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 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 

 ص األصليتعقيدات خبصوص معرفة النَّ :(22الـ)امُلحاضرة 

[And so, all kinds of changes were made in manuscripts by the scribes who copied 
them. We will be looking at the types of changes in greater depth in a later chapter. For the 
moment, it is enough to know that the changes were made, and that they were made 
widely, especially in the first two hundred years in which the texts were being copied, 
when most of the copyists were amateurs.] Page 57. 

ق أكرب يف واحد من م  عَ تَـ نا نقوم بدراسة أنواع التغيَتات بِ ها. ولعل  خِ سْ نَ اخ الذين قاموا بِ سّ الن   بواسطةوىكذا, وقعت كل أنواع التغيَت يف ادلخطوطات 
ائيت لام األوىل اليت  خاصة يف ادل ا كانت حتدث لل  نطاق واس،,وأّن   أما اآلن, يكفي أن نعرف أن ىناك تغيَتات كانت حتدث,اآلتية. الفصول 
 اخ من اذلواة.سّ م الن  ظَ عْ ما كان مُ لند وص,صُ خ فيهما الن  سَ نْ كانت تُـ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 القضية ليست فقط يف حدوث تغيَتات يف الن ص أثناء الن سخ 

 :ولكن القضية تكمن في النِّقاط اآلتية 

o :سهم )الن ّساخ ادلسيحيون(, اذلراطقةأصحاب الكتاب أنف األشخاص الذين قاموا بتحريف الكتاب 

o  ّد االختبلفات بُت ادلخطوطات أكثر من لدد كلمات العهد اجلديدلد التَّحريفات التي حدثت: كم 

o  َّيف بداية تاريخ انتقال الكتابالقرون األوىل للمسيحية حريف:الزَّمن الذي حدث فيو الت , 

 :ىذه العوامل أدَّت إلى 
o  اىات: أصحاب الكتاب وألداء الكتاب !أسهولة حتريف الكتاب بسبب  ن الت حريف جاء من مجي، االِّتج

o كّم الت حريفات اليت حدثت أد ت إىل تغلل الشكل اخلاطئ للنص يف سلطوطات العهد اجلديد 

o  طئ للنص يف سلطوطات العهد اجلديدتثبيت الشكل اخلاالز من الـُمبكجر للتحريف أد ى إىل 

  ِوم مبُناقشتها فيما بعد إن شاء اهللص األصلي سنقُ ول للن  صُ رت لل  إمكانية الوُ قاط أخرى أث  وُىناك ن 
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[One of the leading questions that textual critics must deal with is how to get back to the 
original text—the text as the author first wrote it—given the circumstance that our 
manuscripts are so full of mistakes.] Page 57. 

م، الوض،  - ص كما كتبو ادلؤلف أول مرةأي الن   - ص األصليالن  كيفية استعادة صيُت ىي  قاد الن  أحد القضايا الرئيسية اليت ينبغي أن يتعامل معها الن  
 باألخطاء. يف االلتبار أن سلطوطاتنا شللؤة بشدة

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 مرقسـ يف بداية األمر كانت ُىناك وثيقة أصلية كتبها ادلؤلجف, لل  سبيل ادلثال: الوثيقة األصلية لئلصليل ادلنسوب ل 

 حىت تنتشر ىذه الوثيقة بُت ادلسيحيُت ادلؤمنُت الذين يُريدون قراءهتا جيب لمل ُنَسخ من ىذه الوثيقة 

 :مواد الكتابة واحلرب والّناِسخ الذي سيقوم بنقل الوثيقة األصليةجيب لل  من يُريد نُسخة من ىذه الوثيقة حتضَت  إذن 

 :ًُىناك عوامل تجعل النُّْسَخة الجديدة ُمختلفة عن الوثيقة األصلية الحظ جيدا 

o ىل ىو زُلًتف أم رُلر د ىاوي, تذكر قص ة ىرماس الذي كان ينسخ وثيقة ال يستطي، قراءهتا :ُمستوى الّناسخ نفسو 

o خسْ استخدام أدوات كتابية بدائية تزيد من فرصة حدوث أخطاء أثناء لملية الن   بية الـُمستخدمة:األدوات الكتا 

o :ىل ينقل بأمانة ما أمامو يف الوثيقة األصلية, أم أنو يقوم بتغيَت الكلمات أو وض، إضافات أو يقوم باحلذف  أمانة الّناِسخ نفسو
 أثناء الن ْسخ

  ,بسبب العوامل الّسابق ذكرىا تكون ىذه الن سخة سُلتلفة لن الوثيقة األصلية ادلنقول منهابعد إدتام الن ْسَخة اجلديدة 

