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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 

 اخ المسيحيونسّالنُّ :(92الـ)المُحاضرة 

[The copying practices we have considered thus far have been principally those of the first 
three centuries of Christianity, when most of the copyists of the Christian texts were not 
professionals trained for the job but simply literate Christians of this or that congregation, 
able to read and write and so called upon to reproduce the texts of the community in their 
spare time.1] Page 71 

Note 1. For my understanding of the term professional scribe, see n. 8 in chapter 2. 

وص ادلسيحية من غَت صُ اخ الن  سّ عظم نُ عندما كاف مُ  ,ادلسيحية الثالثة األوىل فو األغلب إىل القر نتمي يف درسناىا إىل اآلف ت اليت النَّسخيَّة مارساتمُ ػال
 ,القراءة والكتابة قادرين على ,تمع أو ذاؾَ ا الػُمجمن ىذ ُمتعلِّمُتبل كانوا ببساطة مسيحيُت  ,على القياـ هبذه الوظيفة اً اللذين مل يتلقوا تدريب احملًتفُت,

 .يف أوقات فراغهم الػُمجتمع لكهاتديوص اليت صُ الن  ُمنهم إعادة إنتاج ولذلك طُلب 

 

 تعريف بارت إيرمان للنّاِسخ الـُمحترف:

Chapter 2, Note 8. By professional I mean scribes who were specially trained and/or paid to 
copy texts as part of their vocation. At a later period, monks in monasteries were typically 
trained, but not paid; I would include them among the ranks of professional scribes. 

وص كجزء من صُ َت قيامهم بنسخ الن  ظِ ي نَ قابل مادِّ ى مُ أو حيصلوف عل / بُت بشكل خاص ودرَّ اخ الذين كانوا مُ سّ ًتؼ" ىلءاء الن  زلُ أقصد بقويل "
ي؛ وردبا يشملهم تعريفي بُت طبقات هم مل يكونوا حيصلوف على مقابل مادِّ بُت, لكنَّ درَّ ىباف يف األديرة بصورة منطية مُ وظيفتهم. يف فًتة متأخرة, كاف الر  

 حًتفُت.مُ ػاخ السّ الن  
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 األولى: القرون نُّّساخ ُمواصفات

 :مهارات الّناِسخ 

o أحد ادلسيحيُت من عامة الشعب 

o  ًُمستوى تعليمي ضعيف جدا 

o  ُدرَّب على عملية النَّسخغَت م 

o قد ءا يستطيع قراءة ما يقـو بنسخو 

o ذلك باإلضافة إلى: 

 األدوات الكتابية البدائية 

 طريقة كتابة ادلخطوطات القددية 

 :أفعال الّناِسخ 
o كاف ُمهمالً ءا يقـو دبُراجعة أعمالو بعد انتهاء النَّسخ 

o وإذا قاـ بالػُمراجعة كاف حُيرِّؼ أو يضيف أو حيذؼ من النَّص 

o اإلضافة إلى ذلك:ب 

 كاف يقـو بتحريف النَّص ليمنع الػُمهرطقُت من استخدامو 

 كاف يقـو بتحريف النَّص ليجعلو أكثر توافقاً مع أفكاره األرثوذكسية 

 

[Because they were not highly trained to perform this kind of work, they were more prone 
to make mistakes than professional scribes would have been. This explains why our earliest 
copies of the early Christian writings tend to vary more frequently from one another and 
from later copies than do the later copies (say, of the high Middle Ages) from one another.] 
Page 71 

م األخطاء. ىذا  لوقوع يفلُعرَضًة  أكثر -بعكس الن ّساخ الػُمحًتفُت  - فقد كانوا مل حيصلوا على تدريٍب عاٍؿ يلىلهم للقياـ بعمل كهذا, بسبب أَّنَّ
رة أكثر شلا تأخِّ مُ ػخ السَ من نسخٍة ألخرى وبادلقارنة مع الن   كتابات ادلسيحيُت األوائل سبيل إىل اءاختالؼ يف العادةلرة بكِّ مُ ػخ السَ ر دلاذا كانت الن  فسِّ يُ 

 من واحدٍة ألخرى.( الػُمتأخِّرة ور الوسطىصُ اليت تنتمي إىل العُ  :)لنقل خ ادلتأخرةسَ زبتلف فيو الن  
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 تذكَّر المعلومات اآلتية:

