
  



 ممدمة المترجمٌن

من عادة كبار علماء وخبراء النمد النصً للعهد الجدٌد أن ٌكتبوا ممدمة موجزة لبل البدء فً مؤلفاتهم عن التعلٌمات 

. والمطالع لتلن ، وفً نهاٌة المؤلؾ ٌكتبون بعض المالحك الهامةالنصٌة واألدوات النمدٌة لنصوص كتب العهد الجدٌد

ٌكتشؾ أنها تحوي عصارة المعلومات التً تلزم الباحث والدارس لعلم النمد النصً للعهد الجدٌد والمالحك، الممدمات 

العلم الذي هو بصدد الخوض وأنها تؽنٌه عن لراءة العدٌد من المؤلفات المطولة فً هذا العلم وتمده برؤٌا واضحة لذلن 

 وته لراءة هذه الممدمات. رى أنه من الضروري لمن أراد االهتمام بهذا العلم أال تففٌه. ون

نحن مجموعة من خرٌجً "برنامج المحاور التخصصً، تخصص األدٌان"، درسنا فً منهج هذا البرنامج المبارن طرفا 

المكتبة العربٌة فمٌرة فً مثل هذه المؤلفات العظٌمة رأٌنا من  من هذا العلم الشٌك "النمد النصً للعهد الجدٌد" ورأٌنا أن

الممدمات لكتب أعالم هذا العلم الؽربٌٌن، لٌكون عونا للدارس العربً لعلم النمد النصً للعهد الجدٌد فً المهم ترجمة هذه 

 اصٌل هذا العلم الجدٌر بالدراسة.اإلحاطة باألطر والمواعد الكلٌة والمفاهٌم العامة التً تسهل له السٌر فً طرٌك إتمان تف

 من أعالم النمد النصً للعهد الجدٌد.  لبالةامة من الكتب اله ألربعةمدم ممدمة وفً البداٌة سن

(، "مرشد نصً للعهد الجدٌد 6002" )A Textual Guide to the Greek New Testamentالكتاب األول هو "

وفٌه ٌشرح المؤلؾ بأسلوب بسٌط المصطلحات ( Roger L. Omanson)الٌونانً" تألٌؾ "روجر إل أومانسون"، 

ً للعهد الجدٌد حٌث ذكر األعداد المتاحة من المخطوطات المختلفة وكٌفٌة تسمٌة المصادر التً األساسٌة لعلم النمد النص

 اعتمدت علٌها محاوالت الوصول أللرب نص ممكن إلى النص الٌونانً األصلً للعهد الجدٌد.

لى "التعلٌك النصً ع" "Textual Commentary on the Greek New Testament (1971)هو  الثانًالكتاب 

وفٌه ٌوضح المؤلؾ كٌؾ نشأت  ".Bruce M. Metzgerٌد بالٌونانٌة" تألٌؾ البروفٌسور "بروس متزجر" "دالعهد الج

المراءات المختلفة ودوافع ذلن، وأنها اتخذت صفات محلٌة متأثرة بالمولع والكنٌسة التً رعت تلن النصوص، مما أدى 

صاؾ تلن األنواع النصٌة، وأسماء المخطوطات التً حوت كل إلى ظهور أنواع نصٌة مختلفة. ولد أوضح المؤلؾ أو

 نوع.

"التعلٌك على نصوص وترجمات  "New Testament Text and Translation Commentary" هو لثوالكتاب الثا

ولد وصؾ المؤلؾ فٌه نبذة عن ". Philip W. Comfort" تألٌؾ البروفٌسور "فٌلٌب كومفورت" "(6002)العهد الجدٌد 

الطبعات واإلصدارات للعهد الجدٌد، ذكر ملخصا عما ٌعنٌه مصطلح "النمد النصً للعهد الجدٌد" ومنهجٌاته والمعاٌٌر أهم 

وأوضح أن النص المستخدمة فً تفضٌل لراءة على أخرى من ضمن تملٌد المراءات المختلفة التً لدمتها لنا المخطوطات. 

ولكنه مشتك من عدد محدود من المخطوطات ذات  رؼم أنه من مشتماته، بالكامل المستلم ال ٌمثل نص األؼلبٌة البٌزنطً

وسرد األحرؾ الصؽٌرة المتأخرة تارٌخٌا، وأنه تم حذؾ العدٌد من أعداد العهد الجدٌد منه حٌث ذكرها المؤلؾ تحدٌدا. 

ة لابمة كاملة المؤلؾ أٌضا لابمة بأوثك وأصح المخطوطات لكل فصل من فصول العهد الجدٌد. كما وضع فً النهاٌ

وأخٌرا لدم بأسماء المخطوطات المكتشفة حتى اآلن مع ذكر تارٌخ منشبها وأهم محتوٌاتها من نصوص العهد الجدٌد. 

تضارب  أما المالحك الخاصة بالكتاب فتمدم لمحات عن مشاكل المؤلؾ لابمة بشرح المصطلحات الهامة المستخدمة.

وكذلن تبٌن لٌام نساخ  ،من صعوبات ذلن سببوما فً اختٌار النصوص األلرب لألصل، المنهجٌات المستخدمة 

المخطوطات بالمشاركة والتفاعل مع النص كمراء نمدٌٌن له مع ملبهم للفجوات التً ٌرون ضرورة ملبها بزٌادات من 

 . بهدؾ الهوتً ه، أو تعدٌلالتً لد تصل إلى إضافة عدد أو أعداد كاملة لجبر النمص فً تفاصٌل النصو ،عندهم

عادات النساخ فً بردٌات "" Scribal Habits in Early Greek New Testament papyriوالكتاب الرابع هو "

أن نساخ العهد الجدٌد لم   لمؤلؾ إلى. ولد أشار ا"James R. Royse" "جٌمس أر روٌسًتألٌؾ "" العهد الجدٌد الٌونانً

نساخ لٌام  ٌكونوا على نفس الدرجة من الكفاءة واألمانة فً النسخ وأن بعضهم لم ٌكن مسٌحٌا فً الوالع، وأوضح

وبطرٌمة حرة وؼٌر منضبطة بأي  ،البردٌات وؼٌرها من مخطوطات العهد الجدٌد بكل تؽٌٌر ممكن أو ٌخطر على البال

من بٌن المراءات العتبارها األصلٌة، خذ بهذه المراء أو تلن ألماء فً وضع لوانٌن تحكم متى ٌكون الواعد مما حٌر العل

 المختلفة التً نتجت من تدخل النساخ فً تؽٌٌر النص بدال من نسخه بأمانة.

لكً ٌسهل على المارئ الرجوع للنسخة  الكتب األصلٌةوٌالحظ أن ترلٌم الصفحات فً الترجمة مطابك لترلٌم صفحات 

 اإلنجلٌزٌة والوصول للنص بسرعة.

 عٌننا على تصوٌب وتنمٌح هذا العمل لألفضل.رجو من كل من لرأ هذا الترجمة أال ٌبخل علٌنا بمالحظة أو تعلٌك ٌنو
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 مقدمة الكتاب األول: مرشد نصً للعهد الجدٌد الٍىنانً

 تألٍف 



 روجر إل أومانسىن



 

 حٌظؼ٠َف رخٌّئٌف

 

ِخْٔٔٛ ِؼظُ ك١خطٗ ح١ٌّٕٙش ٌظَؿّش حٌىظخد حٌّميّ ِغ حطلخى ؿّؼ١خص حٌىظخد حٌّميّ، ٚأٌف ا ٍٚؿَ وَّ

ِٕٚٙخ ٌ٘ح حٌىظخد. ٠ظ١ِّ أٍٓٛرٗ رخٌٟٛٛع ٚط١ٟٛق حٌّٜطٍلخص حٌظم١ٕش رؤٌفخظ غ١َ  حٌؼي٠ي ِٓ حٌّمخ٨ص ٚحٌىظذ

 طم١ٕش ٠فّٙٙخ حٌمخٍة حٌؼخىٞ حٌغ١َ ِطٍغ ػٍٝ ػٍُ حٌٕمي حٌٕٜٟ فٟ حٌٔخرك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِميِش حٌىظخد

 طؼ٠َف حٌٕمي حٌٕٜٟ ٚحٌغَٝ ِٕٗأ٨ٚ: 

رؤوزَ  فٟ حٌّوط١ٛخص حٌمي٠ّش ِٓ أؿً طلي٠ي حٌٕٚ حٌيل١ك حٌىظخر١شحٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي ٘ٛ ىٍحٓش حٌٕٜٛٙ 

هطخء رخٌظغ١١َحص ٚح٤ حٌٕٔخم"( لزً أْ ٠مَٛ ِٓ حٌّئٌف حٌظٛل١ؼخصحٌٕٔن ِغ ليٍ ِّىٓ ٌٍىظخرخص ح١ٍٛ٤ش )طّٔٝ "

 :، فبْ ٌٖ٘ حٌّّٙش ٌٙخ ػ٩ػش ؿٛحٔذ ٍث١ٔ١ش(1)ٌِّ٘ٛ أٗخٍأػٕخء ٔٔوُٙ ٌٙخ. وّخ 

أ١ّ٘ش ٚطؤػ١َحص ح٤ىٌش ِٓ أؿً طلي٠ي  ي٠َ( طط٠َٛ ِٕٙـ١ش ٠ظُ ِٓ ه٩ٌٙخ طم١١ُ ٚطم2؛ )ؿّغ ح٤ىٌش ٚطٕظ١ّٙخ (1)

حٌٕٚ اٌٝ حٌلي حٌٌٞ  حٔظمخي٠ن ( اػخىس رٕخء طخ3ٍ؛ ٚ)ٍفش ٠ّؼً حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ ػٍٝ ح٤ٍؿقأٞ ِٓ حٌمَحءحص حٌّوظ

 .طّٔق رٗ ح٤ىٌش حٌزخل١ش

٨ ٠ظؼٍك حٌٕمي حٌٕٜٟ رٛكٟ حٌؼٙي حٌـي٠ي ٨ٚ ٠ظؼخًِ ِغ ِٔؤٌش ِخ اًح وخٔض حٌىظخرخص ح١ٍٛ٤ش طلظٛٞ ػٍٝ أهطخء 

فٟ حٌّلظٜٛ أَ ٨. حٌّوط١ٛخص ح١ٍٛ٤ش غ١َ ِٛؿٛىس. حٌّوط١ٛخص حٌٛك١يس حٌّٛؿٛىس ح١ٌَٛ ٟ٘ ٔٔن ِٓ حٌٕٔن. 

ليَ ِوط١ٛش فٟ أٞ ؿِء ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي ػزخٍس ػٓ لطؼش ِٓ ٍٚق حٌزَىٞ طلظٛٞ فم٢ ػٍٝ ػيى ل١ًٍ ِٓ أ

P، حٌّّٔخس ١ً ٠ٛكٕخ. ٠ؼٛى طخ٠ٍن ٌٖ٘ حٌمطؼشِٓ أـ ح٤ػيحى
52

رؼي ح٩١ٌّى. ٨كع أ٠ً٠خ أٔٗ  125 ػخَ ، اٌٝ كٛحٌٟ

لي٠غ حٌؼخَ، ا٨ أْ حٌؼٍّخء ٠ٔظويِٛٔٙخ رخٌّؼٕٝ ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ وٍّش "ٔمي" غخٌزًخ ِخ طٔظويَ ر٘ىً ٍٓزٟ فٟ حٌ

. ػخىس ِخ ٠ىْٛ حٌّظَؿّْٛ ح٠ٌٌٓ ٌُ ٠يٍٓٛح حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي "(ٌٕٚػٍٝ ح"طم١١ُ حٌي١ًٌ )ح٠٦ـخرٟ رّؼٕٝ 

 أُٔٙ ػٍٝ ىٍح٠ش رخ٨هظ٩فخص ح١ٌٜٕش فٟ حٌّوط١ٛخص حٌمي٠ّش، ك١غ 

-------------------------- 

؛ىحَُٚٔ  .ٍٚٓخثٍٗ )ِلٍَ ؿ١َحٌي اف ٘ٛػٍْٛ ٚآهَْٚ ٌِّْٛ، "حٌٕمي حٌٕٜٟ" فٟ لخِّٛ رٌِٛخ٠ىً ىر١ٍٛ ٘ 1 

ط١َ٘ حٌؼي٠ي   .Ill: Inter Varsity Press ،(1993) ،927 ِطزؼش أظَ فخٍٓظٟ ،Downers Groveؿَٚف 

َ اٌيْٚ ؿخٞ ِٓ حٌيٍحٓخص حٌلي٠ؼش اٌٝ أْ حٌؼٍّخء حٓظويِٛح ِٜطٍق "حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ" اٌٝ كي ِخ رٌٔحؿش. حٔظ

 92ا٠ذ، "طؼيى حٌظىخفئ ٌٍّٜطٍق" حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ "فٟ ٔمي ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي،" َِحؿؼش ٘خٍفخٍى ح٩ٌ٘ٛط١ش 

خ ر٘ىً  Epp ذ ا٠ذ. وظ245-81(: 1999) ًِ فٟ ِىخْ آهَ أْ حٌّٜطٍق ح٤ٍٟٛ حٌٌٞ غخٌزًخ ِخ ٠ىْٛ ِفٙٛ

ي ٚٔمٍٙخ، ٠ٚـذ فُٙ ح٤ًٛ ِٓ ح٢ْ فٜخػيًح ِز٢ٔ لي طُ طـِثظٗ رٔزذ كمخثك و١ف١ش طى٠ٛٓ وظخرخص حٌؼٙي حٌـي٠

، "فٟ حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي ػٍٝ أٔٗ ِٜطٍق ١٘٠َ اٌٝ ػيس ١زمخص أٚ ِٔظ٠ٛخص أٚ ِؼخٟٔ ... ")" ل٠خ٠خ فٟ

 (.75 ،2002ِلٍَ ى٠ف١ي آ٨ْ ر٩ن، غَحٔي ٍحر١يُ: ر١ىَ، "اػخىس حٌظفى١َ فٟ حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي 
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حٌمي٠ّش  حٌٛػخثكط١٠ف ٚ" ،"حٌَّحؿغ حٌمي٠ّش ح٤هَٜ أمَ"ط :ِؼًػزخٍحص ٟ ٩ِكظخص حٌظَؿّخص حٌلي٠ؼش ف أٚحلَ

. ٌٕؤهٌ ٍٓخٌش رٌْٛ " وٌح ٚوٌح ِٓ حٌٕٚحٌؼي٠ي ِٓ حٌ٘ٙٛى "طلٌفٚ ،"حٌمي٠ّش ح٤هَٜ حٌٛػخثكطفظمَ "، "ح٤هَٜ

 REB اٌٝ ِ٘خوً ١ٜٔش؛ ٠لظٛٞ ٩ِكظش ٚحكيس فٟ غ١١٩ش ط١َ٘ NIV "اٌٝ أً٘ غ١١٩ش وّؼخي: ١ٌْ ٌيٜ

ٔٔوش ٓزؼش. ٌٌٌه لي ٠ظفخؿؤ حٌّظَؿّْٛ ػٕيِخ ٠ىظ٘فْٛ أْ  ٌي٠ٙخNRSV ٚ فم٢؛ػٍٝ ػ٩ع ٩ِكظخص ١ٜٔش 

َٔى ػّخ١ٔش ٚػ٠َ٘ٓ ِىخًٔخ فٟ غ١١٩ش ٚكي٘خ ك١غ حٌّوط١ٛخص حٌمي٠ّش ٌٙخ ط GNT حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ

ِىخًٔخ  1440ميّ حٌّظليس ٌٍؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ اٌٝ أوؼَ ِٓ ط١َ٘ ١زؼش ؿّؼ١خص حٌىظخد حٌّٚلَحءحص ِوظٍفش. 

حٌطزؼش ٨  طٍهطليع ف١ٙخ لَحءحص ِوظٍفش ِّٙش ٌٍظَؿّش فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌؼٙي حٌـي٠ي رؤوٍّٗ. حٌٕٚ حٌّطزٛع فٟ 

، ّشحٓش حٌؼي٠ي ِٓ حٌّوط١ٛخص حٌمي٠٠ؼ١ي أظخؽ حٌٕٚ حٌيل١ك ٤ٞ ِوط١ٛش ٚحكيس. ري٨ً ِٓ ًٌه، رٕخًء ػٍٝ ىٍ

ُ ِٕخل٘ظٙخ أىٔخٖ( ٦ػخىس رٕخء ٔٚ ل٠َذ ِٓ حٌٕٜٛٙ ح١ٍٛ٤ش رميٍ ِخ طّٔق رٗ ظظٓحٓظويَ حٌّلٍَْٚ ١َلًخ )

 .ِؼَفظٕخ حٌلخ١ٌش

ٌٚىٓ ِؼظّٙخ أهطخء ا٩ِث١ش أٚ أهطخء ٚحٟلش ِٓ  حٌمي٠ّش،طٛؿي ح٨٢ف ِٓ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش فٟ حٌّوط١ٛخص 

حٌمَحءحص حٌظٟ ٌٙخ أ١ّ٘ش ، طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أٔٗ كظٝ ر١ٓ ِٚغ ًٌهْ ٌٙخ أ١ّ٘ش فٟ حٌظَؿّش. ١ٌٚ حٌٕٔخملزً 

ح ِخ طىْٛ ح٨هظ٩فخص ِّٙش رخٌٕٔزش ٌؼٍُ ح٩ٌ٘ٛص. طؤًِ، ػٍٝ ٓز١ً ٌٍظَؿّش ًٍ ك١غ ٨  ،1 .1 َِلٚ حٌّؼخي،، ٔخى

١ش ٌٚىٓ كظٝ ٌٛ ٌُ طىٓ ٌٖ٘ حٌىٍّخص أٍٛ ،(Son of God) حرٓ هللا() طلظٛٞ رؼٞ حٌّوط١ٛخص ػٍٝ حٌىٍّخص

 (.39 .15؛ 7 .5؛ 11 .3؛ 11 .1 َِلٚفّٓ حٌّئوي أْ حٌّئٌف ٠ؼظمي أْ ٠ٔٛع ٘ٛ حرٓ هللا ) ٕ٘خ،

ٟ٘ ِٔؤٌش ِلً ٔمخٕ وز١َ. ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي،  ٨،ِخ اًح وخْ ِٓ حٌّّىٓ طلي٠ي حٌٕٚ حٌيل١ك ٌٍىظخرخص ح١ٍٛ٤ش أَ 

ٔظٍُ ٠"،  Trebolle Barreraط٠َزٛي رخ٠ٍَح ٠مٛي ُِ اٌٝ كي ِخ ٚحٌؼؼٍٛ  ٔٛػخ ِٓ حٌغٍَٚظً ِلخٌٚش أ٘خء ٔٚ 

ِوط١ٛخص حٌزَىٞ حٌظٟ طُ حوظ٘خفٙخ فٟ  (.2)ػٍٝ حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ فٟ حٌلخ٨ص حٌّظٕخُع ػ١ٍٙخ ٘ٛ أَِ ه١خٌٟ" 

َْ حٌّخٟٟ. حٌٕٜف ح٤ٚي ِٓ حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ أػطظٕخ ِوط١ٛخص ػٍٝ ح٤لً لًَٔخ أليَ ِٓ طٍه حٌّؼَٚفش فٟ حٌم

رخٌٕٔزش ٣ٌه٠َٓ، طؼ١ئخ ٖٚ حٌّوط١ٛخص ح٤ىٌش ح٩ٌُِش ٨ٓظؼخىس حٌٕٜٛٙ ح١ٍٛ٤ش. ، طٛفَ ٌٌ٘زؼٞ حٌؼٍّخء ١زمخ

فم٢ اٌٝ ٗىً ِٓ أٗىخي حٌٕٚ وخْ ِٛؿٛىًح فٟ حٌمَْ حٌؼخٌغ، ٌٚىٓ ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚس اٌٝ  حٌزَىِٞوط١ٛخص 

 .ح٤ٗىخي ح١ٍٛ٤ش ٌٍٕٚ لزً كيٚع ح٤هطخء ٚحٌظغ١١َحص فٟ حٌّوط١ٛخص

 ِٛحى حٌٕمي حٌٕٜٟ ػخ١ٔخ:

ٕ٘خن ػ٩ػش ِٜخىٍ طٔظويَ ٦ػخىس رٕخء حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ ٌٍؼٙي  حٌظف١ًٜ،وّخ ٓظ١َ٘ حٌفمَحص حٌظخ١ٌش ر٠ِّي ِٓ 

 حٌـي٠ي. ٚأّ٘ٙخ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش ٔفٔٙخ. ٌٖ٘ ػيس آ٨ف ِٛؿٛىس

----------------------------- 

طخ٠ٍن حٌىظخد حٌّميّ  ١لٟ: ِميِش اٌٝ، حٌىظخد حٌّميّ ح١ٌٙٛىٞ ٚحٌىظخد حٌّميّ حٌّٔه١ٌٛٛ ط٠َزٛي رخ٠ٍَح( 2)

 .413، (1997ْ: ر٠ًَ / غَحٔي ٍحر١يُ: ا٠َىِخْ، )١ٌي
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طؼٛى اٌٝ أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٟٔ كظٝ حٌمَْ حٌٔخىّ ػَ٘. ِٓ حٌُّٙ أ٠ً٠خ ِوط١ٛخص حٌؼٙي حٌظٟ  حٌّوط١ٛخصِٓ 

طَُؿُ حٌؼٙي حٌـي٠ي اٌٝ حٌٍغظ١ٓ ح٩ٌط١ٕ١ش  حٌؼخٌغ،حٌـي٠ي رٍغخص أهَٜ. رلٍٛي أٚحهَ حٌمَْ حٌؼخٟٔ أٚ أٚحثً حٌمَْ 

 ١ْٕٛمخى حٌٕٜحٌطّض طَؿّظٗ اٌٝ حٌٍغش حٌمزط١ش ٚحٌٍغخص حٌمي٠ّش ح٤هَٜ. ١٘٠َ  ل١َٜ،رؼي ًٌه رٛلض ٚٚح٠ٌَٔخ١ٔش. 

اٌٝ ٌٖ٘ حٌظَؿّخص حٌمي٠ّش ػٍٝ أٔٙخ اٛيحٍحص ِزىَس. حٌّٜيٍ حٌؼخٌغ ٌٍيٍحٓش ٘ٛ وظخرخص حٌّئٌف١ٓ ح١ٌّٔل١١ٓ 

 .ٓ حٌمَْ حٌؼخٟٔ اٌٝ حٌمَْ حٌؼخِٓ رخٌٍغظ١ٓ ح١ٌٛٔخ١ٔش ٚح٩ٌط١ٕ١ش ح٠ٌٌٓ حلظزٔٛح ِٓ وظخرخص حٌؼٙي حٌـي٠يح٤ٚحثً ِ

 حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش

 ،continuous-text manuscripts حٌّٔظَّسٛٙ ِوط١ٛخص حٌٕٜ( 1ٌٖ٘ حٌّوط١ٛخص اٌٝ فجظ١ٓ: ) طٕمُٔ

حٌمَحءحص ِوط١ٛخص ( 2)ٚ حٌٕٙخ٠ش،ِٓ حٌزيح٠ش اٌٝ ٚحٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ حٌٕٚ رخٌظَط١ذ كٔذ حٌفًٜ ٚحٌىظخد 

حٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ ِمخ١غ ِٓ أؿِحء ِوظٍفش ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي َِطزش. ٚفمًخ : lectionary manuscriptsحٌى١ٕٔش 

 "،ٌظَط١زُٙ ويٍّٚ ِؼ١ٕش ١ٌظُ لَحءطٙخ ه٩ي حٌٕٔش حٌظم١ّ٠ٛش ٌٍى١ٕٔش. )ٍحؿغ "ِوط١ٛخص حٌٕٚ ح١ٌٛٔخٟٔ

UBS] ِميِش حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ، حٌطزؼش حٌَحرؼش حٌّٕملشفٟ  20- 4حٌٜفلخص 
4
].)  

ٟٚ٘ ِخىس ِٜٕٛػش ِٓ ٌذ ٔزخص حٌزَىٞ حٌٌٞ طُ طمط١ؼٗ اٌٝ  حٌزَىٞ،طّض وظخرش أليَ حٌّوط١ٛخص ػٍٝ ٍٚق 

 ،حٌَقطُ ػًّ ٔٔن ػٍٝ  ح٩١ٌّىٞ،َٗحثق ٍف١ؼش ٟٚغطٙخ ِؼًخ ٌظ٘ى١ً ٛفلخص ٌٍىظخرش. ٚحرظيحًء ِٓ حٌمَْ حٌَحرغ 

رٔزذ طىٍفش ِخىس حٌىظخرش  حٌؼّٓ،ٟٚ٘ ِخىس ِٜٕٛػش ِٓ ؿٍٛى حٌل١ٛحٔخص. وخْ أظخؽ ٔٔن ِٓ ٌٖ٘ حٌىظخرخص رخ٘ع 

ٌٍؼٙي حٌـي٠ي طظطٍذ ؿٍٛى ِخ ٚرٔزذ ِميحٍ حٌٛلض ح٩ٌَُ ٌٕٔن وظخد ٚحكي. وخٔض حٌّوط١ٛش ًحص حٌلـُ حٌّظ٢ٓٛ 

طُ حٓظويحَ حٌَق كظٝ ريأ حٌٍٛق ٠لً ِلٍٗ فٟ حٌمَْ ٚلي ٨ ٠مً ػٓ ه١ّٔٓ اٌٝ ٓظ١ٓ ِٓ ح٤غٕخَ أٚ حٌّخػِ! 

