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╝ 

ِس  َمْدَخٌل إىَل : سلسلة فيديوهات  ِدَراَسِة الِكَتاِب الُمقدَّ
س؟(: 40فيديو )  ما يه األنواع الُمختلفة من نَُسخ الكتاب الُمقدَّ

 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعبإعداد: 
 أبو بكر ُمصطىف الشايمخادم اإلسالم تفريغ: 

تلفة كثرية من ناكه  تعلَّمنا أنَّ  خ أنواع ، وقد تكلَّمنا عنسقدَّ الِكتاب ال   خن س   أنواع ُم  ب س  مة ح  قسَّ ال   النُّس 

خ حتتوي عىل س  ناك ن  ه  حتتوي عىل عهٍد واحٍد فقط، القديم أو اجلديد، و خس  هناك ن  و ،خ كاملةس  هناك ن  ، فحتوىال  

ت بعيَّ جمموعة م    عىل ِحدى. مطبوععبارة عن سفٍر واحٍد فقط  خس  ناك ن  وه   ،نة من الك 

س، أَل  وهي م عنسنتكلَّ اآلن  خ الكتاب ال قدَّ  عاديةالخ س  نُّ ال ،قديةنَّوال قليديةتَّ الخ س  نُّال: أنواع أخرى من ن س 

 راسية.د  وال

 قليديةخ اتلَّ َس والن  قدية خ الَّ َس الن  

أثناء انتقال  سةقدَّ األسفار ال   حتريف نص   تمَّ  ، وقدس مفقودةقدَّ خ األصلية للكتاب ال  س  أنَّ النُّ  نحن نعلم يقينا  

س التي بني أيدينا اآلن  النَّص تارخييا  عن طريق النَّْسخ اليدوي، وهكذا نجد أنَّ الخطوطات القديمة للكتاب ال قدَّ

 ف الذي حدث أثناء عملية النَّْسخ!مليئة باَلختالفات، واَلختالفات نتيجة للتَّحري

وع ِعلْم النَّقد الِكتايب، ّص  قد النَّم النَّلْ لذلك نشأ عِ  ر  من دراسة الخطوطات القديمة  :وهدفه، وهو فرٌع من ف 

س. ولص  لو  أجل ا  ألقدم وأصح  شكل للنَّص ال قدَّ

بْ س  هي النُّ  قديةخ النَّس  النُّ ا أي ،ّص  نَّالد النَّقْ م لْ نِيَّة عىل عِ خ ال   أقدم ُمطوطات النَّص  الوجود يف ة عىليَّ مبنِ  أَّنَّ

ا  س. أمَّ .سي  ور تأخ  ة عىل نص تقليدي م  يَّ خ البنِ س  النُّهي ، فقليديةخ التَّ س  النُّ الكتاب ال قدَّ  ئ جدا 

ى بـ  للعهد القديم العربي قليديالتَّ  ص  النَّ  م.11بدايات القرن ل ويرجع ،>الامسوري ص  النَّ <هو ال سمَّ

ى بـ  قليدي للعهد اجلديدالتَّ  ص  النَّو  م.11 بدايات القرنل ويرجع ،>مل  ت  ال سْ  ص  النَّ <هو ال سمَّ
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ى  صارىاليهود والنَّ سمَّ رة، ومعنى اَلستالم يف م  وص ال تأخ  ي  >النَّص  ال ْست ل م<قبلوا هذه النُّص  هو التَّلق 

 بالقبول، كمن هيدي إليك هدية، فتتسلَّمها منه، أي أنك قبلت اهلدية منه.

