كانكا يطلقكان علكى أنفسكهما إهنمكا لوسكيانيان. النيقوديم 
نفسكو قكد اسكتعان بكتاباتكو ُب رفضكو إلؽلكان نيقيكة.  آريبوسربا كان الكاتب اآلريوسي األولع حىت أن و  عُب اخطهاد مكسيميانوس إلؽلانا

َضحي" ألنو خحى لووثان وجحد اإلؽلانع ويدعوه أيضاً "احملامي" لبدعة  أثناسيوس وذلك حسب ما شهد بو
ُ
 [ٛٙ].آريوسإذ يدعوه "ادل

كافراً أو ال ك ادلسلم ال ينقل إال من الثقة الثبك صاحب العقيدة السليمةع أمكا عنكد   أستيريوسحي أن يكون ىل يفرأ مع ادلسي 
ع بعكد أن الثالبث يُعترب الشاىد اآلبائي الوحيد للشكل أستيريوسإذنع  ادلسيحيٌن فينقلون من أي شخصع حىت لو كان رلهواًل أو كافراً  

حبسب أقدم النصوص اليونانية. واآلن فلننتقل إىل عرض أقكوال بكاقي اآلبكاء الكذين  الثان  قيقة شاىداً للشكليعترب ُب احل إيريناوس بَكيكَّنَّا أن
 .الثان أو  األولشهدوا للشكل 

مببة أوريجببانوسىككو  إيرينبباوسالشككاىد الثككاين بعككد    األولم. لقككد اقتككبس أورغلككانوس الشكككل ٕٗ٘م وتككَوَبَّ ٘ٛٔع الككذي ُولِككد العَّال 
 يُعتكرب باللغكة الالتينيكة. الثبان ثالث مراتع ىذه ادلرات األربعكة باللغكة اليونانيكةع وىنكا  مكرة اقتكبس فيهكا الشككل  الثان الشكل  مرةع واقتبس
يصكفو أصكدقاةه حيث أنو عكاش ُب هنايكات القكرن الثكاين وبكدايات القكرن الثالكثع وككان صكاحب علكم ّزيكر    عجداً  اً قوي اً شاىد أوريجانوس

ال يوجككد عقككل بشككري يسككتطيع أن  ويُقككال إنككو نككو: أمككًن مفسككري الكتككاب ادلقككدسع أمككًن الفلسككفة ادلسككيحيةع معلككم األسككاقفةعوادلعجبككون بككو بأ
سلطوطكةع ُكِتبَكك باليونانيكةع وقكد  ٓٓٓٙكتكب   أوريجانوس م( إنٖٓٗ - ٖ٘ٔ)حوايل  أبيفانيوس يقول القديسو  يستوعب كل ما كتبو.

من شدة ولعو بادلطالعكة ككان يكؤجر ادلكتبكات طكوال الليكل ليقكرأ مكا و  ناء حياتو والبعن اآلخر بعد وفاتو.تُرمجك بعن كتاباتو إىل الالتينية أث
حبو للمطالعة وقال عنو إنو كان يقرأ وىو يأكلع وىو ؽلشيع وحىت أثنكاء راحتكوع وىككذا امتكدت  جيروم هبا من كتب. وقد امتدح القديس

 [ٜٙ] يُنازعع وعمل بالتعليم.معرفتو إىل درجة كبًنة وكان تفوقو العقلي ال

  

                                                 
65 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - Irenaeus Against Heresies - Book III - Chap. X - 

Proofs Of The Foregoing, Drawn From The Gospels Of Mark And Luke - V8 [Mark, on the other hand, commences 

with [a reference to] the prophetical spirit coming down from on high to men, saying, ―The beginning of the Gospel of 

Jesus Christ, as it is written in Esaias the prophet,‖ — pointing to the winged aspect of the Gospel.] 
66 John Keble: Five Books Of S. Irenaeus Bishop Of Lyons, Against Heresies, With The Fragments That Remain Of 

His Other Works - Page 236. [And Mark hath made his beginning from the prophetic Spirit, which cometh upon men 

from on high, thus S.Mark Saying, The beginning of the Gospel of Jesus Christ ... as it is written in the Prophet 

Esaias: implying the winged image of the Gospel.] 
 .ٕٙٔصك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٚٙ
 .ٖٕٔصك - المرجع السابق ٛٙ
 .ٔٚصك - المرجع السابق ٜٙ
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 :الثان و األولللشكل  أوريجانوس واآلن لنعرض اقتباسات 

صليككل يسككوع إقككال : "بككدء  –مككرقس  –مككن اإلصليلككٌن  ن واحككداً إبككل  عال] الكتككاب الثككاينع الفصككل الرابككع: - ضببد كلسببسكتككاب  
 [ٓٚ][الذي يهّيئ طريقك قدامك". رسويل أمام وجهكع رسلأنا أىا ع ف  إشعياء النب كما ىو مكتوب   عادلسيح

صليل يسوع إ: "بدء مرقس نفسو يقول وبادلثل] الكتاب األولع الفصل الرابع عشر: - تفسير أوريجانوس إلنجيل يوحناكتاب  
اعّدوا شخص يصرخ ُب الربيةع  الذي يهّيئ طريقك. صوترسويل أمام وجهكع  رسلأنا أىا ع ف  إشعياء النب كما ىو مكتوب ع ادلسيح

 [ٔٚ][."سبلو مستقيمةع اجعلوا طريق الرب

نفكس علكى اجلانكب اآلخكر صلكد ُب مكرقسع ] الكتاب السادسع الفصل الرابكع عشكر: - تفسير أوريجانوس إلنجيل يوحناكتاب  
شبعياء فب  إكما ىو مكتكوب   عصليل يسوع ادلسيحإ"بدء  :ىكذامع كتاب إشعياءع بالتوافق  عإصليل يسوع ادلسيح ُب بداية الكلمات مدونة

. صككوت شكخص يصكرخ ُب الربيككةع اعكّدوا طريكق الككربع اجعلكوا سككبلو أمامكك الكذي يهيككئ طريقكك عع ىكا أنككا أرسكل رسكويل أمككام وجهككالنبب 
 [ٕٚ][مستقيمة".

 عذلنكا"إل"اعكّدوا طريكق الكربع اجعلكوا السكبل مسكتقيمة  يسكعى دلقارنكة: ربكا ككان يوحنكا] بعكد ىكذه الفقكرة قكائاًل: وريجبانوسأوَعلََّق  
ع فجعكل بواسطة نبيبين فب  ميبانين مختلفبين ادمج مرقس نبوتين تم اإلخبار عنهم. بينمكا ""اجعلوا سبل الرب مستقيمة :كتبها ىكذاف

يهّيئ طريقك. صوت شكخص يصكرخ سىا أنا أرسل رسويل أمام وجهكع الذي  عف  إشعياء النب "كما ىو مكتوب  عمنهما نبوءة واحدة
 [ٖٚ][.جعلوا سبلو مستقيمة"ُب الربيةع اعّدوا طريق الربع ا

ع ويعلكككم جيكككداً أن "ُب إشكككعياء النكككيب" الثبببان أو " ُب )الكككك(إشعياء النكككيب" األولال يعكككرف إال الشككككل  أوريجبببانوس ىككككذا صلكككد أن 
 رة اطالعو.وكث أوريجانوسعلى ثقافة  لُّ على شيءع فنظلا يدُ  لَّ االقتباس ُمرَكَّب من مكانٌن سلتلفٌنع وليس من إشعياء وحدهع وىذا إن دَ 

 

                                                 
70 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 4 - Origen Against Celsus - Book II - Chap. IV [Nay, 

even one of the evangelists - Mark - says: ―The beginning of the Gospel of Jesus Christ, as it is written in the prophet 

Isaiah, Behold, I send My messenger before Thy face, who shall prepare Thy way before Thee,‖] 
71 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 9 - Origen’s Commentary on the Gospel of John - 

Book I - 14. The Old Testament, Typified by John, Is the Beginning of the Gospel. [For the same Mark says: ―The 

beginning of the Gospel of Jesus Christ, as it is written in Isaiah the prophet, Behold I send my messenger before thy 

face, who shall prepare thy way. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make His 

paths straight.‖] 
72 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol. X  : Translations of the writings of 

the Fathers down to A.D. 325 - Origen’s Commentary on the Gospel of John - Sixth Book V14 - Page 363. [In Mark, 

on the other hand, the same words are recorded at the beginning of the Gospel of Jesus Christ, in accordance with the 

Scripture of Isaiah, as thus: ―The beginning of the Gospel of Jesus Christ, as it is written in Isaiah the prophet, 

Behold, I send My messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the 

wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight.‖] 
73 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol. X  : Translations of the writings of 

the Fathers down to A.D. 325 - Origen’s Commentary on the Gospel of John - Sixth Book V14 - Page 363. [Perhaps 

John was seeking to compress the ―Prepare ye the way of the Lord, make straight the paths of our God,‖ and so wrote, 

―Make straight the way of the Lord;‖ while Mark combined two prophecies spoken by two different prophets in 

different places, and made one prophecy out of them, ―As it is written in Isaiah the prophet, Behold I send My 

messenger before thy face, who shall prepare thy way. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of 

the Lord, make His paths straight.‖] 
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" للكككنص. ُب إشكككعياء النكككيب" الثبببان ىكككو األب الثالكككث الكككذي اقتكككبس الشككككل  م(ٖٗٓحكككوايل  َوَبَّ )تَكككك فييتورينبببوس أسبببقف بيتبببو 
 عيُعكد مكن ادلفسكرين ادلبككرين ُب الكنيسكة الالتينيكة. ُب سكوريا Pettauكان أحد قبكاء القكرن الثالكثع وككان أسكقفاً دلدينكة بيتكو   فييتورينوس

 [ٗٚ].إنو مل يكن متمكناً من الالتينية مثل متكنو من اليونانية جيروم يقول عنوو 

صليكل يسكوع إ"بكدء  :يبكدأ ىككذااإلصليليكٌن  كأحكد  عذلذا السكببع مكرقس] :ٓٔ-ٚ/ٗالرةيا  - تفسير رؤيا يوحنا البُمبار كتاب  
 [٘ٚ][د.أس )شخصية( لو صورة -" صوت صارخ ُب الربية" عإشعياء النب ع كما ىو مكتوب ُب ادلسيح

 إيرينبباوسن أتنكاول إال أىككم الشكواىد. للكنصع ولككن لكك الثببان  ع ىنككا  العديكد مككن اآلبكاء الكذين اقتبسككوا الشككلفييتورينبوسبعكد  
ولكككن يوجككد أيضككاً  مككن قبككاء القككرن الثككاين والثالككثع فهككم عالثببان و األولللشكككل  مككن أقككدم الشككواىد اآلبائيككة فييتورينببوسو أوريجببانوسو

 ادلدعو قديساً. جيرومأسق  ىيبوع و أوغسطينوساآلباء ىم  أىم ىؤالءو  باء القرن الرابع واخلامسعرلموعة كبًنة من ق

رئيسككا جلماعككة رىبانيككة ُب  والككذي كككان م(ٕٖٙ/ٜٖ٘ -م ٜٖٖ)أسككقفاً قبككل  سببيرابيون أسببقف تمببويساآلبككاء األقككل أعليككة ىككم  
ة علمككو وعبقريتككو الفككذة ر از ُدعككي بككك "ادلعلككم" أو "ادلفسككر" نظككراً لغكك .تام بعككد ذلككك أسككقفاً لتمككويس إحككدى مككدن مشككال الكدليِّ ٍب ُسكك عصكعيد مصككر

م أرسكل ُٜٖٖب و  عدلدرسكة اإلسككندرية الالىوتيكة ٖٔوعظم تعاليموع وذلك ما ذكره جًنوم ُب كتابو "مشاىًن الرجال". وقكد ككان ادلكدير الكك
 [ٙٚ]ريك ُب اخلدمة".إحدى رسائلو الفصحية صدرىا بقولو "إىل األخ احلبيب والش أثناسيوس إليو

وىككو اسككم أعِطككي دلؤلكك  تفاسككًن جلميككع رسككائل بككولس إال الرسككالة إىل العربانيككٌنع وىككذه  م(ٖٗٛ)بعكد  أمبروسيسببتوروىنكا  أيضككاً  
 -م ٖ٘ٔ)ُولككد حككوايل  أبيفببانيوس السالميسبب باإلخككافة إىل القككديس  [ٚٚ].أمبروسببيوسالتفاسككًن ّالبككاً مككا صلككدىا وسككط أعمككال القككديس 

أساسككاً علككى زلاوالتككو تو تعتمككد شككهر والككذي يعتككرب مككن اآلبككاء ادلشككاىًن الككذين اقتبسككوا الشكككل الثككاين للككنصع و  م(ٖٓٗ َوَبَّ تَككك -م ٖٚٙأسككقفاً 
إنكو أتقكن اليونانيكة  جيبروم عنو يقولو  عكان صياداً للهرطقات متمسكاً بنؽلان نيقية  ع فقددحن اذلرطقات وادلناداة بنؽلان نيقية األرثوذكسي

 [ٛٚ]والعربية والقبطية والقليل من الالتينية. والسريانية

 اً واعظككع وكككان َجَبلككو )بككالقرب مككن الالذقيككة( ُب سككوريا اً دلدينككةأسككقفوالككذي كككان  م(ٛٓٗبعككد  َوَبَّ )تَككك سببويريانوس الجَّبَّلبب ىنككا  و  
عاً ال يلٌن عن إؽلان قباء رلمع نيقية كان مداف  وقد م.ٔٓٗنائباً لو قبل رحلتو إىل أفسس ُب  يوحنا ذهب  الفمجداً. جعلو القديس  اً مقتدر 

والذي أصبح   م(ٚٓٗ َوَبَّ )تكَ خروماتيوس أسقف أكويليا باإلخافة إىل  [ٜٚ]خد اذلراطقة واليهود ولكن أعمالو تفتقر إىل األصالة واإلبداع.
 [ٓٛ]أسق  ىذه ادلدينة. فاليريانوسم بعد موت ٖٛٛأو  ٖٚٛكاىناً للكنيسة ُب 

                                                 
 .ٕٛٗصك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٗٚ

75 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 7 - Victorinus - Commentary on the Apocalypse of the 

Blessed John. [Mark, therefore, as an evangelist thus beginning, ―The beginning of the Gospel of Jesus Christ, as it is 

written in Isaiah the prophet;‖ The voice of one crying in the wilderness,‖ - has the effigy of a lion.] 
 .ٚٛصك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٙٚ

77 Catholic Encyclopedia > A > Ambrosiaster. [The name given to the author of a commentary on all the Epistles of St. 

Paul, with the exception of that to the Hebrews. It is usually published among the works of St. Ambrose (P.L., XVII, 

45-508).] http://www.newadvent.org/cathen/01406a.htm 
 .ٖٕٔصك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٛٚ
 .ٜٖٔصك -المرجع السابق  ٜٚ

80 Catholic Encyclopedia > C > St. Chromatius. [Bishop of Aquileia, died about 406-407. He was probably born at 

Aquileia, and in any case grew up there. He became a priest of that church and about 387 or 388, after the death of 

Valerianus, bishop of that important city.] http://www.newadvent.org/cathen/03730a.htm 
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كرَّمتو الكنيسة اليونانيكة واعتربتكو قديسكاً وذا موىبكة كبكًنة ُب   والذي م(ٓ٘ٗبعد  َوَبَّ )تكَ يوس األورشليم  هيزيخوُب النهاية ىنا   
لتفسكًن الرمكزي ورفكن التفسكًن فسَّر الكتاب ادلقدس كلوع وكان بوجو عام يتبع طريقكة مدرسكة اإلسككندرية ُب ا ع فقدتفسًن الكتاب ادلقدس

 [ٔٛ]س.دلعظم أجزاء الكتاب ادلقد رُباحل

ولككن مكن أجكل عكدم شكهرة ىكؤالء  " للكنصعُب إشكعياء النكيب" الثبان مجيع ىؤالء اآلباء الذين سبق ذكرىم قاموا باقتباس الشككل  
للكنص. أمكا اآلن سكأقوم  الثبان اقتبسكوا الشككل  إهنكموالكو نربنكا  عسكبقاً مُ اآلباء فلكن أتنكاول اقتباسكاهتم وسكأكتفي بكادلراجع الكو أشكرت إليهكا 

 .أسقف هيبو أوغسطينوسادلدعو قديساً وجيروم قتباسات أىم اثنٌن من قباء القرن الرابع واخلامسع علا بعرض ا