 .حٌؼخٟٔ ػَ٘

"( ٍٚلُ. ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، papyrus )ٌىٍّش "ٍٚق حٌزَىٞ P ٠ظُ طلي٠ي وً ِوط١ٛش ِٓ ٍٚق حٌزَىٞ رخٌلَف

 َ١٘٠P
46

وخْ  حٌؼ٠َ٘ٓ،. فٟ ريح٠ش حٌمَْ ْاٌٝ ِوط١ٛش ِٓ حٌمَْ حٌؼخٌغ طلظٛٞ ػٍٝ أؿِحء ِٓ ٍٓخثً رٌٛ 

ػٍٝ حٌَغُ ِٓ  ِؼَٚفش،ٕ٘خن ِخثش ٚٓظش ػَ٘ ِوط١ٛش رَى٠ش  ح١ٌَٛ،ٔؼش ِوط١ٛخص فم٢ ِٓ حٌزَى٠خص. ٕ٘خن ط

ٌِٕ حٌطزؼش ) UBS . ٠َٔى حٌٍّلك فٟ ٔٙخ٠شح٤ػيحىأْ حٌؼي٠ي ِٕٙخ ِـِأس ٌٍغخ٠ش ٚطلظٛٞ ػٍٝ ػيى ل١ًٍ ِٓ 

ػٍٝ  ٌٙخ٩١ًٍ ِٓ حٌّوط١ٛخص ٌىٓ ٕ٘خن ػيىًح ل حٌزَىٞ،( ِخثش ٚٓظش ػَ٘ ِوط١ٛش ِٓ ٍٚق 2001حٌوخِٔش ػخَ 

P ي فخٌّوط١ٛظخْأوؼَ ِٓ ٍلُ ٚحك
33

 ٚP
67

 ٚوٌٌه؛ ؿِحء ِٓ ٔفْ ِوط١ٛش حٌمَْ حٌٔخرغأ حٌّؼخي،ػٍٝ ٓز١ً  ،

P
64

 ٚP
67

  (3).َ 200كٛحٌٟ ٚحٌظٟ وظزض أؿِحء ِٓ ٔفْ حٌّوط١ٛش  

------------------------- 

٠ميَ  ،34-1(: ٠1997ٕخ٠َ ) 43ىٍحٓخص حٌؼٙي حٌـي٠ي ص. ٓى١ض، "أليَ ِوط١ٛش ِٓ ح٤ٔخؿ١ً ح٤ٍرؼش؟" ( 3)

P كـش ل٠ٛش ٌظ١ّ٠ٓ
4
P غوـِء ِٓ ٔفْ حٌّوط١ٛش ِ 

64
 ٚP

67
. 
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حٌىز١َس. طُيػٝ حٌّوط١ٛخص حٌّىظٛرش حٌلَٚف أٚ  Uncial وخْ ٔٛع حٌو٢ حٌّٔظويَ كظٝ حٌمَْ حٌظخٓغ ٘ٛ حٌىظخرش

، ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ أوؼَ رم١ًٍ أكَف وز١َسِوط١ٛخص  306. ٕ٘خن "ِوط١ٛخص ح٤كَف حٌىز١َس"رٌٙح حٌو٢ 

حٌّوط١ٛخص حٌزخل١ش طلظٛٞ ػٍٝ أوؼَ ِٓ ٍٚلظ١ٓ ِٓ حٌٕٚ. ٠ظُ طلي٠ي حٌّوط١ٛخص غ١َ ح١ٌَّٓش طٍه ِٓ ػٍغ 

ِٔزٛلش  أٚ رؤٍلخَ ػَر١ش( א A B C L D)ِؤهًٛ ِٓ ح٤رـي٠ش حٌؼز٠َش أٚ ح٩ٌط١ٕ١ش أٚ ح١ٌٛٔخ١ٔش  وز١َ اِخ رلَف

، ػٍٝ ٓز١ً  ١ٔCodex Vaticanusشّوط١ٛش حٌفخط١ىخحٌأٚ فٟ رؼٞ حٌلخ٨ص رلَف ٍٚلُ. ( 026)ٛفَ  رـ

حٌّؼخي، ٟ٘ ِوط١ٛش ِٓ حٌمَْ حٌَحرغ ٚحٌظٟ ِٓ ٗزٗ حٌّئوي أٔٙخ طلظٛٞ فٟ ح٤ًٛ ػٍٝ حٌىظخد حٌّميّ ح١ٌٛٔخٟٔ 

ىْٚ فًٜ ر١ٓ  Uncials ش. طّض وظخر03أ٠ً٠خ ػٍٝ حٌَلُ  طؤهٌ خ، ٌٚىٕٙ Codex Bػخىس خ. ٠طٍك ػ١ٍٙ(4)رؤوٍّٗ

طم١ّٔخص  اىهخيطُ ٚلي .scriptio Continua  ٝ حٌىظخرش حٌّٔظَّسحٌىٍّخص ٚحٌـًّ. ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌىظخرش ٠ّٔ

حٌفٜٛي وّخ ٔؼَفٙخ ح١ٌَٛ ِٓ لزً ٓظ١فٓ ٨ٔغظْٛ، ٍث١ْ أٓخلفش وخٔظَرَٞ، فٟ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘، ٚريأص 

 .ػش رمٍُ ٍٚرَص ٓظ١فخّٔٛفٟ ٔٔوش ِطزٛ 1551فٟ ػخَ  ح٤ػيحىطم١ّٔخص 

،  minusculus)ِٓ ح٩ٌط١ٕ١ش سحٌٜغ١َح٤كَف ه٢ طُ حٓظويحَ  حٌـي٠ي،ِٓ حٌمَْ حٌظخٓغ كظٝ ١زخػش حٌؼٙي 

. minusculesحٌو٢ حٌٜغ١َ ّوط١ٛخص ر حٌ٘ىًطّٔٝ حٌّوط١ٛخص حٌّىظٛرش فٟ ٌ٘ح ٚ، ٛغ١َ ًٔٛػخ ِخ"("

، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ،33 حٌّوط١ٛش. ١٘٠َ ْٚ ريح٠ش ٛف٠َشري ٠ظُ طلي٠ي حٌّوط١ٛخص حٌٜغ١َس رخ٤ٍلخَ حٌؼَر١شٚ

اٌٝ ِوط١ٛش ِٓ حٌمَْ حٌظخٓغ طلظٛٞ ػٍٝ حٌؼٙي حٌـي٠ي رؤوٍّٗ رخٓظؼٕخء ٓفَ حٌَإ٠خ. حٌغخٌز١ش حٌؼظّٝ ِٓ 

ٟ٘ ِٓ ٌٖ٘ حٌّوط١ٛخص ًحص ح٤كَف حٌٜغ١َس حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌظٟ ٨ طِحي ِٛؿٛىس كظٝ ح١ٌَٛ 

 .ح٤وزَ اٌٝ حٌم١َٔٓ حٌلخىٞ ػَ٘ ٚحٌَحرغ ػَ٘ ، ٠ٚؼٛى حٌؼيى(2856)

لَحءحص ِوط١ٛش  2403، ٠ٛؿي حٌٌّوٍٛس أػ٩ٖ ّظًِٜٓ حٌٕٚ حٌِوط١ٛش  3000رخ٦ٟخفش اٌٝ أوؼَ ِٓ 

 l طلي٠ي٘خ رلَف ِخثً ِغ شحٌٕمي٠ ح٤ىٚحصظُ ًوَ ٌٖ٘ حٌّوط١ٛخص فٟ ٠ٚ lectionary manuscript. و١ٕٔش

UBSش فٟ ِميِ 23- 20، حٌٜفلخص ح١ٌٛٔخ١ٔش" حٌمَحءحص حٌى١ٕٔشحٔظَ ") Lect ٍلُ أٚ ٍِِ حٌّـّٛػشظزؼٗ ٠
4

). 

ٚرخٌظخٌٟ  (،اٌٝ ٔٛع حٌٕٚ حٌز١ِٔطٟ )حٔظَ أىٔخٖ lectionariesحٌمَحءحص حٌى١ٕٔش ٕظّٟ ِؼظُ حٌّوط١ٛخص ٚط

 .فٟٙ طؼظزَ ػخىسً غ١َ ِّٙش ؿيًح فٟ ِلخٌٚش اػخىس رٕخء حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي

 4-1، حٔظَ حٌفًٜ. حٌمَحءحص حٌى١ٕٔشِوط١ٛخص رّخ فٟ ًٌه  ح١ٌٛٔخ١ٔش،ل٘ش كٛي حٌّوط١ٛخص ٠ٌِّي ِٓ حٌّٕخ

 .ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي فٟ حٌزلغ حٌّؼخَٛ ِلٍَحْ، ٌِّٚ٘ٛ،( فٟ ا٠َِخْ 1-74)ٙ 

ّوظٍفش )لَحءحص ِوظٍفش طليع فٟ حٌمَحءحص حٌلخَ ِلٍَٚ حٌطزؼخص حٌلي٠ؼش ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ رظـ١ّغ 

 أٚ حٌـٙخُ شحٌٕمي٠ ح٤ىحسِؼ١ٓ( فٟ أٓفً حٌٜفلخص فٟ لُٔ ٠ّٔٝ ػيى ّوط١ٛخص فٟ ٔفْ حٌّىخْ فٟ رؼٞ حٌ

 ػُ ٠مِْٛٛ ربىٍحؽ  critical apparatus or the apparatus criticusحٌٕميٞ 

------------------------- 

ٚحكي  اٌٝ ٠ًٜ ي رؤوٍّٗػٍٝ حٌؼٙي حٌـي٠ فٟ ح٤ًٛ ػيى حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّٛؿٛىس حٌظٟ حكظٛص( 4)

، ٌىٓ حٌؼيى حٌٌٞ ٠لظٛٞ فؼ١ًٍخ ػٍٝ حٌؼٙي حٌـي٠ي رؤوٍّٗ ح١ٌَٛ ٠مظَد ِٓ حٌو١ّٔٓ )حٔظَ ىح٠ًٍ ى.١ّٗيص، ٚٓظ١ٓ

 ٓخٔيٍُ،حٌىٕٟٔ )ِلٍَ ٌٟ ِخٍطٓ ِخويٚٔخٌي ٚؿ١ّْ أ. حٌمخْٔٛ فٟ ِٕخظَس  "،"حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ وّوط١ٛش

 (.71-469 (،2002 ٕ٘ي٠ٍىْٔٛ،ِخّ:  ر١زٛىٞ،
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  .ظٍه حٌّوط١ٛخصٌحٌّوط١ٛخص حٌظٟ طيػُ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش ربػطخء كَٚف أٚ أٍلخَ أّٓخء 

ِوط١ٛخص ح٤كَف ، فبْ ٌٖ٘ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش، ٚهخٛش حٌزَى٠خص ١١ٕٚٓمخى حٌٕٜحٌِٓ ٚؿٙش ٔظَ ِؼظُ 

٠يػٟ  ًٌه،ٌىظخد حٌؼٙي حٌـي٠ي. ِٚغ  ، ٌٙخ أ١ّ٘ش لٜٜٛ فٟ ِلخٌٚش حٓظؼخىس حٌٕٜٛٙ ح١ٍٛ٤شuncialsحٌىز١َس 

ِظوْٜٜٛ آهَْٚ أْ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش ٨ طؼ١ئخ اٌٝ ٗىً أليَ ٌٍٕٚ ِّخ وخْ ِؼَٚفًخ فٟ حٌمَْ حٌؼخٌغ. 

٠ظطٍذ أ٠ً٠خ ىٍحٓش  ح٤ٍٟٛ،ٚح٤لَد اٌٝ حٌٕٚ  حٌـي٠ي،٨ٓظؼخىس حٌ٘ىً ح٤ٚي ِٓ ٔٚ حٌؼٙي  ٌفُّٙٙ،ٚفمًخ 

ٔش )حٔظَ أىٔخٖ( ٚىٍحٓش حٌظَؿّخص حٌمي٠ّش ٌٍؼٙي حٌـي٠ي اٌٝ حٌٍغش حٌمزط١ش ٚح٠ٌَٔخ١ٔش ِظؤ١ٔش ٌىظخرخص آرخء حٌى١ٕ

 .ٚح٩ٌط١ٕ١ش )حٔظَ "حٌظَؿّخص اٌٝ حٌٍغخص حٌمي٠ّش ح٤هَٜ" أىٔخٖ(

 وظخرخص ح٢رخء ح٤ٚحثً ٌٍى١ٕٔش

ح ِخ ٚوخٔٛح  ح٩ٌط١ٕ١ش، ٠ىظزْٛ رخ١ٌٛٔخ١ٔش أٚوخٔٛح  حٌؼخِٓ،لخىس حٌى١ٕٔش حٌزخٍُْٚ فٟ حٌمَْ حٌؼخٟٔ اٌٝ حٌمَْ  ًَ وؼ١

ٚطّٔٝ  "،٠مظزْٔٛ آ٠خص ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي. غخٌزًخ ِخ ٠ُطٍك ػٍٝ ٘ئ٨ء حٌمخىس حُٓ "آرخء حٌى١ٕٔش" أٚ رزٔخ١ش "ح٢رخء

ح٩ٌط١ٕ١ش حٌظٟ طؼٕٟ "ح٤د"(. وظخرخص آرخء  ،pater)ِٓ  patristic writingsوظخرخطُٙ وظخرخص آرخء حٌى١ٕٔش 

 ح١ٌٛٔخ١ٔش،ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّوط١ٛخص  ا٠َِخْ،ٛش فٟ ىٍحٓش ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي. وّخ ٠مٛي حٌى١ٕٔش ٌٙخ ل١ّش هخ

اػزخص ِلٍٙخ ٚ ٙخ٠ّىٓ طؤ٠ٍوٟ٘ حٌظٟ آرخء حٌى١ٕٔش فم٢  وظخرخص" حٌى١ٕٔش،ٚوظخرخص آرخء  حٌّزىَس، حٌظَؿّخصٚ

ْٔٛ رخٌفؼً آ٠ش وٍّش رىٍّش أٚ . غخٌزًخ ِخ ٠ىْٛ ِٓ حٌٜؼذ ِؼَفش ِخ اًح وخٔٛح ٠مظز(5)"خر٘ىً ِئوي ٔٔز١حٌـغَحفٟ 

فًٙ وخٔٛح ٠مظزٔٛٔٙخ ِٓ حٌٌحوَس )ٍرّخ ر٘ىً غ١َ ٛل١ق( أَ ِٓ ٔٔوش  ٠مظزٔٛٔٙخ،٠ٍّلْٛ ا١ٌٙخ فم٢. ٚاًح وخٔٛح 

ٚطغ١١َ حٌىٍّخص  ٌٙخ،لخَ حٌٕخٓوْٛ أك١خًٔخ رظغ١١َ ٜٔٛٙ ح٢رخء أػٕخء ٔٔوُٙ  ًٌه،ِىظٛرش أِخُِٙ؟ ػ٩ٚس ػٍٝ 

حٔظَ "حٌي١ًٌ ) ؼَفٗ حٌٕخٓن. ٌٌٖٙ ح٤ٓزخد ٠ٜؼذ أك١خًٔخ ِؼَفش ِخ وظزٗ ح٤د فٟ ح٤ًٌٛظظٛحفك ِغ حٌٕٚ حٌٌٞ ٠

UBS .ِميِشفٟ  38- 30حٌٜفلخص  "،ِٓ آرخء حٌى١ٕٔش
4
  

٠ظفك حٌؼٍّخء ػٍٝ أْ ىٍحٓش وظخرخص ح٢رخء  حٌى١ٕٔش،آرخء وظخرخص ٌٚىٓ ػٍٝ حٌَغُ ِٓ حٌٜؼٛرخص فٟ حٓظويحَ 

ٍٍٓٔش ِٓ  حٌىظخرٟطَػٝ ؿّؼ١ش ح٤ىد  حٌّؼخي،حٌؼٙي حٌـي٠ي ح٤ٍٟٛ. ػٍٝ ٓز١ً  ح٤ٚحثً طٔخُ٘ فٟ حٓظؼخىس ٔٚ

. ٚلي ظَٙص ِـٍيحص ػٓ 1986حٌيٍحٓخص طّٔٝ "حٌؼٙي حٌـي٠ي ػٕي ح٢رخء ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ". ٛيٍ حٌّـٍي ح٤ٚي ػخَ 

خص حٌؼٙي حٌـي٠ي ِٓ ٠ميَ وً ِـٍي لخثّش وخٍِش رخلظزخٓ أهَٜ،ٌٚىٓ ِٓ ر١ٓ أ١ٗخء  ح٢ْ؛ػيى ل١ًٍ ِٓ ح٢رخء كظٝ 

 ضحٌى١ٕٔش ١٘٠َٚ اٌٝ ِخ اًح وخٔ آرخءلزً أكي 

------------ 

ٌٍؼٙي حٌـي٠ي. فٟ "حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي، "حٓظويحَ ٚأ١ّ٘ش حٌي١ًٌ ح٢رخثٟ ٌٍٕمي حٌٕٜٟ  ا٠َِخْ،رخٍص ( 5)

(، 1994يح وٛن فخٍّٚ، طف١َٔ ٚطخ٠ٍن حٌى١ٕٔش: ِٕخل٘ش حٌّٕٙـ١خص )ِلٍَ رخرخٍح أ٨ٔي ٚؿ٠ًٛ ى٠ٍٛر١ً، ٌٕ٘ٛ

118. 
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ح٤كَف ِوط١ٛخص خىي رؼٞ حٌؼٍّخء رؤْ حٌزَى٠خص ٠ٚـ  ٓ حٌؼٙي حٌـي٠يح٨لظزخٓخص ٟ٘ حلظزخٓخص ىل١مش ِطٍه 

٨ ٠ّىٓ أْ طؼ١ئخ اٌٝ حٌٍٛحء لزً حٌمَْ حٌؼخٌغ ٚأٔٗ "اًح ... وٕخ ٠َٔي كمًخ ... اػخىس رٕخء ٔٚ" ألَد ِخ  حٌىز١َس

، ٚػٍٝ ؤهٌ ٗٙخىطُٙ ػٍٝ ِلًّ حٌـئح٤ٍٟٛ "، فؼٕيثٌ ٠ـذ أْ ٔٔظف١ي ِٓ حٌّٜخىٍ ح٢رخث١ش ٠ّٚىٓ اٌٝ حٌٕٚ 

 .ػىْ حٌزَى٠خص، فبْ حٓظويحَ ح٤ىٌش ح٢رخث١ش ١ٓغ١َ ٗىً حٌٕٚ حٌٕميٞ ر٘ىً وز١َ

 )ٙ 17-15آرخء حٌى١ٕٔش فٟ ىٍحٓش ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي، حٔظَ حٌفًٜ. وظخرخص ٠ٌِّي ِٓ حٌّٕخل٘ش كٛي حٓظويحَ 

حٌفٜٛي حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي؛ ِٕٚٙـ١ش ، ىٍحٓخص فٟ ٔظ٠َش ٚ Epp and Feeٟ ا٠ذ ٚف١ٟ ( ف299-359

 ."ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي فٟ حٌزلغ حٌّؼخَٛ"، ( فٟ ا٠َِخْ ٌِّٚ٘ٛ، ِلٍَح236ْ - 189ٙ ) 12-14

 ٍِلٛظش:

ٓ حٌزخل١١١ٓ، فٕىظفٟ رب٠َحى٘خ ػَٝ حٌّئٌف فٟ رخلٟ ِميِش وظخرٗ ِؼٍِٛخص ِ٘خرٙش ٌّخ ٕٓـيٖ فٟ ِميِش حٌىظخر١

 َِس ٚحكيس ٕ٘خن. 
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 "الٍىنانًعلى العهد الجدٌد  النصًالتعلٍق : "الثانًالكتاب 

 تألٍف

 بروس متزجر
 



 

 

 التعرٌف بالمؤلف

ِٚلٍَ  ِيٍٓش رَٔٔظْٛ ح٩ٌ٘ٛط١ش أٓظخً فوَٞ فٟ( رَّٚ ِظِؿَ)

ٚوخْ ِٓ  .ؿّؼ١ش حٌىظخد حٌّميّ ح٠َِ٤ى١ش ٌٍىظخد حٌّميّ فٟ ١٘جش

، ٚوظذ ػٓ ٌٖ٘ ٚحٌؼٙي حٌمي٠ُ ٚحٌؼٙي حٌـي٠ي حٌٍغش ح١ٌٛٔخ١ٔش ػٍّخء

حٌٌٞ ٠لخٚي طف١َٔ  حٌٕمي ح٤ػٍٝ حٌّٛح١ٟغ رغِحٍس، ٚغخٌزخ ِخ ٠ٔظويَ

أًٛ حٌىظخد حٌّميّ حٌظخ٠ٍوٟ ٚح٤ىرٟ. أَٗف ػٍٝ َِحؿؼش 

رخ٦ٟخفش اٌٝ -١ٌٕظؾ  (RSV) حٌٕٔوش حٌّؼ١خ٠ٍش حٌّلٕٔش طَؿّش

 .٠يسِخ ٠ؼَف رخُٓ حٌٕٔوش حٌّؼ١خ٠ٍش حٌّلٕٔش حٌـي -ِـّٛػش ِٓ حٌؼٍّخء

حٌؼي٠ي ِٓ ػٍّخء ح١ٌّٔل١ش، ٚحٌىظخد حٌّميّ ح٠ٌٍّٛٙ٘ٓ ه٩ي ١ٕٓٗ حٌٔض ٚح٤ٍرؼ١ٓ فٟ حٌّـخي ػٍٝ ٠ي٠ٗ ىٍّ 

 بارت إٌرمان :ح٤وخى٠ّٟ، ُِٕٚٙ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 "الٍىنانًعلى العهد الجدٌد  النصًالتعلٍق "

 بروس متزجر

 المقدمة **

 فٟطٔظٙيف ِؼظُ حٌظؼ١ٍمخص ػٍٝ حٌىظخد حٌّميّ أْ طٟٛق ِؼٕٝ حٌىٍّخص ٚحٌؼزخٍحص ٚح٤فىخٍ ٌٍٕٚ حٌىظخرٟ  *

ِخ ٘ٛ حٌٕٚ  ،٘ٛح٢طٟ: ِٚؼٕٟ رٌٙح حٌٔئحي أٚ "حٌٕمي حٌٕٜٟ"  "حٌٕٜٟحٌظؼ١ٍك "ألَد ٚأٚٓغ ١ٓخق. ٌىٓ، 

ٌٍفمَس؟ ٤ْ ًٌه حٌٔئحي ٘ٛ ِخ ٠ـذ أْ ٠ُٔخي، ٚأْ ٠ُـخد ػٕٗ، فمزً أْ ٠فَٔ أكي ِؼٕٝ حٌٕٚ ٠ىْٛ  ح٤ٍٟٛ

 :أِخِٗ ٩ِرٔظخْ ّ٘خ

 .حٌّميّ ٨ ٠ٛؿي ح١ٌَٛ أٞ ِٓ حٌٛػخثك ح١ٍٛ٤ش ٌٍىظخد -

 .حٌٕٔن حٌّٕٔٛهش حٌّٛؿٛىس طوظٍف ػٓ رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ -

ػيى حٌىز١َ ِٓ حٌظؼ١ٍمخص حٌؼخِش ٚحٌّظوٜٜش ػٍٝ وظذ حٌؼٙي حٌـي٠ي ا٨ أْ حٌم١ًٍ ِٕٙخ  ٚؿٛى ػٍٝ حٌَغُ ِٓ *

، حٌٛحلغ ١ٌْ ٕ٘خن أكي طؼخًِ ر٘ىً ٗخًِ ِغ حٌؼٙي حٌـي٠ي رؤوٍّٗ فٟطؼخًِ ر٘ىً ٩ِثُ ِغ حٌّ٘ى٩ص ح١ٌٜٕش. 

رخٌطزغ، ِٕظ١ٙش ح٩ٌٜك١ش  ٟٚ٘، حٌّخٟٟط٠ّٕض أوًّ حٌٕمخٗخص وخٔض لي ُوظزض أػٕخء حٌمَْ  حٌظٟٚطٍه حٌظؼ١ٍمخص 

َٓض ه١ٜٜخ ٌٍّ٘ى٩ص ح١ٌٜٕش ه٩ي حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘، ٘ٛ . ِٚٓ ّٟٓ ح٤ػّخي حٌظٟ وُ ؿيٞح١ٌَٛ ر٘ىً 

 ػٍٝ ٍٓخثً رٌْٛ "Reiche" ٌـ ٠ٍٖػٍٝ أػّخي حًٌَٓ ٚحٌَٓخثً، ٚحٌؼ٩ػش ِـٍيحص " "Rinck طؼ١ٍك ٠ٍٕه

"Pauline" ٕٗٚحٌَٓخثً حٌىخػ١ٌٛى١ش. ٕٚ٘خن ػًّ ١ٌْ ٗخ٩ِ ٌيٍؿش وز١َس ٌى 

---------------------------------- 

ٙ2 

رؼٕٛحْ حٌّميِش  حٌؼخِٟٔؼَٚف ػٍٝ ٔطخق أٚٓغ ٚ٘ٛ "٩ِكظخص ػٍٝ لَحءحص ِٕظمخس" ٚحٌّٛؿٛىس فٟ حٌّـٍي 

 ح١ٌٛٔخٟٔحٌٕٚ  فٟحٌّّٔٝ "حٌؼٙي حٌـي٠ي " ٚ"Westcott"   ٚHort"ٍٛص٠ٚٔظىٛص ٚ٘ ىظخدٚحٌٍّلك ٌ

 "ٍٟٛح٤

"The New Testament in the Original Greek" (ٚ 1881ٌٕيْ وّز٠َيؽ) فمَس لي أُهٌص  425. فمَحرش

فض ظٍض ًحص ل١ّش ر٘ىً ىحثُ، ر١ّٕخ حوظ حٌظٟ ٌٟٖٚ٘٘ ح٩ٌّكظخص رؼ٠ٙخ ط٠ّٓ ِٕخل٘خص ٠ٛ١ٍش  فٟح٨ػظزخٍ  فٟ

٩ِكظش  50( ػٍٝ 1896ح٤هَٜ رّـَى حلظزخّ ِٓ حٌ٘خ٘ي ريْٚ طؼ١ٍك. ٌٚمي حكظٛص حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش ٌٍّـٍي )

حٓظٕخىح اٌٝ حٌّوط١ٛش ح١ٌٕٔخث١ش ح٠ٌَٔخ١ٔش ٥ٌٔخؿ١ً "F. C. Burkitt" اٟخف١ش طم٠َزخ، أُػيص رٛحٓطش ر١َو١ض

 .Dean J" ٚ٘ٛ ط١ٌٍّ طخرغ ٌـ ر١َؿْٛ "Edward Miller" ، أٛيٍ 19ٍَ١ِ حٌّىظ٘فش كي٠ؼخ. ِٚغ ٔٙخ٠ش حٌمَْ

W. Burgon" (1899-ٌٕيْحٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ ػٍٝ ح٤ٔخؿ١ً حٌّميٓش" )ِٓ "، حٌـِء ح٤ٚي 

 "Textual Commentary upon the Holy Gospels"  ٗخ٩ِ ح٤ٍرؼش ػَ٘ اٛلخكخ ح٤ٌٚٝ ٧ٌٔـ١ً ٚفمخ

زي٨ ِٓ أْ ٠ىْٛ "طؼ١ٍمخ" رخٌّؼٕٝ حٌّؤٌٛف ٌٍىٍّش، ٌُ ٌـ ِظٝ، ٌٚ٘ح حٌؼًّ ػٍٝ أ٠ٗ كخي لي أُهطؤ فٟ ط١ّٔظٗ، ف

  .أوؼَ ِٓ أىحس ٔمي٠ش ٌٍمَحءحص حٌّوظٍفش ءٟٗ أ٠ٞظ٠ّٓ 

هٜٜض ٌٍّ٘ى٩ص ح١ٌٜٕش  ٚحٌظٟ  "Zwaan"ٌمي ٗٙي حٌمَْ حٌؼَْ٘ٚ حٌَٕ٘ ٌَٓخٌش حٌيوظٍٛحٖ ٌـ ُٚحْ *

حٌّفٍٜش ٌـ "حٓظؼّخ٨ص  (Turner) ٚطل٩١ٍص ط١ََٔ "2Peter and Jude“ ٌَٓخٌش رطَّ حٌؼخ١ٔش ٠ًٚٙٛح

 .R. V. G" ". ٚح٤وؼَ كيحػش ٘ٛ ِخ ليِٗ طخٓى1َػٍٝ َِلْ حٌٕٜٟ"حٌظؼ١ٍك  فٟ، ٚحٌظٟ رٍغض ًٍٚطٙخ َِلٚ

Tasker"  ٌٝحٌٍّلك ٌطزؼظٗ "حٌؼٙي  فٍِٟلٛظش ِوظَٜس فٟ "٩ِكظخص ػٍٝ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش"  270ِٓ كٛح

 ٍٚحءحٌٕٚ حٌٌٜ ٠ُؼظزَ ٠مف  ( (Oxford and Cambridge 1964" أٚؤفٍٛى ٚوخِز٠َيؽح١ٌٛٔخٟٔحٌـي٠ي 

 .(1961) (NEB)""١زؼش حٌىظخد حٌّميّ ح٨ٔـ٠ِ١ٍش حٌـي٠يس

  حٌٜفلخص حٌظخ١ٌش ٓٛف ٠ـي حٌمخٍة ر١خٔخ ِوظَٜح ِف١يح ٌـ فٟ *

-------------------------------- 
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 طخ٠ٍن حٔظمخي ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠يأ٨ٚ: 

 ح٨هظ١خٍ ِٓ ر١ٓ حٌ٘ٙٛى حٌّظ٠خٍرش ٌٍٕٚ ف١ٟٔش حٌّٔظويِش حٌّؼخ١٠َ حٌَث١ػخ١ٔخ: 

  .حٌ٘ٙٛى حٌَث١ٔ١ش ٌٍؼٙي حٌـي٠ي ِٜٕفش رلٔذ حٌٕٛع حٌٕٜٟػخٌؼخ: 

 طخ٠ٍن ح٨ٔظمخي ٌٕٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي (1) *

ظذ ح٠٤خَ ح٤ٌٚٝ ٌٍى١ٕٔش ح١ٌّٔل١ش ٚرؼيِخ أٍٍُٓض حٌَٓخٌش ح١ٌٌَٛٓش اٌٝ حٌفَى أٚ حٌـّخػش أٚ رؼيِخ وُ  فٟ *

ْ ِٓ ٚ، وخْ ٠ٕزغٟ ػًّ ٔٔن ٌىٝ ٠ّظي طؤػ١َ ًٌه ٠ٚظّىٓ ح٢هَِؼ١ّٓلخٍة ح٦ٔـ١ً ٌظٍز١ش حكظ١خؿخص ؿٍّٙٛ 

ح٨ٓظفخىس ِٕٙخ أ٠٠خ. ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘خن ِفَ ِٓ أْ طلظٛٞ ٌٖ٘ حٌٕٔن ح١ٌي٠ٚش ػٍٝ ػيى وزَ أٚ لً ِٓ ح٨هظ٩فخص فٟ 

 فِٟؼً حٌوطؤ  ،ٓزخد ػخٍٟش اٌٝ كي ِخ١ٛخغش حٌىٍّخص ػٓ حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ. فّؼظُ ح٨هظ٩فخص ٔ٘ؤص ِٓ أ

طزيٚ ٗز١ٙٗ ٤هَٜ. فٍٛ أْ ٓط٠َٓ ِظـخ٠ٍٚٓ فٟ ِوط١ٛش لي ريءح أٚ حٔظ١ٙخ رٕفْ ِـّٛػش  حٌظٟكَف أٚ وٍّش 

حٌلَٚف أٚ اًح ٚلؼض وٍّظخْ ِظ٘خرٙظخْ رخٌمَد ِٓ رؼ٠ُٙ حٌزؼٞ فٟ ٔفْ حٌٔطَ، وخْ ِٓ حًٌٔٙ ػٍٝ ػ١ٓ 