رة جيدا  ويف غاية  تأخ  وص م  وص ال ستلمة، سواء للعهد القديم العربي أو العهد اجلديد اليوناين، ن ص  وهذه النُّص 

وء، بمعنى أَّنا جاءت بعد كل  عمليات التَّحريف ال مكنة، وكل وص من قبل  السُّ ما يف الوضوع هو قبول هذه النُّص 

ث ل نص   ين اليهودي والسيحي، واعتربوها ُت  م النَّص وموثوقيته  ظر عنالنَّ بغض   ،سقدَّ كتاهبم ال  رؤساء الد  ِقد 

ون طويلة! ر   وجودته وكم  التَّحريف الذي وقع فيه عىل مدى ق 

 راسيةخ الد َس خ العادية والن  َس الن  

، وَل حتتوي عىل أي أدوات تساعد عىل فهم سةقدَّ األسفار ال   حتتوي فقط عىل نص   هي التيخ العادية س  النُّ

ا  عىل أدوات كثرية جدا  ورائعة تساعد عىل فهم  حتتوي، فهي التي ةيراسخ الد  س  النُّ النَّص  بشكل أعمق وأفضل. أمَّ

سة،  وص ال قدَّ وص ال قابلة.عليقاتواهلوامش والتَّ  ،كالداخلأعمق وأدق للنُّص   ، واإلشارة إىل النُّص 

د لك الطَّريق قبل قراءة األسفار، فت عطيك لحات تارخيية علوماتعبارة عن جمموعة قي مة من ال خلاالد ه  ، ُت 

عة تنو  ت بة والخطوطات وبعض اإلشكاليات ومعلومات م  خال  عن ، لتفهم بشكٍل أفضل، فأحيانا  جتد مدعن الك 

ستِقالا قبل كل سفر. ، ثم مدخال  م  ل  ، ومدخال  عن كل عهد كك  ل  س كك   الكتاب ال قدَّ

وص، و امشواهل  واإلشارة إىل بعض ،الكلامت بعض رشحوالتَّعليقات حتتوي أحيانا  عىل تفسري للنُّص 

وص، باإلضافة إىل اإلشارة إ ت عند دراسة النُّص  ِجد   .من األسفار األخرىقابلة ال  وص ص  نُّالىل اإلشكاليات التي و 

وص ال قابلة<والقصود بـ  ، سواء يف حرفيَّة النَّص، أو يف معناه. عىل  >النُّص  شابه لام تقوم بقراءته حاليا  هو نص  م 

وص العهد القديم أثناء قراءة نص العهد اجلديد، وهكذا نجد  سبيل الثال: يف كثري من األحيان، نجد اقتباسات لن ص 

وص ال قتبسة يف العهد ا راسية إشارات إىل أماكن النُّص  لقديم. كذلك عند قراءة إنجيل من األناجيل، يف النُّسخ الد 

راسية باإلشارة إىل مكاَّنا. أي أنَّ  خ الد  ة مذكورة أيضا  يف إنجيل آخر من األناجيل، فتقوم النُّس  قد جتد هذه القصَّ

وص ال تشاهبة. قارنة النُّص  راسية ت ساعدك عىل م  خ الد   النُّس 
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 بني أيدينا؟ةمجة الي و الّتَّ أسخة سم الن  اكيف نعرف 

بارشة، أو من  مكننا معرفةي   ا من خالل الغالف م  مجة التي نستخدمها بأكثر من وسيلة، إمَّ اسم النُّسخة أو الَّتَّ

معلومات رقم الطَّبعة ودار خالل صفحة معلومات الكتاب الوجودة خلف الغالف الداخيل، والذي حيتوي عىل 

مة النُّ قد   سخة نفسها.النَّرش ... إلخ، أو من خالل م 

والتي حتتوي أيضا  عىل  >كتاب احلياة<أحيانا  جتد اسم النُّسخة مطبوعا  عىل الغالف بشكل واضح، مثل ن سخة 

 New International Version.[1]ن سخة إنجليزية اسمها: 

 

                                                           
خ أغلفة: صفحة راجع 1 س الكتاب ن س    http://goo.gl/y4FbTx ال ختلفة العربية ال قدَّ
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س<وأحيانا  َل جتد عىل الغ الف إَلَّ عبارة  ، حينئٍذ نستطيع >العهد اجلديد<أو  >العهد القديم<أو  >الكتاب ال قدَّ

مة  اخيل، أو من خالل ال قد  اخل، سواء من صفحة معلومات النُّسخة يف ظهر الغالف الدَّ معرفة اسم النُّسخة من الدَّ

 التَّعريفية للنُّسخة.

