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 مقدمة: تاريخ التاريخ

 
لكػػػس طيػػػتديد تهديػػػد ل ػػػخ و لت،ػػػي الوسدلتػػػاال لػػػديألا و ػػػيلتيها الل ػػػيلة ا ولػػػس  ػػػس ال   ػػػاف 
الػداللسل و الااطيػػة  ػس تػػاريخ ا طتقػاؿ الأللػػسا و ػيلة ال   ػػاف الػداللس تلتوػػد الػس ت ليػػي ال   ػػاف 

تقػػع الػػس القػػ اماا الوتػػلت ثل و مػػه لػػخ تهديػػد القػػ امث ا  ػػلية اػػه ت يػػ   ػػ ا ال   ػػاف الػػداللس 
تقع دوف اللجلم إلس ال   اف السارجسا بلد ذلكل يتخ تهص كاتة الوسدلتػاا الوتػلت ث لتهديػد 
لى مسدلتاا  س التس لل تػ  القػ امث التػس تل ػلألا إلػس ل ػلليتماا الوسدلتػاا التػس تلاتقػ  مػد 

اف الػػداللسل  ػػس الوسدلتػػاا ا دؽ و ا ت،ػػيا لمػػا الل ػػيلة الااطيػػةل و  ػػس مهاولػػة طتػػا ا ال   ػػ
تكػليه "تػػاريخ ا طتقػاؿ الأللػػس"ل تمػس و ػػيلة ملقػػدث بلػه السػػسمل و لمػ ا  ػػتكلف  ػس مهػػي  ػػ ا 

 ال هثا
 

 و لطا دا واً لردد لف الو تاح ل مخ الخ الألقد الأللسل  ل تمخ ما ُييػوس بػػ "تػاريخ ا طتقػاؿ الأللػس"ا
و لػػيم مػػه اليػػمي لف طجػػد تل ي ػػاً واًػػهاً مهػػدداً لمػػ ا الولػػدلص تػػس كتػػ  الألقػػد الأللػػسل تمػػل 
ملدلص شا ك يتسا ك مد تل ي ه مألما اللالخ تس ته ى الق امث ا  ليةا و لكػه بسػكي مػال تػ ف 
 ػػ ا الُولػػدلص يُقلػػد بػػه: مهاولػػة التلػػ ؼ الػػس ا شػػكاؿ الوستل ػػة للػػألص الولجػػلدث تػػس شػػلا د 

لت ثل و شػػ ح ثيايػػاا هملر ػػال بمػػدؼ تهديػػد السػػلا د ا كاػػ  ملللىيػػةل و التػػس الػػس الػػألص الوتػػ
ل ا ػػما يػػتخ إاػػادث تكػػليه الػػألص ا  ػػلس لللمػػد الجديػػد اليلطػػاطسا  ػػ ا التل يػػ  ىػػد ي ػػدو للل لػػة 

ا و لكػػس طلػػ ؼ الولػػدلص ب يػػاتةل تمػػل 1ا ولػػس ُملقػػداً بلػػه السػػسمل و لكألػػه التل يػػ  الوألمجػػس
يخ دىيػػ  لكي يػػة اطتقػػاؿ طػػص اللمػػد الجديػػدل لى كي يػػة  ػػي  اوليػػة الأليػػخ تػػس مهاولػػة تكػػليه تػػار 

الللػػلر اليػػابقة الػػس الػػ  الد ااػػةا المػػدؼ مػػه  ػػ ع اللوليػػة  ػػل تت ػػد همػػلر القػػ اماال ل ػػ ا  
هملر ال كي ية هملر ال و كي ية اطتقالما تس التقليد الأللس الوتػلت ا بمػ ا السػكيل طيػتديد تهديػد 

ػًة للسدػأ الأليػسسل موػا يلألػس السلا د ا كا  ا   ًًة للسدأ الأليسسل و تهديػد لىػي السػلا د اً 
مل تتألا بالسلا د ا كا  ملللىيةل و بالتالس ييػمي اليألػا اوليػة إاػادث تكػليه الػألص ا  ػلس لللمػد 

 الجديد اليلطاطسا
 

                                                 
1
 Jacobus H. Petzer, The History of The New Testament Text: Its Reconstruction, Significance, And Use 

in New Testament Textual Criticism, In: New Testament Textual Criticism, Exegesis, And Church 

History: A Discussion of Methods, Edited By B. Aland & J. Dolbel, Pharos: Netherlands 1994, P. 11 
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قيقػػة و يوكألألػػا مظث ػػة اللجػػلد الأل ػػ ى لو مػػـل "تػػاريخ ا طتقػػاؿ الأللػػس" األػػد إي ازمػػلسل ت ػػس اله
اي ازملس كاف طاىداً طلياًا و لكه اآلليػاا و ا مكاطيػاا ثالػ  بيألػه و بػيه التد يػ  اللولػسل ذلػك 
 ف الللػ  الػػ ى اػاش تيػػه إي ازمػلس لػػخ ييػػاادع كايػ اًل و  ػػل الللػ  الػػ ى شػمد التػػ اع الد ااػػة 

 الس يد جلتأل  جا
 

ل تػػػس ثقيقتػػػه اوليػػػاً مػػػد همػػػلر لكػػػه ال دايػػػة الهقيقيػػػة لت  ػػػيخ م مػػػـل تػػػاريخ ا طتقػػػاؿ الأللػػػسل ي ػػػد
بيألجػػيا ت ػػس الهقيقػػةل بيألجػػي  ػػل الوى ػػم الهقيقػػس للألقػػد الأللػػسل و  طػػه لر ػػس م مػػـل ا طتقػػاؿ 
الأللػػسل ا ػػته  بجػػدارث لقػػ  ا   ال وثػػس لمػػ ا الللػػخا توػػا ىػػاـ بػػه بيألجػػي بال لػػيل  ػػل تقيػػيخ 

 طت ػػاع تػػس  ػػ ا  ػػل  الوسدلتػػاا إلػػس مجولاػػاا بهيػػ  إت اىمػػا لو إلتظتمػػاا و للػػي مػػا يل ػػ  ا
كيػػ  لف اللقػػ  التلػػ  بػػهل تقػػع  طػػه لر ػػس تكػػ ث ا طتقػػاؿ الأللػػس و ال هػػث تػػس تاريسػػهل و كػػأف 
الألقد الأللس  ل تاريخ ا طتقاؿ الأللسل موا يىكد ما ىلته تس ال داية؛ تأ خ مػا تػس الألقػد الأللػس  ػل 

ا   يجػػ  لف تيػػ   الهكػػخ تػػاريخ ا طتقػػاؿ الأللػػسا  ػػ ا يػػ ك طا بوقللػػة  ػػلرا السػػمي ث:"مل تة الللػػ
ا تلكػػس تهكػػخ الػػس ليػػة ىػػ امث  ػػس ا  ػػليةل يبػػد لف يكػػلف لػػديك مل تػػة كاتيػػة و واتيػػة 2ا ليػػ "

بالللا  ل لى بالوسدلتااا و بمػ ا السػكي ييػتديد الألاىػد الأللػس تدػلي  اآلليػة لو الوألمجيػة التػس 
  يت لما تس بألام طص اللمد الجديد اليلطاطسا

 
ػد بيألجػي  ما ىاـ به بيألجي كاف بواابة تتص ال ا  لماـ الكاي  مه الللوام تس الق وف التاليػةل تقػد ًو

ا  ػػاس الػػ ى يجػػ  لف ط ألػػس اليػػهل و  ػػل ًػػ ورث وجػػلد تػػاريخ لكي يػػة إطتقػػاؿ طػػص اللمػػد الجديػػد 
للألام اولية الأليخ ثتس و ي إليألا تس السلا د الوتلت ثا و كاف مه بػيه ل ػخ الللوػام الػ يه ىػدملا 

ا اوػاؿ و الويػػا واا الهقيقيػة و ال لالػػة تػس  ػػ ا الو،ػوارل اللػػالخ  ػيول  و تلويػػ ع الكايػ  مػػه 
ج ييػػ اغا بيألجػػي و ج ييػػ اغ لا ػػًةل ىػػاملا بتدػػلي اا  امػػة تػػس طقدػػة تقيػػيخ الوسدلتػػاا إلػػػس 
مجولاػػاا بهيػػ  طقػػاط ا ت ػػاؽ و ا لػػتظؼا و مػػه بلػػد وال و مػػد مدلػػد القػػ ف التا ػػد اسػػ ل 

 ى إطسػلي بألاثيػة للػ ى تػس بألػام تػاريخ ا طتقػاؿ الأللػسا كػاف اوػي يشػواف جام اللالخ يشواف ال
ي تكػػب بسػػكي ر ييػػس الػػس مهاولػػة بألػػام شػػج ث اا لػػة للوسدلتػػاا الوتػػلت ثل و  ػػل الوػػألما الػػ ى 
تيػػوس تيوػػا بلػػد ب  ػػػخ "الوػػألما الألليػػ س"ل لى الػػػ ى ي هػػث تػػس مهاولػػة بألػػػام اظىػػة تألا ػػ ية بػػػيه 

 ؼ و يػػدرؾ جيػػداًل لف مػػا يقػػـل بػػه  ػػل مجػػ د اوػػي ط ػػ ى تقػػعل الوسدلتػػااا و يشػػواف كػػاف يلػػ

                                                 
2
 B. F. Westcott & F. A. Hort, The Greek New Testament With Dictionary, Foreword By Eldon Jay 

Epp, Hendrickson Publishers: USA 2007, P. xiii 
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ييػػتهيي لف يألتقػػي إلػػس واىػػدا و لألػػدرؾ ل ويػػة تكػػليه شػػج ث اللا لػػة تػػس ط ػػ  يشػػوافل طهتػػاج لف 
ط مخ المدؼ مه ورام اا تكليه شج ث اللا لة يلألس لطألا  أل،د كي مسدلتػة تػس مكاطمػال و بالتػالس  

ه مل تة لى ى امث   ق  ا لػ ىا  ػ ا يلألػس لطألػا  أللػي تػس كي ى امث تس مكاطمال موا  يوكألألا م
 م ثلة مليألة إلس الق امث ا  لية!

 
و بال غخ مه لف إمكاطية تكليه شج ث اا لة للتقليد الأللػس بالكامػي  ػس شػ ه ميػتهيلة بال لػيل إي 

ل تأجػي لف ذلك لخ يوألد الللوام مػه ت أليمػا و مهاولػة بألام ػاا غيػ  لف الت كيػ  تيمػا بسػكي ت لػيلس
بله السسم مد طماية الق ف التا د اس ل ثيألوػا جػام اوػلدى الألقػد الأللػس الهػديثل وييػتكلا 
و  ػػلراا طجػػص  ػػ يه ا لألػػيه تػػس دمػػا ت اػػس تػػاريخ ا طتقػػاؿ الأللػػس ملػػاً: الوجولاػػاا و شػػج ث 
اللا لةا ل تداع وييتكلا و  لرا ب  ااةل لف يقدما ىااػدث مألدقيػة تػس كي يػة اوػي الألقػد الأللػسا 
تلولموػػػا تػػػس تقيػػػيخ الوجولاػػػاال  ػػػااد وا جػػػداً تػػػس بألػػػام شػػػج ث اا لػػػة للوجولاػػػاال و لػػػيم 

 للوسدلتاا!
 

