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  التحليل الكمي لشواھد ا
باء

  مقدمة 


يوجد شخص عاقل يضيع عمره الذي 
يوھب -1
له ا
 مرة واحدة ليقرأ كتاب دون ان يعرف فائدة 

  ذلك الكتاب

لذلك في ھذه المقدمة نوضح للقاريء فائدة ان  -2
  عمره في قراءة ھذا الكتابيضيع جزء من 

ن ان ادلة عصمة كتابھم ويدعي المسيحي -3
  المقدس ھي المخطوطات وكتابات ا
باء

،دراسة حول التباين بين  قدمناونحن  -4
المخطوطات اليونانية والقبطية والسريانية وبين 

بعنوان اطلس نصوص الكتاب كما تدعيه الكنيسة 
 ا جزئينالجديد صدر منھتحليل مخطوطات العھد 

وسنقوم ھنا باذن 9 بتقديم تلك الدراسة حول  -5
القسم الثاني وھو مدي تطابق شواھد ا
باء مع 
المخطوطات ومع ا
ناجيل الحالية التي تدعيھا 

  الكنيسة
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الغرض من ذلك نسف ھذا الدليل وتوضيح ان  -6
كتابات ا
باء 
تتطابق 
 مع المخطوطات ، و
 مع 

  تدعيه الكنيسةنصوص الكتاب الذي 

وبذلك نكون نسفنا ادلة الكنيسة حول مصدر  -7
ونعود لمحور القضية ا
صلي ، من اين كتابھا ،

جاءت الكنيسة بھذا الكتاب الذي ھو يتعارض مع 
  المخطوطات ومع كتابات ا
باء ؟

 اتصا
ً با
نترنتيتطلب  –للتكبير  ھنا طاضغ

h�p://www.f1.ebnmaryam.com/Files/Images/baseel.jpg 

حنا في الصورة المرفقة جدول ھو خAصة ضاو -8
ات نالت درجة الدكتوراة من احد الجامعلدراسة 

العالمية ، كما سنوضح 
حقا ، يقارن بين ادلة 
( وھي قد تعني ) من سيساريا(باسيل  سالقدي

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

3  

 

وسنوضح من ھو ذلك القديس واھميته ) قيصرية 
  في سياق الدراسة

ا
ن لنعيد النظر في الجدول بحسب الصورة  -9
ونشاھد باعيننا مدي تطابق شواھد باسيل   2رقم 

وبين المخطوطات من انجيل متي مع المخطوطات 
  وبعضھا

  

السھم ا
خضر يدل علي اعلي نسبة تطابق ،  -10
  والسھم ا
حمر يدل علي ادني نسبة تطابق

اذن نستطيع من خAل تلك الدراسة الكمية  -11
  :كالمثال ا
تي معرفة قيمة التطابق والتباين
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اعلي نسبة تتطابق مع شواھد باسيل ھي  -أ
  ، وادناھا الفاتيكانية دلتاللمخطوطة 

اعلي نسبة تطابق مع السينائية ھي الفاتيكانية  -ب
  وادناھا مع بيزا

اعلي نسبة تطابق مع بيزا ھي واشنطن  -ت 
  وادناھا السينائية والفاتيكانية

  نسب التطابق مع السكندرية متقاربة -ث

سنقوم ايضا بتوضيح سنوضح اسباب ذلك و– 12
  اماكن التطابق والتباين

ھذه الدراسة ھي ترجمة مختصرة للكتب  -13
  :ا
تية

1 - DIDYMUS T HE BLIND AND T HE T E 

X T OF T H E GOSPELS  

Bart D .Ehrman 

2 - THE TEXT OF THE APOSTOLOS IN 

EPIPHANIUS OF SALAMIS 

Carroll D .Osburn 

www.kalemasawaa.com
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3 - THE NEW TESTAMENT TEXT OF 

GREGORY OF NYSSA 

James A .Brooks 

4 - THE TEXT OF THE FOURTH GOSPEL 

IN THE WRITINGS OF ORIGEN 

Bart D .Ehrman, Gordon D .Fee, 

Michael W .Holmes 

5 - THE TEXT OF MATTHEW IN THE 

WRITINGS OF BASIL OF CAESAREA 

Jean-François Racine 

  وعدد اخر من الكتب يتم ذكرھا في حينه

 الفصل ا
ول
 –) القيصري(نص انجيل متي في شواھد باسيل 

  جان فرانسوا راسين
THE TEXT OF MATTHEW IN THE  
WRITINGS OF BASIL OF 
CAESAREA  
Jean-François Racine 
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  مقدمة
علي ا
قل النقد النصي للعھد الجديد 
حظ وجود -1

ثAثة انواع من النصوص الموروثة ھي  
 السكندري و الغربي و البيزنطي

  ؟  متي واين نشأت وتطورت تلك النصوص -2
وعلي الرغم  اجابة  ھذا السؤال غامضة
زالت 

من وجود عدد من المخطوطات تنتمي لنص بعينه 

يمكن او بھا خليط من تلك النصوص ا
 انه ايضا 

  تحديد مكان وزمان تلك المخطوطات بشكل صحيح
بينما علي العكس مما سبق يمكن تحديد مكان  -3

ا
باء كانوا وجود اباء الكنيسة ، وھؤ
ء  وزمان
في كتاباتھم يستخدمون بعض فقرات من العھد 

  الجديد لAستشھاد بھا في كتاباتھم
وبتجميع تلك الشواھد ومقارنتھا بالمخطوطات  -4

المتنوعة يمكن اضافة قطعة جديدة من القطع 
  الناقصة في صورة تاريخ العھد الجديد

ويعرف بالقديس باسيل (باسيل القيصري -5
 379ميAدية ، وتوفي  330ولد عام  ) الكبير

ميAدية ، وقد استخدم عدد كبير من شواھد العھد 
وتزداد اھمية باسيل حينما الجديد في كل كتاباته، 

 يضم لما كتبه ماكتبه شقيقه جريجوري النيسي
 394 -335والذي عاش في الفترة من )من نيس(
  م
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د يوضح لنا ماكان عليه دراسة ھذه الشواھ -6
العھد الجديد في كبادوكيا في القرن الرابع 

  الميAدي
  ترجمة القديس باسيل: مبحث اول  

تعلم باسيل في كل ذلك الخطابة والبAغة ، ويصف 
بانه جزء ضائع من (في كتاباته  تعلمه ھذا باسيل 

  )عمره قبل ان يھتدي الي نور ا
نجيل
  من الموسوعة الكاثوليكية -أ

باسيل الكبير ، اسقف قيصرية ، وواحد من اكبر 
اساتذة الكنيسة ، ويعتبر بعد اثناسيوس اكبر 

المدافعين عن ا
يمان المسيحي ضد الھرطقة في 
القرن الرابع الميAدي ، ويلقب مع اخيه 

جريجوري النيسي ، وصديقه جريجور النازينازي 
  بالكابادوكين الثAثة وان كان فاقھم علما وعبقرية

  من موقع كنيسة ا
نبا تكA ھيمايون -ث 

1- 
القديسباسيليوسالكبيرأسقفقيصريكالكبادوكولدفيقي

 329 صريةالكبادوكعام
منأسرةتضمعدًدامنالشھداءسواءمنجانبوالدھأووالدت

  .ه

www.kalemasawaa.com
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2- 
والدتھالكانيدعٮأيًضاباسيليوساحتملتفوالدباسيليوس