 اآلن أصبح لدينا الوثيقة األصلية ونُسخة منها, واالثنان سُلتلفان لن بعضهما البعض, حجم االختبلف ال نستطي، تقديره 

  األصلية, ماذا سيحدث ؟إذا جاء شخٌص وأراد أن يقوم بنسخ الن سخة ادلنقولة لن الوثيقة 

 سيقوم ىذا الشخص أيضاً بتحضَت مواد الكتابة واحلرب والّناسخ الذي سيقوم بالنقل 

  بسبب ما حدث أثناء الن سخ النُّسخة التي تحتوي على أخطاءولكن الوثيقة األصلية بالنسبة للّناِسخ ستكون 

 قوم بنقل كل األخطاء والت غيَتات اليت ارتكبها الّناِسخ الذي سبقوسيقوم الّناِسخ اجلديد بنقل كل ما يف ىذه الن سخة, وبذلك سي 

  ًباإلضافة إىل ذلك, سيقوم الّناسخ اجلديد بارتكاب أخطائو اخلاصة, وقد يقوم ببعض التغيَت الـُمتعم دة أيضا 

 وىكذا تكون النتيجة ُنسخة ثالثة جديدة سُلتلفة لن الوثيقة األصلية والن سخة األوىل 

 فينتجون ُنسخ جديدة  , فاألخطاء تتضالف وتزداد, والن ّساخ أيضًا ُُيرجفون لن لمدمر ُمستمر طوال فًتة انتقال الن ص لرب التّاريخىذا األ
 سُلتلفة لن سابقتها

 وىذا ىو السبب من وراء لدم وجود سلطوطتان ُمتطابقتان بُت أيدي ادلسيحيُت اليوم 

 :ًأيدينا الوثيقة األصلية, وال أقدم الن سخ ادلنسوخة لن ىذه الوثيقة األصلية مل تعد بُت بالطبع وكما ذكرنا سابقا 

 :سلطوطات متأخرة بعد كتابة األصول بقرون الباقي بين أيدينا اليوم 



 [3..... ] ريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمانشرح كتاب: حت

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

 :ات اليت حدثت دراسة ىذه ادلخطوطات اليت بُت أيدينا من أجل زُلاولة استنباط الش كل األصلي للن ص قبل التغيَت  ُمهمَّة الّناِقد النَّصِّي
 أثناء الن سخ !

 تذكَّر جيداً أسباب حاجة المسيحيين للنقد النَّصي:

 ضياع الوثائق األصلية اليت كتبها ادلؤلجفون 

 وجود اختبلفات بُت ادلخطوطات الباقية بُت أيدينا اآلن 

 صورة ُتوضِّح الفارق الزمني بين األصل وأقدم مخطوطة
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 المشاكل التي أدَّت إلى اللُّجوء للنقد النصي:بعض المراجع البسيطة التي تشرح 

ليس بين أيدينا اآلن المخطوطة ]. 11صـ -, األنبا رويس األوفست مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها األصليةشنودة ماىر إسحاق: 
ت من كثرة كَ لِ هْ تُـ اسْ طوطات رمبا تكون قد . فهذه ادلخو العهد القديمأكاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد   طّ خَ ة التي بِ خَ سْ النُّ , أي: األصلية

وبًا لل  ورق الربدي, وىو وصًا وأن بعضها كان مكتُ صُ , خُ ة االضطهادنَ مِ ض لإلتالف أو اإلخفاء في أزْ رَّ عَ تَـ ا يكون بعضها قد مب  , أو رُ االستعمال
 [ة.خ كثَت سَ ت لنها نُ لَ قِ سري، التـ َلف. ولكن قبل أن ختتفي ىذه ادلخطوطات األصلية نُ 

: أشرنا يف الفصل األول أن الكتاب الـُمقد س ىو صاحب ضياع النَُّسخ األصلية]. 33صـ -, مكتبة اإلخوة وحي الكتاب المقدسيوسف رياض: 
ىذه المخطوطات جميعها ال تشتمل على النَُّسخ األصلية والمكتوبة بخط كتبة أكرب لدد للمخطوطات القدمية. وقد يندىش البعض إذا لرفوا أن 

. )...( وضلن نعتقد أن السجر من وراء مساح فهذه النَُّسخ األصلية جميعها فُِقَدت وال يعرف أحد مصيرىا. الوحي أن بخط من تولَّوا كتابتها عنهم
سيفعل أولئك الذين  ؛ فماذا كانالقلب البشري يميل بطبعو إلى تقديس وعبادة الـُمخلَّفات الـُمقدَّسةاهلل بفقد مجي، الن َسخ األصلية للوحي ىو أن 