لكػػس ط مػػخ كي يػػة اوػػي كػػي  ػػىيم الللوػػام بسػػكي  ػػهيصل يجػػ  لف طلػػ ؼ لف الػػألص اليػػا د تػػس 
ذلػػك البمػػاف كػػاف شػػسم مػػا ُييػػوس "الػػألص الُويػػتلخ"ا الػػألص الُويػػتلخ  ػػل إ ػػخ اػػدث إ ػػداراا مػػه 

ديدل و رغخ لف   ا ا  خ ُلتِل  الػس إ ػدار تلػس الػ  إي ازمػلسل إي لف ا  ػخ ل ػ ص اللمد الج
ملتلػػػقاً بػػػ ي ازملس جػػػداًا توػػػا تللػػػه إي ازمػػػلسل  ػػػل لطػػػه ل ػػػتداع الل ػػػلؿ إلػػػس  ػػػتة مسدلتػػػاال 
لىدممخ ي جد للقػ ف الهػادى اسػ ل لكػس يقػـل بته يػ  ت لتػه ا ولػس لللمػد الجديػد اليلطػاطسا  ػ ع 

ِيػػػػس  تػػػػس الػػػػ  كػػػػاف تيػػػػه طػػػػص ىيا ػػػػس بسػػػػكي مػػػػاا و بالتػػػػالسل جػػػػاما  ػػػػ ع الوسدلتػػػػاا طُ 
الوسدلتاا موالة لأللاية مه الأللػلص ُتيػوس "الػألص ال يبطدػس" ثاليػاًا لػخ يكػه ا لػتظؼ بيػألمخ 
و بيه بقية مسدلتاا   ا الألص ك ي ث جداًل ل لك ُلاتُِ   طص إي ازملس  ل الألص الُويػتلخا و ىػد 

ثيألوػػا ىػػاـ يشػػواف بتجا لػػه توامػػاًل و ل ػػدر  1381للجػػلد ثتػػس اػػاـ إ ػػتو  الػػألص الُويػػتلخ تػػس ا
 ت لة طقدية بليدث كي ال لد اه الألص الُويتلخا

 
لقػػػد ىلألػػػا لف الللوػػػام طجهػػػلا تػػػس تقيػػػيخ الوسدلتػػػاا إلػػػس مجولاػػػاا بهيػػػ  طقػػػاط ا ت ػػػاؽ و 

 ا لتظؼل و   ع الوجولااا  س لربلة مجولااا تس ال طا الهالس:
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 :ل 57ل ال  ديػػػػة 66و ل ػػػػخ شػػػػلا دع اليػػػػيألا يةل ال اتيكاطيػػػػةل ال  ديػػػػة  الػػػػألص اليػػػػكألدرى
 بجاط  الت جوة الق دية و ت جواا لل ىل مد اآلبام اليكألدرييها

  الألص ال يبطدس: و يواله غال ية مسدلتاا اللمد الجديدل و لوؿ همػلر لػه تػس الوسدلتػة
 ثل و اآلبام الك ادوكييهااليكألدرية تس ا طاجيي ا ربلة تقعل بجاط  الت جواا الوتأل  

  الػػػألص الل بػػػس: و ل ػػػخ شػػػلا دع الوسدلتػػػة بيػػػبا و الظتيأليػػػة القديوػػػة و ال لجاتػػػا و بلػػػه
 الت جواا اليي ياطيةل بجاط  اآلبام الل بييها

  الػػألص القيلػػ ى: و توالػػه اػػا لتيه مػػه الوسدلتػػاا  وػػا اللا لػػة ا ولػػس و اللا لػػة الاالاػػة
خ شػػلا دع مػػه اآلبػػام  وػػا لوريجػػاطيلس و كيػػ لم اسػػ  و بلػػه الوسدلتػػاا ا لػػ ىا ل ػػ

 ا ورشاليوسا
 

غي  لف   ا التقييخ لخ ي دل تس ال ملر كوػا  ػل  كػ ال بػي إثتػاج إلػس درا ػاا و لبهػا  متلوقػة 
جػػداً ثتػػس ي ػػدل تػػس ال مػػلرا و  ػػ ا  ػػل مػػا اوػػي اليػػه الللوػػام بدايػػًة مػػه بألجػػيل مػػ وراً بج ييػػ اغل 

ه األػػد وييػػتكلا و  ػػلراا كاطػػ  ميػػألة الػػألص ال يبطدػػس  ػػس ثتػػس طلػػي إلػػس ذروث الدرا ػػاا تيػػ
الوسكلة ال  ييية األد وييتكلا و  لراا تال ك  اليا د تس   ا اللل  كاف لف الػألص الُويػتلخ 
 ل الألص ا  ػلسا لػخ يقتألػد وييػتكلا و  ػلرا بػ لكل و لدركػا ل ويػة تكػليه تػاريخ إطتقػاؿ طػص 

 ػلسا للػي اللامػي ا كاػ  إ ػت بازاً لموػال  ػل وجػلد اللمد الجديدل ثتس ييػتديلا تكػليه الػألص ا 
ا   ار الس ل للية ى اماا مليألة ملجلدث تس مسدلتػاا متػأل ثل و لكألمػا لػخ تكػه ملجػلدث تػس 

 الوسدلتاا ا ىدـا
 

لهيػػه ث موػػال تقػػد شػػمد الػػ  وا إكتسػػاتاا ك يػػ ث جػػداًل لا ػػًة تػػس وجػػلد اوػػي تسػػيألدورؼ 
ية كػػػاف ميػػػااداً لموػػػا جػػػداً تػػػس تكػػػليه ط  يتموػػػاا كوػػػا لف الػػػد.و ا إكتسػػػاؼ الوسدلتػػػة اليػػػيألا 

إ تدااة تسيألدورؼ طس  الوسدلتة ال اتيكاطية  وؿ م ث بلد إكتسػاتما بسويػة ىػ وف كاملػةل وتػ  
لموػػا الكايػػ  مػػه ال ياطػػاا الودللبػػةا و بلػػد وييػػتكلا و  ػػلرال لػػخ يكػػه  ألػػاؾ مػػا يسػػلي الوػػام 

للس يه  لى تكػليه تػاريخ ا طتقػاؿ الأللػسا و لكػه مػد الألقد الأللس تس الألل  ا وؿ مه الق ف ا
ثللؿ مألتل  الق ف اللس يهل ُل ِوي اللوي ىليًظ تس تاريخ ا طتقاؿ الأللسل  جي اللوػي الو،ػألس 
تػػس الوألمجيػػااا إ ػػتخ الللوػػام تػػس  ػػ ع ال تػػ ث بوػػألما الألقػػد الأللػػسل ثتػػس ييػػتديللا تكػػليه الػػألص 

 ف اللس يهل بدل ا  تواـ بتكليه تػاريخ ا طتقػاؿ الأللػس مػ ث ا  لسا لخ تس اللقلد ا لي ث مه الق
ػلا ط  يػة تػاريخ ا طتقػاؿ الأللػس  اوػاؿ ال  ػيل و ملمػد  لل ىا اللػالويه بلييػوارد و يمػليلس ًو
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ال هث الأللس لللمد الجديد ل م ط  ية ال ياد الوتوا كل و اوي إي  و كلييت  الس ب ديػاا 
الألص تس   ا القػ فل و اوػي لم ػلكم و تاجػاطس تػس تدػلي  ط  يػة الق ف الااطس للل لؿ إلس ت يلة 

لوليػػة الػػألص الل بػػسل و اوػػي كػػاروؿ لو ػػ لرف تػػس الوسػػ وع اللػػالوس لػػألص لاوػػاؿ ال  ػػيل و اوػػي 
 لدجب و تار تاد تس ط  ية طص ا غل يةا كي   ع الأل  ياا تتلل  بسكي لو بػخل  بسػكي ر ييػس 

تػػاا إلػػس مجولاػػاال لو الأللػػلص الوهليػػةا  ػػ ع بلوػػي وييػػتكلا و  ػػلرا تػػس تقيػػيخ الوسدل 
الأل  ياا الكاي ث الوتلت ث الػس اليػاثة اآلفل و التػس تتلػ ض لكػي طػلع طػص بسػكي لو بػخل ل  ػس 

  دؼ   ع الدرا ةا
 

 ألػػاؾ بلػػه ا  ػػتلة التػػس تهػػتخ اليألػػا لف ط هػػث اػػه إجابتمػػا: مػػا الػػ ى تػػخ تهقيقػػه تػػس بألػػام تػػاريخ 
س الويػػا واا التػػس ىػػدمما تػػاريخ ا طتقػػاؿ الأللػػس للألقػػد الأللػػس  طتقػػاؿ طػػص اللمػػد الجديػػد  مػػا  ػػ

لللمػػد الجديػػد  كيػػ  يجػػ  لف ط مػػخ لدوار كػػي طػػص مهلػػس تػػس اوليػػة تكػػليه الػػألص ا  ػػلس   مػػا 
 ػػػس الوسػػػكظا و اللق ػػػاا الولجػػػلدث لمػػػاـ طُقػػػاد الػػػألص اآلف  و بػػػا كا ل  ػػػي ييػػػوص لألػػػا تػػػاريخ 

 اي تلة  س مهي إ تواـ   ع الدرا ةاا طتقاؿ الأللس بتكليه الألص ا  لس    ع 
 

 ما ى ي الألللص الوهلية
 

طللخ لف الألص ا  لس لػ له لجػبام اللمػد الجديػدل و ػس ر ػا ي ل ػللمل إ ػتو  تػس اللجػلد ثتػس 
لوالػػ  القػػ ف الاػػاطسا لػػخ تػػ د إليألػػا لل ػػار للػػ ى اػػه بقيػػة طلػػلص اللمػػد الجديػػدل و لكػػه الُوػػ جص 

ا بما ل ت ث مليألةل و ذلك واًص مه وجػلد ى يألػة اليػلس لله ػاظ با كا  لف الوييهييه ىد إثت  ل 
الػػس ا  ػػلؿ كوػػا يػػ د الس ػػ  األػػد ت تيليػػاف و غيػػ عا تػػ ذا كاطػػ  ا  ػػلؿ ىػػد ُثِ  ػػ  ثتػػس لوالػػ  
القػػ ف الاػػاطسل تػػالو جص بػػا كا   ػػل اوػػي طيػػخ األمػػا الكايػػ  مػػه الوػػ ااا  ػػ ع الألقدػػة تػػس غايػػة 