قديسةماكريناأتعاًباكثيرةفيأياممكسيميانوسالثانيبس
،وقدبقيتحياتھانموذًجاحًياللحياةاsيتمسكھاباsيمانبب

  مانيةالفاضلةوالشھادةللسيدالمسيح

  . والدتھإميليافقدماتوالدھاشھيًداأما-3

كانباسيليوسأحدعشرةأطفال،خمسةبنينوخمسبنات،
: سيمالثAثةاuخرينأساقفة

باسيليوسأسقفقيصريةالكبادوك،غريغوريوسأسقفني
  صص،وبطرسأسقفسبسطية

4- 
تعّ سنمبكرةإلٮمدرسةقيصريةكبادوكية،وھناكأُرسلفي

،وقرفعلٮأشخاٍصمنبينھمالقديسغريغوريوسالنزينزي
لفتتشخصيتھأنظارالكثيرينوھوبعدصبيلنبوغھوسلد

  .وكه

5- 
ثمارتحلبالقسطنطينيةحيثدرسالبيانوالفلسفة،انتقzلٮ

) م351 سنة( عدخمسسنوات
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،إذأمضٮقرابةخمسةأعوامھناك،أثيناليكملدراستهإلٮ
  .بقھإليھاصديقھغريغوريوسالنزينزيحيثكانقدس

 357 فيسنة -6
) قارئاً ( أغنسطًسا،وبعدقلي}ُقيمنا
لمعمودية

علٮيّديديانيوسأسقفقيصرية،فحزنالقديسغريغوريو
  .سالنزينزيعلٮھذھالسيامةالمتسرعة

 نحوسنه -7
انطلقيبحثعنالنساكفياsسكندرمإذكاندونالثAثين،358

،فأُعجالنھرينيةوصعيدمصروفلسطينوسورياومابين
فعادليبيعكلبجًدابحياتھم،خاصةرھبانمصروفلسطين،

. مايخصھويوزعھعلٮالفقراء،ويبحثعنمكانٍللوحدة
" إيبورا" اختارموقًعافيبنطستسمى

علٮنھرا~يرسيقتربمنمنسكوالدتھوأخته،ُعرفبجما
ل
: كتبعنالحياةالجديدةھكذا - 8. طبيعةمعالسكون

؟فيبدءاماذاأكثرغبطةمنمشابھةالمAئكةعلٮا~رض"
لنھارينھضاsنسانللصAةوتسبيحالخالقبالتراتيلوا~غ
انيالروحية،ومعشروقالشمسيبدأالعملمصحوًبابالص


ةأينماذھب،مملحاًكلعملٍبالتسبيح .
،وبالفعzنلميضطربإنسكونالوحدةھوبدءتنقيةالنفس

www.kalemasawaa.com
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عقsAنسان}يشيء،ولميتشتتعنطريقالحواسفيأمورال
 -9". يا�يرتّدإلٮذاته،ويرتفعإلٮالتفكيرفعالم،

يمزجالنسكبدراسةكانصارماًفينسكه،حتٮأضنٮجسده،
الكتابالمقدسوالعبادة،فاجتمعحولھنساكمنبنطسوكباد

. وكية
أولمنأسسجماعاتنسكيةمنالجنسينفيجميعأنويعتبرھو
  .،وإنكانليسأولمنأدخAلرھبنةھناكحاءبنطس

10- 
سمعباسيليوسأنديانيوسأسقفقيصريةقبلقانونإيمانأإذ

تركخلوتھومضٮإل،Ariminumيدعٮأريمينيريوسي
ٮا~سقفيكشفلھعنزلته،فقبA~سقفقانوناsيمانالنيقويا

،وكانعلٮفراشالموت،وبانلذٮيُؤكدوحدانيةاsبنمعاuب
 - 11. تقالھخلفھأوسابيوس

ذھبباسيليوسإلٮأوسابيتحتتأثيرغريغوريوسالنزينزي
 وسالذيسامھقًساسنة

مبعدتمنٍعشديٍد،وھناككتبكتبھضدأونوميوسالذي364
،وًراأريوسًيا،إذأنكرأناsبنواحدمعاuبفيالجوھرحملفك

إنمايحملقوةمناuبلكييخلق،وأناsبنخلقالروحالقدسكأ
  .داةفييدھلتقديسالنفوس

www.kalemasawaa.com
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12- 
وتعلقتالقلوببه،ا~مرالذيأثاشتھرالقديسباسيليوسجًدا

ارالغيرةفيقلبأسقفھفأدتإلٮالقطيعةثمإلٮعودتھإلٮخلوت
راطورھمعالقديسغريغوريوسليتفرغاللكتابةضداsمب

  .الذيأصيببنكسةھيلينيةيوليانوسالجاحد

13-
فالنسالعرشحاولبكلسلطتھأنينشرالفكرا~ريوإذارتقٮ

،أماأوسابيوسفاكتفٮسي،فطالبالشعببعودةباسيليوس
. بدعوةغريغوريوسالذيرفضالحضوربدونباسيليوس

: إذكتبل}سقف
أتكرمنيبينماتھينه؟إنھذايعنيأنكتربتعلّيبيٍدوتلطمنيبا"

. ~خرى
  ".عاملتھبلطفكمايستحقفسيكونلكفخرصدقني،إذ

14-
فصارباسيليوسسنًدال}سقفوصديًقاوبالفعلعادا
ثنان،

. وفًيالھخاصةفيشيخوخته
فيھذھالفترةأيًضااھتمبرعايةالمحتاجينوالمرضى،وق

،أُقيمتفيBasiliadدشّيدمؤسسةُدعيتبعدذلكباسيلياد
ضواحيقيصريةلعAجالمرضٮواستقبا
لغرباءوالمحتا

www.kalemasawaa.com
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 سنه -15جين،
ظھرتمجاعةاجتاحتاsقليم،فباعماورثھعنوالدتم368

،كماقدما~غنياءلھبسخاءفكانيخدمالفقراءھووزعه
  .بنفسه

 سنةفيحواليمنتصف -16
فأرسلباسيليوسالذيكانھوالمد،متوفيأوسابيوس370

برالفعليلzيبارشيةإلٮالقديسغريغوريوسالنزينزيبحج
،وكانقصدھأنيرشحھل}سقفية،وإذبدأرةاعتAلصحته

وسأدركحقيقةالموقففقطعرحلتھوعادحلتھنحوباسيلي
 إلٮنزنيزا،وأخبروالدھغريغوريوس

) والدغريغوريوسالنزينزي(
با~مر،فقامالوالدبدوٍررئيسيلتيارباسيليوس،إذبعثبر
سائzٍلٮا~ساقفةالذينلھمحقا
نتخابكماإلٮالكھنةوالرھ
بانوالشعب،وجاءبنفسھمحمو
ًبسببشيخوختھوشدة

. م370 ويشتركفيسيامتھعاممرضھليدليبصوتھ
كانلسيامتھآثارمختلفةفقدتھلAلباباأثناسيوسوأرسلي

اs،أماھنيءكبادوكيةبسيامته،كمافرحكA~رثوذكس
مبراطورفالنسا~ريوسيفحسبذلكصدمةخطيرةلھول}