  ـ(.ٖٓٗ) الفاتيكانيةـ( وادلخطوطة ٕٖ٘) السينائيةادلخطوطة 

  (.بدايات القرف الثالث) 57( والربديَّة ـٕٓٓ) 66الربديَّة 

 ! ًالفارؽ الزمٍت بُت ىذه ادلخطوطات صغَت جداً ولكن عدد اءاختالفات كثَتة جدا 

 وطات القددية ونص ادلخطوطات الػُمتأخِّرة ستجد آءاؼ اءاختالفات !إذا قارنت بُت نص ىذه ادلخط 

 .إذا قارنت بُت نص سلطوطات القرف اخلامس والّساِدس عشر ستجد أف اءاختالفات أقل نسبيًّا 

 

[Eventually a kind of professional scribal class came to be a part of the Christian intellectual 
landscape, and with the advent of professional scribes came more controlled copying practices, 
in which mistakes were made much less frequently.] Page 71 

اخ احملًتفُت ظهرت سّ ور ىلءاء الن  وبظه ,الّساحة الفكرية ادلسيحيةل جزًء من ثِّ سبُ  واليت حًتفُتمُ ػاخ ادلسيحيُت السّ يف النهاية أصبحت ىناؾ طبقة من الن  
 األخطاء بشكل أقل. تكرارواليت بسببها مت  ,اً باطة أكثر انضيَّ خِ سْ شلارسات نَ 

 

[Before that happened, during the early centuries of the church, Christian texts were copied in 
whatever location they were written or taken to. Since texts were copied locally, it is no 
surprise that different localities developed different kinds of textual tradition.] Page 72 

وص  صُ الن  ب فيو أو تلخذ إليو. وألف كتَ يف أي مكاف كانت تُ  تُنَسخ وص ادلسيحيةصُ كانت الن   لكنيسة,لوأثناء القروف األوىل  قبل أف حيدث ذلك,
 .ليس ُمفاجئاً لنا أف احمللِّيَّات الػُمختلفة قامت بتطوير أنواع سُلتلفة للن ُصوص خ زلليًّا,نسَ كانت تُ 

 

 :أو العائالت النَّصيَّة أنواع النُُّصوص المحلِّيَّة

  َّ(مصر) كنيسة اإلسكندريةسلطوطات  ي:رِ د  نْ ك  ص السَّ الن 
  َّ(والّشاـ )فلسطُت ةيَّ رِ ص  يْ كنيسة قـ  سلطوطات  ي:رِ ص  يْ ص الق  الن 
  َّآسيا( ةيَّ ينِ طِ نْ ط  سْ كنيسة القُ سلطوطات  ي:طِ نْ يز  ص البِ الن( 
  َّ(أوروبا وما يُقابلها) سا وإيطاليانْ ر  كنائس فـ  سلطوطات  ي:بِ رْ ص الغ  الن 
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 كيف اكتشفنا ىذه النُُّصوص المحلِّيَّة أو العائالت النَّصيَّة ؟

 ُىناؾ العديد من ادلخطوطات نعرؼ أماكن كتابتها 

 فيها بعض ادلخطوطات إنتاج جغرافية مت أماكن أي أننا نستطيع ربديد 

  ادلكاف اجلغرايف اليت مت إنتاجها فيهانقـو بتجميع ىذه ادلخطوطات حسب 

 عند ُمقارنة ىذه ادلخطوطات اليت مت كتابتها يف مكاف جغرايف واحد 

 ف كل رلموعة ُمرتبطة دبكاف جغرايف واحد ربتوي على خصائص ُمعيَّنةصلد أ 

 :ىذه الخصائص ىي 
o زُلدَّدة ُمنتشرة يف ىذه ادلخطوطات أخطاء عفوية 

o فات مقصودة أو شكل زُلدَّد للنص ُمنتشر يف ىذه ادلخطوطاتربري 

o أشكاؿ زُلدَّدة ذلجاء بعض الكلمات ُمنتشرة يف ىذه ادلخطوطات 

 