ككان دارسكاً للكتكب ادلقدسكةع ُمرتمجكاًع   عمٜٔٗ َوَبَّ تَككو م ٖ٘ٗىو أشهر قباء الكنيسة الالتينيكة علكى اإلطكالأع ُولِكد حكوايل  جيروم 
ترمجة الكتكاب ادلقكدس إىل الالتينيكة )الفوجلاتكا و  عتنقيح الرتمجة الالتينية لوناجيلع والعهد اجلديد من أىم أعمالو الكتابية: رُلاداًل وناسكاً.و 

مراجعكة الرتمجكة الالتينيكة القدؽلكة لوناجيكلع وقكد  داماسبوس البابكا مع عندما وكَّل إليكوٖٖٛبدأ عمل حياتو احلقيقي ُب وقد  عأي "الرائجة"(
 [ٕٛ]أقل دقة( باقي العهد اجلديد.امتدت ىذه ادلهمة لتشمل )وإن ُب 

إصليكل يسكوع  بكدء: "بكدأ إصليلكو ككاآلٌبيتلميذ بطكرسع  مرقس]: إىل باماخيوس عن أفضل وسيلة ترمجة - ٚ٘رسالة جيروم رقم  
 ُبشككخص يصككرخ  صكوت .الطريككق أمامككك ُيعدسك يالككذرسككويل أمككام وجهككع  : ىككا أنككا أرسكلالنبب  إشببعياء  فببن اهللع كمكا ُكتككب ابككادلسكيح 

 [ٖٛ][.مستقيمة"ع اجعلوا سبلو : اّعدوا طريق الربةربيال

)وككأن جكًنوم ّكًن مقتنكع   مالخب نسكتطيع أن نقكول ؛ثنبين مبن األنبيباءا مكنُمَككوَّن  قتباسىذا اال] قائاًل: جيروموبعد ىذا َعلََّق  
ُيعد سك يالكذرسويل أمام وجهككع  ا أنا أرسلللجزء األول "ى ة. بالنسبإشعياءو هبذا ويدر  أن اجلزء األول من االقتباس فيو مشاكل كثًنة(

قكام مكرقس  إذاً  أسكاس يعلكى أ إشكعياء. نقكرأه ُب "اخل ...شكخص يصكرخ  :"صكوت . أمكا اجلكزء الثكاينيهناية مالخ ُب . موجودلك الطريق"
  فب اً لبيس ميتوببع قلنكاكمكا و ع ُب حكٌن أنكو.."  رسكويل ع ىكا أنكا أرسكلالنبب  إشبعياء  فبكمكا ٌكتكب "كتابكو:   ةبداي بوخع ىذه الكلمات ُب
اسككتطاعع  يككرد علككى ىككذا السككؤال إن اجلاىككل الكككُمْفرَتِض األنبيككاء اإلثككىن عشككر ك دعككوا ىككذايع قخككر مالخكك ُب ع ولكنككوإشببعياء علببى اإلطببال 

 [ٗٛ][سلطأاً. وسأطلب وقتها العفو لكوين

 

 

                                                 
 .ٜٗٔصك - نظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٔٛ
 .ٕ٘ٙع ٕٗٙع ٖٕٙصك - المرجع السابق ٕٛ

83 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. VI. Jerome: Letters and Select Works 

- Letter LVII. To Pammachius on the Best Method of Translating - V9 - Page 116. [Mark, the disciple of Peter, begins 

his gospel thus:—―The beginning of the gospel of Jesus Christ, as it is written in the prophet Isaiah: Behold I send my 

messenger before thy face which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare 

ye the way of the Lord, make his paths straight.‖] 
84 Ibid. [This quotation is made up from two prophets, Malachi that is to say and Isaiah. For the first part: ―Behold I 

send my messenger before thy face which shall prepare thy way before thee,‖ occurs at the close of Malachi. But the 

second part: ―The voice of one crying, etc.,‖ we read in Isaiah. On what grounds then has Mark in the very beginning of 

his book set the words: ―As it is written in the prophet Isaiah, Behold I send my messenger,‖ when, as we have said, it 

is not written in Isaiah at all, but in Malachi the last of the twelve prophets? Let ignorant presumption solve this nice 

question if it can, and I will ask pardon for being in the wrong.] 
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كمكا  " :ن عبكارة مكرقس ىكذه خاطأكةإكأنكو يقكول ع فنننكا صلكد منكو توخكيحاً للمشككلة وتصكرػلاً هبكاع فجيرومىنا لنا وقفة مع تعليق  
ولكن صلد  .إشعياء على اإلطالأ ُب ةمكتوب كليس" ..رسويل ىا أنا أرسل" :" ألن الكلمات..رسويل ع ىا أنا أرسلالنيب إشعياء ٌكتب ُب

يريكد أن ُيشككل عليكك ُسكخرية و ولكنك عوىو يعكرف احلكل جيكداً  اإلشكاليةع وكأنو يطرح أمامك جيروم ِقَبل ُب الوقك نفسو شبو سخرية من
حكل ىكذه ادلشكاكل  جيبرومع وُب النهاية يُقكدم لنكا ٕ/ٔقام بطرح أكثر من مشكلة ُب ىذه الرسالة بعد مشكلة مرقس  جيروممنكع بل أن 

 كلها.

سعوا أثناء  قد تَّاب األناجيلىذه ادلقاطع أن الرسل وكُ  مجيعيبدو واخحاً من ] جلميع ادلشاكل: جيرومىذا ىو احلل الذي قدمو  
م طادلكككا أهنككك عوأهنكككم مل يعتنكككوا باحلفكككاظ علكككي الِصكككيغ والرتاكيكككب عمكككن الرتكيكككز علكككى الكلمكككات تكككرمجتهم للعهكككد القكككدمي إىل توخكككيح ادلعكككىن بكككدالً 

 [٘ٛ][.أكثر وخوحاً سيجعلون موخوع الفقرة 

مل يسكتخدموا  ي كتبكة الكتكاب ادلقكدسومعكو بكاق مكرقس ؛ببسكاطة]ُب التفسكًن األمريككي احلكديث:  ببرو ما قالو جًنوم قالو أيضكاً  
 [ٙٛ][بالنسبة ذلم. ذلك خرورياً  التقنيات الدقيقة كما ُب أسلوب األحباث احلديثة. حيث أنو مل يكن

 جيروم بكل صراحةع حل خطًن مل ؼلطر يل على بالع وإجابة ُمفِحَمة ال يستطيع إنسان أن يردىا   ما ىذا الكالم العجيب ك  
اقاً مكن الكروح سَ قس ليس كتاباً مكتوباً بوحي اهلل جل وعالع ويتجاىل متاماً أنو من ادلفرتض أن يكون كاتب اإلصليل مُ يتكلم وكأن إصليل مر 

 القدس   يتكلم وكأن كاتكب اإلصليكل رلكرد إنسكان غلتهكد ُب توخكيح نقطكة أو معلومكة معينكة بغكن النظكر عكن إحككام الكنص وخكبطو علميكاً.
اب بالفعكل عمككل بشكري صكاُبع رُلكرد اجتهكاد بشكريع وذلكذا خككرج الكنص هبكذا الشككل الكذي ػلتكوي بالفعككل ودلكاذا أنكا ُمتعجكب ىككذا ك الكتك

 .ع بغن النظر عن طريقة كتابتوعلى عبارة خاطأة متاماًع ولكن ىذا ليس مهماًع األىم ىو أن تصل إليك ادلعلومة الو كتب عنها الكاتب

ع النيب إشعياء كما ٌكتب ُب" للنصع ويؤكد أن عبارة مرقس خاطأة" ياء النيبُب إشع" الثان  يقتبس الشكل جيرومىكذا صلد أن  
ىذا ال يهمع فاألىم ىو توصيل ادلعلومة الكو يكتكب  كل  ولكن " حيث أهنا ليسك مكتوبة ُب إشعياء على اإلطالأع..رسويل ىا أنا أرسل
 ديساً.أسق  ىيبو وادلدعو ق أوغسطينوسواآلن لننظر ُب اقتباسات  عنها ادلؤل .

ولكنو  عكان ػلب الالتينية ويتقنها ويُِلم بثقافتهاو  عىيبو اً دلدينةأسقف كان  عمٖٓٗم وتَكَوَبَّ ُٖٗ٘ولد  ادلدعو قديساً  سأوغسطينو  
 تتنكاقن متامكاً مكع لقكب أوغسبطينوس ىنا  معلومة عجيبة جكداً عكن شكباب أما العربية فلم يكن لو أي إدلام هبا. عمل يستسغ اللغة اليونانية

 ادلسيحيع عاماً تر  اإلؽلان ٜٔولكن عندما بلغ من العمر  عمن والدتو التقية مونيكا التعاليم ادلسيحية أوغسطينوس تعلم لقد "قديس"  
واعتربىككا خرافككات  ادلسككيحية ّككًن شككرعي أمسككاه أديككوداتسع واحتقككر ديانككة أمككو ابنككاً أصلككب منهككا و  وكككان لككو معهككا عالقككة زُلَرَّمككةع بككل وتعلككق بفتككاة

 [ٚٛ]اطلة.ب

 

                                                 
85 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. VI. Jerome: Letters and Select Works 

- Letter LVII. To Pammachius on the Best Method of Translating - V9 - Page 117. [From all these passages it is clear 

that the apostles and evangelists in translating the old testament scriptures have sought to give the meaning rather than 

the words, and that they have not greatly cared to preserve forms or constructions, so long as they could make clear the 

subject to the understanding.] 
86 Brooks, J. A. (2001, c1991). Vol. 23: Mark; The New American Commentary (Page 39). Nashville: Broadman & 

Holman Publishers. [Mark and other biblical writers simply did not employ the technical precision of modern research. 

It was not necessary for their purpose.] 
 .ٜٕٙصك - ون األولىنظرة شاملة لعلم الباترولوج  ف  الستة قر تادرس يعقوب ملطي:  ٚٛ
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 للنصع وسنقوم بعرض اقتباساتو: "ُب إشعياء النيب" الثان  ىذا "الِقدِّيس" قام باقتباس الشكل 

ابكن اهللع كمكا  عومكن ٍب أن بكدأ ىككذا "بكدء إصليكل يسكوع ادلسكيح]الكتاب الثكاينع الفصكل السكادس:  - انسجام األناجيلكتاب  
. صوت شخص يصرخ ُب الربيةع اعّدوا طريق أمامك مام وجهكع الذي يهّيئ طريقكأ سوالً ع ىا أنا أرسل ر ف  إشعياء النب ىو مكتوب 

 [ٛٛ][خل.ا... " ويكرز بعمودية التوبة دلغفرة اخلطايا عالربع اجعلوا سبلو مستقيمة. كان يوحنا يعمد ُب الربية

ابكن اهلل: كمكا  عصليكل يسكوع ادلسكيحٍب اسكتهل مكرقس بالتكايل: "بكدء إ] الكتاب الرابعع الفصل األول: - انسجام األناجيلكتاب  
 [ٜٛ][." وىكذا إىل أن قالع "ٍب دخلوا كفرناحوم وللوقك دخل اجملمع ُب السبك وصار يعلم"ف  النب  إشعياءىو مكتوب 

للنصع  الثالثع أب واحد فقط يُعترب شاىداً حقيقياً للشكل ٕ/ٔىكذا نكون قد عرخنا اقتباسات اآلباء الذين اقتبسوا مرقس  
" ذلمككا اليكد العليككا ُب  إشكعياءقككاموا باقتبكاس الشكككل األول والثكاينع فلككم يعكد ىنككا  شكك ُب أن الشكككلٌن ادلكدعمٌن لككك "أحككد عشكر أب  مقابكل

وقبل أن طلتم كالمنا عن األدلة اآلبائية أريد أن أوخح مثااًل لسوء االستشهاد  كتابات اآلباءع من القرن الثاين إىل القرن اخلامس ادليالدي.
 القتباسات.بأحد ا

مككة َعككىنككا  مككن ادَّ   ع أواًلع ألنككو ال مككن الصككحة اً وىككذا االدعككاء عككار متامكك للككنصع الثالببثقككام باقتبككاس الشكككل  سترتليببانو ى أن الَعالَّ
للنص. ثانياًع ألنكك  الثالثاقتبس الشكل  ترتليانوستوجد نسخة يونانية نقدية واحدة أو عامل ُمعترب متخصص ُب النقد النصي يقول أن 

انظر  وننظر بأنفسناع ترتليانوسلنأٌب بكالم  ا نظرت بتدقيق إىل كالم األب ستجد فعاًل أنو ال يقتبس أي شكل من األشكال األربعة  إذ
 إىل النص اإلصلليزي والرتمجة العربية:

 Just as withal the Spirit, speaking in the person of the Father, calls the forerunner 
of Christ, John, a future “angel,” through the prophet: “Behold, I send mine angel 
before Thy” - that is, Christ’s - “face, who shall prepare Thy way before Thee.”[90] 

من خبالل ع دلستقبليع الك "مال " ايوحناالذي ىو  ادلسيحعويدعو الكُمَبشِّر باآلبع  ادلتحدث عن شخص عمتاماً كما أشار الروح 
 ."كمامأالطريق  يئيهس وجهكع الذي" –ادلسيح  –" أمامرسل مالكي أنذا ء"ىا :النب 

 ترتليبانوسع ٍب أن مالخب ع بكل يقكوم بشكرح النبكوة ادلوجكودة ُب األربعبةال يقتبس أي شكل من األشككال  ترتليانوسىنا صلد أن  
األمكر واخكح جكداً أنكو ال يقتكبس اجلكزء زلكل  للكنص ك  خامسذا شكل "ع فهل ىمن خالل النيب( "through the prophetيقول )

                                                 
88 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: The Harmony of the Gospels - 

Book II - Chapter VI - Page 113. [For it is thus that he sets out: The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of 

God; as it is written in the prophet Isaiah, Behold, I send a messenger before Thy face, which shall prepare Thy way 

before Thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight. John 

was in the wilderness baptizing, and preaching the baptism of repentance for the remission of sins, etc.] 
89 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: The Harmony of the Gospels - 

Book IV - Chapter I - Page 226. [Mark, then, commences as follows: ―The beginning of the gospel of Jesus Christ, the 

Son of God: as it is written in the prophet Isaiah;‖ and so on, down to where it is said, ―And they go into Capharnaum; 

and straightway on the Sabbath-day He entered into the synagogue and taught them.‖] 
90 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 3 - The Writings of Tertullian - Part First - Apologetic - 

VII. An Answer to the Jews - Chap. IX. - Of the Prophecies of the Birth and Achievements of Christ. 
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وىكذا  الو صلدىا ُب مصادر إصليل مرقس. األربعةليس شاىداً ألي شكل من األشكال  ترتليانوسالدراسةع لذلك أمجع العلماء على أن 
 .ٕ/ٔنكون قد انتهينا من عرض األدلة اآلبائية اخلاصة بنص مرقس 

 :(مصادر النص)ما يُخص الخارجية  ُملَّخ ص األدلة ۩

ادلخطوطات من  " ُب أقدم مصادر النصُب إشعياء النيب" الثان " وُب )الك(إشعياء النيب" األولمن الواخح جداً أننا صلد الشكل  
ع باإلخكافة أورغلكانوس(ع )إيرينكاوس ةواالقتباسات اآلبائي الالتينية(عع السريانيةع )القبطية والرتمجات القدؽلة الفاتيكانية(عع )السينائية اليونانية

" فكال ُب األنبيكاء" الثالبث . أمكا الشككلإىل وجودعلا ُب شواىد ألكثر مكن عائلكة نصكية )الكنص السككندريع الكنص الغكريبع الكنص القيصكري(
مككى مكن سلطوطككات ع ولككن ىككذا الشككل انتشككر ُب الغالبيكة العظصلكده إال ُب سلطوطكات القككرن اخلكامس ومككا بعكده )السكككندريةع واشكنجطون(

علكككا األقككدم وذلمكككا انتشكككار كبكككًن ُب  الثبببان و األولن الشككككلٌن إوىككككذا نسككتطيع أن نقكككول بنتهكككى الثقككة  .إصليككل مكككرقس مكككن الككنص البيزنطكككي
 الغالبية العظمى ُب االنتشار حىت ساد الثالثادلخطوطات القدؽلة حىت القرن اخلامسع ٍب أخذا ُب االختفاء من ادلخطوطات وبدأ الشكل 

 من ادلخطوطات.