  .ريوسية

www.kalemasawaa.com
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17- 
رفضفريقمنا~ساقفةا
شتراكفيسيامته،لكنھمبعدسيا
متھتحولواعنعدائھمالظاھرإلٮالمقاومةالخفية،غيرأن

  .سنواتقليلةبالحزمالممتزجبالعطفھتغلبعليھمفي

18- 
صممتحكومةاsمبراطورعلٮتقسيمكبادوكيةإلٮإقليمين
sضعافمدينةقيصرية،وبالتاليالحّدمنسلطةالقديسباس

،وقدأُختيرتمدينةتياناعاصمةلzقليمالثاني،ويليوس
. طالبأسقفھاأنتيموسبتقسيمكنسييتبعالتقسيماsداري

~مرالذيسببنزااوإذكانتتتمتعتيانابذاتامتيازاتقيصرية،
ًعابينھوبينباسيليوس،اضطرا~خيرإلٮسيامةمجموع
ةمنا~ساقفةلمساندته،منھمأخوھغريغوريوسأسقفني

وغر،وقدسبقلناالحديثعنمقاومةا~ريوسيونله،صص
،الذياضطرإلٮا
عتزالمنھايغوريوسصديقھعلٮسازيما


ستيAءأسقفتياناعليھا،وأيًضاسامأسقًفافيدوراُطرد
  .منھا

19- 
دخلفيصداٍمعلنٍيمعاsمبراطامتھسنةحتٮلميمِضعلٮسي

ورفالنسا~ريوسيالذيكانيجتازآسياالصغرٮمصمًماعلٮ

www.kalemasawaa.com
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~ريوسيةمحلهAيمانا~رثوذكسيوإحsشاةاAوقدام،
أماباسيليوسفلميتأثربحاشينھاربعضا~ساقفةأمامه،

. ةاsمبراطورالتيھددتھبالقتل
ليخيأرسsAمبراطورفالنسمودستسحاكمبرايتوريوم

ا
شتراكمعا~ريوسيةفلميذعنله،بلوحينرھبينالعز~و
 مادخsAمبراطورالكنيسةفييومعيدالظھوراsلھيلسنة

موشاھدالكنيسةتسبحبصوتٍمAئكٍيسماويحاو~نيُ 372
،وكاديقدمتقدمةفلميتقدمأحد
ستAمھا~نھھرطوقي

سقطلو
معاونةأحدالكھنةله،أخيًراتراءفعليھالقديسو
لقديسباقبلھامنيدھالمرتعشة،وقدحاو~نيظھركصديقل

  .سيليوس

20- 
بالرغممنالوفاقالظاھريبيناsمبراطوروالقديسفإنرف

ضا~خيرقبو
~ريوسيينفيشركةالكنيسةأدٮإلٮاقتناعا
. sمبراطورأننفيالقديسضروريلسAمالشرق

إذأُعدتالمركبةلرحيلھليAًبعيًداعنا~نظارمرضغAطسب
نفالنسفجأة،فأصرتأمھدومينيكاأنيبقٮالقديسوطلباsمب

ا~سقفأنيصليلوحيدھليشفى،فاشترطأنيكونراطورمن
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وبالفعلُشفّيلكنھحنثبوعدھإذعم،عمادھبيٍدأرثوذكسية
  .دھأسقفأريوسيفماتفينفساليوم

21- 
وإذكامرةأخرٮاستسلماsمبراطورلضغطا~ريوسيين،

نيكتبأمرالنفيُقصفالقلمأكثرمنمرةفييدھالمرتعشةفخا
. ف

بجانبھذاتعرضzھاناتكثيرةمنالحكاماsقليميين،منھم
إذأصيببمرضخطيرصلٮلھالودستسعدوھالقديم،لكنھم

اللھتسنقديسفُشفّيوصارمنأقربأصدقائه ،وھكذاكانتيد�
  .دھلتحو~عداءھإلٮأحباء

22- 

زمالمرضالقديسمنذطفولته،وكانيشتدعليھخاصةفي

. السنواتا~خيرة
كماعانٮمننياحةكثيرمنأصدقائھالمساندينلھمثAلقديس

) م373 عام( أثناسيوسالرسولي
) والدغريغوريوسالنزينزي( غريغوريوسوالقديس

  .م،كمانفّيأوسابيوسالساموساطي374 عام

23- 
وقدوجدا~ريوسيونفرصتھمللتنكيلبالقديسغريغوريو
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سأسقفنيصصبعقدمجمعفيأنقراsدانتھوكانالھدفمنھج
 378 أغسطس 9 في. رحمشاعرأخيه

ُجرحفالنسفيمعركةأدريانوبلليموتويحتلغراتيانالكرس
وكانباسيليوسعلٮفراشالموتفنالتع،يلتنتھيا~ريوسية

  .زيةوسAًمامنجھةالكنيسةفيلحظاتھا~خيرة

 فيسنالخامسةوا~ربعيندعينفسه -24
وفيالسنةالتاليةخلعك}سنانه،وبعدسنتينفي،"عجوًزا"

: مُسمعيخاطبا�،قائAً 379 أولينايرسنة
" بينيديكأستودعروحي"

وفيالحا~سلمالروح،وقداشتركالكلمسيحيونووثنيونف
  .تھالرھيبةيجناز

  كتاباته -25

: العقيدة. أ
 30 ،كتابعنالروحالقدسفيخمسةكتبضدأنوميوس

 ًAفص.  

: التفسيرية. ب
 9 في،أيستةأيامالخليقةHexameronا~كسيمارس
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 16 مقا
ًعنالمزامير،تفسيرالـ 17 مقا
ت،
  .أصحاًحاا~ولٮلسفرإشعياء

 24: مقا
ت. ت 
  .عقيديةوأدبيةومديحمقا
ًفيمواضيع

 400حوالي: الرسائل. ث
وأدبيةتعليمرسالةفيمواضيعمتنوعةتاريخيةوعقيدية

  .يةوتفسيريةوقوانين،ورسائلتعزية

 3توجد. ج
  .قداساتباسمه،إحداھمتستخدمھالكنيسةالقبطية

 القوانينالطويلةوالقصيرة: النسكية. ح
؛مقالتانعندينونة9،واsيمان؛)الشائعةوالمختصرة(

  .   Moraliaوا~خAقيات

  منھج البحث: مبحث ثاني 

تم ا
ستعانة بمخطوطات تمثل ا
نواع الخمسة  -1
  لنصوص العھد الجديد

السينائية ( النص السكندري المبكر  -أ
  )والفاتيكانية
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  )C - L- ƒ1 - 33(النص السكندري المتأخر  -ب

  )f13السكندرية ، (النص القيصري  -ت

 E- Π - Σ- Ω،  ،دلتاواشنطن ( البيزنطي  -ث
565 - 700 - Nyssa -(  

  )a -b -e- k13- بيزا( النص الغربي  -ج

  ا
ختAفاتانواع : مسألة 

تتعارض شواھد القديس باسيل مع  -1
  )3-ا
باء(كما يتضح من الصورة  المخطوطات
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يختلف نص القديس باسيل مع المخطوطات  -2
 فقط وانما ايضا مع نسخ ا
نجيل اليوناني الحالية

  :، مثال ذلك 

Matthew 1:1 

BASIL  :Βιβλος γνεσεως 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

20  

 

