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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 

 جون ميل إحصائيّاتالهَّص المُستلَن و :(43الـ)المُحاضرة 

[The various Greek editions of the sixteenth and seventeenth centuries were so much alike that 
eventually printers could claim that they were the text that was universally accepted by all 
scholars and readers of the Greek New Testament—as indeed they were, since there 
were no competitors!] Page 82. 

عم باعة متكنت يف النهاية من الز  ور الط  دُ إىل درجة أف  شابوكانوا شديدي الت   عشر والسابع اليت صدرت يف القرنُت السادسالعديدة  ةخ اليوناني  سَ الن  
 !ُمنافسة ؾ ناكن ىُ ت حيث أنو مل كما كاف بالفعل, - اء العهد اجلديد اليوناينرّ علماء وقػُ لدى كل  اً ص ادلقبوؿ عادليا الن  أّن  

[The most quoted claim is found in an edition produced in 1633 by Abraham and 
Bonaventure Elzevir (who were uncle and nephew), in which they told their readers, in words 
that have since become famous among scholars, that "You now have the text that is received 
by all, in which we have given nothing changed or corrupted." 8] Page 82. 

Note 8. The Latin reads: "textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil 
immutatum aut corruptum damus." 

واللذاف فيو وابن أخيو(,  الزفَت )اللذاف مها عم   رو شيبونافينتأبراىاـ و بواسطة  ـ3311ة صدرت عاـ على األلسنة جنده يف نسخ اً ودرُ عاء األكثر وُ االد  
 ."ُقد ـ لنا بدوف تغيَت أو حتريف الذي ص ادلقبوؿ لدى اجلميع,الن  لديكم  "أنتم اآلف يف كلماٍت أصبحت منذئذ معروفة لدى العلماء: ,اءىمرّ قػُ ا أخب 

[The phrasing of this line, especially the words "text that is received by all," provides us with 
the common phrase Textus Receptus (abbreviated T.R.), a term used by textual critics to 
refer to that form of the Greek text that is based, not on the oldest and best manuscripts, 
but on the form of text originally published by Erasmus and handed down to printers 
for more than three hundred years, until textual scholars began insisting that the Greek 
New Testament should be established on scientific principles based on our oldest and 
best manuscripts, not simply reprinted according to custom.] Page 82, 83. 
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 النػ ّقاد الن ص ي وفصطلح يستخدمو مُ  ,"الن ص الػُمستَػَلم" الشائعة يُزو دنا بالعبارة ,ادلقبوؿ لدى اجلميع"الن ص " الكلمات: خصوصاً  ىذا السطر,صياغة 
ومت  "إيرازموس"ادلنُشور أصاًل بواسطة  النص وإمنا على شكل أقدـ ادلخطوطات وأفضلها,ص اليوناين ادلبٍت ال على ذلك الش كل للن   لإلشارة إىل
ة س علمي  سُ أُ على أف العهد اجلديد اليوناين جيب أف يُوضع على  يص  قد الن  علماء الن  أصر   إىل أف ,ث مائة سنةباعة دلا يزيد عن ثالور الط  دُ تسليمها ل

 .الػُمعاد طبعو وفقاً للُعرؼوليس ببساطة  مد على أقدـ سلطوطاتنا وأفضلها,تعت

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 عبارة "الن ص الػُمستَػَلم" ال يعٍت إال ادلفهـو اآليت 

 عندما يأتيك شخٌص ما هبدي ة فأنت "تقبل" أو "تستلم" اذلدية منو 

 ػُمسل م من جيل إىل جيلفإف العبارة ال تعٍت أف ىذا الن ص اليوناين ىو ال 

 الن قد الن ص ي ليس علماً زلضاً مثل الر ياضّيات أو الكيمياء 

 ولكن لو أسس ومبادئ أخذىا يف احلسباف أثناء دراسة أي ُمشكلة نصي ة 

 (راجع ىذا الرابط) العلمية للنَّقد النَّصِّي سساأل

 قوانين عامة: 

o  شكاؿ, مهما تعددت األشكل واحد فقط صحيح للن صال يوجد إال 

o الػُمختارة كػ "أقدـ"األدلة الداخلية واألدلة اخلارجية ىي  تماشى معش كل الذي يال 

o   الداخليةص البد أف يبدأ من األدلة اخلارجية ومن بعدىا نذىب إىل األدلة نقد الن 

o  ختياراالال ميكن أف تكوف األدلة الداخلية ىي السبب اجلوىري يف 

 قوانين األدلة الخارجية: 