 كٌف ٚ٘ٛ ِخ ٠ُّٔٝلي ٌٝ ٌٍلَٚف اٌٝ حٌؼخ١ٔش ٚرٌٌه ١ٓىْٛ ؿِء ِٓ حٌٕٚ حٌٕخٓن أْ طمفِ ِٓ حٌّـّٛػش ح٤ٚ

(homoeoarcton) "ٚحٌىٍّخص ًحص حٌزيح٠خص حٌٛحكيس" أ (homoeoteleuton) " حٌىٍّخص ًحص حٌٕٙخ٠خص

خ حٌٛحكيس"، ٌٚ٘ح ٠ؼظّي ػٍٝ ِخ اًح وخْ حٌظ٘خرٗ فٟ حٌلَٚف وخْ فٟ حٌزيح٠ش أٚ حٌٕٙخ٠ش ٌٍىٍّخص. رخٌّمخرً فَرّ

حٌٕخٓن ٠َؿغ ِٓ حٌّـّٛػش حٌؼخ١ٔش اٌٝ حٌّـّٛػش ح٤ٌٚٝ ٠ٕٚٔن ػٓ غ١َ لٜي وٍّش أٚ أوؼَ ِٓ وٍّش َِط١ٓ 

أك١خٔخ  طوظ٢ٍ رزؼ٠ٙخٚوٌٌه حٌلَٚف حٌظٟ ُٔطمض ِظ٘خرٙش  .( dittographyٚطُّٔٝ )حٌظىَحٍ رٔزذ هطؤ رَٜٞ

١ٟش ٠ىْٛ طم٠َزخ ِٓ حٌّٔظل١ً طـٕذ فّؼً ٌٖ٘ ح٤هطخء حٌؼَ .( (iotacismٗ(ٚطُّٔٝ )كَٚف ٌٙخ ٔطك ِظ٘خر

حٌٛلٛع ف١ٙخ، ك١ّٕخ طُٕٔن حٌفمَحص حٌط٠ٍٛش رخ١ٌي ٚهٜٛٛخ لي طىْٛ أوؼَ حكظّخ٨ أْ طليع ٌٛ أْ حٌٕخٓن ٌي٠ٗ ٔظَ 

 .ِؼ١ذ أٚ كيع ٌٗ حٔمطخع أػٕخء حٌٕٔن أٚ أٔٗ رٔزذ ح٦ػ١خء، وخْ ألً حٔظزخ٘خ ٌّّٙظٗ ِّخ وخْ ٠ٕزغٟ

١ٛخغش حٌىٍّخص ِٓ حٌّلخ٨ٚص حٌّظؼّيس ٌٍظوف١ف ِٓ ٗيس حٌمٛحػي أٚ ح٤ٍٓٛد أٚ وّخ ٔ٘ؤص ح٨هظ٩فخص فٟ  *

ٌظزي٠ي حٌغّٛٝ حٌلم١مٟ أٚ حٌّظو١ً ٌّؼٕٝ حٌٕٚ. ٚأك١خٔخ لي ٠ٔظزيي حٌٕخٓن أٚ لي ١٠٠ف ِخ ريح ٌٗ ٌىٟ طىْٛ 

حٓظ١ؼخد(، ٚ٘ىٌح  حٌىٍّش أٚ حًٌّٕٛؽ أوؼَ ٩ِثّش، ٍٚرّخ ٠ىْٛ ًٌه ِ٘ظك ِٓ فمَس ِٕخظَس ٚطُّٔٝ )ِـخٔٔش أٚ

 حٌظٟ ه٩ي حٌٕٔٛحص حٌظٟ طٍض ِزخَٗس طى٠ٛٓ حٌٛػخثك حٌؼي٠يس 

-------------------------------------- 
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 .حٌٕٙخ٠ش ٌظُىْٛ حٌؼٙي حٌـي٠ي، ظَٙص ِجخص اْ ٌُ ٠ىٓ آ٨ف ِٓ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش فٟلي ُؿّؼض 

ِخ طَُؿّض ٜٔٛٙ حٌؼٙي حٌـي٠ي ِٓ ح١ٌٛٔخ١ٔش اٌٝ ٨ٚ طِحي ٕ٘خن أٔٛحع أهَٜ ِٓ ح٨هظ٩فخص حٌظٟ ٔ٘ؤص ػٕي

ٌٝ ا٠طخ١ٌخ ٚاٚحٌؼخٌغ ٚرؼي أْ أُىهٍض ح١ٌّٔل١ش اٌٝ ٠ٍٛٓخ ّٚٗخي أف٠َم١خ ٚ حٌؼخٟٔحٌٍغخص ح٤هَٜ. فو٩ي حٌم١َٔٓ 

طَؿّش حٌىظخد  فَِٟٜ حٌٛٓطٝ ٚحٌـٕٛر١ش، فى٩ ِٓ حٌـّخػخص ٚح٤فَحى حٌّئ١ِٕٓ وخْ ٌي٠ُٙ ٍغزش فط٠َش 

َِٜ.  فٌٟغخطُٙ ح١ٍٛ٤ش. ٌٌٌٚه أُٔظـض ٔٔن رخ٠ٌَٔخ١ٔش ٚح٩ٌط١ٕ١ش ٚرٍٙـخص لزط١ش ػي٠يس ِٔظويِش حٌّميّ اٌٝ 

 فٟحٌمَْ حٌَحرغ ٚحٌمَْٚ حٌظخ١ٌش رٕٔن أهَٜ رخ١ٕ١ٍِ٤ش ٚحٌـٍٛؿ١ش ٚح٤ػ١ٛر١ش ٚحٌؼَر١ش ٚحٌٕٛر١ش  فٟٚطزظؼُٙ 

 .حٌغَد ٓخو١ٔٛٔش فٟٔـٍٛ ص ح٤حٌَ٘ق ٚفٝ حٌم١١ٛش ٚحٌى١ٕٔش ح٩ٌٔف١ش حٌمي٠ّش ٚرؼي ًٌه رىؼ١َ ظَٙ

ٌمي وخٔض حٌيلش فٟ ِؼً ٌٖ٘ حٌظَحؿُ ًحص ٍٛش ِزخَٗس رؼخ١ٍِٓ ّ٘خ،:* ح٤ٚي: ىٍؿش ح٦ٌّخَ حٌظٟ ٠ّظٍىٙخ  *

حٌّظَؿُ فٟ وٍظخ حٌٍغظ١ٓ ح١ٌٛٔخ١ٔش ٚحٌٍغش حٌظٟ طَُؿّض ا١ٌٙخ * حٌؼخٟٔ: ٘ٛ ليٍ ح٨٘ظّخَ حٌٌٜ وَٓٗ حٌّظَؿُ ٌّّٙش 

حٌّفخؿت أْ ٠ُىظ٘ف حهظ٩فخص وز١َس ؿيح فٟ حٌٕٔن ح١ٌٚ٤ش * أ٨ٚ: ػٕيِخ ليَ أٗوخٙ  ػًّ حٌظَؿّش. ١ٌْ ِٓ

ِوظٍف١ٓ طَحؿُ ِوظٍفش ِٓ حٌظٟ لي طىْٛ أٗىخٌٙخ ِوظٍفش رؼٞ حٌٟ٘ء فٟ ٜٔٙخ ح١ٌٛٔخٟٔ * ػخ١ٔخ: ػٕيِخ ُٔمٍض ٌٖ٘ 

٠ش رخ٨هظ٩ف حٌم١ًٍ ٌ٘ىً حٌٕٚ حٌظَحؿُ فٟ ٌغش أٚ أهَٜ رٕٔن ِىظٛرش رو٢ ح١ٌي ِٓ حٌٕٔخم ح٠ٌٌٓ وخٔٛح ػٍٝ ىٍح

)ٓٛحء وخْ حٌٕٚ ح١ٌٛٔخٟٔ حٌّوخٌف أٚ حٌظَؿّش حٌّوخٌفش( فمخِٛح رظؼي٠ً حٌٕٔن حٌـي٠يس، ًٌٚه ٌىٟ طظٛحفك ِغ ِخ 

 .٠ؼظزَٚٔٗ ح١ٌٜغش حٌّف٠ٍش



ه٩ي حٌمَْٚ ح٤ٌٚٝ ٌٍظٛٓغ فٟ حٌى١ٕٔش ح١ٌّٔل١ش، ططٍٛص طي٠ٍـ١خ ِخ ٠ّٔٝ رـ "حٌٕٜٛٙ حٌّل١ٍش" ٌٍؼٙي  *

حٌـي٠ي. ٌمي ٔ٘ؤص طـّؼخص ؿي٠يس فٟ ٚرخٌمَد ِٓ حٌّيْ حٌىز١َس ِؼً ح٦ٓىٕي٠ٍش ٚأٔطخو١ش ٚحٌمٔطٕط١ٕ١ش ٚل١َخؽ 

ٚىص رٕٔن حٌىظخد حٌّميّ )رخٌ٘ىً حٌمخثُ ٌظٍه حٌّٕطمش( ٚوٍّخ أٔظـض ٔٔن اٟخف١ش فخْ و٩ ِٓ ػيى  ُُ أٚ ٍِٚخ ٚلي 

ٌٌح فٟ حٌٕٙخ٠ش، فٟ وً ِٛلغ ِؼ١ٓ، ّٔخ ٔٛع ِؼ١ٓ  ىحى،٠ِلفع ٚاٌٝ كي ِخ حٌمَحءحص ٚح٤ىحء حٌوخٙ رٙخ ٓٛف ٠ُ 

وخْ ٌلي ِخ ١ِِّح ٌٌٌه حٌّٛلغ. ٚح١ٌَٛ أٛزق ِٓ حٌّّىٓ أْ ط١ُِّ ٔٛع حٌٕٚ حٌّلفٛظ فٝ  ٚحٌٌٞ ِٓ حٌٕٚ

 ِوط١ٛخص حٌؼٙي حٌـي٠ي ِٓ ه٩ي ِمخٍٔش لَحءحطُٙ ح١ٌِّّس رّمظطفخص ِٓ طٍه

--------------------------------------------- 
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 .أٚ رخٌمَد ِٓ حٌَّحوِ حٌى١ٕٔش حٌَث١ٔ١ش فٟوظخرخص آرخء حٌى١ٕٔش ح٠ٌٌٓ ػخٗٛح  فٟحٌفمَحص 

فؼٍٝ . حٌٕٚ حٌّلٍٝ حٌٝ أْ ٠ٜزق ِوففخ ِٚوظٍطخ رّٕخًؽ أهَٜ ٌٍٕٚ فٟحٌٛلض ٔفٔٗ فمي ِخي حٌظ١١ِّ  فٟ *

ًٌه حٌٝ ٍِٚخ فىخٔض ر٩ ٗه ٓظئػَ ح٦ٓىٕي٠ٍش ػُ أُهٌص رؼي  فٟ َِلٚٓز١ً حٌّؼخي اًح ُٔٔوض ِوط١ٛش أـ١ً 

حٌٝ كي ِخ ػٍٝ ٔمً حٌٕٔخم ٌ٘ىً حٌٕٚ ٌـ َِلٚ حٌمخثُ فٟ ٍِٚخ ًٌه حٌل١ٓ. ػٍٝ حٌؼَّٛ ِٚغ ًٌه فو٩ي حٌمَْٚ 

ح٤ٌٚٝ فخْ حٌظٛؿٙخص ٌظط٠َٛ ٚكفع ًّٔٛؽ هخٙ ٌٍٕٚ لي ٓخىص أوؼَ ِٓ حٌظٛؿٙخص حٌّئى٠ش اٌٝ ِِؽ 

 .ِٓ أّ٘ٙخ ِخ ٠ٍٟ ٚحٌظٟٛحع ١ِِّس ِٓ ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي. حٌٕٜٛٙ. ٚٔظ١ـش ٌٌٌه فمي ٔ٘ؤص ػيس أٔ

حٌٕٚ حٌّلخ٠ي )ػٕٛحْ ِؼ١َ   (Westcott and Hort)حٌٌٜ ّٓخٖ ٠ٚٔظىٛص ٍٚ٘ٛص :النص السكندري *

ٔٗ حٌٕٚ ح٤ف٠ً ٚح٤وؼَ اه٩ٛخ فٟ حٌلفخظ ػٍٝ حٌٕٚ ح٤ٍٟٛ. فوٜخثٚ حٌٕٚ أٌٍظٔخإي( ٚػخىس ِخ ٠ُؼظزَ 

ٔٗ ر٘ىً ػخَ ألَٜ ِٓ ٔٚ حٌّٕخًؽ ح٤هَٜ ٚ٘ٛ ٨ ٠ُزيٜ ىٍؿش أٌَٜحِش ٌٚ٘ح ٠ؼٕٝ حٌٔىٕيٍٞ ٟ٘ ح٠٦ـخُ ٚح

كظٝ ٚلض ل٠َذ فمي وخْ ِٚٓ حٌظ٠ٌٙذ حٌمٛحػيٞ ٚح٤ٍٓٛرٟ حٌظٟ ٟ٘ ِٓ ّٓخص حًٌّٕٛؽ حٌز١ِٔطٝ ٌٍٕٚ. 

ٌـٍي٠ش حٌظٟ ٟٚ٘ حٌّوط١ٛظخْ حא( ٚحٌّوط١ٛش ح١ٌٕٔخث١ش ) (B) ّ٘خ حٌّوط١ٛش حٌفخط١ىخ١ٔشٌٗ حٌ٘خ٘يحْ حٌَث١ٔ١خْ 

 ((٠Bodmer Papyriؼٛى طؤ٠ٍوٙخ اٌٝ كٛحٌٟ ِٕظٜف حٌمَْ حٌَحرغ. ٌىٓ رؼي حوظ٘خف رَى٠خص رٛىَِ

P) ٚهٜٛٛخ
66

) ٚ (P
75

ٚو٩ّ٘خ ُٔٔن فٟ كٛحٌٟ ٔٙخ٠ش حٌمَْ حٌؼخٟٔ أٚ ريح٠ش حٌمَْ حٌؼخٌغ. أٛزق حٌي١ًٌ ح٢ْ  (

أٚحثً حٌمَْ  فٟأْ ٠ُئٍم  وخْ ٠ـذ حٌٌٞ ٍٟح٤ٌٍٕٛٚ ٠ؼٛى حٌٝ حًٌّٕٛؽ  حٌٔىٕيٍِٞظٛفَ ػٍٝ أْ حًٌّٕٛؽ 

 .. ٚطلظٛٞ حٌظَؿّخص حٌٜؼ١ي٠ش ٚحٌزل٠َ١ش وؼ١َح ِٓ حٌمَحءحص حٌٔىٕي٠ٍش حًٌّٕٛؿ١شحٌؼخٟٔ

ّٗخي  ف٠ٟطخ١ٌخ ٚر٩ى حٌغخي ٚوٌٌه ا فٟحٌٌٜ وخْ ؿخ٠ٍخ ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ  :الغربًبالنص ٕٚ٘خن ِخ ٠ُّٔٝ  *

. ك١غ وخْ ِٔظويِخ حٌؼخَٟٔ(، ٘ٛ ٠ّىٓ أ٠٠خ أْ ٠َؿغ حٌٝ حٌمَْ أف٠َم١خ ٚفٝ أِخوٓ أهَٜ )رّخ فٟ ًٌه ِٜ

 Tertullian ٚطَط١ٍخْ Irenaeus ٚا٠َ٠ٕخّٚ Tatian ٚطخط١خْ Marcion رٛحٓطش ح٢رخء ِخٍو١ْٛ

P) َِٜ لي حُػزض ر٘ٙخىس فٟٚٚؿٛىٖ  Cyprian.ٚو١ز٠َخّٔٛ
38

P) ػخَ رؼي ح٩١ٌّى ٚ 300فٟ كٛحٌٝ  (
48

فٟ (

 أُ٘ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌظٟ ليِض ح١ٌٜغش حٌغَر١ش ٌٍٕٚ ٟ٘ ِوط١ٛش ر١ِحٌٚؼخٌغ. كٛحٌٝ ٔٙخ٠ش حٌمَْ ح

Bezae (D) ّٛٔفٟ حٌمَْ حٌوخِْ )حٌّ٘ظٍّش ػٍٝ ح٤ٔخؿ١ً ٚأػّخي حًٌَٓ( ِٚوط١ٛش و٩ٍِٚٛٔظخ  

Claromontanus (D)  ٚ30: 5حٌٝ  1: 1فٟ حٌمَْ حٌٔخىّ ) حٌّ٘ظٍّش ػٍٝ ٍٓخثً رٌْٛ( ٚرخٌٕٔزش ٌَّل 

 . ٚػٍٝ ٔفْ ح٢ٌّٕ فخْ ٟ حٌمَْ حٌوخِْف  Washingtonianus (W) خن ِوط١ٛش ٚحٕٗطٕٓ٘
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حٌٝ ػ٩ع ِـّٛػخص  ْٗٙٛىح رخ٠ٍُٓ ١ٌٍٜغش حٌغَر١ش ٌٍٕٚ ٚ٘ئ٨ء ٠ٕمّٔٛ ْحٌٕٔن ح٩ٌط١ٕ١ش حٌمي٠ّش ٠ُؼظزَٚ

 .ح٦ٓزخ١ٔش ٌٍٕٜٛٙ ح٩ٌط١ٕ١ش حٌمي٠ّشحٌّٕخًؽ ح٦ف٠َم١ش ٚح٠٦طخ١ٌش ٚ ٍٟٚ٘ث١ٔ١ش 

بػخىس ح١ٌٜخغش فخٌىٍّخص ٚحٌفمَحص ٚكظٝ حٌـًّ حٌىخٍِش طظغ١َ رْ حٌّٔش حٌَث١ٔ١ش ٌٍمَحءس حٌغَر١ش ٟ٘ حٌٌٛغ ا *

 َّ ػَحء حٌمٜش ػٓ ٠َ١ك ٦أك١خْ أهَٜ ٠ىْٛ  ف٠ٟش. فؤك١خٔخ ٠زيٚ حٌيحفغ ٌظى٠ٛٓ ِـخٔٔش ر١ّٕخ ٚطُلٌف ٚطُيٍؽ رل

ي٠ش أٚ ٍِفمش. ٚطظ٠ّٓ رؼٞ حٌمَحءحص ػٍٝ طؼي٩٠ص طخفٙش ٚحٌظٟ ٨ ٠ٛؿي ٓزذ هخٙ ٌظؼ١١ٕٙخ. اىٍحؽ ِخىس طم١ٍ

 ٠ٟ٘ٚىْٛ ر٘ىً ػخَ أ١ٛي ِٓ ح٤ٗىخي ح٤هَٜ ٌٍٕٚ(  حٌٌٞٚطؼظزَ ٚحكيس ِٓ حٌّٔخص حٌّل١َس ٌٍٕٚ حٌغَرٟ )

ى حٌغَر١ْٛ رلٌف وٍّخص ٔٙخ٠ش ٌٛلخ ٚفٝ ر٠ؼش أِخوٓ ِؼ١ٕش أهَٜ ل١ٍٍش فٟ حٌؼٙي حٌـي٠ي ٠مَٛ حٌ٘ٙٛ فٟأٔٗ 

ٔٙخ٠ش حٌمَْ  فٟٔٗ أ. ػٍٝ حٌَغُ ِٓ حٌٔىٕيًٌٍٞه حٌٕٚ  فٟٚػزخٍحص ِٛؿٛىس فٟ أٗىخي أهَٜ ٌٍٕٚ، رّخ 



١ٍٛش ١ّٔ٠ٚٙخ ٠ٚٔظىٛص ٍٚ٘ٛص )ٜٔٛٙ ؤحػظزخٍ ٌٖ٘ حٌمَحءحص حٌم١َٜس و ِخي حٌؼٍّخء حٌّلمم١ٓ حٌٝ حٌّخٟٟ

ملّش ُِ  (غَر١ش غ١َ 

(Western non-interpolations) َِحلظٕخء رَى٠خص رٛى ٌِٕٚ ،(Bodmer Papyri)  خٌؼي٠ي ِٓ حٌؼٍّخء ف

ٙ  (Western Non-Interpolations)  ح١ٌَٛ لي ِخٌٛح حٌٝ حػظزخٍ٘خ ومَحءحص )ُحثغش(، حٔظَ ح٩ٌّكظش ػٓ

(164-166). 

ٟ فٟ حٌّ٘ى٩ص حٌظٟ أػخٍ٘خ حٌٕٚ حٌغَرٟ أٛزلض فٟ وظخد أػّخي حًٌَٓ أوؼَ كيس. ك١غ أْ حٌٕٚ حٌغَر *

ٌٌٌه  ٍٟٛح٤أػّخي حًٌَٓ أ١ٛي رّميحٍ ػَ٘س رخٌّخثش طم٠َزخ ِٓ حٌ٘ىً حٌٌٞ ػخىس ِخ ٠ٌؼظزَ أْ ٠ىْٛ حٌٕٚ 

 حٌظِٟٔخكش أوؼَ ٔٔز١خ ٌٍمَحءحص حٌّوظٍفش فٟ أػّخي حًٌَٓ ػٓ  حٌلخٌٟوٜٚ حٌّـٍي ٠حٌىظخد. ٌٌٚٙح حٌٔزذ 

ٛش ٌٍظٛحَ٘ ح١ٌٜٕش فٟ وظخد أػّخي حًٌَٓ، وظخد آهَ ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي. ٕٚ٘خن ٠ُيص ِميِش هخ أٞ فٟوخٔض 

 (.236-222)حٔظَ ٛفلخص )

وزَ أٚ٘ٛ ِلفٛظ اٌٝ كي :  (Caesarean)القٍصريبالنص ٌٍٕٚ حٌٌٜ وخْ ٠ُّٔٝ ٓخرمخ  َٗلًّٟٔٛؽ  *ٕٚ٘خن

 فٟٚفٝ حٌٕٔن ح١ٕ١ٍِ٤ش ٚحٌـٍٛؿ١ش. اْ حٌٕٚ  (Θ, 565, 700) ًٌه فٟػيس ِوط١ٛخص ٠ٛٔخ١ٔش رّخ  فٟلً أأٚ 

 ء حٌ٘ٙٛى ٠ظ١ِّ ر٠ِّؾ ِٓ حٌمَحءحص حٌغَر١ش ٚحٌٔىٕي٠ٍش. رخٌَغُ ِٓ أْ ٘ئ٨
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حٌظٟ حٌّوط١ٛخص حٌفَى٠ش أِخ  .حٌم١َٜٞٚؿٛى ٗىً هخٙ ٌٍٕٚ  فٟحٌزلٛع ح٤ه١َس لي ِخٌض اٌٝ حٌظ٘ى١ه 

آهَ ٌٍٕٚ ؿخٍٜ  َٗلٟٕ٘خن ٗىً ٚ. فٟ كي ًحطٙخ شِّٙ حٗٙٛىظٍض  فمي ،أػ٠خء ٌٍّـّٛػش أٔٙخ خرمحُػظزَص ٓخ

 ّوط١ٛخصخٌحٌ٘ٙٛى ح٠ٌَٔخ١ٔش حٌمي٠ّش. حٌّّٔٝ ر فٟٚرخٌمَد ِٓ أٔطخو١ش ٚ٘ٛ ِلفٛظ ح٢ْ رٍٜٛس ٍث١ٔ١ش  فٟ

 حٌٛحٍىسٌّميّ ٥ٔخؿ١ً ٚفٝ ِمظطفخص ٌٍىظخد حٌ (the Sinaitic and the Curetonian)  ح١ٌٕٔخث١ش ٚحٌى١َط١ٔٛش

 .(Aphraates and Ephraem)ٚافَح٠ُ أفَحط١ْ  أػّخي فٟ

 (Koine) ٚٔٚ (Westcott and Hort) ١زمخ ٌـ ح٠ٌٍُّٚٞٛٔٔٝ رط٠َمش أهَٜ حٌٕٚ  البٍزنطًإن النص  *

 فٟ ٛٚ٘ (Ropes) ١زمخ ٌـ ٔطخوٟح٤ٚحٌٕٚ   ( Lake)١زمخ ٌـ حٌىٕٟٔٚحٌٕٚ   (von Soden)١زمخ ٌـ و٠ٛٓ

 ٌٟٕ٘ٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي. ٚحٌّٔش حٌَث١ٔ١ش ٌٗ ح٤هَٜ س حٌؼي٠يس ح٤ٔٛحع حٌّظ١ِّٔٛػخ ١ٜٔخ ِظؤهَح ػٓ ِـٍّٗ 

حػ١ٕٓ أٚ أوؼَ  ٚأْ ٠ـّؼٛح ،لٔٛس ٌٍغش ٞأٌٚمي أٍحى ٚحٟؼٛح حٌٕٚ اٌٝ أْ ٠ٍٖٔٙٛ رؼ١يح ػٓ  .ّخيظوحٌٟٛٛف ٚح٨

. ٌٚ٘ح حٌّظزخػيس حٌّظٕخظَسحٌفمَحص  ّـخٔٔشٌٚ ،ِٓ حٌمَحءحص حٌّظزخ٠ٕش اٌٝ لَحءس ٚحكيس ِٛٓؼش " ٠ُّٚٔٝ حٌيِؾ"

ُع ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ فٝ  فٟأٔطخو١ش  فٟحٌٕٚ حٌّوظ٢ٍ ٍرّخ ٔظؾ  ُٚ ٠ٍٛٓخ ٚلي حُهٌ اٌٝ حٌمٔطٕط١ٕ١ش. ِٓ ك١غ لي 

 فٟؿ١ً ١ٌْٚ خٔح٤ فٟحٌّوط١ٛش حٌٔىٕي٠ٍش ) ٟ٘ح١ٌَٛ  ِّؼً ٌٗوخفش أٔلخء ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش حٌز١ِٔط١ش ٚأف٠ً 

ِوط١ٛخص ِٓ  وز١َك٘ي ٚ ،َف وز١َس ِظٍٜش١ٛخص طخ١ٌش رؤك( ِٚوطحٌَإ٠خحٌَٓخثً أٚ  ٚأأػّخي حًٌَٓ 

 ح٤رىَي خٗىػٍٝ ح٤ ضفظخكٛخىف أْ  حٌظٟحٌؼ١َٟش  خصحٌّوط١ٛرؼٞ حٌٜغ١َس. ٚ٘ىٌح رخٓظؼٕخء ح٤كَف 

ٚ حٌٔخرغ ٨ٛٛٚ اٌٝ حهظَحع حٌطزخػش رخٌ٘ىً أه٩ي حٌفظَس ِٓ كٛحٌٝ حٌمَْ حٌٔخىّ ، فبْ حٌٕٚ حٌز١ِٔطٟ ٌٍٕٚ

 .حٔظ٘خٍح ٚلز٨ٛحٌٕٚ ح٤ٚٓغ  إٌٍٔٔٗٚ ٚ حٌ٘ىً حٌَّٟٓػِّٛخ ٘ٛ حػظزخٍٖ (، طُ 56-1450)كٛحٌٟ  حٌّظلَن

رؤلً طىٍفش ِّخ وخْ ِّىٕخ  ٚرخٌظخٌٟربٔظخؽ حٌىظذ رؤوؼَ َٓػش  (Gutenberg) ش ؿٛطٕز١َؽفزؼيِخ لخِض ِطزؼ *

يحٍحص ح٦ٛ فٌٍٟؼٙي حٌـي٠ي  حٌم١خٟٓحًٌّٕٛؽ  ٘ٛحٌّغٕ٘ٛ  حٌز١ِٔطٟحٌٕٚ  أٛزق ،ِٓ ه٩ي حٌٕٔن ح١ٌي٠ٚش

وخٔض  حٌظٌٟؼٙي حٌـي٠ي ِٓ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش ح ، ٤ْحٌّطزٛػش. ٌٚ٘ح حٌّٛلف حٌّئٓف ٌُ ٠ىٓ غ١َ ِظٛلغ طّخِخ

 .حٌفخٓي حٌز١ِٔطٟحكظٛص ػٍٝ حٌٕٚ  حٌظٟطٍه  ٟ٘ح٤وؼَ طٛحفَح رٌٔٙٛش ٤ٚحثً حٌّل٠ٍَٓ ٚحٌطخرؼخص 
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( ٚلي حُػي 1516ػخَ ) فٟ ( Basel)رخُي فٟلي َُٔ٘  ح١ٌٛٔخٟٔيحٍ ح٤ٚي حٌٍّٕ٘ٛ ٌطزؼش حٌؼٙي حٌـي٠ي اْ ح٦ٛ *

٠َحّّٓٛ ٌُ ٚك١غ أْ ا. حٌٌٕٙٛيٞ ٔٔخٟٔح٦حٌؼخٌُ ى١ٔ٠ي٠ٍخّ ا٠َحُِّٛ  (Desiderius Erasmus) رٛحٓطش