TEXT   :βιβλος γενεσεως 

Matthew 1:19 

BASIL   : ηβουληθη λαθρα 
αυτηναπολυσαι,  

TEXT     : ηβουληθη λαθρα 
απολυσαιαυτην 

Matthew 1:23 

BASIL  : 

1  - ιδου η παρθενος εν 
γαστριληψεταικαι τεξεται υιον, 
και καλεσουσιν το ονοµα αυ του 
Εµµανουηλ, τουτεστιν µεθ ηµων 
ο θεος  

2  - ειδε τον ενανθρωπησαντα 
Θεον ειδε τον εκ παρθενου αγιας 
γεννηθεντα Εµµανουηλ, ο εστι 
µεθερµηνευοµενον µεθ ηµων ο 
θεος  
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TEXT: 

ιδου η παρθενος εν γαστρι 
ληψεται και τεξεται υιον, και 
καλεσουσιν το ονοµα αυτου 
Εµµανουηλ, ο εστι 
µεθερµηνευοµενον µεθ ηµων ο 
θεος 

Byzantine/Majority 2000 

ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει 
και τεξεται υιον και καλεσουσιν 
το ονοµα αυτου εµµανουηλ ο 
εστιν µεθερµηνευοµενον µεθ 
ηµων ο θεος 

اختAفات القديس باسيل مع نصوص ا
نجيل 
  الحالي

 19-1، متي  اختAف امAئي، مجرد 1-1متي 
اختAف  23-1، متي  اختAف في ترتيب الكلمات

  في النص في اكثر من موضع
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  وسنفصل ذلك في حينه -3

  20-1 متي
باسيل  سمتفرقة في كتابات القديشواھد عدة  -1

الشواھد لتكوين نص تم تجميع 20-1للفقرة متي 
  :كامل ھو 
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ταυτα γαρ αυτου ενθυµηθεντος  ...
αγγελος κυριου εφανη αυτω κατ 
οναρ λεγων�  ...µη φοβηθης 
παραλαβειν Μαριαµ την γυναικα 
σου� το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ 
πνευµατος εστιν αγιου 

النص الحالي ، بيزنطي ، مستلم ، ويستكوت ،  -2
  ارثوذكسي

ταυτα δε αυτου ενθυµηθεντος 
ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ 
εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος 
δαυιδ µη φοβηθης παραλαβειν 
µαριαµ την γυναικα σου το γαρ 
εν αυτη γεννηθεν εκ πνευµατος 
εστιν αγιου 

  الخAف بين النصين موضح باللون ا
حمر-3
بالصورة موضح : الخAف مع المخطوطات  -4
  ويظھر منه) 3 -ا
باء(
 εφανη αυτω κατ(ترتيب الكلمات  -أ

οναρ  (  
  مختلف عن جميع المخطوطات ،
εφανη κατ οναρ αυτω  في مخطوطة

  واشنطن ،
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κατ οναρ εφανη αυτω   في السينائية
  εφανη κατ οναρ τωوالفاتيكانية وبيزا 

Ιωσηφ  في السكندرية  
  الفاتيكانيةفي  Μαριανمكتوبة   Μαριαµ -ب
في  ιδουمكان النقط في السطر ا
ول كلمة  -ت

  )4موضح بالصورة اباء ( المخطوطات

  
 Ιωσηφ υιοςمكان النقط في السطر الثاني  -ث

∆αυειδ )4موضح بالصورة اباء (  
ھذا النص 
يتفق 
مع المخطوطات و
 مع النص 

  الحالي 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

25  

 

نموذج لAختAفات اوضحنا في الصور السابقة  -4
  المخطوطات وبعضھا وبينھا وبين نص باسيل بين

يستمر الكتاب في تقديم شواھد باسيل وسرد 
ارضة للنص واوجه عالمخطوطات المؤيدة والم

  عدم التشابه

يوجد صور للمخطوطات وانما نحن قمنا  -5

  بتقديم بعض الصور لتوضيح طريقة عمل الكتاب
  نتيجة البحث : مبحث ثالث 

  )7 اباء(الجدول المرفق  -1
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ترتيب المخطوطات الثAثة والعشرين يوضح 
  بحسب مدي اتفاقھا مع شواھد القديس باسيل

نص باسيل يتفق مع يتضح من الجدول ان  -2
المخطوطات البيزنطية اكثر من باقي 
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التي ھي احد شواھد ) c(باستثناء المخطوطات
  النص السكندري الثانوية 

رغم ان باسيل وجريجوري اخوان ا
 ان  -3
الشواھد المتشابھة بينھما في انجيل متي ھي فقط 

وھي اقل   % 72ر5ويتAحظ ان نسبة ا
تفاق  54
  من نسبة اتفاق باسيل مع النص البيزنطي

الذي يوضح ) 8اباء (يدفعنا ھذا الي الجدول  -4
  نسبة التوافق مع كل مجموعة نصية مختلفة
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مع ھارولد اوليفر بمقارنة شواھد باسيل قام  -5
لنتائج ھذا  مخطوطة وكانت النتائج متقاربة 48

  البحث

رغم ان اتفاق باسيل مع المخطوطات البيزنطية -6
اجما
 اكبر من غيرھا ا
 ان نسبة ا
تفاق مع 

  %10المخطوطات منفردة ھو مختلف يصل الي 

اتفاق باسيل بنسبة اكبر مع النص رغم  – 7
ليس متطابق تماما وانما ھناك البيزنطي فانه 

  %30الي % A20فات تصل بين اخت

بدراسة ا
تفاق مع نصوص كل لذلك سنقوم  -8
  مجموعة بشكل مستقل

  والنصوص الخمسةشواھد باسيل :مبحث رابع 

اوضحت النتائج الكمية ان نص باسيل يتفق مع  -1
النص البيزنطي اكثر من غيره من النصوص 

  الخمسة 

ھناك اختAف بين باسيل والنص رغم ذلك  -2
  البيزنطي نوضحه فيما يلي
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ثم سنقوم بتوضيح اختAف باسيل عن  -3
  النصوص الخمسة ا
خري 

 
  باسيل والنص البيزنطي: او

  11-3متي  -1

في ) والنار( كلمة يتضح ان  )9اباء (من الصورة 
المربع ا
حمر غير موجودة في النص البيزنطي 

  وموجودة في شاھد باسيل

ھذا ا
ختAف الذي اوضحناه في الصورة ھو  -2
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لعشرات ا
ختAفات بين شواھد باسيل مثال 
  كالتالي راسين ھاوالنص البيزنطي ذكر


حظ ان الفاصل بين كل فقرة وا
خري ھو عAمة (
متي ، ا
صحاح = تعني  )3:11.3(بمعني ان ) );

  )، القسم الثالث من العدد11، العدد الثالث

  قراءات حصرية في النص البيزنطي 

Matt 3:11.3;5:31.1; 6:7.1; 10:8.1; 
10:15.2; 12:14.1; 13:20.2; 13:56.1; 
15:13.1; 15:14.3; 17:25.3;18:9.1; 
18:19.1; 22:8.1; 22:38.1; 23:8.1; 
23:25.1; 23:26.1; 24:24.1; 24:36.3; 
24:47.1;25:2.2; 25:20.1; 25:27.3; 
25:35.1; 26:6.1; 26:7.1; 26:52.1; 
27:46.2 . 

