
 [1..... ] شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 وصُصتغيري أو حتريف النُّ :(22الـ)امُلحاضرة 

 مشقَّة النَّسخ وأسباب التَّحريف امُلتعمَّد

[It would be a mistake, however, to assume that the only changes being made were by 
copyists with a personal stake in the wording of the text. In fact, most of the changes found 
in our early Christian manuscripts have nothing to do with theology or ideology.] 
Page 55. 

د مّ عَ تَـ مُ ـهم الخاطرة شخصية عرب تدخل  اخ فعلوا ذلك بُ سّ نُ  كانت تقع عن طريق غيَتات الوحيدة اليت كانت حتدثض أن الت  خيطئ, مع ذلك, من يفًت 
 قة بالالىوت وال باأليديولوجيا.رة ليس ذلا عالك  بَ مُ ـغيَتات ادلوجودة يف سلطوطاتنا ادلسيحية الص. يف الواقع, غالبية الت  يف صياغة الن  

[Far and away the most changes are the result of mistakes, pure and simple—slips of the 
pen, accidental omissions, inadvertent additions, misspelled words, blunders of one sort or 
another.] Page 55. 

الط أغ ي,هج  , إضافات ناجتة عن اإلمهال, أخطاء يف الت  حذف باخلطأـ أخطاء القلم, بعيد ىي نتاج ألخطاء زلضة وبسيطة  غيَتات إىل حد  م الت  ظَ عْ مُ 
 من ىذا النوع أو ذاك.

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًكان يتم حتريف الُكُتب الـُمقد سة ألسباب كثَتة جدا 

 حىت يستطيع الّناِقد الن ص ي أن يُعيد تكوين األصل ادلفقود, جيب عليو أن يستنتج سبب الت حريف 

 ! ليست كل الت حريفات ألسباب الىوتية, ولكن ىذا ال يعٍت أن الت حريفات الالىوتية ىي أىم التحريفات 

 ؟مت حتريفو بدون قصد  "اهلل ظهر يف اجلسد" 1ٔ/  ٖأن ُىناك علماء يقولون إن نص تيموثاوس األوىل  ىل تعلم! 

  أيضاً كذلك ؟! "اآلب والكلمة والروح القدس وىؤالء الثالثة ىم واحد" 7/  5ىل تعلم أن ُىناك علماء يقولون إن نص يوحنا األوىل 

 ذا الت حريف يف غاية اخلطورة ؟ وأن ادلسيحيُت اآلن ُمتمس كُت بالن ص الـُمحر ف بشكل غَت معقول ؟!ي أن ىولكن ىل ىذا ينف 
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[Scribes could be incompetent: it is important to recall that most of the copyists in the early 
centuries were not trained to do this kind of work but were simply the literate members of 
their congregations who were (more or less) able and willing.] Page 55. 

ساطة بَ كانوا بِ ل بل  مَ يام هبذا النوع من العَ ُت للقِ بِ ر  دَ ون األوىل مل يكونوا مُ رُ اخ يف القُ سّ م الن  ظَ عْ ر أن مُ أن نتذك   مّ هِ مُ ـاخ غَت مؤىلُت: من السّ لقد كان الن  
 غبُت فيو.يام بذلك ورابصورة أكرب أو أقل( قادرين على القِ  ُت من بُت أعضاء كنائسهم وكانوا )مِ ل  عَ تَـ مُ  اً أفراد

[Even later, starting in the fourth and fifth centuries, when Christian scribes emerged as a 
professional class within the church, and later still when most manuscripts were copied by 
monks devoted to this kind of work in monasteries—even then, some scribes were less 
skilled than others.] Page 55. 

