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 ؟ ديهل يمكننا أن نثق بالعهد اجلد
 وجر كر  ي�لام  بقلم

اء املعارص�ن للعهد اجلديد أن يصادفوا آيات موضوعة ب�  ر��ة بالنسبة للقرَّ من املم�ن أن ت�ون جتر�ة مُ 
ب�  موا أن العهد اجلديد اذلي عبارة مثل: "أقدم �طوطات دلينا ال �شتمل ىلع... ". بالنسبة ملن تعلَّ  ها �سبقأقواس 

العهد   دنا من نص تأ�ُّ  ىمد من األسئلة الشائ�ة: ما  اعددً هذه األقواس  تث�أيدينا موثوق به وجدير باثلقة، 
ة، أصليَّ  اآليات األخرى أيًضا؟ و�ن لم ت�ن هذه  اآليات، فهل �شك يف اآلياتاجلديد؟ إن اكن هناك شك يف هذه 

أن يصبح،  يم�ن هذه األقواس فإن وجود تم اإلجابة ىلع هذه األسئلة، تما لم  ؟موجودة يف ترمجاتنا  ال تزالفلماذا 
 ة.ة يف عطر السلطة الكتابيَّ ىلع األقل بالنسبة للبعض، مثل اذلبابة الرمز�َّ 

ا �تربه يف  نتاج الكتب قديًما اكنت ختتلف عمَّ إأن نبدأ بإدراك أن عملية  �بعند إجابتنا ىلع مثل هذه األسئلة، 
، يئإمال  تدقيق�مولة، وال برامج كمبيوتر بعد جوتنربج. يف العالم القديم، لم توجد (بالطبع) أجهزة عرصنا احلايل 

أن ي�تب كتابًا، اكن ذا أراد أحدهم نتاج الكتب. إإمطابع، وال وسائل الراحة احلديثة األخرى للمساعدة يف وال 
ة واسعة، اكن اًع عرب منطقة جغرافيَّ ذا الكتاب "منشوًرا" وموزَّ أن يرى ه راد أحدهمأ. و�ن بايلدي�تبه  عليه أن

بها قل نُ بنفس الطر�قة اليت العهد اجلديد  قل نُ أيًضا. و�اتلايل،  بايلد— �ب أن يتم عمل �سًخا من هذا الكتاب
 كتبة. التم �سخه بايلد عن طر�ق  لك كتاب قديم آخر: 

فهو جزء  — ح يف هذايشء فاضآلخر. ال يوجد  من آنٍ  ءً ارت�بوا أخطا ل الكتبة حىت أفضل، تخيَّ نأن نا كما يمكن
سهوات   معظم هذه األخطاءاكنت حت� من عملية �سخ الكتب، سواء العهد اجلديد أو غ�ه، يف العالم القديم. 

يف بعض  ل�ن من  .لكمةالعريض ل  احلذفتغي� ترتيب اللكمات، أو أو ، اإلمالئيةخطاء األللكتبة مثل  اعدية
  اسخ يضيف انل  ما ر�سطًرا اكمًال، أو   ذفح هناك تغ�ات أ�رب، مثل ت�رار أو  تعملية النسخ، اكن أثناء، األحيان
املخطوطات   حص فية من ادلراسات العلميَّ  فرع �ات، يوجد يللنص. يف ضوء هذه اتلغ ت�أنها تن يعتقدلكمات 

. هذا املجال  ناسخاقرتفه    ا خطأ الحقً   قد ي�ون الاكتب األص� وما  ه  بتك  حديد ما تل  ما   سفرٍ ل  املنسوخة بايلد   دة تعدِّ امل
 ادلرايس �س� انلقد انليص. 

خاص لكتابات العهد اجلديد.   �شلٍك  مهم ، إال أنه ةالقديم ورمن أن انلقد انليص مالئم للك وثائق العص  ىلع الرغم 
ب كتبوا  ا تَّ موىح بها من اهللا. هؤالء الكُ عهد اجلديد اب التَّ ة لكُ �، نؤمن أن اللكمات األصليَّ فيف انلهاية، كمسيحيِّ 
انلص األص� ألي سفر من    �ستعيدو�اتلايل، من املهم أن    .روح القدسلمن خالل ا  أن يقولوه   بالضبط ما قادهم اهللا
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ات حدثت يف وقت �أي تغي عنوأن نفصل هذا انلص  —أو ىلع األقل أقدم نص م�ن — أسفار العهد اجلديد
 انلاسخ. ىلع يد  الحق 

معقول من   بقدرٍ عندما نطبق مبادئ انلقد انليص ىلع العهد اجلديد، هل دلينا السبب اذلي �علنا نثق، ، لكذل
 ة للعهد اجلديد متازة. ة انلصيَّ إن املصداقيَّ نص العهد اجلديد؟ ب�ل تأ�يد. يف احلقيقة، يف ايلق�، 