دلخطوطات اليت كتبها يُقدجسون سُلل فات القديسُت لو أن ىذه الن َسخ كان موجودة اليوم بُت أيدينا ؟ أي لبادة ال تليق إال باهلل كانت سُتقد م لتلك ا
 [أواين الوحي بأنفسهم ؟

, فهذه ةوص األناجيل األصليَّ صُ نحن ال نملك نُ ] .22, 23صـ - , دار ادلشرق ببَتوتتابيقد الكِ إلى النَّ  مدخلٌ ادلهندس رياض يوسف داود: 
ة لآلية الواحدة لرب سُلتلف ادلخطوطات اليت وصلت إلينا, دَ دج عَ تَـ , وغالبًا ما نق، لل  قراءات مُ خسْ وحصلت أخطاء فيها أثناء النَّ ت خَ سِ وص نُ صُ الن  

فعلم نقد  .ص األصليّ ف المخطوطات إلى النَّ لَ ول عبر ُمختَـ صُ وص للوُ صُ م نقد النُّ لْ ون إلى عِ كُ الرُّ  يتحتَّم علينالذلك فأية قراءة نعتمد ؟ .. 
 [.من األصل األول أقرب ما يمكنول إلى صُ وص يهدف إلى الوُ صُ النُّ 

من  كبَتٍ   ن يف لددٍ بعة والعشرياألسفار الس   بلغنا نصّ ]. 12صـ -, العهد اجلديد, دار ادلشرق ببَتوت ترجمة اآلباء اليسوعيين :الكتاب ادلقدس
وليس في ىذه المخطوطات كتاب غات. وىي زلفوظة اآلن يف ادلكتبات يف طول العامل ولرضو. من سلتلف الل   ئت يف كثَتٍ شِ نْ ادلخطوطات اليت أُ 

 [.إمالءً ف نفسو أو أمالىا ها يد المؤلِّ تْ طَّ ب التي خَ تُ خ للكُ سَ خ النُّ سَ خ أو نُ سَ بل ىي كلها نُ , خط المؤلِّف نفسوبواحد 

 ,ر ادلسيحيصْ يف بداية العَ  دخ اليَ َنسْ خ سَ تاب يـُنْ كان الكِ ]. 23صـ -, دار ادلشرق ببَتوت تابيقد الكِ إلى النَّ  مدخلٌ ادلهندس رياض يوسف داود: 
على  وُ ضُ عْ َم بَـ راكَ وتَ وص صُ لل  الن   يلدِ عْ والتـَّ  يلدِ بْ ير من التَّ اخ الكثِ سّ ل النُّ خَ أدْ وخة, ولقد سُ نْ خ مَ , لن ُنسَ ةدائيَّ ة بِ تابيَّ بأدوات كِ ون خُ سَ نْ وكانوا يَـ 

حىت  جديدٌ  ر كتابٌ دَ صْ ؛ فما إن يُ راءاتمن القِ  كبيرٍ   دٍ دَ عَ ت يف رَ هَ اليت ظَ  يلدِ بْ اًل بألوان التَّ قَ ثْـ مُ آخر األمر  لَ صَ ص الذي وَ , فكان الن  اآلخر وِ ضِ عْ بَـ 
 [.باألغالط ةٌ ونَ حُ شْ مَ  خاتٌ سْ ر لو نُ شَ نْ تُـ 

ليست خ العهد الجديد التي وصلت إلينا سَ إن نُ ]. 13, 12صـ -, العهد اجلديد, دار ادلشرق ببَتوت ترجمة اآلباء اليسوعيين :قدسالكتاب ادل
. ىناك طائفة من الفوارق ال تتناول سوى على كل حال كثير جداً ولكن عددىا  , بل ميكن ادلرء أن يرى فيها فوارق سلتلفة األمهية. كلها واحدة
. واكتشاف معنى فقرات برمتهاولكن ىناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول حو أو األلفاظ أو ترتيب الكبلم. رف والن  الص   بعض قوالد

وما من . متفاوت صالحهم للعملاخ سّ بيد نُ ون كثَتة رُ خ طوال قُـ سِ خ مث نُ سِ العهد اجلديد قد نُ  نص   َت. فإن  سِ ر ىذه الفوارق ليس باألمر العَ دَ صْ مَ 
ة للمثال الذي ام  بادلوافقة التّ  - ل فيها من الجهدذِ مهما بُ  -ة كانت خَ سْ ف أية نُ صِ ت  ول دون أن تَـ اليت حتَُ  احد منهم معصوم من مختلف األخطاءو 