 المحلِّيَّة ؟ كيف تّم إنتاج ىذه النُُّصوص

 ىذه الن ُصوص احمللِّيَّة نتاج تفاعل ىذه الػُمجتمعات مع نص العهد اجلديد 

 ىذا التَّفاعل مع نص العهد اجلديد من أكثر من وجو 
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 والتَّقاليد من حيث الثقافة 
o إىل ظهور أشكاؿ زُلدَّدة ذلجاء بعض الكلمات الثقافة أدَّت 

o التَّقاليد أدَّت إىل وجود بعض الروايات أو اإلضافات ادلشهورة يف ىذا الػُمجتمع 

 من حيث األفكار الالىوتية 
o أدَّى إىل تغيَت النَّص وجعلو أكثر توافقاً مع األفكار الالىوتية الػُمنتشرة يف ىذا الػُمجتمع 

o  ًأدَّى إىل حذؼ بعض األفكار الالىوتية اليت زُبالف الػُمنتشر يف ىذا الػُمجتمعأيضا 

 هارات النُّساخمن حيث م 
o أدَّى إىل انتشار بعض األخطاء الػُمحدَّدة الػُمعتاد حدوثها يف ىذا الػُمجتمع 

o طريقة عمل ادلخطوطات وخط الكتابة والتنسيق ُمتشابو بُت ىذه ادلخطوطات 

 

[That is to say, the manuscripts in Rome had many of the same errors, because they 
were for the most part "in-house" documents, copied from one another; they were not 
influenced much by manuscripts being copied in Palestine; and those in Palestine took on 
their own characteristics, which were not the same as those found in a place like 
Alexandria, Egypt.] Page 72 

منسوخة من  "لالستخداـ احمللي", اً وثائق يف أغلب األحياف ألَّنا كانت ,ربتوي على نفس أنواع األخطاء يف روما ادلخطوطات بكلماٍت أخرى,
ت يف فلسطُت كانت ذلا خصائصها خَ سِ خ يف فلسطُت؛ وتلك اليت نُ نسَ بادلخطوطات اليت كانت تُ  اً تتأثر كثَت  ىذه ادلخطوطات مل ؛عضها البعضب

 .مل تكن ُمشاهبة دلا صلده يف مكاف مثل اإلسكندرية, يف مصر واليت ادلميزة,

 

[Moreover, in the early centuries of the church, some locales had better scribes than others. 
Modern scholars have come to recognize that the scribes in Alexandria—which was a major 
intellectual center in the ancient world—were particularly scrupulous, even in these early 
centuries, and that there, in Alexandria, a very pure form of the text of the early Christian 
writings was preserved, decade after decade, by dedicated and relatively skilled Christian 
scribes.] Page 72 
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اخ سّ أف نُ  العلماء ادلعاصروف أدرؾ اخ أفضل من اليت لألماكن األخرى.سّ كانت لبعض األماكن نُ  رة للكنيسة,بكِّ مُ ػ, يف القروف الباإلضافة إىل ما سبق
أي يف  ىناؾ,أف و  ,بكِّرةالػمُ حىت يف ىذه القروف  ,ُمدقِّقُتبشكل خاص كانوا  - ا يف العامل القدميرئيسيًّ  ايًّ كرِ فِ  اً اليت كانت مركز  - اإلسكندرية

 ا.ماىرين نسبيًّ و  كرَّسُتاخ مسيحيُت مُ سّ عرب نُ  ,َعْقد بعد َعْقد ,اً كتابات ادلسيحيُت األوائل زلفوظ  وصصُ قاِء من نُ اإلسكندرية, ظل شكٌل شديُد النَّ 

 

 التَّعليق على التَّرجمة:

 ذوي الضَّمائر الحيَّة: الًتمجة القددية 

 ُمد قِّقين: الًتمجة اجلديدة 

 كلمة اإلصلليزية الػُمستخدمة ىي الscrupulous 

  ِّقىذه الكلمة تعٍت: كثَت الش كوؾ أو ُمدق 

  للتَّعبَت عن احًتافية الّناِسخىذه الكلمة اإلصلليزية مت استخدامها 

 

 ُنّساخ اإلسكندرية تعني عدم تحريفهم للنَّص ؟ ىل مهارة

 النقلبالطبع ءا, ألف ادلهارة ادلهنية ءا تعٍت األمانة يف  

 :قاـ بارت إيرماف دبُناقشة الكثَت من التحريفات ادلنسوبة لُنّساخ اإلسكندرية يف كتابو 

Bart D. Ehrman: The Orthodox Corruption of Scripture, The Effect of Early 
Christological Controversies on the Text of the NT. 

