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هل حدث تحريف في نص و



  !واألفعى .. مريم تمثال 

امنا  وهذا شائع لديهم ،..ما ال حيصى من متاثيل وايقو�ت مرمي العذراء  ، وشاهد�موقع او مكتبة أو كنيسة كاثوليكية مجيعنا زر�

  !!!وهي واقفة على افعى  مرمي  متاثيل وجدمتغالباً ما  مانك أمل تالحظوا

  

 

  



  مي متثال مرمي ؟ملاذا جند رأس األفعى حتت قد : والسؤال الذي يطرح نفسه 

  ..يف هذا البحث شرحه هذا ما سنخوض ب
  .. من سفر التكوين احلكاية نبدأ سو 

  ) :ابليس  (الذي يتنبأ عن جميء املسيح وسحقه لرأس احلية و ، فيهمع هذا النص املقدس وفيه نقف 

  . و�ن�ْسل�ه�ا ع�د�او�ًة ب�ْين�ك� و�ب�ْين� اْلم�ْرأ�ة�، و�ب�ْين� ن�ْسل�ك�و�أ�ض�ع� "  

  ). 15:3تكوين " (  ع�ق�ب�ه�ع�ق�ب�ه�ع�ق�ب�ه�ع�ق�ب�ه� ت�ْسح�ق�ين� ي�ْسح�ق� ر�ْأس�ك�، و�أ�ْنت�ه�و� ه�و� ه�و� ه�و� 

  

لكمة موجعة لرأس ابليس، فأوحى اىل اتباعه ان يشوشوا عليه وحيرفوا ترمجة كلمة واحدة  مبثابة كان  يبدو انه هذا النص

  ! لتجر من خلفها ما هو أشر وأردئفيه ستقلب االمور 

  من ضمري املذكر بطريقة حتويل ضمري الفاعل الذي يسحق راس احلية ،النص اذ قامت الكنيسة الكاثوليكية بتبين ترمجة

  :فصار هكذا ) ! مرمي(  اىل ضمري مؤنث لريجع فعل االنتصار على الشيطان اىل املرأة )اي املسيح (  

 .. "êâêâêâêâ  تسحق رأسك وانت تسحقين^ãfÏÂ^ãfÏÂ^ãfÏÂ^ãfÏÂ ! "   

  . جريوم"! القديس"الالتينية اليت قام vا  الفوجلا�ترمجة  اعتمدuا هيوالرتمجة اليت 

  )واىل اليوم 16القرن  ذاملعتمدة منو " (  Douay "يف النسخة الكاثوليكية املعروفة بـ  ا النصوهكذا ترمجو 

  :هكذا  النص االجنليزيةفصار   

“I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed: she 
shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel”. (Genesis 3:15 -Douay) 

:لنشاهد صورة الرتمجة   



  

  
  .ان تقوم اجلهة اليت تزعم ا�ا اعطت الناس الكتاب املقدس، بتحريف ترمجة نصه

حتريف حماوالت  امنا كل. الكتاب املقدس لكونه كلمة الرب املعصومة ال ميكن لكل قوات اجلحيم ان حترفه
  .فعل الشنيعالرتمجة تبوء دوماً �لفشل ألن هناك رجال � أمناء يكشفون تزوير من جيرؤ على هذا ال

وحتوي حتريف الكلمة من .. الكاثوليكية كما هي منشورة على موقع كاثوليكي 

  

ان تقوم اجلهة اليت تزعم ا�ا اعطت الناس الكتاب املقدس، بتحريف ترمجة نصه
الكتاب املقدس لكونه كلمة الرب املعصومة ال ميكن لكل قوات اجلحيم ان حترفه

الرتمجة تبوء دوماً �لفشل ألن هناك رجال � أمناء يكشفون تزوير من جيرؤ على هذا ال

Douay  الكاثوليكية كما هي منشورة على موقع كاثوليكي
  :الصفحة التالية 

ان تقوم اجلهة اليت تزعم ا�ا اعطت الناس الكتاب املقدس، بتحريف ترمجة نصه !وهذه كارثة الكوارث 
الكتاب املقدس لكونه كلمة الرب املعصومة ال ميكن لكل قوات اجلحيم ان حترفهال شك ان و 

الرتمجة تبوء دوماً �لفشل ألن هناك رجال � أمناء يكشفون تزوير من جيرؤ على هذا ال

Douay وهذه صورة من ترمجة
الصفحة التالية ..  )15:3تك ( 



 

http://www.catholicspiritualdirection.org/douayrheimsbible.pdf  

وهي  صاروا يصنعون صور ومتاثيل مرمي . تسحق
لتربر هلم عقيدة زائفة اخرتعتها الكنيسة تزعم £ن مرمي 

Immaculate Conception    
 !!  