 :(مصادر النصاألدلة الداخلية )تفسير ما وجدنا  ف   ۩

للككنصع ومككن ادلفككرتض أن يكككون ىكككذا  األربعببةوالككو غلككب فيهككا أن طلتككار شكككاًل مكككن األشكككال  عاآلن وصككلنا إىل ادلرحلككة احلامسككة 
ُب إشكعياء وُب " الراببعقمنكا بنسكقاط الشككل  الشكل الكُمختار ىو أقدم شكل للنص تارؼليكاًع ومجيكع األشككال األخكرى جكاءت بعكده. لقكد

ألننككا ال صلككده إال ُب بعكن ادلخطوطككات الالتينيككة القدؽلككةع فكال صلككد الشكككل الرابككع ُب ادلخطوطكات اليونانيككة أو الرتمجككات القدؽلككة أو  "األنبيكاء
 الثبان " وُب )الكك(إشعياء النكيب" األول الشككل وىكذا علينا االختيار بٌن .الثالثو الثان عند اآلباءع والواخح جداً أنو دمج بٌن الشكلٌن 

 ".ُب األنبياء" الثالث" وُب إشعياء النيب"

وبٌن الشكل  ك دلاذا ال نعتربعلا شكل واحدع وطلتار مباشرة بينو الثان و األولقد يسأل البعن: دلاذا علينا أن طلتار بٌن الشكل  
ىدفو إعادة تكوين النص األصلي الذي كتبو ادلؤل ع أو حبسب الشواىد ادلتاحةع أقرب ُب احلقيقةع النقد النصي يهتم باحلرفيةع و  ك الثالث

" أم ال ك ىكذا إن قلنكا أن  إشكعياءصورة للنص األصلي. وىكذا غلب علينا أن نقرر: ىل قكام كاتكب اإلصليكل بكتابكة أداة تعريك  قبكل كلمكة "
 كفة إشعياء راجحة على األنبياء.

فكمكا قلنكا  عالثبان أو  األولومن الواخح عندما نتكلم عن الِقَدم أننا نتجو إىل الشكل  شكل للنصعإذنع علينا أن طلتار أقدم  
ُب " األولفككنن الغالبيككة العظمككى مككن النقككاد النصككيٌن يقولككون أن الشكككل  ال يظهككر إال ُب القككرن اخلككامس ومككا بعككده. الثالببث سككابقاًع الشكككل
ٍب  للكنصع الثبان " فظهر الشكل إشعياءم البعن بنسقاط أداة التعري  ادلوجودة قبل كلمة "" ىو أقدم شكل للنصع ٍب قا)الك(إشعياء النيب
 ع ولكن دلاذا كالثالثإىل الشكل  الثان أو  األولأياً من الشكل  قام الُنسَّاخ بتغيًن

كتابككو:   ةبدايكك قككام مككرقس بوخككع ىككذه الكلمككات ُب إذاً  أسككاس يعلككى أ: "جيببرومأعتقككد أن اإلجابككة سككهلة وواخككحةع فكمككا قككال  
 ُب ع ولكنككوإشببعياء علببى اإلطببال   فبب اً لببيس ميتوبببع كمككا قلنككاو ع ُب حككٌن أنككو.."  رسككويل ع ىككا أنككا أرسككلالنببب  إشببعياء  فببكمككا ٌكتككب "

حىت تكون " األنبياء" إىل "إشعياء النيب" أو ")الك(إشعياء النيبىكذا أيضاً رأى الُنسَّاخع فقاموا بتغيًن " "األنبياء اإلثىن عشر كيع قخر مالخ
 العبارة صحيحة نوعاً ماع على األقل ُب بدايتها  
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 تم تييير "إشعياء" إلى "األنبياء": -أقوال العلماء  ۩

فهبو تعبديل قبديم ( كمكا ىكو مكتكوب ُب األنبيكاء)أما تكملة القكول: ]بكل صراحة ووخوح: مَّت ى المسيين  ىكذا يقول األب 
ع فقكد اعكرتف بكأن األصكل قكد [ٜٔ][(.ٔ:ٖألن النص مأخوذ أيضاً ُب بدايتو مكن )مالخكي  (كما ىو مكتوب ُب إشعياء): ف  أصل اآلية

ν σο ρ )" ُب األنبيكاءًب تغيًنهع واضلرف عن ما كان عليو ُب البدايةع ألن بداية النص من مالخي وليس من إشكعياءع ومالخكي موجكود "

 που σ ιρ.) 

 ادلكون من مالخي الكُمرَكَّب ع االقتباسٕ/ٔ ات القدؽلة الو رتوي على مرقسُب ادلخطوط] أيضاً: بروس متزجروىذا ما يقولو  
  العببارة تحتببوي علببى أن هبب  اعرينشببع فيمكا بعكد اخسَّككالنُ  ."كمكا ىككو مكتكوب ُب إشككعياء النكيب"ع ًب تعريفكو بعبككارة: ٖ/ٓٗ وإشكعياء ٔ/ٖ

ν σο ρ ) مشوليكككةبكككالنص األكثكككر  النكككيب" "ُب )الكككك(إشعياء (ν σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ ) قببباموا بتيييبببر عصبببعوبة مبببا

 που σ ιρ) "ُب األنبياء".][ٜٕ] 

 ٔ/ٖبع اجلكزء األول مكأخوذ مكن مالخكي كَّكَر مُ  ٖو  ٕ ينُب العكدد قتبكاس ادلوجكوداال]ُب كتكاب قخكر لكو:  بروس متزجروُيضي   
( …النيب" ) ءشعياإ"ُب  باستبدال اليلماتاخ س  لماذا قام النُ معرفة  من السهل جداً  من أجل ذلكع .ٖ/ٓٗء شعياإواجلزء الثاين من 

 [ٖٜ]["ُب األنبياء". صيغة األكثر مشولية ادلقدمة لنابال

بأقببدم . كمككا أهنككا مدعومككة أفضببل فبب  كببل األحببوالأدلببة خارجيببة لهببا قككراءة "إشككعياء" ] :الكككالم نفسككو دانيببال واالسيقككول و  
. حيكث أن االقتبكاس ُب اجلكزء األول مكن القراءة األصبعباألكثر من ذلك أهنا  ادلعتربة. بل النصية العائالتجميع من  وأفضل الشواهد

بينمبببا ( ُب العككدد التكككايل. ٖ/ٓٗقتبككاس مكككن )إشكككعياء (ع ٍب بعكككد ذلككك يكككأٌب االٔ/ٖ( و )مالخكككي ٕٓ/ٖٕالعككدد يظهكككر وكأنككو مكككن )اخلككروج 
 [ٜٗ][.المعضلةه    حلمن أجل ُوِجدت  )أي: الشكل الثالث "ُب األنبياء"( المتأخرةف  المخطوطات  ةالقراءة الموجود

ع ٓٗ/ٖء مكن إشكعيا اينثكع والٔ/ٖي من سفرين: األول من مالخ ٖو ٕ العددين قتباس ُباال]يؤيد نفس الرأي:  بروس تيريو 
 [ٜ٘][مشولية. يبدو أكثر يك  قاموا بتييير المرجعاخ قد سَّ ويبدوا أن النُ 

                                                 
 .ٕٔٔع ٕٓٔصك -ع دراسة وتفسًن وشرح ساإلنجيل بحسب القديس مرقاألب مىت ادلسكٌن:  ٜٔ

92 Bruce Metzger & Bart Ehrman: The Text Of The NT - Its Transmission, Corruption, and Restoration - Page 246. [In 

the earlier manuscripts of Mark 1.2, the composite quotation from Malachi (3.1) and from Isaiah (40.3) is introduced by 

the formula  As it is written in Isaiah the prophet.  Later scribes, sensing that this involves a difficulty, replaced     ῷ 

Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ with the general statement      ῖ      ή    .] 
93 Bruce Metzger: A textual commentary on the Greek New Testament, second edition a companion volume to the 

United Bible Societies' Greek New Testament (4th rev. ed.) (Page 62). London;  New York: United Bible Societies. 

[The quotation in verses 2 and 3 is composite, the first part being from Mal 3.1 and the second part from Is 40.3. It is 

easy to see, therefore, why copyists would have altered the words ―in Isaiah the prophet‖  …  to the more 

comprehensive introductory formula ―in the prophets.‖] 
94 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition. [The ―Isaiah‖ reading has a better external 

pedigree in every way. It has the support of the earliest and best witnesses from all the texttypes that matter. Moreover it 

is the harder reading, since the quotation in the first part of the verse appears to be from Exod 23:20 and Mal 3:1, with 

the quotation from Isa 40:3 coming in the next verse. The reading of the later mss seems motivated by a desire to 

resolve this difficulty.] 
95 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants, The Gospel According to Mark V. 1:2. [The 

quotation in verses 2 and 3 is from two scriptures: the first part is from Malachi 3:1 and the second part is from Isaiah 

40:3. Thus it is likely that copyists changed the reference to make it more general.] 
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ع ولككن لكيس مككن إىل األكثكر مشوليكة "األنبيكاء" تيييبر البنصاخ سَّكدلكاذا أراد النُ هكم أن نف مكن السكهل]فيقكول:  ديفيبد ببالمرويُكَعلِّكق  
 [ٜٙ][ه بالطريقة العكسية.تغيًن قد يريدوا  دلاذاأن نفهم  السهل

 إىل "ُب األنبيكاء" ألن اجلكزءإذا ككان "إشكعياء" مكن األصكل ُب مكرقسع لعكل ًب تغيكًنه ]رأيو ُب ادلشكلة قكائاًل:  فيلند فيليرويقول  
ىكو  األول)الكو تقكول أن الشككل  نسكخة نسكتل قالنكد شعياء. ىكذا ىكو التفسكًن التقليكدي لقكراءةإاجلزء الثاين من و  عفقط األول من مالخي

 [ٜٚ][الشواىد. قالند ّالباً ىو األصل بعد تقييم نستل .بورفريه عتداءا علىكرد فعل لعل التغيًن جاء   .األصل(

إشعياء )الكك(( "ُب σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ   ىكي ) ٕ/ٔلصكحيحة ُب مكرقسالقكراءة ا]يقكول:  مبارفن فانسبينتو 
 "اخلع "صوت صارخ ُب الربية .. ٖ/ٓٗ إشعياءأن اقتباس  اعتبار ف  استحالة وأاخ وجدوا صعوبة سَّ النيب"ع لكن يتضح لنا أن بعن النُ 

( ν σο ρ  που σ ιρ ) كبك وهي ا استبدلو  ع"اخلمامي..أالطريق  فيهيئرسل مالكي أ اىاأنذ" ٔ/ٖ من مالخي مسبو  باقتباس
 [ٜٛ][."ُب األنبياء"

 فب  كبل اإلصبدارات الحديثبة الب ي نجبد  "إشكعياء النكيب" الكنص ادلوجكود بكدال مكن]ُب تفسًنه إلصليكل مكرقس:   براتشرويقول  
 خله الناسخ على البنص األصبل أد تصويب واضحىي  القراءة المتأخرةع النص ادلستلم ػلتوي على "ُب األنبياء": ىذه لنص اليونان ل

 [ٜٜ][.ٔ/ٖ من إشعياء وإنما من مالخ ليست ُمقتبسة من العهد القدمي بواسطة مرقس  ألن أول فقرة

ع تصبحيح للبنص األصبل  أن ىكذا ُب ال شك - "ُب األنبياء" ν σο ρ  που σ ιρ ]ُب تفسًنه النقدي:  جولدويقول  
 ν ىي  النقدية كل النصول. بينما صلد أن قراءة مالخ  وإشعياء إلى إشعياء فقط منليتيلب على صعوبة نسبة االقتباس المزدوج 

σῶ Ἡς ΐᾳ σῶ  που σῃ " أشعياء النيب)الك(ُب".][ٔٓٓ] 

العديككد مككن الُنسَّككاخ كككانوا علككى علككم بككأن مككرقس كككان يستشككهد بككأكثر مككن نككيب ُب ]: ُب تعليقاتككو النقديككة فيليببب كببونفرتويقككول  
 [ٔٓٔ]["إشعياء النيب" إىل "األنبياء" كما ُب النص ادلستلم ونسخة ادللك جيمس. فيَّي روا(ع ٖ-ٕ/ٔالعددين التالٌن )

                                                 
96 David R. Palmer: Holy Bible, A Translation From The Greek - Mark 1:2. [It is easy to understand why copyists 

would want to change the text to the more inclusive "the prophets," but not easy to understand why they would want to 

change it the other direction.] 
97 Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels - Vol. 2 Mark - Bremen, online published 7th 

edition 2010 - TVU 2 - 2. Difficult variant NA27 Mark 1:2. [If Isaiah was originally in Mk, it might have been changed 

to "in the prophets" because the first part is from Malachi and only the second part is from Isaiah. This is the traditional 

explanation of the NA reading. Perhaps it was a reaction to Porphyry's assault ? (NA probably original after weighting 

the witnesses).] 
98 Marvin R. Vincent: A History Of The TC Of The NT - Page 80. [The correct reading in Mark 1:2 is      ῷ Ἠ  ΐᾳ 

 ῷ     ή ῃ   in Isaiah the prophet;  but it is apparent that some scribe found it difficult or impossible to account for 

the fact that the quotation from Isa. 40:3, "The voice of one crying," etc., is preceded by a quotation from Mal. 3:1, 

 Behold I send my messenger  etc. ; and accordingly substituted       ῖ      ή       in the prophets. ] 
99 Bratcher, R. G., & Nida, E. A. (1993], c1961). A handbook on the Gospel of Mark. Originally published: A 

translator's handbook on the Gospel of Mark, 1961. UBS handbook series; Helps for translators (Page 5). New 

York: United Bible Societies. [Text  Instead of t  E saia t  proph t  ‗Isaiah the prophet‘ of all modern editions of the 

Greek text, Textus Receptus has tois proph tais ‗the prophets‘: this late reading is an obvious correction which a scribe 

introduced into the original text because the first O.T. passage quoted by Mark is not from Isaiah but from Malachi 3.1.] 
100 Gould, E. P. (1922). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. Mark (Page 4). New 

York: C. Scribner's sons. [     ῖ      ή    .—There is no doubt that this is a correction of the original, to meet the 

difficulty of ascribing the double quotation from Malachi and Isaiah to Isaiah alone. The reading of all the critical texts 

is     ῷ Ἡ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ.] 
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. يدعم فقط الجزء الخال باالقتباس ف  العدد الثالث (ٖ/ٓٗ) ""إشعياء النيب]ُب التفسًن األمريكي احلديث:  برو ويقول  
)نفكس الكلمكة تعكين مكال  ورسكول(. أيضاًع  ٕٓ/ٖٕ لخروجمع تلميح ل ع ربأ/ٖ من مالخي مأخوذ ُب العدد الثاين اآلخر ادلوجود اجلزء

ع و NKJVو  KJVىكككذه القكككراءة صلكككدىا ُب  .بكككك "ُب األنبيكككاء" يسبببتبدلونهااخ العصكككور الوسكككطى سَّكككنتيجكككة لكككذلك صلكككد أن الكثكككًن مكككن نُ 
ع كمكا عتبر اآلن من أفضبل المخطوطباتاألقدم والت  ت لمخطوطاتمن ا بدالً النسختان تعتمدان على النص اليوناين للعصور الوسطى 

 [ٕٓٔ][.)أي أهنا تأخذ من ادلخطوطات األقدم واألفضل( NIVتفعل الك 

نتيجة تعّرف وجود القراءات ادلختلفة  بشكل روتيين فسرونيربر ادل] ُب كتابو ادلتخصص ُب التقليد النسخي: واين كانديويقول  
 [ٖٓٔ][.إىل نيب واحد وقام بنصالحو ببُمرَّك  الخلل ف  عزو االقتباس الأحد األشخاص على 

 االقتباس نسبةك دلا يتعلق بحدثع اختالفات بٌن ادلخطوطات ٕ/ٔ ؽلكن اعتبار أنو ُب حالة مرقس]قائاًل:  واين كاندي َفصَّلَ و  
 Κ θὼρ    π  σ ι: )يقرأادلتنازع عليو ُب النص  "ُب األنبياء". اجلزء مشوليةكثر األالنبويع سواء كان النص "ُب إشعياء النيب" أو 

 ν σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ( :والقراءة األخرى ) ν σο ρ  που σ ιρ)ُب الواقكع اقتبكاس بعكد )ىكذه العبكارة( ىكو ما  ع
 العبزو بكأن يتعرفكون بشككل عكام النَّصكيون . النقكادٖ/ٓٗ إشعياء من ع وأيضاً ٕٓ/ٖٕ واخلروج عٔ/ٖ مالخيمأخوذة من  من أجزاء رَكَّبمُ 