ة ديد، عامَّ س، وَل عن  السيحيني لألسف الشَّ َل يعرفون شيئا  عن األنواع ال ختلفة لن سخ الكتاب ال قدَّ

ظمى من اَلختال  يف وصا  ص  وخ  ، يف الرشق األوسط السيحيني العربفات التي بينها، ولكنَّنا نعرف أنَّ الغالبية الع 

 .قليديةيك التَّ ايستخدمون ترمجة الفاند  ،مرص

 الَّقديةخ َس من الن  قليدية خ اتلَّ َس كيفية معرفة الن  

 .بطريقتنيم نقدية تقليدية أنستطيع أن نعرف ما إذا كانت النُّسخة التي بني أيدينا 

راجعة  األوىلالطَّريقة  مة التَّعريفية للنُّسخة، فهي م  مجة بشكل رصيح أنَّ  جتدقد ال قد  اللجنة القائمة عىل الَّتَّ

يَّة، مجة العربية ال شَّتكة، فقد ذكرت أنَّ  همثل ما نجد رجعت إىل ن سخ نقدية أو دراسات نص  مجة استندت الَّتَّ <يف الَّتَّ

وص الطبوعة للكتاب ال قدَّس أَل  وهي قدية التي رجعت إليها، ، ثم قامت بذكر أسامء النُّسخ النَّ>إىل أفضل النُّص 

س <ون سخة  >آَلند -نسله <العربية للعهد القديم، ون سخة  >شتوتغارت<ن سخة  اد مجعي ات الكتاب ال قدَّ  >UBSاحت 

 اليونانية للعهد اجلديد.

مات النُّسخ النَّقدية ت شري إىل أنَّ النَّص م َّتجم عن اللغات األصلية  ويف بعض األحيان قد  جتد عبارات يف م 

راسات الكتابية، أو أي  مجات احلديثة، أو أحدث الد  وث والَّتَّ ا اعتمدت عىل الب ح  حسب أحد نرشة علمية، أو أَّنَّ

فيد أن اللجنة السئولة مل ترجع إىل مرجع تقليدي  قديم، وإنَّام إىل مرجع حديث مبني عىل دراسات عبارة أخرى ت 

 وأبحاث ومقارنات.

كل التَّقليدي للنَّص، أم  عتمدة عىل الشَّ الطريقة األخرى هي فحص النَّص نفسه، لعرفة ما إذا كانت النُّسخة م 

كل النَّقدي الوجود يف أقدم الخطوطات، ف الخطوطات، فقد جتد هلا أكثر من شكل يف نة عيَّ وص م  ص  ناك ن  ه  عىل الشَّ

ا يف النُّسخ النَّقدية البنية عىل أقدم  رة، أمَّ أنَّ الناص له شكل طويل يف النَّص التَّقليدي والخطوطات ال تأخ 

 الخطوطات، جتد أنَّ النَّص له شكل قصري، وليس بحجم النَّص التَّقليدي.
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 [2].8-7/  5 األوىليوحنا وث الشهور، الوجود يف ال  عىل ذلك، نص  الثَّ مثال

رة، وهذا هو النَّص  كام نجده يف ترمجة  نجد أنَّ النَّص له شكل طويل يف النُّسخ التَّقليدية والخطوطات التأخ 

. < الفاندايك التَّقليدية: د س  وح  الْق  الرُّ ، و  ة  لِم  الْك  ، و  ْم ث ال ث ٌة: اآلب  ِء ه  ام  ون  يِف السَّ د  نَّ الَِّذين  ي ْشه 
إِ ْم ف  َل ِء الثَّال ث ة  ه  ؤ  ه  و 

