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 المنهج األّول: 
 وتطبيقه على العهد الجديد منهج الّنقد الّنّصي

 
 

 هو: الواجب من الطّالب
 ضبط مفهوم منهج النقد النصي وأهّمّيته )الّدرس األّول(. -
على مصادر العهد الجديد الّتي يستعملها الّناقد الّنّصي في دراسته )الّدرس الّتعرف  -

 الثّالث(.
 فهم قواعد الّنقد الّنّصي للعهد الجديد وكيفّية تطبيقها )الّدرس الرّابع والخامس( -
بعد ذلك يعطى للطّالب نصوصا من العهد الجديد كي ينقدها نقدا نّصّيا مّتبعا نفس تلك * 

 الخطوات.
 
 :نبيهت

؛ ألنّها ال تزال مسوّدة كتاب حول ال يسمح بنشر هذه الّدروس إاّل على طّّلب الجامعة
 .مناهج البحث في األديان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 األّول: الّدرس

 تهيّ أهمّ و  ي للعهد الجديدصّ قد النّ النّ مفهوم 
 

 المطلب األّول: مفهوم الّنقد الّنّصي للعهد الجديد:
الّنقد الّنّصي للعهد الجديد يُعتبر فرعا من فروع علم الّنقد الكتابّي، لذا سُيقّدم تعريف      

مختصر للّنقد الكتابّي أّوال كي يّتضح المجال العلمّي العاّم اّلذي ينتمي إليه الّنقد الّنّصي، ثم 
 يُذكر تعريفه.

 
 (:Biblical Criticismتعريف الّنقد الكتابّي )

 : الّنقد الكتابّي مرّكب إضافّي من كلمتي الّنقد والكتابّي:غةلّ في ال     
أّما كلمة الّنقد، فهي في الّلغة اليونانّية "كريتكي"، وتعني: القدرة على الّتمييز، وبدونه ال      

 .1يكون هناك رأي محّدد وواضح في أمر ما
وكلمة الكتابّي نسبة إلى الكتاب، والمقصود به هنا هو الكتاب المقّدس عند      

 المسيحّيين.
فمعناه في مرّكبه اإلضافّي: القدرة على الّتمييز وإعطاء الرّأي الواضح والمحّدد في      

 المسائل والبحوث الخاّصة بأسفار الكتاب المقّدس. 
ة بقصد راسة في األسفار الكتابيّ البحث والدّ عناه: : الّنقد الكتابّي موفي االصطالح     

 .، أي أسفار الكتاب المقّدس2زة مستبصرة عن تلك الكتاباتل ألحكام مميّ وصّ التّ 
 

                              
1 See: George A. Butterick, Interpreter's Dictionary of the Bible, 5 
Volumes. (Abingdon Press, 1969), Volume 2, Biblical Criticism. 
2 See: P. J. Achtemeier, P. Harper & Row, Society of Biblical Literature, 
Harper's Bible Dictionary. (San Francisco: Harper & Row, 1985), p129, 
Biblical Criticism. 



والّنقد الكتابّي بهذا المفهموم االصطّلحي العام اّلذي يشتمل على أحكام كثيرة ممّيزة      
 ين علمّيتين: خاّصة بأسفار الكتاب المقّدس، قد أفرز لنا مدرست

بمدرسة ، وتسّمى أيضا (Higher Criticism) قد األعلىمدرسة النّ : األولى     
 : (Historical Criticism) الّنقد الّتاريخي

وهي الّتي تبحث عن نسبة الّنص إلى صاحبه، وتاريخ الّنص، والعصر الذي ُكتب فيه،      
والمصادر الّتي أتى منها، والمحتوى العقدّي للّنص، وأدوات البحث في هذه المدرسة هي: 
علم تنظيم وتنسيق الّنصوص، وعلم الّتبويب والّتصنيف، وعلوم الّلغة والّنحو، وعلم الّتاريخ، 

 . 3آلثار بكّل فروعه، واإلكتشافات األثريّةوعلم ا
 

بمدرسة ، وتسّمى أيضا (Lower Criticism) مدرسة الّنقد األدنى: الثّانية     
(، إاّل أنّه "لم يعد يُطلق عليها اسم الّنقد األدنى Textual Criticism) الّنقد الّنّصي

 ، وإنّما أصبح يُطلق عليها فقط اسم الّنقد الّنّصي.4اآلن"
: "هو العلم والفّن اّلذي يسعى في تعريفه للّنقد الّنّصي 5آلفرد ايدوارد هاوسمانيقول      

 .6لتحديد الّصيغة األكثر موثوقّية من الّنّص"
قوله عن الّنقد الّنّصي أنّه )علم(، فألنّه مبنّي على قواعد وأسس ُمتّبعة لتحديد أّي صيغة      

 ى األصل. من الّنصوص المختلفة هي القريبة إل

                              
3 See: James Hastings, Dictionary of the Bible. (New York: Charles 
Scribner's Sons, 1909), p168, Biblical Criticism. 
4 Eldon Jay Epp, Textual Criticism in the Exegesis of the New 
Testament, with an Excursus on Canon, in A Handbook to the Exegesis 
of the New Testament. (Boston: Brill, 2002), p45. 

الموسوعة م. انظر: مجموعة من العلماء والباحثين، "9191ى سنة م، وتوفّ 9581كاتب وشاعر إنجليزّي، ولد سنة   5
 .9851، ص7م(، ج0292ة، ، سبعة مجلدات. )بيروت: المكتبة العصريّ العربّية الميّسرة"

6 Alfred E. Housman, The Application of Thought to Textual 
Criticism, Proceedings of the Classical. (Association 18, 1922), p67. 



ومعنى قوله إنّه )فّن(، فألّن تلك القواعد ال يمكن أن ُتطّبق في كّل الحاالت، بل البّد      
 معها من استعمال المنطق والفطرة والّذوق لتحديد أّي نّص هو أقرب إلى األصل.

 
الكلمات به علم استعادة قصد يُ  هو مصطلح علميّ  يصّ قد النّ النّ : "7بارت ايرمانويقول      

 .8"العبث بها تي تمّ في المخطوطات الّ  لنصّ  ةاألصليّ 
ويقصد بقوله )الّتي تّم العبث بها( أي المخطوطات الّتي وقع فيها الّتغيير أو الّتحريف من      

 (. Transcriptional Errorsأجل أخطاء أثناء عملية الّنسخ )
 

طارئ على الّنّص األصلّي، سواء كان بقصد، والخطأ في علم الّنقد الّنّصي يُراد به: ما هو      
، 9أو بغير قصد. وقد ُكتبت كتب خاّصة في ذكر أنواع األخطاء التي يقع فيها الّناسخ

 :10سنذكرها باختصار، وهي تعود إلى سببين رئيسّيين وهما
 :(Unintentional Changes) ةة غير قصديّ أخطاء عفويّ : لاألوّ الّسبب      
 وهي على أربعة أنواع:     

                              
م، حصل على 9188أستاذ جامعّي متخّصص في الّنقد الّنّصي للعهد الجديد والتّاريخ المبّكر للمسيحّية، ولد سنة  7

شهادة الدكتوراة والماجستير في الّلهوت من مدرسة برينستون الّلهوتية. يعمل اآلن رئيس قسم الدراسات الدينية في 
 موقع بارت ايرمانمته مفّصلة في: جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل. انظر ترج

(http://www.bartdehrman.com/barts-biography.) 
8 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus. (United States: HarperCollins 
Publishers, 2005), p5. 

 : ما أُّلف خّصيصا لتتّبع األخطاء الّتي وقع فيها نّساخ العهد الجديد من أهمّ  9
- John William Burgon, The Causes of the Corruption of the 
Traditional Text of the Holy Gospels. 
- Eric Lane Titus, The Motivation of Changes Made in The New 
Testament Text. 
10 See: Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, The Text of the New 
Testament, 4th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2005), p251-
271. 



(: مثل تكرار لحرف أو كلمة أو جملة سهوا Faulty Eyesight) ةبصرّي ءخطاأ -9     
(، أو إسقاط حرف أو كلمة Dittographyمن غير سبب، ويسّمى هذا الخطأ بالّتكرار )

(، أو الخطأ Haplographyأو جملة لورودها مرّتين، ويسّمى هذا الخطأ باإلسقاط )
الّناشئ عن البدايات المتشابهة الّتي ُتسّبب حذف كلمة أو جملة، ويسّمى هذا الخطأ 

(، أو الخطأ الّناشئ عن الّنهايات المتاشبهة Homoeoarchtonبالبدايات المتشابهة )
الّتي ُتسّبب حذف كلمة أو جملة، ويسّمى بالّنهايات المتشابهة 

(Homoeoteleuton أو الّتغيير ،) في ترتيب الحروف أو الكلمات أو الجمل، ويسّمى
 .(Transpositionبالّتغيير في الّترتيب )

 كةملتحّرا وفحلرا بني فريقلّتا (، مثل عدمFaulty Hearingسمعّية ) ءخطاأ -0     
 .عند سماع الّناسخ لكلمة ما قبل كتابته لها

النّاسخ لكلمة ما ( مثل عدم ضبط Errors of the Mind) ةكرالّذا ءخطاأ -9     
 .عند سماعها فيكتبها على ما ثبت في ذهنه منها

( مثل إدراج الّناسخ الحاشية إلى Errors of Judgmentأخطاء الحكم ) -8     
 المتن. 

 
 :(Deliberate Changesة )أخطاء قصديّ : انيالثّ الّسبب      
 وهي على سبعة أنواع:     
 Changes Involving Spelling and)تغييرات هجائّية أو نحويّة  -9     

Grammar.) 
 (.Harmonistic Corruptionsتغييرات للّتوفيق بين الفقرات ) -0     
 Addition of Natural Complementsإضافات لتكملة المعنى ) -9     

and Similar Adjuncts .) 
 Clearing Up Historical andإصّلح األخطاء الّتاريخّية والجغرافّية ) -8     

Geographical Difficulties.) 
 (.Conflation of Readingsتجميع القراءات في قراءة واحدة جديدة ) -8     



 Alterations Made Because ofتعديّلت ألسباب الهوتّية ) -1     
Doctrinal Considerations.) 