ِيػػخ األمػػا طيػػسة واثػػدث تقػػعل تػػ ف  ػػ ا يلألػػس لف  ألػػاؾ السدػػلرث ليػػ   واثػػد: لػػل لف ا  ػػلؿ طُ 
مكاف ما تس اللمد الجديدل لخ تتلت  الق امث ا  لية لػه تػس التقليػد الأللػس الوتػلت ا لكػه الوػ جص 
لكاػ   ػػل الأليػخ الوتكػػ ر اػه ا  ػػلؿل موػػا يلألػس إطتمػػام دور اللألايػة ا لميػػة باله ػاظ الػػس القػػ امث 

 ت ل و يأتس دور الألاىد الأللس تس تهديد ااا  لية تس التقليد الأللس الوتل 
 

الأُليػػػخ التػػػس توػػػ  اػػػه الػػػألص ا  ػػػلسل بالتأكيػػػد إثتػػػلا الػػػس للدػػػام اديػػػدثل و لكػػػه تػػػس  ػػػ ع 
الو ثلػػة ي يوكألألػػا تسيػػي وجػػلد ىػػ اماا تتلػػدى م ثلػػة الل ليػػةا ت ػػس  ػػ ع الو ثلػػة كاطػػ  اوليػػة 
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تقػػعل ا تػػظع اليػػهل ى امتػػهل الأليػػخ بدا يػػة جػػداًل كػػاف السػػلي السػػاغي  ػػل التلػػ ؼ الػػس الػػألص 
تموػػهل و مهاولػػة تد يقػػها  ػػ ع الو ثلػػة ال دا يػػة ي يوكػػه لف طػػ ى تيمػػا للػػ اً للجػػلد ىػػ اماا تتلػػدى 
السدأ الل لى للألام اولية الأليخا ي  ز   ا ا ثتجاج بأكا  ىلثل ثيألوا طدرؾ الػ وح التػس  ػيد ا 

تػػػس القػػػ ف ا وؿل وي طػػػ ى ثػػػلاراا  الػػػس ميػػػيهية القػػػ ف ا وؿا ي طػػػ ى للػػػ اً  ى تكػػػ    تػػػلىس
ي لتيةل وي ط ى لظتاا ثلؿ ت يلة و  دؼ الوييهيةا الس جاط  آل ل مه اللارد جػداً وىػلع 
ا لدام الأليسية الل لية ثتػس تػس الأليػخ ا  ػلية ط يػماا طهػه طلػ ؼ لف بػللم كػاف يقػـل بػ مظم 

لػ ى يوليػه بػللم يكػلف ىػد وىػد بله الكت ة ليكت لا بلػه ر ػا لها  ػي يوكػه لف يكػلف الكاتػ  ا
تس لدأ طيسس  طلخل  ػ ا ا ثتوػاؿ واردا تػس  ػ ع الهالػةل لى طػص  ػل الُوػ اد تكليألػه بال،ػ ع  
الػػألص الػػ ى طدقػػه بػػللم لـ الػػألص الػػ ى كت ػػػه الكاتػػ   ي يقػػدـ لألػػا الللوػػام إجابػػةل و لكػػه  ػػػ ا 

وىػػلع لدػػأ طيػػسس جلػػي ا ثتوػػاؿ يوكػػه تسيلػػه تقػػع إذا كألػػا ىػػادريه الػػس تهديػػد مػػا ُيسػػي  إلػػس 
القػػ امث ا  ػػلية تهتػػلى الػػس لدػػأ طيػػسسا  ػػ ا السيػػار و إف كػػاف إثتوػػاؿ ط ػػ ى واردل لكألػػه غيػػ  

 وارد تس اللاىد اللولس الس ا تظؽل موا يجللألا ي طهتاج لإل تواـ به ب ت اطا
 

"الولىػ  اليىاؿ اه ت يلة الألص ا  لس تس تاريخ ا طتقاؿ الأللسل جلػي ميتبجػ  و اي مػاف يقلي:
لكا  تلقيداً تس ا طاجيي لا ًةل  طمخ متأ يػيه الػس تقاليػد شػ مية و ملػادر مكتلبػة ي طيػتديد 
الل ػلؿ لمػا اآلف بسػػكي إ ػتقظلسا مػاًظل مػػا ملألػس إاػػادث تكػليه الأليػسة ا  ػػلية  طجيػي يلثألػػا  

اللاثػػد و  ػػي الػػس الألاىػػد الأللػػس لف يُليػػد تكػػليه لىػػدـ طيػػسة و التػػس ي تهتػػلى الػػس ا  ػػهاح 
اللسػػػػ يه  مػػػػه غيػػػػ  الوهتوػػػػي ذلػػػػكل  ف كػػػػي مسدلتاتألػػػػا اليلطاطيػػػػة الكاملػػػػة تهتػػػػلى الػػػػس  ػػػػ ا 
ا  ػهاحا إذفل  ػي طقلػد إاػادث تكػليه ا  ػدار ا ليػ  مػه ا طجيػي و الػ ى يهتػلى الػس  ػػ ا 

 3 – 78:  5ا  هاح  إذا كاف ك لكل  ي اليألا لف طلت   ىلة الو لث التس لُمِيك  تس زطا )يػل 
ػي   متػأل اً جػداً ثتػس تُلت ػ  ل ػلية "11 : ًِ ا 3( جبم مه ا  دار ا لي  لـ لف   ع القلػة ىػد ُل

إف الوسػػكلة ال  ييػػية تػػس  ػػ ع التيػػا.يا  ػػس: تػػس لى وىػػ  طيػػتديد لف طقػػلؿ لف اللىػػ  ل ػػ ص 
لما لثد خ: متس يكلف متأل اً جدًا   4متأل اً جدًا  لو كوا ًو

 
ؿ تاريخ اطتقاؿ الألص تس م ثلة ما ى ي الألللص الوهليةل  ػس لثد ل خ الأل  ياا التس ل ج  ثل 

ط  يػػة "الػػألص ا ولػػس"ل و التػػس تقػػلؿ بػػأف مػػا طيػػتديد تكليألػػه  ػػل الػػألص الػػ ى مألػػه يألهػػدر التقليػػد 
                                                 

3
 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, The Text of The New Testament: Its Transmission, Corruption 

& Restoration, 4
th

 Edition: Oxford University Press 2005, P. 273-274. 
4
 ساجغ بحثْا اىضابق "قشاءة ثاّيت ىيخاحَت ٗ اىزاّيت" ألفناس ح٘ه ٕزا اىَ٘ض٘ع. 
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الأللس الوتلت ا اليىاؿ  ل  ي الألص ال ى يألهػدر مألػه التقليػد الأللػس الوتػلت   ػل الػألص ا  ػلس 
 لس لللمد الجديد يس  طا ثلؿ   ع الأل  ية التالس:لـ طص يستل  األه  ملمد ال هث الأل

 
الألص ا  لس لللمػد الجديػد لػخ يتػلت  تػس لى مسدلتػةا كػي الوسدلتػاا تهتػلى الػس ىػ اماا "

تدػػلرا لػػظص التػػاريخ الأللػػس تػػس اوليػػة الأليػػخ الويػػتو ثا الػػألص ا ولػػ  للتقليػػد )الأللػػس(  ػػل 
لت  تػػػس لى مسدلتػػػةل تيجػػػ ل الػػػس الػػػألص الػػػ ى ييػػػ   اوليػػػة الأليػػػخا و  ف  ػػػ ا الػػػألص لػػػخ يتػػػ

الجاط  ا وؿل لف يتخ إاادث تكليأله الػس ل ػاس شػلا د الػألص الوتػلت ث و اللػلرث الكاملػة للتػاريخ 
الأللس التس طتج  األهل و الس الجاط  اآللػ  الػس ل ػاس ميػبث كػي مػا يوكػه مل تتػه ثػلؿ  ػدؼ 

ػػية الػػألص ا ولػػ ا بػػيه طػػص الوىلػػ  )لى  الػػألص ا  ػػلس( و الػػألص الوىلػػ ا و  ػػ ا يػػىدى إلػػس تً 
ا ولػػ ل ىػػد يكػػلف  ألػػاؾ تدػػلراا لػػخ تتػػ ؾ للػػ اً واثػػداً تػػس الوسدلتػػاا الوتػػلت ثا و لمػػ ا تػػالألص 
ا ولػ  للتقليػػد )الأللػس( لػػيم بال،ػػ ورث متدابقػاً مػػد طػص الوىلػػ ا و لكػػهل تالوػا لطػػه ي يلجػػد لى 

ػػية اللاملػػة ا بيػػع  ػػس لف الػػألص ا ولػػس يتلاتػػ   ل ػػ ا  جل  يػػة تهػػتا اكػػم ذلػػكل تػػ ف ال ً 
ب،ػػسامة مػػد طػػص الوىلػػ ل بجاطػػ  ىػػ اماا  ػػلي ث كػػاف يجػػ  لف يػػتخ التلامػػي ملمػػا للألػػام اوليػػة 

 ا5"الأليخ
 

و بالتػػالسل ت طألػػا ي طيػػتديد لف ط تػػ ض وجػػلد لكاػػ  مػػه القػػ اماا الل ليػػة تػػس م ثلػػة مػػا ى ػػي الػػألص 
  يػة كلمػا واردثل و لكػه ايولسل  طه ي يلجد     واثد يجللألا ط كػ  تػس ذلػكا ا ثتوػايا الأل

الدرا ة اللولية اللاىليةل ي تقلؿ بأطه  ألاؾ ما يجللألا وجلد لكا  مه ا لدام الأليسية الل ليػة تػس 
 الو ثلة الو اش ث بلد طس  الألص ا  لس م اش ًثا

 
 الألللص الوهلية

 
 بوػػا لف طيػػخ الوسدلتػػاا باليػػد يلألػػس إ ػػتهدا  للدػػام و ىػػ اماا تػػس الوسدلتػػاال تػػ ف  ػػ ع
الوسدلتاا بدلا تس ا لتظؼ و ا ت اؽ ثلؿ ملاًد مليألة مد زيادث الأليخ م ث تلػل ا لػ ىا 
 ػػػػ ا ا لػػػػتظؼ و ا ت ػػػػاؽ تػػػػخ اػػػػه ت يػػػػ  تػػػػأل  الوسدلتػػػػاا ب ل،ػػػػما الػػػػ له تػػػػس الوجتولػػػػاا 
الوييهيةا و   ا ا لتظؼ و ا ت ػاؽ لػخ يكػه شػسم اسػلا سل تػأطتا مجولاػاا لو اػا ظا مػه 

ا لة تتيخ مسدلتاتما بػالق   السػديد تػس ملاًػد ا ت ػاؽ و ا لػتظؼا  ػ ع الوسدلتاال كي ا
                                                 