ا ْم يِف الْو  الثَّال ث ة  ه  . و  م  الدَّ ، و  ء  الاْم  ، و  وح  ْم ث ال ث ٌة: الرُّ ون  يِف األ ْرِض ه  د  الَِّذين  ي ْشه  اِحٌد. و   .>ِحدِ و 

ا يف النُّسخ النَّقدية البنية عىل أقدم الخطوطات، فنجد أنَّ النَّص أقرص بكثري، وهذا هو ال نَّص  كام نجده يف أمَّ

مجة العربية ال شَّتكة )النَّقدية(:   .>م يف الواحدالروح والامء والدم، وهؤَلء الثالثة ه  ، والذين يشهدون هم ثالثة<الَّتَّ

ناك   ، مثل:سخةوص نفحصها لعرفة نوع النُّص  عىل ن   كثرية أمثله أخرىه 

خ التَّقليدية، وحمذوف أو موضوع بني 11/  18 نجيل متىنص  إ ، ستجد أنَّ النَّص  موجود بالكامل يف النُّس 

ربَّعني يف النُّسخ النَّقدية.  قوسني م 

خ التَّقليدية أنَّ النَّص  يقول 11/  3 تيموثاوس األوىلنص   خ >اهلل ظهر يف اجلسد<، ستجد يف النُّس  ا يف النُّس  ، أمَّ

 .>الذي ظهر يف اجلسد<النَّقدية فستجد أنَّ النَّص  يقول: 

 تقليدية.أم نقدية  سخةالنُّ ما إذا كانت معرفةوفحصه، ي مكننا  صعاينة النَّالل م  من خِ إذن، 

 راسيةمن الن سخة الد  عاديةال سخةكيفية معرفة الن  

د  مكن معرفة ذلكي   جرَّ نتهى البساطة بم  رسيع للنُّسخة. فإذا كانت ن سخة دراسية، ستجد اهلوامش  حتصفُّ بم 

ا إذا كانت ن سخة عادية، فلن جتد إَلَّ نص  األسفار فقط. فحات، والداخل قبل كل  سفر، أمَّ  والتَّعليقات يف َّناية الصَّ

 .خ تقليدية دراسيةس  ون   ،خ تقليدية عاديةس  ن  ، وخ نقدية دراسيةس  ون   ،خ نقدية عاديةس  ناك ن  ه   ملحوظة:

ب ال حتوى )كامل،  س  مة ح  قسَّ س، م  خ الكتاب ال قدَّ تلفة كثرية جدا  من ن س  ناك أنواع ُم  يف الن هاية أدركنا أنَّ ه 

عيَّنة، سفر واحد(، ونوع النَّص )تقليدي، نقدي( وطبيعة النُّسخة )عادية، دراسية(.  عهد واحد، جمموعة م 

                                                           
 للمزيد من العلومات حول هذا النص راجع الواضيع التالية:  2

  http://goo.gl/9K5ZS7 رشح كتاب: حتريف أقوال يسوع –الفاصلة اليوحناوية     http://goo.gl/YgAi8W نفي أصالة الفاصلة اليوحناوية

مجات -الفاصلة اليوحناوية    http://goo.gl/pJ4bl5 نظرات يف أقوال العلامء -الفاصلة اليوحناوية    http://goo.gl/GPyOX4 نظرات يف الَّتَّ
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ُ أبرز اال  سقدَّ سخ الكتاب المُ ختالفات بني ن

س ال ختلفة، ولكن أبرزها  ناك اختالفات كثرية جدا  بني ن سخ الكتاب ال قدَّ من عدد األسفار، ومن حيث  ه 

مجة.من حيث ال حتوي النَّّص  للنُّسخة، وحيث   طريقة الَّتَّ

ح أنَّ كل  ن سخة من ن سخ الكتاب  دَّ وأن تكون تابعة لكنيسة أو طائفة  يف البداية جيب أن ن وض  سة َلب  ال قدَّ

شَّتك بني أكثر من كنيسة أو طائفة. س تأيت نتيجة عمل م   مسيحية، ويف بعض األحيان نجد ن سخا  للكتاب ال قدَّ