 حٌّوط١ٛخص ٥ٌلٔخَ ِٓ ػيىح ظويَحٓمي ف ٌٌح ،رؤوٍّٗ ح١ٌٛٔخٟٔ حٌـي٠ي ػٍٝ حٌؼٙي طلظْٛٞ ٠ـي ِوط١ٛش أ ٠ٔظطغ

حٌٛحلغ ىْٚ  فٟحػظّي ػٍٝ ِوط١ٛظ١ٓ  فميليِٗ  حٌٌٞحٌّوظٍفش ٌٍؼٙي حٌـي٠ي. ٚرخٌٕٔزش ٌٍـِء ح٤وزَ ِٓ حٌٕٚ 



أػّخي حًٌَٓ ٚحٌَٓخثً  فٟٚحكيس ح٤ٔخؿ١ً ٚ فٟٚحكيس  ،ح٢ْ Basel رخُي فِٟىظزش حٌـخِؼش  فٟحٌّٔظٜٛ 

ػَ٘. ٌٚمي لخٍُٔٙ )ح٠َحّّٓٛ( ِغ حػ١ٕٓ أٚ ػ٩ػش آه٠َٓ  حٌؼخٟٔحٌمَْ  كٛحٌٟٚو٩ّ٘خ ٠َؿغ طخ٠ٍوّٙخ اٌٝ 

وخْ ٌٔفَ حٌَإ٠خ فم٢ ٌٍٚطزخػش.  حٌّؼطخسحٌٙٛحِٖ أٚ ِخ ر١ٓ ٓطٍٛ حٌٕٔوش  فٟىهً حٌظٜل١لخص حٌؼ١َٟش ٚأ

 ،(Reuchlin) ١ٍٍٗٚٓ وخْ لي حلظَٟٙخ ِٓ ٛي٠مٗ حٌظٟػَ٘  حٌؼخِٟٔوط١ٛش ٚحكيس ٠َؿغ طخ٠ٍوٙخ اٌٝ حٌمَْ 

ح٤ه١َس ِٓ حٌىظخد. ٌٌٖٚٙ  أػيحىػٍٝ حٌٔض  طلظٛٞ حٌظٟحفظمَص ٌٖ٘ حٌٕٔوش اٌٝ حٌٍٛلش حٌٕٙخث١ش  أْكيع ٚ

ٌٖ٘  ٚطَُؿّض (Jerome’s Latin Vulgate) ٌـ١ََٚ(ح٩ٌط١ٕ١ش ٠َحّّٓٛ ػٍٝ )حٌفٌٛـخطخ احػظّي  ح٤ػيحى

 ح٤ػيحى،اػخىس رٕخء ح٠َحّّٓٛ ٌٌٖٙ  فٟ ِٓ ِؼً ٌ٘ح ح٦ؿَحء ٕ٘خ ٕٚ٘خن خوّخ وخْ ِظٛلؼٚ. ١شاٌٝ ح١ٌٛٔخٔ ٜفلشحٌ

 اٌٝ ٨ طِحي ِوٍيس حٌظٟ ٙخ ٌٟ٘ٚىٕ .ِوط١ٛش ٠ٛٔخ١ٔش ٞأ فٟلَحءحص ػي٠يس ٌُ طىٓ ِٛؿٛىس ِٓ لزً  ٔظـضفمي 

ٚفٝ  .(Rev. 22.19 ٍإ٠خ فٟحٔظَ حٌظؼ١ٍك ) ح١ٌٛٔخٟٔ حٌـي٠ي ٌٍؼٙي خٌٕٚ حٌّٔظٍُر حٌّّٔخسحٌطزؼخص  فٟح١ٌَٛ 

ِ٘ظمش ِٓ حٌ٘ىً  ِٛحىح ح١ٌٛٔخٟٔأ٠٠خ ِٓ ك١ٓ ٢هَ ىحهً ٜٔٗ  ٠َحّّٓٛا أىهًحٌـي٠ي أؿِحء أهَٜ ِٓ حٌؼٙي 

  .(6-5: 9ػّخي )أ فٟحٔظَ حٌظؼ١ٍك ١ش، ط٩ٕ١حٌفٌٛـخطخ حٌ  ((Latin Vulgateٓ ِ حٌلخٌٟ

ٕفٌص )ح٠َحّّٓٛ( حٌٌٜ وخٔض ١زؼظٗ ح٤ٌٚٝ َٓػخْ ِخ حٓظُ ٌـ  ح١ٌٛٔخٟٔ حٌـي٠ي ٌؼٙيح ٝوز١َح ػٌٍمي وخْ حٌطٍذ  *

رؼ٠ٙخ )ٌٚىٓ ١ٌْ وٍٙخ طم٠َزخ(  فٟطُ  ٚحٌظٟ( 1519) فٟٚحٌؼخ١ٔش لي حٓظُل٠َص ٚوخٔض ٌٖ٘ حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش 

  Martin Lutherحٓظويِٙخ  حٌظٟ ٌٖ حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش ٍٟ٘طزؼش ح٤ٌٚٝ ٌٚ٘حٌىؼ١َ ِٓ ح٤هطخء حٌّطزؼ١ش طٜل١ق 

( ٚاٌٝ 1522ُٙ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي اٌٝ ح٤ٌّخ١ٔش )وؤٓخّ ٌظَؿّخط William Tyndaleِخٍطٓ ٌٛػَ ١ٍ٠ٚٚخَ طخٔيحي 

 (.1525ح٨ٔـ٠ِ١ٍش )

ٚؿ١ّؼٙخ لي  ح١ٌٛٔخٟٔحٌٕٔٛحص حٌظخ١ٌش َٔ٘ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّل٠ٍَٓ ح٢ه٠َٓ ٚحٌّطخرغ اٛيحٍحص ِظٕٛػش ٌٍؼٙي  فٟ *

ٕيِخ . كظٝ ػحٌّظؤهَسحٌّوط١ٛخص حٌز١ِٔط١ش  فٟ ُكفع حٌٌٞ ٚطلي٠يحأظخؽ ٔفْ حٌ٘ىً ٌٍٕٚ اٌٝ كي ِخ، أػخى 

 Theodore) ط١ٛىٍٚ ر١ِح ػٕيِخ كًٜوّخ ٘ٛ حٌلخي  ،لي كًٜ ػٍٝ ِوط١ٛخص أليَ حْ ِلٍَأكيع ٚ

Beza) ٌ ـ وخٌف١ٓحٌٜي٠ك ٚحٌوٍف (Calvin) ٟخّٓٗ طّٔٝ ر حٌظٟٚؿ١ٕف ػٍٝ ِوط١ٛش ِٓ حٌمَْ حٌوخِْ  ف

  رخ٦ٟخفش اٌٝ ِوط١ٛش ،ح١ٌَٛ
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 (Claromontanus)٤ٔٙخ حٔلَفض رؼ١يح  ،ٔٔز١خ ل٩١ٍا٨ ٔظويِٙخ فبٔٗ ٌُ ٠ ،ٌمَْ حٌٔخىّو٩ٍِٚٛٔظخّٔٛ ِٓ ح

 .حٌّظؤهَسحٌٕٔن  فٟؿيح ػٓ ٗىً حٌٕٚ حٌٌٜ أٛزق حٌّؼ١خٍ 

 (Robert Etienne) ٌـ اٛيح٠ٍٓحٗظٍّض ػٍٝ  ح١ٌٛٔخٟٔٚحٌـي٠َ رخٌٌوَ أْ حٌطزؼخص ح٤ٌٚٝ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي  *

حٌٍّ٘ٙٛ  حٌزخ٠ٍٟٔ حٓظ١فخّٔٛ حٌطزخع(Stephanus)  ٨ّٓٗ ح٩ٌط١ّٕٟؼَٚفش ػِّٛخ طلض حٌ٘ىً حٌٍٚرَص اط١ٕٟ 

 َٔ٘ 1550حٌزَٚطٔظخٔض ٌٌٖٙ حٌّي٠ٕش. ٚفٝ ػخَ  شاٌٝ ؿ١ٕ١ف ٨كمخ ٚليَ ٌُٙ وً ِخ ػٕيٖ فٝ ؿّخػ حٔظمً ٌٞحٌ

(Stephanus)  ٟحٌؼخٌؼشرخ٠ٍْ ١زؼظٗ  ف (editio Regia) ٟ٘ٚ  طؼظزَ  ٟٚ٘ ،حٌَحثؼش ٠شحٌّطٛ خصٜفلح١ٌزؼش

 ٓظ١فخّٔٛ لخَؼٍٝ حٌٙٛحِٖ حٌيحه١ٍش ٌٜفلخطٗ طلظٛٞ ػٍٝ أىحس طؼ١ٍمخص ٔمي٠ش ف ح١ٌٛٔخٟٔحٌـي٠ي ٌٍؼٙي  ١زؼشأٚي 

٠ٛٔخ١ٔش رخ٦ٟخفش اٌٝ لَحءحص ِٓ ٔٔوش  شِوط١ٛ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش ِٓ أٍرؼش ػَ٘ (Stephanus) يخىهرب

 ٌمي حكظٛص ١زؼش ٓظ١فخ١ّٛٔزؼش ِظؼيىس حٌٍغخص. ٚ (Complutensian Polyglot)ٟ٘ أهَٜ ِٚطزٛػش 

(Stephanus)  ٠َحّّٓٛآِ  حٌظٟحٌظَؿّش ٚ( ػٍٝ ٔٔوظ١ٓ ٨ط١ٕ١ظ١ٓ " حٌفٌٛـخطخ 1551حٌَحرؼش )ؿ١ٕ١ف  

 (the Vulgate and that of Erasmus)  حٌؼٙي حٌـي٠ي  ل٤ُُٔٚي َِس ٤ٔٗ ٚٚطؼظزَ ؿي٠َس رخ٩ٌّكظش ٚٔ

 (.َِلّش أػيحىاٌٝ )

( 1640-1565ِخ ر١ٓ ) ح١ٌٛٔخِٟٔخ٨ ٠مً ػٓ طٔغ اٛيحٍحص ٌٍؼٙي  (Theodore Beza) ط١ٛىٍٚ ر١ِح ٌمي َٔ٘ *

ِخٌض  حٌٌٞحٌّيٜ  فٟ (Beza) ػًّ ف١ّٟ٘ش (. ٚطىّٓ ح1611٤ػخَ ) فٟٚظَٙص حٌطزؼش حٌؼخَٗس ر٘ىً أه١َ 

ٛيحٍ ح٦ ِظَؿٌّٟمي حٓظفخى  .(Textus Receptus) ػَف رـ حٌٕٚ حٌّٔظٍُِخ  ِلخوخسٚ ط٠َٚؾ فٟا١ٌٗ ١زؼخطٗ 

ػخَ  فٟ (Beza) ١زؼخصِٓ ( ر٘ىً وز١َ 1611ػخَ ) فٟ (King James) أٚ أـ١ً حٌٍّه ؿ١ّْ حٌَّٟٓ

 .(1598( ٚفٝ ػخَ )1588-1589)



طؼز١َ لي  فٟٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي لي ٔ٘ؤ  حٌّٔظٍُ حٌٌٞ أ١ٍك ػٍٝ حٌٕٚ (Textus Receptus) اْ ِٜطٍق *

ُٓظؼًّ رٛحٓطش يْ. ٌٚمي ١ٌ ف٠ٌٌٟٓ وخٔض ١زؼخطُٙ ح (Bonaventura and Elzevir)ظٍٛح ٚاٌِف١َ رٛٔخف١ٕ ح

 ش:( ػٍٝ ؿ1633ٍّػخَ ) فٟ ح١ٌٛٔخٟٔحكظٛص ِميِش ١زؼظُٙ حٌؼخ١ٔش ٌٍؼٙي 

(Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum 

damus) "( ٌي ػ٠ٌٌٌِِٞٚه أٔض )ُٓظٍُ ػٓ ٠َ١ك حٌـ١ّغ حٌمخٍة طغ١١َ  ٞأف١ٗ ٌُ ٠ُؼطٝ  ٚح٠ٌٌٞه ح٢ْ ٔٚ لي ح

ْ ٤ ،١ٔخرش ػٓ ٔٔوظُٙ ٌٗ ِخ ٠زٍَٖ Elzevirs اٌِف١َ ِٓ ٔخك١ش، ريح أْ ٌ٘ح ح٨ىػخء حٌفوٍٛ ِٓ لزً. "ٚ طل٠َفأ

 حٌظٟٚ ١زؼش أهَٜ ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي حٌّطزٛع 160طوظٍف ػٓ طم٠َزخ  ٨ حٌٕٛحكِٟؼظُ  فٟوخٔض  حٌظ١ٟزؼظُٙ 

فخْ حًٌّٕٛؽ  ،رّؼٕٝ أوؼَ ىلشٌىٓ، (. 1516ػخَ ) فٟ  (Erasmus)ا٠َحُِّٛ  ـٌِٕ َُٔ٘ أٚي ١زؼش ٌ صٛيٍ

ؿ١ّغ ح٦ٛيحٍحص ح٤ٌٚٝ حٌّطزٛػش ٚوخٔض ِ٘ٛ٘ٗ وّخ ًُوَ أػ٩ٖ  فٟلي أُػ١ي حٓظٕٔخهٗ  ح١ٌٛٔخٌٍٟٕٔٚ  حٌز١ِٔطٟ

 ِٚٓ ه٩ي حٌظَحوُ 

-------------------------------------------- 
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 .ٙخ ٌٗ ػٛحلذ وز١َسٌٚىٓ رؼ٠ل١ًٍ ح١ّ٘٤ش  حٌىؼ١َ ِٕٙخػٍٝ َِ حٌمَْٚ ٌؼيى وز١َ ِٓ حٌظؼي٩٠ص حٌٕٔو١ش. 

ؼش ح٤ٓخّ طم٠َزخ ٌىً طَؿّخص حٌؼٙي حٌـي٠ي اٌٝ حٌٍغخص حٌلي٠ ليَحٌفخٓي ٌٍٕٚ ٚحٌٌٜ  حٌز١ِٔطٌٟمي وخْ حًٌّٕٛؽ  *

ػَ٘ ؿّغ حٌؼٍّخء و١ّش وز١َس ِٓ حٌّؼٍِٛخص ِٓ حٌؼي٠ي ِٓ  حٌؼخِْٓ ه٩ي حٌم٨َٛٛٚٚ اٌٝ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘. 

ٌٚىٓ رخٓظؼٕخء ػ٩ػش أٚ أٍرؼش ِٓ  .حٌمي٠ّش ٚحٌ٘ٛح٘ي ح٢رخث١شحٌظَؿّخص حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش ٚوٌٌه ِٓ 

 (Textus Receptus) حٌٕٚ حٌّٔظٍُ، حٌّل٠ٍَٓ ح٠ٌٌٓ ٛللٛح رخٓظل١خء رؼٞ ِٓ ح٤هطخء حٌٜخهزش ؿيح ِٓ

اٛيحٍ رؼي اٛيحٍ. ٌٚمي وخْ فم٢ فٝ حٌـِء ح٤ٚي  فٟحًٌّٕٛؽ حٌّغٕ٘ٛ ٌٕٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي لي أُػ١ي ١زؼش ٌٙح ف

 طز١كظرلي غخَِ   (Karl Lachmann)٨طّ٘خْ حٌى١ٓ٩ىٟ ٌّخٟٔح٤ْ حٌؼخٌُ أ( 1831ِٓ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘ )

ظَٙص ١زؼخص ٔمي٠ش أهَٜ,  رؼي ًٌه ٌؼٙي حٌـي٠ي.ػٍٝ ح ى١ٓ١١طل٠ََ ٜٔٛٙ حٌى٩ٓ فٟحٓظويِٙخ  حٌظٟحٌّؼخ١٠َ 

١زؼظٗ ٚحٌٌٞ ظٍض  (Constantin von Tischendorf) ٔطٕط١ٓ ط١ٕ٘يٍٚفل ٘خأُػي حٌظًٌٟه طٍه  فٟرّخ 

حٌّؼيس ِٓ لزً ػخ١ٌّٓ ِٓ  حٌّئػَسحٌٕٔوش وٌٌه ( حٌّٛٓٛػش ح٠ٌوّش ٌٍمَحءحص حٌّوظٍفش. 1872-1869حٌؼخِٕش )

 ٟ٘ ٚطُؼظزَ  .(1881) (B. F. Westcott and F. J. A. Hort) ّ٘خ ٠ٚٔظىٛص ٍٚ٘ٛص ؿخِؼش وّزَىؽ

طُ حطوخً٘خ وؤٓخّ ٌطزؼش ؿّؼ١خص حٌىظخد حٌّميّ حٌّظليس حٌلخ١ٌش. فو٩ي حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ  حٌظٟحٌطزؼش ح٤ه١َس 

فمي  ك١ٕجٌ،ِظخكش وخٔض  حٌظِٟٓ  ٞأرىؼ١َ ِٓ  أرىَطُؼظزَ  حٌظِٟٚغ حوظ٘خف حٌؼي٠ي ِٓ ِوط١ٛخص حٌؼٙي حٌـي٠ي 

  .ح١ٍٛ٤شحٌٛػخثك  ١ٜغشطُؼظزَ و حٌظٟأوؼَ ِٓ طمظَد ػٓ لَد  ٚحٌظِٟٓ حٌّّىٓ أظخؽ ١زؼخص ٌٍؼٙي حٌـي٠ي  أٛزق

 -:ٗٙٛى حٌؼٙي حٌـي٠ي فٟح٨هظ١خٍ ر١ٓ حٌمَحءحص حٌّظؼخٍٟش  فٟحٌّؼخ١٠َ حٌّٔظويِش  *

حٌٕٔن ح١ٌي٠ٚش ٚلي  فٟ حٌّمطغ حٌٔخرك ١َٜٓ حٌمخٍة و١ف ه٩ي أٍرؼش ػَ٘ لَٔخ ػٕيِخ ُٔمً حٌؼٙي حٌـي٠ي فٟ *

أُىهٍض طغ١َحص ٠ُٚخىحص ػي٠يس اٌٝ حٌٕٚ. فّخ ٠مَد ِٓ هّٔش آ٨ف ِوط١ٛش ٠ٛٔخ١ٔش ِٓ وً أٚ ؿِء ِٓ حٌؼٙي 

ِٛحؿٙش ك٘ي ِٓ حٌمَحءحص حٌّظؼخٍٟش فٟ ؿ١ّغ حٌظفخ١ًٛ.  فٟطّخِخ  ِٕٙخ ٨ٚ ٠ظفك حػٕخْ ح١ٌَٛ،ؼَف طُ  ٟظحٌحٌـي٠ي 

 سىح٠ـذ أْ طُِحي اٌٝ ح٤ حٌظٟ ٙخ٠أٚحٌٕٚ  ف٨ٟهظ٩فخص طٔظلك أْ طُيٍؽ ح ٞأف١ـذ ػٍٝ حٌّل٠ٍَٓ أْ ٠مٍَٚح 

 رخىة ح٤َِ لي ٠زيٚ أْ طىْٛ حٌّّٙش ٠خثٔش ِٚٔظل١ٍش ٢ٓٚ حٌؼي٠ي ِٓ آ٨ف  فٟح١ٌٜٕش ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ أٔٗ 
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رؼٞ ػٍّخء حٌٕٜٛٙ لي ١ٍٛٚح ر٘ىً ػخَ ا٨ أْ  ١ش،وخ٤ٍٛأْ طُؼظزَ  ٠ٕزغٟ حٌظٟحٌمَحءحص حٌّوظٍفش ٌفَُ طٍه 

ٚأك١خٔخ ٠ـذ ػٍٝ حٌٕخلي  ،ْ ٌٖ٘ ح٨ػظزخٍحص طؼظّي ػٍٝ ح٨كظّخ٨صؤحٌّؼخ١٠َ حٌّؼظَف رٙخ ٌٍظم١١ُ. ١ٓٚظز١ٓ ر

 فٟٕٜق ػٍٝ حٌمخٍة أْ ٠ُ  ف١ٕزغٟ ًٌه،أهَٜ. ػ٩ٚس ػٍٝ  ِمخرًِٓ ح٨كظّخ٨ص  ِؼ١ٕشأْ ٠ِْ ِـّٛػش  حٌٕٜٟ

ّٓض  أ٠ٗٔش زيححٌ ٍُ ٨ خ ططز١مٙ ا٨ أْ اٌٝ كي ِخ، ٗىً ِوط٢ َِٚطذ فٟػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حٌّؼخ١٠َ حٌظخ١ٌش لي 

٨ ٠ّىٓ ططز١ك أٞ  ؿيح ٌيٍؿش أٔٗ حىْٛ وز٠َ١ٔطخق ٚطؼم١ي حٌز١خٔخص ح١ٌٜٕش . فخْ خأٚ ّٔط١آ١ٌخ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

طيٍّ أْ  ٠ٕزغٟفىً لَحءس ِوظٍفش لش ح٠ٌَخ١ٟخص. وّخ فٟ ى ِـّٛػش ِٓ حٌمٛحػي حٌَّطزش ريلش أٚ ِفؼٍش ١ِىخ١ٔى١خ

ٔٛف ٠ُميٍ حٌمخٍة فح٨ػظزخٍ  فٟهٌ ٌٖ٘ حٌظؼ١ٍمخص حٌظل٠َ٠ٌش أِٚغ  ػخِش.٨ ٠لىُ ػ١ٍٙخ فم٢ ٚفمًخ ٌمخػيس ٚ رٌحطٙخ،



 ح٨ػظزخٍ فٟأهٌطٙخ حٌٍـٕش  حٌظ٩ٌٟػظزخٍحص ح٤وؼَ أ١ّ٘ش  ح٩ٌّثُأْ ه٩ٛش حٌّؼخ١٠َ حٌظخ١ٌش طؼٕٝ فم٢ حٌٛٛف 

 .ػٕي ح٨هظ١خٍ ِٓ ر١ٓ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش

طم١١ُ حٌم١ّش حٌٕٔز١ش ٌٍمَحءحص حٌّوظٍفش  فٟ حٌَّءطٔخػي  حٌظٟاْ حٌفجخص حٌَث١ٔ١ش أٚ أٔٛحع حٌّؼخ١٠َ ٚح٨ػظزخٍحص  *

 :طظ٠ّٓ

(I)   ًحٌٌٜ ٌٗ ػ٩لش ِغ حٌّوط١ٛخص ٔفٔٙخ ،حٌوخٍؿٟحٌي١ٌ. 

(II)   ًح٨ػظزخٍحص رٕٛػ١ٓٚحٌٌٜ ٌٗ ػ٩لش  ،حٌيحهٍٟحٌي١ٌ ِٓ:- 

 (طظؼٍك رخ٨كظّخ٨ص حٌٕٔو١ش )ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي حٌّظؼٍمش رؼخىحص حٌىظزش حٌظٟ ٌٖ٘- أ

 .(ٍٓٛد حٌّئٌفؤطظؼٍك رخ٨كظّخ٨ص حٌـ٠َ٘ٛش )ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي حٌّظؼٍمش ر حٌظٟ طٍه- د

 -:ه٩ٛش حٌّؼخ١٠َ *

 :ػٍٝطئػَ  حٌظٟ. ٚطًّ٘ ح٨ػظزخٍحص حٌوخٍؿٟ حٌي١ًٌ-1

ِٓ ح٤ٍؿق أْ طىْٛ هخ١ٌش ِٓ طٍه  ح٤رىَش حٌ٘ٙٛى. ٚرٛؿٗ ػخَ. طُؼظزَ حٌّوط١ٛخص طخ٠ٍن ١ٚز١ؼ - أ

 أ٨ ٚ٘ٛ ،أ١ّ٘ش ِٓ ػَّ حٌٛػ١مش ٔفٔٙخ وزَِخ ٘ٛ أِٚغ ًٌه فٕٙخن ، ٕٔنطىَحٍ حٌِٓ  طٕ٘ؤ حٌظٟح٤هطخء 

 طخ٠ٍن ١ٚز١ؼش ٔٛع 
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 .حٌّوط١ٛش أظخؿٗحٌٕخٓن أػٕخء  رٌٌٙخ حٌظٟٓ ىٍؿش حٌؼٕخ٠ش . ف٩٠ ػٖ حٌٛػ١مشـٔيط حٌٌٞحٌٕٚ 

ٌٍ٘ٙٛى ح٠ٌٌٓ ٠يػّْٛ ح٨هظ٩ف. طٛحفك حٌ٘ٙٛى فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِٓ أٔطخو١ش ٚح٦ٓىٕي٠ٍش  حٌـغَحفٟحٌظ٠ُٛغ  -د

فم٢  أوؼَ أ١ّ٘ش ِٓ ٗٙخىس حٌ٘ٙٛى حٌّّؼ١ٍٓ ٠ىْٛ ِغ طٔخٚٞ ح١ٗ٤خء ح٤هَٜ،ٚحٌغخي فٝ اػطخء حٌيػُ ٩ٌهظ٩ف. 

ِٓ أْ  حفّٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠ـذ ػٍٝ حٌَّء أْ ٠ىْٛ ِظؤوي ،فٝ ِٟٛغ ٚحكي أٚ ٍإ٠ش حو١َٓٚ١ٍش ٚحكيس. ِٚغ ًٌه

كمخ ِٔظم١ٍٓ ػٓ رؼ٠ُٙ حٌزؼٞ. فخ٨طفخلخص ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ر١ٓ ٗٙٛى ح٩ٌط١ٕ١ش  ُ٘حٌ٘ٙٛى حٌزؼ١ي٠ٓ ؿغَحف١خ 

 (Tatian’s Diatessaron) اٌٝ حٌظؤػ١َ حٌّ٘ظَن ِٓحٌمي٠ّش ٚٗٙٛى ح٠ٌَٔخ١ٔش حٌمي٠ّش أك١خٔخ لي طىْٛ ٍحؿؼش 

 ى٠خ١َْٔٚ طخط١خْ.