o ما خُيّص ادلخطوطات: 
 األقدِمي ة 

 األفضلِي ة 

 الت وزيع اجلغرايف 

o وقيمتها ال بعددىابثقلها  ادلخطوطات 

o يكوف األقدـيف أقدـ ادلخطوطات غالباً  ادلوجود ش كلال 

o ىو األقوىقتباسات اآلباء اامجات القدمية و أقدـ ادلخطوطات اليونانية باإلضافة إىل الًت  وجود يف ش كل ادلال 

o وجود يف منطقة جغرافية واحدةادل الش كلدة أقوى من تعد  نتشر يف أماكن جغرافية بعيدة ومُ الػمُ  ش كلال 

o عُت  مُ  شكلشهادة قوية ل تب تُعلتابعة دلنطقة جغرافية واحدة الوجود أعداد كبَتة من ادلخطوطات ا 

http://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquoting/chap2/reconstruct-1/
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o   امجات القدمية وكتابات اآلباء متثل عامل تكميليللمخطوطات اليونانية, الًت  الش كل األقدـ لطاف األعلى يف حتديد الس 

o صنتقاؿ الن  اكوف ذلا تاريخ سابق يف التقليد اخلاص بيجيب أف ػ "أقدـ" ُمختارة كػالش كل ال 

 قوانين األدلة الداخلية: 
o  خيص تفسَت وجود األشكاؿ الػُمختلفةما 

o ىي الػُمختارة كػ "أقدـ"خ( اسِ وبة )من وجهة نظر النّ عُ األكثر صُ ش كل ال 

o الػُمختار كػ "أقدـ" ىو يف ادلخطوطات األخرىاألشكاؿ  ح سبب وجودوض  ش كل الذي يُ ال 

o و األقدـكوف ىياألقصر قد ش كل ال 

o يكوف ىو األقدـ:اآليت قد  ق أكثر معفِ ت  ي ش كل الذيال 

 فؤل  ماألسلوب العاـ لل 

 الػُمفردات والكلمات اليت يستخدمها ادلؤل ف 

 األفكار الالىوتي ة للمؤل ف 

[It was the inferior textual form of the Textus Receptus that stood at the base of the earliest 
English translations, including the King James Bible, and other editions until near the 
end of the nineteenth century.] Page 83. 

رابة خ األخرى حىت قُ سَ والن   ,زادللك جيم مثل ,األوىلامجات اإلجنليزية للًت   اً الذي كاف أساس ملَ ستػَ مُ ػص اللن  ل ةيمَ قِ الػُمتدين  يف ال يص  ن  الكل ش  اللقد كاف 
 ع عشر.ّناية القرف التاس

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًترامجة ادللك جيمز ليست أوؿ ترامجة إجنليزية ولكنها أشهرىا وأكثرىا انتشارا 

 ترامجة الفاندايك أيضاً ُمًتامجة عن الن ص الػُمستلم اليوناين 

[The text of the Greek New Testament, then, appeared to be on solid footing to most 
scholars who could avail themselves of the printed editions throughout the sixteenth and 
seventeenth centuries. After all, nearly all the editions were the same in their wording. 
Occasionally, though, scholarship was devoted to finding and noting that the Greek 
manuscripts varied from the text as it was familiarly printed.] Page 83. 

خ ادلطبوعة سَ لذين استطاعوا أف يستفيدوا من الن  عظم العلماء اصلبة حسب قناعات مُ  أرضٍ وكأنو يقف على  ادبَ  ,آف ذاؾ العهد اجلديد اليوناين, نصّ 
س العلماء أنفسهم ر  ك غم من ذلك,على الر   ,اً . أحياننص هايف  طابقةكانت مت خسَ كل الن  تقريباً   ,على كل حاؿالسابع عشر. و  خالؿ القرنُت السادس

 ادلطبوع وادلعروؼ للناس. صالن  اختالفات ادلخطوطات مع  لكشف وتوثيق
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 العلماء كانوا يُعيدوف طبع ونشر نّص إيرازموس وكاف ىذا الن ص ىو حجر األساس 

 ولكن بعض العلماء كانوا يقوموف بإجراء بعض الت غيَتات البسيطة على الن ص 

  ّصارى اليـو يعيشوف نفس حالة االنعزاؿ الن فسي الذي كاف موجوداً يف بداية عصر الط باعةالن 

  نفس الن ص فهذا يعٍت أف العهد اجلديد مل ُُير ؼ ! يقرؤوفادلسيحي يعتقد أنو مبا أف امجيع ادلسيحيُت 

[We have seen that Stephanus, in his edition of 1550, included marginal notes identifying 
places of variation among several manuscripts he had looked at (fourteen altogether). 
Somewhat later, in the seventeenth century, editions were published by English scholars such 
as Brian Walton and John Fell who took the variations in the surviving (and available) 
manuscripts more seriously.] Page 83. 