5
 http://www.uni-muenster.de/INTF/Initial_text.html  

http://www.uni-muenster.de/INTF/Initial_text.html
http://www.uni-muenster.de/INTF/Initial_text.html
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الوجولاػػػاا ُتيػػػوس "لطػػػلاع الأللػػػلص" لو "الأللػػػلص الوهليػػػة"ا و طسػػػأث  ػػػ ع الأللػػػلص الوهليػػػة 
 يوكألألا تس يمما بالوااؿ التالس:

 
لما دالطػا ط تػ ض لف  ألػاؾ لربلػة طيػخ تػخ اولمػػخ اػه الأليػسة ا  ػليةا  ػ ع الأُليػخ تهتػلى بػػدال

الػػس للدػػاما لكػػه السدػػأ الولجػػلد تػػس الأليػػسة ا ولػػسل لػػه يكػػلف  ػػل السدػػأ الولجػػلد تػػس بقيػػة 
الأليخا كلوا يتخ اوي طيػخ اػه كػي طيػسة مػه ا ربلػةل  ػتهت   الأليػخ بسلػا ص الأليػسة التػس 
توػػ  األمػػا الأليػػالة مػػه بػػيه ا ربلػػةا تلػػل لطألػػا لػػديألا اسػػ ث ُطيػػخ ُطِيػػس  اػػه الأُليػػسة ا ولػػسل و 

يخ ُطِيس  اه الااطيةل ت ف اللس ث ُطيخ ا ولس  يكلطلا لى   ل ل،مخ مػه اللسػ ث ُطيػخ اس ث طُ 
ا ل ىا بم ا السكي ل  ص كي اس ث ُطيخ  ػخ اا لػةا كػي الأليػخ تهتػلى الػس الػألص ا  ا ػسل 
ط م الألص بسػكي اػاـل و لكػه  ألػاؾ للدػام مليألػة لا ػة بكػي اا لػة مػألمخا با ًػاتة إلػس ذلػكل 

سدلتػػػاال ىػػػد طجػػػد لظلػػػة مسدلتػػػاا ىػػػ ي يه لػػػ له لدرجػػػة لك ػػػ  مػػػه بقيػػػة بػػػدالي كػػػي اسػػػ ث م
 ا6الوجولاةا   ا الوااؿ  ل طولذج ُملل  و ُم يع جداً للألللص الوهلية

 
و رغخ لطألا غي  والقيه مه بلػه الت ا ػييل و لكػه مػه اللاًػص جػداً لطػه تػس تػاريخ ىػديخ جػداًل تػخ 

ديهل ا  ػكألدريةل و رومػاا و تػس كػي مكػاف مػه إطتسار طيخ كاي ث مه طص اللمد الجديد تػس تليػ
 ػػػ ع الوجتولػػػاال تػػػخ اوػػػي طيػػػخ كايػػػ ث اػػػه الأليػػػخ التػػػس تػػػلت ا تػػػس كػػػي مكػػػاف مػػػألمخا الأليػػػخ 
اليػػػكألدرية كاطػػػ  تهتػػػلى الػػػس ط ػػػم الػػػألص ا  ا ػػػس ماػػػي الأليػػػخ ال وماطيػػػةل و لكػػػه كػػػي مألموػػػا 

ا الس الػػس الأللػػلص يهتػػلى الػػس للا لػػه الوتوػػايبث اػػه اآللػػ  )ت ػػ  اآلف الواػػاؿ الولػػ وض بػػ
 الوهلية(ا

 
طتيجة لم ال تكلف لديألا لربلة طللص مهليةل لو لربلة لطلاع مه الألصل لو لربلة لشكاؿ مػه الػألصل 
و  ػػس: الػػألص اليػػكألدرىل الػػألص الل بػػسل الػػألص ال يبطدػػسل و الػػألص القيلػػ ىا الػػألص اليػػكألدرى 

ص ال يبطدػػس طيػػ ة إلػػس بيبطدػػة و طيػػ ة لإل ػػكألدريةل الػػألص الل بػػس طيػػ ة ل ومػػا و شػػواؿ لت يقيػػال الػػأل
 س القيدألديألية تيوا بلدل و الألص القيل ى طي ة إلس ىيل ية تس تليػديها و لكػه  ألػاؾ لػظؼ 

 بيه الللوام ثلؿ ثقيقة وجلد الألص القيل ى كألص مهلس ىا خ ب اتها

                                                 
6
 ٕزا اىَثاه ٍأخ٘ر بخصشف ػِ اىؼاىٌ ٕاسى٘د جشيْيٚ، أّظش: 

J. Harlod Greenlee. The Text of The New Testament: From Manuscript to Modern Edition, 

Hendrickson Publishers: USA 2008, P. 40; See also, Introduction To New Testament Textual 

Criticism, 2
nd

 Revised Edition, Hendrickson Publishers: USA 1995, P. 52. 
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 الألص ال يبطدس

 
ل ابػدل و  ػل متػلت  تػس الألص ال يبطدس  ل الألص ال ى طسأ تس القيدألديأليةل و تهديداً تس القػ ف ا

اللال يػػة الل وػػس للوسدلتػػاا اليلطاطيػػةا لػػه اللديػػد مػػه ا  ػػوام ماػػي: الػػألص اليػػي ياطس )بهيػػ  
وييػػتكلا و  ػػلرا(ل الػػألص الكػػليألس )بهيػػ  تػػلف  ػػلديه(ل الػػألص الكأليػػس )بهيػػ  كي  ػػل  

دطس ا و يقػػلؿ غال يػػة الللوػػام لف  ػػ ا الػػألص  ػػل طػػص متػػ7ليػػك(ل و الػػألص ا طدػػاكس )بهيػػ  روبػػب(
تس جلدته و ملللىيتهل ط  اً  طه طسأ تس الق ف ال ابػدا ىػاؿ وييػتكلا و  ػلرا لف  ػ ا الػألص  ػل 
طتيجة تألقيص طقدى تخ الس يد لل ياف تػس القػ ف ال ابػدل و لكػه  ػ ا ا ثتجػاج لػخ يلػد مق ػليً بػيه 

ملجػػػلد  الللوػػػام اآلفل تيقػػػلؿ ميتبجػػػ  و اي ماف:"تكسػػػ  الدرا ػػػاا الهدياػػػة للػػػألص ال يبطدػػػس لطػػػه
بسػػكي بػػدا س تػػس القػػ ف ال ابػػد تػػس كتابػػاا آبػػام الكألييػػة ماػػي با ػػيليلس الك يػػ  و ذ  ػػس ال ػػخل و 
لكػػه شػػكله طمػػا س يواػػي تقليػػد متدػػلر بدػػسمل لػػيم الػػألص الػػ ى همػػ  مػػ ث واثػػدث تػػس وىػػ  مػػا و 
مكاف ماا بكلوػاا للػ ىل لػخ يكػه تألقػيص طقػدى طلػس ُللُتِلػ  اػه ت يػ  شػسص واثػد لو مجتوػد 

 ا8واثد"
 

و بسكي ااـل لخ يتلي  الولى  اللاـ ال ى ل يه وييتكلا و  ػلرا بػأف ملىػ  الػألص ال يبطدػس 
ًػػػلي  جػػػداًل مااػػػدا مػػػه مجولاػػػة  ػػػلي ث مػػػه الللوػػػامل ماػػػي: زاف  ػػػلدجبل آرلػػػ  تار ػػػتادل ويل ػػػ  
بيكػػ يألال و تػػاف بػػ وجيها كػػي  ػػىيم يقػػلد خ إيوػػاطمخ ثػػلؿ طػػص الكتػػا  الوقػػدس ككلوػػة ا ل و 

ل همػ   1831افا و لكػه  ألػاؾ ثالػة شػاذث واثػدثل و  ػس ثالػة  ػارى  ػتلرزا تػس اػاـ ليم ال   ػ
كتػػا   ػػتلرز "طػػلع الػػألص ال يبطدػػس و الألقػػد الأللػػس لللمػػد الجديػػد"ا إثتجػػاج  ػػتلرز ال  ييػػس تػػس 
  ا الكتػا   ػل: وجػلد ىػ اماا بيبطديػة مليألػة لت ػ  الللوػام الػس لطمػا ىػ اماا متػأل ثل لػخ همػ ا 

ل  دياا القديوة جداً التس لكتس ما الللوام تس القػ ف اللسػ يهل بوػا يلألػس وجػلد لللجلد تجأث تس ا
الألص ال يبطدس تس القػ ف الاػاطسا غيػ  لف ردود الللوػام الكايػ ث اليػه إجتولػ  الػس لػع واثػد تػس 
ا جابة: الألص الوهلػس لػيم ىػ امث واثػدث لو الألػيه لو لظلػةل بػي  ػل طدػاؽ وا ػد يجػ  تػلت ع تػس 

س ثتس طيتديد التأكد مه وجلدع تػس القػ ف الاػاطسا و كػاف ا ثتجػاج ال  ييػس للللوػامل الق ف الااط

                                                 
7
 Metzger & Ehrman, P. 279 

8
 Ibid. 
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لف  ػػ ع القػػ اماا تػػخ تلديتمػػا بيبطديػػاًل و لػػيم لطمػػا دليػػي وجػػلد الػػألص ال يبطدػػسا بولألػػسل لف  ػػ ع 
 الق اماا كاط  ملجلد تس الق ف الااطسل و ثيألوا طسأ الألص ال يبطدس ُللتِي ا كق امث بيبطديةا

 
ا ي يلألس لف اوي  تلرز لػخ يكػه لػه ل ويػةل بػي كػاف لػه ا ػيخ ال ا ػدث تػس تس يػ  ىيػلث ط  يػة   

وييػػػػتكلا و  ػػػػلرا؛ تقػػػػد إاتقػػػػدا لف الػػػػألص ال يبطدػػػػس ي يهتػػػػلى الػػػػس لى ىػػػػ امث ل ػػػػلية الػػػػس 
ا تظؽا و ىد كاف تألي  وا موتد الس طقاد الألص تػس زماطموػال و لكػه اآلف  ػل:"لم  مق ػلؿ اامػًة 

ا و بسػػكي اػػاـل لػػخ يتليػػ  ملىػػ  9مث ا  ػػلية ىػػد تكػػلف متػػلت ث تقػػع تػػس الػػألص ال يبطدػػس"لف القػػ ا
 الللوام الألقدييه كاي اً مه الألص ال يبطدسا

 
 الألص الل بس

 
إذا كاف الألص ال يبطدس ي يلجد ثلله الكاي  مه الألقاشاال ت ف الألص الل بس للار ادث مسػكظاا 