 (.Addition of Miscellaneous Detailsإضافة تفاصيل متنوعة ) -7     
 
 ي:صّ قد النّ للنّ  الجامع المانععريف التّ 

للّنقد الّنّصي وشرحهما، نستطيع استنتاج الّتعريف  رمانوإي هاوسمانبعد عرض تعريف      
الجامع المانع لعلم الّنقد الّنّصي فنقول: هو العلم والفّن اّلذي يدرس نصوص مخطوطات 

 ضاع أصلها وتّم الّتغيير فيها سهوا أو قصدا لغاية إعادة تكوين الّنص األصلّي لها.
 

 ي للعهد الجديد:صّ قد النّ تعريف النّ 
افة الّنقد الّنّصي للعهد الجديد يصبح معناه أخّص من تعريفه مجّردا عن اإلضافة، عند إض     

فيصبح معناه بعد اإلضافة للعهد الجديد: دراسة مخطوطات العهد الجديد الّتي ضاع أصلها 
 في محاولة إلعادة تكوين الّنّص األصلّي المفقود أو أقرب صورة له.

 
 ي للعهد الجديد:صّ قد النّ ة النّ يّ أهمّ المطلب الثّاني: 

ذكرنا عند تعريفنا للّنقد الّنّصي للعهد الجديد أهّمّيته العظمى الّتي تتمّثل في إعادة تكوين      
الّنّص األصلّي المفقود أو أقرب صورة له، وهذا يعتبر أكبر هدف من أهداف الّنقد الّنّصي، 

ا قبل دخول وهو أن نتوّصل إلى الّنًص األصلّي اّلذي ضاع وإلى هيئته األصلّية التي كان عليه
أخطاء الّنساخ عليه في المخطوطات المتنّوعة والمختلفة الّتي بقيت، إاّل أّن أهّمّيته تظهر 

 أيضا من وجوه أخرى كثيرة، منها:
أنّه يقوم على تصحيح األخطاء العفويّة والقصديّة الّتي وقع فيها الّنّساخ، وبه يتمّيز  -     

 الّنص المحّرف من غيره.
 اعد على تجّنب الّتعصب لنّص من الّنصوص دون معرفة أصالته من عدمها.أنّه يس -     



أنّه أّول خطوة لمن أراد أن يمارس الّنقد األعلى؛ ألنّه مبنّي عليه، فالّنقد األعلى يقوم  -     
بدراسة كّل ما يخّص الّنّص: من سبب كتابته، ووقتها، ومن الكاتب، وال يتّم هذا إال بعد 

 ال.إثبات الّنّص أوّ 
أّن المعنى الكامل للّنّص ال يُمكن أن يُفهم كما أراده الله إاّل بعد تحديد صيغته  -     

المعنى  رة أنّ صرت أرى في مرحلة مبكّ : "رمانإيبارت األصلّية الّتي تكّلم الله بها، يقول 
وندرسه في لغته  عندما نقرأه ل عليه إاّل حصّ مكن التّ للعهد الجديد ال يُ  اليونانيّ  صّ الكامل للنّ 

 .11"ةاألصليّ 
أنّه من غير المستطاع أن يُفهم كّلم الله على مراده وال تفسيره واستنباط المعاني منه  -     

 إنّ : "مؤّلفو دائرة المعارف الكتابّيةوتطبيق أحكامه، إاّل بعد تحديد كّلمه ونّصه؛ لذا يقول 
نه يجب أن يسبق ألّ  ؛لدراسة العهد الجديد ومطلب ضروريّ  وص أمر جوهريّ صّ نقد النّ 

 . 12"محاولة تفسيره األصليّ  صّ تحديد النّ 
 

بعد عرض هذه األوجه التي تُبّين أهمّية الّنقد الّنّصي للعهد الجديد نستطيع أن نستخلص      
 :13منها األسباب الداعّية إليه، وهي تنحصر في سببين اثنين وهما

الّنسخ األصلّية لمخطوطات العهد الجديد وضياعها، واّلذي بقي : فقدان الّسبب األّول     
لدينا ما هي إاّل نسخ منسوخة من نسخ أخرى منسوخة من النسخ األصلية، كتبت بعدها 

 بقرون.
: كثرة االختّلفات والّتحريفات الّتي طرأت على نسخ ومخطوطات العهد الّسبب الثّاني     

 الجديد الموجودة بين أيدينا.

                              
11 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus, p6. 

دائرة الدّكتور القّس منيس عبد الّنور، والقّس أندريه زكّي، والدّكتور القّس فايز فارس، والدّكتور القّس أنور زكّي،  12
 .071، ص9م(، ج9111دات. )دار الثّقافة، ، ثمانية مجلّ المعارف الكتابّية

 .07-01ص ،(م9117، )بيروت: دار المشرق .مدخل إلى الّنقد الكتابيّ انظر: المهندس رياض يوسف داود،  13

 



فلو كان لدينا الّنسخ األصلّية الّتي كتبها مؤلّفو أسفار الكتاب المقّدس، لما ُكنّا في      
حاجة إلى علم الّنقد الّنّصي، ولو كانت الّنسخ المنسوخة من المخطوطات األّصلّية متوافقة 

 وغير مختلفة ومحرّفة، لما كّنا في حاجة إلى علم الّنقد الّنّصي أيضا.
األساسّي من علم الّنقد الّنّصي للعهد الجديد هو فحص تلك  لهذا كان الهدف     

الّتحريفات واالختّلفات الموجودة بين مخطوطات العهد الجديد للّترجيح بينها رغبة في 
 الوصول إلى أقرب نّص للّنّص األصلّي المفقود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الثّاني: الّدرس

 للعهد الجديد الّنّصيقد النّ  تاريخ
 

 :وتطّورهللعهد الجديد  الّنّصيقد نشأة النّ المطلب األّول: 
من المحال في هذا المطلب اإلحاطة بكّل تفاصيل تاريخ الّنقد الّنّصي للعهد الجديد،      

فهو تاريخ طويل جّدا دام حوالي ألفي عام، من علماء كثر عبر الّزمان وفي مختلف البلدان، 
وقد أُّلفت كتب خاّصة مفّصلة تتحدث عن كّل ذلك بحيث تُفّصل في األحداث وتتوّسع في 

، إاّل أنّنا في هذا المقام لن نخوض في كّل تلك الّتفاصيل 14وفي ضرب األمثلةالّتراجم 
لخروجها عن موضوع بحثنا، بل سنلقي الّضوء فقط على أهّم رجاالته ومراحله على شكل 

 نقاط مختصرة، فنقول:
 : الّنّصيأّول من قام بالّنقد  -

كانوا ُيصّححون الّنّص اّلذي   أّول من قام بالّنقد الّنّصي هم نّساخ المخطوطات حين     
 .15ينسخون منه إن وجدوا فيه خطأ

فقد قال أّن "ثيودوتس، تاجر الجلود اّلذي ُحكم عليه بالهرطقة وُحرم  16ربروس متزجأّما      
 .17م(، كان أّول من استعمل الّنقد الّنّصي"915 –م 957من قبل البابا فيكتور )

                              
 من أهّمها: 14

- Marvin R. Vincent, A History of the Textual Criticism of the New 
Testament. 
- F. C. Conybeare, History of New Testament Criticism. 
- Bruce M. Metzger, Chapters in the History of New Testament 
Textual Criticism. 
15 David Noel Freeman, The Anchor Bible Dictionary, 6 Volumes. (New 
York: Doubleday), v6, p427. 

م ببنسفيليا، كان 9198والّلغة اليونانّية، ولد سنة عالم أمريكّي وأستاذ جامعّي من علماء الّنقد الّنّصي للعهد الجديد  16
أستاذا فخريّا في مدرسة برنستون الّّلهوتّية، ومحّرر للكتاب المقّدس في نسخة جمعّية الكتاب المقّدس األمريكّية، توّفى 



 : 18(Irenaeus) يس إيريناوسالقدّ  -
أحد أقدم األعمال الّتي سّجلت لنا الّترجيح بين القراءات  القّديس إيريناوسكتب       

؛ ألنّه 95/ 99المختلفة في المخطوطات، من أمثلته ترجيحه ألحد قراءات سفر رؤيا الّنبي 
 وجده في أصّح وأوثق وأقدم المخطوطات.

فعمله كان في صميم علم الّنقد والّترجيح بين القراءات المختلفة هو عمل الّناقد الّنّصي، 
 الّنّصي.

 
 :19(Origen) يس أوريجانوسالقدّ  -

في تعليقاته على نصوص العهد الجديد أّن "االختّلفات بين  أوريجانوسالحظ      
مخطوطات العهد الجديد أصبح كبيرا، سواء من خّلل إهمال بعض الّنساخ أو من خّلل 

فيما كتبوه، وإذا ما حّققوه يقومون بإطالة الّنّص أو تقصيره  ُجرأتهم، فإّما أنّهم يُهملون الّتحّقق
 .20كما يشاؤون"

كان ُمطّلعا على عمل النّساخ وتّلعبهم بالّنصوص من دون تحقيق أو   فأورجانوس     
 بحث، وهذا منه تحقيق ونقد نّصّي.

                                                                                      
. الموسوعة الحّرة الويكيبيديا موقعانظر:  .م بنيوجيرسي0227سنة 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_M._Metzger). 
17 Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament, 3rd Edition. 
(New York: Oxford University Press, 1992), p150. 

م في سميرنا بآسيا الصغرى، عمل كقّس في فرنسا بمدينة 982لد حوالي يُعد من أهّم وأشهر الهوتّي القرن الثّاني، وُ  18
م، من أّهم كتبه: كتاب ضّد الهراطقة. انظر للّتوّسع في ترجمته: القّمص تادرس يعقوب ملطي، 020ليون، وتوّفى سنة 

ار جرجس باسبورتنج(، . )اإلسكندرية: كنيسة الشهيد العظيم منظرة شاملة لعلم الباترولوجي في السّتة القرون األولى
 .12-81ص
يُوصف بأنّه أمير مفسرّي الكتاب المقّدس، أمير الفلسفة المسيحّية، ُمعّلم الفّلسفة، ولد في أسرة مسيحّية تقّية سنة  19

م، من أّهّم كتبه: كتاب الهكسبّل. انظر للّتوّسع في 088م، عمل عميدا لمدرسة اإلسكندريّة، وتوّفى سنة 958
 .78-79، صالّسابق المرجعترجمته: 

20 “Origen in Matthaeum Commentarius” from Bruce Metzger, Text of the 
New Testament, p152. 