)أربعة عشر  لع عليهاد مواضع االختالؼ بُت سلطوطات عديدة كاف قد اط  د  ضم نها ىوامش حتُ  ـ,3551دلطبوعة يف يف نسختو ا رأينا أف "ستيفانوس"
خ عب علماء إجنليز مثل "برياف والتوف" و "جوف ِفّل" تعاملوا فيها مع سَ ت نُ رَ شِ نُ  (. إىل حٍد ما فيما بعد, يف القرف السابع عشر,سلطوطة إامجاالً 

 ة.ي  د  بشكل أكثر جِ  ذلم تاحةمُ ػواليت بُت أيديهم االختالفات يف ادلخطوطات ال

 "براين والتونصورة من اإلصدار الُمتعدِّد اللُّغات لـ "
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 "براين والتونصورة ُتوضِّح اللُّغات الموجودة في ُنسخة "

 

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition,  II. The Collection Of Variant 
Readings. 

Page 153. [The first systematic collection of variant readings (those given in the margin of 
Stephanus' 1550 edition had been assembled .somewhat at random) was included in the 
Polyglot Bible edited by Brian Walton (1600 - 61) and published at London in 1655-7 in six 
folio volumes. The fifth volume (1657) contains the New Testament in Greek, Latin (both the 
Vulgate and the version of Arius Montanus), Syriac, Ethiopic, Arabic, and (for the Gospels) 
Persian. The Greek text as well as each of the Eastern versions is supplied with a literal 
translation into Latin. The Greek text is that of Stephanus' 1550 edition, with slight alterations. 
At the foot of the page are variant readings from Codex Alexandrinus, which had recently 
been presented (1627) by Cyril Lucar, the patriarch of Constandnople, to Charles 1. In the 
sixth volume of the Polyglot, the appendix, Walton included a critical apparatus, prepared by 
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Archbishop Ussher, of variant readings derived from 15 other authorities, to which were added 
the variants from Stephanus' margin.] 

Page 153, 154. [In 1675, Dr. John Fell (1625-86), dean of Christ Church and afterward bishop 
of Oxford, issued anonymously a small volume (3.75 by 6.5 inches), the first Greek Testament 
to be published at Oxford. The text, drawn from the Elzevir 1633 edition, was supplied with 
an apparatus in which Fell claimed to give variants from more than 100 manuscripts and 
ancient versions. Unfortunately, however, about 20 of these witnesses, including Codex 
Vaticanus (B), are not cited individually but only in statements concerning the total number of 
manuscripts that agree in any particular reading. For the first time, evidence from the Gothic 
and Bohairic versions, supplied by T. Marshall, was also made available through Fell's 
apparatus.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 يحيوف يتعاملوف مع حتريفات العهد اجلديد بطُُرؽ سُلتلفةادلس 

o  ِمع القرآف الكرمي ميتعامل مع الكتاب الػُمقد س كما يعامل الػُمسل 

o  ًيتعامل مع الكتاب الػُمقد س كما يتعامل مع أي كتاب أديب عادي جدا 

o يتعامل مع الكتاب الػُمقد س بأسلوب علمي مع بعض الت حف ظات اإلميانية 

[But almost no one recognized the enormity of the problem of textual variation until 
the groundbreaking publication in 1707 of one of the classics in the field of New Testament 
textual criticism, a book that had a cataclysmic effect on the study of the transmission of the 
Greek New Testament, opening the floodgates that compelled scholars to take the textual 
situation of our New Testament manuscripts seriously.9] Page 83. 