حتوي أخطاء واضحة وا ما جاء في مثالهم وبدا لهم أنو يبُ وِّ صَ أن يُ ة, ن ني  سْ أحياناً لن حُ  اخ حاولواسّ بعض النُّ أخذت لنو. ُيضاف إىل ذلك أن 
و أن ضاف إىل ذلك كلج . مث ميكن أن يُ ها خطألُّ كاد أن تكون كُ ص قراءات جديدة تَ وا إلى النَّ لُ خَ وىكذا أدْ . ير الالىوتيعبِ ة في التَّ قَّ قلة دِ أو 
التوفيق بين نصوص يتها ِّتميل الطقس أو إىل ى أحياناً كثَتة إىل إدخال زخارف غامال كثَت من الفقرات من العهد اجلديد أثناء إقامة العبادة أدّ عْ تِ اسْ 
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فكان , اآلخر وِ ضِ عْ على بَـ  وُ ضُ عْ تراكم بَـ ون رُ القُ  يل على مرّ دِ بْ اخ من التَّ سّ ومن الواضح أن ما أدخلو النُّ سالدت لليو التبلوة بصوٍت لاٍل.  ُمختلفة
. وادلثال األلل  الذي يهدف من القراءات كبيرٍ   عددٍ ت في رَ هَ يل ظَ دِ بْ تَّ بمختلف ألوان ال ُمثقالً ة باعَ آخر األمر إلى عهد الطِّ  لَ صَ ص الذي وَ النَّ 

جى في حال من رْ وال يُـ . من األصل األول نكِ مْ أقرب ما يُ يكون  ايم نصِّ قِ لكي يُ ة فَ لِ تَ خْ مُ ـص ىذه الوثائق الحج وص ىو أن ميَُ صُ إليو للم نقد الن  
 [.وِ سِ فْ ل نَـ ول إلى األصْ صُ األحوال الوُ 

بين كتابة  الفاصل الزمنيالفًتة ادلفقودة: معروف لند الدارسُت أنو كلما قل  ]. 36صـ -, مكتبة اإلخوة وحي الكتاب المقدساض: يوسف ري
. وشلا مييز ادلخطوطات اليت للعهد اجلديد بصفة خاصة, لن أكثر مدعاة للثقة بوفهذا جيعل ادلخطوط  النسخـة األصلية وبين المخطوط المكتشف

قصير ي كتاب آخر من األلمـال األدبية األخرى, ىو أن الفاصل الزمٍت بُت كتابة النسخة األصلية وبُت ادلخطوطات اليت وصلتنا منها سلطوطات أ
 [.نسبياً 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 يتحت م لل  ادلسيحيُت الل جوء إىل للم الن قد الن صي بسبب ادلشاكل اليت يُواجهوّنا 

 باآليت: يًّانِ مْ ن قد الن صي لل  سلطوطات كتاب ما يعٍت االلًتاف ضِ رُلر د تطبيق للم ال 

o ضياع الوثيقة األصلية ذلذا الكتاب 

o وجود اختبلفات كثَتة جداً بُت ادلخطوطات الباقية ذلذا الكتاب 

o حدوث حتريفات أثناء نسخ الكتاب وانتقال نصجو لرب القرون 

[The problem is exacerbated by the fact that once a mistake was made, it could become 
firmly embedded in the textual tradition, more firmly embedded, in fact, than the 
original. That is to say, once a scribe changes a text—whether accidentally or intentionally—
then those changes are permanent in his manuscript (unless, of course, another scribe 
comes along to correct the mistake).] Page 57. 

ص األصلي يف الواق،, من الن   ,ي, بل أكثر ثباتاً صج من التقليد الن   ثابتاً  ن اجلائز أن يصبح جزءً مِ فَ  ,ب أنو ما أن يق، خطأبَ سَ م بِ فاقَ تَ ىذه ادلشكلة تَـ 
غيَتات فإن ىذه الت   - ةدَ م  عَ تَـ ورة مُ سواء أكان ذلك بشكل لارض أو بص - اساخ نصًّ ٌخ من الن   ناسِ َتج غَ د أن يُـ ر  جَ و مبُ أقول إن   بطريقة أخرى, نفسو.