الللوػامل تػس القػ ف الاػاطس طتيجػة موار ػاا الأليػخا و ىػد طسأ الألص الل بسل بهي  إاتقاد غال يػة 
إات   وييتكلا و  لرا  ػ ا الػألص لطػه طػص تا ػدل و لكألػه يهتػلى الػس القػ امث ا  ػليةا و تػس 
الهقيقػػةل كػػاف  ألػػاؾ مػػه الللوػػام مػػه شػػكك تػػس وجػػلد ثقيقػػس للػػألص الل بػػسل و يػػ ك  ميتبجػػ  و 

لع مػه الػألص بيػ   لف السػلا د التػس تللقػه إي ماف تس ذلك:"بله الللوام شػككلا تػس وجػلدع كألػ
ا و الػس 10ي ت لي ذلك بتوا ك تاـل و ت تقد التجاطم ال ى طجػدع تػس لطػلاع الأللػلص ايلػ ى"

اللكػػم مػػه الػػألص ال يبطدػػسل تػػظ لثػػد يلت ػػ  الػػألص الل بػػس تػػخ بت تيػػ  مػػأل خا يقػػلؿ كػػ ا و ب بػػارا 
تس واثد لديه القػدرث الػس تدػلي  الػس آيطد:"لل ط  طا تس لى مكاف تس الل  ل له طجد اقي ي ل 

تدلي  و ته ي  طص غ بس ميتقيل ثتس لل لف ال  الة إلس الل  اطييه ُكِت   تس إيداليال كوا يُقتػ حل 
تمس ي تلت  متدل اا   ا السسصا تس ال ت ث الو ك ث لخ يكػه  ألػاؾ تقليػد طلػس تػس اللػ   غيػ  

ت دية تأللا  مه مسدلتة  لػ ى؛ ت ػس  ملجلد تس الس ؽل لقد كاف  ألاؾ طص واثد له للا ص
" ا و   ا ط م ما يقللػه ميتبجػ  و اي مػاف مػه 11الق ف الااطس لخ يكه طص اللمد الجديد لاب  بهـب

                                                 
9
 Petzer, P. 17 

10
 Metzger & Ehrman, P. 276 

11
 K. Aland & B. Aland, The Text of The New Testament: An Introduction To The Critical Editions & 

To The Theory & Practice of Modern Textual Criticism, 2
nd

 Edition, English Translation By Erroll F. 

Rhodes, Eerdmans: USA 1989 (Paper Back Edition: 1995), P. 54-55. 
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لف:"غال يػػة الللوػػام ي يلت  وطػػه اوليػػة للػػ  للػػألص بلا ػػدة تػػ د واثػػد لو اػػدث لتػػ اد بو اجلػػة طػػص 
 ا12الوسدلتس تس الق ف الااطس"لىدـل إطوا  ل طتيجة طول غي  ُمأل خ و جامص للتقليد 

 
و تس كي ا ثلاؿل ت ف ال لى اللال   ل لف الألص الل بػس طسػأ تػس القػ ف الاػاطسل و إ ػتسدمه آبػام 

 الكأليية و الم اتقة لي،اًا غي  لف  ألاؾ مألاه ث ىلية ثلؿ مدى تأ يي الألص الل بس!
 

 يلتود ا ثتجاج ال  ييس   الة الألص الل بس الس مهلريه  اميه:
 

  مهلر لارجس: و  ل لف الألص الل بػس طػص ىػديخ جػداًل طسػأ تػس القػ ف الاػاطسل و بػه دي ػي
 ادـ التهكخ بالألص تس   ع ال ت ثا

  مهلر داللس: و  ل يألد   الس لاواؿ ال  ي تس الألص الل بسل ثيث يللػ  اليػه الدػابد
 الللىاطس لكا  مه طص الي   تس بقية الألللصا

 
و طظث  لف كاتة الوسػكظا الوتللقػة بػالألص الل بػسل تتػأجا تػس ىوتمػا ثػلؿ طػص لاوػاؿ ال  ػي 
تس   ا الألصا تكوا ذك طا تس ادث بهػل   ػابقةل طػص لاوػاؿ ال  ػي تػس الػألص الل بػس لك ػ  مػه 

ا و يلتوػػػد 13% بهيػػػ  ا ثلػػػا ية الدىيقػػػة التػػػس ىػػػدمما ميتبجػػػ  3.7الػػػألص التقليػػػدى لػػػه بألهػػػل 
لػس تلليػ  الػألص تػس غال يػة كتابػاا اآلبػام الو كػ يهل بجاطػ  لىػدـ الت جوػاا التػػس  الوهػلر ا وؿ ا

كاط  بليدث اه ملػ  ماػي الت جوػة اليػي ياطية القديوػة و الت جوػة الظتيأليػة القديوػةا  ػ ا با ًػاتة 
ل 83ل ال  ديػة 98إلس وجلد ادث ب دياا تألتوس للألص الل بس و كلمخ  اواؿ ال  يل ماػي ال  ديػة 

ا و ىد ىاـ إيلدوف إي  تس اليتيألاا بدرا ة لثد الوسدلتاا الق ديػة و تأكػد لطمػا 13 دية و ال 
 ا14تسمد للألص الل بس لي،اً 

 
ػػما  غيػػ  لف الوسػػكلة ال  ييػػية تػػس ا داػػام بتأ ػػيي الػػألص الل بػػسل  ػػس ط ػػم الوسػػكلة التػػس اً 

 ػػػػػ ع  ميتبجػػػػػ ل و  ػػػػػس اػػػػػدـ التوا ػػػػػك التجاطيػػػػػس بػػػػػيه شػػػػػلا د  ػػػػػ ا الػػػػػألصا يقػػػػػلؿ بيتػػػػػبر اػػػػػه
الوسػػكلة:"لطما ثقيقػػة ُملتػػ ؼ بمػػا بسػػكي اػػ يه لف الػػألص الل بػػس يستلػػ  تػػس شػػلا دع مػػه واثػػد 

                                                 
12
 Metzger & Ehrman, P. 276 

13
 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on The Greek New Testament, 2

nd
 Edition: German 

Bible Society 1994, 5
th

 Printing 2005, P. 223. 
14
 Eldon J. Epp, Coptic Manuscript G67 & The Role of Codex Bezae As A Western Witness in Acts, 

In: Journal of Biblical Literature, Vol. 85, No. 1: 1966, P. 197-212. 
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آللػػ ل وي ييػػتديد ال ػػ د لف يجػػد ط ػػم الك ػػاماا و الولػػالخ تػػس كػػي شػػلا دعا تػػالق اماا الػػلاردث 
 ا15تس بله شلا دعل مه وتة مه ال قية"

 
لػيم تػس السػلا د ا كاػ  تػأل اًل و إطوػا  و ما يث ه الللوػام لف  ػ ا التسػلش الك يػ  ملجػلد بقػلث

تس السلا د القديوة ط يمال لدرجة لف ب بارا آيطد و    طول   ا الألص الػس لطػه ي ػدل مػه طدػاؽ 
وا د ي دل يتلثدل و ليم طدػاؽ ملثػد ي ػدل تػس الت ػ ع! و  ػ ع ال ػا  ث لػخ ييػتدد الولتقػديه تػس 

كم و تاجاطػاىل طاىػدى الػألص الوىيػديه للػألص ل الة الألص الل بػس ت يػي  ال و مػه يقػ ل كػظـ لم ػل 
الل بػػس الوسػػملريهل ي يجػػد تػػس إثتجاجتموػػا ت يػػي اً تاريسيػػاً طلػػياً مق ػػليً لمػػ ع ال ػػا  ث الهقيقيػػةا 
لم ػػػػلكم مػػػػاظً يػػػػػ ى لف الػػػػألص الُوقػػػػدـ تػػػػػس مسدلتػػػػة بيػػػػػبا  ػػػػل لت،ػػػػي مواػػػػػي للػػػػألص ا  ػػػػػلسل 

ية لولية الألص الل بس تلألس لف لطه بال غخ  مه كي السظؼ تػس القػ اماا الولجػلدث تيػهل تيقلؿ:"تً 
ا و الت يػػي  الػػ ى ىدمػػه لم ػػلكم  ػػل 16ت طػػه  ػػل الوواػػي للػػألص كوػػا كػػاف ى ػػي لى تألقيهػػاا طقديػػة"

ت يػي  ط ػػ ى بهػػ  ي دليػػي واىلػػس اليػػهل و  ػػل لف الػألص الل بػػس  ػػل طػػص مػػا ى ػػي التألقػػيص الألقػػدى 
يػػ  تػػس هػػ وؼ مستل ػػةل و تألقيهػػاا بكػػي لشػػكالهل و مػػد إطتسػػارع تلػػ ض  طػػلاع متلػػددث مػػه التلي
 ا17طقديةل لدا إلس هملر الألص اليكألدرى و بقية لطلاع الألللص

 
 ػػ ع الأل  يػػة ي يلجػػد لى دليػػي اليمػػال تيقػػلؿ بيتػػبر:"ي يلجػػد لى دليػػي  ػػل  تػػخ تقديوػػه الػػس لف 
 ػػ ع اللوليػػة للػػ ا لى طدػػاؽ وا ػػد تػػس تألي  ػػا الػػس الػػألص الوسدػػلتس لللمػػد الجديػػدل وي مػػه 

ا لخ ييويما بيتبر بأطما شسم ط  ى جداًل ي وجػلد اولػس لػه و 18ام القدامس وي مه لم لكم"الللو
 يهتاج إلس دليي  ل اتها

 
لما الوهلر الداللسل تيلتود بسكي ر ييس الس لف إ لل  لاواؿ ال  ي تس الألص الل بس للىػاطس 

أف للىػا طسػ  إ ػداريه لكا  مه طص لاواؿ ال  ي تس الألص اليػكألدرىل و بألػام الػس ذلػك ىػاللا بػ
لكتػػا  لاوػػاؿ ال  ػػيا ا  ػػدار ا وؿ  ػػل طػػص لاوػػاؿ ال  ػػي بهيػػ  الػػألص الل بػػسل لػػخ ىػػاـ بلػػد 
ذلك بلوي ُطيسة ملل ث مػه  ػ ا ا  ػدارل و  ػس الأليػسة الولجػلدث تػس الػألص اليػكألدرىا لوؿ 

                                                 
15
 Petzer, P. 19 

16
 Christian-Bernard Amphoux & Leon Vaganay, An Introduction To New Testament Textual 

Criticism, Cambridge University Press 1991, P. 94 
17
 .111 – 99، ٗ خاصتً حذيثٔ ػِ دٗس ٍاسميُ٘ فٚ ص 111 – 98أّظش ّظشيت أٍف٘مش باىخفصيو فٚ اىَشجغ اىضابق، ص  

18
 Petzer, P. 20 
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يػة بسػكي ا و مػه تػّلر  ػ ع الأل   19مه ت ح   ع الأل  يػة  ػل ليكليػ ل و الػ ى رتػه ط  يتػه يثقػاً 
ملهلظ  ل ا لواطس ت يدريك بظسا تتلسص ر.ية بظس تػس لف للىػا كػاف ىػد لاػد طيػسته  اوػاؿ 
ال  ػيل لػخ لراد لف ي  ػي طيػسة مألػه للػديقه ليىتيلػػلسا و لكػه ط ػ اً  ف للىػا لػخ يكػه غأليػاًل تلػػخ 