 

[When did the church begin to use professional scribes to copy its texts? There are good 
reasons for thinking that this happened sometime near the beginning of the fourth 
century.] Page 72. 

ة تدفعنا إىل اءاعتقاد بأف ذلك قد حدث يف وقت ما قريب من عَ قنِ ىناؾ أسباب مُ  ؟ وصهاصُ خ نُ سْ ًتفُت لنَ اخ زلُ سّ يف استخداـ نُ مىت بدأت الكنيسة 
 بداية القرف الرابع.
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[Until then, Christianity was a small, minority religion in the Roman Empire, often 
opposed, sometimes persecuted. But a cataclysmic change occurred when the emperor of 
Rome, Constantine, converted to the faith about 312 C.E.] Page 72. 

. اً أحيان يبعذِ وللتَّ  ت ىذه األقلية لالضطهاد,ضَ عرَّ ما تَ  اً كثَت  كانت ادلسيحية ديانة صغَتة تعتنقها أقلية داخل اإلمرباطورية الرومانية, قبل ذلك احلُت,
 .اً تقريبـ ٕٖٔإىل اإلدياف عاـ  قسطنطُت, وقع حينما ربوؿ إمرباطور روما, اً عنيف اً يَت ولكنَّ تغ

 

 :م527 وصف المسيحية قبل مجمع نقية

 ادلسيحية ُمنذ بدايتها كانت ُتعاين من اضطهاد اليهود والروماف على السواء 

 كثَتة ُمتعدِّدة, ىذه الفرؽ الػُمختلفة كانت تتصارع اً أصبحت ادلسيحية فرق 

  َّةالفرقة ادلسيحية اليت تطورت عقائدىا فأصبحت عقيدة أثناسيوس كانت أقلي 

 الفرقة ادلسيحية اآلريوسية كانت ُمنتشرة بشكل كبَت جداً يف كل أضلاء العامل 

 أصبحت كل فرقة مسيحية تعاين من اءاضطهاد على ثالث ُمستويات 

o اإلمرباطورية الرومانيةادلستوى األوؿ : 

o اليهود  ستوى الثاين:ادل 

o :الفرؽ ادلسيحية الػُمخالفة ادلستوى الثالث 

 :يف وسط كل ىذه اءاضطهادات مل يتَسنَّ للمسيحيُت الرَّفاىّيات اآلتية 

o التَّعليم العايل والتَّدريب اءاحًتايف على النَّسخ وصناعة الُكُتب 

o خمة ربوي الُكُتب الػُمقدَّسة ادلسيحية كاملةإنتاج رُللَّدات ض 

 

[Suddenly Christianity shifted from being a religion of social outcasts, persecuted by local mobs 
and imperial authorities alike, to being a major player in the religious scene of the 
empire.] Page 72. 

إىل ءاعٍب  وسلطات اإلمرباطورية على حٍد سواء,العصابات احمللِّيَّة  ُت بأيديبِ عذَّ مُ ػالو  ,اجتماعيًّامن كوَّنا ديانة ادلنبوذين فجأة تغَت حاؿ ادلسيحية 
 اإلمرباطورية. رئيسّي يف ادلشهد الديٍت يف
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[Not only were persecutions halted, but favors began to pour out upon the church from the 
greatest power in the Western world. Massive conversions resulted, as it became a popular 
thing to be a follower of Christ in an age in which the emperor himself publicly proclaimed his 
allegiance to Christianity.] Page 72. 

ربو ءات ضخمة )أي: دخوؿ  وقد نتج عن ذلك بل واَّنالت العطايا على الكنيسة من القوة األعظم يف العامل الغريب. فحسب, يبعذِ ف التَّ مل يتوقَّ 
 يف عصٍر زعم فيو اإلمرباطور نفسو عالنيًة التزامو بادلسيحية. اً شائع اً من أتباع ادلسيح أمر  اً أف تكوف تابع ألنو قد أصبح ,الكثَتين إىل ادلسيحية(

[More and more highly educated and trained persons converted to the faith. They,  
naturally, were the ones most suited to copy the texts of the Christian tradition. There are 
reasons to suppose that about this time Christian scriptoria arose in major urban areas.2] Page 
72, 73. 

Note 2. For an argument that there is no evidence of scriptoria in the earlier centuries, see 
Haines Eitzen, Guardians of Letters, 83 to 91. 