ي للعهد ص  قد الن  رلاؿ الن   يف كالسيكياتال إلحدى ـ3111 اإلصدار الرّائد يف ي حىتص  شكلة االختالؼ الن  ضخامة مُ تقريبًا مل يُدرؾ أحٌد  لكن  
احلالة الن ص ي ة  عامل معود اليت أجبت العلماء على الت  دُ كل الس    اً فاحت العهد اجلديد اليوناين,تاريخ انتقاؿ  على دراسةاً كاف لو تأثَتاً عنيف  كتابٌ  اجلديد,

 .ةي  د  بشكل أكثر جِ  اخلاصة بنا للعهد اجلديد دلخطوطات

Note 9. See Metzger and Ehrman, Text of the New Testament, chap. 3, sect. ii. 
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Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition,  II. The Collection Of Variant 
Readings. 

Page 153. [For almost two centuries scholars ransacked libraries and museums, in Europe as 
well as the Near East, for witnesses to the text of the New Testament. But almost all of the 
editors of the New Testament during this period were content to reprint the time-honored 
but corrupt Textus Receptus, relegating the evidence for the earlier readings to the apparatus.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 أغلب العلماء يف العصور الوسطى كانوا يعرفوف أف ىناؾ اختالفات بُت مصادر نّص العهد اجلديد 

 ولكن مل يتصو ر أحد أف االختالفات هبذا الكّم وهبذه األمهي ة 

 نا للعدد االختالفات ادلهولة بُت مصادر نص العهد اجلديداآلف, ورغم معرفت 

 ما زاؿ ُىناؾ الكثَت من ادلسيحيُت يتعاملوف مع األمر باستخفاؼ وعدـ اىتماـ 

[This was an edition of the Greek New Testament by John Mill, fellow of Queens 
College, Oxford. Mill had invested thirty years of hard work amassing the materials for his 
edition. The text that he printed was simply the 1550 edition of Stephanus; what mattered for 
Mill's publication was not the text he used, but the variant readings from that text that he 
cited in a critical apparatus.] Page 84. 

من  اً ثالثُت عام استثمر جبامعة أكسفورد. "مّل" لية ادللكية,مالة من الكاحلاصل على درجة الز   ّل",وف مِ "جُ  لػ ىذا كاف إصداراً للعهد اجلديد اليوناين
 الشيء ؛ـ3551ستيفانوس" الصادرة يف عاـ ص الذي قاـ بطباعتو ىو ببساطة نسخة "ؤوب يف جتميع ادلادة العلمية الالزمة لنسختو. الن  العمل الد  

 ة.قدي  اليت ذكرىا يف ىوامشو الن  ُمختلفة للن ص ص الذي استخدمو, بل األشكاؿ الػ" مل يكن الن  ُمهّم يف نسخة "ملّ ػال

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 جوف ِمّل مل يكن أوؿ ما وضع ىوامش نقدي ة يف نُسختو اليونانية 

 الثالثة لُنسختو اليونانية إصدارهرت ستيفانوس يف ولكن سبقو هبا روب 

 " نوعاً ما لذلك مل تؤث ر يف أحد "قليلةو " "تافهةولكن تعليقات ستيفانوس الن قدي ة كانت 

 " لذلك أحدثت بلبلة عظيمة "كثَتةو " "ةىام  ولكن تعليقات جوف ِمّل الن قدي ة كانت 

 األ أكب بكثَت كانت "ستيفانوسُنسخة "ل اإلصدار الرابع تأثَت  قس مت الن ص ألعداد األوىل اليت سخةالن   ّن 
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 اإلصدار الثالث "سستيفانو "صورة الصفحة األولى من ُنسخة 
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 جون ِمّل""صورة الصفحة األولى من ُنسخة 
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[Mill had access to the readings of some one hundred Greek manuscripts of the New 
Testament. In addition, he carefully examined the writings of the early church fathers to 
see how they quoted the text—on the assumption that one could reconstruct the 
manuscripts available to those fathers by examining their quotations.] Page 84. 

  لَتىات اآلباء الكنيسة األوائل َدَرَس بعناية كتاب لعهد اجلديد. أضف إىل ذلك, أنول حوايل مائة سلطوطة يونانيةاستطاع أف يصل إىل قراءات  "ِمّل"
 ذلؤالء اآلباء عن طريق فحص اقتباساهتم.اليت كانت ُمػاحة  ادلخطوطاتعلى افًتاض أف ادلرء مُيكنو إعادة تكوين  -كيف كانوا يقتبسوف الن ص 

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition,  II. The Collection Of Variant 
Readings. 