وقػاتد يوتلك الواؿ الظـز لتأجي  طا خل ىاـ  ػل بأل يػه بلوػي طيػسةا للألػام طيػسه ثػ ؼ بلػه ال
و غيػػ  تػػس  ػػياغاا بلػػه الوقػػاتد ا لػػ ىا بلػػد ذلػػك إطتسػػ ا الأليػػستيه و تػػخ تػػداولموال و تػػخ 
اوػػي طيػػخ اػػه كػػي مألموػػاا الأليػػسة ا ولػػس التػػس ىػػاـ بمػػا للىػػا  ػػس طػػص اياوػػاؿ بهيػػ  الػػألص 

ا و ىػد ىػّدـ الوػام كايػ يه 20الل بسل و الأليسة الااطية  س طص ا اوػاؿ بهيػ  الػألص اليػكألدرى
ايػػ ث لمػػ ع الأل  يػػةل ل ومػػخ تلمػػاس جييػػ  و روبيػػ ا  ػػاؿل رغػػخ لطمػػا جػػ ب  اػػدد مػػػه اطتقػػاداا ك

ا و يلسػص بلييػوارد ملىػ  الللوػام تػس 21الللوام الول وتيه ماي ليىودور زا ه و اي   ػارد طييػتي
و بسػػكي اػػاـل تػػ ف غال يػػة الدرا ػػاا الهدياػػة ت ،ػػي الأللػػ  ا وؿ مػػه القػػ ف اللسػػ يه كالتػػالس:"

الػػألص الل بػػسل ملتقػػديه لطػػه ثتػػس لػػل لف الػػألص الل بػػس يهتػػلى الػػس بلػػه  الػػألص اليػػكألدرى اػػه
القػػ اماا ا  ػػلية القليلػػةل تػػ ف بقيػػة الػػألص  ػػل طتيجػػة م اجلػػة توػػ  تػػس الأللػػ  ا وؿ مػػه القػػ ف 

ا و تُلت ػػ  درا ػػة اػػالخ إيػػ  تػػس الوسدلتػػة بيػػبا 22الاػػاطس و تويػػبا باللػػاداا الظ لتيػػة اللاًػػهة"
 ػػس لت،ػػي شػػا د لمػػ ا ا اتقػػاد الللوػػسا و تيوػػا بلػػدل تأكػػد الللوػػام لف التػػس لتومػػا تػػس اليػػتيألاال 

الألص الل بس لػخ يكػه وليػد اليػيد ث لو الػتهكخل بػي لطػه طوػل اسػلا س كوػا لكػد كللليػي و آيطػد و 
 ميتبج ا

 
الػػس الجاطػػ  اآللػػ ل تػػّلر ملمػػد الدرا ػػاا الأللػػية لللمػػد الجديػػد بولطيػػت  ط  يػػة للػػ ىل ىامػػ  

 ؿ الوجملد ا ك   تيماا يلسص بيتبر الأل  ية كوا يلس:ب بارا آيطد ب  
 

"بت كيب ػا الػػس مهاولػة إيجػػاد ت يػي  للػػدـ التجػػاطم )بػيه شػػلا د الػألص الل بػػس(ل تػ ى ب بػػارا آيطػػد 
طسأث الألص الل بسل و للػدث ل ػ ا  تيػويه طػص بيػبا تػس ط  يػة ملطيػت ل كلوليػة تدريجيػة تلػي إلػس 

ألقػيص ر ييػسل تػس بػداياا القػ ف الاالػث لو لوالػ  القػ ف الاػاطس ىوتما تس تألقػيص طقػدى ر ييػسل لو ت
تس  لرياا   ا التألقيص ال  ييس يسمدع بسكي ر ييس الدليي اليي ياطسل الأليسة الظتيأليػة ا ت يقيػة 

                                                 
19
 Metzger, Textual Commentary, P. 223. 

20
 M.-E. Boismard, The Texts of Acts: A Problem of Literary Criticism? In: New Testament Textual 

Criticism: Its Significance for Exegesis, Edited By Eldon J. Epp & Gordon D. Fee, Oxford University 

Press 1981, P. 147 
21
 Metzger, Textual Commentary, P. 224. 

 .226 – 225ٗ قذ قذً ٍيخزجش ّقذاً ٗاصؼاً شَو آساء اىؼيَاء فٚ ّظشيت بالس ٕزٓ فٚ ص 
22
 Boismard, The Texts of Acts, P. 148. 
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ل و  ػػس كػػي السػػلا د التػػس 611)القديوػػة(ل الوسدلتػػة بيػػبال و مسدلتػػة الهػػ وؼ اللػػلي ث رىػػخ 
يػػي لو ك يػػ ا و ى ػػي بدايػػة القػػ ف الاالػػثل لػػخ يكػػه  ألػػاؾ طلػػاً تهتػػلى الػػس طػػص غ بػػس متجػػاطم ىل

غ بياًل و لكه تقع ى اماا طسأا تس اللولية الد يلية  طتقػاؿ طػص اللمػد الجديػدا  ػ ع القػ اماا 
تل ل  تيوػا ُييػوس اآلف بالتقليػد الل بػس ثتػس دللػلا إلػس الػألص الل بػس اػه ت يػ  ذاؾ الػ ى كػاف 

 ا23ال  ييس" ميتلًي اه إطتاج   ا التألقيص
 

بم ع الأل  يةل ت ى ب بارا آيطد لطه كاف  ألػاؾ تتػ ث مليألػة تيػ   وجػلد الػألص الل بػسل و لكألمػا كاطػ  
تهتلى الس الق اماا الل بية بال ليا   ع ال ت ث يسمد لما آبام الق ف الااطسل و لا ػًة اي يألػا.س و 

لللػلى و ا  ػللبس تػس طدػاؽ يل تيأللسا غي  لطه  ألاؾ مسكلة تػس  ػ ع الأل  يػةل و  ػس التوا ػك ا
 ػػػ ا الػػػألصل و الػػػ ى مػػػه اللػػػل  لف يكػػػلف طتيجػػػة اوليػػػة اسػػػلا يةا تػػػس ط ػػػم اللىػػػ ل مػػػه غيػػػ  
الوق ػػػلؿ توامػػػاً وجػػػلد تكػػػ ث التألقػػػيص الألقػػػدى كأ ػػػاس للػػػألص الل بػػػسل  ف  ػػػ ا ي يهوػػػي ت يػػػي اً 

اطيػماا ي ػػ ز للسػظؼ الما ػػي تػس شػػلا د الػألص الل بػػس التػس تهوػػي م ارىػاا ك يػػ ث و وا ػلة تػػس تج
 ػػ ا اللامػػي لكاػػ ل كوػػا يقػػلؿ بيتػػبرل تػػس السػػلا د ا كاػػ  ىػػدماًل موػػا يلألػػس لف تكػػ ث وجػػلد تألقػػيص 
طقدى ي ت ي  الدليي الوتػلت ا تكيػ  يوكػه لف يكػلف  ألػاؾ تألقػيص طقػدىل لى طػص ىيا ػس واثػد 

الػػس  تػس السػػلا دل و مػػد ذلػك طػػ ى السػػلا د ا ىػدـ غيػػ  متجاطيػػة تػس إتػػار واثػػد  ميتبجػ  يللػػ 
ذلػػك ىا ًظ:" ػػ ا السػػكي مػػه الػػألص الولجػػلد ب تيػػاع تػػس الكألييػػة ا ولػػسل و ل ػػتسدمه مػػاركيلفل 
تاتيػػػافل اي يألػػػا.سل و آلػػػ يهل ي يوكػػػه إات ػػػارع تألقػػػيص طقػػػدىل  طػػػه لػػػيم ُملثػػػد ولػػػخ يكػػػه كػػػ لك 

ألػػػسل "بوقارطػػة الػػألص اليلطػػاطس و الظتيل و يت ػػ  ملػػه دي يػػد بػػارك  تػػس ط ػػم الألتػػا ال تيقلؿ:24لبػػداً"
تل ل  إلس لف شكي طص ا اواؿ الولجلد تس   ع الوسدلتة ي جد إلس الألوػل التدػلرى و لػيم 

ا و  ػػلام كاطػػ  ط  يػػة ملطيػػت  لو ط  يػػة اللػػاداا الظ لتيػػة التػػس 25بيػػ   م اجلػػة واثػػدث شػػاملة"
ل ت ػػس كػػي ا ثػػلاؿ يت ػػ  غال يػػة الللوػػام الػػس لاطليػػة الػػألص الل بػػسل و لطػػه لػػيم ل ػػلياً بػػأى 26 يػػ 
 ا27ثاؿ

                                                 
23
 Petzer, History, P. 22. See Also Metzger, Textual Commentary, P. 234. 

24
 Metzger, Textual Commentary, P. 233. 

25
 David C. Parker, An Introduction To The New Testament Manuscripts & Their Texts, Cambridge 

University Press 2008, P. 289 

دساصخٚ فٚ اىَخط٘طت بيززا ٗىزذث اىزذىيو بزأُ ّصزٖا ألػَزاه اىشصزو ٕز٘ ّخي زت ٍشاحزو ٍزِ اىَْز٘. فَقاسّزت بيززا ٍزغ ٗ ينشس رىل قائالً:"

ٍُشاجغ ىألػذاد، إَّزا أُ مزالً ٍزِ اىَخطز٘طخيِ يلزٖذ ىَشاحزو ٍخخيفزت فزٚ ػَييزت اىَْز٘حقخشح بأّٔ  38اىبشديت  "، ىٌ ينِ ْٕاك شنو ٗاحذ 

 .298ص 
26
ٍغ ٍالحظت أُ ْٕاك ػيَاء مثيشيِ إخخيف٘ا ٍغ إيب فٚ ّظشيت اىؼاداث اىالٕ٘حيت، ٍثو باسيج، ٗ ىنِ ٍا يْصز  ّظشيزت إيزب ٕز٘ ىزيش  

ديت فزٚ اىَخط٘طزت بيززا ٗ اىخزٚ أشزاس ىٖزا إيزب، ٗ إَّزا أي زاً ٗجز٘د بؼزل اىؼزاداث اىنشيضزخ٘ى٘جيت فزٚ فقط ٗج٘د اىؼاداث اىَؼاديت ىييٖ٘

 ّفش اىَخط٘طت ٗ اىخٚ أشاس ىٖا ايشٍاُ.
27
ّظشيت بالس ٗ ّظشيت آالّذ ىيضخا اى٘حيذحيِ، بو ْٕاك ّح٘ حضغ أٗ ػلش ّظشياث ػشضَٖا ٍيخزجش ٗ باسيج، ٗ ىنِ إخخشث ٕاحيِ  