 ح اخلطأ(.حج صَ بطبيعة احلال, ناسخ آخر ليُ   يظهر,مل تو )ماوطَ طُ يف سلَْ  تصبح باقـية

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ىذا بسبب أن الشخص الذي يقوم بنسخ سلطوطة ينقلها لل  أّنا ىي نص الكتاب فعبلً بدون أخطاء 

 ،حفظ أىل الكتاب لكتاهبم كما ُيفظ ادلسلمون كتاهبم لن ظهر قلبأساسي إىل لدم  بشكل ىذا يرج 

 ! لذلك يقوم بنقل األخطاء وال يُدرك أصبلً أّنا أخطاء فالّناِسخ ينسخ نصًّا ال يعرف لنو شيئاً من قبل 
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 :قصة المرأة الزانية على سبيل المثال 

o ناىذه القصة مل تكن موجودة يف أقدم ادلخطوطات اليونانية إلصليل يوح 

o مت إضافة ىذه القصة يف القرن اخلامس ادليبلدي 

o إذا كان الّناِسخ يعرف ما يف كتابو, دلا انتشرت ىذه القصة يف ادلخطوطات 

o فإذا كان الّناِسخ يعرف نص إصليل يوحنا جيجداً سَتى أن ادلخطوطة اليت حتتوي لل  القصة سلطوطة خاطئة 

o وأن ىذه القصة مل تكن موجودة من قبل يف إصليل يوحنا, ولكن النّاِسخ ال يعرف ىذه ادلعلومة 

o لذلك: يقوم بنقل القص ة الـُمضافة يف سلطوطتو اجلديدة, ويأيت الذي بعده وينقلها وىكذا تنتشر القصة يف ادلخطوطات 

[The next scribe who copies that manuscript copies those mistakes (thinking they are what 
the text said), and he adds mistakes of his own. The next scribe who then copies that 
manuscript copies the mistakes of both his predecessors and adds mistakes of his own, 
and so on.] Page 57. 

يو الذي لِ خ الذي يَ اسِ النّ . من لنده يف أخطاءً ضِ ص(, و يُ طوطة ينسخ ىذه األخطاء )ظنًّا منو أّنا ىي ما يقولو الن  خ التايل الذي ينسخ ىذه ادلخاسِ النّ 
 , وىكذا دواليك.ىو الشخصية ضيف أخطاءً ويُ  ,ُت لو كليهماُت السابقَ خَ اسِ ص النّ سخ األخطاء اليت ختَُ نَ سينسخ بعدئذ تلك ادلخطوطة سيقوم بِ 

[The only way mistakes get corrected is when a scribe recognizes that a predecessor has 
made an error and tries to resolve it. There is no guarantee, however, that a scribe who 
tries to correct a mistake corrects it correctly.] Page 57. 

رغم  . ليس ىناك ضمان,هاححج صَ وحاول أن يُ لل  خطأ سابق قام بو ناسخ قبلو  خناسِ  تَـَعر فطاء ىي أن يَـ ختتيح تصحيح األ الطريقة الوحيدة اليت
 بصورة صحيحة. بتصحيح اخلطأ اول تصحيح ىذا اخلطأ,الذي ُيُ  خاسِ ذلك, أن يقوم  ىذا النّ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 :؟ كيف سيتعر ف النّاِسخ لل  خطأ ما  سؤال في غاية األىمية 

o قد يتعر ف الّناِسخ لل  خطأ من خبلل الـُمقارنة مبخطوطة يثق يف نصجها 

o ديدة لل  نسخة أخرى قدمية يعرف أن نص ها صحيحأي: يقوم مبُراجعة نسختو اجل 

o ولكن تذك ر كبلم أورجيانوس: الن ّساخ الذين كانوا يُراجعون كانوا يضيفون وُيذفون لل  ىواىم 

o طأ: من خبلل قراءة الن ص ادلنقول وإدراك ُمشكلة ما يف الن صطريقة أخرى الكتشاف اخل 

  :ىل ما اكتشفو الّناِسخ ىو بالفعل خطأ ؟ولكن ُىناك ملحوظة يف غاية األمهية 

  حبسب أقدم ادلخطوطات: كما ىو مكتوب يف إشعياء الن يب 2/  1مبعٌت: لندما صلد يف مرقس 

 اب إشعياء, والّناِسخ أدرك سوء العزو ىذاواالقتباس التايل ذلذه العبارة ليست من كت 
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 :"فما ىو تصرُّف الّناِسخ بخصوص عبارة "إشعياء النَّبي 

 الّناِسخ قد ينقل الن ص كما ىو قائبًل: ال يُهمٍت إذا كان العزو صحيحاً أم ال, وظيفيت فقط الن سخ بأمانة 

  فيصححها حبسب ما يراه ىو صحيحاً  بقٍ سا ناسخٍ  ناِّتة لن خطأ عبارةالمن ادلمكن أن يعتقد الّناِسخ أن 

  ىا , ولكنو أصِلي ة عبارةالومن ادلمكن جداً أن يُدرك الّناِسخ جيداً أن   ألسباب ُمعيـ َنةسُيغَتج

[That is, by changing what he thinks is an error, he may in fact change it incorrectly, so 
now there are three forms of the text: the original, the error, and the incorrect attempt 
to resolve the error. Mistakes multiply and get repeated; sometimes they get corrected and 
sometimes they get compounded. And so it goes. For centuries.] Page 57. 