Page 154. [Besides collecting all the evidence from Greek manuscripts, early versions, and 
fathers that lay within his power to procure. Mill prefixed to his edition valuable prolegomena 
in which he dealt with the canon of the New Testament and the transmission of the text, 
described 32 printed editions of the Greek Testament and nearly 100 manuscripts, and 
discussed patristic citations from all the fathers of any importance.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 3 عهد اجلديدأسباب جتعل كتابات اآلباء يف ادلرتبة الثالثة من مصادر نص ال 

o ضياع الن َسخ األصلية 

o مسافة زمنية كبَتة بُت األصوؿ وأقدـ ادلخطوطات 

o عدد اختالفات كثَتة جداً بُت ادلخطوطات 

o غالباً ادلخطوطات الباقية تكوف بُلغة أخرى غَت اليت كتبها هبا األب 

o ُمعظم اآلباء األوائل كانوا يقتبسوف الن ُصوص بادلعٌت وليس حرفيًّا 

o ل كانت حُتر ؼ من قبل ادلسيحيُت واذلراطقة !كتابات اآلباء األوائ 

 ( 3, 1, 2, 3طبعاً األسباب) موجودة بالفعل يف امجيع الكتابات ادلسيحية الػُمبك رة 

 ! اذا استطعنا إعادة تكوين نّص كتاب األب نفسو, بعدىا قد نُفك ر يف إعادة تكوين سلطوطات األب 
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[Moreover, even though he could not read many of the other ancient languages, except for 
Latin, he used an earlier edition published by Walton to see where the early versions in 
languages such as Syriac and Coptic differed from the Greek.] Page 84. 

ت قبل ذلك عن طريق رَ شِ استخدـ نسخة نُ  األخرى خبالؼ الالتينية, ةغات القدميغم من أنو مل يكن يعرؼ الكثَت من الل  , على الر  باإلضافة دلا سبق
 والقبطية عن تلك ادلكتوبة باليونانية. السريانيةمثل  اختلفت فيها الًتامجات القدمية بُلغات "والتوف" لَتى ادلواضع اليت

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 كاف ُمتعد د الل غات  "والتوفدار "تذك ر أف إص 

 " أف يرجع إىل ىذه الن سخة ويقـو بالػُمقارنة "ُجوف ِملّ لذلك استطاع 

 " كانت الل غات اآلتية  "ُجوف ِملّ الل غات اليت استخدمها 

o Greek اليونانية 

o  Latin Vulgateالفاجلات الالتينية  

o  Latin Arius Montanusالالتينية إصدار آريوس مونتانوس 

o Syriac الس رياني ة 

o  Ethiopicاألثيوبي ة 

o  Arabicالعربي ة 

o Persian الفارسي ة 

  ًالذي احتوى على الل غة القبطي ة "والتوفإصدار " ال أعلم حتديدا 

[On the basis of this intense thirty-year effort to accumulate materials, Mill published his 
text with apparatus, in which he indicated places of variation among all the surviving 
materials available to him.] Page 84. 

واليت فيها  ,ذلوامش الن قدي ةباو ادلصحوب نص   قاـ بنشر "ِمّل" ,ادلادة العلميةهبدؼ جتميع  اً فة اليت استمرت ثالثُت عامكث  مُ ػود الهُ على أساس ىذه اجلُ 
 .بُت يديورة توف  مُ ػالو  الباقية لديو ادلواد إىل مواضع االختالؼ بُت أشار

 

 

 

 



 [12..... ] ف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرمافشرح كتاب: حتري

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

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  كلمةApparatus تعٍت: ِجهاز أو أداة أو ُعد ة 

  عبارةCritical Apparatus   ةتعٍت حرفيًّا: جهاز نقدي أو أداة نقدي 

  ادلقصود من عبارةCritical Apparatus ؟ 

o   ادلخطوطات اليت حتتويهاو  ح األشكاؿ الػُمختلفة للن صمقطع يُوض 

o ة على الن قد الن ص يي  ادلبنِ  وخصوصاً  ىذا ادلقطع غالباً ما يكوف يف ىامش الن َسخ اليونانية 

o لذلك أُفض ل ترامجة عبارة Critical Apparatus ي ةدقش نمِ واإىل: ى 

[To the shock and dismay of many of his readers, Mill's apparatus isolated some thirty 
thousand places of variation among the surviving witnesses, thirty thousand places 
where different manuscripts, Patristic (= church father) citations, and versions had 
different readings for passages of the New Testament.] Page 84. 