 َّٖا األمثش شٖشةً. ىيَزيذ ح٘ه بقيت اىْظشياث أّظش:اىْظشيخيِ فقط أل
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إطلداـ التجاطم بيه شلا د الألص الل بػس  ػل اللامػي السػارجس  ات ػارع لاطليػاًل لمػا اللامػي الػداللس 
تمل إطلداـ ا تياؽ الللػلىا لبػ ز اللػاداا الدالليػة للػألص الل بػس  ػس إطلػداـ وجػلد إتيػاؽ للػلى 

ة ا شػػم  للػػألص داللػػهل ماػػي التلتيقػػاا الوتكػػ رثل تكػػ ار لشػػكاؿ الػػألصل إاػػادث اللػػياغةل و لا ػػي
"طلع الػألص  ػ ا ي يُلجػد لػه الل بس و  س ا ًاتااا لم ا ىػاؿ اللػالخ ا لوػاطس السػمي  كلطبيلوػاف:

ا و ثيألوا ى را درا ة   ع التلػ يهاا بأل يػسل 28مواي بواام طقام الألص الول ى )اليكألدرى("
د تيه طص لاواؿ ال  ػي تػس بيػبا بالوقابلػة مػد طػص لاوػاؿ ال  ػي  رجل  إلس كتا  روبب ال ى ًو

 تس ال اتيكاطيةل و تأكدا بأل يس مه  هة   ع التل يهااا
 

داتػػػػػػد لم ػػػػػػلكم و تاجاطػػػػػػاى اػػػػػػه لوليػػػػػػة الػػػػػػألص الل بػػػػػػس ب  ػػػػػػتسداـ ط ػػػػػػم ا ثتجػػػػػػاج الللػػػػػػلىل 
ىا ًظ:"الق اماا الل بية تهتلى غال اً الس كلواا متكػ رث غيػ  ملجػلدث تػس بقيػة لطػلاع الأللػلصا و 

ا كبيا غي  مقللدث دلل  إلس طص ي يلجػد بػه تكػ اراا و بقيػ  مه الأل  ث ا ولس ىد ي دو   
 ألاؾ لودث مه اللى ا و لكه  ألػاؾ  ػ يي آلػ  لإل تكسػاؼ و  ػل الػ ى إىت ثػه مار ػيي جلزيػهل 
و  ل لف يأل   ال  د لم ع التك اراا كلاثدث مه ًوه للا ص اديدث لإل لل  السػ لىل و  ػل 

لُويػػتسدمة لرغػػػ اض التلليويػػة تػػػس مجتولػػاا الاقاتػػػة ا ػػارث اػػه مجولاػػػة مػػه اآلليػػػاا ال ظغيػػة ا
 ا29الس مية"

 
و ما يقلدع اللالواف  ألال  ل لف   ع التك اراا ليم زياداا الػس الػألصل بػي  ػس طػص ل ػيًظ؛ و 
الي   تس ذلك  ل لف التكػ ار لثػد الللامػي ال ظغيػة الُويػتسدمة تػس ا لقػام تػس الوجتوػد الػ ى 

ىاله لم لكم  ألا  ل للرث بال لي كوا و ػ ما بيتػبرل إذ لطػه يػدالطا ل ج  مأله   ع الألللصا و ما 
إلػػس الأل ػػ  لكتابػػػاا اللمػػد الجديػػد مػػػه مأل ػػلر مستلػػ  توامػػػاًا يػػدالطا لم ػػلكم إلػػػس الت  يػػ  بػػػيه 
"الألهػػل" و "ال ظغػػة"ل تا  ػػلل  تػػس إ ػػتسداـ الو ػػ داا و ثػػ وؼ الل ػػي و مػػا إلػػس ذلػػكل  ػػل 

  لل  ال ظغس ي جد بألػا إلػس مػا ى ػي الػ  التػدويه ط يػهل شسم يستص بالكات  ط يها و لكه ا
لدرا ػػة الكي يػػة التػػس و ػػل  بمػػا ال  ػػالةا لم ػػلكم يقػػلؿ تػػس ذلك:"ر ػػالة الػػألص ملجػػلدث بػػا كا  
تس التكليه ال ظغس لكي ىلة و الت تي اا الي دية لكا  مػه الو ػ داا ط يػماا و لكػه  ػ ا الألػلع 
                                                                                                                                            
C. K. Barrett, A Critical & Exegetical Commentary on The Acts of The Apostles, Vol. 1, T&T Clark: 

USA - UK 1994, P. 20-26; Metzger, Textual Commentary, P. 223-231. 
28
 Hans Conzelmann, Acts of The Apostles: A Commentary, (English Translation, Hermeneia Series), 

Fortress Press: USA 1987, P. xxxiv 
29
 Amphoux & Vaganay, Introduction, P. 94 
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ا و لمػػ ا كػػاف يجػػ  التلامػػي مػػد الػػألص 30مألا ػػ  للألسػػ  اللػػاـ"الُولقػػد مػػه الكتابػػة الُوسػػ  ث غيػػ  
 لجلله لىي يي اً تس الِ مخ للألام تداولهل ت م  الألص اليكألدرىا

 
الوسكلة ال  ييية تس  ػ ا ا ثتجػاج لطػه غيػ  ىػا خ الػس دليػي! با ًػاتة إلػس ذلػكل اليػىاؿ المػاـ 

ام الولتقػػديه تػػس ل ػػالة الػػألص يدػػ ح ط يػػه بقػػلث: لوػػاذا تػػس لاوػػاؿ ال  ػػي تقػػع ! لػػخ يدػػ ح الللوػػ
الل بػػس إجابػػة الػػس  ػػ ا اليػػىاؿل وي ثتػػس لم ػػلكم تلػػيا و يجػػ  لف طلػػس لطألػػا طػػتكلخ الػػس ل ػػ قية 
طلػػػلص و لػػػيم ىػػػ امااا بولألػػػسل طيػػػتديد لف طجػػػد ىػػػ اماا ل ػػػلية تػػػس الػػػألص الل بػػػسل كوػػػا تػػػس 

اػاـ ل ػ   تػس لت،ػليته التقلي اا الل بية غي  الُولتادثا لكه   ا ي يلألس لف الػألص الل بػس بسػكي 
اػػه الػػألص اليػػكألدرى الػػ ى  ػػألتكلخ األػػه اآلفا و ي قػػس الهػػاؿ كوػػا ا ػػ  األػػه بيتػػبر:"رغخ لف  ألػػاؾ 
لدلة جديدث و ط  ياا داو  ل الة الألص الل بس تس اللقد لو اللقػديه الواًػييهل تمػ ع ا دلػة و 

تألػ  تػس الهيػ اف كػي لو الأل  ياا لخ تألجص تس إىألاع الالخ الللواما مػا طهتاجػه  ػل ط  يػة شػاملة 
لغلػػ  الولػػالخ و ال ػػلا   الوا تػػة ثػػلؿ  ػػ ا الػػألصا و ثتػػس تسػػ ج  ػػ ع الأل  يػػة للألػػلرل ي قػػس مػػه 

 ا31ا  مي ر.ية   ا الألص الس لطه لاطلى الوألسأ"
 

 الألص اليكألدرى
 

ي تػػػػتص ميتبجػػػػ  و اي مػػػػاف مألاىسػػػػتموا للػػػػألص اليػػػػكألدرى بقللموا:" ػػػػيكلف مػػػػه السدػػػػأ تلػػػػلر لف 
ة الأليخ اللي  ُمتهكخ بمػا التػس لدا إلػس تكػليه التقليػد الل بػس الأللػسل تػخ إت اامػا موار اا اولي

ا و ىػػد  ػػدىا بال لػػيل تا جوػػاع 32تػػس كػػي مكػػاف يػػتخ إطتػػاج طلػػلص بػػه تػػس ا م  اتلريػػة ال وماطيػػة"
اللػػاـ لللوػػام الألقػػد الأللػػس لللمػػد الجديػػدل لف الػػألص اليػػكألدرى  ػػل طػػص ثػػاـز يقػػدـ لت،ػػي  ػػلرث 

  لس ب لظص و طبا ةا   ا الهـب ييويه ميتبج  و اي مػاف بػػ "الػتهكخ الػلااس ذو موكألة للألص ا
ا و الػػألص اليػػػكألدرى لػػه اػػدث ل ػػوامل تمػػػل الػػألص الوهايػػد األػػد وييػػػتكلا و 33ال،ػػوي  الهػػس"

 لرال الألص ما ى ي اليكألدرى األد ب وس ميتبج ل و  ل الألص ا  لس األد كػ ا و ب بػارا آيطػد 
ل 57ل ال  ديػة 66ا لل  دياا(ا و يواي   ا الألص بسكي ر ييػس: ال  ديػة )لو القا س تس تلألي مو
 ا34الييألا يةل و ال اتيكاطية

                                                 
30
 Ibid, P. 95. 

31
 Petzer, History, P. 25. 

32
 Metzger & Ehrman, Text, P. 277 

33
 Ibid, P. 277-278 

34
 ىخصحيحاث اىخٚ ححَيٖا ػْذ ٗج٘د خالف بيْٖا ٗ بيِ اىثالد ٍخط٘طاث األخشٙ.بضبب ا 66اىبؼل يضخثْٚ اىبشديت  
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 :35الللامي التس تجلي مه الألص اليكألدرى يهوي ملالخ ا  لليةل إلأليه

 
 اللامي السارجس: و  ل مدى جلدث طص ب دياا الق ف الااطس و الاالثا 

 ػػػك تػػػس الولػػػالخ و السلػػػا ص ال  ييػػػية لمػػػ ا اللامػػػي الػػػداللس: و  ػػػل ا تيػػػاؽ الوتوا 
 الألصل لا ًة تس ال  دياا القديوةا

 
داتد وييتكلا و  لرا اه ل ػللية الػألص اليػكألدرىل الػ ى  ػل الػألص الوهايػد تػس ط   وػال و 
ىػػػدـ  ػػػلرا لك ػػػ  لجػػػبام مقدمتػػػه دتااػػػاً اػػػه ل ػػػللية  ػػػ ا الػػػألصا كػػػاف إاتواد وػػػا ال  ييػػػس الػػػس 

تجػػػػػاما ال  ديػػػػػاا التػػػػػس تػػػػػخ إكتسػػػػػاتما تػػػػػس القػػػػػ ف اللسػػػػػ يه لتقػػػػػلى اليػػػػػيألا ية و ال اتيكاطيػػػػػةل 
إثتجاجموػػػاا ملػػػ وؼ لكػػػي باثػػػث تػػػس الألقػػػد الأللػػػسل لف وييػػػتكلا و  ػػػلرا ت،ػػػظ الوسدلتػػػة 
ال اتيكاطيػػة اػػه اليػػيألا ية تػػس ته يػػ  إ ػػدار وا لػػألص اللمػػد الجديػػدا تكاطػػ  الو اجػػخث ب كتسػػاؼ 

