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 ملقدمةا

الم عىل  رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله.  الة والس                                                                        بسم اهلل، واحلمد هلل، والص 

بَّوهََّّ» :يف كتابه اخلالد املحفوظ هلالج لجيقول اهلل  َِّلََّّحَّسَّ سَّنَّتَّهَّمََّّبَّالَّكَّتَّابَّ
لَّ
َّ
َّأ رَّيقَّاَّيَّلَّوَّونَّ فَّ

َّمَّنَّهَّمََّّلَّ ََّّ َِّإَونَّ  َّ  َّ  َّ   َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  ََّّ ََّّ  َّ  َّ  َّ  َّ  َّ
 َّ
 
ََّّ  َّ َّ  َّ  َّ  َََّّّ  َّ َّ َّ  َّ

 ََّّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ
َّوَّمَّاَّهَّوََّّ َّالَّكَّتَّابَّ َّ َّمَّنَّ  َّ ََّّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  َََّّّ  َّ  ََََّّّّ َّاَّللَّ َّلَعََّّ يَّقَّولَّونَّ ََّّوَّ َّاَّللَّ َّعَّنَّدَّ َّمَّنَّ ََّّوَّمَّاَّهَّوَّ َّاَّللَّ َّعَّنَّدَّ َّمَّنَّ َّهَّوَّ يَّقَّولَّونَّ َّوَّ َّالَّكَّتَّابَّ َّ  َّمَّنَّ ََّّ   َّ َّ  َّ َّ  ََّّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ ََّّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ ََّّ  َّ  َّ َّ  َّ ََّّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ  ََّّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  َََّّّ  َّ  َّ
َّوَّهَّمََّّيَّعَّلَّمَّو َّالَّكَّذَّبَّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ  َّ  َّ[78]آل عمران: َّ«نََّّ 

 :رم أما بعد

تاب من الذ  حرف الك :الشهري         السؤال   ىلع       رسيعة           كإجابة   ا     خمتص   (1)      مقاال   تبنت قد كتكقديَم 

 قلة املراجعللكن و ،حرفوا الكتاب املقدس الربوتستانتفيه ضمن مباحث املقال أن  ذكرت املقدس؟

ــ ــ ــ لد   املقال ذكرت فيها اعرتاف ذلك أضفت إضافة جديدة عىل قد وكنت  ؛وقتها مل أتوسع فيه ــ

سع فيها لألسباب وأيضا مل أتو ،يوحنا سالمةالقمص اعرتاف ، وكذلك الكاروليكية القديمةالرتمجة 

ينحص فقط يف الربوتستانت فقد ظن بعض النصا رى وكذلك بعض املسلمني أن حتريف  لذا نفسها!

يف بداية   دااعتق، بل كان ذلك >الفاندايكاملعروفة < ممن ترمجته >الثانية اثأسفا ر القانونية<حذف 

ة بتحريف الربوتستانت  !اثأمر للكتاب املقدس، عزمت عىل                                                      فعندما تكونت لد  بعض املراجع اخلاص 

ل تلك احللقة. ليوتيوباقناتنا عىل تصوير حلقة مرئية عىل  ج   بعدو                                             وبتقدير اهلل سبحانه وتعاىل مل ت س 

 فوقفتد راسة معمقة د راسة املوضوع  عىلعزمت                       نفيسة  يف موضوع البحث،            اقتباسات  االطالع عىل 

ل ها بإذعىل اقتباسات عديدة ونصوص كثرية  وكان احلجر الصحي  ن اهلل سبحانه وتعاىل.                 ستؤيت أ ك 

فرصة ذهبية للتفرغ واالستفاضة يف  اإللزامي بسبب جائحة كو رونا ذلك الفايروس املستجد،

 الشواهد واثأدلة عىل    إن   :أقولبداية  املوضوع، فكانت الثمرة بفضل اهلل: هذا الكتاب الذ  تقرؤه.

 التي ثبت هذه احلقيقةت سةد را خرجتالعلم تقدم  بل كلَم؛ جداكثرية  والنصا رى اليهودحتريف كتب 

                                                           
 v8-U7ax4p://wp.me/Phtt رابط حتميل املقال  1
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إذ  ومع وضوح تلك احلقيقة لكل فاحص .وهلل احلمد ،قرن من الزمان 14قبل القرآن الكريم ذكرها  

ا أجال يف عيني القا رئ من ضوء النها ر يعتقدون عصمة كتاهبم زالوا  العرب ما             ، فإن  نصا رى                                    أَّن 

ا من ا عىل تبليغ  ،املقدس! رص 
                  وح 
عزيز  القا رئ جمموعة من الورائق احلق لكل الناس أقدم لك     

حرفوا الكتاب املقدس  لربوتستانتبكل رصاحة أن اتشهد واالقتباسات الناد رة واحلديثة التي 

لطعن يف عقائد الكنائس اثأخرى لوكذلك  ،اجلديدة عقائدهم نصوصه يف العهدين لتوافقو

مل  ينأن ختصا ر املوضوع ما استطعت مع عدم اإلخالل، إذوقد حاولت ا .>يةالكاروليكية واثأ رروذكس<

يف كل بيوت  املنترشة >الفاندايك <يف ترمجتهم  الربوتستانتأتوسع يف ذكر كل النصوص التي حرفها 

 ثأن بعضها متعلق بمواضيع كبرية ومتشعبة كاثأرسا ر الكنسية السبعة مثال، ،   ا  النصا رى العرب تقريب

ني ثأمرين القا رئ نبهأأن وع أحب وقبل الدخول يف صلب املوض  املقدمة:هذه يف       مهم 

 املسيحية حولاالختالفات بني الطوائف ه                                  هنا لست حكَم  أو قاضيا  للفصل يف هذ أنني: اثأمر اثأول

أو العبا رة  اثأصيل معرفة النص             ال هيمني كثريا  و ،اخلاصة بعقائدهم الكتاب املقدسترمجات نصوص 

 فاالهتامات !نت أم الكاروليك واثأ رروذكس؟الربوتستا يف صالح يوهل ه ،اخلالف احوهل ي يدو رتال

 وكَم يف العنوان فإن هذا البحث خمصص يف مناقشة حتريف، !الكل يتهم الكل بالتحريف دلةامتب

وا عن الكنيسة الكاروليكية، وبسبب هذا االنشقاق الكبري الذ   للكتاب، الربوتستانت                                                                        فهم الذين انشق 

أن الربوتستانت حرفوا  نالكاروليك واثأ رروذكس يشهدو هتامات بالتحريف فإنحصل جتلت اال

الكاروليك واثأ رروذكس هم من حرف  بل يقولونونصوص الكتاب وكذلك الربوتستانت يردون 

املسيحي واخلارس يف هذا املوضوع كله  ،فالكتاب يف احلالتني حمرف باحلذف أو اإلضافة ،(1)الكتاب

 واالختالفات. اتهذه الفروق الذ  ال يعرف العامي

َم   الكتابأن يكون     ت     ل     ض     ف   :اثأمر الثاين ع  د   يف املسيحيون :أمهها ،لعدة أسباب  رة              باملراجع املصو           م 

ة الغالب يكذبون املسلمني ج   هذا يف املراجع ند رة هم.علي                                       ، فيكون إ رفاق البحث باملرجع املصو ر ح 

                                                           
                                                                      مل أتعرض إىل هذه النقطة كثريا  واكتفيت باإلشا رة إليها رسيعا يف رنايا املقال.  1
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فمن باب تعريف                                سيكون شاق ا السيَم عىل غري املتخصص،                             وهلذا السبب فإن  احلصول إليها الكتاب

يستخدمها  لكي، وكذلك والسيَم الباحثني عن احلق منهم أ رفقتها كوريقةاملراجع ه حثني هبذالبا

فيحصل بذلك اخلري الكثري والنفع املنتديات وواملواقع اثأخوة يف املناظرات واحلوا رات عىل الفيس 

 .إن شاء اهلل تعايل العظيم

ا:خ املدافع  عبد املسيح بسيط أبو اخلريتذكرت املقولة اخلالدة للقمص الكتاب وأنا أكتب هذا        تام 

 هةالتي يرد فيها عىل االنتقادات املوجوزين هبا معظم كتبه         التي ي  والكتاب املقدس  نالعريب اثأول ع

 غري أخرى خالفة رصةحة للعلم احلديث وأشياءاملتناقض والتحريف وال       سواء   للكتاب املقدس

مل يقل أحد قط من ] :غري مسبوقة جراءةبيقول  ، حيثكتبه يضعها يف مقدماتوالتي )...(،  أخالقية

املسيحيني سواء من املستقيمني يف العقيدة أو اهلراطقة بتحريف الكتاب املقدس عرب تا ريخ الكتاب 

                          ور قة يف هذا البحث كفيلة يف لن أعلق اآلن عىل هذه العبا رة، فإن الشهادات امل  (1)[املقدس واملسيحية

                                                                                          بيان عو ر هذا القول، إذ إن تلك الشهادات مع كثرهتا والتي ال ينكرها إال مكابر  عن احلق أعمى البص 

يف احلقيقة ال و والبصرية، تشهد وبصاحة صا رخة عىل حتريف اليهود والنصا رى لكتبهم املقدسة.

فتلك االهتامات بني الطوائف مدا رها عىل رالرة  ،تعىل هذه الشهادا التعليقغريه وال  يستطيع القمص

 :عليهأمو ر: لدينا نص خمتلف 

 .حرف النص منالكاروليك واثأ رروذكس هم  ا    أذ   ،صحيحة الفاندايك ترمجة  -

وترمجة  م من حرف النص،الربوتستانت ه     ذا  أ ؟أطخ الفاندايك ،ة الكاروليك صحيحةترمج  -

 حمرفة. الفاندايك

 البسيط: لَمذا ال تكون مجيع الرتاجم صحيحة؟ حياملسي قد يقول املؤمن

                                                                                     نقول: ال يمكن ذلك بحال، فتصحيح الرتاجم املتناقضة فيَم بينها حمال  عقال ، فاحلق واحد وال يكون 

ا ترمجة  الفاندايكبني نصني متناقضني! خاصة أن اثأ رروذكس والكاروليك يشغبون عىل ترمجة            ثأَّن 

                                                           
 .9، صـــ ، مطبعة املصيني؟هل يمكن حتريف الكتاب املقدسالقمص عبد املسيح بسيط،   1
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فة، وفاسدة، وال حتمل النص احلقيقي، بل إن االحتَمل الوا رد هو كون                             بروتستانتية، بل يقولون: إَّن                                                                   ا حمر 

أن النص ال يعرف ترمجته ! أو ال نفهم مقصد الكاتب  وأ مجيع الرتاجم ال توافق النص اثأصيل املفقود!

 وفهم اللغةوالد راسة!   مشكلة ترمجة الكتاب املقدس مشكلة عويصة وحتتاج إيل الكثري من البحث

                      النعرف الكاتب أصال ! وال نا! مع أنوالظروف وقت كتابة السفرهبا يف ظل البيئة واملناخ  بتكت التي

يوجد  نعرف ماذا كان يقصد بالضبط! والنص ةحتمل عدة معاين تفرسها الكنيسة حسب هواءها ! وال

              تلفة جدا  فيَم والشواهد التي لدينا خم لتأكد من الرتمجة الصحيحة لكلمة اليونانية! امعتمدمرجع آبائي 

  .                                               حقا  الكتاب املقدس واملسيحيني يف مأزق ال ةحسدون عليه! بينها!، 

 .لكتابا ايف هذ أربتناهمكابر أو جاحد للحق الذ   إالعيل أ  حال الكتاب حمرف! وال يقول غري ذلك 

 كريم..ال هلوجه ا               وأن جيعله خالص   ؛اهلداية يريدمن  الكتابيف اخلتام أسأل اهلل أن هيد  هبذا و

«َّ َّوَّلَعََّّ   َّ ََّّقَّصََّّٱَّ  َّ ََّّللَّ  َّ َّوَّمَّنََّّٱََّّ َّدَََّّّ  َّ بَّيلَّ َّ َّلسَّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ اَّ َّهَّ ئَّرَََََّّّّّ 
اَّ َّ  َّجَّ  َّ
 َّ لَّوََََّّّّ  َّ َّوَّ  َّ اَّءََََّّّّ  َّ َّشَّ  َّ مََََّّّّ  ىَّكَّ َّ َّلَّهَّدَّ  َّ  َّ  َّ  َّ  ََََّّّّ جَّ

َّ
َّ  َّأ
 
ََََّّّ َّ َّعَّ  َّ»َّ

 [9]سو رة النحل: 

 أبوعَم ر اثأرر  \هوكتب

 هـــ1441 شعبان 28

 

 

 

 

 

 

https://nottansser2.wordpress.com/


  ر اثأرر     عَم   أبو (6) حترف الكتاب املقدس الربوتستانت
 

 /wordpress.com2https://nottansser.مدونة أبوعَم ر اثأرر  

 يف البدء

 وهي: ،ة                 ضح عدة نقاط هام  أو أن أحب بحثدخول يف تفاصيل هذا القبل ال

 هم مئاتإليينتمي  ،يف العامل هم أكرب الطوائف املسيحيةكس والربوتستانت الكاروليك واثأ رروذ .1

 رقة عمياء بكل ما حتمل الكلمة من معني.يف  رؤسائهم يثقون  الذين من املسيحيني املاليني

للربوتستانت من املوجهة  االنتقادات أكثرلذا جتد  الربوتستانت أنشقوا عن الكنيسة الكاروليكية .2

 .كذلك كسالكاروليك، والع

 هموجل ،الرشق اثأوسطيف املشهو رة  الفاندايك ترمجة                               أغلب نصا رى العرب ال يعرفون إال    .3

أن يسوع كان          العوام  بعض ن بل يظ ،هي الكتاب املقدس الوحيد الصحيح املعتمد اَّنأيظنون 

 .يبرش به منها العهد القديمبيمسك 

التي انترشت يف كل بيت نصاين يف العامل ، وترمجة الفاندايك هي من إنتاج الطائفة الربوتستانتية  .4

 العريب.

نه منترش يف كل بيوت أحتريف الربوتستانت للنصوص الكتاب املقدس يف طو رة اخل تكمنلذا  .5

 !        تقريبا   العرب النصا رى

 .موقف الكنيسة الكاروليكية أمامحتريف الربوتستانت كان هلدف معني وهو تعزيز موقفهم  .6

 الرتمجة املحرفة. هانتشا ر هذ مدىربوتستانت ال يعلم من يقلل من خطر حتريف ال .7

عوام املسيحيني ال يعرفون  :نقول له ،املخطوطات املهموترمجة هذه  أن :من يقول  .8

أن هذه الرتمجة هي الوحيدة الصحيحة  احلديثة ويظنوناملخطوطات وال النسخ النقدية 

 بل العامل! (1)واملعروفة من كل النصا رى العرب

 .يف حتريف نصوص الكتاب املقدس ا     هام   ا                 ملذهبية تلعب دو ر  خلالفات اا .9

                                                           
 .هكذا يظن عوام النصا رى العرب أن الكتاب واحد يف العامل 1
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دم يَمن املسيحيني وعإ                                                املراجع احلديثة ال تذكر التحريف بشكل واضح خوفا  عىل  .11

ا.البابا شنودة الثالث  ،لمنياستغالل هذه الشهادات من املس            أ نموذج 

الكتاب  سفا رأكثري من الوما رتن لورر حذف قديَم  ،للربوتستانت نسخ وترمجات كثرية .11

 املقدس من العهدين القديم واجلديد.