 ,اختالٍؼ بُت الش واىد الباقية ثالثُت ألف موضعواليت احتوت على حوايل  "ِمّل" أفرزىا اذلوامُش الن قدي ة اليت ,العديد من قُػرّائو عَز صدمة وفػَ  تسبب يف
 تلفة للفقرات الواردة يف العهد اجلديد.ذلا قراءات سلُ  كانت  فيها اختلفت ادلخطوطات واالقتباسات اآلبائية والًتامجات القدمية سُلتلفة ثالثوف ألف موضع

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 الكثَت من ادلسيحيُت ال يعرفوف عدد االختالفات ادلوجودة بُت ادلخطوطات اليونانية 

 إذا أضفت ادلصادر األخرى لنّص العهد اجلديد ستصل إىل عدد كبَت جداً جداً من االختالفات 

 العلماء يقولوف أف كثرة ادلصادر ىي الس بب الر ئيسي يف ضخامة عدد االختالفات 

 ساطة أقوؿ: قارف بُت ادلخطوطة السينائية وادلخطوطة الفاتيكانية, ما ىو عدد االختالفات بينهما ؟ولكن بب 

  ط ! فكم باحلري باقي ادلخطوطات !اختالؼ بُت سلطوطتُت فق 211إذا كاف العدد على سبيل ادلثاؿ 

[Mill was not exhaustive in his presentation of the data he had collected. He had, in fact, 
found far more than thirty thousand places of variation. He did not cite everything he 
discovered, leaving out variations such as those involving changes of word order.] Page 84. 

إن و مل يكتب كل ما  أكثر بكثَت من ثالثُت ألف موضع من االختالفات. يف الواقع, يف تقدميو للبيانات اليت امجعها. لقد وجد,يُكن شاماًل  "ِمّل"
 تغيَت ترتيب الكلمات.تاركاً اختالفات مثل تلك الػُمتعل قة ب اكتشفو,
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 تيةالػُمشكلة اليت تغيظ ُمعظم ادلسيحيُت ىي اآل 

 " اختالؼ 110111وجد أثناء ُمقارنتو للمصادر الػُمتاحة لو أكثر من  "ُجوف ِملّ حقيقة أف 

 ا ُمهم ة  ولكن و مل يضع كل االختالفات اليت وجدىا, ولكن و فقط وضع االختالفات اليت اعتقد أّن 

 110111 " نة !س 11أثناء دراستو لػُمد ة  "ُجوف ِملّ اختالفاً ُمهمًّا وجدىا 

[Still, the places he noted were enough to startle the reading public away from the 
complacency into which it had fallen based on the constant republication of the Textus 
Receptus and the natural assumption that in the T.R. one had the "original" Greek of the 
New Testament.] Page 84. 

واالفًتاض األبلو بأنو  ملَ ستػَ مُ ػص الالن  إعادة نشر  كثرةالر ضا الّذايّت ادلبٍت على   عن اً اء بعيدرّ كافية لدفع امجهور القُ   كانت  مع ذلك, ادلواضع اليت ذكرىا
 لعهد اجلديد.اليوناين ل "األصلي" )الن ص( م ميلك ادلرءلَ ستػَ مُ ػص الداخل الن  

[Now the status of the original text was thrown wide open to dispute. If one did not 
know which words were original to the Greek New Testament, how could one use these 
words in deciding correct Christian doctrine and teaching?] Page 84. 

كيف يستطيع   ,مل يستطع ادلرء أف يعرؼ أي الكلمات ىي األصلية بالنسبة للعهد اجلديد اليوناين اإذ .زاع شديداآلف وضع الن ص األصلي أصبح زلّل نِ 
 ؟ادلسيحية وتعاليمها  تقرير العقيدةادلرء أف يستخدـ ىذه الكلمات يف 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

o كما قاؿ األنبا شنودة: الت حريف ال ُيكتشف إال بالػُمقارنة 

o  ًعندما مت ت ُمقارنة حقيقية بُذؿ فيها اجُلهد والوقت, أصبحت الػُمشكلة واضحة جدا 

o والبد دائماً من التّأكيد على ارتباط فهم الن ص بالكلمات الػُمصاغ هبا الن ص 

o الكلمات قوالب ادلعاين كما ال خيفى على أحد 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