ٌٍٕٜٛٙ ٚػخث٩ص حٌ٘ٙٛى. فّـَى أػيحى حٌ٘ٙٛى حٌيحػّش ٌمَحءس ِوظٍفش ِؼطخس ٨ ٠ؼزض  ح٤ٔٔخر١ش حٌؼ٩لش-ؽ

 ِيػِٛش ػٓ ٠َ١ك ػ٠َ٘ٓ (x) ٌٛ ٕ٘خن ؿٍّش لَحءس ِؼطخس حٌّؼخي،رخ٠ٌٍَٚس ٍؿلخْ ٌٖ٘ حٌمَحءس. فؼٍٝ ٓز١ً 

 (x) طيػُ طف١٠ًحٌظٟ ِيػِٛش ػٓ ٠َ١ك ِوط١ٛش ٚحكيس فم٢. فخْ حٌٕٔز١ش حٌؼيى٠ش  (y) ِوط١ٛش ٚلَحءس

س ٚحكيس. فَىِِٓ ِوط١ٛش  أٔظـض خٔٔوطُ حوظ٘خف أُٔٙ وخٔٛح ٌٚٛ أْ وً حٌؼ٠َ٘ٓ ِوط١ٛش  ء٤ٟٗطلٔذ 

ٌٖ٘  فٟس حٌّوظٍفش. فخٌّمخٍٔش ك١غ ليَ وخطزٙخ ٤ٚي َِس ٌٖ٘ حٌٕٛػ١ش حٌوخٛش ِٓ حٌمَحء ،سِٛؿٛىؼي طٌُ ٚحٌظٟ 

ٚحٌٍٔف حٌٛك١ي ٌٍؼ٠َ٘ٓ ِوط١ٛش  (y) ػٍٝ حٌمَحءس طلظٛٞ حٌظٟحٌلخٌش ٠ـذ أْ طظُ ر١ٓ حٌّوط١ٛش حٌٛحكيس 

 .(x) حٌّلظ٠ٛش ػٍٝ حٌمَحءس

فٙئ٨ء حٌ٘ٙٛى ح٠ٌٌٓ  .ري٨ ِٓ ػيىُ٘. ٌٚ٘ح حٌّزيأ حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٗ ٠لظخؽ اٌٝ طف١ًٜ ر٠ُُُٙٔٛميٍ حٌ٘ٙٛى  -ى

ؿي حٌم١ّش  ٠ّٕلٛحأْ  ٠ْٔظلمٛ ، فٔٛفل٠خ٠خ ِليىس )ٚحٟلش حٌّؼخٌُ( فْٟ رخٌؼمش ٚر٘ىً ػخَ ؿي٠َُٔٙ أ ُٚ

ٔفْ  فِٟ٘خوً ١ٜٔش غخ٠ِش ٚحٌمَحٍحص ف١ٙخ غ١َ ِئويس. ِٚغ ًٌه  فٟىْٛ ط حٌظٟح٤هَٜ حٌلخ٨ص  فٟح١ٌّّٕٙش 

ِـَى ف١ـذ أ٨ ٠ىْٛ  ،غ١َحص حٌّوظٍفشأٔٛحع حٌّظ فٟطوظٍف أْ حٌم١ّش حٌٕٔز١ش ٌؼيس أٔٛحع ِٓ ح٤ىٌش  ك١غ ،حٌٛلض

 .٥ٌىٌش ١ِىخ١ٔىٟطم١١ُ 

  ح٨كظّخ٨ص:: ٠ٚظ٠ّٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ حٌيحهٍٟ حٌي١ًٌ-2

 فٟحٌّٛؿٛىس  حٌلف٠َشوٜخثٚ حٌٚػٍٝ  حٌٕٔخمػخىحص ػٍٝ حػظزخٍحص  حٌٕٔو١ش ١شكظّخٌح٨أ(( طؼظّي ))

 .حٌّوط١ٛخص



 وؤٔٗ هخ١ت، حٌظخَ٘ ػٍٝ حٌٔطقحٌّؼٕٝ  ٠زيٚ إْٔيِخ هٜٛٛخ ػ حٌّف٠ٍش، ٟ٘طُؼظزَ حٌمَحءس ح٤وؼَ ٛؼٛرش ( 1

 حػظزخٍ ِغٌٚىٓ 

------------------------------------------ 
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١ٓظفٕٓ رـؼٍٗ  حٌٌٞ" حٌٕخٓنٔٗ ٛل١ق. )ٕ٘خ أوؼَ ٛؼٛرش طؼٕٝ " أوؼَ ٛؼٛرش ػٍٝ أأوؼَ ٠ٔـخ ٠ؼزض رٕفٔٗ  

حٌظلٔٓ ِغ غ١خد  )ظٍٙٛل١ظُٙ ٚغخٌزخ ِخ ٠ـّغ ر١ٓ ٓط ٟ٘. اْ حٌّٔش ح١ٌِّّس ٌّؼظُ طٜل١لخص حٌٕٔخم خٛل١ل

٠لىُ ػٍٝ ٔٔز١ش ٚأك١خٔخ ٠ظُ حٌظًٛٛ اٌٝ حٌغخ٠ش ػٕيِخ  ٛؼٛرش(ح٤وؼَ  )حٌمَحءسٚحلؼ١ظٗ( ِٚٓ حٌٛحٟق أْ فجش 

 .حٌٕٔن فٟٛؼزش ؿيح ٌيٍؿش أٔٙخ لي طظَٙ فم٢ ػٓ ٠َ١ك حٌٜيفش  لَحءس أٔٙخ

 :٠ًِخ طُف ٟ٘رٜفش ػخِش فخْ حٌمَحءس ح٤لَٜ ( 2

حٌىٍّخص ًحص  أٚ ٌىٍّخص ًحص حٌزيح٠خص حٌٛحكيس( ح (homoeoarctonحٌوطؤ حٌزَٜٜ رٔزذ ف٠ٟليع ٠ُخىس  لي- أ

فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي. لي طَّ ػ١ٓ حٌٕخٓن ػٓ غ١َ لٜي ِٓ وٍّش ٚحكيس  (homoeoteleuton) حٌٕٙخ٠خص حٌٛحكيس

 .٤هَٜ ٌي٠ٙخ كَٚف ِظ٘خرٙش ِظظخ١ٌش

 ٠ؼظزَ٘خ:ٍرّخ ٌف ِخىس ٠ىْٛ حٌٕخٓن لي كك١غ  أٚ- د

 ُحثيس حٚ غ١َ ٠ٍَٟٚش -1

 لخ١ٓش -2

 .ِ٘يحٌأٚ ِّخٍٓش  ٟطمٔحٌٓظؼّخي ح٨ ٚأ ِٟوخٌفش ٩ٌػظمخى حٌي٠ٕ -3

 حٌّظٕخظَسحٌفمَحص  فِٟغ رؼ٠ُٙ حٌزؼٞ حٌّظٕخفَس اٌٝ حٌّـخٔٔش وؼ١َح ِٓ حٌّمخ١غ حٌٕٔخم لي كٌٛٛح أْ  ( ك١غ3

 حٌظٟظٍه حٌمَحءس ف حٌمٜش(ح٦ٔـ١ً ٌٕفْ حٌليع أٚ  فِٟوظٍفش )ٓٛحء أوخٔض ِمظطفخص ِٓ حٌؼٙي حٌمي٠ُ أٚ ٍٚح٠خص 

 .ٌفظ١خ ػٓ حٌظٟ ٟ٘ ِظٛحفمشػخىس ِخ طىْٛ ِف٠ٍش  حٌٍفظٟطظ٠ّٓ ح٨ٔ٘مخق 

 - :ح٤ك١خْرؼٞ  ف٠ٟمَٛ حٌىظزش ( 4

 .أوؼَ أٌفش َحىفخصرّ ِؤٌٛفشوٍّش غ١َ  حٓظزيحي- أ

 حٌّؼخَٛسح٤ط١ى١ش رّخ ٠ظٛحفك ِغ حٌؼ١ٍش  ألً أٔخلش،طؼز١َ ِؼـّٟ  رظغ١١َ ٗىً ٔلٛٞ ألً ىلش أٚ- د

(Atticizing) 

 .ٚوٍّخص ك٠ٛ٘ش ٌـؼً حٌٕٚ أوؼَ ٩ٓٓش كَٚف حٌؼطفاٟخفش ح٠ٌّخثَ ٚ أٚ- ص

٠ٚؤهٌ  .حكظّخيٍٝ أوؼَ ػِخًح ٠ىْٛ حٌّئٌف ػٔخٖ لي وظذ حػظزخٍحص طؼظّي ح٨كظّخ٨ص حٌـ٠َ٘ٛش ػٍٝ ( د())

 .ِخ ٠ٍٟ ح٨ػظزخٍ فٟ حٌٕٜٟحٌٕخلي 

 ػخِش رٜفش-1

----------------------------------- 
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 .ؿ١ّغ أٔلخء حٌىظخد فٟ حٌّئٌفٍٓٛد ِٚفَىحص أح( 

 .د( ح١ٌٔخق حٌّزخَٗ

 .هَآِىخْ  فٟحٓظويحِخص حٌّئٌف  حٌّـخٔٔش ِغؽ( 

 - :ح٨ٔـ١ً فٟ-2

 ح( حٌوٍف١ش ح٢ٍح١ِش ٌظؼخ١ٌُ ح١ٌٔي ح١ٌّٔق



 َِلٚ ـ٧ٌٔـ١ً طزؼخ ٌ ٓزم١شد( ح٤

 ِلً حٌظٔخإي. حٌفمَسٚحٔظمخي  ػٍٝ ١ٛخغش ح١ٌّٔلٌّٟـظّغ ؽ( طؤػ١َ ح

أْ ٠ؼَف ِظٝ  حٌٕٜٟوً كخٌش. ف١ـذ ػٍٝ حٌٕخلي  فٟٔٗ ١ٌْ وً ٌٖ٘ حٌّؼخ١٠َ لخرٍش ٌٍظطز١ك أفّٓ حٌٛحٟق  *

لً اٌٝ آهَ. فٌّٕ أْ أٛزق حٌٕمي حٌٕٜٟ ح أِٓ ح٤ىٌش ٚحػظزخٍ ِخوزَ ٌٕٛع أ ح٠ىْٛ ِٓ حٌّٕخٓذ أْ ٠ؼطٝ حػظزخٍ

طم١١ّخص  ١ٍْٜٓٛ اٌٝ حٌّوظٍف١ٓ حٌؼٍّخءأْ لخ٨ص حٌرؼٞ  فٟ كظّٟٔٗ ٤َِ بف ،ٔٗ ػٍُأس رخ٦ٟخفش اٌٝ ِٙخٍ

ِٕمُٔ  ٠ىْٛ حٌي١ًٌ ،رؼٞ ح٤ك١خْ فٟوّخ ٠ليع  ،طم٠َزخ ػٕيِخ كظِّٟوظٍفش ١ّ٘٤ش حٌي١ًٌ. فٌٙح ح٨هظ٩ف أَِ 

حٌ٘ٙٛى ح٩ٌكم١ٓ أٚ حٌمَحءس ح١٤ٛي طىْٛ  ٟفأْ طٛؿي حٌمَحءس ح٤وؼَ ٛؼٛرش فم٢  ،ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِؼًر٘يس 

 .ح٤رىَحٌ٘ٙٛى  فِٟٛؿٛىس فم٢ 

ًٌه ربىٍحؽ ٠ىْٛ  ،حػظّخى٘خ وٕٚطُ  ِخ ٌمَحءسػمً حٌٍـٕش  فٌٟىٝ طظُ ح٦ٗخٍس اٌٝ حٌيٍؿش حٌٕٔز١ش ١ٌٍم١ٓ  *

 .ريح٠ش وً ِـّٛػش ِٓ ح٨هظ٩فخص ح١ٌٜٕش فٟكَٚف ِؼَٚفش ىحهً ح٤لٛحّ 

 {C} حٌلَفٚ )طم٠َزخ(،١٘٠َ اٌٝ أْ حٌٕٚ ٗزٗ ِئوي  {B}حٌٕٚ ِئوي ر١ّٕخ كَف ١٘٠َ اٌٝ أْ {A}فلَف

٨ ٠ليع ا٨  حٌٌٞ {D} أِخ حٌلَف ،حٌٕٚ فٌٟظ٠ؼٗ  خصح٨هظ٩ف أٞطلي٠ي  فٟاٌٝ أْ حٌٍـٕش طـي ٛؼٛرش  ١٘٠َ

 رىظخرش كَفر١ٓ حٌمَحٍحص  ِٓحٌٛٛٛي ٌمَحٍ. فٝ حٌٛحلغ  فٟٔخىٍح ١٘٠َٚ اٌٝ أْ حٌٍـٕش ٌي٠ٙخ ٛؼٛرش وز١َس 

{D}  لً لَحءس أفىخْ ح٩ًٌّ حٌٛك١ي أْ طُطزغ  ٚرخٌظخٌٟ ،كي ِٓ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش طُِوٝ ٔفٔٙخ وخ١ٍٛ٤شأأك١خٔخ ٨

 .خػيَ حٌَٟ فٟ

 ػخٌؼخ: لخثّش رخٌ٘ٙٛى كٔذ حٌٕٛع حٌٕٜٟ ٌٙخ

 ف١ّخ ٠ٍٟ رؼٞ حٌ٘ٙٛى ح٤وؼَ أ١ّ٘ش ػٍٝ ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي َِطزش فٟ لٛحثُ ٚفمًخ

------------------------------------------ 
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لٔخَ ِوظٍفش ِٓ حٌؼٙي حٌـي٠ي أطٕظّٟ  حٌلخ٨ص،ٔٗ فٟ رؼٞ أ٩٠ٚكع  ؼَٟٗ وً ٗخ٘ي.٠ٌٕٛع حٌٕٚ حٌٔخثي حٌٌٞ 

 .ّٟٓ ٔفْ حٌ٘خ٘ي اٌٝ أٔٛحع ٜٔٛٙ ِوظٍفش

 حٌ٘ٙٛى حٌٔىٕي٠ٍْٛ

 ٓىٕيٍٞ حرظيحثٟ:-1

P
45

P)فٟ أػّخي حًٌَٓ(   
46

  P
66

 P
75

١ي٠ش )ؿِث١خ(، حو١ٍّٕيّٚ حٌٔىٕيٍٞ، أ٠ٍٚـخّٔٛ )ؿِث١خ(، ، حٌٜؼB א 

 رٌْٛ.ـ ِٚؼظُ لٜخٛخص حٌزَى٠خص حٌظٟ رٙخ ٜٔٛٙ ٌ

 ٓىٕيٍٞ ػخٔٛٞ:-2

، 12: 8اٌٝ  1: 1)فٟ ٌٛلخ  W)فٟ َِلٚ(،  L T (X) Z X 33 579 892 1241، D (C)فٟ ح٤ٔخؿ١ً: 

 )فٟ َِلٚ؛ ؿِث١خ فٟ ٌٛلخ ٠ٚٛكٕخ(، ٚحٌزل٠َ١ش.  ٠ٚYٛكٕخ(، 

 A (C) Y 81 104 326 ،33  (11 :26-28 :31)فٟ أػّخي حًٌَٓ: 

 .A (C) H I Y 33 81 104 326 1739فٟ ٍٓخثً رٌْٛ: 

Pفٟ حٌَٓخثً حٌىخػ١ٌٛى١ش: 
20

 P
23

 A (C) Y 33 81 104 326 1739. 

P؛ ٚألً ؿٛىس، A (C) 1006 1611 1854 2053 2344فٟ ٓفَ حٌَإ٠خ: 
47

 .א 

 حٌ٘ٙٛى حٌغَر١ْٛ

P فٟ ح٤ٔخؿ١ً:
69

(، ح٩ٌط١ٕ١ش حٌمي٠ّش، 30: 5-1: 1)فٟ َِلٚ  D 0171 W( 38: 8-1: 1فٟ ٠ٛكٕخ ) א 

(syr
s

، syr
c

 ح٢رخء ح٩ٌط١١ٕ١ٓ ح٤ٚحثً.ؿِث١خ(،  



Pفٟ أػّخي حًٌَٓ: 
29

 P
38

 P
48

 D E 383 614 1739 syr
hmg

 syr
palms

 Cop
G67

ح٢رخء ح٩ٌط١١ٕ١ٓ ح٤ٚحثً،  ،

 ح٦فَح١ّ٠ش.

، ح٢رخء ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ كظٝ ٔٙخ٠ش حٌمَْ حٌؼخٌغ، اٍَ ح٩ٌط١ٕ١ش D F G ح٩ٌط١ٕ١ش –غش ح١ٌٛٔخ١ٔش ػٕخث١ٛ حٌٍفٟ حٌَٓخثً: 

 حٌمي٠ّش، ح٢رخء ح٩ٌط١١ٕ١ٓ ح٤ٚحثً.

 ٠ظُ حٌظؼَف ػٍٝ ٗٙٛى غَر١١ٓ ػٍٝ ٚؿٗ حٌظلي٠ي. ٌُ حٌَإ٠خ٩١ٓكع أٔٗ رخٌٕٔزش ٌٔفَ 

 حٌ٘ٙٛى حٌز١ِٔط١ْٛ

 W)ؿِث١خ فٟ ٌٛلخ ٠ٚٛكٕخ(،  Y (،53: 24-13: 8فٟ ِظٝ ٌٚٛلخ ) A E F G H K P S V P Wفٟ ح٤ٔخؿ١ً: 

 ِٚؼظُ ِوط١ٛخص ح٤كَف حٌٜغ١َس.

-------------------------------------------- 
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 ِٚؼظُ ِوط١ٛخص ح٤كَف حٌٜغ١َس. H L P 049فٟ أػّخي حًٌَٓ: 

 ِٚؼظُ ِوط١ٛخص ح٤كَف حٌٜغ١َس. L 049حٌَٓخثً: فٟ 

 ِٚؼظُ ِوط١ٛخص ح٤كَف حٌٜغ١َس. 052 051 046فٟ ٓفَ حٌَإ٠خ: 

خ ر٘ىً  ًِ فٟ طم١١ُ لٛحثُ حٌ٘ٙٛى حٌٔخرمش ٕ٘خن طؼ١ٍمخْ ِٕخٓزخْ. )أ( ٨ طًّ٘ حٌـيحٚي ا٨ حٌ٘ٙٛى حٌّؼظَف رُٙ ػّٛ

ظُ طؼ١١ٓ ٗٙٛى اٟخف١١ٓ اٌٝ ٠ ،فٟ رؼٞ ح٤ك١خْٚأٚ رآهَ رؤُٔٙ حٌّّؼٍْٛ حٌَث١ٔ١ْٛ ٤ٔٛحع حٌٕٜٛٙ حٌّظؼيىس. 

 هَٜ.فجش أٚ أ

غ حٌمخٍة ػٍٝ حٌَؿٛع ِٓ ٚلض ٢هَ ِٓ حٌظؼ١ٍك اٌٝ لٛحثُ حٌ٘ٙٛى حٌٌّوٍٛس  ّـَ ٠ـذ أ٨  أػ٩ٖ،)د( ر١ّٕخ ٠ُ٘

خ ِظطخرمش ف١ّخ  ًِ ٠ُفظَٝ أريًح أْ طىخفئ حٌيػُ حٌوخٍؿٟ ٌّـّٛػظ١ٓ ِٕفٍٜظ١ٓ ِٓ حٌمَحءحص حٌّوظٍفش ٠ظطٍذ أكىخ

ؿٟ ٌّـّٛػظ١ٓ ِٓ حٌمَحءحص حٌّظزخ٠ٕش لي ٠ىْٛ ٘ٛ ٔفٔٗ ٠ظؼٍك رخٌٕٚ ح٤ٍٟٛ. ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حٌي١ًٌ حٌوخٍ

خ، ًِ خ  طّخ ًِ ظؼٍك ف١ّخ ٠ا٨ أْ حػظزخٍحص ح٨كظّخ٨ص حٌٕٔو١ش ٚ/ أٚ حٌـ٠َ٘ٛش ٌٍمَحءحص لي طئىٞ اٌٝ أكىخَ ِظٕٛػش طّخ

١١ُ ٠ٚظطٍذ طم ػٍُ،١ٌٔض ٜٓٛ ٠َ١مش أهَٜ ٌٍمٛي رؤْ حٌٕمي حٌٕٜٟ ٘ٛ فٓ ٚوٌٌه  رخٌطزغ، ٌٖ٘،رخٌٕٚ ح٤ٍٟٛ. 

  وً ِـّٛػش ِٓ حٌّظغ١َحص فٟ ٟٛء ح٨ػظزخٍ حٌىخًِ ٌىً ِٓ ح٤ىٌش حٌوخٍؿ١ش ٚح٨كظّخ٨ص حٌيحه١ٍش.
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أستاذ وكاتب ومحرر وخبٌر فً الكتاب الممدس متخصص  1590أكتوبر  22من موالٌد  )فٌلٌب وٌسلً كومفورت(

أستاذ زابر ، مدرسة الثالوث األسمفٌة شؽل منصب أستاذ الٌونانٌة والعهد الجدٌد فً .العهد الجدٌد من النمد النصً فً

  .دار تٌندٌل للنشر وكبٌر محرري مراجع الكتاب الممدس فًبالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ، كلٌة وٌتون فً

 جامعة والي أوهاٌو األمرٌكٌة وجامعة جنوب أفرٌمٌا. درس كومفورت األدب اإلنجلٌزي والٌونانً والعهد الجدٌد فً

 .كمل الدكتوراه بتوجٌه من النالد النصً البارز، جاكوبس إتش. بٌتزر، فً جامعة جنوب إفرٌمٌاأ

  ٌس فصول دراسٌة فً عدد من الكلٌات ، بما فً ذلن كلٌة وٌتون ، ومدرسة ترٌنٌتً األسمفٌة ،موم كومفورت بتدرٌ

وٌعمل   Tyndaleتٌندال وهو حالًٌا محرر أول لمراجع الكتاب الممدس فً جامعة كولومبٌا الدولٌة وجامعة كارولٌنا الساحلٌة.

، ككاتب ومحرر. من  Tyndaleدٌد من المنشورات ومجموعاتساهم فً الع الترجمة الحٌة الجدٌدة. كمحرر للعهد الجدٌد لـ

، "لالاموس الكتاب الممدس تٌند" و"أصل الكتاب الممدس" و " "العهد الجدٌد بٌن السطور الٌونانٌة اإلنجلٌزٌة"  بٌن أعماله

من هو فً "بارٌت(، و مع د.) " نص ألدم المخطوطات الٌونانٌة للعهد الجدٌد", "إلصدارات الكتاب الممدسالدلٌل األساسً "

 ".التارٌخ المسٌحً

 :كتب كومفورت عدًدا من المماالت الصحفٌة. باإلضافة إلى ذلن، فمد كتب مؤلفات

 ."مواجهة المخطوطات: ممدمة فً كتابات العهد الجدٌد والنمد النصً"

 .(مشارنمؤلؾ " )خزانة هولمان من كلمات الكتاب الممدس الربٌسٌة فً المجموعة المرجعٌة لهولمان"

 :كما لام بتحرٌر عدد من الكتب منها

 ."نص ألدم مخطوطات ٌونانٌة للعهد الجدٌد"

 .كورنثوس 2و 1 :تعلٌك الكتاب الممدس على تطبٌك الحٌاة"
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 افتتاحٌة المؤلؾ

 ءاتالمرا على بتعلٌك الممدس لكتابل الجادٌن والمراء والطالب والمساوسة العلماء تزوٌد هو العمل هذا من الؽرض

 تواصلً شكل فً بذلن والمٌام- الممدس الكتاب وترجمة الممدس الكتاب لتفسٌر أهمٌة لها التً الجدٌد العهد فً المتنوعة

 .الٌونانٌة ٌعرفون الذٌن أولبن وكذلن العربٌة اللؽة ومفٌد لمراء

 الملن ونسخة الحدٌثة نجلٌزٌةاإل النسخ بٌن الموجودة االختالفات عدد من بالحٌرة الجدٌد العهد لراء من العدٌد ٌشعر

 هوامش على مالحظات بانتظام الجدٌد العهد لراء ٌواجه ذلن، على عالوة. حولها فضول عندهم األلل على أو جٌمس

 نسخة كل تحتوي ما عادة. األساسٌة الٌونانٌة المخطوطات فً موجودة متنوعة لراءات إلى تشٌر التً اإلنجلٌزي إنجٌلهم

 جٌمس الملن نسخة مثل) البعض. الجدٌد للعهد المالحظات هذه من 000 عن ٌمل ال ما على الحدٌثة ةاإلنجلٌزٌ النسخ من

 هذهبصحبة  التفسٌرات توجد ما نادًرا ذلن، ومع. 0000 إلى ٌصل ما لدٌهم( المدس فً الجدٌد الممدس والكتاب الجدٌدة

 المهم من كان لماذا أو اآلخرٌن على المراءات بعض تفضٌل سبب عن فكرة أي المراء معظم لدى لٌس لذلن المالحظات،

 اإلصدارات مجموعة فً مالحظته تمت اختالؾ نصً 0000 حوالً هنان المجموع، فً. اإلطالق على االختالؾ ذكر

 على ٌكونوا أن إلى والطالب والوعاظ المعلمون ٌحتاج. والعرض التفسٌر على تؤثر متؽٌرات وهً- المعاصرة اإلنجلٌزٌة

 عندما ذلن، ومع. الجدٌد العهد نص ودراسة المنزلٌة والدروس الثري التفسٌر أجل من ٌفهموها وأن المتؽٌرات ذهبه دراٌة

 كان" النصٌة؟ المتؽٌرات هذه ٌشرح كتاب ٌوجد أٌن" سنوات، عدة لبل وٌتون كلٌة فً الجدٌد العهد طالب أحد سألنً

 هذا مثل توفٌر إلى بالحاجة شعرت الحٌن، ذلن منذ". الٌونانٌة تعرؾ تكن لم ما ،منها أحد ٌوجد ال: "له ألول أن ًعل

 النصً النمد تأثٌر كٌفٌة حول معلومات عن وٌبحثون الٌونانٌة ٌعرفون الذٌن ألولبن وكذلن اإلنجلٌزٌة اللؽة لمراء الكتاب

 .األداة هذه مثل لتوفٌر محاولتً هو المجلد هذا. والتفسٌر الترجمة على

 لضى. النهاٌة فً ٌطبع أراه أن ٌسعدنً لذا- عاًما عشر خمسة من أكثر- التكوٌن طور فً طوٌاًل  جلدالم هذا استؽرق لمد

 من العدٌد ولدم الكتاب، هذا فً اإلنجلٌزٌة النسخ دراسة فً تحصى ال ساعات John Comfort كومفورت جون ابنً

بارٌت  لدٌفٌد التحرٌرٌة بالمهارات أعترؾ أن أًٌضا أرٌد. لعمله الشكر من بالكثٌر له مدٌن وأنا. المهمة المساهمات

David Barrett الكوس  ، وباترٌنPatrick LaCosse,، وولؾ  وماثٌوMatthew Wolf,، هذا منهم كل جعل الذٌن 

 الكتاب، بهذا إلٌمانهما Mark Norton نورتون ومارن Mark Taylor تاٌلور لمارن شكري ألدم. أفضل الكتاب

 ترجمة لجنة ألعضاء المجلد هذا أهدي. النصً النمد مهمة فً دابًما لتشجٌعه لً Bruce Metzger مٌتزجر وبروس

 نالًدا أكون ألن سعٌدة مهمة لدي كان اللجنة، هذه فً عضًوا وبصفتً. الجدٌدة الحٌاة ترجمة أنتجوا الذٌن الممدس الكتاب

 والمعلمٌن والمساوسة العلماء وكذلن اآلخرٌن، المترجمٌن من العدٌد المجلد هذا ٌساعد أن آمل. الجدٌد للعهد نصًٌا

 وترجمته.  نص العهد الجدٌد حول حكٌمة خٌارات اتخاذ على والطالب،
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 المؤلؾ ممدمة

باإلضافة إلى التوارٌخ والمٌول النصٌة ( 1أشرح بإٌجاز ممارسة النمد النصً للعهد الجدٌد )لسم  الممدمة،فً هذه 

إضافة (. 3( والنسخ اإلنجلٌزٌة المٌاسٌة )المسم 2المطبوعة من العهد الجدٌد الٌونانً )المسم  للطبعات الربٌسٌة

وسرًدا  (،5وشرًحا لكٌفٌة استخدام هذا التعلٌك )المسم  (،4واالختصارات )المسم سٌجال لدم لابمة باللذلن، فإنً أ

 (. 6 للمصطلحات الفنٌة )المسم

ٌؽطً كل اختالؾ نصً لوحظ فً الترجمات اإلنجلٌزٌة  الذي-إلى سفر الرؤٌا  متى من-الممدمة ٌتبع التعلٌك  بعد

لملن توضح المالحظات كل اختالؾ نصً ربٌسً بٌن اإلصدارات التالٌة من العهد الجدٌد: نسخة اوالربٌسٌة. 

سً الجدٌد ، اإلصدار المٌا (RSV)) ، اإلصدار المٌاسً المنمح (NKJV)، إصدار الملن جٌمس الجدٌد (KJV)  مسجٌ

، اإلصدار  (NASB)  الكتاب الممدس األمرٌكً المٌاسً الجدٌد ،(ESV) ، اإلصدار المٌاسً اإلنجلٌزي (NRSV)) المنمح

، الكتاب  (NEB)  ، الكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد(TNIV)  ، اإلصدار الدولً الجدٌد الٌوم  (NIV) الدولً الجدٌد

، (NAB)  ، الكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد(NJB) لكتاب الممدس الجدٌد للمدس، ا(REB)  الممدس اإلنجلٌزي المنمح

، والكتاب (HCSB)  ، الكتاب الممدس المٌاسً لهولمان المسٌحً,(NLT, revised)) المنمحة الترجمة الحٌة الجدٌدة

نصً فٌما إذا كانت  اختالؾ، ٌتم تمٌٌز كل داخل كل مالحظة  (NET)). الترجمة اإلنجلٌزٌة الجدٌدة :(NET)   )الممدس

( Nestle-Aland/United Bible Societyأالند/ اتحاد جمعٌة الكتاب الممدس )-إصدار نستلههذه المراءة موجودة فً 

المشار إلٌه هورت من العهد الجدٌد الٌونانً -وٌستكوت ، أو إصدار (NUم )ٌُشار إلٌه باسالعهد الجدٌد، و الٌونانً من

، تشرح المالحظات االختالفات النصٌة بٌن كثٌر من األحٌانو (.TR)  شار إلٌه باسمالمستلم وٌ أو النص، (WH)  باسم

ناحٌة أخرى. ولد لوحظ وبٌن النص المستلم والملن جٌمس والملن جٌمس الجدٌد من اإلصدارات الحدٌثة من ناحٌة 

طبعة الملن جٌمس. توضح المالحظات العدٌد من هذه االختالفات فً هوامش اإلصدارات الحدٌثة احتراًما لتمالٌد 

 .الموجودة فً هذا المجلد أًٌضا االختالفات المهمة بٌن اإلصدارات الحدٌثة

هنان نوع آخر من  اإلنجلٌزٌة،باإلضافة إلى المالحظات التً تركز على االختالفات النصٌة بٌن النسخ 

الٌونانٌٌن على فهم االختالفات النصٌة المهمة المالحظات التً تهدؾ إلى مساعدة لراء اللؽة اإلنجلٌزٌة والطالب 

تعكس تملًٌدا نصًٌا مختلفًا تماًما )ٌحدث هذا  ( (2) الثانوٌة،( أثرت على النسخ اإلنجلٌزٌة فً األمور 1األخرى التً )

لٌزٌة مدم تفسًٌرا مثًٌرا لالهتمام. توفر هذه المالحظات ترجمات إنجت( 3، أو )فً أعمال الرسل( D ؼالبًا فً النص

 أالند. وشروحات للعدٌد من المتؽٌرات المدرجة فً الجهاز النمدي لنص نستله

 ممارسة النقد النصي للعهد الجديدأوال: 

موجودة فً العدٌد من المخطوطات المكتوبة بخط  فهً-لبل ولت الطباعة  نُشرت-ألن العهد الجدٌد وثٌمة لدٌمة 

 ل ال ٌوجد اتفاق كام الٌد. وبما أنه

------------------------------- 

تابً ( من ك297-289ظهر الكثٌر من المواد فً هذا المسم ألول مرة فً الفصل السادس )الصفحات ( 1)

  .منهم. ٌتم استخدامه وتكٌٌفه هنا بإذنو(. 2005، : برودمان وهولمانتٌنٌسً، "مواجهة المخطوطات" )ناشفٌل
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ٌجب على نماد النص الفرز من خالل لراءاتهم المختلفة إلعادة بناء الصٌاؼة كان  المخطوطات،الصٌاؼة بٌن هذه  فً

فإن النمد النصً هو  الكالسٌكً،األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً. هذه العملٌة تسمى النمد النصً. كما حدده لاموس أكسفورد 

 ،0790المؤلفٌن الٌونانٌٌن والالتٌنٌٌن" ) ه بواسطةتحرٌر عند اإلمكان،لدر  األصلٌة،"تمنٌة وفن إعادة النص إلى حالته 

0002.) 