  قراءات بيزنطية اولية
Matt 1:9.1;2:1.3; 3:10.1; 3:11.2; 
4:1.1; 4:4.2; 5:37.1; 5:42.2; 5:48.1; 
5:48.2; 6:10.1; 6:25.3; 6:34.2; 
7:4.2; 7:27.3; 9:18.2; 9:36.3; 
10:18.1; 10:32.2; 10:33.4; 12:22.2; 
12:32.2; 12:35.4;12:37.2; 13:55.1; 
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14:25.1; 15:12.1; 15:14.1; 15:22.4; 
17:27.2; 18:7.2; 18:8.1; 18:16.2; 
18:16.3; 19:9.2; 19:29.3; 21:13.1; 
23:9.3; 23:25.3; 23:27.1; 24:36.2; 
24:42.1; 24:45.2;24:49.2; 25:1.4; 
25:9.1; 25:31.1; 26:9.2; 26:20.1; 
26:33.2; 26:33.3; 26:52.2; 26:52.5; 
26:53.8; 27:24.1; 27:46.2. 

  قراءات بيزنطية مختلفة

24:45.4 and24:49.1; 24:49.3. 
وھذا الذي ذكره راسين ھو امر طبيعي 
ن  -3

النص البيزنطي اصA به عدة روايات وليس نصا 
  واحدا

العھد الجديد باللغة اليونانية ( ففي كتاب  -4
، موريس 2005النص البيزنطي  –ا
صلية 

  )روبينسون ، ويليام بيربوينت 
THE NEW TESTAMENTIN THE ORIGINAL GREEK 
BYZANTINE TEXTFORM 2005 
MAURICE A .ROBINSONANDWILLIAM G .PIERPONT 

تمت كتابة النص الرئيسي البيزنطي المتفق عليه 
) من النص% 80حوالي (في اغلب المخطوطات 

وعند اختAف المخطوطات يوضع ا
ختAف بين 
قوسين ، وفي الھامش يوضع ا
ختAفات 
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 يتديون(،) naا
ن  - نستل(الموجودة في طبعات 
  )ubs(بايبل سوسيتي 

  ا
ختAفاتنموذج لتلك  10في الصورة ا
باء  -5
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بالطبع 
يمكن ان يكون القديس باسيل كتب  -6
كتب رواية واحدة ا
نجيل بعدة روايات ، لذلك ھو 

ومن ھنا اصبحت مختلفة عن بقية الروايات 
  و
تصلح ا
 شاھد في اجزاء محددة

نص ( نقارن النص البيزنطي العامدعنا ا
ن  -7
  وشواھد باسيل) na,ubs(بنص  )ا
غلبية
  توضيحيةامثلة 
 
  11-3متي : او

  9ا
باء سبق توضيحه في الصورة 
  31-5متي : ثانيا 

، ) ubs(، يونايتد بايبل )na(ا�ن  –نستل  -1
 الكنيسة ا�رثوذكسية الشرقية

ερρεθη δε--- ος αν απολυση την 
γυναικα αυτου δοτω αυτη 
αποστασιον 

  ، شاھد باسيل ) ا�غلبية ( بيزنطي  -2

ερρεθη δε οτι ος αν απολυση την 
γυναικα αυτου δοτω αυτη 
αποστασιον 
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وھي محذوفة ھنا بمعني ايضا ،  )οτι( وكلمة  -3
من نص الكنيسة ا�ن ، وكذلك  –من نص نستل 

رغم انھا موجودة في ،  ا�رثوذكسية الشرقية
  شاھد باسيل

ربية عوھذا ا�ختZف واضح في الترجمات ال -4
  وا�نجليزية

  kjsترجمة الملك جيمس 

It hath been said---, Whosoever shall 
put away his wife, let him give her a 
writing of divorcement 

 asvالترجمة القياسية ا�مريكية 

It was said also, Whosoever shall put 
away his wife, let him give her a 
writing of divorcement 

  ، الكاثوليكية ، البولسية  المنتشرةالترجمة 

  َمْنطَلَّقَاْمَرأَتَُھفَْليُْعِطَھاِكتَابَطZََقٍ : --- َوقِيلَ 

  ، كتاب الحياة الترجمة المشتركة
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  َمْنطَلَّقَاَمرأتَهُ،فْليُعِطھاِكتابَطZَقٍ : يًضاوقِيَ� 

  7-6متي : ثالثا 

  ) na( ،) ubs( ، شاھد باسيل -1

προσευχοµενοιδεµη 
βατταλογησητεωσπεροιεθνικοι, 
δοκουσιγαροτιεν 
τηπολυλογιααυτωνεισακουσθησονται 

الكنيسة ا
رثوذكسية الشرقية ، البيزنطي  -2
  ) ا
غلبية(

προσευχοµενοι δε µη βαττολογησητε 
ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη 
πολυλογια αυτων εισακουσθησονται 

مخطوطة ( واشنطن وتستخدم المخطوطة  -3
  )ειταλογαβαττ(لفظا اخر ھو) بيزنطية 

  ھنا ثAثة الفاظ متباينة داخل النص البيزنطي -4
الموجودة في نص ))βαττολογέωة وكلم -5

، ) Βάττος(تتكون من مقطعين ا
غلبية فھي 
)λόγος (مAومعناھا يكرر الك  
وا
لفاظ ا
خري في شاھد باسيل وفي واشنطن  -6

  لم نجدھا في القواميس اليونانية الموجودة لدينا 
ان شاھد باسيل يخالف والذي يعنينا ھنا ھو  -7

، ويخالف الرواية المخطوطات البيزنطية 
  البيزنطية الحالية
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  )na,ubs( اتفاق شاھد باسيل معو يتضح  -8
واختAفه عن نص ا
غلبية والكنيسة ا
رثوذكسية 

-5متي (  السابق، وھذا عكس ا
تفاق في النص 
كان شاھد باسيل يتفق مع نص ا
غلبية حيث ) 31

  ويختلف عن الثAثة ا
خري
لم يتم ا
خذ بشاھد باسيل بشكل  هويعني ھذا ان -9

( زنطية التي ذكرناھا يدائم في اي من الروايات الب
وانما كان )  na,ubsا
غلبية ، ا
رثوذكسية ، 

  يتم استخدامه بشكل انتقائي في ھذه الروايات
افرد راسين ملحقين لشواھد باسيل التي وقد  -10

سواء كنص رئيسي  )na) (ubs(تم اعتمادھا في
  او باعتباره احد التباينات في القراءة

  سوف نفرد له مسألة مستقلة
  8-10متي : رابعا 

  ، بيزنطي ا
غلبية  شاھد باسيل -1
ασθενουντας θεραπευετε,-------
λεπρουςκαθαριζετε, δαιµονια εκβαλλετε� 
δωρεαν ελαβετε, δωρεαν δοτε 

2- na , ubs 
ασθενουντας θεραπευετε νεκρους 
εγειρετελεπρους καθαριζετε δαιµονια εκβαλλετε 
δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε 

  الكنيسة ا
رثوذكسية -3
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ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς 
καθαρίζετε,νεκροὺς ἐγείρετε, δαιµόνια 
ἐκβάλλετε� δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 

تؤيد المخطوطة واشنطن رواية الكنيسة  -4
  ا
رثوذكسية

وليس روايتان روايات  3نAحظ ھنا  -5
شاھد ،  8-10للنص متي كالنصوص السابقة

ا
ن  –نستل ويؤيده نص ا
غلبية ، رواية  باسيل
لفظان ، يونايتد بايبل سوسيتي ، والرواية بھا 