خ سْ لنَ  ةا إىل ادلسيحية. وكاف من الطبيعي أف يكونوا األشخاص األكثر أىليّ و لُ وَّ بُت ربَ درَّ مُ ػعداد أكرب وأكرب من احلاصلُت على تعليم عاٍؿ ومن الأ
 احلضرية الرئيسية.يف ادلناطق  "وَِرش َعَمل ادلخطوطات" من ىذه الفًتة ظهرت اً ناؾ أسباب ذبعلنا نفًتض أف قريبىُ  يد ادلسيحي.قلِ وص التَّ صُ نُ 

 م:527وصف المسيحية بعد مجمع نقية 

 بعد اعتناؽ اإلمرباطور قسطنطُت ادلسيحية 

 أصبحت ادلسيحية ىي الديانة الرمسية لإلمرباطورية الرومانية 

 ولكن ما زاؿ ُىناؾ صراعات كثَتة بُت الفرؽ ادلسيحية الػُمختلفة 

 ىذه الصراعات أدَّت إىل فتنة كبَتة يف مجيع أضلاء اإلمرباطورية 

 بققامة رلمع مسكوين يف مدينة نقيةلذلك أمر اإلمرباطور قسطنطُت  

 حىت يتسٌتَّ للمسيحيُت الوصوؿ لقرار خبصوص ادلسائل الػُمختلف عليها بُت الفرؽ 

 الطرفاف الرئيسياف يف رلمع نقية كانا أثناسيوس الرسويل وآريوس 

  هاومت حرماف كل من خالف "ادلسيحيةىي " "أثناسيوس عقائد"ـ أصبحت ٕٖ٘بعد رلمع نقية 

   عقائد أثناسيوسكل كتابات آريوس الػُمخالفة لومت حرؽ 

 أصبحت مسيحية أثناسيوس ىي الدِّيانة الرمسية لإلمرباطورية الرومانية 

 اسيوس بشكل كبَت جداً جداً أثن مسيحيةاإلمرباطور بدعم  بدأ 

  ادلشهد الديٍت عن مت إقصاء كل الػُمخالفُتبالطبع و 
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[A scriptorium is a place for the professional copying of manuscripts. We have hints of 
Christian scriptoria functioning by the early part of the fourth century.] Page 73. 

 تلميحات لػ "وَِرش" مسيحية لعمل ادلخطوطات لدينا .للن ّساخ الػُمحًتفُت يقوموف فيها بَنسخ ادلخطوطات مكاف ىي"ورشة عمل ادلخطوطات" 
 القرف الرابع. ذ بداياتمن اً قريبتكانت تعمل 

[In 331 C.E. the emperor Constantine, wanting magnificent Bibles to be made available to 
major churches he was having built, wrote a request to the bishop of Caesarea, Eusebius, 3 to 
have fifty Bibles produced at imperial expense.] Page 73. 

Note 3. Eusebius is widely known today as the father of church history, based on his ten 
volume account of the church's first three hundred years. 

 ة,يَّ رِ يصَ أسقف قَ  آمراً , كاف يبنيهالكنائس الرئيسية اليت  ل سةقدَّ مُ ػب التُ من الكُ  فخمة خسَ توفَت نُ  أرادالذي  كتب اإلمرباطور قسطنطُت,ـ  ٖٖٔيف 
 .طوريةس على نفقة اإلمرباقدَّ مخسُت كتاب مُ مسئولية إنتاج  يتوىلَّ  أف يوسابيوس,

 :كالم بروس متزجر بخصوص السينائية والفاتيكانية

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition, Important Witnesses to tlie 
Text of the New Testament, Page 68, 69. 

[On the other hand, some scholars believe that these two manuscripts were originally 
among the 50 copies of the Scriptures that the Emperor Constantine commissioned 
Eusebius to have written (see pp. 15-6). Indeed, T. C. Skeat of the British Museum has 
suggested that Codex Vaticanus was a "reject" among the 50 copies, for it is deficient in 
the Eusebian canon tables, has many corrections by different scribes, and, as mentioned above, 
lacks the books of Maccabees, apparently through an oversight. Whether a "reject" or not, 
however, the text has been regarded by many scholars as an excellent representative of the 
Alexandrian type.] 