والعهد الجدٌد الٌونانً.  إٌنٌد،وفٌرجٌل  هومٌروس،مثل إلٌاذة  المدٌمة،لجمٌع األعمال  ةالنمد النصً ضرورٌ منظومةإن 

)عادةً( و أفضل،ذلن  وا أكثر عددا ٌكونكان وكلما-إلى مخطوطات ٌحتاج النماد النصٌون  المهمة،من أجل إنجاز هذه و

الذٌن ٌعملون مع األدب ؼٌر الكتابً باإلحباط بسبب وجود  ونكان ذلن أفضل. ؼالبًا ما ٌشعر النماد النصٌوا أبكر كلما كان

األصلً والنسخ  التألٌؾلعدة لرون( بٌن )عدد للٌل جًدا من المخطوطات للعمل المعنً أو حمٌمة وجود فجوة زمنٌة كبٌرة 

الفجوة وفإن نماد نصوص العهد الجدٌد لدٌهم العدٌد من المخطوطات المبكرة والموثولة.  ن،ذلالموجودة. على النمٌض من 

عام لمعظم كتب العهد الجدٌد.  000تزٌد عن  ال-وألدم النسخ الموجودة لرٌبة جًدا  النسخ بخط المؤلؾالزمنٌة بٌن 

الٌونانً. كان مثل هذا التفاؤل ٌحمله النماد نحن فً وضع جٌد الستعادة معظم الصٌاؼة األصلٌة للعهد الجدٌد  وبالتالً،

 هورت،إٌه  وإؾ جاي وٌستكوت،وبً إؾ  ترٌجٌلس،صموبٌل  وأبرزهم-النصٌون المشهورون فً المرن التاسع عشر 

ٌعتمد أن العمل  ،على الرؼم من االعتراؾ بأننا لد ال نستعٌد كل النصوص األصلٌة لكتب العهد الجدٌد بٌمٌن مطلك الذٌن،

أكد نالدان بارزان للنصوص، هما بروس مٌتزجر  العشرٌن،فً المرن وك للنمد النصً ٌمكن أن ٌمربنا للؽاٌة. الدلٌ

وكانا فعالٌن فً إنتاج الطبعتٌن النمدٌتٌن للؽة الٌونانٌة الجدٌدة المستخدمة على  نفسه،رت أالند، على هذا الؽرض ووك

 نطاق واسع الٌوم.

باإلضافة إلى لسطنطٌن فون تٌشندورؾ، عالم المرن التاسع عشر  ،Alandو Metzgerو Hortو Tregellesلدم كل من 

 نمل نص العهد الجدٌد ومنهجٌات استعادة الصٌاؼة األصلٌة. توارٌخ ،Codex Sinaiticusالذي اشتهر باكتشاؾ 

د النصً فً إعداد كانت آرابهم فً النمد النصً مستمدة من تجربتهم الفعلٌة فً العمل مع المخطوطات والمٌام بالنم

 الطبعات النمدٌة للعهد الجدٌد الٌونانً.

كمٌات متزاٌدة باستمرار من المخطوطات )خاصة المخطوطات على التً تعمل  العلماء،استمرت األجٌال المتعالبة من 

 ، فً مهمة استعادة الصٌاؼة األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً.مالسابمة( وتنمٌح منهجٌاته

تخلى عدد معٌن من النماد النصٌٌن فً السنوات األخٌرة عن فكرة أنه ٌمكن استعادة الصٌاؼة  لن،ذعلى النمٌض من 

بارت اٌرمان )مؤلؾ كتاب "الفساد األرثوذكسً للكتاب  المثال،على سبٌل  نأخذ،األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً. دعونا 

 ، "ٌؤكد كالJK Elliott إلٌوت كتب موالفهم،تحلٌل  الممدس(" ودٌفٌد باركر )مؤلؾ كتاب "النص الحً لألناجٌل"(. بعد

لعهد الجدٌد وعلى عدم الحاجة وعدم مالءمة محاولة إنشاء نص أصلً لتؽٌٌر الموبالتالً النص الحً [ على ٌن]الرجلمن 

حدث (. ثم ٌت09 ،0777) "هعرضن ٌٌن أننماد نصٌنبؽً لنا كواحد ؼٌر لابل للتؽٌٌر. النص المتؽٌر بكل تنوعه هو ما 

المسألة: "على الرؼم من عملً المنشور فً محاولة إلثبات أصالة النص فً مناطك مختارة ه بخصوص إلٌوت عن نفس

٪ 000... أوافك على أن مهمة محاولة إنشاء الكلمات األصلٌة للمؤلفٌن األصلٌٌن مع الٌمٌن بنسبة  النصً،من االختالؾ 

 ،0777لنص اآلن هو الحاجة إلى رسم التؽٌٌرات فً تارٌخ النص ")أكثر ما ٌسٌطر على تفكٌر نماد او ،أمر مستحٌل

02.) 

 تستنسخأو سٌمول على اإلطالق أن أًٌا من الطبعات النمدٌة للعهد الجدٌد الٌونانً  أن ٌمول مكنهأال ٌوجد نالد نصً واحد 

لبن الذٌن ٌمارسون النمد النصً هدؾ أو الدلٌمة ٌجب أن تكون إعادة البناء. لكن فً المابة 000الصٌاؼة األصلٌة بدلة 

"لرسم  منٌركما هو محدد بشكل كالسٌكً. واالبتعاد عن هذا هو االبتعاد عن المهمة األساسٌة للنمد النصً. إنه تمرٌن 

التؽٌٌرات فً تارٌخ النص"، لكن هذا ٌفترض نمطة بداٌة معروفة. وماذا ٌمكن أن تكون نمطة البداٌة هذه إن لم ٌكن النص 

ٌشٌر سٌلفا إلى هذه المفارلة نفسها: `` على الرؼم  الممدس،الفساد األرثوذكسً للكتاب  إٌرمان،فً تحلٌل كتاب األصلً؟ 

فال تكاد توجد صفحة فً هذا الكتاب ال تذكر  األصلً،لدعم عدم وضوح فكرة النص  اللجوء إلٌهمن أن هذا الكتاب لد تم 

لوصول إلٌه. كتاب اٌرمان ال ٌمكن تصوره ما لم ٌتمكن من تحدٌد نص أو تفترض إمكانٌة اال ذلن مثل هذا فً الوالع

ال ٌمكن للمرء أن ٌتحدث عن تلؾ  باختصار،(. 007 ،6006لنص الذي ٌمكن تمٌٌزه عن تعدٌل الحك ")ل األول الشكل

 النص إذا لم ٌكن هنان نص أصلً لٌتم إتالفه.
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كرست سنوات عدٌدة لدراسة جمٌع مخطوطات العهد الجدٌد الٌونانً لمد  الوالع،أنا لست ضد إعادة بناء تارٌخ النص. فً 

م( وتجمٌع طبعة جدٌدة منها فً نص المخطوطات الٌونانٌة المبكرة للعهد الجدٌد  000المبكر )تلن التً تعود إلى ما لبل 

المسٌحٌون فً الوالع فً )باالشتران مع دٌفٌد بارٌت(. ٌمدم هذا العمل عٌنة تمثٌلٌة من كتب العهد الجدٌد التً لرأها 

المرون األولى للكنٌسة. ولكن مهما كانت الرؤى التارٌخٌة التً لد نكتسبها من خالل دراسة تمالٌد المخطوطات المتنوعة 

على  ٌستنسخوهو إصدار  ممكن،فإن هذا لٌس سببًا للتخلً عن هدؾ إنتاج أفضل إصدار نمدي  فً حد ذاتها،كنصوص 

 هورت،فمط مع  لٌس-عندما ٌمول: "أود أن أؤكد  بالكامل،فإننً أردد تعلٌمات سٌلفا  وهكذا، األرجح الصٌاؼة األصلٌة.

لبل التعدٌالت  األولً،استعادة النص األصلً )أي النص فً شكله  أن-ولكن مع جمٌع طالب الوثابك المدٌمة تمرٌبًا 

 (.007 ،6006الناتجة فً عملٌة النسخ( تظل المهمة األساسٌة للنمد النصً ")

أنه بالنسبة ألي ممطع  الٌمٌن،بدرجة معٌنة من  االستنتاج،عملً مع المتؽٌرات النصٌة المهمة ٌمودنً إلى  ناحٌتً،من 

و  Westcottعادةً ما ٌمؾ النص األصلً فً مكان ما إما فً النسخة النمدٌة التً أنتجها  الممدس،معٌن من الكتاب 

Hort  وآخرون. تؤكد العدٌد من اكتشافات البردٌات فً المرن العشرٌن  آالند، ه،نستلأو تلن التً تم إنتاجها بواسطة

 أخرى،. من ناحٌة UBSولجنة  Alandلكن هذه المراءات لم ٌتم لبولها دابًما من لبل  ،Hortو Westcottلراءات فً 

ولد تم ذلن فً طبعة  المراجعة،بحاجة إلى  Hortو  Westcottتظهر العدٌد من المراءات فً البردٌات المبكرة أن نص 

Nestle-Aland / UBS )من المحتمل أن  تمدٌري،فً  والتً،. وال تزال هنان لراءات أخرى )للٌلة نسبًٌا من حٌث العدد

ٌجب أن أعترؾ أن هنان العدٌد من الحاالت التً ٌكون  أخًٌرا،تكون أصلٌة ولكن لم ٌتم تبنٌها فً أي من اإلصدارٌن. 

"الصٌاؼة األصلٌة". لد ٌمول العدٌد من نماد  اة أو أكثر مؤهالت متساوٌة للمطالبة بالحك على أنهفٌها لمراءة مختلفة واحد

الرؼم من أنه ربما ٌتعلك بوحدات متنوعة نصٌة مختلفة عن تلن التً أعتبرها. لكن ال  على-النصوص الشًء نفسه 

ٌنبؽً لهذه الحاالت المتمردة الملٌلة أن تجعلنا  النصٌة. وال االختالفاتعدد كبٌر من هذه  األحوال،بأي حال من  ٌوجد،

فً شكل  الظهور،نتخلى عن مهمة استعادة الصٌاؼة األصلٌة للعهد الجدٌد الٌونانً. لمد جاءت رؤى جدٌدة وستستمر فً 

ة وثابك فعلٌة ومنهجٌات جدٌدة وتفاهمات جدٌدة. سٌساعدنا ذلن على مواصلة المهمة الصحٌحة والضرورٌة للسعً إلعاد

 بناء النسخة األصلٌة بدرجة عالٌة من الدلة.

 نظرٌات ومنهجٌات النمد النصً

 النصًطبٌعة الفساد 

أخطاء النسخ أما األصلً: أخطاء النسخ والتؽٌٌرات المتعمدة. للنص فساد اإلٌتعامل نماد النصوص مع نوعٌن مختلفٌن من 

ٌتم تمسٌم هذه التؽٌٌرات العرضٌة الناتجة عن والٌونانً. هً النوع األكثر شٌوًعا الموجود فً مخطوطات العهد الجدٌد ف

 النسخ الخاطا إلى الفبات التالٌة:

كلمة أو حرؾ أو عبارة ناتجة عن تخطً العٌن للخلؾ فً ؼٌر ممصود لخطأ ٌتضمن تكرار  Dittographyدٌتوجرافٌا: 

 ً:كالتال 06: 66إذا كان النص األصلً لمتى  المثال،عملٌة النسخ. على سبٌل 

 "إنه لٌس إله الموتى" 

 كتابة النصوص أن ٌنتج ما ٌلً:هذا الخطأ دٌتوجرافٌا فً ٌمكن للناسخ الذي ٌرتكب 

 "هللا لٌس إله الموتى" 

كلمة أو حرؾ أو عبارة ناتجة عن ؼٌر ممصود ل(: خطأ ٌتضمن حذؾ (Scribal Leapأو  Haplographyهابلوجرافٌا: 

ٌسمى هذا الخطأ أحٌانًا "لفزة النسخ". وإلى األمام فً نسخه،  النسخ. ألن الكاتب تحرنتخطً العٌن لهذا الجزء فً عملٌة 

 إذا كان األصل: 
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 "لٌس هللا إله األموات" 

  ٌمكن أن ٌنتج الناسخ الذي ٌرتكب هابلوؼرافٌا:

 "لٌس هو إله األموات" 

ك فٌه عٌن الناسخ بطرٌك الخطأ من كلمة (: إؼفال تنزلHomoioarchton)أو  Homoeoarchtonهومٌوأركتون: 

 كالتالً: 00: 0واحدة إلى كلمة مشابهة لها بداٌة مماثلة. إذا كان النص األصلً ألفسس 

 "الحب الذي لدٌن لجمٌع المدٌسٌن" 

  ٌكتب الكاتب الذي انزلمت عٌنه من الكلمة األولى إلى الكلمة الثالثة:

  لدٌن لجمٌع المدٌسٌن" ذي"ال 

(: إؼفال تنزلك فٌه عٌن الناسخ عن طرٌك الخطأ من Homoioteleuton)أو  Homoeoteleutonلٌتون: هومٌوتٌ

 :00: 69كلمة واحدة إلى كلمة مشابهة لها نهاٌة مماثلة. إذا كان النص األصلً لمتى 

 "سأله المحافظ لابال" 

 لد ٌكتب كاتب مرتبن من النهاٌات المماثلة للكلمتٌن األخٌرتٌن:

 "لابالسأله " 

 خطأ ٌتم فٌه عكس حرفٌن أو كلمتٌن )أو أكثر( عن طرٌك الخطأ. Transposition: نملال

 ، الرأ: ٢٣: ٢١إذا كان النص األصلً عب 

 لد ٌسبب المتاعب"  ٌبرز، إذا المرارة،ر و"بعض جذ 

 لد ٌنمل الكاتب بطرٌك الخطأ حرفٌن فً منتصؾ الكلمة األخٌرة:

 ع المرارة"ر المرارة ٌنشأ مو"بعض جذ 

 

خ. النوعان األكثر شٌوًعا من التؽٌٌرات المتعمدة هما اللنس "ذي األؼراض"ٌتعامل النماد النصٌون أًٌضا مع التؽٌٌر كما 

لحل التنالض بٌن لراءتٌن مختلفتٌن أو أكثر بتضمٌنهما جمٌعًا. على  هو أسلوب الكتابة الدمج. واإللحام دمجلراءات ال

، تمرأ بعض المخطوطات "ابن هللا" بٌنما تمرأ مخطوطات أخرى "مختار من هللا". تدمج 00: 0فً ٌوحنا  المثال،سبٌل 

(. هذه الظاهرة أكثر 00: 0 "ابن هللا المختار" )انظر المالحظة على ٌوحنا وتمول،بعض المخطوطات بٌن المراءتٌن 

هً إضافات كتابٌة  اإللحامعملٌات أما البالٌن. انتشاًرا فً المخطوطات الالحمة ألن الكاتب واجه تباٌنًا أكبر بٌن الشهود 

ٌدعم أفضل دلٌل نصً لراءة  ،0: 0كورنثوس  0فً  المثال،توضٌح معنى النص. على سبٌل ل ةحاولفً ممخطوطة  إلى

مماومة إضافة رذٌلة أخرى موجودة فً لابمة مماثلة فً  واعٌلم ٌستط معٌنون نساخ"الؽٌرة والفتنة" فً لابمة الرذابل. 

 مجموعة من المتؽٌرات.  اإللحامات" إلى المابمة. تمثل هذه األنواع من االنمسامات؛ لذلن أضافوا "60: 0طٌة ؼال
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 النصًالنمد  منهجٌات

طور النماد النصٌون نظرٌات ومنهجٌات لتحدٌد المراءة األصلٌة على األرجح. تنمسم هذه النظرٌات والمنهجٌات عموًما 

( 6لن التً تتعلك باألدلة الخارجٌة )مع التركٌز على تصنٌؾ المخطوطات أو دراسات الوثابك نفسها( و)( ت0إلى فبتٌن: )

 (.خرىاألجمٌع المراءات عنها  شذتتلن التً تتعلك باألدلة الداخلٌة )مع التركٌز على تمٌٌز المراءة األكثر ترجًٌحا التً 

 الدلٌل الخارجً

لتحدٌد الصٌاؼة األصلٌة فً الممام األول على أساس األدلة  لوانٌنلعهد الجدٌد ل ٌٌننصالنماد اللمد طرح العدٌد من 

عندما أصبح  المٌالدي،وموثولٌة الوثابك نفسها. بدأ هذا المسعى فً أوابل المرن الثامن عشر  طابع-الخارجٌة أو الوثابمٌة 

أنتج جون مٌل من  ،0909. فً عام Textus Receptus النص المستلم العلماء ؼٌر راضٌن عن عدم الدلة الملحوظة فً

الشاملة عدة مبادئ للنمد  ممدماته النمدٌةالنطاق. وصفت  ةواسع ةنمدٌ أداةمع  Textus Receptusأكسفورد نسخة من 

النصً أخذت فً االعتبار عاللة األنساب الموجودة بٌن المخطوطات المنسوخة من نفس النموذج. على الرؼم من أنه لم 

أصبح بنجل أول  عشر،إال أنه أرسى أسس النمد النصً الحدٌث. فً ثالثٌنٌات المرن الثامن  ،Textus Receptusٌؽٌر 

شخص ٌصنؾ المخطوطات وفمًا ألعمارها ومولعها وصٌاؼة المبدأ الهام الذي ٌمضً بوجوب وزن الشهود النصٌٌن 

الشهود المالبل أكثر  تإذا اعتبر أكبر، عدد ممابلأنه ٌمكن لبول شهادة عدد للٌل من الشهود  أي- عدهمولٌس مجرد 

 موثولٌة.

تمثل اإلصدارات النمدٌة األولى من العهد الجدٌد الٌونانً محاوالت إلنتاج نص نمدي إلى حد كبٌر على أساس األدلة 

 Codex المخطوطة الفاتٌكانٌة الخارجٌة. ربما جاء أهم تطور منهجً من هذه الفترة عندما استنتج وستكوت وهورت أن

Vaticanus المخطوطة السٌنابٌةو Codex Sinaiticus  جنبًا إلى جنب مع بعض المخطوطات المبكرة األخرى( لدموا(

طوروا شجرة أنساب ربطت بٌن الشهود الموجودٌن  النظرٌة،بناًء على هذه والكتابة األصلٌة عن كثب.  ٌستنسخنًصا 

بشكل مثالً  ٌةالفاتٌكان انتمال المخطوطةتم أنه  لنظرٌتهم،. وفمًا ؤلؾبخط الم األصلٌة بالنسخوالسٌنابٌة(  ٌة)مثل الفاتٌكان

وكانت نسختهم مسؤولة عن  ثورٌة،نص خاٍل من الفساد. كانت نظرٌتهم  أي-تمرٌبًا من األصل. لمد كان "نًصا محاًٌدا" 

لمحاٌد" من "للنص ا Westcott and Horts وٌستكوت وهورت . تم رفض افتراضTextus Receptusاإلطاحة بـ 

تم الحكم من ولبل العدٌد من النماد النصٌٌن الذٌن أصبحوا متشككٌن فً استعادة النص األصلً من خالل وسابل األنساب. 

 المخطوطة الفاتٌكانٌة ، واختاروا بشكل شخصًهربوا من المشكلةلد  Hortو Westcottلبل العدٌد من العلماء أن 

Codex Vaticanus  لم تعد نظرٌة  وهكذا،هذا االختٌار إلعالن المخطوطات األخرى ؼٌر نمٌة.  ثم استخدموا نمًكنص

 وٌستكوت وهورؾ تحظى بتأٌٌد شدٌد.

 دلٌل داخلًال

األدلة الداخلٌة. بدأوا أكثر نحو بدون منهجٌة لوٌة إلصدار أحكام خارجٌة، واتجهوا أكثر و ٌوننماد النصوبعد أن أصبح ال

. هذا شكل أفضلب نشأة االختالفات األخرىراءة األصلٌة على األرجح هً التً تشرح فً تأٌٌد المانون المابل بأن الم

)"المراءة األصعب هً  proclivi scriptioni praestat ardua (،الثالث عشر ،0200المانون هو تطوٌر لمبدأ بنجل )

مل أن تكون المصدر الذي نشأ منه التً من المحت المخالفةوالتً صاؼها رًدا على سؤاله الخاص حول المراءة  (،المفضلة"

 معاٌٌر،ٌتضمن تطبٌك هذا المانون المركزي للنمد الداخلً اختبار لراءة معٌنة ممابل عدة  العملٌة،اآلخرون. فً الممارسة 

وضعها العدٌد من العلماء وتنفٌذها على مدى الثالثمابة عام الماضٌة من النمد النصً للنصوص الجدٌدة. بعد إجراء مسح 

 ( جمٌع المعاٌٌر على النحو التالً:600 ،0792لخص إلدون إٌب ) الداخلً،ٌخً شامل لتطوٌر شرابع النمد تار

 .من ؼٌره أو ألصر المراءاتكألصر  االختالؾ النصً. حالة 0

 .المراءات أو أصعب من ؼٌرها باعتباره المراءة أصعب االختالؾ النصً. وضع 6

 جمٌع المراءات األخرى أو تطورها أو وجودها.نشأة  أصل االختالؾ النصً لتفسٌرمالءمة . 0
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 مع أسلوب المؤلؾ ومفرداته. االختالؾ النصً. تطابك 0
 مع عمٌدة المؤلؾ أو أٌدٌولوجٌته. االختالؾ النصً. تطابك 0
 (.Attic األتٌكٌة )بدالً من Koine الكوٌن مع اللؽة الٌونانٌة االختالؾ النصً. تطابك 2
 ألشكال التعبٌر السامٌة. االختالؾ النصً. مطابمة 9
 أو المعلومات السٌالٌة. المناظرةللتوافك مع المماطع  االختالؾ النصً. افتمار 2
  مع فمرات العهد المدٌم. االختالؾ النصً. عدم تطابك 7

  .)الطمسٌة( للصٌػ واألعراؾ اللٌتورجٌة االختالؾ النصً. عدم مطابمة 00
 الخارجٌة.)الالهوتٌة(  العمابدٌةللتوافك مع وجهات النظر  لنصًاالختالؾ ا. افتمار 00

 العهد الجدٌد الٌونانً" إلى "ممدماتاألساسً لجرٌسباخ، كما تم تبنٌها فً كتابه  المانونكان التفضٌل للمراءة األلصر هو 

prolegomena to Novum Testamentum Graece (1796)، ن لبل نماد عادة ما لوحظ هذا المبدأ التوجٌهً م

عادات روٌس لدراسة  وبعدفً السنوات األخٌرة جعله موضع تساؤل.  Royse روٌس النص منذ ذلن الحٌن. لكن عمل

ٌمٌلون  النساخإلى استنتاج مفاده أن كل من هؤالء توصل  P45, P46, P47, P66, P72, P75نساخ المخطوطات التالٌة وهً 

 (.0 - 6، 0720إلى حذؾ الكلمات أكثر من إضافة الكلمات )

لذلن توصل بعض العلماء إلى نتٌجة مفادها أن المراءة األطول ٌجب أن تكون مفضلة على األلصر )على سبٌل المثال، 

بعناٌة من خالل  تحفظ فٌهأنه "تذكرنا (. لكن مبدأ جرٌزباخ ال ٌزال ساري المفعول إذا Head 1990،247 هٌد انظر

 ,homoeoteleuton " (Silva 1992bهومٌوتٌلٌتون  ً ٌمكن تفسٌرها بواسطة، مثل تلن التاالختالفاتاستثناء بعض 

عبارة عن مصطلحات ؼٌر أساسٌة أو ناتًجا عن إهمال  Royse ا روٌسالذي الحظه الحذوفات(. ؼالبًا ما ٌكون نوع 23

لمراءات ذات اإلسهاب األطول. . وبالتالً، ال ٌزال المبدأ لابًما فٌما ٌتعلك بالحكم بٌن المراءات األلصر حمًا واالنسخفً 

( والتوسع. وبالتالً، فً حٌن أنه ال ٌمكن المول 6فً معظم الحاالت، ٌكون الكالم األطول نتٌجة لملء الفراغ فً الكتابة )

 إن المراءة الطوٌلة دابًما ما تكون موضع شن، فإن أي لراءة تبدو كمحاولة لملء الفجوات النصٌة تعتبر إضافة نصٌة.