رواية ،  )موتي  اقيموا(زائدان عن شاھد باسيل
وھي  الكنيسة ا
رثوذكسية ومخطوطة واشنطن

نفس رواية نستل ا
ن ولكن مع اختAف ترتيب 
  الكلمات

ھو انقسام كما اوضحنا سابقا وخAصة ذلك  -6
شاھد باسيل ھو احد الروايات النص البيزنطي وان 

  فقط والتي تخالف الروايات ا
خري
  ) المنتشرة (النص العربي  -7

ُرواُبْرصاً . اْشُفواَمْرَضى Ðأَِقيُمواَمْوَتى. َطھ .
اناًأَْعُطوا. أَْخِرُجواَشَياِطينَ  اناًأََخْذُتْمَمج�   .َمج�

  14-12متي  :خامسا 
 ، بيزنطي ا
غلبية باسيلشاھد  -1

-----οι δε Φαρισαιοι συµβουλιον ελαβον κατ 
αυτου, εξελθοντες οπως αυτοναπολεσωσιν 

2- ubs , naرثوذكسية الشرقية
  ، الكنيسة ا
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εξελθοντες δε οι φαρισαιοι συµβουλιον ελαβον 
κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν 

ا -3 يِسيÒوَنَتَشاَوُرواَعَلْيِھلَِكْيُيْھلُِكوهُ َخَرجَ َفَلم� Ðاْلَفر  
غير موجودة في خرجكلمة ا
ھم من ذلك ان  -4

، كما  مخطوطة واشنطن وھي مخطوطة بيزنطية
  11في الصورة ا
باء 

 

 
بين شاھد باسيل  خAف في الترتيبھنا  -5

والرواية البيزنطية ا
رثوذكسية ، نستل وا
ن ، 
بين الروايتين والمخطوطة اختAف وھناك 

  البيزنطية
  14-15: سادسا 

  na  ،ubs،  شاھد باسيل -1
αφετε αυτους� τυφλοι εισιν οδηγοι τυφλων� 
τυφλος δε τυφλον εανοδηγη , αµφοτεροι εις 
βοθυνον (εµπεσουνται/πεσουνται)    

  بيزنطي ا
غلبية ، الكنيسة ا
رثوذكسية-2

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

40  

 

ἄφετε αὐτούς� ὁδηγοίεἰσιντυφλοίτυφλῶν� 
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇἀµφότεροι εἰς 
βόθυνον πεσοῦντα 

اختAف ترتيب الكلمات ، في شاھد باسيل 
حظ  -3
  )4-1-2-3(الرواية ا
خري ) 1-2-3-4( 
في شاھد باسيل لھا  الكلمة ا
خيرة
حظ ان  -4

) εµπεσουνται/πεσουνται(روايتين عند باسيل

  ) νταῦπεσο( عند الباقينواحدة ورواية 
كما في الصورة ا
باء واشنطن المخطوطة  -4

، علي خAف   علي نفس ترتيب نص ا
غلبية12
  في الجزء ا
ولترتيب نص باسيل

νῶτυφλτυφλοίσινἰεδηγοίὁ�   
تؤيد الرواية في الجزء الثاني نفس المخطوطة  -5

، ففي  الثانية لباسيل علي عكس نص ا
غلبية
  كلمة المخطوطة

)εµπεσουνται ( وليسνταῦπεσο(  (
  كما في نص ا
غلبية
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  :الخAصة 

دليل  مقارنة شاھد باسيل بالنص البيزنطي ھو -1
اخر يضاف لAدلة السابقة ويؤكد ان نص الكنيسة 

ا
باء و
 مع المخطوطات  د
يتوافق 
مع شواھ
  وھو المطلوب اثباته

  اول  ملحق
  naا
ن  –لمعتمدة في نستل اشواھد باسيل 

 13اورد راسين في كتابه تلك الشواھد في  -1
  )403-391(صفحة من 

امام النص لتوضيح ) txt(ستخدم كلمة ا -2
لتوضيح انه احد ) .v.l(توافقه بالكامل ، وكلمة 

  القراءات المتباينة لذلك النص
  نموذج من تلك الشواھد -3

Matt 1:20 Μαριαµ (v.l .)  
Matt 1:21 υιον )txt( 
Matt 1:23 καλεσουσιν )txt( 
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Matt 1:25 ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου )txt( 
Matt 1:25 τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον (v.l .)  
Matt 2:9 εστη )txt( 
Matt 2:9 ου ην το παιδιον )txt( 
Matt 3:7 αυτου )txt( 
Matt 3:9 εν εαυτοις )txt( 
Matt 3:10 καλον  ) txt( 
Matt 3:11 οπισω µου )txt( 
Matt 3:14 Ιωαννης )txt( 
Matt 3:15 προς αυτον )txt( 
Matt 3:16 ανεβη ευθυς (v.l .)  

كلمة في انجيل  500ھذه الشواھد 
تتجاوز  -4
باسيل ليست  دمتي باكمله ، وھو مايعني ان شواھ
  مصدرا اساسيا لنص العھد الجديد

  ملحق ثاني 
  ubsشواھد باسيل في اليونايتد بايبل 

صفحات فقط  4اورد راسين تلك الشواھد في  -1
  ubsمع توضيح مدي صحة مانقله 

  نموذج من تلك الشواھد -2
Matt 5:22 Apparatus incorrect 
Matt 5:32 Apparatus correct 
Matt 5:44 Apparatus correct 
Matt 5:47 Apparatus correct 
Matt 6:4 Apparatus correct 
Matt 6:8 Apparatus incorrect 
Matt 6:15 Apparatus correct 
Matt 6:25 Apparatus correct 
Matt 6:28 Apparatus correct 
Matt 6:33 Apparatus correct 
Matt 7:13 Apparatus correct 
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Matt 7:14 Apparatus correct 
Matt 7:24 οµοιωσω αυτον (v.l .)  
Matt 9:14 Apparatus incorrect 
Matt 10:23 Apparatus correct 
Matt 11:17 εθρηνησαµεν υµιν (v.l .)  
Matt 12:4 εφαγεν (v.l .)  
Matt 12:25 Apparatus incorrect 
Matt 13:13 Apparatus correct 
Matt 13:55 Apparatus incorrect 
Matt 14:29 Apparatus correct 
Matt 14:30 Apparatus correct 
Matt 15:14 Apparatus correct 
Matt 16:27 την πραξιν )txt( 
Matt 17:21 Apparatus correct 
Matt 17:26 Apparatus correct 
Matt 18:15 Apparatus incorrect 

   150ھذه الشواھد حوالي  -3

حظ ان الشواھد في  -4nba   ليست ھي التي تم

 ubsا
ستشھاد بھا في 
غير  ubsيعتقد المؤلف ان بعض اقتباسات  -5

  صحيحة
الذي يعنينا ھنا ھو ان شاھد باسيل ليس  -6

عنصرا مؤثرا و
 مرجع اساسي في نصوص 
 na,ubsالكتابين 

  باسيل والنصوص ا
خري: ثانيا 
نكتفي ھنا با
شارة الي اختAفات باسيل مع 
  النصوص ا
ربعة ا
خري كما نقلھا راسين
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ا
ختAفات ستتضح من خAل دراسة حيث ان تلك 
  المخطوطات مع شواھد باسيل