 
 :21(Jerome) يس جيرومالقدّ  -

على العديد من الّتراجم الّّلتينّية القديمة عند عمل ترجمته الّّلتينّية  القّديس جيروماطّلع      
المشهورة المسّماة بالفولجاتا، وطريقته الّتي اتّبعها جيروم في عمله لها أنّه "أعطى أهّمّية أكبر 
للمخطوطة األقدم عن الّتي هي متأّخرة، وفّضل القراءات الّتي ُتطابق قواعد الّنحو أو ُتّلئم 

 .22ق الّنّص"سيا
وعمله اّلذي قام به يُعتبر نقدا نّصّيا، بل إّن ترجيحه للمخطوطة األقدم عن الّتي هي      

 .23متأّخرة لهي من أهّم قواعد الّنقد الّنّصي كما سُيذكر
 
 :24(Erasmus) رازموسإيس القدّ  -

شيئا من الّنقد الّنّصي عند تجهيزه لنسخته الخاّصة بالعهد  القّديس إرازموساستعمل      
عمل إرازموس فيقول: "بما أّن ايرازموس لم يتمّكن من  ميتزجر بروسالجديد، ويصف لنا 

الحصول على مخطوطة تحتوي العهد الجديد بأكمله، استعمل مخطوطات متنّوعة ألجزاء 
من مخطوطتين دنيئتين من مكتبة بازل، العهد الجديد. ومعظم الّنّص اّلذي استخرجه كان 

األولى لألناجيل والثّانية ألعمال الّرسل، كّلهما يعودان إلى القرن الثّاني عشر، قارنهما 
ايرازموس مع اثنين أو ثّلثة مخطوطات أخرى لنفس تلك الكتب وأدخل فيه بعض 

 .25الّتصحيحات الّتي وضعها على الهامش أو بين الّسطور"
                              

ُولد في بلدة نائّية ُتسّمى ستريدون على حدود دلماتيا بالقرب من البحر األدرياتيكي وبالقرب من أكويّل حوالي  21
م، له كتب كثيرة، من أهّمها: أسئلة 891م، كان دارسا للكتب المقّدسة، مترجما، مجادال وناسكا، توّفى سنة 988

نظرة ال. انظر للّتوّسع في ترجمته: القّمص تادرس يعقوب ملطي، عبرية في سفر الّتكوين، ضّد هلفيديوس، مشاهير الّرج
 .011-019، صشاملة لعلم الباترولوجي في السّتة القرون األولى

22 David Noel Freeman, The Anchor Bible Dictionary, v6, p427. 
 .00، صمن هذا الفصل ابعانظر المبحث الرّ  23
م في بال، من أهّم كتبه: 9891م، وتوّفى سنة 9811دام هولندا، ُولد سنة قّس كاثوليكّي وعالم الهوتّي من روتر  24

 الموسوعة الحّرة الويكيبيديا موقعترجمته النقديّة للعهد الجديد اليونانّي. انظر للّتوّسع في ترجمته: 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus). 

25 Bruce Metzger, The Text of the New Testament, p99. 



الّخاص بمقارنة المخطوطات المتنّوعة للعهد الجديد وتصحيحها  إرازموسوعمل      
 والّترجيح بينها هو عمل النّاقد الّنّصي.

 
 :26(Brian Walton) ن والتونبراي -

 -أي ُحّررت تحت ضوء قواعد علم الّنقد الّنّصي-أّول ُنسخة نقديّة  ن والتونبرايكتب       
بحيث جمعت القراءات المختلفة لنّص العهد الجديد اليونانّي وسّماه بـ: الكتاب المقّدس 

(، احتوى في متنه نّص استيفانوس London Polyglot Bibleالمتعّدد الّلغات )
ع القراءات المختلفة للّنّص من المخطوطة المطبوع للعهد الجديد وفي أسفل الّصفحة وض

 االسكندريّة.
 
 :27(Johann Bengel) جوهان بينجل -

معظم نسخ العهد الجديد والمخطوطات والّتراجم المتاحة له في  جوهان بينجلجمع      
زمانه، ثّم تفّحصها ودرسها بتدقيق، واستخلص أّن معظم االختّلفات غير جوهريّة وال تمّس 

 .28العقيدة
كان أّول من قّسم المخطوطات إلى أقسام حسب نصوصها، ثّم ذكر ثقل وأهّمّية كل 

 مجموعة منها، ولم يضعها كّلها في كّفة واحدة كما فعل غيره من العلماء اّلذين أتوا قبله.
، إاّل أّنه وضع 29م عمل نسخة للعهد الجديد اتّبع فيها الّنّص المستلم9798في عام      

، وذكر فيه أيضا وأوضح أّن القراءة 30ّيم فيه القراءات المختلفة للّنصّ في آخرها ملحقا ق
 األصعب هي األصّح، فكان من أوائل من قّرر هذه القاعدة الهاّمة في علم الّنقد الّنّصي.

                              
م، من أهّم كتبه: الكتاب 9119م، تخرّج من جامعة كامبرج، وتوّفى سنة 9122قّس ومستشرق إنجليزّي، ُولد سنة  26

، الطّبعة الرّابعة، ثّلثة مجّلدات. المستشرقونالمقّدس المتعّدد الّلغات. انظر للّتوّسع في ترجمته: نجيب العفيفّي، 
 .89-82ص ،0)القاهرة: دار المعارف(، ج

م، تخرّج من جامعة هيبرهارد، وتوّفى سنة 9157عالم ألمانّي متخّصص في الّلغة اليونانّية، ُولد في وارتربرج سنة  27
 الموسوعة الحّرة الويكيبيديا موقعم. انظر للّتوّسع في ترجمته: 9780

(https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Albrecht_Bengel). 
28 See: Bruce Metzger, The Text of the New Testament, p112. 



 
 :31(Johann Jakob Griesbach) جوهان يعقوب غريزباش -

إلى إنجلترا وفرنسا وهولندا ليجمع مخطوطات العهد الجديد، وأخذ وقتا  غريزباشرحل      
طويّل يتفّحص في اقتباسات اآلباء األوائل لنصوص العهد الجديد، وأعطى أهّمّية للّتراجم 

 . 32القديمة اّلتي لم تحض بدراسة في ذلك الوقت، كالّتراجم اآلرمينّية والّسريانّية
عن أهّمّية ما قام به غريزباش، أنّه "وضع األسس لجميع األعمال  بروس ميتزجريقول      

 . 33الّّلحقة للّنّص اليونانّي للعهد الجديد"
ومن تلك األسس التي وضعها ألّول مرة غريزباش هو تصنيفه لمخطوطات العهد الجديد      

 إلى ثّلثة أقسام: 
 وطات كنيسة اإلسكندريّة. القسم األّول سّماه الّنّص اإلسكندرّي: جمع فيه مخط     
 القسم الثّاني سّماه الّنّص الغربّي: جمع فيه مخطوطات كنائس فرنسا وإيطاليا.      
 القسم الثّالث سّماه الّنّص البيزنطّي: جمع فيه مخطوطات كنيسة القسطنطينّية )آسيا(.     

 
 
 
 

                                                                                      
علم الّنقد على  اّلي لم يُبنى للعهد الجديد ون لإلشارة إلى شكل الّنّص اليونانيّ الّنّصيُمصطلح يستخدمه الّنقاد  29

 إيرازموس.العالم ، وإنّما على شكل الّنّص المنشور بواسطة الّنّصي
30 See: Kurt Aland, Barbara Aland, The Text of the New Testament, 2nd 
Edition. (Eredmans, 1995), p9; Bruce Metzger, The Text of the New 
Testament, p112. 

م، تخرّج من جامعة هيبرهارد، وعمل كأستاذ في جامعة 9788أستاذ جامعّي والهوتّي ألمانّي، ُولد في بتزباخ سنة  31
 موقعانظر للّتوّسع في ترجمته: : ترجمته النقديّة للعهد الجديد اليونانّي. م، من أهّم كتبه9590لينا، وتوّفى سنة 
 .(https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Griesbach) الويكيبيديا الموسوعة الحّرة

32 See: Kurt Aland, Barbara Aland, The Text of the New Testament, p9; 
Bruce Metzger, The Text of the New Testament, p119. 
33 Bruce Metzger, The Text of the New Testament, p119. 



 
 
 :34(Karl Lachmann) كارل الشمان -

أّول عالم طبع نسخة للعهد الجديد مبنّية كاملة على أسس الّنقد  الشمانيُعتبر      
 .35الّنّصي
عن هدف نسخته ومنهجه اّلذي سار عليه، فيقول: "هدفه   36يبإإيلدون جاي يتكّلم      

كان إعادة الّنّص إلى ما كان عليه قبل القرن الرّابع بعد الميّلد، وكان منهجه هو إبعاد الّنّص 
نّص جديد من أقدم مخطوطات األحرف الكبيرة، ومن الّترجمتين القديمتين  الّتقليدّي وإنشاء

 .37الّّلتينية والفولجاتا، ومن بعض أقوال اآلباء األوائل مثل أوريجانوس وإيريناوس وقبرصي"
 
 :38(Constantin von Tischendorfن تيشندورف )قنسطنطين فو  -

ونشر خّلل حياته مخطوطات وبرديّات العهد الجديد أكثر من أّي  تيشندروفاكتشف      
عالم من العلماء قبله، لقد بحث عنها في جميع مكتبات أوربّا وبلدان الّشرق األوسط. 

                              
م في 9587م، تخرّج من جامعة ليبزيك وغوتينغن، وتوّفى سنة 9719أستاذ في الفيلولوجيا، ُولد في برونسويك سنة  34

 الموسوعة الحّرة الويكيبيديا موقعفي ترجمته:  برلين، من أهّم كتبه: نسخته للعهد الجديد اليونانّي. انظر للّتوّسع
(https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lachmann). 

35 See: Brooke F. Westcott, Fenton J. A. Hort, The New Testament in 
the Original Greek, 2 Volumes. (Cambridge: Macmillan, 1881), v2, p13; 
Bruce Metzger, The Text of the New Testament, p125–26. 

أستاذ جامعّي معاصر، متخّصص في الّدراسات الكتابّية واألدب المسيحّي في جامعة كليفلند األمريكّية، ورئيس  36
 The Theological Tendency of ة األدب الكتابّي. انظر الّصفحة الداخلّية من كتابهجمعيّ 

Codex Bezae Cantabrigiensis in Acts. (Wipf & Stock Pub, 2001). 
37 Eldon Jay Epp, “Textual Criticism” from The Anchor Bible 
Dictionary, v6, p428. 