س من إصدار الكنيسة  خ كاثوليكية،س  ناك ن  ه   خ كاملة للكتاب ال قدَّ خ بروتستانتية، ولكن َل توجد ن س  ون س 

 .ها مل تكتملولكنَّ ،السادس >سكريلُّ <حاوَلت القديمة أيام البابا ناك بعض ال  ه  القبطية األرثوذكسية، كانت 

يت  شَّتكةمجة العربية ال  الَّتَّ  ملحوظة: م  ا  >ال شَّتكة<س  ل<ألَّنَّ لامء من مؤلَّفة جلنة وضعتها ترمجة أو   كتابي ني ع 

تلف إىل ينتمون وَلهوتيني مجة[>وإنجيلية وأرثوذكسية كاثوليكية من السيحية الكنائس ُم   . ]تقديم الَّتَّ

ليدية ن سخة بروتستانتية بامتياز، وقد تكلَّمنا سابقا  عن بعض األسفار نحن نعلم أنَّ ترمجة الفاندايك التَّق 

، ولكنَّها مقبولة من ِقب ل الكنائس التَّقليدية: األرثوذكس والكاثوليك، وهكذا [3]الرفوضة من ِقب ل الربوتستانت

س من حيث عدد األسفار!  نجد اختالفات بني ن سخ الكتاب ال قدَّ

، والكنائس التَّقليدية من أرثوذكس وكاثوليكسفر 11نت يؤمنون بكتاب حيتوي عىل االربوتست نون يؤم ا 

 ا ، وهذا اختالٌف َل تعلمون عظيم!سفر 73بكتاب حيتوي عىل 

نذ قليل أنَّ نفسه ص  توى النَّمن حيث حم   ات أخرىاختالف كون النُّسخة  ف عىلتوق  م   ص  توى النَّحم  ، وقد عرفنا م 

 عن كوَّنا عادية أو دراسية. ظربغض النَّتقليدية أو نقدية، 

وص  ناك بعض النُّص  نذ قليل  -ه  تلفة بني النُّسخ التَّقليدية والنُّسخ النَّقدية، قد جتد  -كام أرشنا م  هلا أشكال ُم 

 [4]وَل جتدها يف النُّسخ النَّقدية، أو قد جتد النَّص أقرص ممَّا جتده يف النُّسخ التَّقليدية. قليديةتَّ السخ نُّا يف النصا 

                                                           
ى الكنيسة اإلنجيلية. 3 م اإلنجيليون، وكنيستهم ت سمَّ  الربوتستانت ه 

  http://goo.gl/mXkWpDأو من هنا  http://goo.gl/jHwtGk، من هنا اكتشف التحريف بنفسكراجع ملزمة:  4

http://www.alta3b.wordpress.com/
http://goo.gl/jHwtGk
http://goo.gl/mXkWpD


 املقدس مدخل إىل دراسة الكتاب [7] أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

وص ال ستلمة لل مجات التَّقليدية مثل الفاندايك، نصوص النُّص  عهد القديم والعهد اجلديد، والتي تعتمدها الَّتَّ

رة جدا ، فإنَّ نص  العهد القديم يرجع إىل بدايات القرن  تأخ  م، ونص  العهد اجلديد يرجع إىل 11رديئة وسيئة وم 

ة إَلَّ باهلل العيل العظيم!11بدايات القرن   م، وَل حول وَل قو 

عتمد عىل أقدم ال، فإَّنَّ قديةخ النَّس  النُّ ا أمَّ  ت الكتابية، والتي تم  اكتشافها حديثا  يف خطوطاا تقوم بَّتمجة نص  م 

و  >بودمر<)بالن سبة للعهد القديم(، والربديات الشهورة مثل  البحر اليتالقرنني الامضيني، مثل ُمطوطات قمران 

هرية مثل: >تشسَّت بيتي<  .>كندريةسَّ ال< و >الفاتيكانية< و >السينائية<، وبعض الخطوطات األخرى الشَّ