 [ٗٓٔ][.اخ لتحسين النصس  محاوالت النُ "قراءة أصلية" بينما يعتربون "التصحيح" ناتج عن  ىي عياءشإل ئالخاط

 صببعوباتلتصببحيحات التبب  تمببت إلزالببة اللمثلككة نسككتطيع أن صلككد أ] :ُب كتابككو اخلككاص بالنقككد النصككي بنيببامين وارفيلببدويقككول  
 [٘ٓٔ][.ٖ/ُٔب مرقس ""إشعياء النيب" إىل "ُب األنبياء تيييرُب ع مثاًل التاريخية

 تعليقات ومالحظات على أقوال العلماء: ۩

ىكو األقكدمع أو  األولع سكواء قكالوا بكأن الشككل أىم ما ؽلكن أن طلرج بو من خالل كل أقوال العلماء الذين درسوا ىذه ادلشككلة 
دع فهنكا  مكن قكام بتغيكًن الكنص قاصكداً ْمكن الكنص ًب تغيكًنه عكن عَ إىو األقدمع ىكو أن مجيكع العلمكاء بكال اسكتثناء يقولكون  الثالث أن الشكل

ن إيقككول  متببى المسبيينوىكو يعلكم جيككداً مكاذا يفعكلع فككال يوجكد عككامل واحكد يعتقكد أن التغيككًن حكدث عككن طريكق خطكأ ّككًن مقصكود. األب 
صليل مرقس كتاب بشريع وجاء أم أن الذي قام بالتغيًن يعتقد بأن إ " تغيًن لوصلع فمن ذا الذي جترأ على أن يُغًن ُب كلمة اهلل كاألنبياء"

                                                                                                                                                                  
101 Philip W Comfort: NT Text And Translation Commentary - Page 93 [Various scribes, aware that Mark was citing 

more than one prophet in the following verses (1:2-3), changed "Isaiah the prophet" to "the prophets" (so TR and 

KJV).] 
102 Brooks, J. A. (2001, c1991). Vol. 23: Mark; The New American Commentary (Page 39). Nashville: Broadman & 

Holman Publishers. [―Isaiah the prophet‖  40:3  supplies only that part of the quotation in v. 3. The part in v. 2 is from 

Mal 3:1, perhaps with an allusion to Exod 23:20 as well (the same word means angel and messenger). As a result many 

medieval scribes substituted ―in the prophets.‖ This reading is found in the KJ  and NKJV, which are based on the 

medieval Greek text rather than on the earliest and now regarded best manuscripts as is the NIV.] 
103 Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition, Evidence Of The Influence Of Apologetic 

Interests On The Text Of The Canonical Gospels - Page 65. [Commentators routinely report the variant reading to be 

the result of someone who recognized the defective attribution of a composite quotation to a single prophet and repaired 

it.] 
104 Ibid. [Consider the case of Mark 1:2. Variation in the manuscripts occurs with regard to attribution of the prophetic 

citation, whether the text is said to be located ―in Isaiah the prophet‖ or more generally ―in the prophets.‖ The disputed 

portion of the verse reads, Κ  ὼ                ῷ Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ [v.l.      ῖ      ή    ]....What follows is, in 

fact, a composite quotation consisting of material from Malachi 3:1 and Exodus 23:20, as well as Isaiah 40:3. Textual 

critics generally recognize the erroneous attribution to Isaiah as the ―original‖ reading and the ―correction‖ to be the 

product of scribal amendment.] 
105 Benjamin B. Warfield: An Introduction To The TC Of The NT - Page 95. [Examples of corrections for clearing up 

historical difficulties may be found in the change of "Isaiah the prophet" into "the prophets" in Mark 1:2.] 
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نهايكةع واحملصكلة النهائيكة أياً ما كان يدور ُب عقكل الكذي قكام بكالتغيًنع فبالتأكيكد كانكك لكو أسكبابوع ولككن ُب ال ىو ليصلح عمل ادلفسدين ك
 ر ىذا إال جاحد.نكِ ع وال يستطيع أن يُ ىي أن ىنا  من قام بتحري  النص عن أصلو

ىكذه القكراءة ليسكك أصكلية  كانكك  : إذاُمَشكّوأ لنكا سكؤال نكا مكع سكؤالبالتكايلع فكنن ىكذا يرتك] ائاًل:قك دانيال واالسا ما يؤككده ىذ 
م كل شيءع فنن عدداً  فمن أين جاءت كع )أي: إشعياء( الُنسَّاخ بالتأكيد كانوا يعرفون أن اجلزء األول من االقتباس كان من مالخيع فّر

 ّككًن مقصكككود إىل ع تغيككًنن الكتككاب بشكككل جيككد. وبالتكككايلوكككانوا يعرفكككو بنسكككي العهككد القككدمي.  لككيس بالقليككل مككن ىكككؤالء الُنسَّككاخ قككاموا أيضككاً 
أي إميانيبة أن الياتبب يميبن أن  ليس هنا  عملياً . وعالوة على ذلكع ُمَرجَّحة ًّنناسي ُمَبكِّر حسن النّيةع عملية  لبَ " من قِ ءشعياإ"

 .)أي: تكرار حرفع أو كلمةع أو عبارة لسبب ًّن زلدد(" dittography" عن طريق الك قد كتب إشعياء بطريقة غير مقصودة ييون
" )أي: أول ησبل أنو ال يوجد أي " عارىا(ر ليس فقط أنو ال يوجد أي "إشعياء" ُب العبارات السابقة )حبيث ؽلكن تك عبداية اإلصليل هىذ

ىكذه الكلمكة كانكك تكتكب كاختصكار  ع ولككن(ησ υ ) سكم يسكوعإال ُب احرفٌن من كلمة إشعياء باللغة اليونانية( ُب العبارات السكابقة 
 [ٙٓٔ][زمن مبكر. ذ" منΙΥُمقدس "

نقطة أخرى ُب ّاية األعليةع وغلب إلقاء الضوء عليها جيداًع ىي أن أّلب العلماء يقولون إن الُنسَّاخ قاموا بتغيًن األصل ألهنم  
ىككذا الكككالم لككيس   وا أن األصككل ػلتككوي علككى خطككأ مككا غلككب تصككحيحو  ع أو ربككا وجككدأو معضككلة أو مشكككلة مككا وجككدوا ُب األصككل صككعوبة

ع غلكب علينكا كالمي البتةع بل تذكروا كلمات جًنوم الكو عرخكناىا أكثكر مكن مكرة. أخكي الككرمي وأخكو الفاخكلةع أيهكا األصكدقاء ادلسكيحيون
وال  عخاطئة على الحقيقية" : َىا أَنَا أُْرِسُل أََماَم َوْجِهَك َمالَِكي..َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ُب إشِعياَء النَّيبّ مجيعاً أن نعرتف بأن عبارة مرقس ىذه "

مكن وراء  فسكواء ككان للكاتكب قصكدٌ  إظلكا ىكي موجكودة ُب كتكاب األنبيكاءع عىاصلكد فنننا إذا قمنا بالرجوع إىل سفر إشكعياء لكن عتطابق الواقع
. راجعوا معي أقوال العلماءع وارجعوا إن شأتم من أىب قيقةع شاء من شاء وأىبىذه الصياّةع أو أنو أخطأ بالفعلع فالعبارة خاطأة على احل

 إىل االقتباسات الكاملة:

 شاعرين أن ىذه العبارة رتوي على صعوبة ما" :بروس متزجر". 

 من أجل حل ىذه ادلعضلة" و "بل األكثر من ذلك أهنا القراءة األصعب" :دانيال واالس". 

 خ وجدوا صعوبة أو استحالةالُنسَّا " :مارفن فانسينت". 

 تصويب واخح أدخلو الناسي على النص األصلي" :براتشر". 

 تصحيح للنص األصلي" :جولد". 

 زلاوالت الُنسَّاخ لتحسٌن النص" و "العزو اخلاطئ إلشعياء" و "اخللل ُب عزو االقتباس الكُمرَكَّب" :واين كاندي". 

 الصعوبات التارؼلية للتصحيحات الو متك إلزالة" :بنيامين وارفيلد". 

                                                 
106 Daniel B. Wallace: Mark 1:2 and New Testament Textual Criticism. http://bible.org/article/mark-12-and-new-

testament-textual-criticism [Hence, this leaves us with an interesting question: If this reading is not original, where did 

it come from? Scribes surely knew that the first part of the quotation was from Malachi--after all, not a few of these 

same scribes had copied out the OT. They knew their Scriptures well. Hence, an accidental change to ―Isaiah‖ by some 

well-meaning early scribe is rather unlikely. Further, there is virtually no possibility that a scribe could have 

accidentally written Isaiah by dittography. This is the beginning of the gospel; there is not only no Isaiah (Hsaia) in the 

preceding material, there is also no Hs in the preceding material except in Jesus‘ name, but that would have been 

written as a nomen sacrum (IU) from early on.] 
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داً مقصوداًع والثانية ىي أن الذي مْ األوىل ىي أن التغيًن ُب النص كان عَ  ىكذا طلرج من ىذه ادلشكلة بعلومتٌن ُب ّاية األعليةع 
ٍب ًب ألقكدمع ىكو ا األولوىككذا أّلبيكة العلمكاء علكى قكول واحكد بكأن الشككل  .إشككاليةيقوم بتصحيح خطأ أو َحّل  قام بالتغيًن اعتقد بأنو

 دع بسبب وجود إشكالية أو خطأ ُب عزو االقتباس الكُمرَكَّب إىل إشعياء فقط.صْ تغيًن إشعياء إىل األنبياءع ىذا التغيًن ًب عن قَ 

 :ُملَّخ ص األدلة الداخلية )تفسير ما وجدنا  ف  مصادر النص( ۩

" ُب أقكدم مصكادر الكنص كلهكاع فكال ُب إشكعياء النكيب" الثان و" يبُب )الك(إشعياء الن" األولالشكل  با أننا صلدبنتهى االختصارع  
كمككا  . وباإلخكافة إىل وخككوح خطككأ ىكذه العبككارة "الثببان و األول أقكدم مككن الشكككلٌن" ُب األنبيككاء" الثالببث يوجكد سككبب الفكرتاض أن الشكككل

ككًنهع حيككث أهنككا جيببروم" كمككا قككال : ىككا أرسككل أمككام وجهككك مالكككي..إشببعياء النببب ُكتِكب ُب  ليسككك مكتوبككة ُب إشككعياء بككل ُب األنبيككاءع  ّو
وا " َّككًنَّ " حككىت تكككون العبككارة صككحيحة ولككو ُب األنبيككاء" )سككواء بككأداء تعريكك  أو ال( إىل "إشككعياء النككيبفأّلبيككة العلمككاء يقولككون بككأن الُنسَّككاخ 

 بدايتها.

 للعلماء واعرتايات نظريات أخرى

 الثالبثبعكن النظريكات العجيبكةع والكو مكن خالذلكا يريكدون إثبكات أن الشككل موا دَّ فَقك ىنا  بعن العلماء خرجكوا عكن اإلمجكاع   
سكواء ككان ىذه النظريات قد رتوي على بعن الوجاىة أو النقاط الو رتاج بعن الردودع ولكن لنتذكر دائماًع  " ىو األقدم  ُب األنبياء"

 عيب ما ُب الشكل الذي ًب تغيًنه. دو وجو ع فالتغيًن حدث عن قصدع والدافع ىالثالث أو األولالشكل األقدم ىو 

 األولك نقطككة وخَّككحناىا سككابقاًع أال وىككي أننككا صلككد الشكككلٌن بِّككثَ ولكككن قبككل أن نقككوم بعككرض ىككذه النظريككات العجيبككةع علينككا أن نكُ  
ع أو ات سلتلفكككةبلغككك ع أو ترمجكككات قدؽلكككةمكككن عكككائالت نصكككية سلتلفكككة ُب أقكككدم مصكككادر نكككص إصليكككل مكككرقسع سكككواء سلطوطكككات يونانيكككة الثبببان و

ما ىو عكس الواقع الكُمشاىد. ولكن ىنا  من ال أن العلماء ال يفرتخون  من أجل ذلك صلدف عباللغة اليونانية أو الالتينية اقتباسات قبائية
شكككة ىكككذه ع ألنكككو ينسكككب االقتبكككاس الككككُمرَكَّب إىل إشكككعياء فقكككط. ومكككاذا ُب ىكككذا ك سكككنعرف عنكككدما نقكككوم بناقالثبببان أو  األوليرخكككى بالشككككل 

 النظرياتع وسنقوم بعرض االعرتاخات واإلشكاليات.

 الد اِفع وراء النظريات األخرى: ۩

للككنصع ويُككدافعون حبرقككة عككن أي شكككل قخككر للككنص إال  الثببان أو  األولىنككا  بعككن العلمككاء الككذين ال يسككتطيعون قبككول الشكككل  
 يُقدم لنا اإلجابة ادلنطقية: وايتن  و الدافع وراء كل ىذا اإلصرار كاس الكُمرَكَّب إىل إشعياء وحده   ما ىب االقتبنسِ الشكل الذي يٌ 

عبببزو  لتجنكككب مبكككراً  تصبببحيحهالككنص ادلسكككتلم ًب  شككككل عكككام أنبًب االعتبكككار  شكككهادة ادلخطوطكككات والنسكككي القدؽلكككةع خكككوء علككى 
نظكر جكديرة بالتصكديقع ّكًن أن ىنكا  ُب حكٌن أن بعكن الكلمكات فقكط ًب اقتباسكها مكن إشكعياء. ىكذه وجهكة  عإلبى إشبعياءاالقتباس كليباً 

ككان  - مثكل تيموثكاوس - و بكدون شكك عيهوديكاً  ُولِكدَ  - مكرقس - عتبكار. ادلؤلك  لتلكك البشكارةؽلكن النظر ذلكا بعكٌن اال وجهة نظر أخرى
مكن أوائكل أتبكاع  ةواحكدع شلكا يؤىلهكا لتككون يّ لِكع راسكخة العقيكدة بشككل جَ ةعلى دراية بالعهكد القكدمي منكذ طفولتكو. كانكك أمكو يهوديكة متدينك

علببى  قببادراً  ىككو أيضككاً أن يكككون  - علببى األقببل - . وذلككذا كككان غلككب علككى مككرقس(ٕٔ/ٕٔ )أعمككال ادلسككيحع وكانككك كمككا نتوقككع أن تكككون
أن  يسبتطيع العهكد القكدمي بشككل جيكد أقكر  تلميب ع علكى سكبيل ادلثكالع أي يأخب  اقتباسباته فب  العهبد القبديم كبان كتبابإخبارنا من أي  

قتباسكو مكن النبككوات اسكيظهر لنكا صكعوبة اسككتنتاج أن مكرقسع ُب حالكة  . ولكو سككلمنا هبكذاعو ذا أ البنص أي ميبان يوجببد هب ا عبن يخبرنبا



 [46... ] االقتباسات والتحريفات ٖ-ٕ/ٔمشاكل مرقس  

www.alta3b.wordpress.com 

ع وصاصة أنو ككان علكى درايكة كاملكة أن اجلكزء األول من الصعب أن يتيلم وكأنه اقتبس فقط من إشعياءادلختلفةع مثل مالخي وإشعياءع 
 [ٚٓٔ].عياءلم يين من إشمن االقتباسٌن 

أقسم باهلل الذي ال إلو إال ىكوع ىكذا الرجكل يكتكلم بنتهكى العقالنيكة وادلنطقيكةع وإن قلمكي ليصكرخ مكن فكرط إحساسكو بعكدم قدرتكو  
. على التعبًنع فهنا  مشاعر كثًنة بداخليع امتزجك بعضها ببعنع مشاعر أسكى وأسك ع ومشكاعر فخكر واعتكزازع ومشكاعر فرحكة وسكعادة

بالكذي يُقكال عنكو إنكو  عدم قدرة إنسان يهودي عادي على نسبة اقتباساتو إىل مصادرىا الصحيحةع فمكا بالكك يكا رجكلىذا الرجل يستنكر 
و أ الكنص أي مككان يوجكد ىكذا عكنأن ؼلربنكا  يستطيع العهد القدمي بشكل جيد أقر  تلميذأي يقول إن " وايتن من الروح القدس   ُمساأ 
يعترب أن عزو االقتبكاس الككُمرَكَّب إىل إشكعياء فقكطع خصوصكاً أن  وايتن  ال من فوأ سبع مسوات ك ن يرشده اهلل جل وعب"ع فما بالك ذا 

 العقلي والثقكاُبع وىكو ال يقبكل ىكذا علكى كاتكب يهكوديع فمكا بالكك يندداً ُب إشعياءع نوع من أنواع التاجلزء األول من االقتباس ليس موجو 
أي شكككل ينسككب االقتبككاس الكككُمرَكَّب إىل إشككعياء  وايتنبب جككل ذلكككع يككرفن بعككن العلمككاء أمثككال ومككن أ بَِعيَّككة الككروح القككدس  بالككذي يتمتككع 

 فقطع أما العلماء الذين يقبلون ذلكع فيخرتعون األسباب لتربير عبارة مرقس اخلاطأة.