 : انلص األص�احلفاظ ىلع تم 

، دلينا أسباب 
ً

يف حوزتنا. ملاذا؟   وجودة امللالعتقاد بأن نص العهد اجلديد األص� �فوظ يف املخطوطات  جيهةوأوال
  م األوليف املقا  ألننا 

ُ
زنلا �د املز�د.   �طوطة وما  ٥٧٠٠حوايل — من املخطوطات الضخمبهذا العدد علينا  نعم أ

من   الكث�� أن دلينا  مةنلقطة املهقائًال: "االعهد اجلديد يف دراسات عالم ال) Eldon Eppإدلون إيب (كتب كما 
من   ائلزن اهلموجودة يف ماكن ما يف املخ نص ة للك القراءة األصليَّ أن  دمن املؤ�َّ لعهد اجلديد... ا�طوطات 
 . "املتاحة نلا  املخطوطات

ما  إىل أننا نملك انلص األص� يف املخطوطات اليت دلينا ب ترجع ثقتنا . هو املهمعدد املخطوطات فقط ليس ل�ن 
 من ذلكتغادرال ها فإن، �طوطة ما  إىل معينةقراءة  دخولد بمجرَّ انلص.  تماسك �ُس�َّ 

ً
  قال . ة بقوَّ تظل  ، فإنها . بدال

 :)Kurt and Barbara Aland(الند آكورت و�ار�را 

قراءة،   هورظ   د فبمجرَّ   .اتلماسكمن    كب�ةدرجة  بللعهد اجلديد    يصانلة انتقال اتلقليد  عمليَّ   تتم�َّ 
  ضمان م  قدِّ يُ ما  ضبط  بالهو    ... إنه العدد اهلائل من اتلقليد انليص للعهد اجلديد   .ةبقوَّ فإنها ستظل  

 األص�.  انلص   حتديدايلق� يف 

انلص  ىلع أن دتلأ�ينا اانلص مًعا يعطي تماسكالعدد الكب� من �طوطات العهد اجلديد وإن  و�عبارة أخرى،
 د. األص� لم يُفقَ 

ابلعض. ليس األمر أننا    يعتقدها قد  تلف عمَّ �انلص األص�    ستعادةايف  ل  ثِّ املتمي  حدِّ اتل ، فإن  ا اكن األمر كذلكإذ
االختالفات يف تقليد املخطوطات. باختصار،    باإلضافة إىل بعض دلينا انلص األص�    ص األص�، ول�نىل انلإنفتقر  

 . املواددلينا الكث� جًدا من 
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 : ة �شلك واضحة غ� أصليَّ معظم االختالفات انلصيَّ 

أن انلص األص� �فوظ يف املخطوطات العديدة اليت دلينا، فإن اخلطوة  ب لالعتقاد ب وجيهة إذا اكنت دلينا أسبا 
ة  ظ� من االختالفات انلصيَّ العُ  ةالغابليَّ إىل مالحظة ثانية:  ي يؤدِّ  وهذا  الحقة. اختالفاتاتلايلة � فصله عن أي 

من   اجزءً ا لكونه ةمنطقيَّ ليست يف وضع منافسة ببساطة معظم االختالفات فة. اعء رشيع بأنها أصليَّ ا ادِّ ليس هل
رة  م بعض القراءاتظهر ت من العوامل.  س. يعود هذا األمر لعددٍ قدَّ اب الكتاب المُ ُكتَّ  اذلي كتبهانلص األص� 

ابلعض اآلخر عبارة عن أخطاء  ة). أن ت�ون أصليَّ  تملحُ غ� امل  من (و�اتلايل  املخطوطةواحدة فقط يف تقليد 
 ذات مغزى.    ة�طوط دعم إىل ". وابلعض اآلخر يفتقر �عبال مأو قراءات " اخللنسَّ ادحة فواضحة و

كتابنا يف  املذكورة األقواس ب�اللكمات األ�رث شيواًع  يف اتلعامل مع ذات صلةمن االعتبارات ه األنواع هذ
(قصة �سوع واملرأة    ١١:  ٨-٥٣:  ٧إل�يل مرقس) و�وحنا    انلهاية الطو�لة(املعروفة باسم    ٢٠-٩:  ١٦س: مرقس  قدَّ المُ 

ها. يف حالة تلا للشك يف أص وجيهةأسباب ، ت�ون دلينا عليهما  تنازع المُ  انلص� ينهذ  ص نفحالزانية). عندما 
اليت حبوزتنا (واملوجودة يف  النسخ األقدم من إ�يل مرقس  يف وجودةمغ�  إل�يل مرقس، ف� طو�لةانلهاية ال

وج�وم). �ش� هذا إىل أن   يوسابيوس  خاصةة) ومن شهادة آباء الكنيسة األو� (السينائيَّ و ةيَّ خطوطات الفاتياكنامل
، ال �د قصة �سوع واملرأة الزانية يف أي من  لث�امل. والطو�لة  انلهايةإىل    تفتقر معظم النسخ القديمة إل�يل مرقس  

  �ش� مرة أخرى ة)، ما  السينائيَّ و  ةيَّ الفاتياكن  خطوطاتامل،  ٧٥و  ٦٦  الربديات(يوحنا    يلإل� النسخ القديمة اليت دلينا  
 إىل أنها اكنت إضافة الحقة.