 ،أن الربوتستانت ال تعرتف بسبعة أسفا ر كاملة من الكتاب املقدس عىل عام تفاقاهناك  .12

االتي يؤمن الكاروليك واثأ رروذكس  وهي اثأسفا ر القانونية الثانية  !وحي من اهلل        عىل أَّن 

صد ر، وفيها خرافات وأخطاء عديدة جمهولة امل هذه اثأسفا ر    ن  إالربوتستانت يقولون  .13

 .والتعليملكنها صاحلة للقراءة  ،ال يمكن أن تكون وحي من اهللو

إضعاف العقائد  أمرين: عنها ال خترج الوجدنأغلب حتريفات الربوتستانت  إىل لو نظرنا .14

 .هذه النصوص، تأييد عقائدهم اجلديدة التي نادوا هبا املعتمدة عىلالكاروليكية 

ــ ال تسلم الربوتستانت .15 ــ ـــ يف الغالب ـ ن الكاروليك واثأ رروذكس إوتقول هبذه التحريفات  ــ

 لعقائدهم.                      الكتاب املقدس موافقة   من حرفهم 

 اثأقباط اثأ رروذكس يتمسكون برتمجة الفاندايك حتي املوت!. .16

 لذا ال جتد ترمجة كاملة للكتاب املقدس من ترمجة اثأ رروذكس. .17

 لَمت يف  ترمجة الفاندايك لكنه  رايض بنسبة كبرية عنها.البابا شنودة انتقد بعض الك .18

 مع ذلك هناك اعرتافات بالتحريف يف ترمجة الفاندايك من اثأ رروذكس لكنهم يفضوَّنا. .19

التحريف واقع يف الكتاب املقدس سواء من الربوتستانت أو  :هي النتيجة النهائية .21

 .الكاروليك واثأ رروذكس

به  فقد قام ،اب املقدس أمر سهليف الكتمن ذلك أن وقوع التحريف  نستنتج .21

والقليل من يعرف هذه الفروقات بني النسخ  ،يف كل بيوت النصا رى وانترش الربوتستانت

 املختلفة.
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 ، ترمجةوواقع بشكل فعىلأيضا انتشا ر النصوص املحرفة بشكل واسع أمر سهل   .22

 نموذجا. الفاندايك

ل أحد من ول أنه مل يقبسيط ليق ال أعلم من أين جاءت اجلراءة للقمص عبد املسيح .23

 !؟التا ريخ املسيحي مدىاملسيحيني بتحريف الكتاب املقدس عىل 

 رم يسأل النصا رى من حرف الكتاب املقدس؟ ومتي؟ وأين؟ ولَمذا؟ .24

«َّ َّإََّلَّ َّيَّتَّوبَّونَّ فََّلَّ
َّ
َّأ  َّ  ََّّ  َّ َّ  ََّّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ
 
يَّسََّّٱَّ ََّّوَّ َّ ََّّللَّ  َّ َّ َّ َّتَّغَََّّّ  َّ َّ َّفَّرَّونَّهَََّّّ   ََّّ  َّ ورََّّٱَّ َّوََََّّّّ ََّۥََّّّ  فَّ ََّّغَّ َّ ََّّللَّ َّ  َّ  َّ َّ َّ َّرَّحَّيمََََّّّّ   َّ  َّ  َّ»َّ

 [74]الَمئدة: 

 

**** 
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 على اهلامش 

 هل الكتاب املقدس املرتجم هو كلمة اهلل املوحى هبا؟ نعم]: التايل قصة الكتاب املقدسجاء يف كتاب 

ت يف نقل املعني قب أن يكتبه، كال ـ إن كانت الرتمجة أخفة تنقل للقا رئ ما فاد اهلل الكاتطالَم أن الرتمج

من خالل الروح القدس؟ اجلواب هو بالتأكيد  اليوم هل اهلل يساعد املرتجم )...( اثأصيل الذ  نقله اهلل

 (1)[ال :اخلربة تقولهل هذا يضمن أن خيلو عمل املرتجم من أ  خطأ أو تضليل؟  ،نعم

 
                                                           

 .192، دا ر الثقافة، ترمجة ندى بريد ، صـــ قصة الكتاب املقدس ف.ف. بروس وآخرون، 1
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يعطوا  حتىيف الرتمجة تظلل نعمة اهلل عىل القائمني بأعَمل الرتمجة ]: حلمي القمص يعقوبويقول 

 (1)[ده اإلنسانيريم البرش  كَم ده اهلل وليس املفهويرياملفهوم اإلهلي كَم 

 

 

                                                           
 .61، كنيسة القديسني ما ر مرقس والبابا بطرس، صــ أسئلة حول صحة الكتاب املقدسحلمى القمص يعقوب،  1
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 حتريف الربوتستانت دات عامة علىشها

الكاروليك واثأ رروذكس عىل أن  كتب شهادات عامة من عزيز  القا رئ قل لكيف هذا املبحث أن

 ..التفاصيلك يإلو ،الربوتستانت نرشوا ترمجات ونسخ فاسدة وحمرفة

o كاملة فاسدة وحمرفة نسخ: 

نا الكثري علي ت    طل   حتى يةرتمجات الربوتستانتالوغريها من  الفاندايك شهريةما أن صد رت الرتمجة ال

وكان عامة العلَمء  ،فعل عىل الرتمجات الربوتستانتية ةمن الرتمجات الكاروليكية التي صد رت كرد

أول شهادة  إليكو .ةكتب وترمجات حمرفة وفاسد بثوايذكرون يف بداية هذه الرتمجات أن الربوتستانت 

النسخ وأما سائر ] :الدومنيكان لرتمجة اآلباء يف مقدمته يقولجرجس عبد يشوع  طران الكلدايناملمن 

ويظهر ذلك خصوصا لد  مقابلتها مع هذه                                   فهي مشحونة بالغلط والتحريف جليا   الربوتستانتية

 (1)[الرتمجة

 
                                                           

صلية للكتاب املقدس عن النسخة اثأ 2111، مجعية الكتاب املقدس ــ لبنان، عام ترمجة اآلباء الدومنيكان بالعراق ،الكتاب املقدس 1

 .1111م، صـــ 1875الدومنيكاين عام 
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غتنا هذه احلسيبة                                     النصا رى بل اخلا رجون أيضا  حيثَم نطق بل اليوموةحبذا أنه من ] :ا           ويقول أيض  

وب هبا أو حمذوف منها بيد رسها تامة مصححة غري ملعأسيحصلون بأمان عىل اثأسفا ر القدسية ب

 (1)[الرفضة املستجدين)وهم الربوتستانت(

 

                                                           

عن النسخة اثأصلية للكتاب املقدس  2111، مجعية الكتاب املقدس ــ لبنان، عام ترمجة اآلباء الدومنيكان بالعراق الكتاب املقدس، 1

 .13م، صـــ 1875الدومنيكاين عام 
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o يف كل مكان: النسخ املحرفة منترشة 

حيد وأصبحت الكتاب املقدس الو النصا رىانترشت يف كل بيوت  حتى الفاندايك ترمجة        ن ط بعت إما 

ن هذه النسخ فاسدة أ :يقولون الكاروليكعلَمء  لكن ،الصحيح املعتمد لد  معظم نصا رى العرب

مل يمكنهم أن ] مطران دمياط: لودويكس ما ريا ليونيقول الراهب  !وحمرفة وال حتمل النص الصحيح

 حت ي من                                                             مجاعات الربوتستانت فإن هؤالء أصحاب البدع بثوا يف كل مكان نسخا  اليأتوا بَم أنت به 

 (1)[الكتاب املقدس فاسدة بخلل غري واحد أحدروه فيها

 
                                                           

عن النسخة اثأصلية للكتاب املقدس  2111، مجعية الكتاب املقدس ــ لبنان، عام ترمجة اآلباء الدومنيكان بالعراقالكتاب املقدس،   1

 .11م، صـــ 1875الدومنيكاين عام 
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يذكر اثأخ أوجني ليون يف قرا ر اإلجازة باملد ] فيقول: أيوب شهوان اثأب ما يؤكده هذا أيضا

أصحاب البدع بثوا يف كل مكان  إن هؤالء :الربوتستانت وانتشا ر مطابعهم ومؤلفاهتم يف كل مكان قائال

 (1)[.بخلل غري واحد أحدروه فيها الكتاب املقدس فاسدة ال حت ي من       نسخا  

 

                                                           
 .61، املكتبة البولسية، صـــ ترمجات الكتاب املقدس يف الرشقاثأب أيوب شهوان،  1
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ال شك  ]تحريف يف مقدمات نسخ الكاروليك فيقول:العن هذه الشهادات ب االعتذا ر إىلدعاه  ما وهذا

والدومنيكية  ،عىل كل ما و رد من انتقادات الذعة يف مقدمات الرتمجات الكاروليكية اليوم أننا نأسف

 (1)[.و رفضا لكل ما خيالفهاعن العقيدة الكاروليكية         دفاعا   ،منها اليسوعيةو

 
                                                           

 .45املرجع السابق، صـــ  1

https://nottansser2.wordpress.com/


  ر اثأرر     عَم   أبو (16) حترف الكتاب املقدس الربوتستانت
 

 /wordpress.com2https://nottansser.مدونة أبوعَم ر اثأرر  

o  حمرف وناقصالكتاب املقدس احلقيقي وما عندهم  يملكونالربوتستانت ال: 

 (1)[ةناقصة وحمرف الربوتستانتيةالباب اثأول: يف أن التو راة ] :أرناسيوس سبع الليليقول القس 

 
                                                           

 .35صـــ  م،1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2وتستانتي جــــ متفرقات يف املذهب الربالقس أرناسيوس سبع الليل،  1
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فإذا ال توجد عند  .ة كل املخالفة لتو راة الكاروليكواحلال أن تو راة الربوتستانت خمالف] :ا          يقول أيض  

فاذا ال يوجد عند الربوتستانت الكتاب املقدس املشتمل عىل وحى اهلل  .احلقيقة  الربوتستانت التو راة

 (1)[.احلقيقي

 
                                                           

 .37املرجع السابق، صــ   1
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الربوتستانت ليسوا حاصلني عىل الكتاب املقدس ] زيد من الشهادات فيقول:املوما زال القس يتحفنا ب

 (1)[هعليوزادوا  هحيث أَّنم قد غريوا فيه وبدلوا يف نصه وحذفوا من احلقيقي

 

                                                           
 .54املرجع السابق، صـــ  1
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o ـــ العربية الفاندايك ترمجة  حمرفة وفاسدة وناقصة: ــــ البريوتيةـ

: اليسوعييوسف فان هام اثأب  يقول ،بل النصا رى أنفسهم ،من يقول ذلك >املسلمونليس نحن <

فدونك وإمعان النظر  طبعها انجيليوا بريوت خةفهناك بعض آيات قد مستها أيد  التالعب يف نس]

إذ أَّنم سعوا فيها بإلغاء احلقيقة                     تالعبهم كان مقصودا   بأنتتأكد ها عليفإنك بوقوفك  )...(بجميعها 

 (1)[اروليكية من متن اآليات اإلهلية الدينية والعقيدة الك

 

                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .5م، صـ 1832
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العربية هي  الربوتستانتيةاب املقدس يف أن ترمجة الكتالباب الثاين: ]:أرناسيوس سبع الليليقول القس 

الدين اجلديد قد طبعوا الكتاب املقدس عربيا مرتني فأول مرة طبعوه يف  أصحابأن  (...) ناقصة وحمرفة

ترمجوه وطبعوه يف بريوت وهذه الطبعة اجلديدة قد لوند را عاصمة اململكة اإلنكليزية واملرة الثانية 

ــ القانونية الَم ر ذكرها  اثأسفا رخرية ففي كال املرتني قد حذفوا انترشت كثرية السيَم هذه السنني اثأ ـ

ـــ  يف  وتالعبهم من حتريفات الربوتستانت ال ةحرم أهل اللغة العربية حتى حمرفني التو راة العربيةالثانية ـ

 (1)[.يف املعني يذهالن العقول وحتريفافيوجد بني الطبعتني اختالف يف النص  (...) كالم اهلل

 
                                                           

 .55م، صـــ 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــــ سبع الليل، القس أرناسيوس  1
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أن                                                                        ذا  كل الثبات بناء عىل ما تقدم يف هذا الباب وظهر للجميع < عيانا  بيانا > إفقد ربت ] أيضا: قولوي

أهذه  )...(ال يمكن أن يكون قانون إيَمَّنم  ولذلك كتاب الربوتستانت العريب اجلديد هو ناقص وحمرف

 را كاملة وأجزاء أسفا ر بل منها أسفا مطتأسقالتي طبعتموها يف بريوت التي ليس فقط  املحرفةالرتمجة 

فتم  (1)[فيها ما مل حتذفوه؟       حر 

 

                                                           
 .81املرجع السابق، صـــ  1
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o  حتريف وتغري يف ترمجة ما رتن لورر زعيم الربوتستانت 1411يوجد: 

طائفة زعيم  ما رتن لوررحريفات واثأخطاء يف ترمجة      الت   أرناسيوس سبع الليل القس الكاروليكي احىص

ضعاف من عقائد لإلاجلديدة و عقائده توافقا لتغريه تعمد ا،      حتريف   1411فوجدها الربوتستانت 

وقد أحصيت تالعبات وتغيريات ] يقول:  !حتريف 1411اهلل يا ، اعنهالكنيسة الكاروليكية التي أنشق 

وحيث أن الرشح  ()... تغيري وحتريف 1411من  أكثرلوتريوس يف النص اإلهلي يف تو راته فوجد عددها 

يف )أ  مذهب الربوتستانت( د من خمرتعي املذهب اجلديد يطول يب لو أ ردت أن أبني تالعب كل واح

كتفي أن أعني للقا رئ الكتب التي جيد فيها شهادات الربوتستانت انفسهم عىل ما أالكتاب املقدس ف

 (1)[هؤالء املحرفونأجراه من التغيري 
 

 

                                                           
 .37، 36املرجع السابق، صـــ   1
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صيت وقد أح] :ث العلمي يف الكنيسة اثأ رروذكسيةأسقف البح غريغو ريوسنبا وكذلك يقول اثأ

 أن حتىمن ألف وأ ربعَمئة تغيري وحتريف  أكثرفكانت  تالعبات وتغيريات لورريوس يف ترمجة التو راة

)تو راة لورريوس قد  بأنومن زعَمء الثو رة الربوتستانتية يقر  ،زونكلينوس أحد أصدقاء لورريوس

 (1)[.أفسدت كالم اهلل(

 
                                                           

 .44، دير اثأنبا  رويس بالعباسية، صــ مفهوم اإليَمن يف املسيحيةاثأنبا غريغو ريوس،  1
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o  العربية الفاندايك يف ترمجة حتىصحتريفات ال: 

كَم  العربية فيها حتريفات ال حتىص الفاندايك ترمجة     فإن   ،حتريف 1411يف ترمجة ما رتن لورر  كان نإ

<كشف وانه     عن   الفاندايك يف حتريفات ترمجة                        فهو الذ  ألف كتاب كامال  اليسوعييوسف اثأب  قال

ق بنا لضاوهذا وإنا ما أخذنا بتعداد مثل هذه التحريفات والتالعب ]فيقول:  والتحريف> التالعب

 (1)[ا.                 فمدوا يدهم تالعب   رهبم آالتحريفات بلوغا مل الَّنم استندوا عىل املجال

 
                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفعي، اثأب يوسف فان هام اليسو 1

 .13م، صـ1832
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o ها وعيد يوحنا الرسول!عليفيها زيادة ونقص وينطبق  الفاندايك ترمجة 

 ،د من يزيد وينقص من هذا السفر       د وهد        وتوع              كان قد حذ  ر  يوحنا الالهويت رؤيا ر كاتب سف          هذا وإن  

 ، يقولالفاندايك ما فعلوه الربوتستانت يف ترمجة يفينطبق عىل الكتاب املقدس  النصا رى أن هذا ىوير

فإننا ال ننكر عىل الربوتستانت أمانتهم برتمجتهم وطبعهم هذه اآلية وفاقا  ]:اليسوعييوسف اثأب 

مرين مع ذلك مل يعبئوا بَم ضمنه فيها يوحنا من الوعيد والتهديد إذ قد ا رتكبوا اثأ ...للنسخة اثأصلية، 

، عىل أَّنم مل يتالعبوا فقط باملعني الزيادة واحلذف املنهي عنهَم كل النهي من التلميذ احلبيب        معا  أ  

. ليت ..عىل املتن املقدس حذفوا وزادوا                                                      حيث اشتهرت اآلية موافقة  مع العقيدة الكاروليكية بل إَّنم 

ا باحرتامه                           م النص اإلهلي وينادون علن ا                                                         شعر  كيف أمكن ملثل هؤالء اثأناس الذين يزدهون ظاهر 

.                                                         أن ينقحوا وةحذفوا منه كلَمت ويغريوا كلَمت بأخرى وفاق ا ملآ رهبمم عليبرضو رته وكفاءته ثأجل الت

 (1)[فمع هذا فتالعبهم ظاهر وما من إنسان ذ  بصرية وبص استطاع نكرانه.

 

                                                           
 .15املرجع السابق، صـــ  1
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o تومعتمدة عىل أسوء املخطوطا ةاليونانيصول ألخمالفة ل الفاندايك ترمجة: 

أرناسيوس يقول القس  اليوناين،خمالفة للنص املوجودة يف كل بيوت النصا رى  الربوتستانتيةالرتمجة 

وعىل ذلك فعيب عىل الربوتستانت الذين يدعون العلم والفهم يف الكتاب أن تفوهتم معرفة ] :سبع الليل

الذ   اليوناينص اثأصيل          خالفا  للنهم أن ةحرفوا الكتاب املقدس عن معناه احلقيقي عليما ذكر وعا ر 

  (1)[ةيقولون أَّنم نقلوا عنه ترمجتهم اجلديد

 

                                                           
 .58م، 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1
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لقد ] أَّنا معتمدة عىل خمطوطات متأخرة وأقل دقة: الفاندايك عن ترمجة غسان خلفيقول الدكتو ر 

ــ فاندايك> النص  ة اليونانياملسمى < النص املقبول> الذ  مجع خمطوطاته  اليوناينتبعت ترمجة < البستاين ــ

الذ  نرشه للعهد اجلديد عىل  اليوناينإ راسمس النص  ىبن.1516س ونرشه يف سويرسا عام              العامل إ راسم  

لذا تعترب  ،من القرن احلاد  عرش إىل الرابع عرش الفرتة املمتدة إىليرجع تا رخيها  ،خمطوطات يونانية

صها تعترب أقل نقاوة                                                     وحيث إن أيد  النساخ قد تداولتها جيال  بعد جيل فإن نصو .خمطوطات متأخرة

 (1)[.ة اثأقدم والتي تعود إىل القرون املسيحية اثأوىلاليونانيمن املخطوطات ودقة 

 
 

                                                           
 .11، مجعية الكتاب املقدس، صـــ رمجة الفاندايكأضواء عىل تغسان خلف،   1
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o !الربوتستانت حتذف سبعة أسفا ر من الكتاب املقدس 

املنترش بني  ،الفاندايك )طبعة دا ر الكتاب املقدس( اليومبني أيدينا  الذ  الكتاب املقدسال يتضمن 

، ومع ذلك فإن ثأن الربوتستانت قد حذفتها                       بعضا  من اثأسفا ر املقدسة  ،ومص أيدى نصا رى العرب

اثأسفا ر القانونية ها <عليوهذه اثأسفا ر يطلق  هبا،اثأ رروذكس والكاروليك يف كافة أنحاء العامل يؤمنون 

        أسفا را   املسمى من وجهة نظرهم > وهم يعتربوَّنا هبذااثأبوكريفاأما الربوتستانت فيسموَّنا <  ،>الثانية

ا ،مدسوسة ثأَّنا ال ترقى إىل مستوى الوحى اإلهلي ال أمهية هلا وخرافات ال موضوعات  نضمتت     ثأَّن 

فهم يؤمنون هبذه  ،الكتاب املقدس بنص    ا  الكاروليك واثأ رروذكس أن هذا حتريف يرىو .يقبلوَّنا

انية التي حذفها اثأسفا ر القانونية الث<اثأسفا ر ويطبعها اثأ رروذكس يف جملد خاص حتت عنوان 

حسب ترتيب  وأ (1)لكتاب املقدس بعد العهد القديميضموَّنا إىل االكاروليك بينَم  ،>الربوتستانت

ال هيمنا يف هذا البحث اثأسباب الذ  دفعت الربوتستانت حلذف هذه اثأسفا ر من  .السفر املحذوف

ا  بأنكتاهبم املقدس، بل ما هيمنا هنا هو إقرا ر الكاروليك واثأ رروذكس  ا صا رخ                               هذا احلذف ي عترب حتريف 

وال يغبي أحدا أن الربوتستانت قد حذفوا  وهذا] :أرناسيوس سبع الليلالقس  يقول من الربوتستانت!