م في ليبزيج، وتوّفى سنة 9598عالم ألمانّي متخّصص في العهد الجديد اليونانّي ودكتور في الفلسفة، ُولد سنة  38
 ة الويكيبيدياالموسوعة الحرّ  موقعم. انظر للّتوّسع في ترجمته: 9578

(https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_von_Tischendorf). 



م؛ العتبارها أهّم 9581وأعظم اكتشافاته هو اكتشافه للمخطوطة الّسينائّية في سيناء سنة 
 . 39لجديدمخطوطة يونانّية على اإلطّلق للعهد ا

استغّل حياته كّلها في جمع ودراسة كّل المخطوطات اليونانّية والّتراجم القديمة      
واقتباسات أقوال اآلباء الّتي استطاع الوقوف عليها في زمانه رغبة في الوصول إلى الّنّص 

 األصلّي للعهد الجديد.
 
ossBrooke F ) 41هورت جون أنثوني وفينتون 40وستكوتفوس بروك  -

Westcott and Fenton John Anthony Hort:) 
مخطوطات العهد الجديد اليونانّية والّتراجم القديمة واقتباسات  وستكوت وهورتدرس      

اآلباء الّتي كانت موجودة في عصريهما فعمّل ترجمتهما الّنقديّة المشهورة باسميهما: "نّص 
اسمها اّلذي سّموها بها (؛ إاّل أّن Westcott and Hort Textوسكوت وهورت" )

 The New Testament in theهو: "العهد الجديد في اليونانّية األصلّية" )
Original Greek.) 

عن سبب اختيارهم لهذا العنوان أّن "عنوانهم يُبّين هدفهم اّلذي كان  يبإإيلدون يقول      
رن الثّالث أو الرّابع أكثر طموحا من بانتلي والشمان الّلذين أرادا الّرجوع إلى ّنص الق

 .42الميّلدي، أّما وستكوت وهورت فاّدعيا أنّهما يُعيدان الّنّص األصلّي نفسه"

                              
39 See: Eldon Jay Epp, “Textual Criticism” from The Anchor Bible 
Dictionary, v6, p428. 

م في برمينغام، كان أسقف درم في المملكة 9508عالم إنجليزّي متخّصص في الّّلهوت المسيحّي، ُولد سنة  40
م، من أهّم كتبه: ترجمته الّنقديّة للعهد الجديد اليونانّي. انظر للّتوّسع في ترجمته: موقع 9129المّتحدة، وتوّفى سنة 

 .(https://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Westcott) الموسوعة الحّرة الويكيبيديا
م في دبلن، تخرّج من كلّية 9505أستاذ جامعّي وعالم إيرلندّي متخّصص في العهد الجديد اليونانّي، ُولد سنة  41

انظر للّتوّسع في ترجمته: م، من أهّم كتبه: ترجمته الّنقديّة للعهد الجديد اليونانّي. 9510الثّالوث بكامبرج. وتوّفى سنة 
 .(https://en.wikipedia.org/wiki/Fenton_Hort) الّسابقالمرجع 

42 Eldon Jay Epp, “Textual Criticism” from The Anchor Bible 
Dictionary, v6, p428. 



وتُعتبر إضافاتهم لعلم الّنقد الّنصّي من أهّم اإلضافات: فهم أّول من أّسس معظم قواعد      
 علم الّنقد الّنصّي المعمول بها في عصرنا الحاضر.

للمخطوطات اليونانّية:  غريزباشا على األقسام الّثّلثة الّتي وضعها وقد زادوا قسما جديد     
وهو الّنّص القيصرّي: اّلذي يجمع مخطوطات كنيسة قيصريّة )فلسطين(. وهذا الّتقسيم ما زال 

 هو المستعمل حاليّا عند معظم العلماء.
 

 للعهد الجديد في العصر الحاضر: الّنّصيالمطلب الثّاني: الّنقد 
مع مرور الّزمن وظهور مخطوطات يونانّية وتراجم جديدة لنّص العهد الجديد، ازدادت      

الّنسخ الّنقديّة )أي الّتي بُنيت على علم الّنقد الّنصي( للعهد الجديد اليوناني بعد العالمين 
 لكثير من العلماء، سنذكر أهّم تلك الّنسخ في الجدول اآلتي: وستكوت وهورت

 عنوان الّنسخة
تاريخ 

 اإلصدار/اإلصدارات
 المؤّلف/المؤلّفون

The Modern Speech 
New Testament 1886 Richard F. 

Weymouth 
Greek New Testament 1894-1900 Bernhard Weiss 

The British and Foreign 
Bible Society 1904 

William 
Wilberforce, 

Thomas Charles 

New Testament 1910 Alexander 
Souter 

Die Schriften des neuen 
Testaments 1911-1913 Hermann von 

Soden 

Novum Testamentum 
Graece 

1898-1923-
1927–1950-
1952–1963-

Erwin Nestle, 
Kurt Aland, 

Barbara Aland 



1979–1993-
2012 

United Bible Societies 
1966-1975-
1983-1993-

2014 

Kurt Aland, 
Matthew Black, 
Bruce Metzger, 
Allen Wikgren 

 
ورغم كثرة تلك الّنسخ وتنّوعها، إاّل أّن المعمول به حالّيا بين علماء الّنقد الّنّصي نسختان      

 منهم فقط وهما:
 Novum)م 0290في إصدارها الثّامن والعشرين لسنة  الندآ نستلنسخة  -     

Edition the 28Testamentum Graec). 
 United)م 0298في إصدارها الخامس لسنة  سملقّدا بلكتاا مجعّيةونسخة  -     

Edition th5 Bible Societies). 
 

ل كتاب أوّ أّما ما يتعّلق بالكتب الّتي تُعّلم قواعد علم الّنقد الّنّصي فكثيرة جّدا، إاّل أّن      
، Misquoting Jesus :اّلذي عنوانه رمانإيبارت هو كتاب  غير المتخّصصينضع لوُ 

قتباس الخاطئ عن م في الواليات المّتحدة، وترجم إلى العربية بعنوان "اال0228طُبع سنة 
م، وهذا دليل على أّن هذا العلم حديث الّتناول جّدا حّتى في الغرب 0221" سنة المسيح

علم عمره اآلن ا لالّنّصي كان موضوعقد النّ  غم من حقيقة أنّ وعلى الرّ المسيحّي، يقول مؤلّفه: "
يدور حول هذا العلم يخاطب  هناك كتاب واحد ه ليسفإنّ  ما يزيد عن ثّلثمائة عام،

غات ة وال اللّ ذي ال يعرف اليونانيّ لجمهور الّ ل ذين ال يعلمون شيئا عنه،لّ اأي ، الجمهور
 صوص،ن هناك "مشكلة" في النّ ى أّ ذين ال يعلمون حتّ للّ  ،بتعّمقته سزمة لدرااألخرى الّّل 

كيف ما هي هذه المشاكل و  م األمرين كليهما:هم في الوقت ذاته لديهم الفضول لتعلّ ولكنّ 
  .43باشر العلماء التعامل معها

                              
 (David Parker) ديفيد باركرهو كتاب مشابه له الكتاب ال 43



كتبته  .ل من نوعهاألوّ  هوو  ذي نحن بصدده هو من هذه النوعيةـ،هذا الكتاب الّ و      
 ّيةموا شيئا عن كيفبون أن يتعلّ حّ يُ  ماهم ربّ ولكنّ  الّنّصيقد ذين ال يعرفون شيئا عن النّ اس الّ للنّ 

 .44"ذلكفيها فعلوا  معرفة المواضع الّتي ّيةس وكيفلكتاب المقدّ لساخ النّ تغيير 
وظهرت بعد هذا الكتاب كتب كثيرة ُتخاطب الجمهور غير المتخّصص لتثقيفه في علم      

 الّنقد الّنّصي وعن كيفّية تغيير الّنساخ للكتاب المقّدس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 The Living Text of the Gospels (Cambridge University Press, 1997). 
44 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus, p14-15. 



 
 الثّالث: الّدرس
 العهد الجديد مصادر نصّ 

 
مون بها في ذلك تي كانوا يتكلّ الّ « ائعةالشّ »  ةاليونانيّ الّلغة ه بكلّ ُكتب "العهد الجديد        

ة التي  اليونانيّ ، فـ"45"صحىة الفتي تختلف عن اليونانيّ والّ )أي زمان كتابة األسفار( مان الزّ 
 تي كتب بها هوميروس مثّلة الّ ة الكّلسيكيّ تكن اليونانيّ ه لم بها العهد الجديد كلّ  تُكتب

 .46"تي يستخدمها رجل الشارعالّ  )الّشائعة( ةة الشعبيّ بل كانت اليونانيّ  ،أشعاره
فكّل مصادر نّص العهد الجديد ُكتبت بالّلغة اليونانية، لهذا البّد للّناقد الّنصي قبل أن      

درا على قراءة الّنصوص اليونانّية بلغتها الّشائعة يخوض في دراسته أن يكون على األقل قا
(Koine Greek حّتى وإن لم يتمّكن من فهمها، ألنّه بقراءتها يستطيع أن يستخرج )

الّنصوص من مصادر نّص العهد الجديد، خاّصة من المخطوطات اليونانّية، ثّم يستعين 
 بالقواميس والمعاجم والّتفاسير لفهمها والبحث عن معانيها.