م ظَ عْ ة داخل الكنيسة, وفيما بعد حينما كانت مُ فَ ًتَِ اخ ادلسيحيون كطبقة زلُْ سّ من القرنُت الرابع واخلامس, عندما ظهر الن   دءً حىت بعد ذلك, بِ 
 راعة من اآلخرين.اخ أقل بسّ كان بعض الن   حىت يف ذلك الوقت, - سُت ذلذا النوع من العمل داخل األديرةخ بعرفة رىبان مكر  ادلخطوطات تُنسَ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 بع واخلامس ادليالدي ؟دلاذا صلد نُّساخاً زُلًتفُت يف القرنُت الرا 

  م فاز أثناسيوس يف ُمناظرتو مع آريوس وقام اإلمرباطور قسطنطُت بتدعيم عقيدة أثناسيوس5ٕٖألن يف رلمع نقية 

 وأصبحت عقيدة أثناسيوس وديانتو ىي عقيدة وديانة اإلمرباطورية الرومانية 

  الرابع واخلامس, دلاذا ؟الحظ أخي الكرمي: ادلخطوطات الكبَتة الضخمة ال تظهر إال يف القرن 

 عمل سلطوطة ضخمة مثل ادلخطوطة السينائية حتتاج إىل مال وفَت, ومثل ىذا ادلال ال ديلكو إال القليل جداً من الناس 

 ! ولكن عندما دع م اإلمرباطور قسطنطُت ادلسيحية, قام بعمل ستسُت نُسخة من الكتاب ادلقدس 

[At all times the task could be drudgery, as is indicated in notes occasionally added to 
manuscripts in which a scribe would pen a kind of sigh of relief, such as "The End of the 
Manuscript. Thanks Be to God!" Sometimes scribes grew inattentive; sometimes they were 
hungry or sleepy; sometimes they just couldn't be bothered to give their best effort.] Page 55. 

Note 14: For other notes added to manuscripts by tired or bored scribes, see the examples 
cited in Metzger and Ehrman, Text of the New Testament, chap. 1, sect. iii. 

من  اخ نوعاً سّ أحد الن   يكتبمت إضافتها للمخطوطات واليت فيها  بعض ادلالحظات اليتيُشَت إىل ذلك  , كماىذا العمل شاقاً  كان اترتيع األوقيف 
, ويف عاسيكونون جوعى أو شاعرين بالن   وأحياناً يف بعض األحيان الن ّساخ يكونون يف غفلة,  "الش كر هلل !. هناية ادلخطوطة" :االرتياح مثل ده  نَـ أنواع تَـ 

 .ندىم فحسبعنيُت بتقدمي أفضل ما عأحايُت أخرى يكونون غَت م
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 :Text of the New Testamentأمثلة أخرى من كتاب 

[A typical colophon found in many non-biblical manuscripts reveals in no uncertain terms 
what every scribe experienced: "He who does not know how to write supposes it to be no 
labor; but though only three fingers write, the whole body labors."] Page 29. 

[A traditional formula appearing at the close of many manuscripts describes the physiological 
effects of prolonged labor at copying: "Writing bows one's back, thrusts the ribs into one's 
stomach, and fosters a general debility of the body."] Page 29. 

[In an Armenian manuscript of the Gospels, a colophon complains that a heavy snowstorm was 
raging outside and that the scribe's ink froze, his hand became numb, and the pen fell from his 
fingers! It is not surprising that a frequently recurring colophon in manuscripts of many kinds is 
the following comparison: "As travellers rejoice to see their home country, so also is the end of 
a book to those who toil [in writing]."] Page 29. 

[The margins of a ninth-century Latin manuscript of Cassiodorus' commentary on the Psalms 
contain a variety of commonplace remarks written in Irish. For example: "It is cold today." 
"That is natural; it is winter." "The lamp gives a bad light." "It is time for us to begin to do some 
work." "Well, this vellum is certainly heavy!" "Well, I call this vellum thin!" "I feel quite dull 
today; I don't know what's wrong with me,"] Page 32. 

 الحظ اآلتي:

   سخ عملية شاقة جداً وشُلل ةرتيع ىذه الـُمالحظات ُتشَت إىل أن عملية الن 

 ىذا يؤث ر على جودة الن سخ, ويؤث ر أيضاً على حجم إنتاجية الُكُتب 

[Even scribes who were competent, trained, and alert sometimes made mistakes. Sometimes, 
though, as we have seen, they changed the text because they thought it was supposed to 
be changed.] Page 55. 