بالفخر واالعتزاز أشعر و أشعر باألسى واألس  على كل من يقبل كتاباً ػلتوي على مثل ىذه ادلشاكل العجيبةع  من أجل ذلكو  
صَلَّاين  ألين أعتقد بكتاب ال يأتيو الباطل من بٌن يديو وال من خلفوع تنزيل من حكيم َحيدع وأشعر بالفرحة والسعادة ألن اهلل تبار  وتعاىل

 من ىذا وجعلين من ادلسلمٌنع فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة.

 :يعن  أن الياتب أخطأ االقتباس الُمرَّك ب إلشعياء فقط عزو ۩

ب االقتبككاس الكككُمرَكَّب إىل إشككعياء وحككدهع أمككا الككذين يقبلككون فيخرتعككون األسككباب نِسككىككذا ىككو حككال الككذين ال يقبلككون أي شكككل يُ  
اع وىذا يعرتفون صراحة هبذ ليربرونع ولكن ىنا  طائفة من العلماء يقولون إن عزو االقتباس الكُمرَكَّب إىل إشعياء وحده خطأ من الكاتب  

" ُب )الكك( إشكعياء النكيب"األول  ولكن متهل معكي حلظكةع سكواء ككان ىكذا العكامل يعتقكد أن الشككل العلماء يعرتفون. من كن قليلىو احلقع ول
ىو األقدم أو الع فننو يعرتف أن ىذا الشكل خطأع فعليكك يكا صكديقي أن تفككر قلكياًلع فهنكا  مكوقفٌن مكن العلمكاءع أوذلمكا االعكرتاف بكأن 

" ىككو األقككدم مككع االعككرتاف بككأن ُب األنبيككاء" الثالببث ىككو األقككدم مككع إعطككاء تربيككرات للخطككأع وثانيهمككا االعككرتاف بككأن الشكككل األولشكككل ال
 ال ؽلكن أن يكون صحيحاً. األولالشكل 

 

 

                                                 
107 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - A Critical Examination Of Certain Readings, Textual And Marginal, In 

The Original Greek Of The NT - Volume I - Page 171, 172. [In view of the testimony of the older manuscripts and 

versions, it is generally considered that the received reading is an early emendation to avoid the ascribing to Isaiah of 

words that are taken only in part from Isaiah. This is plausible; and yet there is another view to be taken. The author of 

this Gospel was born a Jew. He had, beyond a doubt, like Timothy, known the Old Testament writings from his 

childhood. His mother was evidently a devout, conscientious Jewess, a fit subject to become one of the early followers 

of Jesus, as we find that she was. (Acts xii. 12.) So that Mark would, at least, be quite as well able to say from which of 

the Old Testament writings he was quoting, as, for example, any well-read student of the Old Testament to-day would 

be to say in what book this or that passage might be found. In view of this, it seems hardly just to conclude that Mark, in 

giving two passages from different prophecies, like these from Malachi and Isaiah, would speak of them both as taken 

from Isaiah, especially when the first of them was one that he must have known was not in Isaiah.] 
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 نطبوي علبىتقكراءة  ستعداد حىت لتفضيلاكانوا على ] :كل من يقبل الشكل األول للنصوىو يتكلم عن   ماكليمونت انظر إىل 
من "كما ىو  " بدالً إشعياء النيب "كما ىو مكتوب ُب ٕ/ٔ مرقس ع ُبمثالً  عاالقتباس من العهد القدميب ما يتعلق ُب اإلنجيل  دقة عدم

ىل إأن اخلطككأ قككد تسككلل  فككرتاضاجككل تصككحيح اخلطككأع علككى أصككل مككن علككى األرجككح ًب تغككًن األ ونككأ"ع علككى ادلبككدأ القائككل األنبيككاء مكتككوب ُب
 [ٛٓٔ][عن طريق خطأ من الناسي.النص 

أن ػلكافظ علكى صكورة الكاتكبع وأن ال غلعلكو مكن الكذين ال يعرفكون  األدلة والرباىٌنع وككل مكا يهمكو ىكو  ماكليمونتىكذا يرفن  
مثككال ىككو األقككدمع ولكككن أ األول مجيككع األدلككة والرباىككٌن والشككواىد تشككًن بقككوة إىل أن الشكككل كيفيككة االقتبككاس الصككحيح مككن العهككد القككدمي  

 احلقائق. مجيعالتيارع فقط بدافع الىوٌبع متجاىلٌن متاماً  دّ حون خِ بَ سْ يرفضون كل ىذاع ويَ  ماكليمونت

فيمكا يتعلكق  اللغز الكذي مككث مكع العلمكاء طكويالً ] الذي يقول: واين كانديىنا  علماء أكثر صراحة ومواجهة للحقائقع مثل  
ككَر هبككذا الككنص تكَ  مؤلببف بشببارة ذلك ىككو أن لكك الواضببحل ىككذا اخلطككأ ألول مككرة ُب البشككارة ادلرقسككية. اجلككواب حككول السككؤال عككن كيفيككة دخككو  زَ كَّ

 بالتحديكدع سكواء ىكذا النكيب بسكبب ادلكانكة العظيمكة الكو احتلهكا عبن قصبدربا نسب ىكذا القكول إلشكعياء  أوع أخطأ - ببساطة - مرقس
 [ٜٓٔ][مجهوره.أو عند  عنده

ن عككزو االقتبككاس الكككُمرَكَّب إىل إشككعياء وحككده خطككأ واخككحع إفهككو يقككول صككراحة  مثالككو  وأ وايببن كانببديال أسككتطيع إال أن أحككرتم  
 ولكن ىنا  احتمالٌنع االحتمال األول ىو أن كاتب اإلصليل أخطأ فعاًلع أي أنو مل يقصد ىذا ولكن ىذا ما كتبو فعاًلع واالحتمال الثاين

ككم معرفتككو أن ىككذا العككزو خككاطئع ولكنككو كككان يقصككد شككيأاً مككا مككن وراء ىككو أن كاتككب اإلصليككل نسككب االقتبككاس إىل إشككعياء وحككده قاصككداً  ع ّر
 .ذلك

 ,NASB, NIV) :النسكي ادلوجكودة بكٌن أيكدينا حاليكا]الكذي يقكول:  جباي جبرينىنا  أشكخاص علكى النقكين متامكاًع مثكل  
NRSV, REB, NAB, GNB, ERV, CEV)  ب ادلقكدس إصدار نستل قالند ومجعيكات الكتكا تتبعمجيعها على ما يبدو

 [ٓٔٔ][.ُب نسخها محل شكالكتب  صحةو  سلطان ةع تاركاقتباساته مصادربعدم معرفة  تتهم مرقس. وكلها اليونانية

 

 

 

                                                 
108 J. A. M'Clymont: NT Criticism, Its History And Results - Page 78. [They were even willing to prefer a reading 

which implied inaccuracy on the part of the Evangelist in quoting from the Old Testament, e.g. in Mark 1 2 , "As it 

is written in Isaiah the prophet," instead of "As it is written in the prophets," on the principle that it was more likely the 

original was altered in order to correct the mistake, than that the mistake had crept into the text through the error of a 

copyist.] 
109 Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition, Evidence Of The Influence Of Apologetic 

Interests On The Text Of The Canonical Gospels - Page 66. [What lingering puzzlement has remained for scholars 

regarding this text has centered around the question of how the error first found its way into the Marcan Gospel. The 

obvious answer is that the author of Mark simply erred, or that he knowingly credited Isaiah with the saying because 

of the high regard in which he or his audience held this particular prophet.] 
110 Jay P. Green: Textual And Translation Notes On The Gospels - Mark 1:2 [In today‘s versions, NASB, NI , 

NRSV, REB, NAB, GNB, ERV, CEV, all apparently follow the Nestle/UBS Greek. And all are condemning Mark as 

being ignorant of the authorship of his quotations, leaving the authority and authenticity of the Scriptures doubtful 

in their versions.] 
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ككككل ادلخطوطكككات ذات  ع)السككككندرية( A ادلخطوطكككة ي:"األنبيكككاء" ىكككدلكككة الكككو تشكككهد لقكككراءة األ] قكككائاًل: جببباي جبببرينوُيضكككي   
 إال القكراءات الكنسكيةع ومجيكع الرتمجكات القدؽلكة طوطكاتسلع و األحكرف الصكغًنةن سلطوطكات منهمع اآلالف مكإال ُب سك  األحرف الكبًنة

ال تتبر  مبرقس  ىو أن ىكذه القكراءة الراسكخة جيكداً )ُب التقليكد النصكي للمخطوطكات( عكلو  . وربا يكون األكثر أعلية من ذلكمأربعة منه
 [ٔٔٔ][.مالخي أقوال"إشعياء" ع تنسب لك ُمدانبَّْين بعبارة خاطئةوالروح القدس 

التدليس من أجل االنتصار للعقيدة. لقد قمنا بناقشة األدلة اخلارجية بالتفصيلع ولكن يأٌب  يتأمل مع لنا وقفة مع ىذا الكالمع 
يكوحي ال  جاي جبريناخلارجية. كالم  األدلة لذي لو الغلبة من ناحيةىو ا الثالثر للقارئ أن الشكل وِّ صَ وػلاول جاىداً أن يُ  جاي جرين

" القراءة الراسخة جكداً " :بل يستخدم عبارة مضللة عند القرن اخلامس    يظهر ُب سلطوطات إصليل مرقس إالمل الثالثللقارئ أن الشكل 
 م الشكل.دَ للنص لو جذور راسخةع زلاولة منو لإليهام بقِ  الثالثإليهام القارئ بأن الشكل 

بككو باطكل   العبككارة  يكدَ رِ نكو احلكق الككذي أُ إع إال ُب سكك مككنهم حكرف الكبككًنةات األموجكود ُب كككل سلطوطك الثالببثن الشككل إيقكول  
ن ىذه ادلخطوطات السكتة ىكم أقكدم شكواىد يونانيكة للكنصع باإلخكافة إىل أهنكم إصحيحة متاماًع ولكنها ُمَضلِّلة للغايةع فننو مل يذكر للقارئ 

عدد سلطوطات األحرف الكبكًنة الككُمقابلة ذلكؤالء السكتة عكدد كبكًنع ُب  من عائالت نصية سلتلفةع وفوأ ىذا كلوع يريد أن يوىم القارئ بأن
 الثالثن الشكل إويقول أيضاً  ىل رأيتم مدى التضليل. للنص   الثالثحٌن أنو ال يوجد إال مثاين سلطوطات أحرف كبًنة رمل الشكل 

الغالبيكة ىذه ادلخطوطات ترجع لعائلة نصية واحكدةع و  موجود ُب اآلالف من سلطوطات األحرف الصغًنةع ُب حٌن أن الغالبية العظمى من
 القرن العاشر وما بعده  إىل  ترجعالعظمى من ىذه ادلخطوطات 

أربعكة مكنهمع واحلقيقكة ىكي أننكا صلكد  إالللكنص موجكود ُب مجيكع الرتمجكات القدؽلكة  الثالبثن الشككل أأما أكثر عبارة تضكلياًل فهكي  
)القرن السادس( والسالفينية )القرن التاسع(ع وُب سلطوطكات قليلكة متكأخرة مكن ترمجكة الفوجلاتكا الالتينيكةع  ُب الرتمجة األثيوبية الثالثالشكل 

ل الثاين وعلى ىوامش الرتمجة القبطية البحًنية )القرن التاسع(ع وُب إصدار واحد من الرتمجة السريانية )اذلاركلينية: القرن السابع(. أما الشك
 ه ُب الرتمجة الالتينية القدؽلةع والفوجلاتا الالتينيةع والرتمجة السريانية القدؽلةع والرتمجة القبطية الصعيدية والبحًنية."ع فنجدُب إشعياء النيب"

اإلجابكة تكمكن ُب  أفضكل مكن ناحيكة األدلكة اخلارجيكة ك الثالبثبتضكليل القكارئ وإيهامكو بكأن حكال الشككل  جاي جريندلاذا يقوم  
 ."مالخكي أقكوال"إشكعياء" ُمكدانَكٌْن بعبكارة خاطأكةع تنسكب لكك ال تكرت  مكرقس والكروح القكدس "وأهنكا  للكنص لثالبثاعبارتو األخًنة عن الشككل 

يسكتطيع إذاً أن يقكوم بالتكدليس علكى القككارئ وتضكليلو مكن أجكل أن ينصككر عقيدتكو اخلاصكة بكوحي الكتكاب. األمككر ال يتوقك  عنكد ىكذا احلككدع 
 انظر إىل كالم قخر لو:

فببب  لككككن قخكككرين أخكككذوا علكككى عكككاتقهم مسكككألة إدخكككال إشكككعياء  مكككرقس مل يسكككم بكككأي حكككال مكككؤلفي اقتباسكككاتو  أن  ؛احلقيقكككة ىكككي 
كانوا يبحثون عن الفرص ليتهموا الكتب بالتناقن بٌن بعضها ادلهرطقٌن   . غلب أن نتذكر ىنا أن الغنوصيٌن وبعنالمخطوطات المصرية

أصككحاب  كككان  اً للجميككعع دلككاذا إذ جكداً  مواخككع أخككرى. وبكا أن ىككذا كككان معروفككاً الكبعنع ليخطّأوىككا ُب بعككن ادلواخككعع وأيضكا ليشككككوا ُب 
 -يبككدو كمككا   -ّككًن مهتمككٌن  عالكتككب ادلقدسككةدراج ىككذا الغككش ُب إعلككى ليجمعككوا  إىل ىككذا احلككداإلصككدارات اجلديككدة ُب ثقككة مككن أنفسككهم 

 [ٕٔٔ]ك وكلة ذلمادل السلطةو  عكتبأهنم بذلك يعطون الذخًنة واألرػلية ذلؤالء الذين يتوقون لتشويو مسعة الب

                                                 
111 Ibid. [The Evidence for in the prophets: MSS. A, all the dozens of uncials but 6, thousands of cursive mss. and 

lectionaries, all the versions but 4. Even more important, perhaps, is that this well-attested reading does not leave 

Mark and the Holy Spirit guilty of a false statement which accredits Isaiah with saying the words of Malachi.] 
112 Jay P. Green: Textual And Translation Notes On The Gospels - Mark 1:2 [The fact is, Mark does not ever name 

the human authors of his quotations! Someone else took it upon themselves to insert Isaiah into the Egyptian MSS. It 
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 أقكدم وتغافكل أنكو موجكود ُب عمكن مصكر فقكط" إشكعياءإيهام القارئ بأن الشواىد الو رتوي علكى شككل " جاي جرينىنا ػلاول  
أغلب عند ع باإلخافة إىل وجود الشكل النص القيصري : بيزا والالتينية القدؽلة والفوجلاتاع وموجود أيضاً ُبالنص اليرب وأىم سلطوطات 
 أن الشكل ًّن موجود إال ُب ادلخطوطات ادلصرية  من  توصيلو جاي جرينمن الشرأ والغربع فأين ما ػلاول  آباء الينيسة

 الفاسبدة التب  تُببرزالمخطوطبات مكن  اليثيبرىنكا  ]يدر  جيداً ىذه ادلعلومات فيقكول:  جاي جرينالعجيب والغريب ىو أن  
 ىنا  أيضا ثالثكون ؛نو رجو وطبقا لدين ب( من سلطوطات األحرف الكبًنةع Aleph, B, C, D, L. Deltaع مثل: )التحريفه ا 

كمكا ُب العكدد   ولككن .ةاليلمبات الخاطئب هب   العديبد مبن اآلبباء قبد قبلبواأن بكوىنكا  ادعكاء سلطوطة من سلطوطات األحكرف الصكغًنةع 
 [ٖٔٔ][.قتباس من أورغلانوسالعديد من ىؤالء اآلباء يقومون فقط باال عاألول

" سلطوطة مصرية األفرايمية( "Cبالطبع الع ىل ادلخطوطة ) " سلطوطة مصرية كبيزا( "Dأخربوين باهلل عليكمع ىل ادلخطوطة ) 
" سلطوطة السنجالية( "Delta Δىل ادلخطوطة ) [ٗٔٔ].النص البيزنط ن العلماء يقولون إن ىذه ادلخطوطة تتفق مع إك بالطبع الع بل 

جباي ٍب يكأٌب  [٘ٔٔ].البنص البيزنطب أمكا بكاقي ادلخطوطكة فتتفكق مكع  البنص السبيندرينهنا ُب مرقس فقط تتفق مع بالطبع الع ف مصرية ك
 أوريجبانوسالكذي عكاش قبكل  إيرينباوس  ىكل ككان  أوريجبانوس ن العديد من اآلباء يقتبسون مكنإباخلرب الكُمضحك الكُمبكي فيقول  جرين

يستحيل أن يكون  ك من راول خداعو يا رجل ك  أوريجانوسكتبون بالالتينية يقتبسون من ك ىل كان اآلباء الغربيون الذين يو يقتبس من
يا أيها ادلسيحيونع واهلل إين  مصدر كتابات كل ىؤالء اآلباء الذين يسكنون مشارأ األرض ومغارهبا شخص واحد عاش ُب اإلسكندرية  

الو تأيدىاع احلق أحق أن يُكتَّبكعع اسكأل اهلل  واحلقائق ئد ليسك ذلا األدلةأجل االنتصار لعقا تضليلكم من أحب لكم اخلًنع ىنا  من يريد
 اذلداية للجميع.