 ص:لذلك ينتج لندنا اآلن ثبلثة أشكال من الن   يف الواق،, قد يق، يف خطأ لندما يفعل ذلك, خ أنو خطأ,ىذا يكون لن طريق تغيَت ما يراه الّناسِ 
تصحيحها  يتمّ  األخطاء وتتكرر؛ أحياناً  تتضالفص الناتج لن احملاولة اخلاطئة لتصحيح اخلطأ. الن   (3) ,ص اخلطأالن  ( 2) ص األصلي,الن  ( 1)

 ىكذا تسَت األمور لقرون.و  تتفاقم ادلشكلة. وأحياناً 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 " :تعٍت أن ىذه ىي وجهة نظر الّناِسخ نفسو "ما يراه الّناِسخ أنو خطألبارة 

 قد يكون ُمصيباً وقد يكون سُلطئاً, ولكنو سيقوم بتغيَت الن ص لل  أي حال 

o :إذا كان ُمصيباً, وقد اكتشف خطأ بالفعل ستكون النتيجة حالة من اثنتُت 

 أن يقوم بتصويب اخلطأ بشكل صحيح, فَتج، الن ص إىل حالتو األصلية الصحيحة 

 ! أن يقوم بتصويب اخلطأ بشكل خاطئ, فينتج لن ذلك شكل آخر جديد خاطئ للن ص 

o إذا كان خاطئاً, مبعٌت أن ما يظنو الّناِسخ خطأ ىو بالفعل الشكل الصحيح األصلي للن ص 

 شكل خاطئ للن صن ص الصحيح إىلسيقوم بتغيَت ال  

o يف النهاية صلد غالباً ما صلد يف ادلخطوطات ثبلثة أشكال للمخطوطات: 

 لن صالشكل الصحيح األصلي ل 

 الشكل اخلاطئ للن ص الّناِتج لن أخطاء أثناء الن سخ أو تغيَت الن ّساخ 

 لن ص الناتج لن احملاولة اخلاطئة لتصحيح اخلطأشكل آخر خاطئ ل 

[Sometimes, of course, a scribe may have more than one manuscript at hand, and can 
correct the mistakes in one manuscript by the correct readings of the other manuscript.] Page 
57. 
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يف ادلخطوطة األوىل من خبلل القراءات  وجودةادل األخطاء خ أكثر من سلطوطة واحدة بُت يديو, ويستطي، تصحيحب،, يكون لدى ناسِ , بالط  أحياناً 
 ة يف ادلخطوطة األخرى.يحَ حِ الص  

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 :ُت غَت ُمت ِفَقَتُت لل  نصٍّ واحٍد ؟ماذا لو كان الّناِسخ ينقل من سلطوطتَ  ُىناك سؤال في غاية األىمية 

  :صٍّ يُريد نقلو, فوجد أن ادلخطوطَتُت سُلتلفَتُت يف ىذا الن ص !الّناِسخ يض، أمامو سلطوطَتُت ينقل منهما, وجاء إىل نمبعٌت 

 ن, بشكل لام, صخصوص ىاتُت ادلخطوطَتُت:اآل 

o فليس للن ص األصلي إال شكل واحدإما إن يكون الشكل الصحيح للن ص يف سلطوطة واحدة من االثنتُت , 

o  الصحيح للن صإما أن ىاتُت ادلخطوطَتُت زُلر فَتُت وال حتتويان لل  الشكل 

 يف ىذه احلالة ما الذي سيفعلو النّاِسخ ؟ 

o إما أن يقوم بنقل شكل واحٍد من سلطوطة خيتارىا ىو حبسب وجهة نظره 

o ! أو أن يقوم بالل جوء إىل سلطوطة أخرى ثالثة ولعلو جيد فيها شكل ثالث للن ص 

o  ِح ادلقال:أو أن يقوم بوض، الش كَلُت يف سلطوطتو اجلديدة ! وبادلثال يت ض 

  أقدم ادلخطوطات تقول "إشعياء الن يب" وادلخطوطات األخرى تقول "األنبياء"2/  1نص مرقس , 

 ! "صلد بعض ادلخطوطات القليلة ادلتأخرة تقول: "إشعياء الن يب و األنبياء 

o ! ال شك أن الّناِسخ مل يستط، ترجيح أي الشكلُت ىو الصحيح فوضعهما معاً يف سلطوطتو اجلديدة 

 ليس من الضروري إذا كان لدى الّناِسخ أكثر من سلطوطة أن يصل إىل الشكل الصحيح للن ص ا أريد توصيلو ىو:م 

[This does, in fact, improve the situation significantly. On the other hand, it is also 
possible that a scribe will sometimes correct the correct manuscript in light of the 
wording of the incorrect one. The possibilities seem endless.] Page 57, 58. 