بعض أسفا ر العهد القديم وهي: حكمة سليَمن وحكمة يشوع ابن سرياخ وسفر طوبيا وسفر هيوديت 

ستري وبعض أجزاء من سفر دانيال أمن سفر  ونبوءة با روخ وكتايب املكابيني اثأول والثاين وجزاء

أن يرهبوا سخط  همعليظاهر وتالعب بني يف كالم اهلل وكان الواجب  ءوهذا احلذف هو افرتا )...(النبي

إن كان أحد ةحذف من أقوال كتاب هذه النبوة ةحذف اهلل نصيبه من سفر  :اهلل القائل يف خامتة الكتاب

هم علياملكتوب يف هذا الكتاب. وإن مل يرهبوا سخط اهلل فكان الواجب احليوة ومن املدينة املقدسة ومن 

م الكنيسة ولآلباء الذين عليأن يستحوا من الناس، ثأن حذفهم هذا مضاد لكل الشعوب املسيحية ولت

وا بكوَّنا جزء ا من الوحي اإلهلي.  (2)[                                                   قبلوا هذه اثأسفا ر وأقر 

                                                           

 وما بعدها. 6، صــ  ة السيدة العذ راء حمر بك اإلسكند ريةيسربوتستانت من الكتاب املقدس، كنمقدمة اثأسفا ر القانونية التي حذفها ال :نظرا 1

ـــالقس أرناسيوس سبع الليل،  2  .39م، صـــ 1894ف ـ مص، عام ، مطبعة املعا ر2 متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جـ
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ا    ظ  ابا رات حفلكن خفف من حدة الع ،من هبذه اثأسفا رالربوتستانت ال تؤ بأن البابا شنودةويعرتف 

عدم إيَمَّنم ببعض أسفا ر الكتاب املقدس مثل طوبيا، هيوديت، يشوع بن سرياخ ] :عىل إيَمن املسيحيني

واعتبا رهم إَّنا أبوكريفا  ... عض أجزاء أخرى من الكتاببوبا روخ، سفر احلكمة، سفر  املكابيني و

 (1)[... مثلَم تضم يف ترمجة الكاروليك للكتاب الكتاب املقدس إىلوعدم ضمها 

                                                           
 .15، صــــ 1992، الكلية اإلكلرييكية اثأ رروذكسية، عام 1الالهوت املقا رن جـ ، )مرشف(البابا شنودة الثالث 1
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    ا  فقد أعلن حرب ،وإربات قانونيتها عن هذه اثأسفا ر      كامال     ا  الذ  ألف كتاب اليسوعييوسف اثأب  ا    أم  

ن مجاعة إ]فيقول:  > كشف املغالطات السفسطية                                             رشسة عىل الربوتستانت يف هذا الكتاب الذ  عن وانه

ونزعوا الوديعة اإلهلية املؤمتنة  فا ر القانونية الثانية قد مسخوا الكتاب املقدسالربوتستانت بحذفهم اثأس

 (1)[، إذ إَّنا قد استلمتها من السيد املسيح و رسله الكرام.ها بيعة اهلل املقدسةعلي

 
                                                           

،                                                                                       كشف املغالطات السفسطية  ردا  عىل ما أشهره حديثا أحد خدمة االبروتستانية ضد بعض اثأسفا ر اإلهليةاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .6، 5م، صـــ 1871آلباء اليسوعيني ـ بريوت، عام ا
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 حتريف الربوتستانت للكتاب املقدس على شهادات أخرى

س عىل حتريف الربوتستانت لنصوص مزيد من االقتباسات من كتب الكاروليك واثأ رروذك إليك

م ،الكتاب املقدس الطبعة  امرتمجويقول  .مجيع أنواع التحريفيف ترمجتهم ما رسوا          حيث أَّن 

اثأسفا ر اإلهلية بالتحريف واحلذف وترمجوها  إىلأيدهيم  او    مد   حتىَّنم مل يكتفوا بذلك إرم ] :الكاروليكية

                                                    فإن ه مل يؤرر التقاعد عن مقاومة أولئك املبتدعني وتفنيد  ..(). تلك احلالة عىلاللسان العريب ونرشوها  إىل

فيَم اجرتأوا به عىل كتاب اهلل عز وجل من حمو آيات وحذف أسفا ر منه برمتها أضاليلهم وأكاذيبهم 

وإفاد معانيه والسيَم الشواهد التي تستند إليها العقائد  وتالعبهم فيَم بقي منه بتحريف كلَمته

 (1)[الكاروليكية

 
                                                           

 .5م، صــ 1937، الدا ر الكاروليكية املصية، بريوت عام الرتمجة الكاروليكية طبعة اآلباء املرسلني اليسوعينيالكتاب املقدس،  1
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ف كثرية ينيف ليآلف أصحاب هذه البدعة الوخيمة تأوقد ]:ما ييل الكنيسة اجلامعةوجاء يف كتاب 

فحرفوا  ،كتاب حتتو  عىل اعرتاضات وعظات مآهلا الطعن يف الكنيسة الكاروليكية 31111عددها 

إربات دعواهم                       والر ؤساء ليتمكنوا من  الباباواتعىل  الكتاب املقدس وزيفوا التوا ريخ واقرتفوا الكذب 

 (1)[وكون ابتداعهم هو الدين احلق.

 
                                                           

دير اآلباء الفرنسيسكانيني، القدس، عام  ،                                                        الكنيسة اجلامعة  ردا  عىل صخر الشك وجواب الكنيسة اثأ رروذكسيةأبناء الكنيسة الكاروليكية،  1

 .161، صـــ 1888
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فهذه إيضاحات جلية البيان واكتشافات ساطعة الربهان عن ]: اليسوعياثأب يوسف فان هام  يقول

 )...(تالعب وحتريف آيات كتاب اهلل الرشيف يف ترمجة بروتستانتية كانت ممن دعوا أنفسهم إنجيليني

هي و ريقات انكروا فيها بعض أسفا ر كتاب اهلل وه من املحال ل ونرشفمن مجلة ما أذاعوه من الضال

                                                     ولذا حذفوها من كتاب طبعوه ونرشوه وأذاعوه مد عني أَّنا غري  العزيز وقالوا أَّنا غري منزلة وال موحاة

 (1)[قانونية.

 

                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .3م، صــ 1832
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ال ذا حذفت منه أسفا ر برمتها إمجاعة الربوتستانتية قد مسخت كتاب اهلل ] ويقول أيضا يف كتاب آخر:

 (1)[بل وأَّنم قد تالعبوا بتعبريها وحرفوا معانيها

 

                                                           

، يثا أحد خدمة االبروتستانية ضد بعض اثأسفا ر اإلهلية                                         كشف املغالطات السفسطية  ردا  عىل ما أشهره حداثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .3م، صـــ 1871اآلباء اليسوعيني ـ بريوت، عام 
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 وهذه هي األسباب ريف الربوتستانت متممدحت

ــ كشفت لنا املراجع املسيحية ــ الكاروليكية، واثأ رروذكسية ـ أسباب حتريف الربوتستانت للنصوص  ـ

يقول  .خرىواإلضعاف من عقائد الكنائس اثأ ،موافقة عقائدهم اجلديدة :وهي :الكتاب املقدس

تدحض تعامليه الفاسدة فكان تا رة ةحذف واذا وجد يف الكتب املقدسة آيات جليلة ] :قو رلس هبنام بني

 (1)[ها ما يظنه نقصا بمقتيض آ رائهعليمنها ما يسرتيب منه وتا رة يزيد 

 
                                                           

 .6م، صـــ 1836، دير اآلباء الدومنيكيني ــ املوصل، عام الد رة النفيسة يف بيان حقيقة الكنيسةقو رلس هبنام بني،  1
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منه  كتاب اهلل عز وجل من حمو آيات وحذف أسفا ر عىلفيَم اجرتأوا به ] :الرتمجة الكاروليكيةتقول 

ها العقائد إليوالسيَم الشواهد التي تستند برمتها وتالعبهم فيَم بقي من بتحريف كلَمته وإفساد معانيه 

 (1)[.الكاروليكية

طبعها  فهناك بعض آيات قد مستها أيد  التالعب يف نسخة] :اليسوعييوسف فان هام اثأب يقول 

تالعبهم كان  بأنها تتأكد عليبوقوفك فإنك  )...(فدونك وإمعان النظر بجميعها  انجيليوا بريوت

 )...(                                                                                        مقصودا  إذا أَّنم سعوا فيها بإلغاء احلقيقة الدينية والعقيدة الكاروليكية من متن اآليات اإلهلية

 (2)[.حتريفهم عقيدة اإلهلي املنزل منزلة اآليات اإلهلية املودوعة يف كتاب اهلل الرشيف

ا ما  بأن عىل هذه اآليات التي قد اختا رها اإلنجيلني بتحريفهم أما قد علم القا رئ باطالعه] :           ويقول أيض 

ه من التعبري والتقديم عليبَم اصطلحوا  ه العقائد الكاروليكية فإَّنمعليقصدهم إال إلغاء ما استندت 

لد  عامة  لهمليازعموا سلب اثأسلحة من أيد  بيعة اهلل املقدسة وتربير أض والتأخري والتبديل والتغيري

قد قصدوا بسط الفخاخ أهل الضالل  بأنفقد اتضح مما تقدم  عىل بيعة اهلل احلق وتأييد افرتائهم املؤمنني

ليصطادوا هبا أويل الضَمئر السليمة متالعبني بالعقائد الكاروليكية بتحريفاهتم الظاهر للعيان عىل أنه ال 

تن إال عن معرفة تامة عىل أَّنم قد                                                              معذ رة هلم هبذا التحريف فإَّنم قد ا رتكبوه قصدا  وعمدا  ومل يغريوا امل

 ىومت )...( الرتمجة الكاذبة عىل الصحيحة الكاروليكية غريوا اثألفاظ الوضعية بألفاظ ملتبسة وفضلوا

بل أزادوا اثألفاظ مل  )...( ها كَم يف حتريفهم آية بطرسعليكانت العقيدة واضحة حذفوا اللفظ الدال 

ذلك عن نية سليمة أو سهوا  م ابدوابأَّنهل يمكن القول ف ،اصدهميتضمنها املتن وما ذاك إال وفاقا ملق

 (3)[وخطأ

                                                           
 .5م، صــ 1937، الدا ر الكاروليكية املصية، بريوت عام ملرسلني اليسوعينيالرتمجة الكاروليكية  طبعة اآلباء االكتاب املقدس،  1

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  2

 .5م، صـ 1832

 .6املرجع السابق، صـــ  3
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هو يتضمن و )...(هذا ونبه عىل ما عاروا من التحريف آليات اهلل عز وجل ]:الرتمجة الكاروليكيةتقول 

ة اثأدلة الواضحة والرباهني القاطعة عىل أن نسخة كتاب اهلل الكاروليكية واثأسفا ر القانونية الثانوي

وفيه بيان اآليات التي لعبت هبا يد  )...(فساد إا دخل واليهعلالنص صادقة الرواية مل يدخل  صحيحة

 (1)[الربوتستانت وحرفتها عن مواضعها ملوافقة مذهبهم

 

                                                           
 .6م، صــ 1937، الدا ر الكاروليكية املصية، بريوت عام كية  طبعة اآلباء املرسلني اليسوعينيالرتمجة الكاروليالكتاب املقدس،  1

https://nottansser2.wordpress.com/


  ر اثأرر     عَم   أبو (41) حترف الكتاب املقدس الربوتستانت
 

 /wordpress.com2https://nottansser.مدونة أبوعَم ر اثأرر  

يمدون يد  أنه عا ر عىل الدين املسيحي وجود أناس مسيحيني] :أرناسيوس سبع الليل القسيقول 

ويبدلونه ويغريونه وةحرفونه عىل حسب  اهلل الذ  يعتقدون أنه كالمالتالعب عىل الكتاب املقدس 

 (1)[                                                        هواهم وأغراضهم وأمياهلم الشخصية وتأييدا  لتعامليهم املفسودة

وكيف حرفوا الكتاب  ،التعليم                       الربوتستانت تعزيزا  هلذا صنع أهيا القا رئ ماذا فاسمع ] :يضاويقول أ

 (2)[مهمعلي                ال يكون مضادا  لت حتىاملقدس 

 

                                                           

ـــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1  .61م، صـــ 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جـ

 .65املرجع السابق، صـــ  2
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أن اآليات التي حرفها الربوتستانت ليست للقا رئ احلبيب ح فقد ال ]: اليسوعييوسف  ويقول اثأب

بريوت  انجيليواأن التحريف الذ  ا رتكبه )...( ها أذ أَّنا أخص احلقائق الكاروليكيةعليبآيات ال يعتمد 

ن قصد خفي عىل أنه أوال قد بل عمل يكن عىل ما بيناه يف فاحتة هذا املجموع عىل سبيل الصدفة واالتفاق 

ل لياهذه اآليات بتحريفها أنَم أصبحت موافقة أض )...( نكرها الربوتستانتأمس آيات عقائدية 

 (1)[الربوتستانت املضادة للحقائق الدينية املنصوص عنها يف املتن اثأصيل

 
                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام لتالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفكشف ااثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .83م، صـ 1832
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 الربوتستانتية الفاندايك النصوص احملرفة يف ترمجة

وسنكتفي يف قة لعقائدهم اجلديدة كَم ذكرنا،                      كثري من النصوص ومواف   محرف الربوتستانت يف ترمجاهت

ة  ةواثأ رروذكسية. وكقاعدهذا الكتاب بذكر بعض النصوص املهمة واملتعلقة بالعقائد الكاروليكية        عام 

من أ راد أن ] :أرناسيوس سبع الليلالقس  تدلك عىل مواطن التحريف يف الرتمجة الربوتستانتية، يقول

 التعاليمه أن يسأل عىل عليف ما هي التحريفات التي وضعها الربوتستانت يف الطبعة العربية اجلديدةيعرف 

م الربوتستانت عن عليفيجد أن يف كل ما اختلف فيه تم الكنيسة عليالربوتستانتية اجلديدة املخالفة لت

 اثأصلاملوجودة يف  قيقيالكاروليك اختلف فيه أيضا ترمجة الربوتستانت العربية اجلديدة عن النص احل

 (1)[ويف كل الرتمجات القديمة

 
                                                           

ـــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1  .71م، صـــ 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جـ
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o من  رياسة بطرس حتريف بروتستانتي لتقليل 

  18:16 متي :النص اثأول .1

أ ن ا أ ق ول  ل ك  أ ي ضا : ] :                            ىل لسان يسوع حمدرا  بطرس قائال ع 18:16جاء يف إنجيل متي                  أ ن ت  ب ط ر س                                و 

ة   خ ر   الص 
ه  ذ  ع ىل  ه              و 
ن                 ى              أ ب ن ي ك  يم  ل ن  ت ق و 

اب  اجل  ح  أ ب و  ي و 
ت                   يس 

                    
ا.علي       [    ه 

الرتمجة >< ترمجة احلياة><ترمجة اإلنجيل الرشيف < >الربوتستانتية الفاندايك ترمجة<حسب هكذا النص 

 .>العربية املبسطة

 :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

وعىل هذه الصخر  صخر أنت: وأنا أقول لك] >م 1992ترمجة الكسليك عام <الرتمجة البولسية ><

 [هاعليسأبني كنيستي وأبواب اجلحيم لن تقو  

سأبني كنيستي وقوات املوت  أنت صخر وعىل هذه الصخروأنا أقول لك ]<الرتمجة العربية املشرتكة> 

 [هاعليلن تقو  

لطان ها سعليهذا سأبني كنيستي فلن يقو   أنت صخر وعىل الصخروأنا أقول لك >] اليسوعيةالرتمجة <

 [املوت

وأنا أقول لك ] مع اختلف بسيط> 1897< الكاروليكية القديمة عام <ترمجة بني السطو ر عريب يوناين>

 [هاعليسأبني كنيستي وقوات املوت لن تقو   أنت صخر

وعىل هذه الصخر أبني بيعتي وأبواب  أنت هو الصخروأنا قائل لك ] <ترمجة بني السطو ر عريب رسياين>

 [االشيول ال تغلبه

ترمجة اثأناجيل <> وهذه ترمجة بروتستانتية !! 1833واطس  <طبعة  رجا رد<ترمجة اآلباء الدومنيكان> 

وعىل هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب اجلحيم ال  أنك أنت صخرةوأنا أقول لك ] >1864الرابعة عام 

 [ .هاعليتقو  

 :توضيح املشكلة
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 مكانته، يررون بطرسإن خلفاء  :عقيدة تقول هعلي النص لتؤسس اتستند العقائد الكاروليكية عىل هذ

له  بطرسمدح  يسوعن إ ويقولون أستحق أن يشبه  هوأن ،عىل بقية الرسل من أجل إيَمنه الوطيد       وفض 

ويقولون أن  ،ها كنيستهعليقام التي أصخرة اإليَمن يف كنيسة  بطرسجعل  وقد ،صخرة لصالبة إيَمنهالب

عىل سائر  بطرسفوا الربهان الذ  يتخذ منه الكاروليك  رياسة العدد ليضع الربوتستانت حرفوا

، فَمذا فعل الربوتستانت ؟ بكل بطرسمل يقصد هنا سوى شخص  يسوعفهم يعتقدون أن  ،(1)!الرسل

 كَم يقولون.بساطة حرفوا النص! 