 المخطوطات: مصداقيةسياسة التشييك ف   ۩

ك احلكل ىكو التشككيك  كانكك األدلكة والشكواىد ال تناسكبو  غلب على الباحكث الككُمنص  أن يَكتَّبِكع األدلكة والشكواىدع ولككن مكاذا لكو 
نيكل  حكىت يككون ُب اسكتطاعتهم االعتمكاد علكى ادلخطوطكات ادلتكأخرة. عوايتنب ع وجاي جبرينع وبورجونىذا ما فعلكو  لة  والطعن ُب األد

نككص الكتككاب ادلقككدس ُب ىككذه األزمنككةع أقككوم أنككا بالتشكككيك فيهككا والطعككن ُب مُتَثِّككل  معككيع سلطوطككات قدؽلككة أثريككة مككن القككرن الرابككع واخلككامسع
 ُب ىذه ادلخطوطات   تويسرين ما وجد و ملمصداقيتهاع ال لشيء إال ألن

 

 

                                                                                                                                                                  
must be remembered that Gnostics and other heretics sought out opportunities to charge the Scriptures with being 

contradictory within itself, false in many places, and doubtful in many other places. This being well known, why do our 

new versionists so confidently and blithely insert these adulterations of the Scriptures, apparently not caring whether 

they give ammunition and comfort to those who wish to discredit the Scriptures and the authority that goes with them ?] 
113 Ibid. [There are many more corrupted mss. exhibiting this corruption: Aleph, B, C, D, L. Delta of the uncials, and 

according to Dean Burgon another thirteen cursives, and a claim that many Fathers accept the false words. But as in 

verse one, many of these Fathers are only quoting Origen.] 
114 Bruce Metzger & Bart Ehrman: The Text of NT, 4th edit. - Page 70. [It seems to be compounded from all the major 

text types, agreeing frequently with secondary Alexandrian witnesses but also with those of the later Koine or Byzandne 

type, which most scholars regard as the least valuable.] 
115 Ibid - Page 82, 83. [In Mark, its text belongs to the Alexandrian type, similar to that of L; in the other Gospels, 

however, it belongs to the ordinary Koine or Byzantine type.] 
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 اً موخكع ٕٚك بورجون ذككر  ةأقدم ادلخطوطات ادلوجود ةماذا عن مصداقي]فيقول: الو يؤيدىا  بورجون أقوالقل ين جاي جرين 
 ع(Bكانيكة )الفاتي أو( Alephة السكينائية )ع مجكيعهم إمكا بواسكطالمسيح ةلوهيأمن  افيهانتقصت )المخطوطات القديمة(  أوأنيرت 

البككاً توافقهمككا سلطوطككة بيككزا ) (ع ونككادراً ادلخطوطككة السكككندرية C(ع وأيضككاً ادلخطوطككة األفراؽليككة )Dوُب أّلككب األحيككان بواسككطتهما معككاًع ّو
(A).][ٔٔٙ] 

قائكدىم م ععِّ دَ اع األعمى عن العقائكدع فقكد وجكدوا أن ادلخطوطكات القدؽلكة ال تُكفَ كما قلك لكم سابقاًع السبب الرئيسي ىو الدِ  
ك هكا ك وكيك  سكيواجهون النكاس بكا وجكدوه في اشكل الذي يريدونوع وربا أنكرت ىذه ادلخطوطات القدؽلة عقائدىمع فكي  إذاً يقبلوهنكالب

م عقائدنا وتوافق عِّ دَ دىا مصداقيتها أمام الناسع ونتمسك بأي سلطوطات أخرى تُ قِ فْ احلل ىو اذلجوم الشرس على ىذه ادلخطوطات حىت نكُ 
 ءناع وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.أىوا

ع (Bالفاتيكانيكة )مكن  حكذف 7ٕٛٚٚنتبكاه إىل رجكون أيضكا بلفكك االو قكام ب] قكائاًل: بورجبون ُب نقكل أقكوال جاي جرينيستمر  
( Dة بيزا )سلطوط اً . رتوى أيضبورجون حبصرىم من األناجيل األربعة فقط قام والو( Alephالسينائية ) من ةزلذوف كلمو  7ٖٗ٘٘وإىل 
. قكام (Dبيكزا ) ُب 7ٜٖٖٛع و(Bالفاتيكانيكة ) تعكديل وتغيكًن ُب 7ٖٕٚٛأنكو قكد اكتشك   وقد أخاف أيضاً  .ةزلذوف ةكلم  7ٖٓٗٚعلى 
 ُب (:D( وبيككزا )C( واألفراؽليككة )B( والفاتيكانيككة )Alephوطككات السككينائية )ادلخطيعطككي لنككا ىككذا ادلثككال لبيككان مككدى مصككداقية  رجككونو ب

 ٕٛعككككن  ةمسككككأول (Bالفاتيكانيككككة ): موخككككعاً  ٖ٘بينهككككا اختالفككككات ُب ىككككذه ادلخطوطككككات ع ٕٚ-ٕٔ/ٖٔ أعككككداد مككككن إصليككككل يوحنككككا ةسككككبع
 (Aالسككندرية )و اخكتالفع  ٜٔعكن  (Dبيكزا )ع و اخكتالف ٕٔعن  (Cاألفراؽلية )ع و اختالف ٕٕعن  (Alephالسينائية )ع و اختالف
. اليونانية احلقيقية تظهر ُب ىذه ادلخطوطات نفسها أو مع ادلخطوطات األخرى ةخطوطادل كانك االختالفات ُب  سواءاختالفاتع  ٖعن 

 الفاتيكانية ُب ةإخاف ٖٙ٘األناجيل ىنا   وأيضا ُب .اخلمسة )عبارة ساخرة نظراً لكثرة االختالفات ُب سبعة أعداد فقط من إصليل يوحنا(
(B) ُب ٜٖٛع و( السينائية Aleph ع)ُب 7ٕٖٕٔو( بيزا D).][ٔٔٚ] 

. لكن القدؽلةادلخطوطات االهتام الذي اهتم بو جون بورجون  ىذا ىو ُب الواقع ع]قائاًل:  بورجونبالرد على  دانيال واالسقام  
كيف حدثت مثل هب   المبؤامرة التب   :غلب علينا شرحها -مستحيلة كن تإن مل  -فهنا  ثالثة مشاكل صعبة باقية  مؤامرةعك إذا كان

ستشيك ف  أي جذور ىذه ادلؤامرة إىل وقك مبكر جداً لدرجة أهنا  غلب أن ترجع كليبير من الشواهد المتنوعة أصابت ه ا العدد ا
سككيعين أن النسككي األوىلع وكككذلك أّلبيككة سلطوطككات العهككد اجلديككد حبسككب نظريككة نككص األّلبيككة أصككابتها  ىككذا .قببراءة فبب  العهببد الجديببد

 [ٛٔٔ][أكثر شلا يستطيع بورجون احتمالو. .جداً  ثًنثبك الكتع فنن نظرية ادلؤامرة وىكذا الفساد.

                                                 
116 Jay P. Green: Textual And Translation Notes On The Gospels - Mark 1:2 [WHAT ABOUT THE RELIABILITY 

OF THE OLDEST EXTANT MANUSCRIPTS? Burgon cites 27 places where the old uncials deny or detract from 

the deity of Christ, all of them by either Aleph or B, and most of them by both Aleph and B; usually these are 

accompanied by D, several times by C, and seldom by A.] 
117 Ibid. [He also calls attention to the 2,877 omissions in B, and 3,455 words omitted in Aleph, which Burgon counted 

in the four Gospels alone. Also Codex D had 3,704 words omitted. Further he states that he had discovered 2,379 

substitutions and modifications in B; 2,379 in Aleph; 3,893 in D. Burgon gives this example of the reliability of Aleph, 

B, A, C, D: In 7 verses of John, 13:21-27, these uncials differ 35 times: B responsible for 28; Aleph for 22; C for 21; D 

for 19, and A for 3, either singly or in combination with the others. Actual Greek of the 5 uncials is shown. In the 

Gospels, B also has 536 additions; Aleph has 839; D has 2,213.  Burgon‘s Works slightly condensed in Unholy Hands 

on the Bible, Vol. I, pp. 53, 76, The Causes of Corruption etc.)] 
118 Daniel B. Wallace: Mark 1:2 and New Testament Textual Criticism. http://bible.org/article/mark-12-and-new-

testament-textual-criticism [Indeed, this is the charge that John Burgon makes of these early MSS. But if there is such a 

conspiracy, then three problems remain that are difficult, if not impossible, to explain: (1) How in the world could such 

a conspiracy have infected so many early and diverse witnesses? Its roots must go back so early that we would have to 

doubt virtually any reading in the NT. This would mean that the very first copies--and therefore often the majority of 
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فكنن فسكاد شكواىد  يريد أن يقول ببساطةع إن الطعن ُب أقكدم ادلخطوطكات طعكن ُب نكص العهكد اجلديكد بالكامكلع دانيال واالس 
شككر ُب أّلبيككة ادلخطوطككات م يشككًن إىل أن التحريكك  بككدأ ُب زمككن مبكككر جككداًع شلكا سككيعين بالتأكيككد أن ىككذا الفسككاد والتحريكك  سينتدَ هبكذا الِقكك

أن يكدافع عكن عقيكدة خلكو الكتكاب ادلقكدس مكن األخطكاءع فقكام بتكدمًن  بورجونادلتأخرةع والو تنقل من سلطوطات أقدم منهاع وىكذا أراد 
 الكتاب ادلقدس بالكامل  

صلكد أنفسكنا رلكربين  ىكذاع علكى أي حكالع ىكو االسكتنتاج الكذي] فيقكول: جباي جبرينو بورجبونعلكى ُخطَكى  وايتن وىكذا يسًن  
ُب مثانيككة أو عشككرة منهككا مقبولككة لنككا علككى أهنككا القككراءة األصككلية. لكككن تلككك  ةالقككراءة ادلوجككودو أقككدم سلطوطاتنككا زلككل ثقككةع  حقككاً  عليككو لككو كانككك

قبراءات مجيكع ىكذه ادلخطوطكات رتكوي علكى . مسبتمركلهبم يناقضبون بعضبهم الببعك بشبيل ادلخطوطات ليسك ُب رلملها زلل ثقة. 
 [ٜٔٔ][وبدون وعي.دخلك العهد اجلديد مبكراً طئة خا

فهذا ىو حال ادلسيحية  واحلرب مستمرة على كل ادلخطوطات الو رتوي على أشكال للنص ال توافق ىوى ادلسيحي وعقيدتوع 
فتخككروا هبكككاع منككذ القككدميع ؼلتكككارون مككا يشككاءونع ويتخلصكككون مككن كككل مكككا ؼلككالفهمع فكككنن كانككك ادلخطوطككات القدؽلكككة تشككهد بككا يرخكككيهمع ال

دوا النككاس كيكك  أن ادلخطوطككات األثريككة القدؽلككة تككدعم العقيككدة ادلسككيحيةع ولكككن هِ ْشككولوخككعوىا فككوأ رةوسككهمع يككدورون هبككا ُب الطرقككاتع ليُ 
 األمر مل يكن ىكذاع فأعلنوا احلرب والعداوة على كل سلطوطة سلالفة.

 نصائح دانيال واالس لمن ال يقبل األدلة: ۩

اجلميكل  قبكول الشكواىد والرباىكٌن. لكة وعكدمجلميع الذين ينتهجون مكنهج التشككيك ُب األد دانيال واالسدمها كلمات رائعةع يق 
مل يقصد ىذاع حيث أنو مل  دانيال واالسن إىو أنو قادر على بيان وجهة نظرة بفصاحة كلماتوع فال يستطيع أحد أن يقول يل و ُب كالم
 ٍب أقوم بالتعليق عليو: ٕ/ٔسأقوم بعرض كالمو اخلاص بشكلة مرقس  و.رصة لورود أكثر من معىن ُب كالميرت  الف

ضككرورة أن تعطككى. ال مككن ثالثككة أجوبككة ( كinerrancyمككا عالقككة كككل ىككذا بقضككية خلككو الكتككاب ادلقككدس مككن األخطككاء ) واآلنع 
الكتكاب ادلقكدس مكن األخطكاءع  معتقدات الشخص حول خلكو مهما كانك .شعياء النيب"إ"ُب  كتب  مرقس على أن األدلة ساحقة األولع
 [ٕٓٔ].  الحقيقةه  معيتييفوا أهنم غلب عليهم أن  يبدو يلع

اجعل الدليل يقود  إىل العقيدةع ال أن تطعن ُب الدليل من أجل  ع الدليلعبِ تَّ ىذا كالم ُب منتهى الروعةع يا صديقيع غلب أن تكَ  
دانيال الذين يعتقدون ٍب ؼلتارون الكتب ويرتكون ما يشاءون. لنكمل ككالم دلةع وليس كاألىكذا ادلسلم الذي يبين عقيدتو على  عقيدة  
 :واالس

                                                                                                                                                                  
MSS (according to majority text theory) got corrupted. Thus, the conspiracy theory proves too much. That‘s even too 

much for Burgon!] 
119 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - A Critical Examination Of Certain Readings, Textual And Marginal, In 

The Original Greek Of The NT - Volume I - Page 172. [This, however, is the conclusion to which we are forced if our 

oldest documents are really trustworthy, and the reading presented by eight or ten of them here is to be accepted as the 

genuine reading. But these documents are not altogether trustworthy. They are continually in conflict one with another. 

They contain many of the erroneous readings that were early and inconsiderately introduced into the New-Testament 

Scriptures.] 
120 Daniel B. Wallace: Mark 1:2 and New Testament Textual Criticism. http://bible.org/article/mark-12-and-new-

testament-textual-criticism [Now, how does all this relate to the issue of inerrancy? Three answers need to be given. 

First, the evidence is overwhelming that Mark wrote ―in Isaiah the prophet.‖ Whatever one‘s beliefs about inerrancy, it 

seems to me, they have to adjust to this piece of evidence.] 
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سككبق بككأن الكتككاب خككايل مككن : "نبككدأ بككافرتاض مُ عنككدما يتعلككق األمككر بالتعامككل مككع النقككد النصككيع إذا نظرنككا إىل القككول القائككل عثانيككاً  
 هنبببا وذلكككك ألن  (.ٕ/ٕ لوقكككامثكككل )  بعكككن األمكككاكنُبتصكككحيحات حدسكككية عمكككل  سكككيتحتم علينكككا منطقيكككاً  ع("inerrancyاألخطكككاء )

أال  ؛. ولككن إذا ككان ىكذا ىكو هَنُجنكاعلى عقيدة خلو اليتاب المقدس من األخطاء ٕ/ٔمشاكل أخرى كثيرة أكثر خطرًا من مرقس 
يسكوع ككان  بكأن وح قبد تب اليثير من الفقبرات التب ىنكا   ك عقيدتنا يُعارض فيو أي وقك ُب أن نصحح نص الكتابأيضاً  ي عليناينبغ

مثككل ىككذا األسككلوب  إليقككاف ةوسككيل ىنككا  كك ليسكك العقائديككةقناعاتنككا  تغيككًنىم لكككي يوافقككوا ُبأال يكككون لنككا احلككق  .يأقككل مككن إلككو حقيقكك
 [ٕٔٔ].بدأ ي إذاالعقائد

رباًع احلمد هلل على نعمة اإلسكالم وكفكى هبكا نعمكة. إىل  واهلل الكذي ال إلكو إال  ىنا أقولع وبأعلى صوٌبع وليسمعين اجلميع شرقاً ّو
ليسك ىي الوحيدة الو تطعن ُب القرقن الكرميع بكل أن ىنكا   -مثاًل  -ىوع مل أمسع من قبل قطع أن أحد ادلسلمٌن قال إن ىذه الشبهة 
ىل  بع ال.بالط ىل تتخيلون مثل ىذا القول من مسلم يا مسلمون ك  شبهات أخرى كثًنة أكثر خطراً من ىذه الشبهة على القرقن الكرمي.