واليت  للُكُتب الػُمقدَّسة ةخَ سْ مسُت نُ اخلضمن  كانتا  (أي: السينائية والفاتيكانيةىاتُت ادلخطوطتُت ) بعض العلماء يعتقدوف بأفعلى اجلانب اآلخر, 
ادلخطوطة الفاتيكانية كانت  اقًتح أف يطاينسكيت العامل بادلتحف الرب  ت. س.. بالفعل قاؿ كتبهالي فوَّؽ اإلمرباطور قسطنطُت يوسابيوس القيصري

اخ سّ نُ  بواسطةربتوي على تصحيحات كثَتة  ,يوسابيوس قوائم قانوف, حيث أَّنا غَت موجودة يف وحذفت من اخلمسُت نسخة "مرفوضة"سلطوطة 
, اعترب على الرَّغم من ذلك, أـ ءا "مرفوضة". سواء كانت , غالباً بسبب السهوءا ربتوي على أسفار ادلكابيُت -كما ذكرنا سابقاً   -وأيضاً  ,سلتلفُت

 .ص السكندريص ادلوجود يف ادلخطوطة منوذج شلتاز للنَّ العديد من العلماء النَّ 
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 :بخصوص الخمسين نُسخةكالم يوسابيوس 

Eusebius: Life of Constantine, Book IV, Chapter 36, 37. 

http://www.newadvent.org/fathers/25024.htm 

Chapter 36. Constantine's Letter to Eusebius on the Preparation of Copies of the Holy 
Scriptures: It happens, through the favoring providence of God our Saviour, that great 
numbers have united themselves to the most holy church in the city which is called by my 
name. It seems, therefore, highly requisite, since that city is rapidly advancing in prosperity in 
all other respects, that the number of churches should also be increased. Do you, 
therefore, receive with all readiness my determination on this behalf. I have thought it 
expedient to instruct your Prudence to order fifty copies of the sacred Scriptures, the 
provision and use of which you know to be most needful for the instruction of the Church, to 
be written on prepared parchment in a legible manner, and in a convenient, portable 
form, by professional transcribers thoroughly practiced in their art. The catholicus of 
the diocese has also received instructions by letter from our Clemency to be careful to furnish 
all things necessary for the preparation of such copies; and it will be for you to take 
special care that they be completed with as little delay as possible. You have authority also, in 
virtue of this letter, to use two of the public carriages for their conveyance, by which 
arrangement the copies when fairly written will most easily be forwarded for my personal 
inspection; and one of the deacons of your church may be entrusted with this service, who, on 
his arrival here, shall experience my liberality. God preserve you, beloved brother! 

 

Chapter 37. How the Copies were provided: Such were the emperor's commands, which 
were followed by the immediate execution of the work itself, which we sent him in 
magnificent and elaborately bound volumes of a threefold and fourfold form. 

 

 

 

 

http://www.newadvent.org/fathers/25024.htm
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 تعليق بروس متزجر على كالم يوسابيوس:

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition, The Text Of The New 
Testament, Page 15, 16. 

[The suggestion has been made by several scholars that the two oldest parchment 
manuscripts of the Bible that are in existence today, namely Codex Vaticanus and 
Codex Sinaiticus (see Chapter 2 for descriptions of these manuscripts), may have been 
among those ordered by Constantine. It has been pointed out that Eusebius' curious 
expression "volumes of threefold and fourfold forms" agrees with the circumstance that 
these two codices have, respectively, three columns and four columns on each page. 
There are, however, one or two indications that point to Egypt as the place of origin of Codex 
Vaticanus, and the type of text found in both codices is unlike that used by Eusebius. 
The most that can be said with certainty, therefore, is that Codices Vaticanus and Sinaiticus are 
doubtless like those that Constantine ordered Eusebius to have copied.] 

[Eusebius treated this request with all the pomp and respect it deserved, and saw that it was 
carried out. Obviously, an accomplishment of this magnitude required a professional 
scriptorium, not to mention the materials needed for making lavish copies of the Christian 
scriptures.] Page 73. 