 
يُقصد بمصادر نّص العهد الجديد، األماكن الّتي نجد فيها نّص العهد الجديد مكتوبا      

 ومحفوظا، وهي تنقسم إلى ثّلثة مصادر أساسّية، ُمرتّبة على حسب األهمّية هكذا: 
 . 47: المخطوطات اليونانّيةالمصدر األّول     
 الّلغة اليونانّية. : الّترجمات القديمة النّاقلة عن المصدر الثّاني     
 : كتابات آباء الكنيسة. المصدر الثّالث     

 
 
 

                              
 .بشيء من الّتصرف 7. )بيروت: دار المشرق(، صتعّرف إلى الكتاب المقّدسيه، إسطفان شربنت 45
 .08. )دار الكتاب المقّدس(، صتقديم الكتاب المقّدس تاريخه، صّحته، ترجماتهعبد المسيح اسطفانوس،  46

 .922، صالمخطوطات اليونانّية، انظر الملحق المرّفق بالبحثلإلّطّلع على بعض صور  47



ال نستطيع أن نُفّصل الكّلم عن كّل تلك المصادر هنا، فقد أُلّفت كتب خاّصة      
، إاّل أنّنا سنذكر باختصار أّهم ما في كّل مصدر من تلك المصادر الّثّلثة على حدة، 48بذلك

 فنقول:
 

 :(Greek Manuscripts)ة ليونانّيا تلمخطوطااالمطلب األّول: 
الّتي تشتمل على أسفار العهد الجديد -يصل عدد مخطوطات العهد الجديد باليونانّية      

 . 49إلى ما يزيد عن الخمسة آالف مخطوطة -بكامله أو على جزء منه فقط
 تنقسم المخطوطات اليونانّية إلى أربعة أقسام وهي:      
وهي المخطوطات الّتي ُكتبت على ورق  :50(Papyri) تاّيدلربال: القسم األوّ      

البردّي اّلذي اخترع المصريّون طريقة تصنيعه من سيقان نبات البردّي منذ أكثر من خمسة 
 آالف عام.

يصل عددها إلى نحو مئة برديّة، ولم تكن هناك مخطوطة واحدة منها معروفة حّتى العشرات 
 عشر الميّلدّي.األخيرة من القرن الّتاسع 

                              
 :من أهّمها 48

- Bruce M. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible. 
- D. C. Parker, An Introduction to the New Testament Manuscripts 
and Their Texts. 
- J. K. Elliott, A Bibliography of Greek NT Manuscripts. 
- Thomas J. Kraus, Tobias Nicklas, New Testament Manuscripts: Their 
Texts And Their World. 
- Philip Comfort, David P. Barrett, The Text of the Earliest New 
Testament Greek Manuscripts. 
- Philip Comfort, Early Manuscripts and Modern Translations of the 
New Testament. 

. )العبّاسّية: األنبا ةس بلغاتها األصليّ مخطوطات الكتاب المقدّ سحاق، إإيميل ماهر انظر: الدّكتور الّشّماس  49
 .98ص رويس(،

 .98، 99، صالمرجع الّسابقانظر:  50



)وهو الحرف األّول من الكلمة الّّلتينية  Pيُرمز إلى ّكل واحدة منها عند ذكرها بحرف:      
، 1P ،2P: (، ويكون الّرمز متبوعا برقمها المكتوب ببنط صغير مرتفع مثلPapyriللبرديّة 

3P. 
 بالمئة من أسفار العهد الجديد.  82تُغّطي البرديّات المكتشفة ما يزيد على      
وترجع تواريخها إلى الفترة من القرن األّول إلى القرن الثّامن. ويعود أكثر من نصف      

 عددها إلى القرنين الثّالث والرّابع.

 
وهي المكتوبة على  :51(Uncials) ةلكبريا فألحرا تخمطوطاالقسم الثّاني:      

الجلود بخّط وحروف كبيرة، وهذا الخّط مأخوذ مباشرة من الخّط المستخدم في البرديّات 
المستخدمة في الّنحت على  Capital Lettersاألدبّية، ومشّتق من الحروف الكبيرة 

األحجار. وقد اسُتخدم هذا الّنوع من الخّط لكتابة مخطوطات العهد الجديد حّتى القرن 
تاسع على وجه الّتحديد، ثّم استمّر بعد ذلك إلى وقت متأّخر نسبّيا في بعض مخطوطات الّ 

 الكتابات الكنسّية.
يصل عدد مخطوطات العهد الجديد المكتوبة بالحروف الكبيرة على الرّقوق بالّلغة اليونانّية 

 مخطوطة.  011والمسّجلة عالمّيا حّتى الّسبعينات من القرن العشرين 
مخطوطة من مخطوطات األحرف الكبيرة يحمل رقما خاّصا به، ويكون دائما كّل       

. ولكّن الّرمز القديم المستخدم لبعض المخطوطات 29، 20، 29مسبوقا بصفر مثل: 
الّشهيرة باستخدام أحد الحروف العبرانّية أو الّّلتينّية أو اليونانّية ال يزال هو األكثر شيوعا، 

أو المخطوطة اإلسكندريّة  ،אالّتي يُرمز لها بحرف األلف العبرانّي مثل المخطوطة السينائّية 
، أو المخطوطة الكوريديتّية الّتي يُرمز لها بحرف Aالّتي يُرمز لها بحرف األلف الّلتينّي 

 .θاأللف اليونانّي 
 

                              
 .88، 89-91، صةس بلغاتها األصليّ الكتاب المقدّ مخطوطات سحاق، إماهر  إيميلالدّكتور الّشّماس انظر:  51



وهي : 52(Minuscules) ةغريلّصا فألحرا تخمطوطاالقسم الثّالث:      
 المخطوطات المكتوبة بالحروف الّصغيرة المّتصلة ببعضها. 

 ترجع إلى الفترة فيما بين القرن الّتاسع والقرن الّسابع عشر أو الثّامن عشر الميّلدّي.     
يبلغ عدد مخطوطات العهد الجديد المكتوبة بالحروف الّصغيرة اليونانّية المّتصلة،      

 مخطوطة.  0718بعينات من القرن العشرين والمسّجلة عالمّيا حّتى السّ 
، 0، 9يُرمز لكل مخطوطة من مخطوطات األحرف الّصغيرة برقم عربّي خاّص بها مثل:      

9. 
 

وهي كتب  :53(Lectionaries)الكنسّية  اتلولّصا تكتاباالقسم الّرابع:      
الخدمة الكنسّية الّتي تتضّمن الفصول الكتابّية الّتي تُقرأ في كّل يوم وفقا لتقويم الّسنة 
الكنسّية، وتتضّمن فصّل من اإلنجيل )بحسب مّتى أو مرقس أو لوقا أو يوّحنا(، وفصّل من 

 .األبسطلس، أي الّرسل )وهي رسائل بولس الّرسول، والّرسائل الجامعة، وسفر األعمال(
يبلغ عدد المخطوطات المسّجلة عالمّيا من هذا الّنوع من المخطوطات الكنسّية      

 مخطوطة.  0027باليونانّية حّتى الّسبعينات من القرن العشرين 
 كثير منها بالحروف الكبيرة، ولكّن الغالبّية بالحروف الّصغيرة المّتصلة.      
)الّّلم الّّلتينّي بالكتابة الّصغيرة، أّول الكلمة الّّلتينّية  lوهي تحمل ترقيما مسبوقا بحرف      

lectionary :مثل )l 1 ،l 2 ،l 3. 

يرجع تاريخها إلى الفترة فيما بين القرن الثّالث أو الرّابع، وتمتّد إلى القرن الّسابع عشر      
 الميّلدّي. 

 
 

 :(Early Versions)لقديمة ا تلّترجماا: المطلب الثّاني

                              
 .81، صالمرجع الّسابقانظر:  52
 .87، صةس بلغاتها األصليّ مخطوطات الكتاب المقدّ إيميل ماهر اسحاق، انظر: الدّكتور الّشّماس  53



يصل عدد الّترجمات القديمة المنقولة من الّلغة اليونانّية األصلّية إلى أكثر من عشرة      
 .54آالف مخطوطة

هذه الّترجمات القديمة لنصوص العهد الجديد هي الّتي تّمت نقّل عن المخطوطات      
 المكتوبة بالّلغة اليونانّية مباشرة خّلل الّسنوات األلف األولى بعد الميّلد. 

 أهّم هذه الّترجمات هي:     
 فحر ىلإ باإلضافة it: يُرمز لها بـ: Itala (Old Latin) لقدميةا ةتينّيلّّلا -     

 .ait: ملخطوطةا
 .vg(: يُرمز لها بـ: Vulgate) لفلجاتاا -     
 .sSyr(: يُرمز لها بـ: Sinaitic) ةينائّيلّسا ةريانّيلّسا -     
 .cSyr(: يُرمز لها بـ: Curetonian) ةيتونّيرلكوا ةريانّيلّسا -     
 .pSyr(: يُرمز لها بـ: Peshitta) لبشيطاا ةريانّيلّسا -     
 .phSyr(: يُرمز لها بـ: Philoxeniana) ةلفيلوكسينيانّيا ةريانّيلّسا -     
 .hSyr(: يُرمز لها بـ: Harklensis) ةكلينّياهلريا ةريانّيلّسا -     
 .palSyr(: يُرمز لها بـ: Palestinian) ةلفلسطينّيا ةريانّيلّسا -     
 .sacop(: يُرمز لها بـ: Sahidic) ةعيدّيلّصا ةلقبطّيا -     
 .bocop(: يُرمز لها بـ: Bohairic) ةلبحريّيا ةلقبطّيا -     
 .pbocop(: يُرمز لها بـ: Bohairic-Proto) ةتوحبريّيولربا ةلقبطّيا -     
 .megcop(: يُرمز لها بـ: Middle Egyptian) لوسطىا مصر قبطّية -     
 .mfcop(: يُرمز لها بـ: ME Fayyumic) ةلفيومّيا لوسطىا مصر قبطّية -     
 .faycop(: يُرمز لها بـ: Fayyumic) ةلفيومّيا ةلقبطّيا -     
 .achcop(: يُرمز لها بـ: Achmimic) ةألمخيمّيا ةلقبطّيا -     
 .Arm(: يُرمز لها بـ: Armenian) ةمينّيرألا -     
 .Geo(: يُرمز لها بـ: Georgian) ةجّيرجلوا -     
 .Eth(: يُرمز لها بـ: Ethiopic) ةألثيوبّيا -     

                              
 .98ص ،المرجع الّسابقانظر:  54



 .Slav(: يُرمز لها بـ: Slavonic) لقدميةا ةّلفينّيلّسا -     
 

  :(Church Fathers)آباء الكنيسة  تكتاباالمطلب الثّالث: 
 هي كتابات آلباء الكنيسة فيها اقتباسات من نصوص الكتاب المقّدس.      
نستطيع من خّلل دراستنا لها تحديد نوع الّنصوص الّتي كانوا يقتبوس منها ومزاياها،      

 .55فضّل عن معرفتنا بالّزمان والمكان اّلذي عاش فيه كّل واحد من أولئك اآلباء
ويرمز لكتابات اآلباء بأسمائهم الّّلتينّية، فإن كان االقتباس من القّديس أوريجانوس مثّل،      

، وإن كان Eusabius، وإن كان من القّديس يوسابيوس، يُرمز له بـ: Origenيُرمز له بـ: 
 .Theodorمن القّديس ثيودور، يُرمز له بـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .85 – 87، صةس بلغاتها األصليّ المقدّ مخطوطات الكتاب سحاق، إإيميل ماهر الدّكتور الّشّماس انظر:  55



 
 

 الّرابع: الّدرس
 مناهجهو للعهد الجديد  الّنّصيقد النّ  قواعد

 
  Principles  Ofللعهد الجديد ) الّنّصي: قواعد الّنقد األّولالمطلب 

Textual Criticism): 
مختلفين، مثل نّص إنجيل  56إذا اختلف نّص من نصوص العهد الجديد إلى قراءتين     

وليس أحد والعربّية: " 57اّلذي يقول كما نجده في معظم الّترجمات اإلنجليزيّة 99/ 9يوحنّا 
، وإذا بحثنا 58"ماءذي هو في السّ ماء ابن اإلنسان الّ لذي نزل من السّ  اّ ماء إاّل صعد إلى السّ 

وليس أحد صعد إلى ل: "عن هذا الّنّص في المخطوطات اليونانّية نجد له قراءة أخرى تقو 
"، فهي تختلف عن األولى بحذف جملة: ماء ابن اإلنسانذي نزل من السّ  الّ ماء إاّل السّ 

 "اّلذي في الّسماء".  
 وهي الجملة الّتي يستدّل بها المسيحّيون على ألوهّية المسيح.