خملص " اضافوا اليه فقد ، )  15:3كما تنبأ هللا يف تكوين 
  !!اخرتعوا معتقداً .. تغيري كلمة 

 
  :التحريف بنفسك 

http://www.catholicspiritualdirection.org/douayrheimsbible.pdf

تسحق"  هي" وحتويلها اىل "  هو يسحق" وبناءاً على هذه الرتمجة الفاسدة �ستبدال لفظة 
لتربر هلم عقيدة زائفة اخرتعتها الكنيسة تزعم £ن مرمي  ، الصورة اليت ارادوها ان تطبع يف خميلة  البسطاء �لضبط

 Immaculate Conception وتسمى عقيدة احلبل بال دنس ! منذ ان مت احلبل vا
 co-redeemerشريكة للمسيح يف الفداء  ان مرمي

كما تنبأ هللا يف تكوين ( وعوضاً عن ان يكون املسيح وحده هو ساحق رأس احلية 
تغيري كلمة عرب .. وهكذا خبفة يد ...  !ليشاركه سحق احلية وهي مرمي 

التحريف بنفسك  ملشاهدةميكن ز¬رة الرابط 

http://www.catholicspiritualdirection.org/douayrheimsbible.pdf

وبناءاً على هذه الرتمجة الفاسدة �ستبدال لفظة 
�لضبط تسحق رأس احلية، وهي

منذ ان مت احلبل vا معصومة من اخلطيئة االصلية

ان مرمي: اضافة اىل عقيدة اخرى هي 

وعوضاً عن ان يكون املسيح وحده هو ساحق رأس احلية 
ليشاركه سحق احلية وهي مرمي " آخر 



   !التحريف تحول الى تعليم الهوتي 

 15:3يقتبس نص سفر التكوين  ، الفونسوس ليجوري

  .!!.عقيدة عصمة مرمي من اخلطيئة االصلية 

  

  

التحريف تحول الى تعليم الهوتي 

الفونسوس ليجوري الشهري الدكتور لقديسهم"  أجماد مرمي

عقيدة عصمة مرمي من اخلطيئة االصلية  ى التحوير، وقد بنوا عل

أجماد مرمي" هذه صورة من كتاب 

، وقد بنوا عل بعد تشويه معناه �لتحوير



  !!العقيدة بال سند كتابي 

اثبات من االسفار  ال يوجدقامت املوسوعة الكاثوليكية يف معرض شرحها لعقيدة احلبل بال دنس �العرتاف £نه 

وان النص الكتايب الوحيد الذي ميكن التوكأ عليه لذلك ، هو جمرد ترمجة تفسريية ظهرت 

 

 

http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm  

@Š�m@òîØîÛìqbØÛa@òÇì�ì¾aA@ @
  .أي اىل املسيح املخلص " ! 

  ...فتأمل 

العقيدة بال سند كتابي : الموسوعة الكاثوليكية تعترف 

قامت املوسوعة الكاثوليكية يف معرض شرحها لعقيدة احلبل بال دنس �العرتاف £نه 

وان النص الكتايب الوحيد الذي ميكن التوكأ عليه لذلك ، هو جمرد ترمجة تفسريية ظهرت .. لدعم هذه العقيدة 

  ..كم لك واحلعزيزي القارئ بنفسك شاهد   !!

  :هنا على هذا الرابط 

http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm

  

@Š�m@òîØîÛìqbØÛa@òÇì�ì¾a
" ! املرأة  نسل" الضمري اىل يعيد  العرباينن النص االصلي اعرتفت £