يتوافق شواھد باسيل مع القراءات السكندرية -1  
  الحصرية


حظ ان الفاصل بين كل فقرة وا
خري ھو ( 
متي ، = تعني  3( .1:20(بمعني ان ) );عAمة 

، القسم الثالث من 20ا
صحاح ا
ول ، العدد
  ) العدد

1:20.3;3:7.1; 3:14.1; 3:16.4; 
3:16.5; 4:1.1; 5:4.1; 5:41.1; 5:44.1; 
6:4.1; 6:8.1; 6:12.1; 6:34.2; 
9:18.2; 10:28.4; 10:33.1; 12:4.1; 
12:4.3; 12:18.1; 12:24.2; 12:32.1; 
13:45.1; 14:30.2;15:18.1; 16:21.2; 
17:25.2; 18:8.2; 18:15.3; 18:17.2; 
18:19.2; 18:34.2; 19:16.3; 
19:29.3;19:29.5; 20:26.1; 20:26.3; 
23:8.1; 23:10.1; 23:38.1; 25:8.1; 
25:16.1; 


يتوافق مع القراءات السكندرية ا
ولية -2  
1:9.2;1:25.3; 1:25.4; 1:25.5; 2:9.1; 
3:16.1; 3:16.2; 3:17.4; 4:3.2; 4:3.3; 
4:9.2; 5:11.3; 5:30.2;5:39.1; 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

45  

 

5:44.2; 6:1.2; 6:1.4; 6:4.3; 7:5.1; 
7:16.1; 7:21.1; 7:24.3; 7:27.3; 
9:11.1; 9:12.1;9:13.1; 10:8.1; 
10:10.2; 10:14.3; 10:23.2; 10:28.3; 
10:28.6; 12:22.2; 12:31.2; 
12:35.4;13:11.1; 13:23.2; 12:23.4; 
13:36.2; 13:55.3; 13:57.1; 14:26.2; 
14:29.1; 14:29.2; 15:15.2; 
15:18.2; 16:3.1; 16:19.1; 16:21.1; 
16:23.2; 17:21.1; 17:26.1; 18:7.1; 
18:18.1; 18:18.2;18:19.1; 19:9.1; 
19:9.2; 19:17.2; 19:17.4; 19:17.5; 
21:13.1; 22:14.1; 22:14.2; 23:9.2; 
23:9.3; 23:23.2; 24:24.3; 24:48.2; 
24:48.3; 25:1.3; 25:2.1; 25:2.2; 
25:3.1; 25:3.2; 25:4.1;25:6.1; 
25:6.4; 25:16.4; 25:17.2; 25:22.6; 
25:27.1; 25:29.4; 26:7.1; 26:22.2; 
26:26.2;26:52.4; 26:53.7; 26:75.1; 
26:75.2. 


يتوافق مع القراءات السكندرية المختلفة -3  
5:13.3; 5.13.4; 13:46.1; 25:18.3; 
25:41.1; 26:53.5, 
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حظ ان عدد القراءات ھنا اكثر من البيزنطية  -4
  التوافق مع السكندرية اقل من البيزنطية
ن نسبة 

  بقية النتائج في كتاب راسين في الصفحات -5
  فلتراجع لمن اراد) 257-269(
  

  شواھد باسيل والمخطوطات: مبحث خامس  
  

في ھذا المبحث بعض ا
ختAفات بين  سنقدم
شواھد باسيل والمخطوطات المتنوعة وليس 

  البيزنطية فقط
  20-1متي 

   4سبق شرحھا بالصور ا
باء 
  25-1متي 

  5سبق شرحھا بالصور ا
باء 
  11-3متي 

  9سبق شرحھا بالصور ا
باء 
  16-3متي   

  6سبق شرحھا بالصور ا
باء 
  3-4متي 
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  روايات لذلك النص ھي 3 يوجد -1
  )اختارته الكنيسة( شاھد باسيل -أ

καιπροσελθων αυτωοπειραζωνειπεν 

  
  
  واشنطن - سينائية –فاتيكانية  -ب

καιπροσελθων -----οπειραζωνειπεναυτω 
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  بيزا -ت
καιπροσηλθωναυτωο ειραζων καιειπεναυτω 

نص الكنيسة يتوافق مع شاھد باسيل وعلي – 2
  عكس المخطوطات 

حة با
لوان في النص وفي ضا
ختAفات مو -3
  13الصورة ا
باء 

  9-4متي 

  

انقسام النص توضح  14ھذه الصورة ا
باء  -1
بيزنطي ا
غلبية ، ( روايات  3اليوناني الي 

  )الكنيسة ا
ثوذكسية ، النص النقدي 

  يتوافق شاھد باسيل مع رواية ا
غلبية -2
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روايات ، الفاتيكانية  3المخطوطات بھا ايضا  -3
والسينائية تتوافق مع النص النقدي ، بيزا 
تتفق 

تفق مع مع اي من الروايات الثAثة ، واشنطن ت
  نص الكنيسة ا
رثوذكسية

روايات  اربعلو جمعنا ھذه الروايات 
صبحت  -4
  كا
تي 

  ا
غلبية -باسيل   –أ 

καὶ λέγει αὐττ· ταῦτά πάντασοι 

  الكنيسة ا
رثوذكسية  –مخطوطة واشنطن  -ب

καὶ λέγει αὐττ· ταῦτάσοι πάντα 

  النقدية -سينائية  –فاتيكانية  -ت

καὶ ειπεν αὐττ· ταῦτάσοιπάντα 

  بيزا -ث

καὶ ειπεναὐττ· ταῦτά πάντασοι 

وكالعادة اختارت الكنيسة احد الروايات وتركت  -5
  ا
خري دون اسباب واضحة

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

50  

 

ھذه المرة ايضا وكالعادة 
يتفق شاھد باسيل -6
مع المخطوطات و
 مع نص الكنيسة ا
رثوذكسية 

الذي تستخدمه الكنيسة تم  وھو مايؤكد ان النص
انتقاءه ولم يكن معروف بھذه الصيغة 
عند ا
باء 

  و
 في مخطوطة واحدة من المخطوطات القديمة

  10-4متي 

  
  

واضح من الصورة التباين بين نصوص الكنيسة 
  وشاھد باسيل و المخطوطات 

  مللنا من تكرار ھذه الجملة

  32-5متي 
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الكنيسة  في  نص شاھد باسيل الذي اختارته -1
 πολύσἠν αἄς ὅجزءه ا
ولھو

النص 
يتفق ا
 مع بيزا ويختلف عن و -2
  الفاتيكانية والسينائية وواشنطن والتي نصھا ھو

 παςοαπολυωνويؤيدھا النص الرسولي

  μοιχασθαιالجزء الثاني  وھو  -3


يتفق 
 مع المخطوطات ا
ربعة و
 مع لنص 
  μοιχευθηναιالرسولي

  39-5متي 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

52  

 

  

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! روايات 7ھذا النص له 

  باسيل -1

ραπισειεπιτηνδεξιανσουσιαγονα
στρεψον 

  ا
رثوذكسية -2

ραπισειειςτηνδεξιαν -----
σιαγοναστρεψον 

  البيزنطي -3

ραπισειεπιτηνδεξιαν -----
σιαγοναστρεψον 
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  الفاتيكانية -4