فكيف لنا أن نقّرر أّي من هاتين القراءتين هي القراءة األصلّية؟ وكيف نرّجح بينهما؟،      
فمن المعروف أنّه توجد قراءة واحدة أصلّية كتب بها صاحب إنجيل يوحنّا، فأيّهما هي 

 األصل؟.
لإلجابة عن هذا الّسؤال: وضع علماء الّنقد الّنّصي قواعد تُرشدهم إلى تحديد القراءة      

 األقرب إلى األصل، قّسموها إلى ثّلثة أقسام:
 
 

                              
شكل الّنّص الوارد في المخطوطات، فإن كان للّنّص عدة أشكال كلمة قراءة في اصطّلح الّنقد الّنّصي تعني   56

 مختلفة، ُيسّمى كّل شكل من تلك األشكال قراءة.
57 See: King James Version, American Standard Version, Revised 
Standard Version, New International Version, New English Bible.  

 .ترجمة سميث فانديكالكتاب المقّدس،  58



 
 

 : األدلّة العاّمة الّتي تنطّبق على الّدليل الخارجّي والّداخلّي.القسم األّول     
(: هو اّلذي يسعى لتحديد External Evidence: الّدليل الخارجّي )القسم الثّاني     

أّي القراءات هي المدعومة بأكثر الّشواهد من المخطوطات اليونانّية والّترجمات القديمة 
 .59واقتباسات آباء الكنيسة

(: وهو أّن القراءت الّتي Internal Evidence: الّدليل الّداخلّي )القسم الثّالث     
 . 60األقرب أن تكون أصلّيةتُفّسر أصل القراءات األخرى هي 

 :61وها هي مفّصلة     
 ة:عامّ ال القسم األّول: القواعد     
 .ت القراءاتدمهما تعدّ  ،ة قراءة واحدة فقط أصليّ ال يوجد إاّل  -9     
 .ةة هي األصليّ ة الخارجيّ ة واألدلّ ليّ اخة الدّ بات األدلّ تي تتماشى مع متطلّ القراءة الّ  -0     
 .ةة الداخليّ بعدها نذهب إلى األدلّ  ومن ،ةة الخارجيّ أن يبدأ من األدلّ  ص البدّ نقد النّ  -9     
 ،ةختيار القراءة األصليّ افي  بب الجوهريّ ة هي السّ ة الداخليّ ال يمكن أن تكون األدلّ  -8     

 .ةة الخارجيّ عارض األدلّ عندما تُ  خاّصة
 

 :ةة الخارجيّ األدلّ  عدقواالقسم الثّاني:      
 .ال بعددها ،خطوطات بوزنها وقيمتهاالم -9     
 .ةطوطات غالبا ما تكون هي األصليّ القراءة الموجودة في أقدم المخ -0     

                              
59 See: David Alan Black, New Testament Textual Criticism. (Baker 
Academic, 1994), p32. 

60 David Alan Black, New Testament Textual Criticism, p32. 
61 See: Bart D. Ehrman, Bruce Metzger, The Text of the New 
Testament, p300-315; Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the 
New Testament, p280-281. 



رجمات القديمة ة باإلضافة إلى التّ تي تشهد لها أقدم المخطوطات اليونانيّ القراءة الّ  -9     
 .قتباسات اآلباء غير مشكوك فيهااو 

ة موجودة في منطقة دة أقوى من قراءة بعيدة ومتعدّ القراءة المنتشرة في أماكن جغرافيّ  -8     
 .ة واحدةجغرافيّ 
دة ليست شهادة ة واحابعة لمنطقة جغرافيّ وجود أعداد كبيرة من المخطوطات التّ  -8     

 .نةة لقراءة معيّ قويّ 
رجمات التّ و  ،ةوطات اليونانيّ لمخطهي اة اءة األصليّ لطان األعلى في تحديد القر السّ  -1     

 .اتكميليّ  ل عامّلمثّ وكتابات اآلباء تُ القديمة 
ة. القراءة في مخطوطة واحدة فقط مجرد نظريّ  ة قد نعثر عليهاالقراءة األصليّ  مبدأ أنّ  -7     

ال أن  ،صّ نتقال النّ اب قليد الخاصّ ة يجب أن تكون لها تاريخ سابق في التّ ختارة كأصليّ الم
 .ة األولىنا في مخطوطة واحدة للمرّ تكون هذه القراءة ظاهرة ل

 
 :ةاخليّ ة الدّ األدلّ  عدقواالقسم الثّالث:      
 .ةاسخ( قد تكون هي األصليّ نظر النّ  القراءة األكثر صعوبة )من وجهة -9     
 .ةاألصليّ األخرى قد تكون هي نفسها تي توضح سبب وجود القراءات القراءة الّ  -0     
 .ةقراءة األقصر قد تكون هي األصليّ ال -9     
 .ةتكون هي األصليّ  ف قدفق أكثر مع األسلوب العام للمؤلّ تي تتّ القراءة الّ  -8     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :الّنّصية لقواعد الّنقد صورة توضيحيّ 

 
 

فلّما يبدأ الّناقد الّنّصي بالّترجيح بين القراءات، يلتزم أّوال بالقواعد العاّمة، ثّم يبدأ بدراسة      
 :62األدلّة الخارجّية، ثّم األدلّة الّداخلّية، سائرا على هذه الخطوطات

 .  63: يجمع كّل المخطوطات المتاحة له الّتي تحتوي على الّنّص المراد دراستهالأوّ      

                              
62 See: Michael W. Holmes, Textual Criticism, In Interpreting the New 
Testament. (B&H Academic, 2001), p46-73. 

 الثّالث. الّدرسالّتي ذكرناها في  العهد الجديدنّص يجمعها من مصادر  63



: يعمل مقارنة بين تلك المخطوطات للوقوف على االختّلفات الّتي بينها، ثّم يقوم ثانيا     
بحصرها وتعداد أوجه اختّلفها، أي يستخرج القراءات المتعّددة للّنّص من كل تلك 

 المخطوطات الّتي جمعها.
وطات، أي : يضع شواهد لكّل قراءة من القراءات المتعّددة الّتي وجدها في المخطثالثا     

 يذكر لكّل قراءة أماكن وجودها في المخطوطات. 
: يقوم باختيار قراءة من تلك القراءات المتعّددة، ويعتبرها هي الّنّص األصلّي أو رابعا     

 األقرب إلى األصل، وذلك بتطبيق قواعد الّنقد الّنّصي ومناهجه الّتي ذكرناها آنفا. 
المتعّددة بدءا من القراءة الّتي يراها هي األصلّية إلى آخر قراءة : ترتيب القراءات خامسا     

 تّم العبث بها، مع ترتيب الّشواهد أيضا حسب األقدمّية أو األهمّية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 :من نسخة جمعّية الكتاب المقّدس الّنّصيالّناقد  لنتيجة عملثال م

 
 



الّتعليقات النصّية المّلحظة في الّصورة هي عبارة عن ذكر تعّدد القراءات الموجودة في      
، مع ذكر المخطوطات الّتي احتوتها كّل قراءة. 0/ 9نّص رسالة بولس إلى أهل كولوسي 

في أعلى الّصفحة هي القراءة الّتي رّجحها  9 رقم والّنص اليوناني اّلذي ترجع إليه الحاشية
 الّنقاد الّنصّيون.

 
 Methodologies ofالّنّصي للعهد الجديد )قد النّ  المطلب الثّاني: مناهج

Textual Criticism): 
لكل عالم من علماء الّنقد الّنّصي للعهد الجديد قواعده الّتي يتّبعها حين الّترجيح بين      

في المخطوطات، وذلك على حسب المنهج اّلذي يسير عليه ويّتبعه، لذا  القراءات المختلفة 
كان لزاما أن نذكر مناهج علماء الّنقد الّنّصي المعاصرين عاّمة، مع ذكر أّي منهج سنّتبعه في 

 البحث حين الّترجيح بين القراءات المختلفة.
اتّباعها حين دراسة العهد مكن يُ  الّنّصيقد في النّ  معاصرة ربعة مناهجأ يوجد حاليا     

 الجديد:
 :65(Radical Eclecticsm) اديكاليّ الرّ  64المنهج االنتقائيّ  -1

ل فضّ ه يُ نّ أحيث  "،قيّ النّ  االنتقائيّ " صّ عرف بالنّ ق بما يُ يتعلّ  اديكاليّ الرّ  المنهج االنتقائيّ      
 .اخليّ ليل الدّ س فقط على الدّ المؤسّ  صّ النّ 

 ،ةصليّ القراءة األ يمخطوطة قد تكون ه يّ أقراءة في  يّ أ نّ يرون أ أصحاب هذا المنهج     
يختارون القراءة  فهم مخطوطات.من المجموعة لو ما أة لمخطوطة فضليّ أوجد حيث ال تُ 

ة، وال ينظرون إلى الفكر في و أسلوب سواء في األ صّ فضل من حيث المناسبة مع سياق النّ األ
 .أقدمّية المخطوطات أو كثرتها

                              
( يعني أّن الباحث يّتجه إلى دراسة كّل قراءة نّصّية إعتمادا على صفاتها، بدال من Eclecticمصطلح "انتقائّي" ) 64

 التتّبع لمخطوطة واحدة أو لمجموعة مخطوطات. 
See: David Alan Black, New Testament Textual Criticism, p36. 