هذه اَلختالفات النَّصية التي نجدها بني النُّسخ التَّقليدية والنُّسخ النَّقدية نتيجة للتَّحريف الذي حدث أثناء 

قارنة النُّسخ انتقال النَّص تارخييا  بواسطة النَّسخ اليدوي، وهكذا نقول إنَّ أ بسط وسيلة لكشف التَّحريف هي م 

مجات تعكس  مجات ال ختلفة )مقارنة النُّسخ التَّقليدية بالنُّسخ النَّقدية(، ألنَّ اَلختالفات بني النُّسخ والَّتَّ والَّتَّ

 التَّحريف الذي حدث يف الخطوطات.

س ختتلف أيضا   ، فهناك حاَلت كثرية األصلية غاتمن اللُّ  ص  ترمجة النَّ طبيعة من حيثن سخ الكتاب ال قدَّ

تلفة يف الخطوطات القديمة، ولكنَّك جتد اختالفات جوهرية عندما  جدا ، جتد فيها أنَّ النَّص ليس له أي أشكال ُم 

. مجات ال ختلفة هلذا النَّص  قارن بني الَّتَّ  ت 

مجة تتم   من إصدار كنيسة أو طائفة مسيحية ليل، كل ترمجة ، وكام قلنا منذ قَلهوتيةودوافع إيامنية ب أحيانا  الَّتَّ

عيَّنة، ونحن نعلم أنَّ كل كنيسة هلا عقائدها ال ختلفة عن عقائد الكنائس األخرى، لذا تقوم بن رصة عقائدها عن  م 

وص بطريقة تتوافق مع عقائدها  .طريق ترمجة النُّص 

س تقوم بَّت وص بطريقة توافق عقائد الكنيسة أو وهكذا َل تكاد جتد ن سخة من ن سخ الكتاب ال قدَّ مجة النُّص 

الفة لعقائد الكنائس نت عنداالربوتست الطائفة التي أصدرهتا، فعىل سبيل الثال: نعرف أنَّ  يَّنة ُم  هم عقائد م 

وص م َّتمجة بالطريقة التي توافق مجات الربوتستانتية، ستجد أنَّ النُّص  فح الَّتَّ عقائد  التَّقليدية، ولذلك عندما تتصَّ

وص بحيث توافق عقائدها  الربوتستانت، وهكذا احلال أيضا  يف ترمجات الكاثوليك، يقومون بَّتمجة النُّص 

 الكاثوليكية وتدحض العقائد الربوتستانتية.

http://www.alta3b.wordpress.com/
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وص.  [5]وهكذا جتد حربا  عقائدية بني الطَّوائف ال ختلفة أثناء ترمجة النُّص 

 
ُ
ُ   بني كل  شّتكةور  المُ مُ بعض األ  سقدَّ الكتاب المُ خ َس ن

س حتتوي عىل الكثري من األمور  نذ قليل، إَلَّ أنَّ ن سخ الكتاب ال قدَّ مع أمهية اَلختالفات التي ذكرناها م 

س حتتوي عىل  ال شَّتكة، تشاهبة قبل كل ، وكذلك نجد عناوين م  >فهرس<فإنَّ كل  ن سخة من ن سخ الكتاب ال قدَّ

س، ويف ، باإلضافة إىل إصحاح أو كل  مقطع أنَّ التَّقسيم إىل إصحاحات وأعداد واحد يف كل  ن سخ الكتاب ال قدَّ

ور التَّوضيحية. س حتتوي عىل مالحق، وبعض اخلرائط والص   الن هاية، نجد أنَّ كل  ن سخ الكتاب ال قدَّ

س، وحيتوي عىل أسامء األسفار واختصاراهتا، مع ا ح الكتاب ال قدَّ إلشارة إىل عدد الفهرس ي ساعدك عىل تصفُّ

 إصحاحات كل سفر.