ه الػُمهمَّة الضخمة فقف تنفيذ مثل ىذ وعمل على تنفيذه. وكما ىو واضح, تعامل يوسابيوس مع ىذا الطلب بكل األهبة واءاحًتاـ اللذاف يستحقهما,
 سة ادلسيحية.قدَّ مُ ػخ باىظة من الكتابات السَ نُ  عملناىيك عن ادلواد الالزمة ل ,"ورشة احًتافية لعمل ادلخطوطات" بيتطل

 

 :ما نحتاجو إلتمام عمل مخطوطة مثل السينائية

 الكامل حيتوي على العهدين القدمي واجلديدادلخطوطة السينائية كتاب ُمقدَّس ب 

 (سفر 2ٕ) واجلديد (سفر 3ٖ) زبيَّل حجم النَّص ادلوجود يف العهدين القدمي 

 صفحاتمدبوغ وُمقطَّع على شكل  نص ادلخطوطة السينائية مكتوب على جلد حيواف 

 !ىل تتخيل عدد احليوانات اليت مت ذحبها من أجل احلصوؿ على اجللود الالزمة لتدوين كل ىذا النَّص ؟ 

 بعد دبغ وتقطيع اجللد إىل صفحات, جيب أيضاً ربضَت األحبار واألقالـ وربديد شكل الصفحة 

 أربعة أعمدة مت تقسيم صفحة ادلخطوطة السينائية إىل 



 [12..... ] شرح كتاب: ربريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

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

 اآلف جيب تقسيم عمل الكتابة بُت الن ّساخ الذين سيعملوف يف ىذا ادلشروع 

 بعد ىذا جيب ُمراجعة العمل بعد إسباـ الكتابة وترتيب الصفحات واألسفار ومجعها يف كتاب 

 كم من الوقت ضلتاج إلسباـ فقط ادلخطوطة السينائية ؟ كم عدد من الن ساخ ضلتاج ؟ 

 

[We are clearly in a different age from just a century or two earlier when local churches would 
simply request that one of their members cobble together enough free time to make a copy of a 
text.] Page 73. 

ببساطة من أحد أعضائها أف يُوفِّر ذلا كانت الكنائس احمللِّيَّة تطلب   قرف فقط أو قرنُت عندماسُلتلف عّما ُكّنا فيو ُمنذ يف عصر  بالتأكيدضلن اآلف 
 بعضاً من وقت فراغو لعمل نُسخة من نصٍّ ما.

 

[Starting in the fourth century, then, copies of scripture began to be made by professionals; this 
naturally curtailed significantly the number of errors that crept into the text. Eventually, as the 
decades grew into centuries, the copying of the Greek scriptures became the charge of monks 
working out of monasteries, who spent their days copying the sacred texts carefully and 
conscientiously.] Page 73. 

كبَت من عدد األخطاء اليت تسللت إىل   ىذا حدَّ بشكلٍ  حًتفُت؛مُ ػعن طريق النُّسخ الُكُتب الػُمقدَّسة تُنَتج  أصبحت من القرف الرابع, دءً بلذلك 
ىباف اللذين يعملوف يف بعد أف مرَّت ليس فقط عشرات السنُت بل قروف, أصبح نسخ ادلخطوطات اليونانية يقع على عاتق الر   ,األمر َّناية يف ص.النَّ 

 سة بعناية وبضمَت حّي.قدَّ مُ ػوص الصُ خ الن  سْ اللذين قضوا أيامهم يف نَ  األديرة,

 

 الحظ النَّقاط اآلتية:

 " ضمير حيّ ما ادلقصود بعبارة "conscientiously ؟ 

 ادلقصود من ىذه العبارة التَّعبَت عن عمل الن ّساخ وأَّنم يقوموف بعملهم على أكمل وجو 

 أي أَّنم يقوموف بنسخ الن ُصوص باىتماـ, أي سيقل عدد األخطاء العفوية أثناء النَّسخ 

  َّعبَت أيضاً ءا يعٍت عدـ حدوث ربريفات مقصودة أثناء عملية النَّسخولكن ىذا الت 
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[This practice continued on down through the Middle Ages, right up to the time of the 
invention of printing with moveable type in the fifteenth century. The great mass of our 
surviving Greek manuscripts come from the pens of these medieval Christian scribes who 
lived and worked in the East (for example, in areas that are now Turkey and Greece), known 
as the Byzantine Empire.] Page 73. 