  : وحجتهم يف هذا  ..  اي مرمي املرأةيعيده اىل  اختار ان

  !!!للنص "  ������������������������" ان ترمجة الفوجلا¸ للقديس جريوم هي 

فتأمل !!  املسيح  دورها اخلالصي كشريكة لفداء!" سيدتنا 

  :  على هذا الرابط اقرأهمث ... س يف الصفحة التالية 

http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm  

الموسوعة الكاثوليكية تعترف 

قامت املوسوعة الكاثوليكية يف معرض شرحها لعقيدة احلبل بال دنس �العرتاف £نه 

لدعم هذه العقيدة  املقدسة

!! القرن الرابع امليالدييف 

اعرتفت £ ان املوسوعةاألنكى 

اختار ان امنا املذهب الكاثوليكي

ان ترمجة الفوجلا¸ للقديس جريوم هي 

سيدتنا " اعطاء  من هذا  والغرض

س يف الصفحة التالية ااالقتب نص شاهد صورة

http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm



  

  

هذا جمرد مربر واهن ، ألن الرتمجة التفسريية تقتضي استخدام مفردات سهلة وتوضيحية للكلمات الصعبة بشرط ان ال خيل �ملعىن العام 

، وهذا ليس تفسري " هي"صارت " هو"، اما ما حدث يف ترمجة الفوجلا¸ فهو تغيري الضمائر واستبدال ضمري املذكر �ملؤنث ، 

JJJ[=� �

אׁש ְיׁשּוְפ�֣  ֹ֔ ה ר ּנּו ְוַאָּת֖ ב׃ ְּתׁשּוֶפ֥   ָעֵקֽ
  بدليل الكلمة اليت تليها وهي)..  هو( ترمجتها اىل ضمري املذكر 

 yə·šū·p̄ə·ḵā  

  :هكذا " تسحق 

  .يشوبكا - )  Yashuphka ( ׁשּוְפ�֣ 

�íè�ŠËjÖ]�í¶�Ö]=  

هذا جمرد مربر واهن ، ألن الرتمجة التفسريية تقتضي استخدام مفردات سهلة وتوضيحية للكلمات الصعبة بشرط ان ال خيل �ملعىن العام 

، اما ما حدث يف ترمجة الفوجلا¸ فهو تغيري الضمائر واستبدال ضمري املذكر �ملؤنث ، 

�xév’Ö]�êÞ]�ÃÖ]�V�çâ��Ý_��ÐvŠèêâ��ÐvŠiJJJ

  :هكذا �للغة االصلية العربانية 

יְנ�֙  ין ֵּבֽ ה ּוֵב֣ ִאָּׁש֔ ין ָהֽ ין ַזְרֲע�֖  ּוֵב֥ ּה ּוֵב֣ ְיׁשּוְפ�֣  ֚הּוא ַזְרָע֑

ترمجتها اىل ضمري املذكر  الصواب هو مشرتكة ، لكن ֚הּוא

 : منطوقة هكذا�لعربانية  يف صيغة املذكرت وهذه الكلمة جاء

تسحق " جلاءت كلمة السحق مؤنثة  ،فلو كان املقصود بشخصية الذي يسحق هو املرأة

 ( Tashuphka  - ׁשּוְפ�֣ יְ  :امنا االصل جاء مذكر هكذا .   كاتشوف

�íru�áøŞe�V�íè�ŠËjÖ]�í¶�Ö]
هذا جمرد مربر واهن ، ألن الرتمجة التفسريية تقتضي استخدام مفردات سهلة وتوضيحية للكلمات الصعبة بشرط ان ال خيل �ملعىن العام 

، اما ما حدث يف ترمجة الفوجلا¸ فهو تغيري الضمائر واستبدال ضمري املذكر �ملؤنث ، للكلمة 

  !!منا تزويرا

�çâ�^Ú�“ßÖ]�xév’Ö]�êÞ]�ÃÖ]

�للغة االصلية العربانية نص اآلية نقرأ ل

ה׀15 -  ית ְוֵאיָב֣ יְנ�֙  ָאִׁש֗ ֵּבֽ

֚הּואصحيح ان اداة الضمري هنا 

وهذه الكلمة جاء..   ְיׁשּוְפ�֣ " يسحق"

فلو كان املقصود بشخصية الذي يسحق هو املرأة

( ashuphka  ׁשּוְפ�ּתָ 

  

  



اليت كانت معتمدة يف الكنيسة الرومانية كأفضل ترمجة 

اي املسيح هو ) يسحق  هو: ( التينية، قد مت تعديله يف الرتمجات اجلديدة املعتمدة لديهم وارجعوا الكلمة اىل اصلها العرباين الصحيح

مازالت �قية co-redeemer اليت حوuا عن شراكة مرمي للفداء  
  :الشعب تتغلغل يف اذهانوقد أرجعوا النص اىل اصله الصحيح لكنهم تركوا العقيدة 