س، فإنَّك ستجد فهرس العهد القديم يف بداية الكتاب قطعا  وَل  ح ن سخة كاملة من الكتاب ال قدَّ إذا كنت تتصفَّ

بارشة  بعد فهرس العهد القديم، وقد جتده أحيانا  بعد َّناية نص  العهد  ا فهرس العهد اجلديد، فقد جتده م  شك، أمَّ

مة إىل قسمني داخليا ، قسم العهد القديم بَّتقيم صفحات يبدأ من القديم،  س ال قسَّ ناك بعض ن سخ الكتاب ال قدَّ فه 

 واحد، ثم قسم العهد اجلديد بَّتقيم صفحات يبدأ من واحد.

س ال ختلفة حتتوي أيضا  عىل عناوين تشري إىل اسم السفر ورقم اإلصحاح يف أعىل كل   ن سخ الكتاب ال قدا

ح النُّسخة بسهولة لتصل إىل الوضع الذي تريده رسيعا .صفح  ة، وهكذا تستطيع أن تتصفَّ

ناك أيضا  عناوين يف بداية كل إصحاح أو كل مقطع ي شري إىل موضوع القطع، ومن خالل مالحظة العناوين  ه 

قارن بني العناوين ال شاهبة من أجل استخراج التَّناقضات واَل  ختالفات.ال ختلفة تستطيع أن ت 

                                                           
مجة راجع اآليت: 5  للمزيد من العلومات حول موضوع الَّتَّ

  http://goo.gl/gAOQKh مشكلة ترمجة العهد اجلديد  http://goo.gl/S7EIDl دائام  بني األصل والَّتمجة فرق ظاهر

س    http://goo.gl/NOfMcY ترمجة النص اليوناين   http://goo.gl/yfl1OZ ترمجة الكتاب ال قدَّ

  http://goo.gl/WljvWe عالقة الطباعة والخطوطات بالَّتمجة  http://goo.gl/3sOStE موجز لتاريخ ترمجة الكتاب القدس

http://www.alta3b.wordpress.com/
http://goo.gl/S7EIDl
http://goo.gl/gAOQKh
http://goo.gl/NOfMcY
http://goo.gl/yfl1OZ
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http://goo.gl/WljvWe
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س، فنجد مثال :  تلفة يف َّناية كل  ن سخة من ن سخة الكتاب ال قدَّ ناك أيضا  مالحق كثرية وُم  عجم األلفاظ م  ه 

ور عبةوالكلامت الصَّ  ور تارخيية قديمة، أو بأ م  قة بأ م  ، والذي ي ساعد عىل فهم بعض الكلامت غري ال عتادة، وال تعل 

 الكلامت ال عتاد استخدامها بني السيحيني، ولكن َل يعرفها كثري من النَّاس.إيامنية َلهوتية، أو حتى بعض 

ناك أيضا   ، وال لحق >موضوعات اإلنجيل كام وردت يف كتبه األربعة<خاص  باألناجيل األربعة، اسمه:  لحقم  ه 

بني  اسم الوضوع، ثمَّ ي شري إىل مكان الوضوع يف كل  إنجيل من األ ناجيل األربعة، وهذا ال لحق عبارة عن جدول ي 

هام جدا ، ي ساعد عىل مقارنة الوضوع الواحد يف أكثر من إنجيل، وهذا ي ساعد عىل اكتشاف اَلختالفات 

 والتَّناقضات بني األناجيل األربعة.

ناك أيضا   قارن بني العايري  مالت.لمكاييل والوازين والسافات والع  عبارة عن جدول ل لحقم  ه  واجلدول ي 

 القديمة التي كانت ت ستخدم يف األزمنة القديمة، والعايري ال ستخدمة حاليا ، حتى تستطيع فهم األحداث التارخيية.