 :مالحظات عىل الرتمجات

تقو  من مدح يسوع  أخرى الصخرة أو بعبا رة بطرس ترتجم النص بوصف يةالرتمجات الكاروليك

مة ترتجم النص وهذا ما يرفضه الربوتستانت، يف حني أنه يف الرتمجات الربوتستانتية القدي لبطرس،

ا لصالح بطرس!  إذ -يف هذه النقطة- ترمجات اثأ رروذكس تتبع ترمجات الربوتستانت يف الغالب                  أيض 

 معتمدة! ال يوجد لدهيم ترمجة

 : رأ  الربوتستانت

خطاب يسوع لبطرس بالكامل إضافة الحقة من كنيسة  تانت أن هذا النص بلبعض الربوتس يرى

واعتربت ]:  ر.ت. فرانس يقول !ا جيب أن تكون لبابا  روماعليالرئاسة ال بأنلتدعيم ادعاء متأخر   روما

الرئاسة  بأنتدعيم ادعاء متأخر  إضافة الحقة قصد هباوالتي خاطب هبا يسوع بطرس  19ــ 17اآليات 

وما  (2)[ أَّنا أضيفت لإلنجيل بعد كتابتهفليس رمة دليل كتايب عىل )...( ب أن تكون لبابا  روماا جيعليال

باإلضافة النص رابت وعىل حد علمي مل يقل أحد من النقاد عىل الكاروليك ف افرتاء إالهذا الكالم 

يتهم ف ،م النصالكاروليكية وفهو غمز يف بطرس والكنيسة  املرجع مهزيف نفس و الالحقة هلذا النص.

يقول بعد ما وضح اسم بطرس ومعناه: حيث  ،الكاروليك بعدم فهم النص واستغالله من الباباوات

                                                           

 . 22املرشق،  ترمجة: اثأب سامي حالق اليسوعي، صـــ  ، دا ربطرس اثأول بني الرسلنظر: ميشيل بريد ر وآخرون، ا 1

 .281، دا ر الثقافة، ترمجة: أدييه شكر ، صــ التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد اجلديد ــ إنجيل متي ر.ت. فرانس،   2
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ها كنيسة املسيح عليبل يصف وظيفته كالصخرة التي تبني  )...(فهو اسم ال يصف طبيعة بطرس]

التالعب إال أن تصبح اسم  رجل  حتىاملذكر حجر  إىلوالكلمة املؤنثة صخرة غريت بالرضو رة 

 (1)[.والذ  ليس له أساس يف النص مر واضح هنا و ردا عىل ادعاء الكاروليكأباثألفاظ 

 
                                                           

 .282املرجع السابق، صــ  1
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الربوتستانت يف  ىلاغ]: فيقول وتستانت بالتالعب يف النصهتم الربا فقد ا،                     لكن الكاتب كان حمايد  و

فاظ والرتكيب والتالعب باثألالقول إن الصخرة هنا ليست بطرس عىل اإلطالق بل اإليَمن الذ  نطقه 

 (1)[اعتبا ر هذه اآلية بمثابة إعالن من يسوع عن بطرس إىليدعو  الكيل للفقرة

 
                                                           

 املرجع السابق. 1
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، مالحظ (1)كذلك اثأ رروذكس تتحايل عىل النص وتقول أن يسوع ال يقصد وصف بطرس بالصخرة 

هذا النص من أقوال  . ف. بروسف :، بل عد اثأستاذ(2)قد را رت حول هذا النص عواصف كثرية      أن ه 

السبب الرئييس لوجود صعوبة يف ] مقتطفات من كالمه اخلطري:  إليكويسوع الصعبة يف تفسريها 

ولو طلب من الربوتستانت أن يذكروا النص املفضل النص ال عالقة له بتاتا بقراءهتا الصةحة وبتفسريها 

تفوق الكنيسة لقد استشهد به لدعم  لدهيم يف الكتاب املقدس لفكرت قلة منهم باقتباس هذا املقطع

 )...( دقة لدعم تفوق أسقف  روما عىل باقي اثأساقفة أكثرالكاروليكية عىل باقي الكنائس وعىل نحو 

بدال  "لقد قلت"هو  أقرتح البعض دون ما دليل خمطوطي يرب ر اقرتاحهم أن النص حرف عن نص أصيل

الكنيسة  إىلأ  إشا رة اذا استطعنا أن نتخلص من فكرة أن النص ال يتضمن  )...( "أنت بطرس"من 

فسوف نفقد االهتَمم هبذه املحاوالت التي تسعى إلزالة ما حسب أنه إ رباك  البابوية إىلالكاروليكية أو 

فرتة الحقة من التا ريخ  إىلينتمي من جادل بالقول أن املقطع الذ  ند رسه  هناك )...( يسببه هذا النص

 (3)[ إليها ىالفرتة التي ينسبه مت إىلوليس باثأحرى  املسيحي

 :أقوال بعض علَمء الكاروليك يف هذا النص وبيان حتريف الربوتستانت

وكالم  قد ذكر بعض علَمء الكاروليك أن ما فعله الربوتستانت يف ترمجة النص هو حتريف ومسخل

قال السيد املسيح  ] :أرناسيوس سبع الليليف عبا رات شديدة اللهجة يقول القس و ،ىبدون معن

(: < وأنا أقول لك أنت الصخرة وعىل هذه الصخرة أبني كنيستي> هذا النص 18: 16لبطرس)متي 

غري أن الربوتستانت لَم  رأوا أن الكاروليك يمكنهم  )...( (الفاندايك )قبل ترمجة يوجد يف كل الرتمجات

سته ت  رئادون أن يكونوا حتيريأن يثبتوا هبذه اآلية  رئاسة القديس بطرس عىل الكنيسة وحيث أَّنم ال 

املعني  ىلاأن تثبت مقال الكاروليك وترمجوها بكالم خ أن أضحي من املستحيل حتىفحرفوا هذه اآلية 

                                                           
 .169،كنيسة ما ر مرقس بمص اجلديدة، صــ تفسري العهد اجلديد )بشا ريت متي ومرقس(املوسوعة الكنسية لكهنة وخدام كنيسة ما ر مرقس ،  1

 .313، دا ر الثقافة، ترمجة: ق. فايز فا رس، ق. فهيم عزيز،  صـــ تفسري العهد اجلديد ــ إنجييل  متي ومرقس ــ، با ركىلأنظر: وليم  2

 .142، 141ب جرجو ر، صــ نجي: دا ر الثقافة، ترمجة ،أقوال يسوع الصعبةف. ف. بروس،  3
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 >أقول لك أنت بطرس وعىل هذه الصخرة أبني كنيستي اوأن<:  أسمع إهيا القا رئ البيب كيف ترمجوها

السيد  إياهفذكره  أيفرتض الربوتستانت أن بطرس كان نيس أسمه )...( يف هذا الكالم؟ هل جتد معني

الربوتستانت أن كنتم قد صممتم النية عىل التحريف  أهياوته؟ فيا هوشهادته بال إلقرا رهاملسيح مكافأة 

جتعلوا كالم السيد املسيح خيرج من معمل حتريفاتكم بدون معني وبدون  قله حرفوا بذوق والأف

      فعال ! ىمعن و باليعجب ويسخر من حتريف الربوتستانت فهأن هنا  وحق للقس (1)[طعم

 
                                                           

 .78م، صـــ 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1
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ةحرفون هذه اآلية  رجاء أن يضعفوا الربهان الذ  يتخذ غري أن الربوتستانت ] :قو رلس هبنام بني ويقول

 (1)[منها لبيان  رياسة بطرس الرسول

 

                                                           
 . 111م، صـــ 1836، دير اآلباء الدومنيكيني ــ املوصل، عام الد رة النفيسة يف بيان حقيقة الكنيسةقو رلس هبنام بني،  1
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 نإيقولون  ساملفاجأة. اثأ رروذكهذه  دونكهذا احلد!  إىل ىقد تظن عزيز  القا رئ أن املوضوع انته

       معلقا   وب عبدهناب يقول ،فوا النص وليس الربوتستانت لتدعيم  رياسة بطرسالكاروليك هم من حر

 !يف الطبعة اجلديدة التعليقلكن حذفوا  (1)[حرفها الكاروليك وجعلوها أنت الصخرة ]:عىل النص

 

                                                           
 .184، اثأنبا ر  رويس بالعباسية، صــ كنوز النعمة ملعونة خدام الكلمة بانوب عبده، 1
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  (1)32ـــ  31: 22إنجيل لوقا  :النص الثاين .2

م ع  ] 32ـــ  31: 22جاء يف إنجيل لوقا 
: <س  ق ال  الر ب       و 
ك ي  ي غ ر ب ل ك م                     

ي ط ان  ط ل ب ك م  ل  ذ ا الش  و  م ع ان  ه 
                    ان  س 

                                         
      

ك ي  
ل ك  ل  ن  أ ج 

ن ي ط ل ب ت  م 
ل ك  !. و 

احل  ن ط ة       ك 
              

               
         

ت             ال  ي ف ن ى             أ ن ت  م  . و  ن ك  يَم 
                       إ 
  < ت ك  و  ع ت  ر ب ت  إ خ  ج   [                             ى  ر 

 :النص حسب الرتمجات العربية

> <ترمجة البابا كريلس> <ترمجة ابن العسال> + مجيع قبطي عريب > <ترمجة حبيب جرجسالفاندايك <

ل ك  ] :وكذلك الرتمجات اثأ رروذكسية الفاندايك الرتمجات الربوتستانتية بعد ترمجة ن  أ ج 
ن ي ط ل ب ت  م 

ل ك              و 
               

      

ي   ك 
     ل 
>.           ال  ي ف ن ى   ت ك  و  ع ت  ر ب ت  إ خ  ج  أ ن ت  م ت ى  ر  . و  ن ك  يَم 

                                                    إ 
  ] 

 [إيَمنك ال يزوللكي  ولكني صليت] >الرتمجة البولسية<

م> <طبعة 1816><ترمجة اآلباء الدومنيكان> <الطبعة اهلندية عام 1897<الكاروليكية القديمة عام 

 [إيَمنكلئال ينقص وأنا طلبت من أجلك ] >1833واطس  م>< طبعة  رجا رد1737

طة> <ترمجة بني السطو ر عريب > <الرتمجة العربية املشرتكة> <الرتمجة العربية املبساليسوعية<الرتمجة 

                 ]أال  تفقد إيَمنك[ اليسوعية[ إيَمنك ال تفقدولكني طلبت لك أن ]> يوناين

 [إيَمنك ال خترسوأنا طلبت لك أن ] >ترمجة بني السطو ر رسياين عريب<

 [إيَمنك ال يفشللكني دعوت اهلل من أجلك يا سمعان لكي  ] >اإلنجيل الرشيف<

 [إيَمنك ال خييبرضعت ثأجلك لكي ولكني ت] >ترمجة احلياة<

 [إيَمنك أال ينها رولكني سألت ] >م 1992ترمجة الكسليك عام <

 :يح املشكلةضتو

و وعدم ربوته  إيَمن بطرسالتقليل من هو السبب و ،<ال يفنى>قوله  هي هاعليالكلمة املختلف 

التي  ،إيَمنك >ئال ينقصل<لـ تعمدوا حتريف كلمة  الفاندايك يقول الكاروليك أن مرتمجي استمرا ره!

 .التفاصيل إليكقاهلا يسوع يف شأن بطرس و

                                                           
 .312، 317، املكتبة البولسية، صــ 3إنجيل لوقا يسوع يف أو رشليم جـــ ،  فهو يف غاية اثأمهية انظر تعليق بولس الفغايل حول النص 1
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 :مالحظات عىل الرتمجات

 من مثل الرتمجات الكاروليكية، وبداية جم الكلمةرتت الفاندايك نالحظ أن الرتمجات الربوتستانتية قبل

الرتمجات  ، رأ  الربوتستانت وخيالف الكاروليك النص بَم يوافق ةترمجوما بعدها تم  الفاندايك

 ! رضون  رياسة بطرساهم أيضا يع ثأَّنم ><يف هذه النقطة اثأ رروذكسية تتبع الربوتستانت يف الغالب

 :أقوال بعض علَمء الكاروليك يف هذا النص وبيان حتريف الربوتستانت

ن أصحاب الدين اجلديد قد إ ] : ثأمهيته                      يف كالم طويل ننقله كامال  أرناسيوس سبع الليلالقس يقول 

 رأس الكنيسة أ  القديس بطرس وخلفاءه هم معصومون وا الكاروليك يقولون أنه من املقر ر أن سمع

ربات هذه احلقيقة يوجد يف الكتاب املقدس يف مجلة حمالت من العهد إو )...( عن الغلط يف مواد اإليَمن

نه أل الكاروليك فعىل ذلك يقو )...( (32ـــ  31:  22اجلديد منها قول السيد املسيح لبطرس يف لوقا )

الن السيد املسيح صىل                                                                           البد أن إيَمن بطرس يبقي دائَم  زاهيا زاهرا  طاهرا  نقيا  ال يشوبه فساد وال غلط

فَمذا عمل الربوتستانت ليتخلصوا من هذا الربهان؟ أَّنم غريوا يف الطبعة <ال ينقص> إيَمنه،  حتىثأجله 

 ربَم إنه عىل أول وهلة ال يظهر  >إيَمنك ىلئال يفن<هي: اجلديدة لفظة لئال <ينقص> إيَمنك بلفظة أخرى و

أهيا القا رئ العزيز الفرق املوجود بني هاتني اللفظتني غري أنه يوجد بينهَم فرق عظيم وبون شاسع  لك

يأتوا املسيحيني ويقولون هلم: أما ضعف براهني  فإن الربوتستانت بعد هذا التغري الذ  قد أجروه بخبث

َّنم أهبا ةحاولون أن يثبتوا عصمة القديس بطرس وخلفائه عن الغلط يف مواد اثأيَمن الكاروليك التي 

ثأجل بطرس واحلال أن السيد املسيح صىل  نه صىلأيستندون عىل نص لوقا الذ  فيه السيد املسيح 

ن يمكن أن ال يفني أيَم أنه أيَمنه )أ  ثأجل عدم مالشاته وعدم اضمحالله( واحلال ال يفنى حتىثأجله 

فهذا ما يقوله الربوتستانت والتحريف الذ  قد أجروه يساعدهم ا          مه فاسد  عليبطرس ويكون مع ذلك ت

الربوتستانت غريوا هذا بنوع القصد   )...( عىل ذلك وهذا هو السبب الذ  محلهم عىل حتريف هذه اآلية

مجات العربية التي                                                                     وليس سهوا  حيث أن لفظة يفنى هي مستجدة والوجود هلا يف النسخ القديمة والرت

َّنم هبذا التغري يقصدون أنفسهم أفهمت أوال يف الرتمجة التي طبعها الربوتستانت  حتىسبق حلد اآلن 
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ذا واشهد عىل نواياهم اخلبيثة وعىل  رداءة الطرق التي يستخدموَّنا إم     حك  أم الكاروليكي؟ عليبطال التإ

  (1)[.مقاصدهم إىلللبلوغ 

 
                                                           

ـــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1  .57، 56م، صــ 1894مطبعة املعا رف ـ مص، عام  ،2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جـ
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حتريف إنجييل بريوت نص لوقا البشري ] :يف كالم شديد اللهجة اليسوعي يوسف فان هاماثأب يقول 

مل اآلية الرشيفة ولَم                              يف سو رية ا رتاعوا خوفا  من هذه اإلنجيلينيينا هؤالء أقد  ر 32، 31: 22إصحاح 

َّنم أسهلها وهي أاخذوا أقرب الطرق و لهملياأضوَّنا عن معناها ويفرسوَّنا حسب لجيدو هلا طريقة ةحو

 )...( ليس فقط مل ينصها ذلك البشري الطاهر ال بل ومل ختطر قط يف باله بلفظةوجاءوا  ا وحرفوهابدلوه

زات بطرس صخرة اإليَمن القويم ما يتعلق بامتيا يف املسائل العقائدية وفيها اثأمهياتفهذه اآلية هي من 

غريت املعني  أخرىبلفظة  ةلفظ ةيف اآلية املنزل ها فبدلواإلياجلدد ومدوا يد التحريف  االنجيليون فافتتح

االنجيليون فقد حرفوا  أما )...(كل التغيري ونسخته كل النسخ ومل يسندوا حتريفهم عىل ظاهر احلجة 

 (1)[فيها اثأخريةيف ترمجتهم  وبدلوا لفظها اآلية

 
                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .9، 8ـ م، ص1832
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o لتقليل من شأن العذ راء مريم بروتستانتي حتريف 

ل  ] 28:1جاء يف إنجيل لوقا خ  ا امل   إلي         ف د  :         ه  ق ال  ال م  ل ك                ال ك  و  ا امل  ن ع م               س  اعلي                     أ ي ت ه  ة     ه  ك  . م ب ا ر 
              ! ا لر ب  م ع ك 
                

.
 