, قاموا بتغيَت , رغم ذلكيف بعض األحيان .يف األخطاء يب كانوا يقعون أحياناً رِ دْ من الت   طاً سْ الوا قِ نة و ظَ قَ اليَـ و  وا بالكفاءةمُ سَ اخ الذين ات  سّ وحىت الن  
 و كان من ادلفًتض أن يتم تغيَته., ألهنم اعتقدوا أنص, كما رأيناالن  
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[This was not just for certain theological reasons, however. There were other reasons for 
scribes to make an intentional change—for example, when they came across a passage that 
appeared to embody a mistake that needed to be corrected, possibly a contradiction 
found in the text, or a mistaken geographical reference, or a misplaced scriptural 
allusion. Thus, when scribes made intentional changes, sometimes their motives were as 
pure as the driven snow.] Page 55, 56. 

اخ جتعلهم يقومون بتغيَتات سّ ر الن  ظَ ة. لقد كانت ىناك أسباب أخرى من وجهة نَ نَ عيـ  عن أسباب الىوتية مُ  رغم ذلك, مل يكن ذلك فحسب ناجتاً 
فية غراأو إشارة جُ  ,صتناقض موجود يف الن   غالباً , جيب تصحيحو على سبيل ادلثال, عندما كانوا يأتون أمام فقرة بدت وكأهنا دتثل خطئاً  - عمدية
 بنقاء الث لج األبيض. كانت دوافعهم, اخ تغيَتات مقصودةسّ , عندما أحدث الن  . لذاعزو خاطئ للعهد اجلديد , أوخاطئة

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ُرصة حتريف الُكُتب الـُمقد سةالّناِسخ كان بإمكانو إجياد األعذار اليت تُتيح لو ف 

 :أنواع األخطاء التي كان يجدها الّناِسخ في الُكُتب الـُمقدَّسة 

o .أخطاء علمية 

o .أخطاء تاريخية 
 .اختالف بُت ما قيل يف العهد اجلديد وما قيل يف العهد القدمي 

 جلديد وما ىو معروف تارخيياً.اختالف بُت ما قيل يف العهد القدمي أو ا 

o .أخطاء جغرافية 

 :ُهناك تناقضات بين نصوص الكتاب 

o .تناقضات بُت األناجيل يف القصة الواحدة 

o .تناقضات بُت أقوال األسفار حول موضوع واحد 

 ليس من الضروري أن يعتقد الّناِسخ أن ىذا اخلطأ كتبو ادلؤل ف يف وثيقتو األصلية 

[But the changes were made nonetheless, and the author's original words, as a result, may 
have become altered and eventually lost.] Page 56. 

 ضاعت يف النهاية.ُحر فت و  ربا قد ,ة لذلكجنتي ,, وكلمات ادلؤلفُت األصليةبالفعل التغيَتات حدثت على كل حال لكنّ 
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 :تكوين نص أي كتاب إال العهد الجديد؟لماذا نستطيع أن نثق في إعادة 

  ُص وأي كتاب آخر ىو:شكلة العهد اجلديد يف إعادة تكوين الن  الفارق اجلوىري والرئيسي بُت م 
   صة للن  دَ م  عَ تَـ مل تكن ىناك تغيَتات مُ ص, أي كتاب آخر أثناء عملية انتقال الن 
 أي ناقد أن يرجعها ألصلها الصحيحع ة يستطيدَ م  عَ تَـ ة غَت مُ ي  خِ سْ , أخطاء نَ رتيع األخطاء اليت حدثت يف ىذه الكتب 
   ص ألسباب عديدة الن  غَت  ىناك من يُ  قل, وكانالتعامل مع نص العهد اجلديد, مل يكن بثل ىذه األمانة يف الن 
 غيَتت  لن نكتشف وجودىا إال بشاىد لة ال نستطيع أبداً أدَ م  عَ تَـ مُ ـىذه التغيَتات ال 