أغلبية سلطوطاتنا اليونانية  يف القرف اخلامس عشر.كة تحرِّ مُ ػباعة باحلروؼ الإىل عصر اخًتاع الطِّ  وءاً صُ وُ  ور الوسطى وعربىا,صُ العُ  استمر ىذا األمر منذ
رؽ )يف ادلناطق الواقعة اآلف طى اللذين عاشوا وعملوا يف الشَّ ُت إىل القروف الوسمِ تَ نْ مُ ػساخ ادلسيحيُت الأقالـ ىلءاء الن  الباقية بُت أيدينا جاءت بواسطة 

 ة.مرباطورية البيزنطيَّ ادلعروؼ باسم اإل يف تركيا واليوناف على سبيل ادلثاؿ(,

 

[For this reason, Greek manuscripts from the seventh century onward are sometimes 
labeled "Byzantine" manuscripts.] Page 73. 

 ة".ادلخطوطات "البيزنطيَّ ب اً أحيان ى ادلخطوطات اليونانية اليت يعود تارخيها إىل القرف السابع فما فوؽسمّ وذلذا السبب, تُ 

 

[As I have pointed out, anyone familiar with the manuscript tradition of the New Testament 
knows that these Byzantine copies of the text tend to be very similar to one another, whereas 
the earliest copies vary significantly both among themselves and from the form of text found in 
these later copies.] Page 73. 

ُمشاهبة لبعضها البعض بشكل   ةالبيزنطيَّ  ن َسخم أف ىذه اليعل التَّقليد النَّصي دلخطوطات العهد اجلديدأي شخص لو معرفة  ,اً سبقمُ وكما أوضحت 
 .أف الن سخ األقدـ ربتوي على اختالفات واضحة سواء بُت بعضها البعض أو بينها وبُت ادلخطوطات الػُمتأخِّرة , يف حُتكبَت

 

[The reason for this should now be clear: it had to do with who was copying the texts  
(professionals) and where they were working (in a relatively constricted area). It would be a 
grave mistake, though, to think that because later manuscripts agree so extensively with one 
another, they are therefore our superior witnesses to the "original" text of the New 
Testament.] Page 73, 74. 

)يف  سخحًتفُت( ومكاف قيامهم بعملية النَّ مُ ػ)الدبن كاف يقـو بنسخ الن ُصوص  لو عالقة : ىذا األمرجيب أف يكوف واضحًا اآلف السبب وراء ذلك
أَّنا  -ف ىذه ادلخطوطات الػُمتأخِّرة متشاهبة بشكل كبَت بسبب أ - من اخلطأ الفادح اءاعتقادسيكوف  غم من ذلك,على الرَّ  (.اً نسبي نطاؽ زلدود
 .أفضل شواىدنا للنص "األصلي" للعهد اجلديدذلذا السبب 
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 اقرأ العبارة ُمتَِّصلة:

It would be a grave mistake to think that they are our superior witnesses to the 
"original" text of the New Testament 

 لعهد الجديدللنص "األصلي" شواىدنا ل أفضل أنهمب االعتقادالخطأ الفادح  سيكون من

 

 نّص األغلبية والنَّص التَّقليدي:

 :اجلريدة النقديةأنصح بقراءة اآليت من 

 ماذا عن نص األغلبية ؟ ميشيل مارلو 

 اختالؼ نص األغلبية عن النَّص الػُمستلم 

 

[For one must always ask: where did these medieval scribes get the texts they copied in so 
professional a manner? They got them from earlier texts, which were copies of yet earlier texts, 
which were themselves copies of still earlier texts.] Page 74. 

وص اليت نسخوىا هبذه الطريقة صُ ُت إىل القروف الوسطى على ىذه الن  مِ تَ نْ مُ ػاخ السّ أين حصل ىلءاء الن   :اً ؿ دائمءأف يتسا اإلنسافينبغي على  وذلك
 وص أخرى أقدـ.صُ ٌخ من نُ سَ اليت ىي بدورىا نُ  وص أقدـ,صُ من نُ  ةخو نسأيضاً م اليت ىي وص أقدـ,صُ د حصلوا عليها من نُ ؟ لق اءاحًتافية

 

[Therefore, the texts that are closest in form to the originals are, perhaps unexpectedly, 
the more variable and amateurish copies of early times, not the more standardized 
professional copies of later times.] Page 74. 

 خ  األحدثسَ وليس الن   ,للعصور األوىل الن َسخ األكثر اختالفات وأقل احًتافية ع,توقِّ ا وبشكل غَت مُ دبَّ رُ , ىي ألصوؿشكليًّا ل األقرب ُصوصلذلك, الن  
 .شاهبةمُ ز بأَّنا أكثر احًتافية و اليت تتميَّ 
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