اء  الن س 

 أ ن ت  يف 
 
         

 فَمذا عن الرتمجات اثأخرى؟ العربية الفاندايك هكذا جاء النص يف ترمجة  [         

 :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

 ملريم العذ راء: الرتمجات العربية حول حتية املالكانقسمت 

<ترمجة الكسليك <بني السطو ر عريب يوناين> <العربية املشرتكة> >> <احلياة>< اثأخبا ر السا رةالفاندايك<

ل  ] م> 1992عام  خ  ال م  ل ك  إلي         ف د  :< س  ق ال  ا امل  ال ك  و  ا امل  ن ع م                                     ه  ا!علي                      أ ي ت ه  .    ه   [                 > ا لر ب  م ع ك 

<ترمجة البابا  <ترمجة حبيب جرجس عريب قبطي>كاروليكية> <البولسية>ال رتمجةال> <اليسوعية<الرتمجة 

ها إليفدخل ] <بني السطو ر عريب رسياين><ترمجة ابن العسال>واطس>  < طبعة  رجا ردكريلس السادس>

 [ ، الرب معك >أيتها الـممتلئة نعمةفقال:< إفرحي، 

 :توضيح املشكلة

 بني الربوتستانت من ناحية و عليهاختلف امل قال مالك الرب للسيدة مريم؟ هذه التحية ماذا

م  علياللفظة املختلف  ، وحتديداالكاروليك واثأ رروذكس من ناحية ا> علي               ها <امل  ن ع  >أم      ه  ة  ع م 
ئ ة  ن 
       < امل مت ل 

       
 ؟          

  :الفرق بني العبا رتني

القضية تستوعب  حتىدعني أوضح لك عزيز  القا رئ الفرق بني العبا رتني  ؟بني العبا رتني ما الفرق

ا امل  ن ع م   : <العبا رة اثأوىلباختصا ر شديد  .      جيدا   ا!علي                     أ ي ت ه  ها السالم مثل أ  برش عليتعني أن مريم >     ه 

ئ ة  <:العبا رة الثانية وهكذا يقول الربوتستانت، ،ها ببعض نعمهعليعىل هذا الكوكب لكن أنعم اهلل 
     امل مت ل 
        

ة   ع م 
       ن 
ة نعمة بالرب أو هي مصد ر النعمة لألخرين، ومشا ركة يف ها السالم مملوءعليتعني أن مريم  >  

وبَم أن الكاروليك ترفع من شأن  ،هكذا يقول الكاروليك ومن وأفقهم من اثأ رروذكس عملية الفداء

                           ما فعلته الربوتستانت حتريفا  ت اعترب ،من دون اهلل بل جعلتها هلإ مع اهلل تؤهلها كادت أن حتىالعذ راء 

 فة للعقائد الكاروليكية.وخمال يف نص اإلنجيل
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 :مالحظات عىل الرتمجات

ا امل  ن ع م   < إىلويالحظ هنا أن ترمجات الكنيسة الربوتستانتية هي التي ترتجم قول املالك  ا!علي                     أ ي ت ه  >     ه 

ويقفون  ،واثأ رروذكس ليس هلم ترمجة> أيتها الـممتلئة نعمة< إىلرتجم توترمجات الكنيسة الكاروليكية 

 يف هذه النقطة! قول الكاروليك يف الغالب إىليميلون  وان كانإو ،عىل احلياد

 : رأ  الربوتستانت

 دهتاوال :مثل ،النعم ها ببعضعليمثل باقي البرش إال أن الرب أنعم  الربوتستانت السيدة مريم يرى

ملها إذ إن الرب شها عليخاطب املالك مريم بوصفها املنعم ] :وليم ماكدونالد يقول املفرس ! بنهال

( مل يصل املالك ملريم وال عبدها بل حياها 1) وها هنا مالحظتان جيد ر اثأخذ هبَم: بامتياز زيا رته هلا

 (1)[.هاإليها أو قال أحسن عليومل يقل هلا إَّنا ممتلئة نعمة بل قال إن اهلل أنعم ( 2فقط: )

يقول  >الـممتلئة نعمة< ا بـوهم ما ذلك يعيبون عىل الكاروليك سوء الفهم للعبا رة اثأصلية حتى ترمجوه

وبالطبع كان سوء الفهم و راء ترمجة هذه العبا رة " السالم لك يا مريم أيتها ]يقول:  ليون مو ريسالقس 

 (2)[.وأن يفهم من هذا أن مريم ستكون مصد ر نعمة لآلخريناملمتلئة نعمة" 

 :ستانتأقوال بعض علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيان حتريف الربوت

ة مريم العذ راء اعترب الكاروليك واثأ رروذكس ما فعله الربوتستانت حتريف وتقليل من شأن السيد

لكن حاول البعض و ،املبارش يف نص اإلنجيلاملتعمد وبالتحريف  هممامع اهت ،واحلط من مكانتها

املمتلئة نعمة> وال يوافقون عىل عبا رة <  ] :يقولحيث  البابا شنودةمثل  ،الصدمةالتخفيف من حدة 

السَمء اثأمر الذ  يعتقد  إىلوينكرون صعود جسد العذ راء  ها>عليبل يرتمجوَّنا <املنعم (  28: 1)لوقا 

 (3)[به الكاروليك واثأ رروذكس

                                                           
 .251، صــ 1، دا ر الثقافة جــ تفسري الكتاب املقدس للمؤمنوليم ماكدونالد،  1

 .69، ترمجة نيكلس نسيم، دا ر الثقافة، صــ التفسري احلديث العهد اجلديد إنجيل لوقاليون مو ريس،  القس 2

 .19، صــــ 1992، الكلية اإلكلرييكية اثأ رروذكسية، عام 1الالهوت املقا رن جـ ، )مرشف(البابا شنودة الثالث 3
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                                  ومن مظاهر عدم إكرامهم هلا أَّنم بدال  ] من شأن العذ راء مريم وعدم إكرامها فيقول: ا         ذلك حتقري   يرىو

 (1)[ها>علي< املنعم  إىليغريون الرتمجة نعمة> كَم برشها املالك  من تلقيبها <باملمتلئة

 

                                                           
 .84املرجع السابق، صــ  1
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]  :التايل املوسوعة الكنسيةجاء يف  ،هكذا يقول علَمء اثأ رروذكس اطئةخغري دقيقة و الفاندايك ترمجة

أعطى املالك السالم للعذ راء وهو هبة اهلل التي ينفرد هبا أوالده عن باقي العامل " ليس سالم قال إهلي 

والتي ترمجت خطأ  اليوناينا ممتلئة نعمة ) كَم يف النص القبطي وبأَّن( ووصفها 21: 57لألرشا ر" )إش 

 (1)[(هاعلياملنعم  إىليف الطبعة البريوتية 

 
                                                           

،كنيسة ما ر مرقس بمص املوسوعة الكنسية لتفسري العهد اجلديد )بشا ريت لوقا ويوحنا(ديدة، كهنة وخدام كنيسة ما ر مرقس بمص اجل 1

 .19، صـــ 2اجلديدة، جـــ 
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ماذا قال املالك؟ " سالم ]أسقف البحث العلمي يف الكنيسة اثأ رروذكسية:  اثأنبا غريغو ريوس يقول

لتعبري معناه أن هذا االختيا ر أَّنا فتاة أو عذ راء مشحونة بالنعمة، والكلمة لك أيتها املمتلئة نعمة، وهذا ا

الرتمجة  حتىتعني أَّنا مآلنة، ومآلنة،  )...( ة التي استخدمت والرتمجة القطبية الدقيقة التي نقلتااليوناني

وال  اليوناينطابق اثأصل ها، هي ترمجة غري دقيقة، ال تعلية املتداولة التي قالوا فيها املنعم لياالبريوتية احل

 (1)[الرتمجة القبطية اثأصلية

 
                                                           

 .5، حمارضة صوتية مفرغة، صــالعذ راء يف اثأجبيةاثأنبا غريغو ريوس،  1
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فعبا رة املمتلئة ] :مينا جاد جرجسحتريف يف نص اإلنجيل هكذا يقول القمص  >هاعلياملنعم <عبا رة 

عن  ها والتي يقول هبا الربوتستانت فال متيز العذ راء يف يشءعليأما عبا رة املنعم                     نعمة هي اثأدق تعبريا  

 (1)[.كَم تلك العبا رة هي حتريف يف نص اإلنجيلوال يمنحها أ  إكرام  ةأطاخلبقية البرش 

 
                                                           

 .253، مكتبة املحبة، صـــ زهرة البخو ر مريم العذ راءالقمص مينا جاد جرجس،  1
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 رزق اهلل القس هكذا يقول  ،ذلكإىل  والربوتستانت قصدوا ،ةف   ر  حمو فاسدة >اهعلياملنعم <عبا رة 

ة اليونانيالن الكلمة        غلطا  ها علياملنعم                                           وقد ترجم الربوتستانت عوضا  عن املمتلئة نعمة]  :ملطي

عملة عند القديس لوقا البشري هي كيخر يتوميني وهي تعني فقط ممتلئة نعمة أو مصو رة مثبتة يف املست

 أكثرفمن هنا يظهر لنا أن املرتمجني الربوتستانت مل يعرفوا املعني احلقيقي و                              النعمة ومل تعن شيئا  آخر أبدا  

 (1)[ح العبا رة ملقاصدهمالنص قد عملوا هكذا بالقصد لتصل مما هو ا رجح أَّنم لَم أفسدوا وحرفوا

 
                                                           

 .91، 89، مطبعة اهلالل بمص، صـــ جواب الكنيسة اثأ رروذكسية عىل االعرتاضات الربوتستانتيةهلل ملطي،  رزق ا 1
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فقال يف كالم  ،حتريف الربوتستانت وأسبابه ووضح فقد خلص املشكلة أرناسيوس سبع الليلالقس  ا    أم  

أحد أن الكاروليك وغري الكاروليك يبجلون العذ راء مريم البتول  ى عىلأنه ال خيف] طويل نختصه هنا:

وعىل ذلك فالبد أن نجد حتريفا ما يف الرتمجة  ن وفرغ >أما الربوتستانت فيقولون عنها أَّنا <ماعو )...(

أن لوقا البشري قال عن العذ راء الربوتستنتية اجلديدة يف ما خيص فخر العذ راء ومريم ورشفها 

ــ املرتجم ــ  غري أنه مل جيرس )...( >ك يا ممتلئة نعمةعليها املالك قال السالم إلي(: <فلَم دخل 28:1مريم)

لفظة <ممتلئة نعمة> الثقيلة عىل أذنه التي ال لفإنه عوضا  )...(                         رف الكتاب حتريفا  ظاهرا  هذه املرة أن ةح

بدل هذه اآلية أثأنه  خف عىل قلبه من اثأوىلأتقد ر أن تسمع إكرام العذ راء مريم قد وضع لفظة أخرى 

ن تعرف سبب هذا ك يا مشاط أعليها> أنه ال يعرس عليباآلية اآلتية < السالم لك أيتها املنعم  )...(

أن جل مرغوهبم هو أن يبخسوا رشف العذ راء  الربوتستانتالتحريف وما هو الغرض الذ  يقصده به 

 )...( ها>عليوهذه هي فائدة التي جينوَّنا من تغيريهم لفظة <يا ممتلئة نعمة> بلفظة <أيتها املنعم  مريم

يف الكتاب املقدس ليقاوموا  ف واحلذالتحريف والتغيري إىلمساكني أهيا الربوتستانت الذين يلتجئون 

  (1)[عبادات الكنيسة الكاروليكية

                                                          غري أنك قد  رأيت يف آخر الزمان مرتمجا  بروتستانتيا طبع ترمجته يف :]  اليسوعياثأب يوسف  يقول

إلد راكه مريم ممتلئة نعمة بل  إذ مل تكن وفاقا منها لفظة ممتلئة ىفالغبريوت ونرشها يف اثأقطا ر السو رية 

وقالوا  فحا ر الرشقيون واندهشوا اليوناينما اعرتضته قال أن ترمجة وفق اثأصل  ذاإها فقط وعليمنعَم 

 ،القضية كلها ص لنالخهذا االقتباس والذ  قبله ي  (2)[التحريف؟ اكيف جاء هذا الرجل بمثل هذ

سباب التي دفعتهم مع ذكر اثأ، متعمدينفعلوا ذلك  والربوتستانت خطأ الفاندايك العبا رة املرتمجة يف

 رم يسأل النصا رى من الذ  حرف الكتاب املقدس؟ ،هلذا

                                                           
 .74، 73، 71م، صــ 1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام تحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفكشف التالعب والاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  2

 .61م، صـــ 1832
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o  ؟ تعاليمأم  تقاليد ؟سباق التحريف! 

د ر الترشيع املسيحي امص منوهو<= التقليد  التقاليدهناك عدة نصوص جاءت يف العهد اجلديد تذكر 

أن الكتاب  الف ذلك إذ ترىختولكن الكنيسة الربوتستانتية  >يف الكنيسة الكاروليكية واثأ رروذكسية

؟ بكل بساطة هذه اثأخرية فَمذا فعلت ،املسيحية التعاليماملقدس بمفرده يعد قاعدة كافية جلميع 

والنصوص التي تذم  لتمدح التعليم، إىلترمجة النصوص التي متدح التقليد وترمجتها  دجاءت عن

املرتمجني  ، ال بد من حتريفها!يؤمنون بهكيف الكتاب يمدح التقليد وهو ال  إذ .ها كَم هيالتقليد تركت

املقام ال والنصوص كثرية بالطبع  ،وعقيدهتاوالكنائس ترتجم نصوص الكتاب املقدس حسب هواءها 

بعض الباحثني  تعليقلكن سنعرض هنا أهم النصوص مع  ،كلها عليها والتعليقيسمح بعرضها 

 .توافق عقائدهملنصوص التي ال حتريف الربوتستانت هلذه ا واثأ رروذكس وبيانالكاروليك 

 .هذه الشهادات والنصوص بمزيد من التفصيل تعالوا ند رس

ــ فلعل مرتمجيها ] :شنودة ماهر إسحاقالقس  يقول  ــ نسخة بريوت ــ ــ بسبب أما بالنسبة للرتمجة العربية ــ

ترمجتهم العربية  عندما وضعواعدم فهمهم للتقليد وإنكا رهم إياه قد أوقعوا أنفسهم يف حرية وا رتباك 

ولكنهم عندما ترمجوا  تقليد إىل )...(البريوتية فإَّنم بصدد كالم السيد عن تقليد الفريسيني ترمجوا كلمة 

( وجتنب كل من ال 15:2تس  2) التقاليدويص فيه أهل تسالونيكي بحفظ ل بولس الذ  يوكالم الرس

> كَم ترمجوها من قبل كالم السيد ضد تقليد تقاليد<  إىلفلم يشاؤوا أن يرتمجوها  )...( يسلك بموجبها

ل لَم أجراه عليومن كل ذلك يتضح لنا أنه ال ت )...( >تعاليمكلمة < إىلبل ترمجوها الكتبة والفريسيني 

> تعاليم> ومرات بمعني <تقاليدبمعني< ة الواحدة مرةاليونانيأصحاب الرتمجة البريوتية من ترمجة الكلمة 

ولكن اثأمر يف غاية الوضوح قال السيد املسيح أنَم قد  )...( تقليد املسيحيةسوى  رغبتهم يف أنكا ر ال

والفريسيون ملنفعتهم  تقليداهتم اخلاصة التي هي من وضع الناس والتي وضعها الكتبة اليهودأنكر عىل 

 (1)[اخلاصة

                                                           
 .27ــــ  26، )تقديم البابا شنودة الثالث(،أنبا  رويس بالعباسية، صــ بحث يف التقليد املقدسالقس شنودة ماهر إسحاق،  1
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حدة التحريف من  البابا شنودة الثالث يتأسف عىل ما فعله الربوتستانت يف كالم حاول فيه التخفيف

 وال يملك اجلرءة >حتريف<ا من كلمة بيفو هشنودة عند فالبابا ،عىل إيَمن املسيحيني اثأ رروذكس ا     خوف  

فإن أخوتنا الربوتستانت يف الرتمجة  ولألسف] :يقول! مع أن اثأمر واضح يتهم هبا الربوتستانتل

 التقاليديف اثأمو ر التي تؤيد فكرة  (تقاليد                ( بدال  من كلمة )تعاليموضعوا كلمة ) البريوتية للكتاب

 (1)[.الباطلة وترفضه الكنيسة املقدسة التقاليدد يف كل ما يدل عىل ليلواستبقوا كلمة تق

                                                           
 .63، صــــ 1992ة اإلكلرييكية اثأ رروذكسية، عام ، الكلي1الالهوت املقا رن جـ ، )مرشف(البابا شنودة الثالث 1
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 فيقول: تقاليدبخصوص ترمجة كلمة  الفاندايك من مرتمجي يوحنا فوز  بشا ويتعجب القمص 

م عليالرتمجة البريوتية التي بني أيدينا ت يف اآليات السابقة و ردت يف تقاليدوالعجيب أن كلمة تقليد و]

.. واثأعجب من هذا أن " تقاليد" تقليد و هييف حني أن الكلمة الصحيحة يف اللغات اثأصلية  تعاليمو

فقد " ( " فقد أبطلتم وصية اهلل بسبب تقليدكم  15:  6ة التي و ردت يف ) مت اليونانينفس الكلمة 

 (1)[تقليد الكتبة والفريسيني يذم فيه السيد املسيحترمجت كَم هي " تقليد " ثأله موقف 

 

                                                           
 .  174، كنيسة السيدة العذ راء بعني شمس الغربية، صـــ د راسات يف الالهوت العقيد  واملقا رن اجلزء اثأولالقمص يوحنا فوز  بشا ،  1
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ــ فاندايك> ىأخش ] :غسان خلفيقول د.  وهم إنجيليون وذلك قبل  أن يكون واضعوا ترمجة < البستاين ــ

الكنائس التا رخيية،  تقاليد رغبوا يف جتنب اإلحراج يف وقت هم كانوا يعرتضون فيه عىل سنة،  141

  (1)[همعلي                 م> لئال  تكون حجة علي< ت إىلفغريوا كلمة <تقليد> 

 وهذا ما حدث بالفعل تعالوا نلقي نظرة عىل أهم هذه النصوص يف السطو ر القادمة !