 :التعامل مع النص العهد الجديد

  ص أياً كان اعتقاده يف النص الن  غَت  نظر سلتلفة للعهد اجلديد, ولكن يف النهاية كان ىناك من يُ  وجهاتكانت ىناك 
  ُيح(صحِ ساً وال جيب أن يكون فيو ذتة خطأ. )الروح القدس, الت  قد  سواء كان يؤمن بأن النص كان م 
  ةلَ صِ ص بشري حبت ال ديت لإللو بِ الن  أو كان يؤمن بأن 
  ُده وتغيَته عمداً ص فيقوم بإفساس الن  قد  أو كان ال ي 

 
 استخراج الحق من بين ركام الباطل:عمل الناقد النصي 

 طات أكثر بكثَت من الباطلادلخطو  األمر الطبيعي, أن احلق يف 
   نسبة احلق والباطل يف ادلخطوطات يد,حدِ سبة للعهد ال نعلم على وجو الت  بالن 
  ة أصعبم  هِ مُ ـمن, فأصبحت الرب الز  ص, أثناء انتقالو عد للن  م  عَ و ُمتَـ يألن العهد اجلديد حدث فيو تشو 
  ْسٍ قد  مُ  صٍ ص مل يعاملوه كنَ وا على الن  ظُ فِ حْ تُ أكرب درس تعلمتو من خالل دراسة سلطوطات العهد اجلديد: الذين اس 
  ةت  حْ ة الب  يَّ رِ ش  الب  س, يرون فيو قد  مُ ـون نص الكتاب الأألن الذين يقر ... 
  ال يحتوي على أي خطأ س وإلهيّ قدَّ مُ  صيعتقدون أن الن  أو ... 
 دون ما يتعارض مع عقوذلم ...فعندما جي 
   صص نفسو حيتوي على خطأ, وأن ىناك من جاء من قبلهم وأفسد الن  يفًتضون أن الن ... 
  م أعادوا الكتاب إىل أصلو الصحيحمنهم أهن اتصحيحو حسب ما يرونو صحيحاً, ظن  مون بفيقو 
 قدسموحى به من الروح الس, قد  مُ ـأو ىناك تعامل آخر مع نص الكتاب: نص الكتاب ال 
  ص اعتقاداً منو على أن التغيَت بوحي !, فيقوم بتغيَت الن  مملوء من الروح القدسوالكاىن أو ادلسيحي 
 سقد  مُ ـص المن قاموا بإفساد الن   والوثنيُت هرطقُتمُ ـىناك حال آخر من التعامل مع النص ادلقدس: ىناك من ال 

Philip Comfort: The Quest for the Original Text of the NT - Page 41. [The Alands (1987: 69) 
go so far as to say that early Christian scribes felt free to make changes because they 
"considered themselves filled with the Spirit."] 

اعتبروا أنفسهم مملوءين من ية يف تغيَت النص ألهنم عائلة نستل يذىبون إىل مدى بعيد, فيقولون أن النساخ ادلسيحيُت األوائل أحسوا حبر  الترجمة:
 .الروح القدس
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 96صـ  -ا آالند: كتاب نص العهد الجديد ر وبارب كورت

 