س عىل أنَّه كتاب تارخيي وليس كتابا  دينيا . ملحوظة:  تعامل مع الكتاب ال قدَّ

ناك أيضا   تص ببيان اجلغرافيا التي كانت موجودة يف األزمنة ، وهذوضيحيةاخلرائط التَّ  لحقم  ه  ا ال لحق ُم 

القديمة حتى تستطيع فهم األحداث التارخيية. عىل سبيل الثال: بولس كان يقوم برحالت تبشريية كثرية، لذلك 

ح خط  سري بولس يف رحالته، وكذلك تستطي ع أن ستجد يف َّناية نسخ العهد اجلديد جمموعة من اخلرائط التي توض 

ن القديمة عىل اخلرائط احلالية.  [1]تعرف أماكن ال د 

س، الكتاب ن سخ بني اَلختالفات عن نتكلم عندما :ملحوظة  عدد حيث من اَلختالفات إنَّ  ونقول ال قدَّ

مجة، طريقة حيث ومن النَّص، حمتوى حيث ومن األسفار،  الكتاب ن سخ بني شَّتكةال   ورم  األ   إنَّ  نقول ثمَّ  الَّتَّ

س  التَّوضيحية، وروالص   الالحق وبعض وأعداد، إصحاحات إىل والتَّقسيم الفقرات، وعناوين الفهرس، هي ال قدَّ

س الكتاب ن سخ بني اَلختالفات أنَّ  يعني هذا فإنَّ  ، عظيمة ال قدَّ س الكتاب ن سخ بني ال شَّتك وأنَّ  جدا   أشياء ال قدَّ

 .لالختالفات بالن سبة تافهة

                                                           
  http://goo.gl/yypXRIل طالعة الالحق  أدوات دراسة الكتاب القدسراجع صفحة  1
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 راسيةقدية الد سخ الَّ الن   اتّيد مُ 

 [7].>اآلباء اليسوعيني<أو ترمجة  >الرهبانية اليسوعية<أو  >مجة اليسوعيةالَّتَّ < سخة نقدية دراسية هين   أهم  

عد   ، وأعتقد أنَّه ينبغي عىل كل  من ي ريد دراسة الكتاب راسيةقدية الد  سخ النَّالنُّ  ي زاتمم   هم  أمن الداخل ت 

مجة اليسوعية، وَل شك  أنَّ كتاب  ة أن يقرأ مداخل الَّتَّ س دراسة جادَّ س<ال قدَّ د  مدخال   [8]>تاريخ الكتاب ال قدَّ ع  ي 

س، مجة  ولكنَّك ست ذهل من كم  العلومات التي تستطيع استخراجها من رائعا  لدراسة الكتاب ال قدَّ مداخل الَّتَّ

 اليسوعية من أجل استخدامها يف جماَلت احلوار اإلسالمي السيحي.

م جماهيل، ومعلومات عن ُمطوطات األسفار  ناك معلومات يف الداخل عن كتبة األسفار، وكيف أَّنَّ ه 

ء الوجودة يف والتَّحريف الذي حدث أثناء عملية النَّسخ، ومعلومات عن بعض اإلشكاليات والتَّناقضات واألخطا

 األسفار، وهكذا إذا قمت بدراسة هذه الداخل جيدا ، فإنك ستحصل عىل كم  َل بأس به من العلومات النَّقدية.

والتَّعليقات حتتوي أيضا  عىل الكثري من العلومات النَّقدية، ففي كثري من األحيان جتد أنَّ اهلامش  اهلوامش

قتبس من األساطري اليونانية أو البابلية القديمة،  يدلُّك عىل أنَّ هذا النَّص أصابه التَّحريف، أو أنَّ موضوع النَّص  م 

ناسب لبعض  أو أنَّ النَّص غري مفهوم وقد فقدنا معناه من كثرة التَّحريف، أو عىل األقل، ستحصل عىل تفسري م 

ا بأمٍر تارخيي أو بأمٍر إيامين َلهويت. عبة ال تعل قة إمَّ وص الصَّ   النُّص 

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتم  الصَّ

                                                           
س ال ختلفة  أدوات دراسة الكتاب القدسراجع صفحة  7   http://goo.gl/yypXRIلتحميل ن سخ الكتاب ال قدَّ

م بتحميل الكتاب من هذا الرابط  8   http://goo.gl/zGdHNuق 
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