ٌان فً فك نالدان نصتٌ الفً كثٌر من األحٌان، ف األدلة الداخلٌة بهذه المعاٌٌر لٌس بمنأى عن مشاكل الذاتٌة. إن تمٌٌم

، لد 0 بالنمطة. على سبٌل المثال، فٌما ٌتعلك االختالؾٌستخدمان نفس لابمة المبادئ لفحص نفس وحدة وهما ، الرأي

اآلخر سٌدعً أن بٌنما ن لبل الناسخ الذي ٌحاول محاكاة أسلوب المؤلؾ؛ مأحد االختالفات ٌجادل أحد النماد بأنه تم إنتاج 

، لد ٌجادل أحد النماد بأن أحد 0 بالنمطةٌجب أن ٌكون أصلًٌا ألنه ٌتوافك مع أسلوب المؤلؾ. وفٌما ٌتعلك  االختالؾنفس 

تخدامها للتروٌج من لراءة ٌمكن اسما المتؽٌرات لد تم إنتاجه بواسطة ناسخ أرثوذكسً ٌحاول تخلٌص نص 

ٌدعً شخص آخر أن نفس الشكل ٌجب أن ٌكون أصلًٌا ألنه أرثوذكسً بٌنما ؛ )األرثوذكسٌة ؼٌر التملٌدٌة(للهتٌرودوكسٌة 

فً حد  -ؼٌر تملٌدي لد ؼٌّره(. وبالتالً، ؼالبًا ما تؤدي الحجج الداخلٌة  ناسخاوٌتوافك مع العمٌدة المسٌحٌة )لذلن البد أن 

 النصٌة، ألن كل نالد نصً له تحٌزاته الذاتٌة. االختالفاتارات معاكسة حول إلى لر -ذاتها 

 ةمسببالنتمابٌة اال

فً جمٌع الظروؾ. ٌجب أن ٌعمل  ةالمطلم السطوةومن ثم فالحالة هً أنه ال ٌمكن إعطاء أي دلٌل خارجً أو أدلة داخلٌة 

على الدلٌل الداخلً. ولد سمٌت هذه الطرٌمة "االنتمابٌة  خرىاألعٌن العلى الدلٌل الخارجً وبأحد العٌنٌن نماد النص دابًما 

مجموعة من االعتبارات الداخلٌة والخارجٌة،  المسببة(، "تطبك االنتمابٌة 0727800) Holmesهولمز ـ ". وفمًا لالمسببة

حصول على رؤٌة والعكس بالعكس من أجل ال )الخارجٌة( فً ضوء أدلة المخطوطات)الداخلً(  االختالفاتوتمٌٌم طابع 

"لضٌة االنتمابٌة  بحتة". ٌتوسع هولمز فً هذه الطرٌمة فً ممال بعنوانالذاتٌة المٌول العلى  ضابطمتوازنة للمسألة وك

(، حٌث ٌمدم حجة لوٌة لهذه الطرٌمة 2002 ،77-100) ""The Case for Reasoned Eclecticismالمسببة" 

 النالد على  هولمز الجدٌد. أوالً، ٌحث للعهدرسة الفعلٌة للنمد النصً لممافً اباعتبارها األكثر لابلٌة للتطبٌك 

--------------------   

، مما دعا إلى نوع من اإلكمال. ؼالبًا ما مودة من النص )خاصة فً الرواٌات(معلومات مفهنان شعر الكتبة أحٌانًا أن ( 6)

ضوًحا ، وذلن لجعل النص أكثر وصبإضافات إلى الن النساخ، لام لنابًٌا فً عملٌة المراءة. ومع ذتم سد الثؽرات ذهنًٌا تلمٌ

ٌتسع  فً العهد الجدٌد النصلماذا ظل ، تفسر ء كانت كلمة واحدة أو جملة واحدة، سوالمرابهم. مثل هذه اإلضافات

من  فً النص تحدثالتً  اإللحاماتتجلى فً أي مكان أكثر من ٌال  اتفجوالملء لل ا. مثل هذانتمالهباستمرار طوال فترة 

 (.A) ، انظر الملحكعن هذه الظاهرة ألعمال الرسل. لمعرفة المزٌد D النوع
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"ٌجب أن تسبك معرفة الوثابك الحكم النهابً أنه ٌجب أن ٌتعرؾ على المستندات وٌستخدمها، ممتبسا مبدأ هورت الشهٌر: 

 هولمز ناحٌتٌن. أوالً، ٌجادل فً -أن ٌأخذنا حتى اآلن (. لكنه ٌشرح بعد ذلن أن هذا ٌمكن 00،  0226المراءات" ) لىع

بأن "األدلة الوثابمٌة ٌمكن أن تعٌدنا إلى ألرب مرحلة ٌمكن استردادها )أو بالٌة( من التملٌد النصً، ولكن ال ٌمكننا أن 

ألرب مرحلة  تإذا كانعلى أساس األدلة الخارجٌة وحدها، ال ٌمكننا تحدٌد ما أنه أخذنا إلى أبعد من ذلن. وهذا ٌعنً، ت

(. ثانًٌا، ؼالبًا ما تمدم األدلة 20،  6006) "اأو نسخة منه المؤلؾ تولٌعالنسخة بالنصً هً  االنتمالٌمكن استردادها من 

لدٌها أفضل دعم وثابمً. فً النهاٌة  التً المراءةهً  الوثابمٌة الموجودة مولفًا ال ٌستطٌع فٌه المرء تحدٌد أي منها بوضوح

فً حد هً  [تفك هولمز مع زونتز، الذي لال إن األدلة الوثابمٌة ٌمكن أن "تلمً بثمل كبٌر فً مماٌٌس االحتمال ]لكنٌ ،إذن

 (.620، 0700ذاتها لن تكون كافٌة لتحدٌد ]أ[ االختٌار بٌن المراءات المتنافسة" )

. هل ٌعطً المرء وزناً التشدٌد جهًو ٌصبح المولؾ أحد حٌثأولبن الذٌن ٌمارسون النمد النصً ٌعرفون هذا جًٌدا. و

 Colwell كولوٌلو Hort هورتو Tregelles ترٌجلز ٌضع العلماء مثل أكبر لألدلة الوثابمٌة أم لالعتبارات الداخلٌة؟

 ٌركز علماء آخرون، مثلبٌنما هم. ل مٌاداالنأنا أمٌل إلى اتباع و)انظر التعلٌمات أدناه( مزًٌدا من التركٌز على المستندات. 

أنهم ٌدافعون عن  حٌث، بشكل أكبر على النمد الداخلً، Elliott، وإلٌوت Boismard دسمارا، وبوKilpatrickكٌلباترٌن 

، كما مسببةٌمارس علماء آخرون انتمابٌة و(. 060-000، 6006"انتمابٌة شاملة" )انظر ممااًل جًٌدا عن هذا بملم إلٌوت 

 (0)، على الرؼم من أن لكل منهما تركٌزه الخاص. Metzger متزجرو Alandأالند أوضح هولمز. من بٌن هؤالء، 

 :تنمٌح النهج الوثابمً

النمد الخارجً والداخلً فً اختٌار  - ةالكالسٌكٌالمؤلفات بمن فٌهم أولبن الذٌن ٌعملون مع  - ٌٌننماد النصالٌنفذ جمٌع 

وحدة  بعد اختالؾأن ٌفعلوا ذلن على أساس وحدة  ٌٌننماد النصالالمراءة التً هً على األرجح أصلٌة. وٌجب على جمٌع 

 ٌفعل اآلخرون العكس. ٌوضح محرروبٌنما . ٌعطً البعض األولوٌة فً المكان لألدلة الداخلٌة على الخارجٌة؛ اختالؾ

جر ٌمكن مالحظة ذلن فً منالشات مٌتزوأنهم حاولوا المٌام باألمرٌن؛  NU )نسلة أالند/ جمعٌة الكتاب الممدس المتحدة(

 A Textual Commentary on the Greek New" "تعلٌك نصً على العهد الجدٌد الٌونانً" كتابه فً

Testament" ومع ذلن، فإن مالحظتً أن النص االنتمابً الناتج ٌُظهر اعتماًدا كبًٌرا جًدا على األدلة الداخلٌة، مع .

خدام لؽة أالند. هذا ٌعنً أن عملٌة صنع المرار، على استبالتركٌز على الجانب "المحلً" لطرٌمة "األنساب المحلٌة"، 

اللجنة، مع  نظامعرض وثابمً ؼٌر متساٍو. عالوة على ذلن، فإن  له، أنتجت نًصا اختالؾوحدة  بعد اختالؾأساس وحدة 

عٌد جمٌع النصوص ستفؼٌر متساوي.  توثٌك لهنصً مهم، ال ٌسعه إال إنتاج نص  اختالؾتصوٌت األعضاء على كل 

لرٌب من الكتابات األصلٌة.  استنساخنتمابٌة بناء نص لم ٌمرأه أي مسٌحً لدٌم بالفعل، على الرؼم من أنها تمترب من اال

من وجهة نظري، فإن و (0)تمتد حتى إلى اتباع مخطوطات مختلفة فً نفس الجملة.  NUومع ذلن، فإن انتمابٌة طبعة 

ٌعمل هذا النهج على اختٌار مجموعة حٌث لخارجٌة )الوثابمٌة( هو األفضل. النهج االنتمابً الذي ٌعطً وزناً أكبر لألدلة ا

أولٌة من المخطوطات لتكون الشاهد األساسً لكتب و/ أو ألسام معٌنة من العهد الجدٌد، ولٌس للعهد الجدٌد بأكمله، ألن 

أفضل المخطوطات لكل  ٌتمرر أنبمجرد ( و0)كل كتاب من كتب العهد الجدٌد كان، فً شكله األول، منشوًرا منفصالً. 

 واالختالفاتٌجب أن تكون هذه المخطوطات مجردة من األخطاء الواضحة وكتاب أو مجموعة كتب فً العهد الجدٌد، 

األصلٌة. عبء  هً على األرجحالتً المستخدمة فً تحدٌد الصٌاؼة هً المخطوطات  ٌجب أن تكون هذه عندبذالفردٌة. 

أن أفضل المخطوطات، عند الطعن فٌها بشهادة شهود آخرٌن، ال تحتوي على  ثبوتهو اإلثبات على النماد النصٌٌن 

)الدلٌل الداخلً( هو أنه ٌجب تحدٌد  Aland أالند الجزء من هذه العملٌة الذي ٌتوافك مع "محلٌة"أما الصٌاؼة األصلٌة. 

 .اختالؾ على حدةوحدة كل النص على أساس 

  انب "األنساب" )الدلٌل الخارجً( هً أنه ٌجب تحدٌده مسبمًالجبالنسبة ومع ذلن، فإن وجهة نظري 
----------------------------   

، راجع الملحمٌن  Metzgerو  Alandٌسمً آالند طرٌمته "األنساب المحلٌة". لمزٌد من التفاعل المفصل مع طرق ( 0)

B  وC 
 فً تفضٌلً لتفضٌل األدلة الوثابمٌة فً الملحك د. للحصول على أمثلة محددة على ذلن، انظر الملحك "ب". سأوسع( 0)
نعلم اآلن أن  فً حٌنالنص البارز للعهد الجدٌد بأكمله،  اباعتباره ٌةالفاتٌكان المخطوطةلمد بالػ هورت فً تبنً ( 0)

، Tischendorf تشٌندورؾ ٌمكن لول الشًء نفسه عنوألسام معٌنة من العهد الجدٌد.  فً ة علٌهاهنان شهوًدا متفولً 

. ومع ذلن، بالنسبة للعدٌد من Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌة الذي كان متحمًسا للؽاٌة بشأن اكتشاؾ جابزته،

 و/ أو Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة كتب العهد الجدٌد، بالكاد ٌمكننا أن نفعل أفضل من أن نبدأ مع

نص موجود كمٌة ط لسبب بسٌط هو أنها تحتوي فً كثٌر من األحٌان على فم - Codex Sinaiticus المخطوطة السٌنابٌة

 وأنها عادة ما تمدم شاهًدا على نص مبكر. ،البردٌات السابمة ما فًأكثر م
 
xv 

 



. بالطبع، ٌجب أن ٌلعب النمد اوثابمٌ معاد تكوٌنه، مما ٌؤدي إلى عرض متفاوت للؽاٌة لعدد بعد عددلكتاب كامل ولٌس 

ا عندما تنمسم األدلة الوثابمٌة بالتساوي، أو عندما تتطلب بعض سمات النص ذلن بشدة. وفً بعض األحٌان، الداخلً دورً 

 ٌجب االعتراؾ بأن لراءتٌن )أو أكثر( تعتبران من المرشحٌن الجٌدٌن على حد سواء العتبار الصٌاؼة األصلٌة.

 الشهود األكثر موثولٌة

كثر الشهود موثولٌة لكل لسم أو كتاب ربٌسً فً العهد الجدٌد. فً تطبٌمً للنهج فٌما ٌلً أدرج ما خلصت إلٌه على أنه أ

االنتمابً خالل هذا التعلٌك، أعطً األفضلٌة لهؤالء الشهود ما لم تفضل األدلة الداخلٌة بشدة لراءة مختلفة. بشكل عام، 

سمً البعض هذا تحدًٌدا شخصًٌا أرى أن المخطوطات السكندرٌة األولٌة هً أفضل شهود على النص األصلً، ولد ٌ

 مسبمًا. لكننً ألول ذلن بصراحة

، وعادة ما توصلنا إلى استنتاج النساخالنصٌة، فضالً عن دراسة مٌول  االختالفاتمن دراسة آالؾ  المحاباةنشأت هذه 

ة. بالطبع، هذه مفاده أن المخطوطات السكندرٌة البدابٌة لد حافظت على الصٌاؼة األكثر بدابٌة، إن لم تكن األصلٌ

تفوق  حرصهاو دلتهاالمخطوطات، بها عٌوب. ومع ذلن، فإن  أعرق، من P75المخطوطة  ـ. فمثالٌة المخطوطات لٌست

 The Quest for  the Original Text of the" "البحث عن النص األصلً للعهد الجدٌد"بكثٌر عٌوبها. فً كتابً، 

New Testament"خطوطات البردي التً تظهر أوجه التشابه النصٌة على أساس ، وصفت مجموعات مختلفة من م

التً أدرجها أدناه تتبع  ( االختٌارات2).76Pإلى  0Pكتاب تلو اآلخر. ؼطت هذه المجموعات أوراق البردي المبكرة من 

ٌة بطرٌمتٌن: إلى حد كبٌر تحدٌد مٌتزجر للشهود، لكننً ألوم بتعدٌل وتوسٌع لابمة مٌتزجر للمخطوطات السكندرٌة األول

( أحدد المخطوطات السكندرٌة البدابٌة 6ؾ المزٌد من المخطوطات، وخاصة البردٌات التً تم نشرها مؤخًرا؛ )ٌضأ( 0)

 حسب كتاب أو لسم العهد الجدٌد. وعلٌه فإن المخطوطات البدابٌة اإلسكندرٌة هً كما ٌلً:

 

 األناجٌل:
 الشهود األوابل:

 (2-0)ماعدا فً ٌوحنا  א و Bو P75  P66c     P4+64+67 ي على نص جوهري(:المخطوطات األولٌة )التً تحتو
ي  ψو Θو Δو Z ، وٌوحنا( و2-0)فً لولا  WوL )جزبٌا( و C  م:000المخطوطات األولٌة التً تارٌخها بعد 

)ف 
  )جزئيا(.  00مرقص(و

 002 و 002PوP 000وP 99و P 90و 07Pو 00Pو 62PوP 9و P1المخطوطات الثانوٌة )التً تحتوي على لدر صؽٌر من النص(:
P 000و P 

ٌمثالن أفضل شهود فً األناجٌل. وٌمكن إضافة مخطوطات عدٌدة إلى  B)وفٌها لولا و ٌوحنا( و 90Pوبال شن فإن 

. أما األعضاء اآلخرون فً مجلد مخطوطً واحد()ك P4+64+67. واحدة من اإلضافات األولٌة هً 90P /Bمجموعة 

 .000Pو P 002 و 002PوP 000وP 99و P 90و 07Pو 00Pو 62Pو P1المجموعة هم: 

------------------------------------------- 
ًٌضا أ ، Eldon Epp فً بعض المماالت المهمة التً ُكتبت خالل السنوات الملٌلة الماضٌة، استكشؾ إلدون إٌب( 2)

، مجموعاتالبردٌات تنتمً إلى واحدة من أربع (. ٌرى أن 0727نصٌة" ) مجموعاتتجمٌع المخطوطات فً ما ٌسمٌه "

المبكرة التً لها  على اسم البردٌات –؛ المجموعة "ب" (A) السكندرٌة البردٌات على اسم –والتً ٌسمٌها المجموعة "أ" 

البردٌات التً ترتبط بما كان ٌسمى "لٌصرٌة" على اسم  –(؛ المجموعة "ج" B) ٌةالفاتٌكانالمخطوطة صالت ب

مجموعاتً لٌست عرٌضة لكن )د(.  مخطوطة بٌزاتلن البردٌات التً لها ارتباطات مع على اسم  –ة "د" والمجموع
لسام من العهد الجدٌد )مثل األناجٌل ورسابل األالماعدة، ألننً أعتمد أن هنان حاجة إلى إنشاء مجموعات للكتب أو 

مع و. Eppإٌب تً ومجموعات االتداخل بٌن مجموعبولس(، ولٌس للعهد الجدٌد بأكمله. ومع ذلن، هنان لدر كبٌر من 

كل مجموعة واسعة ثم  أفرادٌمكننا زٌادة عدد و(، 0777-0772فً  000Pإلى  P100ظهور المزٌد من البردٌات المنشورة 

تظهر درجة عالٌة من االتفاق النصً. من المسلم به أن  التً المخطوطات وذلن من—نصٌة أكثر تماسكاإنشاء مجتمعات 
أن تتم ممارنة  للعدٌد من البردٌات. ومع ذلن، فهو تمرٌن مثمر )التجزبة( إلى حد ما بسبب حالة التشظً هشاإلجراء هذا 

 .األكبر فً محاولة لتأسٌس عاللة نصٌة بالبردٌاتالصؽٌرة المجزأة المخطوطات 
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عضو وهنان للٌالً.  مبتعدة أنها الرؼم مننتمً أًٌضا إلى هذه المجموعة، على تالمصحح(  P66) P66c المخطوطة  أعتمد أن

السٌنابٌة  المخطوطة ، وكذلنCodex Vaticanus (B) المخطوطة الفاتٌكانٌة الحك مهم للؽاٌة فً هذه المجموعة هو

 ، حٌث تمٌل إلى توسٌع2-0. )ال ٌمكن تضمٌن السٌنابٌة فً ٌوحنا مثل الفاتٌكانٌة (، على الرؼم من أنها لٌست بارزةא)

 .(Epp and Fee 1993،221-243). انظر Fee فًٌ كما هو موضح فً -المٌول "الؽربٌة" مظهرة  – النص

، من الواضح أن المخطوطات بهذا النوع من النص كانت موجودة P66cإلى هذه المجموعة، وكذلن  P4+64+67مع إضافة 

ن المعروؾ أًٌضا أن هذا النص لد تم (، ومP66cو P4+64+67)الفترة الزمنٌة لـ  090-000فً ولت مبكر من  - 90P لبل

الحفاظ علٌه طوال المرنٌن الثالث والرابع. وهكذا، لدٌنا دلٌل على شكل نمً نسبًٌا لنص اإلنجٌل من منتصؾ المرن الثانً 

على نص متداخل فً لولا،  P75و P4+64+67تحتوي المخطوطات الربٌسٌة لهذه المجموعة وإلى منتصؾ المرن الرابع. 

، كتابًفً االجتماع السنوي لجمعٌة األدب ال 0772تم تمدٌمه فً نوفمبر  بحثٌمكن ممارنته فً هذا اإلنجٌل. فً وبالتالً 

بالمابة بٌن  70فً لولا )باإلضافة إلى P4بالمابة بٌن  70أن هنان اتفالًا بنسبة  William Warren أوضح وٌلٌام وارٌن

P4 وB .)فً دراستً الممارنة الخاصة بـ وP4 و P75 كل من أن كلٌهما  تالحظP4 وP75  عددامتطابمان فً أربعٌن 

(. نسبة التوافك فً هاتٌن المخطوطٌن 00، 00 :2؛ 07 :0؛ 02، 66: 0، مع خمسة استثناءات مهمة فمط )لولا كامال

أن الحظ لسوء وفً المبة.  79.0 فً اتفاق هذا هوو. 00كلمة، تختلؾ فً ألل من  000مذهلة. من بٌن ما ٌمرب من 

P64+67 ( ًال ٌمكن ممارنتها بـوالت )تحتوي على أجزاء من متى P75ومع ذلن، ٌمكننا بٌنهما ، ألنه ال ٌوجد نص متداخل .

من  00فً  Bتفك مع ت P64+67تظهر دراساتً أن . وP75 للنوع النصً فً ، االمتدادات الطبٌعٌةא و Bمع  P64+67ممارنة 

 .00صل من أ 06فً  א، ومع اختالؾوحدة  00أصل 

 : جٌلانألخرون من مجموعة ااآلعضاء األ

ومع ذلن، ال ٌمكن ممارنة بردٌات لدٌمة  ألن لدٌهم نًصا متداخاًل.P4+64+67 و P75ٌمكن ممارنة بعض البردٌات المبكرة بـ 

لمخطوطات هذه اوتظهر هذه الممارنة أن العدٌد من البردٌات تنتمً أًٌضا إلى هذه المجموعة. و. فمط א و Bأخرى إال بـ 

  والبٌانات كالتالً: P 000و P 002و 002PوP 000وP 99و P 90و 07Pو 00Pو 62PوP 9و P1هً 
 .اختالؾوحدة  06من أصل  00فً  Bمع  P1تتفك 

9 P (تتفك تماًما مع ال )مؤرخة فً المرن الثالث / الرابع؟ بواسطة أالندP4 وP75 حتى فً عمل 6-0: 0 فً لولا ،

 .6: 0اختصارا ممدسا فً  
 .اختالؾوحدات  00من أصل  9فً  - بمفردها أكثر من أي مخطوطة أخرى P75اتفالًا أكبر مع  62Pٌُظهر 

00P  تتفك معB  ًاختالؾوحدات  2من أصل  2ف. 
07P تفك مع تP75 موجودة فً واحدة  و منمولتٌنباستثناء كلمتٌن تم  -المصححة( حرفٌا  ا)بصٌؽتهP75 -  07مما ٌجعلP 
 فً جمٌع الوحدات السبع.  Bومع  اختالؾوحدات  9من أصل  2فً  P75تفك مع ت

 . اختالفات 0من أصل  0فً  Bمع  P 90تفك ت

 مثل، ربما تنتمً إلى نفس مجلد المخطوطات 000P. و2من  0فً  B، ومع  اختالفات 2من أصل  2فً  אمع P 99تتفك 
99 Pتظهر نفس االتجاهات.و 

000 P ومع اختالفات 00من أصل  2فً  אتتفك مع ،B  ً00من  9ف. 
002P  كلمة مع  000( وحوالً 02-00، 00-67: 0)ٌوحنا  عدداتشارن اثنتً عشرةP75 اختالؾوحدات  00من أصل و ،
002P  تتفك معP75 2  ً002 مرات 00من أصل  فP فمع خرى فً هذه المجموعة: األمخطوطات ال ظهر محاذاة لوٌة معت

B  ومع 00مرات من أصل 8  אع مو؛ 00مرات من  7هنان تتفك ،P66 00مرات من أصل  2 تتفك . 

 .اختالؾوحدات  9من أصل  9فً  אمع  P 002تتفك 
000 Pٌتفك مع نص P75  66 :09واحد فً  اختالؾتماًما، باستثناء . 

وحدات  7من أصل  2(، تتفك المخطوطتان فً 60-66،  00-00: 09على الرؼم من أن النص المشترن صؽٌر )لولا 

 فً P75و P66cب( على  1965  ،1968) Fee فًٌ تظهر دراساتوأًٌضا إلى هذه المجموعة.  P66cٌنتمً و. اختالؾ

فً  P75كانت ؼالبا ما تصحح فً اتجاه  P66وهذا ٌعنً أن *  P66 أكثر منها مع P75 االتفاق مع تظهر P66c أن 7-0ٌوحنا 

 ٌة  كانت النسبة المبو 06-00. بٌنما فً ٌوحنا 7-0ٌوحنا 
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( ٌتصاعد بشكل 66: 60 – 7: 00)فً الجزء B ( و2: 00 – 0: 00)فً جزئ الموجود منها، P75 و  P66لالتفاق بٌن 

تجعل النص  620، البالٌة 000هم لراءات ؼٌر مفهومة. ومن ضمن الـ  P66  ،00تصحٌح فً  000ملحوظ. ومن ضمن 

تجلب  22تصحٌحا البالٌة،  002له بجمٌع الشهود(. ومن ضمن الـ طبٌعٌا )أي فً اتفاق مع النص المشهود   P66فً 

)فً المسم البالً من ٌوحنا(. وهذا  B( أو مع 00: 00 – 2: 00؛ 00: 00-0: 0)فً ٌوحنا   P75النص إلى التوافك مع 

 .P75/ Bمع نوع النص فً   P66( من التؽٌٌرات الحمٌمٌة أدت إلى توافك 002من  22فً المابة ) 90ٌعمً أن 

ل من شهود اإلنجٌل، ٌنبؽً مالحظة أن العدٌد من هذه المخطوطات تبدو وكأنها من عمل ابفٌما ٌتعلك بالمجموعة األو

  كومفورت)انظر  99PوP75 وP66c و 07Pو P4+64+67محترفٌن ألنها تعرض ما ٌُعرؾ باسم ٌد الكتاب االحترافً: 

Comfort 6000 ،60 حترفون هم األكثر احتماال إلنتاج أفضل النسخ. ثانًٌا، هذه ، سٌكون المالنساخ(. من بٌن جمٌع

من المرن  99PوP66c و P4+64+67من المخطوطات مثل  -من المرن الثانً إلى أوابل المرن الرابع لها تمثٌل المجموعة 

 مرن الرابع.من ال א و B)من المرن الثالث(، إلى  000P و 002P و 07Pو 62P، إلى (600-090 حوالً) P75الثانً، إلى 

، ٌبدو متىتُستخدم المخطوطات فً هذه المجموعة كمخطوطات أولٌة إلعادة بناء النص األصلً لألناجٌل. بالنسبة إلى و

 عندما ٌختلؾ االثنان. فً لولا وٌوحنا، العكس هو الصحٌح.وذلن ، Bممابل  אأن معظم البردٌات المبكرة تدعم لراءات 

من المفارلات أن اإلنجٌل األول لم ٌتم حفظه فً العدٌد من المخطوطات المبكرة. مالحظة أخٌرة بخصوص إنجٌل مرلس. 

 ,Eusebiusٌوسابٌوس، )إلى السخرٌة )والؽموض(، ٌمال إن مرلس أخذ إنجٌله معه إلى مصر المزٌد وإلضافة 

Hist.eccl. 2.16 )- مصر.  وطات فًومع ذلن ال تكاد توجد نسخ مبكرة لمرلس من بٌن االكتشافات العدٌدة للمخط

فً سفر مرلس على وجه الخصوص، فللؽاٌة.  صادلة، لكنها لٌست نسخة 00P النسخة األولى من مرلس محفوظة فً

فكر نموذجه أكثر من الكلمات الفعلٌة.  مستنسخاالعدٌد من الحرٌات الشخصٌة فً كتابة نص  00P ناسخ المخطوطة مارس

كلما تم االحتفاظ بنص مرلس "العادي"  .Wطوطة المرن الخامس صالت ملحوظة بمخلها  00Pفإن  وكما هو معروؾ،

ولحٌن حدوث . Bو אمن المرن الرابع،  تٌنالحم ٌن، ومخطوطات22Pوهً فً مخطوطة واحدة من أوابل المرن الرابع، 

 المزٌد من االكتشافات للنسخ المبكرة من مرلس، من الصعب إعادة بناء التارٌخ المبكر للنص.