 (.Elliott) وإليوت( Kilpatrick) كيلباتريكيتّبعه العالمان  65



 ،يل الخارجيّ لّ لقيمة الدّ  تجاهله بسبب هذا المنهج قدقد انتُ  ،ؤيةالرّ  ومن أجل هذه     
 ة.ة المخطوطات اليونانيّ خاصّ 

 
 :66(Reasoned Eclecticism) المنطقيّ  المنهج االنتقائيّ  -2

ليل من الدّ  س على كلّ ؤسّ العهد الجديد مُ  نصّ  نّ أر قدّ يُ  المنطقيّ  المنهج االنتقائيّ      
 .67و نوع نصّ أمخطوطة  ة أليّ فضليّ أ يّ أدون  معا ليل الخارجيّ والدّ  اخليّ الدّ 

االند -نسلهنسخة  هذا المنهج هو المتّبع في أشهر الّنسخ الّنقديّة المنتشرة حالّيا:     
(Nestle-Aland و )س )الكتاب المقدّ  نسخة جمعّيةUnited Bible 

Societies.) 
؛ ألنّه الوحيد اّلذي يأخذ وينظر إلى دروسناير عليه في وهذا هو المنهج الّذي سنس     

جميع األدلّة قبل ترجيح قراءة على أخرى، فهو ال يعتمد فقط على الّدليل الداخلّي كما عند 
 أصحاب المنهج االنتقائّي الرّاديكالّي، بل يجمع بين األدلّة الداخلّية واألدلّة الخارجّية.

 
 :69(Reasoned Conservatism) المنطقيّ  68المنهج المحافظ -3

ة قدميّ ة متساوية في األئيسيّ صوص الرّ نواع النّ أ نّ أر قدّ يُ  المنهج المحافظ المنطقيّ      
 .ميّلديّ الاني لى القرن الثّ إحيث ترجع  ،واالستقّلل

ليل لدّ لة ينظر بأهميّ  المنهج المحافظ المنطقيّ  نّ أنجد  ،المنطقيّ  ومثل المنهج االنتقائيّ      
 صّ ع النّ بتتبُّ  يهتمّ  هنجد ،المنطقيّ  لكن بعكس المنهج االنتقائيّ و  اخلي.والدّ  الخارجيّ 

القراءة  يعتقدون بأنّ و  نوع آخر.على  ة لنوع نصّ فضليّ أه ال توجد نّ أعلى  ويصرّ  سكندريّ اإل
 ة.صليّ المخطوطات األ صّ لنّ لة ممثّ  يصوص هنواع النّ أة تي تجمع على غالبيّ الّ 

                              
 (.K. Aland) وكارت أالند( B. M. Metzger) بروس ميتزجريتّبعه العالمان  66

67 See: David Alan Black, New Testament Textual Criticism, p36. 
 ( يعني أّن الباحث يعتمد على الّنّص البيزنطّي الّتقليدّي أو الّنّص اُلمستلم.Conservative"المحافظ" ) حمصطل 68
 (.H. A. Sturz) ستورزمن العلماء المؤيّدين لهذا المنهج  69



يرى  ذي الّ  البيزنطيّ  النصّ اهتمامه المبالغ بمن ناحية  المنهج المحافظ المنطقيّ انُتقد      
 .70كثير من العلماء أنّه نّص فاسد ال يعتمد عليه

 
 :71(Radical Conservatism) اديكاليّ المنهج المحافظ الرّ  -4

للعهد  صليّ األ صّ النّ لى إقرب هو األ البيزنطيّ  صّ النّ  نّ أر قدّ يُ  اديكاليّ المنهج المحافظ الرّ      
 الجديد.

على غيرها من  البيزنطيّ  صّ ل النّ مثّ تي تُ ة المخطوطات الّ لون قراءة غالبيّ فضّ يُ  فهم     
 .72المخطوطات

 New Kingنتجوا نسخة الملك جيمس الجديدة )أتباع هذا المنهج هم اّلذين أ     
James Version ّقليد بداية من المستلم محافظة على التّ  صّ تي اعتمدت على النّ ( ال

بعد ذلك في طبعة الملك  م. ثمّ 9808( عام William Tyndaleطبعة ويليام تندال )
ومن هذه الّنسخة اإلنجليزيّة  م.9199( عام King James Versionجيمس )

استمّدت أشهر ترجمة عربّية للكتاب المقّدس نّصها، وهي المعروفة بترجمة سميث فانديك 
(Smith & Van Dyke.) 

 نّ أمن ناحية تجاهله لحقيقة و  ،كبير  لى حدّ إ امن حيث كونه ميكانيكيّ هذا المنهج قد نتُ ا     
وليس االعتماد  وتُقارن ويُنظر إلى األدلّة الخارجّية والّداخلية لها، ن توزنأالمخطوطات يجب 

 .على نّص واحد منها فقط على أنّه هو األصل
 
 
 
 
 

                              
70 See: David Alan Black, New Testament Textual Criticism, p37. 

 (.A. Farstad) وفارستد( Z. Hodges) هودجزمن العلماء المّؤيدين لهذا المنهج  71
72 See: David Alan Black, New Testament Textual Criticism, p37. 



 :الّدرس الخامس
 13/ 3وإنجيل يوحنا  1/ 1نّص إنجيل مرقس مثال تطبيقي لمنهج الّنقد الّنّصي على 

 
 :1/ 1ّنّص مرقس الّدراسة الّنقديّة ل

 .73"ابن اللهبدء إنجيل يسوع المسيح " تقول الّترجمة العربية للّنّص:     
 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου᾿وفي الّنسخة اليونانّية: "     

του θεουυιου "74. 
 

 :75ةة الخارجيّ األدلّ 
لّما نبحث عن هذا الّنّص في مختلف مصادر نّص العهد الجديد، من برديّات      

قديمة وفي اقتباسات ال ومخطوطات يونانّية ذات األحرف الكبيرة والّصغيرة وفي الّترجمات
في الّتراجم ، نجد أنّه ليس له صيغة واحدة ُمّتفق عليها كما هو مكتوب 76آباء الكنيسة

المشهورة الّتي عرضناها، بل نجد فيه حروفا متغّيرة وأخرى محذوفة، وبعد تتّبع تلك 
 المخطوطات كّلها نجد أّن الّنّص أتى بخمسة قراءات مختلفة، وهي:

 Χριστοῦ" )ابن الله: "بدء إنجيل يسوع المسيح قولت صّ للنّ  ىاألول القراءة -
υἱοῦ τοῦ θεοῦ.) 

 هذه القراءة موجودة في كّل من هذه المخطوطات اليونانّية:      
 .A ،Δمخطوطات األحرف الكبيرة:      

                              
 .ترجمة سميث فانديكس، الكتاب المقدّ  73
 (.Scrivener's Textus Receptus, 1894) الّنّص المستلم لسكريفنرس، الكتاب المقدّ  74

75 See: Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., 
Aland, B., & Karavidopoulos, J., The Greek New Testament, Fourth 
Revised Edition. (Stuttgart: 2000; 2009), Mark 1/ 1, Textual Notes. 

 The Greek Newنستخرج األدلّة الخارجّية من أحد الّنسخ الّنقديّة للعهد الجديد مثل نسخة  76
Testament  .كما هو ظاهر في الّتطبيق 



، 700، 597، 579، 565، 205، 180، 33ومخطوطات األحرف الّصغيرة:      
892 ،1006، 1010 ،1071 ،1243 ،1292 ،1342 ،1424 ،1505. 
 .Lectوالّصلوات الكنسّية:      
، eth،2geo ،slav ،a, aur, b, c, d, f, ff2, l, q, r1itوموجودة في الّترجمات القديمة:      
vg ،p, hsyr ،samss, bocop . 

 ، lat 2/3Irenaeus ،Ambrose ،Chromatiusكتابات اآلباء:   وفي     
3/6Jerome ،Augustine ،Milevis-Faustus. 
 
 Χριστοῦ" )ابن الرب: "بدء إنجيل يسوع المسيح قولالقراءة الثّانية للّنّص ت -

υἱοῦ τοῦ κυρίου .) 
 اختفت كلمة الله وبُّدلت بكلمة الرب في هذه القراءة.     
وهي موجودة في مخطوطة واحدة من مخطوطات األحرف الصغيرة وهي مخطوطة:      

1241. 
 
 Χριστοῦ υἱοῦ" )إلهابن : "بدء إنجيل يسوع المسيح قولة للّنّص تالثالثّ  القراءة -

θεοῦ) . 
 اختلفت هذه القراءة عن الّشكل األّول بحذف حرف الّتعريف من كلمة الله.     
 وهذه القراءة للّنّص موجودة في المخطوطات اليونانية اآلتية:     
 . B ،D ،L ،W ،1אمخطوطات األحرف الكبيرة وهي:      
 .2427ومخطوطة األحرف الّصغيرة وهي مخطوطة:      

 
 (. Χριστοῦ: "بدء إنجيل يسوع المسيح" )قولة للّنّص تابعالرّ  القراءة -

 هذه القراءة ُحذف فيها كلمة ابن الله كّلّية.     
 وهي موجودة في المخطوطات اليونانّية التّالية:      
 . Θ، *אمخطوطات األحرف الكبيرة:      



 . c28ومخطوطات األحرف الّصغيرة:      
 .palsyr ،samscop ،arm ،1geoوفي الّترجمات القديمة:      
gr, latOrigen ،Asterius ،Serapion ،-Cyrilوفي اقتباسات آباء الكنسية:      

Jerusalem ،Severian ،Hesychius ،Pettau-Victorinus ،
3/6Jerome. 
 