بأن زلمداً لكيس نبيكاً مكن عنكد  -على سبيل ادلثال  - تتخيل أن ينطق أحد شيوخ اإلسالم بعبارة مفادىا إن ىنا  الكثًن من اآليات توحي
الكلمكات الكو نقلتهكا منكذ قليكل دلسكيحي  .أبكداً نرج من مسلم  لن هاقد نسمع ىذه العبارة من شخص ينقد القرقن عن جهلع ولكن اهلل  
 :دانيال واالسن متخصص ُب النقد النصيع وليس ألحد العلمانيٌن أو ادللحدين الذين يطعنون ُب الكتاب ادلقدس. لنكمل كالم مؤم

عقيككدة خلككو  "ال أعككرف".مككن ادلقبككول أن نقككول ُب بعككن األوقككات الككو أمامنككا.  أمنبباء مببع األدلببةع ضلتككاج ببسككاطة أن نكككون ثالثككاً  
. يوجد العديد من النقاد الذين يتبنون قراءة ٕ/ٔ أو متوت بسبب مرقس اادلصداقية لن ري (Inerrancyالكتاب ادلقدس من األخطاء )

ستطيع اجملازفة بقول أن أّلب العلماء الذين يؤكدون خلو الكتاب من اخلطأ أُب الواقعع ع و "إشعياء" ويؤكدون على خلو الكتاب من اخلطأ
م من ذلكع فنن  لككن و ع اإلجاببة الصبحيحةربمبا ال يمليبون لديهم بعن اخليارات ليفسروا لنا مكا حكدث. يتبنون تلك القراءة. على الّر

( Scrollككان يكرتأس كتكاب )"لفافكة"   إشعياء سفر نوع من العجرفة. البعن اقرتح أنأ خط إنو "ُب إشعياء" على - ىكذا ببساطةلنطلق 
. ىنكككا  ليننببا نفتقبببد الببدليل اليببباف ربكككا كككان ككككذلكع  ."ءإشككعيا (Scrollكتككاب )"لفافكككة" "ُب  وىكككذا سكككيكون قصككد مكككرقس  عاألنبيككاء

 [ٕٕٔ].لينها ليست إجابات قطعيةقرتاحات أخرى أيضاع ا

اع بَككىنككا  تنككاقن بككٌن كالمككو ىككذا وكالمككو السككابق عككن إتكِّ  بككأن شككعرتتعجبككك كثككًناًع  لببدانيال واالسعنككدما قككرأت ىككذا ادلقطككع  
" ىكو األقكدمع ولككن مكع ذلكك فعقيكدة خلكو إشكعياءتشكًن إىل أن شككل "و  سكاحقة األدلكةيريكد أن يقكول لنكا إن  دانيبال واالسوكأن  األدلة.

أن أّلب العلماء يؤككدون خلكو الكتكاب مكن  وبَكيَّنكَ  ع لقد َوخَّحكَ دانيالالكتاب ادلقدس من األخطاء تبقى كما ىي   يا صديقي العامل 
 إهنم ربا ال ؽللكون اإلجابة الصحيحةع وإهنكم يفتقكدون الكدليل الككاُبع لقد قلك بنفسك اخلطأع ولكن أين األدلة الو تؤيد ىذا التأكيد ك

 وىذا ما بَكيَّناه بالفعل ُب ىذا البحثع وقمنا بالرد على تربيراهتم الواىية الو تفقد الدليل.

                                                 
121 Ibid. [Second, when it comes to dealing with textual criticism, if we want to take an approach to the text that says, 

―Start with the presupposition of inerrancy,‖ then we should logically be forced into holding to conjectural emendation 

in some places (such as Luke 2:2). This is so because there are several more severe problems to inerrancy than Mark 

1:2. But if that is our approach, shouldn‘t we also emend the text any time it disagrees with our theology on other 

fronts? There are passages that seem to indicate that Jesus was less than true deity. Don‘t we have the right to change 

them to fit our doctrinal convictions? There is no stopping this kind of dogmatic method once it has begun.] 
122 Ibid. [Third, we simply need to be honest with the evidence in front of us. It is acceptable to say, at times, ―I don‘t 

know.‖ Inerrancy does not live or die with Mark 1:2. There are many fine exegetes who adopt the ―Isaiah‖ reading and 

yet affirm inerrancy (in fact, I would venture to say that most inerrantist scholars adopt this reading). Nevertheless, they 

have options as to what is going on. They may not have the answer, but to simply call ―in Isaiah‖ a mistake is quite 

arrogant. Some suggest that Isaiah headed up the scroll of the prophets and hence Mark meant ―In the scroll of Isaiah.‖ 

This may be, but we are lacking sufficient proof. There are other suggestions as well, though no firm answers.] 
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ىكل  ثكًنة ك" خطكأع أليسكك أدلكتهم قاطعكة وكإشكعياءنظر إىل اجلانب اآلخر الكذي يقكول بكأن شككل "يأن على اجلميع  إذنع غلب 
كًنه مككن  جيبروم " خكاطئ متامكاً علككى احلقيقكةع كمكا قاذلكاإشكعياءعنكدما أقكول شخصكياًع أنكا التاعكبع بعكد ىككذا البحكث الطويكلع إن شككل " ّو

تجاىكل يبقكى علكى احليكادع و يأن  ع ىكذا الكدليلع أمبِكتَّ يكَ أن  أو أي شكخص قخكر دانيبال واالسى قبلع أال يكون معكي الكدليلع أال ينبغكي علك
 قول ال أعرف كيو  علالدلي

 عزو االقتباس لمرجع ُمحدد: -النظرية األولى  ۩

على اجلانب اآلخرع إذا كان "ُب األنبياء" أصالً ُب مرقسع ربا ًب تغيًنىا إىل إشعياء ] ىذه النظرية فيقول: فيلند فيليريُقدم لنا  
ًب تغيًن "من خالل النيب" إىل "من خالل النيب إشعياء"  عندما ٖ٘/ٖٔ. ىذا حدث أيضاً ُب أماكن أخرى مثل مىت لتيون أكثر تحديداً 
م أن الكلمات   [ٖٕٔ][ُب إشعياء. غير موجودةّر

ىككذه النظريككة قائمككة علككى فرخككية أن االقتبككاس ّككًن منسككوب إىل مرجككع زُلككددع ولكككن ىككذا خطككأع وقككد قمنككا سككابقاً بنثبككات أن كتبككة  
ع وىكو مكىت فيلنبد" مرجكع زُلكددع أمكا ادلثكال الكذي أعطكاه األنبيكاء"ع فكنن كتكاب "األنبيكاءمكا ُكتِكَب ُب العهد اجلديد أشاروا أكثكر مكن مكرة إىل "

 ιὰ σοῦ "ع وباليونانيكككككة )ِلَككككككْي يَكككككِتمَّ َمكككككا ِقيكككككَل بِكككككالنَّيبِّ ع فننكككككو ال ُيشكككككًن إىل مرجكككككع زلكككككدد نسكككككتطيع الرجكككككوع إليكككككوع وإظلكككككا يقكككككول "ٖ٘/ٖٔ

 που σοτ" ًولعل ىذا ىو السبب الرئيسي من وراء مكا مسكاه  .النص ال ػُلدد مرجعاً أي نيب ىذا ك ف "عبواسطة النيب( والو تعين حرفيا
بالنسبة للمسيحيٌن أنو يتنبكأ بكا ؼلكص  فكتب أشهر أنبياء العهد القدميع وادلعروف عنو عفأراد الناسي أن ػُلدد نبياً  "عأكثر رديداً بك " فيلند

فكنن ككان الشككل  تبكاس إىل مرجكع زُلكدد كمكا فعكل ّكًن واحكد مكن كتبكة العهكد اجلديكدعع فننو ينسكب االقٕ/ٔأما نص مرقس  .العهد اجلديد
هل يُعقل أن يقوم أحد األشخاص فع أو األخطاء خالياً من ادلشاكل ٕ/ٔنص مرقس وىذا الشكل غلعل  " ىو األقدمعُب األنبياء" الثالث

 بتغيًنىا إىل صيغة خاطأة أو رتوي على صعوبة ك 

م ف عكام. ٓٓ٘ٔمنكذ مكا يقكرب مكن  جكًنوم توصكل إليكو يستنتاج الكذكان ىذا ىو اال] فيقول: يرومجعن  وايتن ينقل   علكى الكّر
 ُب (Esaia propheta" )إشككعياء النككيب ُب" قككراءة علككى وإبقائككوعةالقدؽل ةالالتينيكك ةوجككدىا عنككدما راجككع النسككخ الككو ةحرتامككو لودلككامككن 
للبنص مبن  تحريبف سبم إشبعياء هبوانه يعتقد أن إ عٕ/ٔرقس دل ع ُب إشارة ٖ/ٖ مىتنص  تعليقو على قال ُبع لإلصليل ةالالتيني ةالنسخ

 [ٕٗٔ][.موخعأكثر من  ُب ةمثل قراءات مشاهب ؛اخل الُنس  ِقبَّ 

ىككو رريكك   إشببعياءأن يعتقككد بككأن اسكم  لجيببرومكيك    بكو أعجككب وأّككرب   وايتنبب  ىككذا ُب ّايكة العجككبع واقتنككاع جيببرومككالم  
ٍب أننكا قمنكا بعكرض  بنشكر التحريك  ك جيبرومىكل يقكوم  ك  الفولجاتبااخع ٍب يقكوم بوخكع التحريك  ُب نسكختو الالتينيكة للنص مكن ِقبَكل الُنسَّك

ع ولكنككو قككال إن إشببعياءليسككك موجككودة ُب  مالخبب  ّككًن صككحيحةع حيككث أن كلمككات مببرقسعنككدما قككال أن عبككارة  لجيببروم اقتبككاس سككابق

                                                 
123 Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels - Vol. 2 Mark - Bremen, online published 7th 

edition 2010 - TVU 2 - 2. Difficult variant NA27 Mark 1:2. [On the other hand if "in the prophets" was originally in 

Mk, it might have been changed to Isaiah to be more specific. This happened also at other places e.g. at Mt 13:35 where 

"through the prophet" has been changed to "through the prophet Isaiah" even though the word is NOT from Isaiah.] 
124 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - A Critical Examination Of Certain Readings, Textual And Marginal, In 

The Original Greek Of The NT - Volume I - Page 172, 173. [This was the conclusion to which Jerome came nearly one 

thousand five hundred years ago. For, though in deference to the evidence which he had before him when he revised the 

Old Latin Version, he retained the reading in Esaia propheta in the Vulgate, he says, in commenting on Matthew iii. 3, 

in reference to Mark i. 2, that he thinks the name of Isaiah is a vitiation of the text by scribes like similar readings in 

other places.] 
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فكالمكو  ؛رري  من الُنسَّاخ ك إن كان قد قال إشعياءفعاًل إن  جيرومىل قال  .نفسها األىم ىو توصيل الفكرة بغن النظر عن الصياّة
 نشر التحري  ُب نسختو الالتينية.نفسوع حيث أنو كان راخياً بجيروم ىذا يناقن التفسًن الذي قدمو سابقاًع ويُدين 

 تظهر على ىامش ةعتبار أن ىذه القراءاال يُوخع ُب وعندما] ُب زلاولة لتربير وجود إشعياء ُب أقدم ادلخطوطات: وايتن  ُيكمل 
 يكك  ةحكًن  ةدوامك بلكد تاتيكانع ال غلكب أن نكدخل ُب بالعهكد اجلديكد ُب ة؛ اإلصدارات اخلاصكريانية األخرىاإلصدارات الس نص ُبو سلطوطة 
 مكن خكالل تاتيكان ُب ؛ٖ/ٖ   مكن الواخكح أهنكا جكاءت مكن مكىت دخلت ه   القراءة إلى نص العهد الجديد من أين وكيف ومتىنعرف 

 ,Aleph. B, L, 2,1 )ُب القكراءة ُحفظكك .بكالقراءة السكريانية ادلتميكزة . وىكو مكا سكيدعوه دكتكور ىكورتاجلكزء األخكًن مكن القكرن الثكاين
Origen )... ووثكككككائق  أحكككككرف كبكككككًنة متكككككأخرة سلطوطكككككات وصكككككلك إلينكككككا ُب -صلكككككد ُب الكككككنص ادلسكككككتلم  كمكككككا -ة األصكككككلية القكككككراءو  .اخل
 [ٕ٘ٔ][.أخرى

وينتشككر ُب مجيككع ُب احلقيقككة تربيككر عجيككب جككداًع ىككل يعقككل أن ُيَكككوَّن شكككٌل للككنص ُب سككورياع حككىت ولككو كككان ُب القككرن الثككاينع  
 وايتن    ُب نفس الفرتة الزمنية فرنساُب  إيريناوسىل يُعقل أن ُيَكوَّن الشكل ُب سورياع ويقتبسها  الشواىد القدؽلة بداية من القرن الثاين  

ككان منتشككراً ُب مجيكع العككائالت النصكية مككن القكرن الثككاين إىل القكرن اخلككامس ومكا بعككدهع   إشببعياءالكذين ال يريككدون قبكول حقيقككة أن شككل  مكن
ككان موجكوداً ُب طائفكة زلكدودة جكداً مكن ادلخطوطكاتع وىكذا عكار   إشبعياءمن قبلع بأن شكل  جاي جرينوػلاول إيهام القارئع كما فعل 

 متاماً من الصحة.

 مالخبب  كمككا فعككل كاتككب اإلصليككلع فنبككوة  إشببعياء ونبككوة مالخبب مككع بككٌن نبككوة غلال  الدياتسببرونباإلخككافة إىل كككل مككا سككبقع فككنن  
فنجدىا ُب الفصل الثالثع وىي ّالباً مأخوذة  إشعياءع أما نبوة [ٕٙٔ]ٕٚ/ٚموجودة ُب ادلقطع الثالث عشرع وىي ّالباً مأخوذة من لوقا 

 ُب التفكًنع ال نرتعوا ادلربرات واقبلوا احلقائق. وايتن جلميع الذين يشاهبون  وىكذا أقول .[ٕٚٔ]ٖ/ٖمن مىت 

 التوفيق بين األناجيل: -النظرية الثانية  ۩

 البشككاراتنصككوص لن أن البدايككة جكاءت عككن طريكق زلاولككة توفيكق و رجكو ب يككؤمن] ىكذه النظريككة:يقكدمان لنككا  بورجببونو جباي جببرين 
ولسببب مبا أو ربمبا ببدون (ع ٖٕ/ٔ يوحنكا عٙ-ٖ/ٖ لوقكا عٖ/ٖ ت احتوت على اقتباس مكن إشكعياء )مكىتمن األربع بشارا ثالثةاألربعةع 
. ُب الواقع مرقس كان يقتبس مثل األناجيل الثالثة األخرى( :" )أيإشعياء" من يقتبس مرقس أيضاً  جعلع من حاول القيام بالتوفيق سبب
 [ٕٛٔ][.ن االقتباس من "األنبياء"إع لكنو فقط كان يقول "الخيم" حىت إىل وال" إشعياءال يشًن إىل " لكنو عإشعياء

                                                 
125 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - A Critical Examination Of Certain Readings, Textual And Marginal, In 

The Original Greek Of The NT - Volume I - Page 172, 173. [And when it is borne in mind that this reading appears in 

the margin of one and in the text of the other of the Syriac Versions, - the versions of the country of Tatian's 

Diatessaron, we need not be at a loss to see whence or how or when it got into the text. It evidently came from Matthew 

iii. 3, through Tatian in the latter part of the second century. It is what Dr. Hort would call a Syrian, a distinctively 

Syrian reading, though preserved in Aleph. B, L, 2,1, Origen, etc. The genuine reading, as found in the Received Text, 

comes down to us in later uncials and other documents.] 
126 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 9 - The Diatessaron of Tatian - Section XIII. [This is 

he of whom it is written, I am sending my messenger before thy face To prepare the way before thee. (Luk 7:27).] 
127 Ibid - Section III. [This is he that was spoken of in Isaiah the prophet, The voice which cries in the desert, Prepare ye 

the way of the Lord, And make straight in the plain, paths for our God. (Mat 3:3).] 
128 Jay P. Green: Textual And Translation Notes On The Gospels - Mark 1:2 [Burgon believes it began with a 

harmonistic attempt to harmonize the words of the four Gospels, 3 of them having a quotation from Isaiah (Matt. 3:3; 

Luke, 3:3-6; John 1:23), and for some reason, or lack of reason, the harmonist included Mark as quoting Isaiah also. 