  
  " !هو يسحق " وهذه ترمجة عربية كاثوليكية من دار املشرق أعادت النص والضمري اىل املسيح 

  

 

اليت كانت معتمدة يف الكنيسة الرومانية كأفضل ترمجة   Douayحتويه نسخة الدوي  مازالتهذا التحوير والتالعب �لرتمجة الذي 

التينية، قد مت تعديله يف الرتمجات اجلديدة املعتمدة لديهم وارجعوا الكلمة اىل اصلها العرباين الصحيح

اليت حوuا عن شراكة مرمي للفداء   املفربكةلكن العقيدة . الذي انتصر على ابليس وليست مرمي
وقد أرجعوا النص اىل اصله الصحيح لكنهم تركوا العقيدة  ، الكاثوليكية االجنليزية

وهذه ترمجة عربية كاثوليكية من دار املشرق أعادت النص والضمري اىل املسيح 

  

�lçjÖ]�íÎ…æ=  

هذا التحوير والتالعب �لرتمجة الذي 

التينية، قد مت تعديله يف الرتمجات اجلديدة املعتمدة لديهم وارجعوا الكلمة اىل اصلها العرباين الصحيح

الذي انتصر على ابليس وليست مرمي
االجنليزيةصورة من الرتمجة  !عندهم 

 
وهذه ترمجة عربية كاثوليكية من دار املشرق أعادت النص والضمري اىل املسيح 



، اذ حيوي اعرتافاً sن النسخة العربانية والرتمجة العربية على حاشية هذه النسخة  الكاثوليكي ولنقرأ التفسري

 !" !هو يسحق " السبعينية للكتاب ترجع الضمري اىل املسيح 

 

íru�áøŞe��ŠËjÖ]�í¶�Ö]�á]��†¥��†â^¿Ö]�»�Íø}V  

وهذا واضح جلي .. فلم تكن مرمي هي املوعودة بسحق رأس ابليس امنا املسيح وحده .. بل هو خالف جوهري : واقول بنعمة الرب 
  :وجرده من ر¬سته ) 2:20رؤ¬ " ( احلية القدمية " سيح هو الذي انتصر على ابليس ملاف.. يف �قي صفحات الكتاب املقدس 

  .)15:2كولوسي " ( .)أي الصليب (  َوالسََّالِطَني َأْشَهَرُهْم ِجَهارًا، ظَاِفًرا ِ�ِْم ِفيهِ  الّرَِ~َساتِ  َجرَّدَ ِإْذ " 
  !واملسيح هو الذي أتى لينقض عمل ابليس 

ُقضَ  َألْجِل هَذا ُأْظِهَر اْبُن ِهللا ِلَكيْ ... "    !نسب اإلجنيل هذا السحق اىل مرمي ومل ي. )8:3يوحنا  1" ( َأْعَماَل ِإبِْليسَ  يـَنـْ




�	����א�א��������KK���������א �

������و��و������؟�  <و

   ..النص  هذا اقت�س و�یفالقد
س ایر�ناوس 

  )21الكتاب الخامس فصل  -للقد
س ایر�ناوس

  

  

http://www.newadvent.org/fathers/0103521.htm  

  !فهل يعتمدون على أقوال اآلباء ام يناقضونها ؟


�	����א�א����������������א

������و��و������؟��و
  

القد
س ایر�ناوس  وهو ..ساطرح مثال واحد وهو ألحد آ�اء القرن الثاني 

للقد
س ایر�ناوس -ضد الهرطقات ( : لنشاهد صورة االقت�اس من �تاب 

  

http://www.newadvent.org/fathers/0103521.htm

فهل يعتمدون على أقوال اآلباء ام يناقضونها ؟

ساطرح مثال واحد وهو ألحد آ�اء القرن الثاني 

لنشاهد صورة االقت�اس من �تاب 

http://www.newadvent.org/fathers/0103521.htm: على هذا املوقع 
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http://w2.vatican.va/content/john

صحيحاً بضمري ) 15:3تكوين (  املعاصرين وقد اقتبس نص

‹fjÎ]�ÌéÒ�^e^fÖ]�êÞ^nÖ]�‹Öçe�^ßuçè

]„â��“ßÖ]�E�Ôi15:3D��äfjÒ�‚u_�»

ii_enc_25031987_redemptoris-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-paul-http://w2.vatican.va/content/john