 (. ιησου: "بدء إنجيل يسوع" )قولة للنص تالخامس القراءة -

 حذفت هذه القراءة جملة المسيح ابن الله.     
وهي موجودة بهذه الّصيغة في مخطوطة واحدة يونانّية من مخطوطات األحرف الصغيرة      

 .28*وهي مخطوطة: 
 .gr, latIrenaeus ،Epiphanius, 1/3وفي أقوال اآلباء:      

 
 :نالحظبعد عرضنا للقراءات المختلفة لهذا الّنّص 

منه ما كان فيه تغيير في الّلفظ مكان آخر: كما العهد الجديد  في مصادر نصّ  صّ النّ أّن      
 في القراءة الثّانية حيث بُّدل لفظ "الله" بلفظ "الّرّب". 

ومنه ما كان حذف: كحذف حرف الّتعريف من كلمة "الله" كما في القراءة الثّالثة      
ما في القراءة الرّابعة، وحذف جملة "المسيح وتحويلها إلى "إله"، وحذف كلمة "ابن الله" ك

 ابن الله" كما في القراءة الخامسة.
أّما تغيير كلمة "الله" بـ"الّرّب" وحذف حرف الّتعريف لكلمة "الله" وجعلها "إله"، فّل أثر      

لهما على المعنى لذا سنستبعدهما في المناقشة. وكذلك القراءة الّتي حذفت لقب "المسيح" 
 ر للمعنى في ذلك أيضا.فّل أث
فالخّلف قائم بين القراءة األولى القائلة أّن "المسيح ابن الله"، والقراءة الرّابعة والخامسة      

الّلتين حذفتا كلمة "ابن الله" كما في القراءة الرّابعة، أو "المسيح ابن الله" كما في القراءة 
 الخامسة.



ّية؟ وما سبب وجود هذه االختّلفات أصّل؟ هنا فأّي هذه القراءات هو القراءة األصل     
يأتي عمل الّناقد الّنّصي بعد جمعه للقراءات المختلفة للّنّص لُيعمل عقله ويُرّجح أيهما هو 

 األصل.
 

 ة:اخليّ ة الدّ األدلّ 
 لعلماء الّنقد الّنّصي رأيان في هذا الّنّص وفي بحث أّي تلك القراءتين هو األصل:     

: قول من قال أّن الّنّص األصلّي هو اّلذي يحتوي زيادة "ابن الله" فيه، 77لأي األوّ الرّ  -
ودليلهم هو وجوده في كّل من المخطوطة اإلسكندريّة والمخطوطة الفاتيكانّية، وهاتان 
المخطوطتان تعودان إلى القرن الخامس، فهما من أقدم المخطوطات اليونانّية، وهذا دليل أّن 

 ان متداوال في ذلك الّزمان. الّنّص بهذه الّصيغة ك
وقالوا عن سبب حذف كلمة "ابن الله" في القراءات األخرى: أّن الّناسخ قد تُكون عينه      

قفزت من كلمة "المسيح" إلى كلمة "الله" عند نسخه للّنّص فنسي أن يكتب "ابن الله"؛ ألّن 
ة تنتهي بنفس الحرف وهو حرف نهاية كّل من كلمة "المسيح" وكلمة "الله" في الّلغة اليونانيّ 

ῦ. .فتشابهت عليه نهاية الكلمتين حّتى نسي أن يكتبها 
: قول من قال أّن الّنّص األصلّي هو اّلذي حذف كلمة "ابن الله"، ودليلهم 78انيأي الثّ الرّ  -

هو عدم وجودها أي كلمة "ابن الله" في أقدم مخطوطة يونانّية على االطّلق، وهي 
السينائّية الّتي ترجع إلى القرن الرّابع، أي هي أقدم من المخطوطة اإلسكندريّة المخطوطة 

 والمخطوطة الفاتيكانّية الّتي استدّل بهما أصحاب الرّأي األّول.

                              
77 See: David Robert Palmer, The Holy Bible, Mark 1/ 1, note 226; The 
NET Bible, Mark 1/ 1, note 3. 
78 See: Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New 
Testament, 2th Edition. (Hendrickson Publishers, 2005), p62; Roger L. 
Omanson, A Textual Guide to the Greek New Testament. 
(Hendrickson Publishers, 2006), p56. 



وقالوا عن سبب إضافة كلمة "ابن الله" في القراءات األخرى: أّن الّنّساخ في كثير من      
، خاّصة فيما يتعّلق بأوصاف المسيح بُغية تعظيمه وبيان األحيان ُيضيفون زايادات على الّنصّ 

 مقامه، وهذا ما حدث من قبل هؤالء الّنّساخ هنا في هذا الّنّص، أي في بداية إنجيل مرقس.
 

 :الّترجيح
الرّأي الثّاني هو الرّاجح للقاعدة القائلة أّن أقدم نّص هو األقرب إلى األصل، والقراءة      

األقدم للّنص الّتي وصلت إلينا هي الموجودة في المخطوطة السينائّية وهي الّتي ليس فيها  
كلمة "ابن الله". وبهذا فتكون عبارة "ابن الله" إضافة من الّنّساخ للّسبب اّلذي ذكره 

 أصحاب الرّأي الثّاني.
 

 الف:تخأثر اال
إذا كانت كلمة "ابن الله" أصيلة في الّنّص، فمن الممكن أن ُيستدّل به على عقيدة      

ألوهّية المسيح، أّما إن كانت كلمة "ابن الله" غير أصيلة كما رّجحنا، فيسقط االستدالل 
بالّنّص على ألوهّية المسيح، بل يعتبر هذا تحريف من الّنساخ إلثباتها والغلّو في المسيح بما 

 س فيه.لي
 

 :13 /3ا يوحنّ الّدراسة الّنقديّة لنّص إنجيل 
 :صّ النّ 

 ماءذي نزل من السّ  الّ ماء إاّل وليس أحد صعد إلى السّ : "79الّنسخة العربّية للّنص تقول     
 ".ماءذي هو في السّ ابن اإلنسان الّ 

 τον εις αναβεβηκεν ουδεις και : "80والّنسخة اليونانّية تقول     

ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο υιος του 
ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω  ." 

                              
 .ترجمة سميث فانديك 79
 .الّنّص المستلم لسكريفنر 80



 
 :81ةة الخارجيّ األدلّ 

ابن  ماءذي نزل من السّ  الّ ماء إاّل وليس أحد صعد إلى السّ : "تقول صّ للنّ  القراءة األولى -
 ο υιος του ανθρωπου ο ων εν" ) ماءذي هو في السّ اإلنسان الّ 

τω ουρανω.) 
 هذه القراءة جاءت في المخطوطات اليونانّية التّالية:      
 .Ψ Θ Δ cA 050مخطوطات األحرف الكبيرة:      
 700 597 579 565 205 180 157 28ومخطوطات األحرف الّصغيرة:      

892 1006 1071 1243 1292 1342 1424 1505. 
 .l 1/2751والّصّلة الكنسّية:      
arm eth  boptcop p, hvg syr a, aur, b, c, f, ff2, j, l, q, r1itوالّترجمات القديمة:      
slav 1geo. 
Eustathius  latAdamantius lat 2/4Hippolytus Origenوأقوال اآلباء:      

Chrysostom  1/4Dionysius Amphilochius Epiphanius-Ps
-John 3/4oretHesychius Theod 1/16Emesa Cyril-Paul

Damascus; Hilary Lucifer Ambrosiaster Ambrose 
Augustine 2/3Chromatius Jerome. 

 
ابن  ماءذي نزل من السّ  الّ ماء إاّل وليس أحد صعد إلى السّ : "تقول صّ للنّ  انيةالقراءة الثّ  -

 (.ο υιος του ανθρωπου" )اإلنسان
 المخطوطات اليونانية الّتي جاءت فيها هذه القراءة:     
 .75P, 66Pالبرديّات:      

                              
81 See: Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., 
Aland, B., & Karavidopoulos, J., The Greek New Testament, John 3/ 13, 
Textual Notes. 



 .suppB L T Wא  086 083ومخطوطات األحرف الكبيرة:      
 .1241 1010 33ومخطوطات األحرف الّصغيرة:      
 .2geo sa, bopt, ach2, faycopوالّترجمات القديمة:      
Eusebius Adamantius lat 2/4 Diatessaron Origenوأقوال اآلباء:      

Gregory-Nazianzus Apollinaris Gregory-Nyssa Didymus 
1/4Theodoret 14/16Cyril 3/4Epiphanius 1/3Jerome . 
 

نّلحظ أّن للّنّص قراءتين مختلفتين: األولى تذكر الّنّص قائّل أّن المسيح "ابن اإلنسان      
ء"، أّما القراءة الثّانية للّنّص فّل نجد فيها تلك الزيادة الهاّمة الّتي بها أثبت هو اّلذي في الّسما

المسيحّيون ألوهية المسّيح، وهي الزّيادة القائلة أنّه "في الّسماء"، فأيهما القراءة األصلّية 
 للّنّص؟.

 
 :ةاخليّ ة الدّ األدلّ 
عند الّنظر إلى أقدم المخطوطات وأهّمها ُمّتبعين قاعدة أّن القراءة األقدم هي األصل،      

نجد أّن القراءة األولى للّنّص وهي الّتي تحذف زيادة "هو في الّسماء" هي الرّاجحة. وهي 
الّتي  الّتي ُتطابق قاعدة أّن القراءة األقصر هي األقرب إلى األصل ألنّها أقصر قراءة من األولى

 تزيد "هو في الّسماء". 
 

 :الّراجح
 بروسللّسببين المذكورين أعّله نقول أّن القراءة الثّانية هي األصل. وهذا ما رّجحه أيضا      
 وغيرهما. 83وأومانسون 82رمتزج

                              
82 Metzger, B. M., & United Bible Societies, A Textual Commentary on 
the Greek New Testament, p174.  
83 Omanson, R. L., & Metzger, B. M., A Textual Guide to the Greek 
New Testament. (Stuttgart), p169. 



 
 :الفتخأثر اال
لو أثبتنا زيادة "هو في الّسماء" على الّنّص، لكان هذا دااّل على ألوهّية المسيح، وهذا      

هو الّسبب اّلذي جعل الّنساخ يزيديون على الّنّص هذه العبارة؛ إلثبات أّن المسيح معنا في 
حد األرض وهو في الّسماء في نفس الوقت، فهو في كّل مكان بروحه وطبيعته الّّلهوتية،فّل أ

بإمكانه أن يكون في الّسماء وفي األرض بروحه إاّل الله، أّما لو أخذنا بالقراءة الّتي تحذف 
 زيادة "هو في الّسماء" النتفى هذا المفهوم وانتفى معه استداللهم بالّنّص على ألوهّية المسيح.
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