 :ما هو الفارق بين تعامل المسلم مع نص القرآن وغير المسلم مع العهد الجديد ؟

  ُن ادلسلمُت ؟و يُ ىل رتيع آيات القرآن الكرمي واضحة جلية يف ع 
 يرى فيها ادلسلم بعض اإلشكاالت القرآن الكرميبالتأكيد ىناك بعض اآليات ادلوجودة يف  
   ص القرآين ؟كيف يتعامل ادلسلم مع مثل ىذه اإلشكاليات ؟ ىل يقوم بتغيَت الن 
   ص القرآين ؟ وأنو جيب أن يقوم بتصحيحو ؟ىل يشك ولو للحظة أن اخلطأ يف الن 
  َادلصحف ؟ص القرآين وأدخل ىذا اخلطأ إىل بالن   ثَ بَ ىل يشك ولو للحظة أن ىناك من ع 
 قى جواباً واحداً وىو: بالطبع الرتيع ىذه األسئلة تل 
  وصلو للبشرأن يُ  عز وجل راك ما يريد اهللَت وعدم إدصِ قْ م عقلو بالتـ  هِ ت  ادلسلم عندما جيد إشكالية يف نص القرآن الكرمي, يَـ 
  ص !ص الذي يقوم بقراءتو ولكن ادلشكلة فيمن يقرأ الن  ة يف الن  لَ كِ شْ مُ ـر ولو للحظة أن الك  فَ وال يُـ 
 ا حيصل ادلسلم على العلم الكايف سواء معرفة يف اللغة العربية أو اخللفية التارخيية لنزول اآلية ...عندم 
 وال شك عز وجل ص ىو من عند اهللىذا الن   يفهم على الفور مقصود اآلية, وتزول عنده اإلشكالية, ويزيد إدياناً بأن 
   ي مع نص العهد اجلديد سلتلفص القرآين, ولكن لألسف تعامل ادلسيحىذا ىو تعامل ادلسلم مع الن 
 أم ال عز وجل اجلديد ىل ىو من عند اهلل ادلشكلة ليست يف وجود واالعتقادات ادلختلفة يف ماىية نص العهد 
  توي  داً أياً كانت نِ م  عَ تَـ ص عامداً مُ ن  ص ويعتقد فيو أنو خطأ, فيقوم بتغيَت الم الن  هِ ت  ادلشكلة اجلوىرية ىي أن ادلسيحي كان يَـ 
 ص عن أصلوي النهاية مت حتريف الن  ة حسنة, سواء كانت بنوايا حسنة أو سيئة, ففي  نِ غيَتات كانت بِ لت  نسمع من ادلسيحيُت أن ا 
   (يرجع النص إىل أصلو الصحيحص وىو يعتقد جازماً أنو يفعل خَتاً. )ىناك من كان يقوم بتغيَت الن 
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 مثال حي لنعرف مدى صعوبة )استحالة( اكتشاف التغييرات المتعمدة إال بشاهد:

 ىذه ادلقالة مت حتريفها, فهل نستطيع اكتشاف مكان التحريف ؟سوف نفحص مقالة , 

 وصلت لنادوينة هي النسخة الوحيدة التي هذا اإلصدار من التَّ 

 
   داً أن ىذه نسخة زُلرفة عن األصلدوينة, لن أشك أبإن كانت ىذه ىي الصورة الوحيدة للت 
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   ة, وليس عندي أي شاىد آخر للمقالة ...فَ ر  حَ مُ ـة الخَ سْ إن كنت قد قرأت من البداية الن 
  وجل بثل ىذه السفالة وقلة األدبلن أختيل أبداً أنو خاطب اهلل عز 
 كلمات  ةدلقالة ظلت سليمة إال أربعقالة ظلت أصلية ومل حُترف ؟ كل اكم كلمة يف ىذه ادل 
 ٔمن النص األصلي الـ  بنسبة مئوية, ىذا التحريف ال يتعدى% 
 ٔمن ادلقالة دون حتريف99و, وظل % فقط من النص األصلي مت حتريف % 
  قالة كلها% الذي مت حتريف ؟ يُعد بأمهية ادلٔولكن ما ىي أمهية ىذا الـ 

 خالصة القول:

 ن نتخيل أماكن التحريف إال بشاىدقد حيدث حتريف يف النص, ولن نستطيع أبداً أ 
   كان قليالً فقد يكون مؤثراً جداً تأثَت التحريف ليس بالكم, ولكن التحريف حىت لو 
  ن النص سليم ونستطيع أن نثق فيوىو( التحريف كان بنسبة مئوية قليلة جداً, فإ إحصاءاتوىناك من يدعي: با أن )حبسب 
 ولكن تذكر دائماً أمهية التحريف الذي قام بو فادي, رلرد تغيَت أربع كلمات, عندما عرفت التحريف احتقرت الـُمحرف 
  بع كلمات بأمهية ادلقالة بأكملهاوأدركت أن ىذه األر 