 
                                                           

 .41، مجعية الكتاب املقدس، صـــ أضواء عىل ترمجة الفاندايكغسان خلف،  1
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 2:11كو 1 :النص اثأول .1

 ؟ النص حسب ترمجةتقاليدأم  تعاليمهل  2:11 كو رنثوسأهل  إىلماذا قال بولس يف الرسالة اثأوىل 

،          ف أ م د  ]العربية يقول:  الفاندايك
 
ء ون ن ي يف  ك ل  يش   م  ت ذ ك ر  ة  ع ىل  أ ن ك  و  م  أ هي  ا اإل خ  ك    ح 
 
حت  ف ظ ون                                                                         ك َم   التعاليم             و 

ا  ل م ت ه  .إليك            س   لكن للرتمجات اثأخرى  رأ  آخر؟ [   م 

 نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى:

 ل الرشيف>><احلياة> <اإلنجيالفاندايك:<تعاليم إىلالرتمجات التي ترمجت قول بولس 

: <البولسية> <اثأخبا ر السا رة> <بني السطو ر عريب تقاليد إىل الرتمجات التي ترمجت قول بولس

 <العربية املبسطة>يوناين>

 ><الكاروليكية القديمة>اليسوعية: < تقاليدبدل  سننوضعت  ترمجات

 >ترمجة  رجا رد واطس<<اآلباء الدومنيكان> تقاليدبل  وصاياترمجات وضعت 

 :شكلةتوضيح امل

واملرتمجني يرتمجون ، التقاليد للكتاب املقدسالكاروليك يستخدمون هذا العدد كدليل عىل مساواة 

فالكنائس التي تؤمن بالتقليد كمصد ر من مصاد ر الكنيسة  النصوص حسب أهوائهم وعقائدهم،

فعله الربوتستانت هذا ما  ؟! تعاليم إىلوالذين ال يؤمنون بالتقليد ترمجها  تقاليد إىلت قول بولس ترمج

 ،قائدهمع يناسب حتىالكتاب  حرفواَم كان منهم إال أن ف ،ال يؤمنون بالتقليد فهم الفاندايك يف ترمجة

 !هذا ما حدث بكل بساطة

 :مالحظات عىل الرتمجات

وترمجات الكنيسة  تعاليم إىلنالحظ أن ترمجات الكنيسة الربوتستانتية هي التي ترتجم قول بولس 

قول  إىلواثأ رروذكس ليس هلم ترمجة وأن كانوا هنا يميلوا  ،تقاليد إىلترتجم قول بولس الكاروليكية 

 .الكاروليك إليَمَّنم بالتقليد كمصد ر من مصاد ر الكنيسة

 .تعرف عىل حتريف الربوتستانتلنهذه املشكلة  حولبعض الباحثني  وإليك آ راء
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 :ن حتريف الربوتستانتأقوال بعض علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيا

 paradoosseisة اليوناني" فبتعاليمأما الكلمة املرتمجة بالعربية "] :تاد رس يعقوب ملطييقول القمص 

ا أو بالتسليم "التقاليدوهي تعني " ا كثرية، متس العبادة الكنسية، شفاه                                                                         ، فقد سلمهم الرسول أمو ر 

فخا رستيا وغريها من التدابري اخلاصة سة اثأاملكتوبة، مثل مما ر التعاليمالعميل، وليس بالرضو رة ب

 (1)[بالعبادة.

عرشة مرة يف  رالث وهي تعني التقليد παράδοσιςة اليونانيترد الكلمة ] :غسان خلفيقول القس 

( 14:1( و<تقليدات آبائي> )غل 8:2( و <التقليد> )كو 3:7العهد اجلديد، مثل <تقليد الشيوخ> )مر

ة اليونانيفاندايك الكلمة <التقليد> يف كل مرة ترد فيها الكلمة  واستعملت ترمجة البستاين ــ

παράδοσις :م>إليك( كَم سلمتها التقاليد) التعاليم<وحتفظون  2:11كو1، ما عدا رالرة أماكن 

ــ فاندايك" كلمة التقليد  )...( م يف هذه اثأماكن الثالرة عليكلمة الت إىلفلَمذا غري واضعوا ترمجة " البستاين 

ها من  رسائل بولس أخيش أن يكون واضعوا ترمجة " البستاين ــ فاندايك" وهم إنجيليون إليتي أرشنا ال

الكنائس التا رخيية  تقاليد رغبوا يف جتنب اإلحراج يف الوقت هم كانوا يعرتضون فيه عىل  141وذلك قبل 

م الكتاب املقدس عليون أن تنجيلييعتقد اإل )...( همعلي                 م لئال  تكون احلجة عليت إىلفغريوا كلمة تقليد 

 )...(التي ال توافق منطوق الوحي اإلهلي  التقاليدهو اثأساس والفيصل لعقيدة الكنيسة لذلك يرفضون 

هذه الرتمجات  رغبوا يف أن جيعلوا كتب العهد اجلديد تنطق بَم قالته  اواخلشية هنا أن يكون واضعو

 (2)[.                       الكنيسة الحقا  يف التا ريخ

ال يؤمنون  التقليد إىل التعليم ثأَّنم رروذكس والكاروليك أن الربوتستانت حرفوا هذا باعرتاف اثأ

حتريف من أجل  أنه وحده، هو مصد ر العقائد املسيحية والعتقادهم أن الكتاب املقدسبالتقليد 

 .املعتقد حتريف من أجل الكنيسة

                                                           

 .241 رويس بالعباسية، صــ  اثأنبا، تفسري  رسالة بولس إيل أهل كو رنثوسطي، تاد رس يعقوب مل 1

 .42، 41، 41، مجعية الكتاب املقدس، صــأضواء عىل ترمجة الفاندايكغسان خلف،  2
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 15:2 تسالونيكي2: النص الثاين .2

 ؟ بـ تمسكال إىلنجد أن بولس يدعوا اثأخوة  15:2 كيأهل تسالوني إىلبولس  يف  رسالة الثانية

ة  ]النص يقول:  الفاندايك ترمجةحسب  و  وا ب                                     ف ار ب ت وا إ ذ ا أ هي  ا اإل خ  ك  مت  س  اء   التعاليم               و  و  ا، س  وه  ل م ت م  ي ت ع 
                            ال ت 
     

ال ت ن ا. س  ان  ب ال ك ال م  أ م  ب ر   رتمجات اثأخرى هلا  رأ  آخر؟اللكن  [                                      ك 

 :ة يف الرتمجات العربية اثأخرىنظر

<بني السطو ر عريب <العربية املشرتكة>>الفاندايك< :تعاليم إىلنص بولس  ترمجات ترمجت

  <ترمجة احلياة> يوناين><اإلنجيل الرشيف>

<العربية  <الكاروليكية القديمة><اآلباء الدومنيكان>:<البولسية>تقاليد إىلنص بولس  ترمجات ترمجت

 .السنن إىلترمجت الكلمة  >اليسوعيةالرتمجة < ،>م1811< طبعة  رجا رد واطس><ترمجة املبسطة>

  :توضيح املشكلة

فالكنائس التي تؤمن بالتقليد كمصد ر من مصاد ر الترشيع الكنيس ترمجت قول هذه املشكلة كسابقتها 

ولس عن نوعني يف هذا العدد يتحدث ب، وتعاليم إىلوالذين ال يؤمنون بالتقليد ترمجها  تقاليد إىلبولس 

 .لذلك يتمسك الكاروليك بالنص ،والشفو  ،الكتاب املقدس: من التقليد الكتايب

 :مالحظات عىل الرتمجات

وترمجات  ،تعاليم إىلنصيحة بولس الحظ أن ترمجات الكنيسة الربوتستانتية ومن تبعها ترتجم ي

 .تقاليد إىلالكنيسة الكاروليكية ترتجم 

  رأ  الربوتستانت:

الكنائس أو القادة الدينيني لكن أية  تقاليدلتربير  هذا العدد يستعان به أحيانا ]:ماكدونالد وليم يقول

 البرشية مقبولة كأَّنا مساوية للكتاب اهلل التقاليدإن كانت  بل خطرة مناهضة لكلمة اهلل هي باطلة تقاليد

 (1)[.وبطالن بعضها اآلخر التقاليدفمن ذا الذ  يقر ر صحة بعض 

                                                           
 .1169، صـــ 3، دا ر اثأخوة للنرش، جــ ، تفسري الكتاب املقدس للمؤمنوليم ماكدونالد 1
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 :علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيان حتريف الربوتستانتأقوال بعض 

 ،الربوتستانت حتريف يف نص الكتاب املقدس هاعتربت الكنيسة الكاروليكية واثأ رروذكسية ما فعلت

 حيث ،التقاليدب هاه الكنيسة الكاروليكية لتمسكعليوأَّنم تعمدوا ذلك هلدم الدليل التي تستند 

 .بالقيمة لألسفا ر املقدسة التقاليدلكاروليكية هذا العدد إلظها ر موازاة تستخدم الكنيسة ا

 :أقوال بعض الباحثني التي توضح التحريف الربوتستانتي إليكو

وىف الرتمجة  ]:تقاليديقولون أن الكلمة اثأصلية تعني  باملوسوعة الكنسية لتفسري العهد اجلديدنبدأ 

تي تسلمتموها"، وهذا يدل عىل أمهية التقليد الشفاهي الذى ال التقاليد"متسكوا باثأصلية لإلنجيل 

 وال أعلم أ  ترمجة أصلية يقصدون؟ (1)[تتمسك به الكنيسة

 
                                                           

،كنيسة ما ر مرقس بمص (تفسري  رسائل بولس، املوسوعة الكنسية لتفسري العهد اجلديد )مص اجلديدةكهنة وخدام كنيسة ما ر مرقس ب 1

 .437، صــ 4اجلديدة، جــ 
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أن جمرد  حتىأنه شهري لد  اجلميع نفو ر الربوتستانت من أمر التقليدات ] :اليسوعييوسف يقول اثأب 

فهذا  )...(أهل تسالونيكي  إىلبرسالته  ىفقد تكلم الرسول املصطف )...(استَمعها أ رعد منهم الفرائص

أَّنم بدلوا لفظة بلفظة  )...(التمييز املبني رضيب التقليدات قد أقلق أفكا ر الربوتستانت وال عجب بذلك 

فهكذا  )...(م عليفبدلوها بلفظة ت )...(وضعوا كلمة عوضا عن كلمة فتاليش املعني املقصود من بولس 

 (1)[وتستانتية املمسوخة ومل هيتدوا عىل التحريف النفاقيتلك الرتمجة الرب اأنخدع مطالعو

 
                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي،  1

 .12،13، 11م، صـــ 1832
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أنه معروف من اجلميع أن الربوتستانت ينكرون التقليدات أ  كالم  ] :أرناسيوس سبع الليليقول القس 

 )...( اهلل الذ  مل يسطر يف الكتاب املقدس واحلال أن العهد اجلديد يذكر التقليدات ويأمر بالتمسك هبا

قال بولس يف  رسالته الثانية  )...( الربوتستانت يف الرتمجة اجلديدة املحرفة ليبطلوا التقليدات؟فَمذا صنع 

وهذا هو املوجودة يف الرتمجة  هذا هو النص احلقيقي( )ومتسكوا بالتقليدات( 14:2تسالونيكي) إىل

انت لفظة تقليدات بلفظة العربية الربوتستانتية املطبوع يف لندن أما يف الطبعة اجلديدة فقد غري الربوتست

 (1)[اليوناين                                                          خالفا  لكل الرتمجات ولكتاب الربوتستانت القديم نفسه وللنص اثأصيل  تعاليم

 
                                                           

ـــ قس أرناسيوس سبع الليل، ال 1  .59م، صــ1894، مطبعة املعا رف ـ مص، عام 2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جـ
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أما عن آية بولس الرسول التي نحن يف صددها  ]                                       ويقول أيضا موضحا  سبب حتريف الربوتستانت:

اإلهلية الغري مكتوبة وعىل  التعاليمفليس اثأمر كذلك ثأَّنا حترض املؤمنني عىل الثبات يف التقليدات أ  

وحيث أن الربوتستانت ال هيضمون التقليدات فقد حرفوا هذه اآلية وغريوا فيها لفظة  التمسك هبا

انه  )...( هم اجلديدةمليايتخلصوا من هذه التقليدات التي تعرقلهم يف كل تع حتى تعاليمتقليدات بلفظة 

ويبدلونه  )...(ني يمدون يد التالعب عىل الكتاب املقدسعا ر عىل الدين املسيحي وجود أناس مسيحي

 (1)[)...(ويغريونه وةحرفونه حسب هواهم

 
                                                           

 .61املرجع السابق، صـــ  1
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ولئن كان الربوتستانت حاولوا أن ] :وهو يعلق عىل نص بولس الرسول غريغو ريوس اثأنباويقول 

إال أن مجيع  )...( وكتبوها عىل غري ما تقيض أمانة الرتمجةالتقليدات  إىليتخلصوا من هذه اإلشا رة 

النصوص يف شتي النسخ اخلطية واملطبوعة للكتاب املقدس يف سائر اللغات والطبعات ما عدا طبعات 

 (1)[ا.الربوتستانت ترمجت هذه اآلية عىل النحو الذ  أربتنها هن

 
                                                           

 .38، دير اثأنبا  رويس بالعباسية، صــ التقليد املقدساثأنبا غريغو ريوس،  1
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o الكهنوت! رس حتريفات من أجل 

لسبعة عند الكاروليك من املعروف أن الربوتستانت ال تؤمن بالكهنوت <وهو أحد أرسا ر الكنيسة ا

الرس حسب فهم الكنيسة  اوبَم أن هناك نصوص يف الكتاب املقدس تتحدث عن هذ واثأ رروذكس>

فَمذا يفعل الربوتستانت أجتاه هذه النصوص؟! بكل بساطة حرفوا ، الكاروليكية واثأ رروذكسية

ستانت كَم يرتمجون كلمة الربوتنالحظ أن اثأخوة  ] :الثالث البابا شنودةيقول   .هكذا فعلوا، النصوص

قسيس  إىلكذلك يعملون العكس فيرتمجون كلمة شيخ  شيخ ملحا ربة الكهنوت إىلن هقسيس أو كا

 (1)[للخلط بني  رتبة القسيس و رتبة اثأسقف

 
                                                           

 .66، صـــ 1989يكية اثأ رروذكسية، عام ، الكلية اإلكلريالكهنوت اجلزء اثأولالبابا شنودة الثالث،  1
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إن املوضوع ليس هو جمرد خالف يف ] :جمرد خالف يف الرتمجةيقول أن املوضوع ليس  أكثرويوضح 

الذ  يقوم به فهو الذ   إنَم اثأمر اجلوهر  هو العمل الكهنويت         أو شيخا                           الرتمجة أن ندعو شخصا قسا  

 (1)[يميزه

 

                                                           
 .72املرجع السابق، صـــ  1
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بدوها يف ما تعلق أمن التحريف قد  ىننا نأخذ مبينني طريقة أخرإف]: اليسوعييوسف يقول اثأب 

التغيري ا ما سالتهم عن سبب وإذ )...(كهنة بلفظة شيوخ نجيليوا بريوتإقد ترجم  )...(باثأرسا ر اإلهلية 

 (1)[.سندوا تالعبهم لَم أجابوك بدليل مقنع و ظاهراأوالتبديل وعىل أية حجة 

 الكهنوت!رس بعض النصوص التي تالعب فيها الربوتستانت لتخلص من  إليكو 

ــ  41: 15أعَمل الرسل  :النص اثأول.1  41ــ

ـــ  41: 15أعَمل الرسل  يف جاء  يال  ] 41ـ ت ا ر  س  ا ب ول س  ف اخ  أ م  ة                                   و  ع م 
ة  إ ىل  ن  و  ن  اإل خ 

د عا  م  ت و  ر ج  م س  خ          و 
                    

                          

.
 
 اهلل
 
س    

ن ائ  د  ال ك  د  ي ة  ي ش 
ك يل يك  ي ة  و  و ر   س 

ت از  يف     ف اج 
                        

                     
             .] 

< الرتمجة  املشرتكة><العربية املبسطة>العربية <>الفاندايك< :هكذا النص يف الرتمجات اآلتية

ترمجة الكسليك ><1816< الطبعة اهلندية عام باء الدومنيكان><البولسية> <ترمجة احلياة> <اآل>اليسوعية

 <بني السطو ر عريب يوناين> <بني السطو ر عريب رسياين><اإلنجيل الرشيف>  >م 1992عام 

 .نعم :اإلجابة رأ  آخر؟ هلا خرىكل هذه الرتمجات تثبت العدد هكذا فهل هناك ترمجات أ ،نعم 

  :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

هم وصايا الرسل والكهنة إليويسلم فطاف سو رية وكيليكية يثبت الكنائس ]: >القديمة الكاروليكية< 

 [ليحفظوها

أن ةحفظوا وصايا  يأمرهم إذوجعل يطوف يف الشام وقيليقية ويثبت الكنائس ] :>طبعة  رجا رد واطس<

 [الرسل واملشيخية

 :توضيح املشكلة

 َّنمأو ،نصف العدد من قول بولس ستانت حذفوابعض الكاروليك واثأ رروذكس أن الربوت يرى

 :أقواهلم فَم خيص النص إليكو، عليهممن حجة العدد  واتخلصيتعمدوا ذلك ل
 

                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيف اثأب يوسف فان هام اليسوعي، 1

 .27إيل  22م، صــ 1832
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 :أقوال بعض علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيان حتريف الربوتستانت

م فكرة الربوتستانت بتحريف نصوص من الكتاب من أجل أَّنا تدعالقمص يوحنا سالمه يتهم 

<وكان القديس يطوف يف سو رية وكيليكية يشدد الكنائس إذ يأمرهم أن ةحفظوا ] الكهنوت! فيقول:

ربته الربوتستانت أنفسهم يف أهذا هو النص اآلية الصحيح عىل ما وصايا الرسل واملشيخة أو الكهنة> 

وقد حذف الربوتستانت  )...( ة أربتوها حمرفة مبتو رةلياأما طبعة بريوت احل  ـ 1861طبعة لندن سنة 

باقي هذه اآلية كَم فعلوا بغريها ليتخلصوا من خضوع لرشائع الكنيسة قائلني باخلضوع لسطلة كتاهبم 

 (1)[نملة اثأهواءأبعد أن لعبت فيه أصبع اثأغراض ومتست بني سطو ره 

 

                                                           
 .75، دا ر املحبة، صـــ ت الكنيسةالآللئ النفيسة يف رشح طقوس ومعتقداالقمص يوحنا سالمة،  1
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النص  اهذوقد أو رد الربوتستانت ]                               تأكيدا  لكالم القمص يوحنا سالمة:اثأنبا غريغو ريوس ويقول 

 (1)[... مبتو را يف طبعتهم البريوتية تعمية للقراء عن هذه الوصايا الرسولية التي أنكروا حقيقتها

 

                                                           
 .58، دير اثأنبا  رويس بالعباسية، صـــ التقليد املقدساثأنبا غريغو ريوس،  1
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 23:14أعَمل الرسل:  :النص الثاين. 2

ب ا هل  م  ] 23:14 الفاندايك جاء يف سفر أعَمل الرسل حسب ترمجة ان ت خ  وسا                     و  ل ي ا           ق س   ر م  ص 
ة  يس 
ن  ل  ك                يف  ك 

     
            

ان وا ق د  آم ن وا ب ه .     ب أ     ك 
لر ب  ال ذ 

م  ل  د ع اه  ت و  اس  ام  و  و                              ص 
           

                             ] 

 :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

<بني  <اآلباء الدومنيكان> > رجا رد واطس<<العربية املشرتكة>:قسوسإىل النص  تترمجات ترمج