طلػػػػ  مػػػػه البمػػػػافل لتىيػػػػد ال اتيكاطيػػػػة لكاػػػػ  مػػػػه ل و التػػػػس تيػػػػ   ال اتيكاطيػػػػة بقػػػػ ف و 57ال  ديػػػػة 
اليػيألا يةا بجاطػػ  الت جوػة الق ديػػة اللػليديةل و بلػػه اآلبػػام اليػكألدرييه الػػ يه طجػص الللوػػام تػػس 
إاػػادث تكػػليه طلػػمخ لللمػػد الجديػػدل يلػػ ص الػػدليي تػػس ىوػػة توا ػػكه ل ألػػام ى،ػػية  ػػل ة   ػػللية 

لػػه:"الألص يجػػ ى كسػػيع ذ  ػػس تػػس لىػػدـ الػػألص اليػػكألدرىا بيتػػبر يلػػ  لمػػ  الػػألص اليػػكألدرى بقل 
ل و يلػػػ ه ميتبجػػػ  و اي مػػػاف:"ليم لمػػػ اً م اجتػػػاً لف طجػػػد السػػػلا د الأللػػػية 36الوسدلتػػػاا كلمػػػا"

الو ت دػػة با  ػػكألدرية تسػػمد جػػلدث االيػػة تػػس ا طتقػػاؿ الأللػػس مػػه لىػػدـ الللػػلرا لقػػد كػػاف  ألػػاؾ 
تػس كتابػاا ُكتّػا  الكألييػة مػه ثيث يلجد لع ىديخ مه الألص ُطِيخ و ُثِ   كوا  ل ُم   ه اليػه 

الق ف الاالث و ال ابدل ماي: لوريجػاطيلسل للألا ػيلسل و ديػديولس ال،ػ ي ل و كوػا  ػل ملجػلد تػس 
ل الوسدلتػػة ال اتيكاطيػػةل و الوسدلتػػة 57ل ال  ديػػة 66 ػػ ع الوسدلتػػاا الُولت ػػ ث ماػػي: ال  ديػػة 

 ا37الييألا يةل و تس مسدلتاا مه الت جواا الق دية"
 

جػػد با  ػػاس للهقيقػػة التاريسيػػة المامػػةل و  ػػس لف ا  ػػكألدرية م كػػب تجوػػد الاقاتػػاا و و  ػػ ا ي  
الكظ يكياا و ال لي اا مه ثلؿ اللالخا كي دارس متلو  تس اللل  اليلطاطس تػس ا  ػكألدريةل 
يل ؼ جيداً اله،ارث الل يوة التس ل يما ال دالوػة تيمػال مألػ  لف ل يػما ا  ػكألدرا بػارا اي مػاف 

                                                 
35
 Petzer, History, P. 25 

36
 Ibid, P. 26. 

37
 Metzger & Ehrman, Text, P. 278 
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لؿ   ع الاقاتة:"لدرؾ الللوػام الولا ػ يه لف الأُليػاخ تػس ا  ػكألدريةل و التػس كاطػ  م كػباً يقلؿ ث
تك يػػاً ر ييػػياً تػػس اللػػالخ القػػديخل كػػاطلا مػػدىقيه بسػػكي لػػاصل و ثتػػس تػػس  ػػ ع القػػ وف الو كػػ ثل 
تمألػػاؾ تػػس ا  ػػكألدريةل ُثِ ػػ  شػػكي طقػػس جػػداً للػػألص تػػس الكتابػػاا الويػػيهية ا ولػػسل للقػػد بلػػد 

 ا38بلا دة ُطياخ مييهييه ُمك  يه و ُمدربيه طي ياً" اقدل
 

رغػػػخ  ػػػ ال تقػػػد كػػػاف وييػػػتكلا و  ػػػلرا ملتقػػػديه بسػػػكي لديػػػ  تػػػس لف الػػػألص اليػػػكألدرىل لو 
طلػػمخ الوهايػػدل  ػػل الػػألص ا  ػػلس بليألػػها و لكػػه الولىػػ  اآلف تلػػدؿ بلػػه السػػسمل تػػظ يلتقػػد 

وػػػي لدػػػأ طيػػسس الػػػس ا تػػػظؽا و الللوػػام لف  ألػػػاؾ مسدلتػػػة لو لف  ألػػاؾ طػػػلع مػػػه الػػألص ي يه
ل لكل  وص الللوام ب مكاطية وجلد السدػأ تػس الػألص اليػكألدرىا غيػ  لف لكاػ  مػا يجػ  لف طألت ػه 

ة تواماً للسدأ الأليسسا  لهل  ل لف الألص اليكألدرى ا ىي اً 
 

 تكليه التاريخ
 

 بألام الس ذلكل تخ تكليه تاريخ ا طتقاؿ الأللس تس الألقاط التالية:
 

 ل كي تيار طلسل كي طص مهلسل كي اا لةل تهوي بداللما ب  اف تياد ااكي مسدلتة 

   اوليػػة اطتقػػاؿ طػػص اللمػػد الجديػػدل تسػػمد الػػس ط يػػمال بأطمػػا بػػدلا بسػػكي اسػػلا س غيػػ
ل الػػػػس اف و ػػػل  لو ثلػػػة الدىػػػػة  ُمػػػدر ل و لطتقلػػػ  بلػػػػد ذلػػػك للػػػدث م اثػػػػي مػػػه الهػػػـب

 الودللبةا

  دبيػػػػة للللػػػػلر القديوػػػػةل تػػػػ ف لغلػػػػ  تػػػػس ًػػػػلم مػػػػا  ػػػػل ملػػػػ وؼ و لابػػػػ  اػػػػه الاقاتػػػػة ا
 السظتاا الُوتلودث طسأا تس الق وف الو ك ث جداً للوييهيةا

  ي تهوي ال ت ث ا ولس  طتقاؿ طص اللمد الجديػدل لى دليػي او ب  ػاف الوػسل الػس وجػلد
تألقػػػػيص طقػػػػدى ُمهوػػػػظً بأيػػػػديلللجياا ي لتيػػػػةل  ػػػػلام لرللذكيػػػػية او   تلىيػػػػةل ب  ػػػػتاألام 

 ا التليي اا طسأا طتيجة "التلهيص"اماركيلفا إطو

  مياثة و تألي   ػ ا "التلػهيص"ل تستلػ  بسػكي ملهػلظ: توػه الُووكػه اف تكػلف اوليػة
التلهيص  س مج د م اجلة الأليسة الػس الواػاؿ الوألقػلؿ األػهل و ىػد يػأتس  ػ ا التلػهيص 

                                                 
38
 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible & Why, Plus Edition, 

HarperSanFrancisco: USA 2007, P. 72; also the 2005 Edition, P. 72. 
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 ى مه القارىم او طا ػخ مػا لتلػهيص الدػام طا ػخ الوسدلتػة دوف اللػلدث الػس الواػاؿ الػ
طُقلػػ  األػػه  ػػ ع الوسدلتػػةل و ىػػد تُ اجػػد الأليػػسة الػػس مسدلتػػة للػػ ى غيػػ  التػػس طُقِلػػ  

 األماا 

  التيػػػاراا الأللػػػية اليػػػكألدرية و ال يبطديػػػةل لييػػػ  إلتظىػػػاً للقػػػ اماال و إطوػػػا إلتيػػػاراً بػػػيه
 الق امااا

  الأليػػػ ة اللامػػػة الهاليػػػة لتػػػدايخ ىػػػ امث مػػػا تػػػس الوسدلتػػػاا الوتػػػلت ثل ي تلكػػػم بال،ػػػ ورث
 الألي ة اللامة لتدايخ ط م الق امث تس الو اثي ا ىدـ تس تاريخ إطتقاؿ الألصا

  إطتقػػاؿ طػػص اللمػػد الجديػػدل تسػػكي و تػػأل  بسػػكي واًػػص و م اشػػ ل بػػال  وؼ السارجيػػة
الوهيدػػػػةل التػػػػس للػػػػ ا جبريػػػػاً تػػػػس تػػػػاريخ الكألييػػػػة الويػػػػيهيةل ماػػػػي الػػػػلر ا ًػػػػدمادل 

الم تػػػػلىس  – ػػػػظـل و اللػػػػ اع ا رللذكيػػػػس  يا ػػػػاا ا م  اتلريػػػػة ال يبطديػػػػةل همػػػػلر ا 
ػد ت يلػس" تػخ  الُووتد ما امتػدا الكألييػة الويػيهيةا بكلوػاا للػ ىل لػخ يكػه  ألػاؾ "ًو
تيه ِطيالة اللمد الجديدل بي ىد توػ  اوليػة ا طتقػاؿ تهػ  كػي هػ ؼ يوكػه تسيلػهل إي 

 ال  ؼ الد يلسا

  اػػه إثػػدى مسدلتػػاا  ألػػاؾ ىلػػة مػػه مسدلتػػاا الهػػ وؼ اللػػلي ثل ل ػػ  اطمػػا مػػأللذث
الهػػ وؼ الك يػػ ث القديوػػةل و بالتػػالس تمػػ ع الوسدلتػػاا ي تُلامػػي بتػػاريخ كتابتمػػال و إطوػػا 

 بهي  جلدث الألص ال ى تهت   بها

  مه الُووكه إاادث تكليه تاريخ تكلف بله ا ىياـ ال  اية دالي الألص الوهلس اللاثػدل
وهػػػاويا تػػػس ا مالػػػة الُولػػػل ثل ل بسػػػسم مػػػه الاقػػػةا  ػػػ ع ال18و اللا لػػػة  1ماػػػي اللا لػػػة 

 تياادطا بسكي ك ي  تس تمخ تاريخ تكليه الألللص الوهليةل و مهاولة إاادث تكليألها

  ػػد درا ػة الأللػػلص اآلبا يػة و الُكتاػػا  القػدامسل تقػػدـ لألػػا ميػااداا تػػس إاػادث تكػػليه ًو
 ا طتسار الجل اتس تس إثدى ثق اا التاريخا

 ي جػػل  ى بػػ لتظؼ اللامػػي ا دبػػس تػػس كتػػ  اللمػػد تػػاريخ ا طتقػػاؿ الأللػػسل يستلػػ  بسػػك
الجديدا تتاريخ اطتقاؿ طص ا طاجيػي يستلػ  اػه تػاريخ إطتقػاؿ طػص ال  ػا ي بسػكي اػاـل 
و يستلػػػ  تػػػاريخ اطتقػػػاؿ طػػػص ال  ػػػا ي ال لليػػػية اػػػه ال  ػػػا ي الجاملػػػةل و يستلػػػ  اػػػألمخ 

 جويلًا     ال .ياا

 
 تادى اليكياطدر   
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