ة وطَ طُ خْ مَ ـال بتغيَتخ أن يقوم ناسِ  اً أيض ل أحياناً مَ تَ حْ مُ ـخرى, من الاألية احِ نّ ال. من بشكٍل ما ي إىل حتسُت ادلوقفا, يف حقيقة األمر, يؤدج يًّ علِ ىذا فِ 
 غَت صحيحة. االحتماالت تبدو ببل ّناية. مبخطوطةٍ  خاصٍّ  صٍّ ضوء نَ  لل  ةيحَ حِ الص  

 )معرفة النص األصلي( ىدف الدراسة:
 

 (قتباسات, كتابات الصلوات الكنسيةايونانية, ترمجات قدمية, ) دراسة مخطوطات 
  (العهد اجلديد) ضاع أصلو عمل أدبيأي 

 .أقرب صورة لوالنص األصلي المفقود أو  إعادة تكوينفي محاولة لـ 
 

 عمل الناقد النصي:
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 (تبديالت وتغيرات) التغيَتات اليت حدثت للنص األصلي.معرفة  : تصحيح .1
 (إضافات وزيادات) أماكن اإلضافة لل  النص األصلي. معرفة : تنقيح .2

 
 أسئلة في غاية األىمية:

 
 ؟ كيف يعرف الناقد األماكن اليت حتتوي لل  تغيَتات حىت يقوم بإرجالها لؤلصل 
 كيف يعرف الناقد األماكن اليت حتتوي لل  زيادات حىت يقوم حبذفها ؟ 
 .لن طريق ادلقارنة يكتشف االختبلفات 
 .ومن خبلل أماكن االختبلفات يف ادلخطوطات يعلم أن يف ىذه األماكن مشاكل 
 .بعض ادلخطوطات حتتوي لل  تصحيحات يف أماكن معينة 
 لنص ُيتوي لل  مشكلة.ىذه التصحيحات توضح أن ىذا ادلكان يف ا 
 .من خبلل دراسة ادلشكلة نستطي، معرفة إذا كانت إضافة أو حذف أو تغيَت 
  المشاكل أو األخطاء الطارئة على النص األصلي ؟ جميعىل يستطيع الناقد أن يكتشف 
  100إن كان الناقد يستطي، أن يكتشف مجي، ادلشاكل, فإنو بذلك قد ألاد تكوين النص األصلية بنسبة.% 
 .بقدر ادلشاكل اليت مل اكتشفها, وبقدر لدم ثقيت يف النتائج اليت حصلت لليها, يكون بعدي لن النص األصلي 

 
 )أريد استرجاع ما تم حذفو( ما ىو التعامل مع الحذف ؟

 
 من أين يأيت مبعرفة أن ىناك حذف ؟ 
 رجاع النصوص(إ. )نستطي، ةىناك سلطوطات قدمية حتتوي لل  النصوص احملذوف 
 رجاع النصوص(إا مت احلذف يف زمن مبكر جداً وال يوجد شاىد للقراءة قبل احلذف. )ال نستطي، إذ 
 .لن نستطي، أبداً أن نعرف إن كان ىناك نصوصاً مت حذفها من العهد اجلديد 

 
 )أريد حذف ىذه اإلضافة( ما ىو التعامل مع اإلضافات ؟

 
 من أين يأيت مبعرفة أن ىناك إضافة ؟ 
  قدمية حتتوي لل  السفر قبل اإلضافة. )نستطي، حذف اإلضافة(ىناك سلطوطات 
 )إذا دتت اإلضافة يف زمن مبكر جداً وال يوجد شاىد للقراءة قبل اإلضافة. )ال نستطي، حذف النصوص 
 :من إصليل يوحنا. شبو إمجاع من العلماء أّنا إضافة لل  اإلصليل. 21اإلصحاح  مثال حي 
 ف ىذا اإلصحاح ؟ ال يستطي، احلذف إال بشاىد.ىي يستطي، الناقد أن يقوم حبذ 
 :لوال وجود ادلخطوطة السينائية والفاتيكانية دلا استطاع الناقد حذف ىذه النصوص. نهاية إنجيل مرقس 