إىل  ال سيما بانلظر — القارئ العادي اوف� نيث�ا قد قوس� ذللك، يف ح� أن هذين انلص� املوجودين ب� 
ول  القال يمكننا  ف،  �أصليَّ   ليسا . إن علمنا أنهما  قد نفرتضهإال أنهما ال �شالكن اتلهديد اذلي    —طوهلما وشهرتهما 

انلص   هو نعلم ما ال  ا كنَّ إن ه يف هذه املقاطع ب موثوق غ� يكون انلص س. املقاطعه يف هذه بانلص غ� موثوق  إن
 األص�. 

.  �ليسا أصليَّ  � ن انلصي هذ أنه من الصعب القول إنأنه بالنسبة للقارئ العادي، يبدو ب عرتاف�ب االبالطبع، 
تأث� ترمجة  إىل    �رجع ذلك إىل حد كب�و—  س ألجيالقدَّ كتابنا المُ تقليد  جزًءا من    ا اكن  قطع�ذين امله نظًرا إىل أن  

تقليد  عن . ورد الفعل هذا مفهوم. ول�ن إن خرجنا بال داع للطرد ضان كأنهما يتعرَّ يبدو فقد  —س يمج امللك
أن هذه انلصوص ال فإننا ندرك  ،ملرقس و�وحنا يف انلص ايلونا�  اكن أصًال ا عمَّ للحظة وسأنلا س قدَّ الكتاب المُ 

 أال ي�ونا هناك من األساس.  حتملمن المُ  ندرك أنهاجلديد. بل العهد    منطرد" "تُ 
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 تؤ ال
ِّ
 :ةرئيسيَّ عقيدة غ� �لولة ة  أي اختالفات نصيَّ  رث

عدد من   هناك. اضحة املعالمدائًما واالختالفات ليست  الةبأص قةتعلِّ أن القرارات املب االعرتافبالطبع �ب 
  ا �سبيًّ   هذا نادر  من أن    الرغمىلع  — متساوٍ   �شلٍك   ةمنطقيَّ تبدو    دد متنافس من االختالفاتاألجزاء اليت دلينا بها ع

إىل مالحظة ثاثلة وأخ�ة ختتص بانلقد انليص للعهد اجلديد، أي أنه ال توجد  يقودنا . ول�ن هذا اعم  �شلكٍ 
يف مثل هذه   تلفة اليت �تارها القراءة املخ  بغض انلظر عنض عقيدة هامة للخطر.  ة غ� �لولة تعرِّ اختالفات نصيَّ 

 . ةجوهر�َّ  ةمسيحيَّ  عقيدة ة أيَّ تغ�َّ ت، ال ل فيها إىل حلٍ احلاالت اليت لم يتم اتلوصُّ 

لسنا كننا ل ختالف نيص. ا لك حول  ٪ ١٠٠بنسبة  ا مانًا مطلقً ض باإلحباط ألننا ال نتملكابلعض  صاب سيُ بالطبع 
حىت   اكٍف  قد حفظ اهللا لكمته �شلٍك فديد. د من رسالة العهد اجل لك اختالف نيص نلتأ�َّ  حول ضمان إىل  حباجة

 سليمة.  املجيدة إل�يلا ى �رش تظل

  الرسالة  ظل ت اجلديد،  العهد  نصوص  حول  شاتقا نامل هذه  يف  الغبار لك يهدأ هنا نأيت إىل لب املوضوع. عندما ومن 
َماءُ  .تتغ�َّ  لم ف� .�كما  اجلديد للعهد ةاألساسيَّ  رُْض  كما وعد �سوع: "اَلسَّ

َ
"  يَُزوُل  الَ  الَكَِ�  َولِ�نَّ  تَُزوالَنِ  َواأل

 ). ٣٥: ٢٤(مىت 

 

، وأستاذ العهد  اكروالينا   نورث ، يف والية  شارلوت مدير لكية الالهوت الُمصلّحة بمدينة    هو  كروجرل  ماي�  ادلكتور
 ). Canon Revisited( ذلك يف بما  الكتب، من العديد مؤلف وهواجلديد واملسيحية املبكرة بها. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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