 
 كيف حترف كتابك ادلقدس  أنصح بقراءة مقالة األخ الفاضل أيمن التركي:

http://aymanturky.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

[An interesting illustration of the intentional change of a text is found in one of our finest old 
manuscripts, Codex Vaticanus (so named because it was found in the Vatican library), made in 
the fourth century.] Page 56. 

مت أال وىي ادلخطوطة الفاتيكانية ) ,سلطوطاتنا القددية أفضليف واحدة من  ةص موجودىناك صورة توضيحية طريفة للتغيَت العمدي الذي وقع لن  
 .بعت يف القرن الرابَ تِ اليت كُ و  (,كتبة الفاتيكانيةت يف ادلفَ شِ ألهنا اكتُ تسميتها كذلك 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ادلخطوطات يتم تسميتها غالباً لثالثة أسباب 

o مكان اكتشاف ادلخطوطة: السينائية, الفاتيكانية 

o مكان وجود ادلخطوطة احلايل: الفاتيكانية, واشنجطون 

o ُمكَتِشف ادلخطوطة أو صاحبها: البيزية, األفراديية 
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[In the opening of the book of Hebrews there is a passage in which, according to most 
manuscripts, we are told that "Christ bears [Greek: PHERON] all things by the word of his 
power" (Heb. 1:3). In Codex Vaticanus, however, the original scribe produced a slightly 
different text, with a verb that sounded similar in Greek; here the text instead reads: 
"Christ manifests [Greek: PHANERON] all things by the word of his power."] Page 56. 

( كل األشياء بكلمة PHERONادلسيح حيمل )باليونانية : م ادلخطوطات, إن "ظَ عْ مُ ـل , وفقاً ىناك فقرة يقال لنا فيهايف افتتاحية سفر العربانيُت 
سُلتلفاً نطقو فعاًل يونانياً  , باستخداموصيف الن   بسيطاً  خ األصلي اختالفاً اسِ أحدث النّ  فقد ,(. أما يف ادلخطوطة الفاتيكانية ٖ:  ٔقدرتو") عربانيُت 
 ."( كل األشياء بكلمة قدرتوPHANERONباليونانية :ادلسيح يُِظهر )" ص يف الفاتيكانية كالتايل:؛ حيث يُقرأ الن  يُشبو الفعل األول

[Some centuries later, a second scribe read this passage in the manuscript and decided to 
change the unusual word manifests to the more common reading bears—erasing the 
one word and writing in the other.] Page 56. 

 اً ماحي -" حيمل" عاً يوُ باألكثر شُ " ريُظهِ "ل الكلمة الغريبة دِ بْ تَ سْ ر أن يَ خ ثان ىذه الفقرة يف ادلخطوطة )الفاتيكانية( وقر  , قرأ ناسِ بعد ذلك بعدة قرون
 األخرى. الكلمة األوىل وكاتباً 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 اً يف الن صالت حريف قد يكون بتغيَت شيء بسيط جد 

  ًولكن تفاىة أو بساطة الت حريف ال ينفي أن نتيجة الت حريف قد تكون كبَتة جدا 

 بتغيَت حرف واحد فقط ! "ادلسيحإىل " "هللا" كلمةحتريف   ك تستطيعىل تعلم أن 

   اقرأ ىذا الن ص وتأم ل"ادلسيحإىل " "اهللعن اهلل عز وجل, فيأيت أحدىم فيغَت  " مختي ل وجود نص يتكل , 