[Given these problems, how can we hope to get back to anything like the original text, the 
text that an author actually wrote? It is an enormous problem.] Page 58. 
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ف بالفعل ؟  إّنا ؤلج مُ ـص الذي كتبو الالن   :, أينرج، إىل أي شيء يُشبو الن ص األصلي نا أننُ كِ بار, كيف ميُْ بلت يف االلتِ كِ شْ مُ ـ، ىذه الضْ م، وَ 
 .ضخمةمشكلة 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ،إىل القرن الثالث والراب، وما بعدمها أقدم ادلخطوطات اليت بُت أيدينا ترج 

  ًىل الن ص ادلوجود يف ىذه ادلخطوطات ىو الن ص األصلي ؟ بالتأكيد ىذه ادلخطوطات ليست سليمة دتاما 

 بسبب الت حريف الـُمبكجر للُكُتب الـُمقد سة ال نستطي، إدراك كّم الت حريف الذي حدث يف الفًتة ادلفقودة 

  ّاقد الن صجي بإلادة تكوين نص العهد اجلديد من سلطوطات القرن الثالث والراب، واخلامس ... إخللذلك لندما يقوم الن 

 ال يستطي، أن جيزم أن ىذا ىو الن ص األصلي الذي كان ُيستخدم يف النجصف الثاين من القرن األول 

 لراب،ولكنو يستطي، أن يقول أن ىذا ىو الن ص الذي كان ُيستخدم يف القرن الثالث وا 

 ! إذن: الّناقد ما زال بعيداً لن األصل مبقدار قرنُت أو ثبلثة من الز مان لل  األقل 

  األصلي ادلفقود أو أقرب صورة لو.لذلك تعريف الن قد الن صجي يقول: هبدف إلادة تكوين الن ص 

 تعيد تكوين الن ص مدى وصولك لؤلصل أو أقرب صورة لو, يعتمد لل  ادلخطوطات اليت بُت يديك واليت منها 

[In fact, it is such an enormous problem that a number of textual critics have started to 
claim that we may as well suspend any discussion of the "original" text, because it is 
inaccessible to us. This may be going too far, but a concrete example or two taken from the 
New Testament writings can show the problems.] Page 58. 

ص ق بالن  ل  عَ تَـ يَـ  يءة أي ششَ ناقَ لن مُ  اً ف أيضوق  تَ نَ ا سَ مب  نا رُ لاء أن  ُت بدأوا  يف االدج يج صج قاد الن  من الن   ة إىل درجة أن لدداً مَ خْ لة ضَ شكِ يف الواق،, إّنا مُ 
ا أو مثالُت مأخوذين من كتابات العهد اجلديد واقعيًّ  ة, لكّن مثاالً غَ بالَ مُ ـمن ال ا يكون ىذا نولاً مب  ول إليو. رُ صُ ة إلينا ال ميكن الوُ بَ سْ و بالنج "األصلي", ألن  

 بلت.كِ شْ مُ ـا يكشف لنا حقيقة ىذه المب  رُ 

 األسباب التي تمنعنا من الوصول للنص األصلي الُخالصة:

 قة كتابة المخطوطات القديمةطري 
o لدم استخدام لبلمات ترقيم 

o لدم وجود مسافات بُت الكلمات 

 مشاكل بخصوص النَّسخ 

o ! ُمستوى الن ّساخ السيء, ختيل شخص ينقل ما ال يستطي، قراءتو 

o األدوات الكتابية البدائية اليت ال ُتسالد لل  الن قل الصحيح 
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o تابة: أخطاء بصريةالت حريفات اليت حتدث بسبب طريقة الك 

 التَّحريف الـُمبكِّر للُكُتب الـُمقدَّسة 
o حتريف من ادلسيحيُت القائمُت لل  نسخ الكتاب 

o حتريف من الـُمهرطقُت الذين يستخدمون الكتاب 

o  ًترسيخ وتثبيت ىذا التحريف يف ادلخطوطات أثناء انتقال الن ص تارخييا 

 تعامل المسيحيين مع ُكُتِبِهم الـُمقدَّسة 

o  تكن ُىناك قوانُت حُترجم العبث يف الكتابات أثناء الن سخمل 

o نظرة ادلسيحي لكتابو الـُمقد س, ادلسيحي يستطي، أن جيد األلذار اليت تتيح لو حتريف الكتاب 

 الفارق الزمني بين الوثائق األصلية وأقدم المخطوطات 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