Mark does quote Isaiah, but he does not credit either Isaiah or Malachi, saying only that the quotation is from in the 

prophets.] 
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 ة. ويبككدو ّككًن ُمرخككيا بالنسككبّككًن دقيككقإىل حككد مككا  "األنبيككاء ُب"مصككطلح ] ىككذه النظريككة والككو قبلهككا فيقككول: أيضككاً يعككرض وايتنبب  
 "األنبيكاء ُبككان الناسكي ببسكاطة سكيقوم "  ؛سمكرقمكىت و للتوفيق بكٌن  عليوع أو رباالدقة  لذلك من أجل إخفاء األوائل.الُنسَّاخ للعديد من 

التغيًن إىل "إشعياء" قد يكون أيضاً ببساطة توفيقاً إلصليل مكىت ] أيضاً يقول: فيلند فيلير [ٜٕٔ][.ٖ/ٖ مىت ُب كما  "إشعياء النيب ُب"إىل 
 [ٖٓٔ][ولوقا.

على التربير من أجل التربيرع ال  رة ال تدل إالبا"ع عولسبب ما أو ربا بدون سبب: "جاي جرينوالو نقلها  بورجونتأمل عبارة  
عليو أي دليل وليس  لذلك يقوم بتلفيق سيناريو عجيب ال يوجد " ىو األقدم بأي طريقة من الطرأعُب إشعياء النيبيريد أن يكون شكل "

فقكط   مكرقس نإاىا سكابقاًع فهكو يقكول ال يكدل إال علكى عكدم فهكم للعبكارة اليونانيكة الكو شكرحن بورجبونككالم   فيو منطقية من قريب أو بعيد.
كان يقول إن االقتبكاس مكن األنبيكاءع أي األنبيكاء كأشكخاصع ولكيس األنبيكاء ككتكاب نسكتطيع الرجكوع إليكوع وىكذا ادلعكىن قمنكا بنفيكو بالكدليل 

 تب أسفار العهد اجلديد.والربىان مسبقاًع وأثبتنا أن النص اليوناين يشًن إىل مرجع مكتوب نستطيع الرجوع إليوع وىكذا استخدمها ك

باإلخافة إىل ذلككع صلكد أن النصكوص ادلشكار إليهكا رتكوي علكى نبكوة إشكعياء فقكطع فمكن الطبيعكي أن تككون اإلشكارة إىل إشكعياء.  
ع جكككاءا علكككى لسكككان أشكككخاصع األول علكككى لسكككان ادلسكككيحع والثكككاين علكككى لسكككان يوحنكككا ٖٕ/ٔع ويوحنكككا ٖ/ٖىنكككا  ملحو كككة أخكككرىع مكككىت 

ع ٗ/ٖالككنص الوحيككد الككذي ُيشككبو نككص مككرقس ىككو لوقككا . أو احلرفيككة يوجككد أي تشككابو بككٌن ىككاذين النصككٌن مككن ناحيككة الصككياّة فككال ادلعمككدانع
النص اليوناين قد  ".َتِقيَمةً َصْوُت َصارٍِخ ُب اْلبَكرِّيَِّة أَِعدُّوا َطرِيَق الرَّبِّ اْصنَكُعوا ُسبُكَلُو ُمسْ  َكَما ُىَو َمْكُتوٌب ُب ِسْفِر ِإَشْعَياَء النَّيبِّ:والذي يقول: "

نبوة إشعياءع ىل ىا تبدأ بنبوة مالخيع ٍب تأٌب بعد ٕ/ٔالعبارة ُب مرقس  .[ٖٔٔ]"ر أقوال إشعياء النيبفْ كما ُكِتَب ُب سِ ُيرتجم حرفياً إىل: "
أم أنككو  مباشككرة لككيس مككن إشككعياء كاالقتبككاس ادلوجككود بعككده وىككو يعلككم أن  "إشككعياء النككيب" إىل "األنبيككاءمككن ادلمكككن أن يقككوم شككخٌص بتغيككًن "

   بورجون" كما قام سبب دونبالتغيًن "

 "ُب )الك(إشعياء النيب" األولوفوأ كل ما سبقع وكالعادةع ىذه النظرية تتجاىل واقع ادلخطوطات والشواىدع أال وىو أن الشكل  
 " ال يبككدأ ُب الظهككور إال مككن القككرن اخلككامس. األنبيككاءُب" الثالببثعلككا األقككدم ُب مجيككع مصككادر الككنصع والشكككل  "ُب إشككعياء النككيب" الثببان و

 .وىكذا غلب أن تكون النظرية متماشية مع كل األدلة والشواىد ادلتاحة لديناع ال أن تكون رلرد تربير من أجل الدفاع عن عقيدة ُمَعيَّنة

 

 

 

 

                                                 
129 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - A Critical Examination Of Certain Readings, Textual And Marginal, In 

The Original Greek Of The NT - Volume I - Page 172, 173. [The expression, " in the prophets," is somewhat indefinite. 

It may have seemed unsatisfactory to some early scribe. So, in order to give it definiteness, or perhaps simply to make 

Mark correspond with Matthew, he would naturally change "in the prophets" to "in Isaiah the prophet," as Matthew has 

it in iii. 3.] 
130 Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels - Vol. 2 Mark - Bremen, online published 7th 

edition 2010 - TVU 2 - 2. Difficult variant NA27 Mark 1:2. [The change to "Isaiah" could also simply be a 

harmonization to Mt/Lk.] 
 .ٜٕٚصك -ع ترمجة بٌن السطور يوناين عريب العهد الجديداآلباء بولس الفغايل وأنطوان عوكر ونعمة اهلل اخلوري ويوس  فخري:  ٖٔٔ
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 إشعياء فقط بدون مالخ : - ةالنظرية الثالث ۩

علكى األّلكب أن  إذا ككان ىنكا  رلكال للظكن ىنكا؛ سكيكون  كين] ادلشهورة ىذه النظرية فيقكول:ع صاحب ادلخطوطة بيزايُقدم لنا  
 .ٓٔ/ٔٔ من مىت ع مأخوذتسلل من اذلامش إىل النص يوالذي وأن اجلزء ادلذكور من مالخاألصليةع  ي" ىالنيب شعياء إ"ُب ةالقدؽل ةالقراء
  ولوقا ٖ/ٖمىت ُب مذكور إىل إشعياء ةأن اإلشار  ةحبقيق مؤكد يىنا. ىذا الرأ (ν σο ρ  που σ ιρ ) ًب كتابة "ُب األنبياء" عوىكذا
 [ٕٖٔ][ا.نحيو  ةخدم ةع حيث ناقشوا بداي٘ٔ/ٔ ويوحنا ٗ/ٖ

 -ٔمراحكل:  ةأو أربعك ةعلكى ثالثك كع اشكتملنظريكة  ّنيكةقكّدم لنكا  مكن ذلككع بكدالً ] :علكى ىكذه النظريكة فيقكول جبان كرانبزويُكَعلِّق  
 -ٕ .قتباس من مالخكيلكن بدون االو ( ν σῶ Ἠς ΐᾳ σῶ  που σῃ ) "ُب )الك(إشعياء النيب" توي علىػل كان  النص األصلي
قكام أحكد الُنسَّكاخ بعمليكة تكييك   -ٗ .دخل التعليكق إىل الكنص األصكلي -ٖ اذلامش.سلطوطة رتوي على مالخي كتعليق ُب كانك ىنا  

ν σο ρ ) وكتككب "ُب األنبيكككاء" ع "إشككعياء النكككيب" واقتبككاس إشككعياء نفسكككو()بعككد الظككروف اجلديكككدةع أال وىككي دخكككول اقتبككاس مالخككي بكككٌن

 που σ ιρ ًلدينا اآلن أن النص ػلتوي على اقتباسات من اثنٌن من األنبياء (ع لكي نفسر واقعا.][ٖٖٔ] 

ل لنككا ببسككاطة إن فننككو يقككو  ىككذه النظريككة مككن أمجككل النظريككاتع نظريككة مجيلككة ألهنككا تككدل علككى أن صككاحبها لككو خيككال خصككب جككداً   
الشكل األصلي للنص ًّن موجود ُب أي مصدر من مصادر الكنصع أي أن األصكل خكاع متامكاًع ومجيكع األشككال ادلوجكودة حاليكاً للكنص مل 

" وبكٌن نبكوة إشككعياء كمككا ُكتِكب ُب إشكعياء النكيبٍب أهنكا ّكًن منطقيكة إطالقككاًع كيك  يتسكلل نكص مالخكي بكٌن عبكارة " يكتبهكا كاتكب اإلصليكل  
جداً من  خعيفةعفواً للسخرية ولكين مل أستطع أن أمنع نفسيع فالنظرية    ىل ىو تسلل مقصود وحكم ادلباراة مل يكن منتبهاً ك نفسها ك

ومكا عرخكتها إال ألبكٌن للقكارئ ادلكدى  وال تستند على أي دليل البتةع فهي من نسج خيكال صكاحبها مكن البدايكة إىل النهايكةع مجيع النواحيع
 يصل إليو الناقد ادلسيحي من أجل حل إشكالية ُب الكتاب ادلقدس  الذي قد 

 مالخ  فقط بدون إشعياء: -النظرية الرابعة  ۩

باألدلكككة نقيكككده  نكككا المشكككخص يسكككتطيع أن ؼلكككرتع نظريكككةع مكككا دن أي إىكككذه النظريكككة مكككن اخرتاعكككي اخلكككاصع ال لشكككيء إال إلثبكككات  
كمكا ىكو مكتكوب ُب األنبيكاء: ىكا أنكا أرسكل أمكام وجهكك ُب األصكل اآلٌب: " اإلصليل كتب كاتبن  إوالرباىٌن والشواىد. ىذه النظرية تقول 

  ٍب جكاء  إشبعياءوجتاىكل متامكاً نبكوة  "مالكي الذي يهيئ طريقك قكدامك. ككان يوحنكا يعمكد ُب الربيكة ويككرز بعموديكة التوبكة دلغفكرة اخلطايكا
" كمكا ُب األنبيكاءوتكر  عبكارة " عمالخب فقكام بنخكافتها بعكد نبكوة  األخكرىعي األناجيكل بكاق الكو غلكدىا ُب إشبعياءأحد الُنسَّاخ فلم غلد نبكوة 

مكا رأيككم ُب ىكذا  ".إشكعياء" إىل ادلرجكع ادلوجكود ُب األناجيكل األخكرى "األنبيكاءوقام بتغيكًن ادلرجكع مكن " ىيع ٍب جاء أحد الُنسَّاخ فيما بعد
قتبككاس سككنجده بالفعككل ُب ءع ألن الككنص األصككلي سككيكون صككحيحاً متامككاًع فككنن االىكككذا ضلككل إشكككالية خلككو الكتككاب مككن األخطككا التكألي  ك

وجود مجيع األشكال ادلختلفة للنصع ولكن تبقى مشكلة واحكدةع أو عكدة مشكاكل أعلهكا: ال يوجكد دليكل األنبياءع وىكذا أكون قد بررت 
 ة.عقيدالتألي  زلن فقط من أجل التربير والدفاع عن  فهو واحد على ما أقولوع

                                                 
132 Jan Krans: Beyond What Is Written, Erasmus and Beza as Conjectural Critics of the NT - Page 285. [If there were 

some room for conjecture here, it would seem probable to me that the old reading ‗in the prophet Isaiah‘ is genuine and 

that the place from Malachi, which crept from the margin into the text, is repeated here from Matt 11:10. Therefore it 

occurred that (     ῖ      ή      was written here. This opinion is confirmed by the fact that only Isaiah‘s testimony is 

cited at Matt 3:3 as well as Luke 3:4 and John 1:15, where they discuss the beginning of John‘s ministry.] 
133 Ibid - Page 285. [Instead, he offers a conjecture, which comprises three or four stages: 1 the original text with      ῷ 

Ἠ  ΐᾳ  ῷ     ή ῃ  but without the quotation from Malachi; 2 a manuscript with the Malachi quotation as a marginal 

gloss; 3 a text with the gloss introduced into the text; 4 a scribal accommodation,       ῖ      ή     , in order to 

account for the fact that the text now contains quotations from two prophets.] 



 [57... ] االقتباسات والتحريفات ٖ-ٕ/ٔمشاكل مرقس  

www.alta3b.wordpress.com 

 ُملَّخ ص ما سبق: ۩

"ع حيكث أن النبكوة مكن مالخكي ..أمام وجهك ىا أنا أرسل مالكي :إشعياء النب ُب  ُكِتبَ كما  بسبب أن ىذه العبارة خاطأة: " 
وليسك من إشعياءع حاول الكثًن من العلماء الدفاع عن وحي اإلصليلع حيث أن أقل تلميذ لو أدِن معرفة بأسفار العهد القكدميع يسكتطيع 

وال غلكوز أن ػلتكوي الكتكاب ادلقكدس علكى أخطكاءع حبسكب عقيكدة  أن ؼلربنا من أين يقتبسع فما بالكم بن كان مساقاً من الروح القكدس  
ادلسيحيٌنع لذلكع ىنا  من قام بالتكدليس وتزييك  احلقكائقع وىنكا  مكن طعكن ُب أقكدم سلطوطكات العهكد اجلديكدع وىنكا  مكن قكام بكليهمكا 

 بفعلتو تلكع طعن ُب مصداقية العهد اجلديد تارؼلياً بالكامل   معاًع ومل يدر  أنو

غلب على اجلميع قبول احلقكائق مهمكا كانكك النتكائجع وغلكب إتبكاع األدلكة والرباىكٌن والشكواىدع ألهنكا ىكي الكو سكتقودنا إىل احلكقع  
اً منهاع وأن نفرض عقائدنا على األدلة والشواىدع بكل فنذا وخعنا نظرية ماع غلب علينا أن نراعي مجيع األدلة والشواىدع وأن ال نتجاىل أي

 لنجعل األدلة والرباىٌن تشكل لنا عقائدناع فال ينبغي أن نقوم باختالأ ادلربرات من أجل الدفاع عن العقائد واإلؽلانيات.

 اخلامتة

ع فكذلك مكا  ٖ-ٕ/ٔمكرقس  إن كنك قد أحسنك عرض احلجج والرباىٌن واألدلةع وأصبك ّرخي من بيان ادلشاكل ادلوجودة ُب 
وإن كنك خعيفاً ُب العرضع ُمقصراً ُب أداء ُمِهمَّوع فنين قد بذلك وسعي. يعلم اهلل كم بذلك من رلهود حكىت ؼلكرج البحكث كنك أمتىنع 

 ع ولكن الكمال هلل وحده.ادلظهرهبذا 

من اآلراءع بل عرخك األدلة والرباىٌنع  لرأي ريزل النصٌن زلل البحثع ومل أو لقد قمك بعرض مجيع وجهات النظر ادلختلفة ح 
ر أصككدقائي ادلسككيحيون ىككذا دِّ َقككأمتككىن أن يكُ  والتزمككك ادلككنهج العلمككي األكككادؽليع وقمككك بتوثيككق مجيككع ادلعلومككات الككو ذكرهتككا قككدر ادلسككتطاع.

ال يُوافكق قع فنن ككان ىكذا احلكق حلااجملهودع وأن يعلموا إين ما بذلك ىذا من أجل ىجوم على ادلسيحيةع بل من أجل إ هار ما أعتقد أنو 
 يو.ادِ عَ ع فتأكد أن التزامك باحلق أفضل بكثًن من أن تكُ ما تعتقده اآلن

 اسأل اهلل عز وجل أن غلعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرمي

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات
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