  س ْوف  ن ِقُف أ م ام  ُكْرِسيِّ َوأَم ا أَْنَت فَِلَماَذا َتِديُن أََخاَك؟ أَْو أَْنَت أَْيضًا ِلَماَذا تـَْزَدرِي بَِأِخيَك؟ ألَنـ َنا رتَِيعًا  ٓٔ) ٔٔ-ٓٔ/  1ٔروميا
 الفاندايك («.رُْكَبٍة وَُكل  ِلَساٍن َسَيْحَمُد اهللَ  أَنَا َحيٌّ يـَُقوُل الر ب  إِن وُ يل َسَتْجُثو ُكل  »ألَن وُ َمْكُتوٌب:  ٔٔ اْلم ِسيحِ 

  فقد ورد  ٔٔ. اهللسنمثل جميعا أمام محكمة فما بالك يا ىذا تدين أخاك؟ وشلا بالك يا ىذا تزدري أخاك؟  ٓٔ) ٔٔ-ٓٔ/  1ٔروميا
 اآلباء اليسوعيون (يف الكتاب: يقول الرب: حبقي أنا احلي, يل جتثو كل ركبة, وحيمد اهلل كل لسان.

 " ادلسيحومت حتريفها إىل " "اهللإذا علمت أن أقدم ادلخطوطات تقول" 

 هلل !قال إن الن ص يقول صراحة بألوىية ادلسيح والعياذ با "ادلسيحو يقول "من قرأ الن ص وى كل  بالتأكيد 
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[Then, again some centuries later, a third scribe read the manuscript and noticed the 
alteration his predecessor had made; he, in turn, erased the word bears and rewrote 
the word manifests. He then added a scribal note in the margin to indicate what he thought 
of the earlier, second scribe. The note says: "Fool and knave! Leave the old reading, don't 
change it!"] Page 56. 

 ."رهِ ظْ يُ "وأعاد كتابة الفعل  "حيمل"الكلمة  بدوره ؛ فمحىحريف الذي فعلو سلفوخ ثالث والحظ الت  , ناسِ , بعد ذلك ببعض القرونمّث قرأ ادلخطوطة
 ال ,ةَ ديَ دِ القَ  ةَ راءَ ع القِ , دَ قُ األزتَْ  دُ غْ أيها الوَ " :. تقول ادلالحظةوقَ بَـ خ الثاين الذي سَ اسِ شَت إىل ما دار يف خلده عن النّ يف اذلامش ليُ  حظةالمث أضاف مُ 

 ها !فْ ر  حتَُ 

[I have a copy of the page framed and hanging on the wall above my desk as a constant 
reminder about scribes and their proclivities to change, and re-change, their texts.] Page 56. 

وإعادة تغيَت ما تغيَت ل ُميوذلماخ و سّ بالن   كتذكار دائمها على احلائط فوق مكتيب  تُ قْ أحتفظ بنسخة من تلك الصفحة قمت بوضعها داخل إطار وعل  
 وص.صُ لديهم من نُ 

[Obviously it is the change of a single word: so why does it matter? It matters because 
the only way to understand what an author wants to say is to know what his words— 
all his words—actually were. (Think of all the sermons preached on the basis of a single 
word in a text: what if the word is one the author didn't actually write?)] Page 56. 

 فريد ادلؤل  ؟ إن مبعث االىتمام هبذا التغيَت ىو أن الطريقة الوحيدة لفهم ما يُ  : فلماذا كل ىذا االىتمامكلمة واحدةل كان تغيَتا من الواضح أن ىذا
أحد النصوص:  بٌت على أساس كلمة واحدة موجودة يففّكر يف كل ادلواعظ اليت تُ ) .على حقيقتها - كل كلماتو - كلماتو أن يقولو ىي أن تعرف
 مل يكتبها ادلؤلف يف احلقيقة ؟( ماذا لو أن ىذه الكلمة

[Saying that Christ reveals all things by his word of power is quite different from saying that 
he keeps the universe together by his word!] Page 56. 

 إنو ديسك الكون كلو بكلمتو ! االختالف عن قولنا األشياء بكلمة قدرتو خيتلف دتام إن ادلسيح كشف كل أن نقول

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