ραπισειειςτηνδεξιανσιαγονασου
στρεψον 

  السينائية -5

Ραπισει(εις  - 
επι)τηνδεξιανσιαγοναστρεψον 

  بيزا -6

ραπισειεπιτην ------
σιαγονασουστρεψον 

  واشنطن -7

ραπισειειςτηνδεξιανσιαγονα -----
στρεψον 

  47-5متي 

  روايات ستةنجد لدينا  18من الصورة ا
باء  -1

 شاھد باسيل -أ
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και εαν ασπασησθε τους φιλους 
υµων µονον, τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οι εθνικοιουτωςποιουσιν 

  ا
رثوذكسية  –بيزنطي ا
غلبية  - ب

και εαν ασπασησθε τους φιλους 
υµων µονον τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οι τελωναιουτως ποιουσιν 

  النقدي -الرسولي  -ت 

και εαν ασπασησθε τους αδελφους 
υµων µονον τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οιεθνικοιουτως ποιουσιν 

 المستلم - ث

και εαν ασπασησθε τους αδελφους 
υµων µονον τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οι τελωναιουτως ποιουσιν 

  وبيزا الفاتيكانية والسينائية -ج

και εαν ασπασησθε τους αδελφους 
υµων µονον τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οιεθνικοιτο αυτοποιουσιν 
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  واشنطن  -ح

και εαν ασπασησθε τους φιλους 
υµων µονον τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οι τελωναι το 
αυτοποιουσιν 

تختلف عن ھذه الروايات الموجودة حاليا  -2
اما  بعضھا في الكلمات الملونة با
خضر وا
حمر ،

الكلمة البنية فھي غير موجودة في اقدم 
المخطوطات اليونانية

 

  15-6متي 
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برغم اتفاق شاھد باسيل مع كل النصوص  -1
ھناك اختAف بين ھذا الكنسية الحديثة ا
 ان 

  النص وكA من السينائية وبيزا

محذوف من بيزا )  ز
تھم(لفظ فھناك  -2
  والسينائية

يعني انه محذوف من وحذف النص من بيزا  -3
  الفولجات، وھذا نص  النصوص الAتينية ا
خري
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si autem non dimiseritis hominibus-------
necPater vester dimittet peccata vestra 

محذوفة من الترجمة الكاثوليكية وبالطبع  -4
  العربية


َيْغفِْرلُكمأَبوُكمز
�ِتُكم------ لِلن�اسوإِنَلمَتغفِروا.  

  قارن ذلك بالترجمة المنتشرة -5

اسِ َوإِْنَلْمَتْغفُِروا ِتِھمْ لِلن� �
ِتُكمْ َز �

ََيْغفِْرَلُكْمأَُبوُكْمأَْيضاًَز،  

  21-6متي 

  

  اربع روايات يونانيةھذا النص له  -1

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ التحليل الكمي لشواھد ا
باء                            دكتور 

 

58  

 

  باسيل -أ

بيزنطي ا
غلبية ، ا
رثوذكسية ، والمستلم ،  -ب
  ويؤيده مخطوطة واشنطن 

  ويؤيده السينائية الرسولي والنقدي -ت

  مخطوطة الفاتيكانية محذوف منه كلمة   -ث

 )και (بمعني ايضا  

  ؟ من اين جاء باسيل بھذا النص: السؤال ا
ن  -2

الشاھد المنقول وا
عجب من ھذا السؤال ان  -3
من اخو القديس باسيل ھو موافق للمخطوطة 

  !!!!!!!!!!السينائية ومختلف عن شاھد باسيل 

  25-6متي 
تأخذ الكنيسة اليونانية بشاھد باسيل ، والذي  -1

يختلف عن رواية المخطوطة السينائية في ا
لفاظ 
محذوفة من ) ماتشربون (با
لوان الحمراء 

بد
 منھا ) 
جسادكم(السينائية ،  والسوداء 
  )للجسد(

  المستلم -ا
غلبية  –ا
رثوذكسية  –باسيل
διατουτολεγωυµιν, 
µηµεριµνατετηψυχηυµωντιφαγητ
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ε)και/η (τιπιητε, 
µηδετωσωµατιυµωντιενδυσησθε .
ουχιηψυχηπλειονεστιτηςτροφηςκ
αιτοσωµατουενδυµατος 

  

  
  

  المخطوطة السينائية
διατουτολεγωυµιν, 
µηµεριµνατετηψυχηυµωντιφαγητ
ε------------ µηδετωσωµατι -----------
τιενδυσησθε .
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ουχιηψυχηπλειονεστιτηςτροφηςκ
αιτοσωµατουενδυµατος 

  ا
ختAفات موجودة في الترجمات العربية  -2
  الحياة -المشتركة   -  المنتشرة

: لَِذلَِكأَقُولُلَُكمْ 
والَِحَياِتُكمْ  Òََتْھَتم
ِبمَ ُكمْ َو
َ~َْجَسادِ َوِبَماَتْشَرُبونَ ِبَماَتأُْكلُونَ 

. اَتْلَبُسونَ 
َعاِمَواْلَجَسُدأَْفَضَلِمَناللÐَباِس؟أََلْيَسِتاْلَحَياةُأَْفَضَلِمنَ    الط�

  البوليسية  -الكاثوليكية  
ُكملِْلَعيشِ : لِذلَكأَقولُلُكم ----------- ماَتأُكلون
ُيِھم�
. ماَتلَبسونو
لِلَجَسدِ 

عام،والَجسُدأَعَظَمِمَناللÐباس؟   أََلْيَسِتالَحياةُأَْعَظَمِمَنالط�
وموجودة في الترجمة الAتينية كما يAحظ في  -3

  ترجمة الفولجات والكاثوليكية 
  :نص الفولجات 

ideo dico vobis ne solliciti sitis 
animae vestrae quid manducetis -
----------------neque corpori vestro 
quid induamini nonne anima plus 
est quam esca et corpus plus est 
quam vestimentum 
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  خAصة الفصل ا
ول
جداول مقارنة (اوضحنا باستخدام ا
دلة الكمية  -1

ان شواھد ) مخطوطة  23نصوص باسيل مع 
باسيل 
تتفق تماما مع المخطوطات و
 تتفق تماما 

ته الحالية ولزيادة مع ا
نجيل اليوناني بصور
ا
يضاح قدمنا امثلة مصورة من المخطوطات 

  المتاحة لدينا 
 -% 20اثبتنا ان نسبة الخAف تتراوح بين  -2

60 %  
يعني ذلك ان انجيل متي الذي كان يقرأ منه  -3

القديس باسيل ليس ھو بنصه ا
نجيل الذي تقرأه 
الكنيسة اليونانية الحالية وليس ھو الموجود في 

  طوطاتالمخ
ويعني ھذا ان الكنيسة انتقت من شواھد باسيل  -4

بعض الشواھد واكملت ا
خري من مصادر غير 
  باسيل

وھذا يؤكد وجھة نظرنا من ان ا
نجيل  -5
 
بصورته الحالية لم يكن معروفا لدي ا
باء و

لدي الذين كتبوا المخطوطات وانما النص الحالي 
ن الذي قام ھو ناتج من عملية انتقائية 
يعرف م

  بھا و
 ا
سس التي اعتمدھا في ا
نتقاء
الخAصة انه قد تم تحريف نص الكتاب  -6

  المقدس 
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  الفصل الثاني
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