 السطو ر عريب يوناين>

<العربية < الكتاب الرشيف><احلياة> ><البولسية>اليسوعية< :شيوخ إىل ترمجات ترمجت النص

 >م 1992ترمجة الكسليك عام <املبسطة>

 : <الكاروليكية القديمة>كهنة إىل ترمجات ترمجت النص

 :توضيح املشكلة

الرتب  لخلط بنيلقسوس  إىلغريوا كلمة <كهنة> يف النص  الفاندايك بعض الكاروليك أن مرتمجي يرى

 رس الكهنوت. ن دليل يستدل به عىللتخلص م لالكهنوتية يف الكنيسة أو

 :مالحظات عىل الرتمجات

 هي الكاروليكية القديمة التي >كهنة< إىليالحظ أن الرتمجة الوحيدة التي ترمجت قول بولس وبرنابا 

 .قسوسأن شيوخ =  يرىوالبعض  ،الفاندايك جاءت بعد

 :ربوتستانتأقوال بعض علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيان حتريف ال

ومع إنكا ر د رجات الكهنوت، نر  أخوتنا اإلنجيليني يف مص يتمسكون ]: الثالث شنودةيقول البابا 

شيخ يف الكتاب  إىلبلقب قسيس أو قس وال ةحبون أن يكون لقبهم شيخا عىل الرغم متسكهم بالرتمجة 

يفرقون  وهكذانوت لقب قسيس ال يعني أ  معني من معاين الكه املقدس ويف نفس الوقت يرون أن

 (1)[.                                                                     بني كلمة قس وكلمة شيخ بينَم ال يقدمون تفريقا  كتابيا  بني اختصاص هذا وذاك علميا

                                                           
 .71 ، صـــ1989، الكلية اإلكلرييكية اثأ رروذكسية، عام الكهنوت اجلزء اثأولالبابا شنودة الثالث،  1
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الربوتستنتية أمهلت ناحية أخرى يف اخلدمة الكهنوتية هي ناحية العبادة ]: سليم بسرتسويقول اثأب 

< الكاهن> تذكر بكهنوت العهد لذلك يرفض الربوتستانت أن يسموا مرتئيس الكناس <كهنة> ثأن لفظة 

  اثألفاظ املتعلقة بالكهنوت ال تعني كهنوت املسيح الكنيسة الكاروليكية باستعَمهلاولكن  )...( القديم

 (1)[هو تكملة لكهنوت العهد القديم

 
                                                           

 . 285، صـــ 3 رات املكتبة البولسية، جــ ، منشوالالهوت املسيحي واإلنسان املعارصاثأب سليم بسرتس،  1
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الفصل اخلامس يف حتريف إنجييل بريوت آية أعَمل  ] :كالم طويل نختصه اليسوعييوسف يقول اثأب 

أن د رجة الكهنوت قد  رفضها الربوتستانت وألغوها من عدد اثأرسا ر املرسومة من  (22:  41الرسل )

وقوفه  ىأما مرتجم النسخة العربية الربوتستانتية املطبوعة يف بريوت فلدالسيد املسيح السمه السجود 

 ما ليس فقط عىل وجود هذا الرس اإلهلي عىل عىل اآلية املذكو رة أعاله قد عثر عىل نص رشيف دل

هذه  إىلناس انتحبوا علمته الكاروليكية بل قد دل أيضا عىل طريقة منح د رجة الكهنوت املقدسة ثأ

معني اآلية احلقيقي إلغاء للحقيقة  عجيبا كيف قد سعى املرتجم ليتجنب ىفإنك تر الد رجة املالئكية

إال وفاقا ملقاصده املخرفة وما ذاك أما هنا فلم يرتمجها بلفظة شيوخ بل بلفظة قسوس  )...(الكاروليكية 

مع هذه اللفظة لفظة أخرى دلت عىل سمة الكهنوت  ناعىل ما يتضح من سياق هذه القطعة لكنا قد وجد

 (1)[اجلوهرية تلك التي قد عربت هبا الكنيسة القديمة

أو نالحظ أن اثأخوة الربوتستانت كَم يرتمجون كلمة قسيس ]: أيضا كَم ذكرنا سابقا البابا شنودةيقول 

قسيس للخلط بني  رتبة  إىلشيخ ملحا ربة الكهنوت كذلك يعملون العكس فيرتمجون كلمة شيخ  إىلكاهن 

يف  ويرضب لنا البابا شنودة عدة أمثلة أذكر بعضها عىل سبيل االختصا ر (2)[القسيس و رتبة اثأسقف

ى   ]  :النص كاآليت الفاندايك ترمجة نجد يف 17:21سفر أعَمل الرسل  ت د ع  ة .     وس       ق س             اس  يس 
ن        ال ك 
       ] 

 [الكنيسة شيوخ فأ رسل من ميليطش إىل أفسس يستدعي]  جتد النص: اليسوعيةويف الرتمجة 

  [الكنيسة كهنةىل أفسس فاستدعى إومن ميليتس بعث ]ويف البولسية: 

 الكنيسة الكاروليكيةقد استغلتها  ،تأخر ال تقدم وال ها البعض أَّناايروهذا يعني أن الكلمة التي قد 

الكنيسة الربوتستانتية من أجل أَّنا ال تدعم  ويف املقابل استغلتها وحرفتها ؛ربات سلطان الكهنوتيةثأ

 .فكرة الكهنوت

 

                                                           
، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيف اثأب يوسف فان هام اليسوعي، 1

 .29، 28م، صــ 1832

 .66، صـــ 1989، الكلية اإلكلرييكية اثأ رروذكسية، عام الكهنوت اجلزء اثأولالبابا شنودة الثالث،  2
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o اخلالص بمن؟ حرب التحريفات ! 

وهذا خمالف  ،الصاحلة إيَمنه فقط خيلص وال قيمة لألعَمل دنسان بمجرأن اإل الربوتستانت يرى

يعتقدون أن اإليَمن وحده ال يكفي للخالص بل البد أن  نالعتقاد الكاروليك واثأ رروذكس الذي

أظن أنك عرفت  وبَم أن الكتاب املقدس ذكر هذه النقطة فَمذا يفعل الربوتستانت؟ ،رتن باثأعَملقي

 !اإلجابة عزيز  القا رئ بكل بساطة حرفوا نصوص الكتاب املقدس

  11:1نص  رسالة بطرس الثانية  .1

ل ك  ب اثأ]: التايلك الفاندايك جاء النص وفق ترمجة ت ك م   كثر             ل ذ  ة  أ ن  جت  ع ل وا د ع و  و  وا أ هي  ا اإل خ  ت ه د                                                           اج 

ل وا أ ب دا . ك  ل ن  ت ز 
. ثأ ن ك م  إ ذ ا ف ع ل ت م  ذ ل 

 
ك م  ر اب ت ني  ي ا ر 

ت  اخ                           و 
                                

 
                   

       ] 

  :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

<العربية  <البولسية> <العربية املشرتكة> >ندايكالفا<: >الصاحلة باثأعَملترمجات حذفت عبا رة <

 <الكتاب الرشيف> <احلياة>>عريب يوناين<بني السطو ر  >اليسوعية< املبسطة>

  > رد واطساج ر<<الكاروليكية><اآلباء الدومنيكان> >:باثأعَمل الصاحلةعبا رة < ضافتأترمجات 

  :توضيح املشكلة

قد فمن قول بطرس  <باثأعَمل الصاحلة>حذفوا عبا رة  الربوتستانتالكاروليك واثأ رروذكس أن  قولي

وما  >الرتمجة الكاروليكية القديمة < حسب [)...(رابتني باثأعَمل الصاحلة )...(]: التايلكان النص ك

 !يتناسب مع عقائدهم اجلديدةإال لك فعلوا ذل

  مالحظات عىل الرتمجات:

من قول بطرس، والرتمجات  >عَمل الصاحلةباثأ<الرتمجات النقدية احلديثة حتذف عبا رة نالحظ أن 

 رد واطس تضيف العبا رة ا رجوالغريب أن ترمجة  ،الكاروليكية فقط هي التي تضيف العبا رةكالقديمة 

 تعالوا ند رس هذا النص بيشء من التفصيل .مع أَّنا بروتستانتية
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 :تأقوال بعض علَمء الكاروليك واثأ رروذكس يف هذا النص وبيان حتريف الربوتستان

  رسالة يعقوبقد حذف  لورر نما رترصح الكثري من الكاروليك واثأ رروذكس أن زعيم الربوتستانت 

بقول أستاذ كبري يف الكنيسة وأكتفي  ،من ترمجته اخلاصة ثأَّنا تصح بوجوب اثأعَمل الصاحلة

 وحذف من الكتاب املقدس  رسالة يعقوب الرسولوقد جترا لورريوس  ]:جرجسحبيب  اثأ رروذكسية

 (1)[ثأَّنا تصح بوجوب اثأعَمل الصاحلةذفها حع مجلة اثأسفا ر التي م
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فاسمع أهيا ] :أرناسيوس سبع الليلالقس  يقول ،ل الباحثني يف حتريف الربوتستانت للنصاأقو إليكو

ال يكون  حتىم وكيف قد حرفوا الكتاب املقدس علي                                          القا رئ ماذا صنع الربوتستانت تعزيزا  هلذا الت

ماذا عمل  .أتعلم يا مشاط )...((:11:1أن بطرس الرسول قال يف  رسالته الثانية ) مهمعلي         مضادا  لت

قد حذفوا الربوتستانت يف هذه اآلية؟ أسمعوا إهيا املسيحيون أسمعوا كلكم واحكموا عىل خبثهم أَّنم 

ترمجتهم  توفقاَّنم ومها < باثأعَمل الصاحلة> وأسقطومها من النص اإلهلي يف من هذه اآلية اللفظتني ال

وكيف أمكن الربوتستانت أن ةحذفوا فَم قولكم يا قوم يف هذه اجلسا رة؟  )...(                        وقد تركوا املعني ناقصا  

 (1)[كلمتني من الكتاب املقدس عيني عينك أمام السَمء واثأ رض؟
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من حماوالت ] : 11: 1 الثانية                                يف اهلامش معلقا  عىل نص  رسالة بطرس اثأنبا غريغو ريوس ويقول

تطاوهلم عىل هذه اآلية وحذفهم منها كلمة <اثأعَمل ستانت إلبطال قيمة اثأعَمل الصاحلة الربوت

 (1)[ولكن وجودها يف اثأصول والرتمجات القديمة كشف رس هذه املحاولة الصاحلة>

 

                                                           
 .57دير اثأنبا  رويس بالعباسية، صــ ، مفهوم اإليَمن يف املسيحية اثأنبا غريغو ريوس، 1
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ونحن ال نستخدم يف هذه املسألة تو راة الكاروليك بل ] هذا التصيح: الكنيسة اجلامعة>وجاء يف كتاب <

نفسهم يف لندن ليتمكن القا رئ من املقابلة بني سوء نواياهم وقباحة أاة التي طبعها الربوتستانت التو ر

<فمن أجل هذا يا أخويت احرصوا جدا  11: 1حتا ريفهم للكتاب: قال القديس بطرس يف  رسالته الثانية 

لندن  املطبوعة يفبية > هذا نص الرتمجة العر)...(أن جتعلوا مثبتة دعوتكم واختيا ركم باثأعَمل الصاحلة 

فمسخوا اآلية وحرفوا كالم اهلل وحذفوا  )...(أما التو راة التي طبعها اثأمريكان الربوتستانت يف بريوت 

هذه اآلية ثأَّنا  فحذفوا )...(َّنم ال يؤمنون برضو رهتا اثألفاظ <باثأعَمل الصاحلة> وما ذلك إال ثأ

 ( 1)[تصدع ما يزعمونه صدعا تتكرس أمامه اثأفواه

 
                                                           

، دير اآلباء الفرنسيسكانيني، القدس، عام                                                         الكنيسة اجلامعة  ردا  عىل صخر الشك وجواب الكنيسة اثأ رروذكسيةأبناء الكنيسة الكاروليكية،  1

 .168، صــ 1888
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فَم كان من التالعب يف متن  رسالة بطرس ] يف كالم طويل شديد اللهجة: اليسوعييوسف  ويقول اثأب

خيفوا سم تالعبهم بل أخذوا املقص وقطعوا من  بأنفقد ا رتكبوه بكل سهولة ومل يصدعوا خواطرهم 

فاء أرا ر العقيدة مهم مؤملني بحذفهم املتن خداع مطالعي ترمجتهم بكل سهولة وإخعلياملتن ما ال يوفق ت

فقد ظهر مما تقدم أن واسطة التربير املقدمة لنا من القديس بطرس هي مما رسة اثأعَمل )...( الكاروليكية

وقد وجدت هذه اثألفاظ عينها الصاحلة معربا عنها بصيح اثألفاظ الوضعية وهي: باثأعَمل الصاحلة 

ها كل االستناد العقيدة الكاروليكية عليندت ة اثأصلية وما هذه اآلية أال وقد استاليونانييف النسخة 

أصال لكن النسخة نك مل تر قط نقال أو ترمجة عنها يف ما سلف من اثأحقاب قد ألغت اثألفاظ إف بالتربير

د عرت عن هذه الكلَمت التي قالربوتستانتية املصححة واملنقحة من  رسل اإلنجيل اجلديد يف بريوت 

ما الذ  جيب أن نقول عن هذا التالعب بآيات اهلل  ى لعمر  تر )...(ها مجيع اثأجيال الَمضية تاحرتم

ون به ذلك الديان العادل عن تالعبهم وحتريفهم يبما لذ  جي ىتر ها خالص البرشعليالرشيفة املتوقف 

 )...( س بيعته املقدسةأبفم  ر ىلاحذف أخص وسائط اخلالص التي أذاعها تع إىلومد أياد  النفاق 

ناقها <الربوتستانتية> قد حذف مبدعها من مذهب اجلديد كل ما الحظ اثأعَمل الصاحلة            فتسهيال  العت

 (1)[بطريقة تعبريه وَّنج الفاظه ووقاحة كالمه حا ر من تالعب عبا رته ىن مل يكن عىل هدإ حتى

وهل صحيح قول  نحن ال هيمنا هنا هل العبا رة موجودة يف أقدم النسخ أو الرتمجات أم ال؟

اعرتافات علَمء الكاروليك  االذ  هيمنا هن، الكاروليك واثأ رروذكس و قولأالربوتستانت 

فهل تظن أن الربوتستانت سكتوا  .العبا رة ربوتستانت حرفوا النص وحذفوا منهواثأ رروذكس أن ال

كال فقد اهتموا هم أنفسهم الكاروليك واثأ رروذكس بتحريف النص وإضافة عبا رة  عىل هذه التهمة ؟

ناسخ املخطوطة املوجودة فيها النص أنه هو الذ   وامن ذلك أهتم أكثربل  ،لنصل حلة><اثأعَمل الصا

 اإلضافة!ففي احلالتني النص حمرف باحلذف أو  ،أضاف العبا رة من عند نفسه
 

                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام ، كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي 1

 .18، 17، 16، صــ م1832
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أما الدعوى أن هذه اآلية و ردت يف بعض النسخ  ]:القس عوض سمعانمقتطفات من كالم  إليك

ته " أجعلوا دعوتكم واختيا ركم رابتني باثأعَمل الصاحلة" ولكن القديمة للكتاب املقدس بَم ترمج

من ترمجتهم لعدم اهتَممهم هبذه اثأعَمل فليس هلا نصيب  اإلنجيليني حذفوا عبا رة < اثأعَمل الصاحلة>

إذ أَّنا موجودة فقط يف النسخة التي  رقمها علَمء اآلرا ر بحرف ابيس والتي عثروا  )...( من الصوب

ولذلك التاسع للميالد فحسب  منتصف القرن إىلأروس وهذه النسخة يرجع تا رخيها  ها يف جبلعلي

أضاف عبا رة اثأعَمل الصاحلة هنا من باب السهو أو حسن  فالراجح أن من قام بكتابة النسخة املذكو رة

  (1)[                                  قا  شخصيا  منه عىل اآلية التي أمامناعليالنية أو كتبها من عندياته ت
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ا إذ إن الكالم عجيبوهذا  املخطوطة  يف أهم خمطوطة للكتاب املقدس وهي موجودة العبا رةهذه            جد 

 Διο μαλλον ]تظهر فيها العبا رة بكل وضوح:وهذه صو رة من املخطوطة إمامكم  السينائية

 υμων βεβαιαν εργων καλων των δια ινα σπουδασατε αδελφοι
την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου μη 

πτεσητε ποτε] فهل ناسخ املخطوطة السينائية حمرف؟= خمطوطة حمرفة؟ 

 
 وسبب ذلك أن ،بالتحريف هم البعضالطوائف يتهمون بعضمن هذا اثأمر أن الذ  هيمنا  عموما،

دليل دامغ عىل حتريف الربوتستانت وهذا اثأخري ما يؤمن به،  وليوافقالكل ةحرف من أجل مذهبه 

   .وشهادة املخطوطات القديمة ،واثأ رروذكس روليكباعرتاف الكا
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ــ 7: 4 تيموراوس إىلالثانية   رسالة بولس :النص الثاين.2  8ـ

ريا  ]  :الفاندايك نص حسب ترمجةال أ خ  ،. و  ن  ظ ت  اإل يَم 
ف  ، ح  ع ي  ل ت  الس  ، اك م  ن  اد  احل  س  ه  د ت  اجل   اه                            ق د  ج 
                                                           

، يل  ال رب  
ع  يل  اك ل 

ض             ق د  و 
           

  هي  ب ه  يل            
             ال ذ 
ين   اليوم          يف  ذ ل ك        

 م يع  ال ذ 
، ب ل  جل  ل ي س  يل  ف ق ط  ، و  ل 

ي ان  ال ع اد      الر ب  الد 
            

                               
                         

ه  اي ضا . و ر  ب ون  ظ ه 
                       ةح  
   ] 

  :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

 <احلياة><هيبه يل>:  وافقة للفاندايك يف ترمجت قول بولسامل رتمجاتال

<الكاروليكية القديمة> <اآلباء  <البولسية> >اليسوعية< :< جيازيني به>رتجم قول بولس ترمجات ت

 الدومنيكان>< رجا رد واطس>

 [سيكافئني به] :<بني السطو ر عريب يوناين><العربية املشرتكة>

 [سيقدمه يل] :<الكتاب الرشيف>

 [سينعم عىل به] :<العربية املبسطة>

 :توضيح املشكلة

<هيبه يل>  إىل يك أن الربوتستانت غريوا كلمة بولس يف العدد من <جيازيني به>بعض الكارول يرى

 لعدد عىل وجوب اثأعَمل الصاحلة يف التربير واخلالص!امن حجة  واتخلصيل

 :مالحظات عىل الرتمجات

 أن هناك اضطراب يف الرتمجات املختلفة لقول بولس وتعبريه، وأن الرتمجات الربوتستانتية نالحظ

<جيازيني به> واثأ رروذكس  إىلترتجم النص  والرتمجات الكاروليكية <هيبه يل> إىلقول بولس ترتجم 

 .قول الكاروليك يف هذه النقطة إىليميلون  وان كانإليس هلم ترمجة و

 :أقوال بعض علَمء الكاروليك حول النص وبيان حتريف الربوتستانت

أما يف حتريفهم آية ] :اليسوعييوسف  اثأبيقول  ،قول بولسلهذا حتريف      أن  بعض الباحثني  يرى

ت العقيدة نابمن تلك اآلية كلَمت أ                                                            بولس الرسول فكثريا  ما قد حرشوا أذهاَّنم واتعبوا أفكا رهم ليلغوا
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بل قد اخذوا بالتغيري والتبديل بأمر االستحقاق فلم يمكنهم املقص من حذف تلك الكلَمت  الكاروليكية

   َم  عليدخلوا بحيلهم ومكرهم تأأن توصلوا بقوة تالعبهم وحتريفهم ف ىلإإلغاء لتلك العقيدة الدينية 

من قول الرسول كل قوة              عربيا  ليلغيكيف تصف مرتجم الربوتستانتية  ىفرت )...(                  بروتسنانتيا حمضا  

خذ يتالعب بالعربية حسب أف اليوناينفقد ادعى مزدهيا بالنقل عن  )...(ا للعقيدة الكاروليكية    س          كانت أ  

نشدتكم باهلل يا من  )...( اليوناين اثأصلأنه أظهر للعيان ترمجة ممسوخة حمرفة مغايرة  حتىله وهواه مي

يد التالعب  الربوتستانتيةهل مد مرتجم النسخة  وتأملوا أعينكم املبني افتحوا بحبال احلقمتسكتم 

 (1)[.بسالمة نية أو سهوا

 

 
                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام ، كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي 1

 .21،22، 21م، صـــ 1832
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o جل الزواج وضد التبتلحتريف من أ! 