املعاصرين وقد اقتبس نص ها هو أحد أعظم البا�وات الكاثوليك

 !كر العائد على املسيح 

�]„â

  :من موقع الفاتيكان 
-ii_enc_25031987_redemptoris

mater.html  

ها هو أحد أعظم البا�وات الكاثوليك

كر العائد على املسيح املذ 

  

  

@ @
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  !وتلك كارثة ..)  هي( اىل عبادة ) هو ( جرف حىت عبادة الكنيسة الطقسية من  مرمي، ) هي(  اىل املسيح ) هو( هذا التحريف من 

فهذا التحريف قد تزايد وتضاخم ، ! فأمسى هذا التحريف ككرة الثلج املتدحرجة من جبل، كلما هبطت تزايد حجمها وضخامتها

فظهرت عقيدة . عوا عقيدة تقول ا�ا بال خطيئةومبا ا�ا تسحق رأس احلية ابليس، فكان لزاماً ان خيرت ! فتحولت مرمي اىل حواء الثانية 

  ! ة ، فانبثقت عقيدة احلبل بال دنسن يولد بال خطيئ�وهذه املرحلة جرت وراءها عقيدة اخرى تلزم املعصوم ! عصمتها 

فاحتاروا vذا  فهل ماتت مرمي ؟.. فاصطدمت كرة الثلج حبجر ، اذ ان كل انسان ميوت، وملاذا ميوت ؟ ألن أجرة اخلطية هي موت 

قالوا ا�ا ماتت فحينها ينهار كل ما بنوه ونسجوه حول عصمتها ووالدuا بال دنس، فكيف ماتت اذن ؟ أو ماذا حدث  فلو ..السؤال 

ماذا تعتقدون :  1على ان يقيم استفتاءاً عاماً على الشعب ويطرح هذا السؤال بيوس الثاين عشراضطرت البا� ! هلا ؟ ا�ا معضلة 

  . لشعب بني قائل ا�ا ماتت كباقي البشر، ومن قال ا�ا مل متتفاختلف ا اين هي اآلن ؟و حدث ملرمي 

.  وهكذا تواصلت كرة الثلج �لتدحرج لتجر العديد من التعاليم والعقائد املخرتعة! فاخرتعوا عقيدة انتقاهلا حية اىل السماء �لروح واجلسد

ََك فـَُتَكذَّبَ  لَِئالَّ  َكِلَماتِهِ  َعَلى َتزِدْ  الَ " : فما اخطر حتذيره . هذا نتيجة حتريف كلمة من حرفني من وحي هللا املقدس االمثال " ( يـَُوخبِّ

  .هو يكذب ويواصل نسج االكاذيب كشبكة العنكبوت مغطياً حتريفه فاحملرف يُّكذبه الرب، وكذلك). 6:30
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، " هي تسحق" الى " هو يسحق " كية ما زالت تحوي تحريف كلمة ترجمات كاثوليان هناك 

صلحت ما تم افساده 
ٔ
  .. وترجمات اخرى ا

قد ترسخت في تعليم .. انما الكارثة تكمن في ان العقيدة التي بنيت على الكلمة المزورة 

  !يحكم  يرى و الرب وحدهو  ..الكاثوليكية وباتت تقتضي معجزة ٕالصالحها 
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وج عظمتها ونفوذها  بلغ اي مؤسسة مهما باستحالة ان تقوم
ٔ
، الكـتاب المقدس ف يتحر  علىا

نه مصون بالوعد إاللهي القائل 
ٔ
ا: " .. ال
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هل يؤمن المسيحيّون في األبرشيات التي يرعونها بانتقال : سأل البابا بيوس الثاني عشر أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة في العالم كلّه 1946في األّول من أيّار عام "  1

وفي األّول . ين وسائر المؤمنين من الشعب المسيحيفكان شبه إجماع حول وجود مثل هذا اإليمان لدى األساقفة والالهوتيّ  مريم العذراء إلى السماء بجسدها ونفسها؟
  ." ، أعلن البابا هذا االنتقال عقيدة إيمانيّة1950من تشرين األّول عام 

   )الفصل الثاني –المطران كيرلس سليم بسترس رئيس اساقفة بعلبك للروم الكاثوليك  –مريم العذراء في عقيدة الكنيسة ( 