أن الزواج خري من التبتل  نويرو، نابمن القسوس والره حتىضد التبتل ومع الزواج  الربوتستانت

حرفوا نص ببساطة: ؟ فَمذا فعلوا حيال ذلك ،هوهذا مصادم للكنيسة الكاروليكية وعقيدة بولس نفس

 .كو رنثوس أهل إىل رسالة بولس اثأوىل 

 5:9 كو رنثوس أهل إىل اثأويل نص  رسالة بولس

ت   ] :التايلك الفاندايك والنص حسب ترمجة ول  ب أ خ  ل ط ان  أ ن  ن ج  ل ن ا ل ي س  ل ن ا س  ة                                                            أ ل ع  و ج  ل            ز  ي الر س 
ب اق             ك 
       

ا؟ ف  ص   الر ب  و 
ة  و  إ خ                  و 
          ] 

  :نظرة يف الرتمجات العربية اثأخرى

 ملبسطة><العربية ا: <العربية املشرتكة> <الكتاب الرشيف> <احلياة>زوجة إىلترمجت قول بولس  ترمجات

<اآلباء <الكاروليكية القديمة> <البولسية> >اليسوعية< :امرأة إىلترمجات ترمجت قول بولس 

امرأة ويف العريب  اليوناين<بني السطو ر عريب يوناين> جعلت النص يف   رجا رد واطس> <الدومنيكان>

 !زوجة

  :توضيح املشكلة

توافق مذهبهم يف الزواج  حتى<زوجة>  إىل> يقول الكاروليك أن الربوتستانت حرفوا الرتمجة من <امرأة

 وأَّنم تعمدوا ذلك. والتبتل

 :مالحظات عىل الرتمجات

والرتمجات الربوتستانتية ترتجم  >امرأة< إىلهي من ترتجم نص بولس  يةأن الرتمجات الكاروليك نالحظ

النص،  قول الكاروليك يف هذ إىلواثأ رروذكس ليس هلم ترمجة ويميلون  >زوجة< إىلقول بولس 

ثأَّنا مأخوذة من الرتمجة  >زوجة<ترمجت النص يف العريب  عريب يوناين ونالحظ أن ترمجة بني سطو ر

 .>امرأة< اليوناينويف  العربية املشرتكة
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 :أقوال علَمء الكاروليك يف النص وبيان حتريف الربوتستانت

هذا النص يف بعض ترمجات غري فسد أقد ]: التايلعىل النص     ا  قعليتاآلباء الدومنيكان  جاء يف ترمجة

لفظة معناها امرأة عىل اثأطالق والقرائن  اليوناينولكن يف اثأصل  الكاروليك فوضع زوجة مكان امرأة

 ن كانت أختا فكيف هي زوجة ورانياإأختا ف ى                                     يكون الكالم هنا عن الزوجة أوال  ثأَّنا تسم أنال حتتمل 

 (1)[ثأنه يذكر ثأ  سبب تتخذ

 
                                                           

عن النسخة اثأصلية للكتاب املقدس  2111، مجعية الكتاب املقدس ــ لبنان، عام ترمجة اآلباء الدومنيكان بالعراقالكتاب املقدس،   1

 .359، صــ م1875الدومنيكاين عام 
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 م بولس الرسولعليحسن من الزواج حسب تأن البتولية هي إذا إف] :اسيوس سبع الليلرنأ يقول القس

فبغضته هذه للبتولية قد بثها يف قلب تالميذه الذين عملوا بالوصية وحرفوا آية  رسالة بولس  )...(

ل ثأنه يف النص اثأصيل ويف ك وفاقا لضغائنهم املكنونة ضد التبتل( 5:9كو رنثوس ) إىلالرسول اثأول 

القديمة ويف الرتمجة العربية التي طبعها الربوتستانت أول مرة يف لندن يوجد نص هذه اآلية  الرتمجات

أما الربوتستانت يف ترمجتهم اجلديدة فقد غريوا لفظة امرأة بلفظة زوجة وجعلوا آية بولس  )...(احلقيقي 

أن  )...( ريفات وخبث النيةانظروا وافطنوا للتح )...( يف ترمجتهم خمالفة لَم قاله هذا الرسول

كَم الربوتستانت وضعوا لفظة زوجة ليومهوا أن الرسل كانوا يتجولون يف اثأمصا ر مستصحبني زوجات 

 (1)[بأنيفعل اآلن املبرشون الربوتستانت خالفا لعادة الكنيسة الغربية ولكل الره

 
                                                           

 .68صـــ  م،1894مطبعة املعا رف ـ مص، عام  ،2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــــ القس أرناسيوس سبع الليل،  1
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قد اتضح من  ىيها أن املعنهبا ف ىل لفظة زوجة وقيد املعن    فض   مل قد] :اليسوعييوسف  يقول اثأب

ذ قد اعتاد املخلص و رسله الكرام أن إنفسه  اإلنجيلعىل ما اتضح لنا من  دائهاتأبمنذ  عوائد الكنيسة

 أختعن امرأة ى نه يعنأاملقصود من بولس الرسول وهو  ىيصحبوا معهم نساء للخدمة فهذا هو املعن

وكنا  أخطاءناللجهل هبذا الشأن  ما نسبناهذا إف )...( اجاهتمحتيحسب اصطالح الكنيسة ختدم الرسل با

 (1)[من املفرتين فاذا كان ذلك فلم فد حرف اآلية وترجم اللفظة امرأة؟

 

                                                           

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، عام ، كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاثأب يوسف فان هام اليسوعي 1

 .38م، صـــ1832
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 اخلتاميف  

هذين الكتابني  إىلويمكن الرجوع  وهو غيض من فيض، نكفتي هبذا القد ر من الشهادات والنصوص

 الكتاب املقدس: للحصول عىل املزيد من حتريفات الربوتستانت للنصوص 

، ، كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب الرشيفاليسوعي. اثأب يوسف فان هام 1

 م.1832ني، بريوت، عام اليسوعيمطبعة اآلباء 

ــ . القس أرناسيوس سبع الليل، 2 مطبعة املعا رف ـ مص، عام  ،2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــ

 م.1894

وأسباب  عليها التعليقالنصوص املحرفة مع  وقد فصل فيهَم(pdf)عىل الشبكة  والكتابني متوفرين

 .التحريف

 رأينا يف هذا البحث كيف أن الطوائف الكربى الثالث اهتمت بعضها البعض بالتحريف، 

عي أَّنا هي من صححت الكتاب من حتريفات الكاروليك، والكاروليك                                                                          فالربوتستانت تد 

عون أَّنم هم كتاب يف احلالتني فالإذا من صحح الكتاب من تالعب الربوتستانت،                         واثأ رروذكس يد 

 .هم مجيعاحمرف باعرتاف

ونالحظ أن التحريفات الربوتستانتية ختص العقائد الكاروليكية التي عا رضوها، وأنا عىل يقني أن 

حظة لل االربوتستانت لو كان اختلفوا مع الكاروليك يف طبيعة املسيح أو أ  عقيدة جوهرية ما ترددو

 . ىيف حتريف هذه النصوص ملوافقة عقائدهم والطعن يف عقائد الكنائس اثأخرواحدة 

  احلمد هلل الذ  بنعمته تتم الصاحلات
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 املصادر املراجع و

 ، دا ر الكتاب املقدس.العربية الفاندايك ترمجةالكتاب املقدس،   .1

 قدس.، مجعيات الكتاب املالرتمجة العربية املشرتكةالكتاب املقدس،  .2

 ، املركز العاملي لرتمجة الكتاب املقدس.الرتمجة العربية املبسطةالكتاب املقدس،  .3

 ، دا ر املرشق بريوت.اليسوعيةالرتمجة الكتاب املقدس،  .4

 ، منشو رات املكتبة البولسية.الرتمجة البولسيةالكتاب املقدس،  .5

 2111قدس ــ لبنان، عام ، مجعية الكتاب املترمجة اآلباء الدومنيكان بالعراق الكتاب املقدس، .6

 .م1875عن النسخة اثأصلية للكتاب املقدس الدومنيكاين عام 

، الدا ر الكاروليكية املصية، نياليسوعيطبعة اآلباء املرسلني  الرتمجة الكاروليكالكتاب املقدس،  .7

 م.1937بريوت عام 

 .1988عام  ،ةرييترمجة احلياة التفسالكتاب املقدس،  .8

 2111، عام الكتاب الرشيف ترمجةالكتاب املقدس،  .9

 ، اجلامعة اثأنطونية.ترمجة بني السطو ر عريب يوناينالكتاب املقدس،  .11

 اجلامعة اثأنطونية. ،ترمجة بني السطو ر عريب رسياينالكتاب املقدس،  .11

 ، مطبعة التوفيق القبطية بالقاهرة.ترمجة حبيب جرجس عريب قبطيالكتاب املقدس،  .12

                                          ، كلي ة الالهوت احلربي ة، جامعة الروح القدس، ديدترمجة العهد اجل الكتاب املقدس، .13

 الكسليك)البطريركية الَمو رنية(.

 ، دا ر املعا رف املصية.ترمجة البابا كريلس السادسالكتاب املقدس،  .14

 .1833، عن النسخة املطبوعة يف  رومية، عام ترمجة  رجا رد واطسالكتاب املقدس،  .15

ة س، كنيها الربوتستانت من الكتاب املقدساثأسفا ر القانونية التي حذفالكتاب املقدس،  .16

 السيدة العذ راء حمر بك اإلسكند رية
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 ، دا ر املحبة.الآللئ النفيسة يف رشح طقوس ومعتقدات الكنيسةالقمص يوحنا سالمة،  .17

، كشف التالعب والتحريف يف مس بعض آيات الكتاب اليسوعياثأب يوسف فان هام  .18

 م.1832عام  ني، بريوت،اليسوعي، مطبعة اآلباء الرشيف

 ، مكتبة املحبة.زهرة البخو ر مريم العذ راءالقمص مينا جاد جرجس،  .19

 ، مجعيات الكتاب املقدس.أضواء عىل ترمجة البستاين فاندايكد. غسان خلف،   .21

ـ الد رة النفيسة يف بيان حقيقة الكنيسةقو رلس هبنام بني،   .21 ، دير اآلباء الدومنيكيني ـ

 .1836املوصل، عام 

 ، دير اثأنبا  رويس بالعباسية.التقليد املقدسوس، اثأنبا غريغو ري .22

، )تقديم البابا شنودة الثالث(،أنبا ، بحث يف التقليد املقدسالقس شنودة ماهر إسحاق  .23

  رويس بالعباسية.

                                              الكنيسة اجلامعة  ردا  عىل صخر الشك وجواب الكنيسة أبناء الكنيسة الكاروليكية،   .24

 .1888، القدس، عام ، دير اآلباء الفرنسيسكانينياثأ رروذكسية

كية اثأ رروذكسية، عام ريي، الكلية اإلكلالكهنوت اجلزء اثأولالبابا شنودة الثالث،   .25

1989. 

كية اثأ رروذكسية، عام ريي، الكلية اإلكل1الالهوت املقا رن جـ البابا شنودة الثالث،   .26

1992. 

، كنيسة ثأول، د راسات يف الالهوت العقيد  واملقا رن اجلزء االقمص يوحنا فوز  بشا  .27

 والقديسني يوحنا املعمدان وبولس الرسول بعني شمس الغربية. السيدة العذ راء مريم

املوسوعة الكنسية لتفسري العهد اجلديد كهنة وخدام كنيسة ما ر مرقس بمص اجلديدة،   .28

 ،كنيسة ما ر مرقس بمص اجلديدة.)بشا ريت لوقا ويوحنا(

 ، املكتبة البولسية. الرشقترمجات الكتاب املقدس يفاثأب أيوب شهوان،   .29
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، مطبعة جواب الكنيسة اثأ رروذكسية عىل االعرتاضات الربوتستانتية رزق اهلل ملطي،  .31

 اهلالل بمص.

                                             كشف املغالطات السفسطية  ردا  عىل ما أشهره حديثا  ،اليسوعياثأب يوسف فان هام  .31

 م.1871بريوت، عام ني ـ اليسوعي، اآلباء أحد خدمة االبروتستانية ضد بعض اثأسفا ر اإلهلية

ــ القس أرناسيوس سبع الليل،   .32 مطبعة املعا رف ـ  ،2متفرقات يف املذهب الربوتستانتي جــ

 م.1894مص، عام 

، )أ( 2موسوعة اخلادم القبطي)الهوت مقا رن( جـ كنيسة الشهيد ما ر جرجس باملطرية،   .33

 كنيسة الشهيد ما ر جرجس باملطرية.

، دا ر الثقافة، اب املقدس ـ العهد اجلديد ــ إنجيل متيالتفسري احلديث للكت ، ر.ت. فرانس .34

 ترمجة: أدييه شكر .

ترمجة: اثأب سامي  ، دا ر املرشق،بطرس اثأول بني الرسلميشيل بريد ر وآخرون،   .35

 .اليسوعيحالق 

، دا ر الثقافة، ترمجة: ق. فايز متي ومرقس ــ تفسري العهد اجلديد ــ إنجييلوليم با ركىل،  .36

 زيز.فا رس، ق. فهيم ع

 ، دا ر الثقافة، ترمجة: نجيب جرجو ر.، أقوال يسوع الصعبةف. ف. بروس  .37

 ، دا ر اثأخوة للنرش.، تفسري الكتاب املقدس للمؤمنوليم ماكدونالد .38

 ، اثأنبا  رويس بالعباسية.أهل كو رنثوس إىلتفسري  رسالة بولس تاد رس يعقوب ملطي،  .39

، ترمجة نيكلس نسيم، دا ر لوقا التفسري احلديث العهد اجلديد إنجيلالقس ليون مو ريس،  .41

 الثقافة.

 ، دا ر الثقافة، ترمجة ندى بريد .قصة الكتاب املقدس ف.ف. بروس وآخرون، .41
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، كنيسة القديسني ما ر مرقس أسئلة حول صحة الكتاب املقدس حلمى القمص يعقوب، .42

 والبابا بطرس.

 اسية.، دير اثأنبا  رويس بالعبمفهوم اإليَمن يف املسيحية اثأنبا غريغو ريوس، .43

 . رويس بالعباسية ، دير اثأنباكنوز النعمة ملعونة خدام الكلمة وب عبده،بأن .44

 ، املكتبة البولسية.3إنجيل لوقا يسوع يف أو رشليم جـــ  ،إىلبولس الفغ .45

 ، حمارضة صوتية مفرغة.العذ راء يف اثأجبية اثأنبا غريغو ريوس، .46

 و رات املكتبة البولسية.، منشالالهوت املسيحي واإلنسان املعارص اثأب سليم بسرتس، .47

 ، دا ر النرش القبطية.الغربية التعاليمالصخرة اثأ رروذكسية يف تفنيد حبيب جرجس،  .48

 ، دا ر اثأخوة للنرش.اإليَمن واثأعَملعوض سمعان،  .49

 ، مكتبة وهبة.اختالفات يف تراجم الكتاب املقدسأمحد عبد الوهاب،  .51

منشو ر عىل شبكة  ،والعهد اجلديداالختالفات اهلامة بني السينائية د. امحد الشامي،  .51

 اإلنرتنت.

 .اإلنرتنت ، منشو ر عىل شبكة؟من الذ  حرف الكتاب املقدسأبوعَم ر اثأرر ،   .52

 منشو ر عىل شبكة اإلنرتنت.، حتريفات من أجل الكنيسةأبوعَم ر اثأرر ،  .53
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