لٌل من الشهود على أنهم "لٌصرٌون" فً إنجٌل مرلس. من المحتمل أن تكون هذه المخطوطات مأخوذة تم تحدٌد عدد ل

من نص أورٌجانوس، وهو نص أخذه معه من اإلسكندرٌة إلى لٌصرٌة والذي ٌحتوي على مزٌج مما ٌسمى بالمراءات 

، Θ (Koridethi Codex ،)62 ،020 ،900مخطوطة كورٌدٌثً  "الؽربٌة" والمراءات السكندرٌة. هؤالء الشهود هم

00f ،0f ،00، الترجمات األمرٌكٌة والجورجٌةP ،W  ً(.00: 0-0: 0)ف 

 الرسل: أعمال

 النص السكندري

   א  00P Bنصوص جوهرٌة(:  بها وجدتالمخطوطات األولٌة )

 ψ 00 20 000 062 0907جزبًٌا( )  90P C A: م000المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 

 2P 00P 00P 00P 70P 0027أجزاء صؽٌرة من النص(: توجد بها الثانوٌة )المخطوطات 

 Dالنص والؽربٌة النصوص 

 D itdالمخطوطات األولٌة: 

 المبرصً. أوؼسطٌن  ith syrhmg syrhوأٌضا  P 02P 02P 006P؟67المخطوطات الثانوٌة: 

تم العثور على النص ولد ي والؽربً. السكندر -ٌوجد سفر أعمال الرسل فً شكلٌن متمٌزٌن فً الكنٌسة األولى 

تم العثور على النص الؽربً فً عدد للٌل من . وB C ψ 0189 33  א  00P 90P Aالسكندري فً مخطوطات مثل 

)حوالً  0171 مخطوطة األحرؾ الكبٌرة (، و006Pبردٌة من المرن الخامس )(، و67P 02P 02P)بردٌات المرن الثالث 

المخطوطات األفرٌمٌة ، لنص الؽربًل ، المرن الخامس(. ٌشهد أًٌضاD) Codex Bezae) مخطوطة بٌزا(، و000

)المشار إلٌها باسم  Harcleanالسرٌانٌة هرللٌن (، والمراءات الهامشٌة فً ترجمة ithالالتٌنٌة المدٌمة )بما فً ذلن 

syrhmg أوsyrh** كبرٌانوس (، وكتابات Cyprian أوجستٌنو Augustine ،ًالذي ٌزٌد طوله عن . النص الؽرب

 .المضافة العرضٌةبالتفاصٌل  ءوملً تلونا، أكثر بممدار العشرالسكندري 
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( ؼٌر سكندرٌة 0ٌجب اإلشارة إلى النص الؽربً بشكل فضفاض ألنه عبارة عن تكتل من المراءات المختلفة التً هً )

( حتى فً الشهود الذٌن ال ٌعتبرون فً 0فً  ، و) ( الموجودة0( موجودة فً الشهود الؽربٌٌن األوابل، )6بشكل عام، )

 .Irenaeus وساوإٌرٌن Tatian وتاتٌان Marcionمثل مرلٌون  -العادة ؼربٌٌن "

من المرن الخامس. لكن هذا الشكل من النص  Codex Bezae (D) مخطوطة بٌزا الشاهد الربٌسً للنص الؽربً هو

، على الرؼم من أنه هو نفسه ربما أضاؾ تحسٌناته Codex Bezaeتج الؽربً لم ٌتم إنشاؤه بواسطة الكاتب الذي أن

 أالندب.آالند ون.لبل المرن الثالث. ٌمول  لد حدث Dكما وجد الحمًا فً  إنشاء النص ٌكونالخاصة. من الممكن أن 

B.Aland and K.Aland متى وكٌؾ نشأ النموذج الٌونانً لـ" ،D ،90) ؼٌر معروؾP 90P 90P طوطات من مخ 0090و

تظهر أشكااًل سابمة أو ذات صلة(، ولكن اإلضافات والحذؾ والتعدٌالت فً النص )خاصة فً  المرنٌن الثالث والرابع،

، ٌكون للمخطوطة أهمٌة حمٌمٌة، المبكرالتملٌد  Dعندما ٌدعم ف.... تخون لمسة الهوتٌة مهمةلولا وسفر أعمال الرسل( 

(. 002، 0729) ا( ٌجب فحصها بعناٌة أكبر عندما تتعارض مع التملٌد المبكر "باإلضافة إلى أسالفها وأتباعههً ولكن )

"من الواضح أنه كان باحثًا ته على ٌد مراجع مراجعتمت أن النص الؽربً المبكر هو عمل  Metzger اعتبر مٌتزجر

اتٌة والجؽرافٌة. وٌبدو أن ]الذي[ أزال الثؽرات والفجوات وأضاؾ التفاصٌل التارٌخٌة والسٌرة الذودلٌمًا ومستنًٌرا، 

المراجع لام بعمله فً فً ولت مبكر، لبل أن ٌُنظر إلى نص أعمال الرسل بشكل عام على أنه نص ممدس ٌجب الحفاظ 

 (.TCGNTعلٌه ؼٌر منتهن ")ممدمة فً أعمال الرسل، 

هما )انظر دراسة ٌب كلكتلد ٌكون لولا أن أو حتى  -النص هو الشكل األصلً  ًتكثر النظرٌات حول أي شكل من شكل

ثانوي. الؽربً هو نص (. اإلجماع العلمً الربٌسً هو أن النص السكندري نص أساسً وTTCGNTمٌتزجر الممتازة فً 

 وأعٌدتأصلٌة  كانت ( أن النص الؽربً هو "إعادة كتابة نصوص1926 ،ccxxii) J.H Ropes روبس اعتبرو

 R.P.C Hanson هانسون وصؾولد على نطاق واسع"  عمل محرر واحد ٌحاول تحسٌن العملوصٌاؼتها"، "

افترض هانسون أن "هذه والسكندري. من النوع بإدخاالت كبٌرة فً نص لام  ( هذا المنمح بأنه محرؾ1965،215-224)

 .بعد المٌالد، فً ولت لم ٌكن سفر أعمال الرسل ٌعتبر ممدًسا وموحى به بعد" 000و 060تمت فً روما بٌن  اإللحامات

وجهة وأن النص السكندري، كنص ألصر، لد حافظ على الصٌاؼة األصلٌة.  NUؼلب األحٌان، اعتبر محررو نص فً أ

 لضٌةخاصةً السكندري(، إنها  -بمفرده )ضد الشهود اآلخرٌن  Dنظري هً أنه فً كل حالة تمرٌبًا حٌث ٌمؾ النص 

أشٌر إلٌه أحب أن . هذا الشخص )الذي ٌةحشو تنمٌحالكاتب الؽربً الذي ٌعمل كمراجع لام بتعزٌز النص باستخدام مواد 

باحثًا واسع االطالع، ولدٌه مٌل ال بد أنه كان " فً مالحظات التعلٌك( D" "D-reviser-"مراجع ؼالبًا باسم "المراجع" أو

ازًما على (. أكثر من أي شًء آخر، كان عMetzgerإلضافة التفاصٌل التارٌخٌة والسٌرة الذاتٌة والجؽرافٌة )كما أشار 

الٌهود، ولتعزٌز  ضد الوثنٌٌن. عالوة على ذلن، صاغ النص لصالح عارضةسد الثؽرات فً السرد بإضافة تفاصٌل 

 رسالة بولس الرسولٌة، ولزٌادة نشاط الروح المدس فً عمل الرسل.

 رسابل بولس والعبرانٌٌن

 א  02P B)فً العبرانٌٌن(  00P (:جوهرينص كبٌر  بها وجدٌالمخطوطات األولٌة )

 A C I HP 33 81 104 326 1739: 000المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 

 00P 00+02P 69P 00P 00P 07+20P 76P أجزاء صؽٌرة من النص(: بهاالمخطوطات الثانوٌة )

 لٌس من السهل تحدٌد المخطوطات األولٌة لرسابل بولس كما هو الحال بالنسبة لألناجٌل.

 6-مخطوطة أولٌة بسبب تارٌخها المبكر )المرن الثانً( وتؽطٌتها للنص )رسالة رومٌة  02P ٌجب اعتبار المخطوطة

 لألناجٌل. 90Pفً  الحالكما هو  ةنمٌ تعلى الرؼم من أن شهادتها النصٌة لٌس (،تسالونٌكً، بما فً ذلن العبرانٌٌن

همٌة عن الطابع النصً األشمولٌة وة المن ناحٌأكثر ثالث دراسات  Zuntzوزونتز  Sandersوساندرز  Kenyonأجرى كٌنٌون 

بـ  امع اإلشارة بشكل خاص إلى صالته، 02Pد كل من كٌنٌون وساندرز على الطابع النصً السكندري لـ ولد أك. 02Pلـ 

B( 0702. وفمًا لجدول كٌنٌون، xv-xvi ،)02P وB كورنثوس  0 (،٪22) ٌةلهما النسب المبوٌة التالٌة من االتفاق: روم

 و (،٪92كولوسً ) (،٪90٪(، فٌلبً )20أفسس ) (،٪90٪(، ؼالطٌة )99كورنثوس ) ٪6(، 90)
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ها مع ٪ لكل كتاب عن0)لكن النسب المبوٌة لالتفاق ألل بنسبة  אأًٌضا تمارب مع  اله 02P المخطوطة ٪(.97العبرانٌٌن )

B ألن  وذلن - رومٌةواالتفاق األلل فً  والعبرانٌٌن،(. الحظ االتفاق الكبٌر للؽاٌة فً أفسسB بمٌولها "الؽربٌة"  ةمعروف

مجموعة على وجود Zuntz (0700، 620 ) زونتز أًٌضا تماربًا كبًٌرا مع الشهود اآلخرٌن. أكد 02P ظهروتفً رومٌة. 

الترجمة و Coptic Sahidicالترجمة المبطٌة الصعٌدٌة  02P 1739 B: لمجموعة بولسشرلٌة مبكرة من المخطوطات 

جدٌرة  0907و 02Pالعاللة بٌن إن  .Origen أورٌجانوسو Clement كلٌمندوسو Coptic Bohairic لبحٌرٌةالمبطٌة ا

وفمًا لبٌانات ومخطوطة من المرن العاشر تم نسخها من مخطوطة من المرن الرابع بجودة ممتازة.  0907بالمالحظة ألن 

كانت فً لٌصرٌة والتً  Pamphilusبامفٌلوس مخطوطة جاءت من مكتبة  0907عام  بولسرسابل  ناسخاتبع  النسخ،

تشكل و(. Metzger ،1992 ، 65 متزجر ؛78-71 ، 1953،زونتز Zuntz ) انوستحتوي على نص أورٌج

)أوابل المرن الرابع( إلى  B)أوابل المرن الثانً( إلى  02Pنصًٌا واضًحا: من  خطا، 0907و Bو 02P الثالث،المخطوطات 

الذي و Gunther Zuntz (0700، 20،)لام بها ؼونتر زونتز  02Pحول نص شمل لدراسة األاو)المرن العاشر(.  0907

 02Pعضو فً مجموعة  ااآلن على أنه ٌةالفاتٌكانالمخطوطة األوسع للتملٌد "السكندري"، ٌُنظر إلى  المٌولكتب: ضمن 

كما أن  أعضابها،ٌده من لبل ألدم . التارٌخ المبكر للنص الذي تحفظه هذه المجموعة تم تحد0907لـ السابك  سلؾوال

 حوالًفً الوالع شاهد على نص، لٌس من  ًه B لذا فالمخطوطة جودتها العالٌة تؤكدها العدٌد من األمثلة الالفتة للنظر.

 م. 600 حوالًم، ولكن من  020

 زونتز ، إال أن02Pفً اإلشارة إلى العدٌد من األخطاء الفادحة التً تم العثور علٌها فً  متعجاًل على الرؼم من أنه كان 

Zuntz  02كان حرًٌصا تماًما على إثبات أنP ( "609 ،0700تمثل "نًصا من الطراز السكندري المتفوق المبكر .)هذا و

 . 02Pٌلخص انطباعه عن نص  Zuntz زونتز من التالً االلتباس

الحال فً كثٌر من األحٌان من لبل،  كانكما و ، مرة أخرى.02P مخطوطاتنا،الممتازة للنص الذي تمثله ألدم  تبرز الجودة

والنص األساسً الذي لدمه  اٌجب علٌنا هنا مرة أخرى أن نتوخى الحذر للتمٌٌز بٌن العمل السٌا جًدا للناسخ الذي كتبه

أخطاء  الناسخفً بعضها تولع وكتابٌة والسهو واإلضافات أًٌضا. باألخطاء ال بةملٌ 02P فالمخطوطة بشكل سًء للؽاٌة.

منازع.  بال تخصههً من األخطاء ؛ لكن الؽالبٌة العظمى منهشترن فً خطأ ألدم االنساخ الالحمٌن؛ فً البعض اآلخر 

 Bو 02Pأن أوضح زونتز  وهكذا،( 600-07008606بمجرد التخلص منها، ٌبمى نًصا متمًٌزا )وإن لم ٌكن مطلمًا(. )و

مخطوطات أولٌة لرسابل بولس الربٌسٌة والعبرانٌٌن )التً كانت تعتبر جزًءا من مجموعة بولس من لبل الكنٌسة  0907و

حٌثما وجدت(. تؤدي الممارنة النصٌة لهذه المخطوطات مع ) Cو Aو אاألولى(. المخطوطات األساسٌة األخرى هً 

  تابج التالٌة:المخطوطات الثانوٌة المذكورة أعاله إلى الن

00P 02 مع ٌتوافكP  ً(، وٌتفك مع 20) اختالفا 00من أصل  00ف٪B  ًاختالفا 02من أصل  00ف (B كثٌرال فتمر إلىت 

 .0907و אحتى مع  واضحة،ال توجد تماربات نصٌة أخرى والعبرانٌٌن(.  من نص

00+02P تمارب أكبر مع  ٌظهرB (00  ؛ 97=  اختالفا 00من)٪فمط 00٪(. إنه ٌوضح اتفاق 90 = 00من  06) אو ٪

من  F  G (00و( اختالفا 00من  00 فًتوافك فمط ٌ) Dٌظهر تباعًدا كبًٌرا عن  02P+00 ،على سبٌل الممارنة. 02Pمع 

00.) 

 00من  C (2و(، اختالفا 00من  7) A(، وكذلن مع اختالفا 00من  00كالهما ) אو Bتمارب مع  أكبر 69Pٌوضح 

فمط  0)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  تباعدا 69P ٌظهرألؼراض الممارنة، و. 00من  9ألل:   02P مع  69P(. اتفاق اختالفا

 (. اختالفا 00من  2) F G عن( واختالفا 00من 

 20P+02بـ  ا(. ال ٌمكن ممارنة نصهاختالفا 00من  7) B( ثم مع اختالفا 00من أصل  00) אأعلى اتفاق مع  00Pعرض ت

فمط من  0)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  ابتعادا 00Pٌوضح  الممارنة،ألؼراض وبٌن هذه المخطوطات.  ألنه ال ٌوجد تداخل

(. اختالفا 00من أصل  06كالهما ) Bو Aمتؽًٌرا( ثم مع  00من  00) אأعلى اتفاق مع  00P(. ٌُظهر اختالفا 00أصل 

 00فمط من أصل  2)الموافمة على  Dا كبًٌرا عن تباعدً  00Pٌوضح  الممارنة،على سبٌل و. 02Pال ٌتداخل مع  انصهلكن 

 (.اختالفا 00من أصل  0) F Gن ع( واختالفا
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07+20P أكبر تمارب مع  ٌظهرB  وكذلن مع (اختالفا 02من أصل  00)كالهما  אو ،A (06  اختالفا 02من .) ٌظهر لكن

فمط من  9)الموافمة على  Dكبًٌرا عن  ابتعادا 20P+07ألؼراض الممارنة، ٌوضح و(. اختالفا 00من  2) 02Pاتفالًا ألل مع 

 (.اختالفا 02من أصل  0) F Gن ع( واختالفا 02أصل 

 D F Gعن  ابتعادا 76Pألؼراض الممارنة، ٌُظهر و(. 9من  0) Bمتؽٌرات( و 9من  2) אأكبر تمارب مع  76Pٌُظهر 

 لكل مخطوطة منها(. اختالفا 9فمط من أصل  0)الموافمة على 

. 02P 69P 00P 00P 07+20P 76P+00 —من المرن الثالث البردٌات أي-لهما أسالفهما  Bو אالبٌانات بوضوح أن  هذه تُظهر

هذا  ا، فً العبرانٌٌن، لدٌه00P. فمط سرسابل بول فً 02P، ال تظهر أي من هذه البردٌات تماربًا ملحوًظا مع واضحبشكل 

، مع االعتراؾ أًٌضا 02Pٌجب أن نكون حذرٌن من استماللٌة  الً،وبالت٪(. 20)مع موافمة  02Pالتمارب النصً مع 

  .Bأكثر بملٌل من  אبشهادتها على النص األصلً. وتجدر اإلشارة أًٌضا إلى أن البردٌات المبكرة تتفك مع 

ثر نماًء. أك א تكون"الؽربٌة"( فً رسابل بولس، فً حٌن  هامٌل إلى توسٌع النص )مٌولت Bربما ٌؤكد هذا االنطباع بأن 

ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار بجدٌة على أنها تمدم شهادة  Bأو  אٌبدو أن المولؾ هو أن أي مجموعة من البردٌات مع و

 Bوبؽض النظر عن األماكن التً تصطؾ . Bو אمن ذلن عندما تتفك البردٌات مع كل من  وأكثر-لوٌة للنص األصلً 

شاهد والوالبردٌات المذكورة أعاله ؼالبًا ما تمثل النص األصلً.  אشهادتها مع ف، D F Gالمخطوطات "الؽربٌة" مع 

فً  0907و B א( ممتنعًا أنه عندما تتفك 0270، 020) Lightfoot. كان الٌتفوت 0907خر هو المخطوطة اآلموي ال

صبح الٌمٌن ٌفوالبردٌات األخرى،  02Pدابًما. أضؾ إلى ذلن شهادة  ٌكون معها، فإن النص األصلً لبولسدعم لراءة 

 أكبر.

 رسابل بولس الرعوٌة

 0907و I (Pastorals الرسابل الرعوٌة فتمر إلىت B) אالمخطوطات األولٌة )مع نص كبٌر موجود(: 

  06Pمن النص(:  ةرٌأجزاء صؽها ثانوٌة )ب خطوطاتم

تداول بٌن تالتً لم تكن األخرى ألنها كانت رسابل خاصة لألفراد،  بولسالرسابل الرعوٌة لها تارٌخ مختلؾ عن رسابل  

 الكنابس فً سنواتها األولى. اكتسبت الرسابل الرعوٌة تدرٌجٌاً االعتراؾ والمبول فً لانون بولس.

فمد اكتسبت اعترافًا فورًٌا بسبب ارتباطها بكولوسً.(  شخصٌة،)على الرؼم من أن الرسالة إلى فلٌمون هً أًٌضا رسالة 

التً  المخطوطة،(. هذه 6ٌطس )الفصل ط، تعرض جزًءا من 06P واحدة،ة رعوٌة هنان نسخة واحدة مبكرة فمط من رسال

مع  06Pكانت على األرجح من عمل ناسخ محترؾ. على الرؼم من أنه ال ٌمكن ممارنة  ،090ٌرجع تارٌخها إلى حوالً 

B  وتم אظهر تماربًا مع ت اإال أنه الرعوٌة،فتمر إلى الرسابل ت ٌةالفاتٌكانالمخطوطة ألن( ارب ألل للٌالً معF G .)،ًإجماال 

 .אهً  الرعوٌةالرسابل خٌر شاهد على 

 الرسابل العامة

  B א( ى)لبطرس األول 96Pنص كبٌر موجود(:  بهاالمخطوطات األولٌة )

 90P A C 33 81 104 326 1739: 000المخطوطات األولٌة المؤرخة بعد 

 60P 60P 20P 000P 0606أجزاء نصٌة أصؽر(:  بهاالمخطوطات الثانوٌة )

الرسابل العامة )المعروفة أًٌضا باسم الرسابل الكاثولٌكٌة( لها تارٌخ نصً ولانونً متمٌز عن األناجٌل األربعة ورسابل 

(. لكن وٌةكما كانت رسابل بولس )باستثناء الرع واحد،تم جمع األناجٌل األربعة معًا فً مجلد  الثانً،بولس. منذ المرن 

لم ٌُمرأ على نطاق واسع فً الكنابس سوى عدد للٌل من  الوالع،النسبة لكتب العهد الجدٌد األخرى. فً هذا لم ٌكن كذلن ب

 لانونبطرس األولى وٌوحنا األولى. واجهت الرسابل العامة األخرى ولتًا عصٌبًا فً دخولها إلى  أي-الكتب األخرى 

، بسبب اختالفها مع بطرس الثانٌة بطرسو. سًبولالالخالص لمفهوم بسبب معارضتها الواضحة  ٌعموب،العهد الجدٌد: 

ٌوحنا وٌهوذا بسبب ؼموضهم. ومن المثٌر لالهتمام أن سفر أعمال الرسل ؼالبًا ما كان مرتبًطا  0ٌوحنا  6األولى؛ 

 كما هو موضح فً  العامة،بالرسابل 
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المخطوطة  نظًرا لتفضٌلهم لـومال الرسل(. )حٌث تتبع الرسابل العامة أع Codex Vaticanus الفاتٌكانٌة الترتٌب فً

هذا الترتٌب. تحتوي بردٌة المرن  Hortو Westcott وٌستكوت وهورت ، ٌتبع نصCodex Vaticanus الفاتٌكانٌة

على أعمال الرسل والرسابل العامة فمط فً مجلد واحد. إنها شاهد جٌد لكلٌهما. عندما تم وضع لوابم  ،90Pالسابع، 

المانون  كانت الرسابل الكاثولٌكٌة فً أؼلب األحٌان محل نزاع. الجدٌد،لى الكتب التً تنتمً إلى العهد تشٌر إ أساسٌة،
بعد  020، وهً لابمة تعبر عن آراء لادة الكنٌسة الرومانٌة فً حوالً عام The Muratorian Canon الموراتوري

ذكر أورٌجانوس أن بطرس األولى وٌوحنا األولى كانتا  بٌن الرسابل العامة.من وٌهوذا  ٌوحنا 6و 0تضمنت فمط  المٌالد،

السبعة  تلكنه لبلها جمٌعًا على أنها كتابات لانونٌة. ظهر من ضمن الرسابل السبعة،الكتابات الوحٌدة ؼٌر المتنازع علٌها 
 والمخطوطة المرن السادس عشر(،)مصر،  Codex Claromontanus Egyptالمخطوطة الكالرومونٌة  جمٌعًا فً

رسالة وكالهما من المرن الرابع(، و) Codex Vaticanus والمخطوطة الفاتٌكانٌة ، Codex Sinaiticusالسٌنابٌة

مخطوطة السكندرٌة )المرن الخامس(، الم(،  070كتابات جٌروم )حوالً وم(،  029أثناسٌوس التاسعة والثالثٌن )

 المولؾ النصً لكل كتاب أو لسم بشكل منفصل.ٌجب منالشة ووكتابات أوؼسطٌن )المرن الرابع إلى الخامس(. 
 رسالة ٌعموب
 فً ثالث مخطوطات من المرن الثالث، تظهر أوجه التشابه التالٌة:  برسالة ٌعموبتم االحتفاظ 

 (.اختالفا 00من أصل  00)أًٌضا فً  B مع( واختالفا 00من  00)فً  אمع  60Pتشابه ت

 (. تالفاتاخ 2من  9)فً   A C אتماربات مع  60Pٌظهر 

 (.اختالفا 69من  02)كالهما  Cو א( ثم مع اختالفا 69من  66)فً  Bفً الؽالب مع  000Pٌوافك 
 Codex Vaticanus (B) الفاتٌكانٌة فً مخطوطة المرن الرابع،ا أفضل بأكمله رسالة ٌعموبنص لمد تم أفضل حفظ ل

 Codex Ephraemi Rescriptus فراٌمٌةاإلو Codex Alexandrinus (A) السكندرٌة ومخطوطات المرن الخامس،
(C). 

 بطرس األولى
محفوظة جًٌدا فً نملها النصً المبكر.  ورسولٌة،كانت رسالة بطرس األولى، التً لُبلت منذ البداٌة على أنها أصٌلة 

مخطوطة (، وةالثامن - ة)بردٌة بودمر السابع 96Pتتجلى هذه األمانة النصٌة فً مخطوطة من أواخر المرن الثالث، و

ألرب إلى النص  بل إنه Bنًصا مشابًها لـ  96Pعرض تباستثناء المتؽٌرات الفردٌة، و   20P أخرى من المرن الرابع،

رسالة ، من المرن السابع   90Pالمخطوطة . B نص ممارنة بـ אتمارب أكبر مع  الدٌه  20P، فً حٌن أن Bاألصلً من 

 .س األولىبها أٌضا نص ال بأس به من بطر بطرس األولى
 الثانٌة وٌهوذابطرس 

النص، ألن هذه الكتب لم ٌتم االعتراؾ  انتماللم ٌتم حفظ النص األصلً لبطرس الثانٌة وٌهوذا جًٌدا فً الفترة المبكرة من 
ة لهذه الكتب متنوعة ٌبها بسهولة كنصوص رسولٌة ولانونٌة من لبل جمٌع لطاعات الكنٌسة األولى. إن األدلة المخطوط

 المخطوطة السكندرٌة عدت إجماالً،. 92Pٌهوذا( و فًخاصة ) 96P البردٌتٌن،، وتتمٌز باالستماللٌة. ٌتضح هذا فً تماًما

(A .أفضل شاهد على هذه الرسابل )90P وB وC .هم أًٌضا شهود جٌدون 
 رسابل ٌوحنا

ر منتظمة فً هذه الرسابل. إلى أن تكون موسعة وؼٌ Aتمٌل المخطوطة و. אتلٌها  ،Bأفضل مخطوطة لرسابل ٌوحنا هً 

 :6)انظر المالحظات على  احتوت على إلحامات موسعة، جاتا، وخاصة فً مخطوطات الفولةالعدٌد من الشهود الؽربٌ
، 7Pوهو المخطوطة  شاهد واحد من أوابل المرن الثالث، ى(. لدى ٌوحنا األول2b ،7b-8a ،9 ،10 ،20: 0؛ 0: 0؛ 09

 شهادتها موثولة. ؛0606أًٌضا شاهد من المرن الثالث،  ةلدى ٌوحنا الثانٌوال ٌُعتمد علٌه. النصً  اوطابعه مجزأة، الكنه
 سفر الرؤٌا

  A C א 09P 000Pالمخطوطات األولٌة )مع وجود نص كبٌر(: 
 6000 6026 6000المخطوطات األولٌة الالحمة: 

 P60P 20P 72P 02أجزاء نصٌة أصؽر(:  بهامخطوطات ثانوٌة )
 

 Aتم حفظ أفضل نص فً  (،رابع على نص سفر الرؤٌا مؤلؾ ؛0700-0702) Joseph Schmidٌؾ شمٌد وفمًا لجوز
ٌبدو أن هذا النص لد سبمته ثالث مخطوطات من و(. 6000 6026 6000مدعوًما بعدد للٌل من المطع الصؽٌرة ) ،Cو

 من أصل 00فً  C)التً لدٌها اتفاق مع  02Pالمرن الثالث ، 
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، كانت 000P. وبالنسبة لـ 000P)بالرؼم من أن النص الموجود صؽٌر جدا لكً ٌمكن التأكد(، و 60Pاختالفا(،  00ل من أص

 الصالت النصٌة هً كما ٌلً:
000P 09وافك تP   ً(00)اتفاق  اختالفا 000من أصل  06ف٪. 
000P (.07)اتفاق  020من أصل  اختالفا 20فً  אوافك مع ت٪ 
000P وافك مع تA  ً(. 22)اتفاق  اختالفا 020من أصل  007ف٪ 
000P تفك مع تC  ً(.22)اتفاق  اختالفا 009من أصل  70ف٪  

أن ثانً أفضل نص  Schmid، وإن كان ذلن بشكل هامشً. ٌعتمد شمٌد A Cتنتمً إلى المجموعة  000Pوبالتالً ، فإن 

ولكن هذا ، 09P ، والتً تتوافك تمرٌبًا تماًما مع20P. )ٌجب أن تتضمن هذه المجموعة أًٌضا 09Pو אهو النص الموجود فً 

، ٌصعب على المرء أن ٌمول أي 09Pو אممابل  Cو Aللتسلسل الهرمً. ؼالبًا، عندما ٌمؾ بالنسبة ًطا جًدا ٌبستٌبدو 

 Codex A المخطوطة فً سفر الرؤٌا، لكن اإللحاماتوبعض  الحذوفاتتعرض العدٌد من  אمجموعة أفضل. صحٌح أن 

ناسخ الكتاب )كما تكشؾ المالحظات التوضٌحٌة(. ٌبدو أن  من نصؾ األولالبالمحذوفات العرضٌة، خاصة فً  بةملٌ
" كان مرهمًا جًدا أو ؼافاًل عند نسخ النصؾ األول من سفر الرؤٌا. وبالتالً، ٌجب أن نتردد فً لبول المبدأ A" المخطوطة

" ٌحتفظان معًا بأحد أنمى C" و"Aربما، من األفضل أن نمول إن ". سفر الرؤٌا" لدٌه أفضل نص من Aالعام المابل بأن "

. ٌجب تحدٌد ذلن 09Pو אأشكال النص األصلً، ولكن لٌس بالضرورة أكثر نماًء من ذلن الموجود فً الشهادة المجمعة لـ 

لتً تتبع هً مجموعة من المخطوطات او سفر الرؤٌامصدران مهمان آخران لـ وهنان  .على أساس كل حالة على حدة
( ومجموعة مشتركة من MajAعلى سفر الرؤٌا )تم تمٌٌزها باسم  Andreas of Caesarea أندرٌاس المٌصري تعلٌك

 MajAإلى موافمة  siglum Maj الرمز (. ٌشٌرMajK( األخرى )الممٌزة باسم Koine الكوٌن المخطوطات البٌزنطٌة )أو

 .MajAمع  Pتفك المخطوطة ، وتMajKعادةً مع  002. تتوافك المخطوطة MajKو 
( كانت تستند إلى المستلمأخًٌرا، تجدر اإلشارة إلى أن طبعة إٌراسموس من سفر الرؤٌا )التً أصبحت فً النهاٌة النص 

الست األخٌرة. عالوة على ذلن،  األعداد(، والتً كانت تفتمر إلى 0حد كبٌر إلى مخطوطة واحدة من المرن الثانً عشر )

ٌونانً بالنص فً أجزاء أخرى من هذه المخطوطة. بالنسبة للعدٌد من هذه األجزاء التالفة، وكذلن بالنسبة اختلط التعلٌك ال
. لتلن األجزاء إلعادة إنشاء النص الٌونانً Vulgateالالتٌنٌة الفولجاتا  طبعة النهابٌة المفمودة، استخدم إٌراسموس لألعداد

ٌونانٌة بمراءات لم ٌتم العثور علٌها مطلمًا فً أي مخطوطة ٌونانٌة ولكنها ال كما لد ٌتولع المرء، أنتج هذا اإلجراء نسخة 
وصفًا جًٌدا  Aune أٌون (. ٌمدم100-99 ، 1992،متزجر Metzger) Textus Receptusالنص المستلمتزال لابمة فً 

 (.cxxxvi-cxlviii، 0779وشاماًل لجمٌع الشهود على سفر الرؤٌا )

 

 من العهد الجديد اليوناني هامةالطبعات ال. ثانيا
 ٌتفاعل هذا الشرح مع أربعة طبعات من العهد الجدٌد الٌونانً: 

 "the Textus Receptus"، المستلم( النص 0)

 وٌستكوت وهورت "العهد الجدٌد فً األصل الٌونانً" ( 6)

Westcott and Hort The New Testament in the Original Greek” ." 

 الممدس المتحدة "العهد الجدٌد الٌونانً" الطبعة الثالثة والرابعة. ( جمعٌات الكتاب0)

" United Bible Society" "Greek New Testament " 

" الطبعات السادسة والعشرون والسابعة Novum Testamentum Graece( نستلة وأالند "العهد الجدٌد الٌونانً" "0)

 والعشرون.
 

 (TR) المستلم النص
 Lucianفً الشرح( إلى أوابل المرن الرابع، عندما أنتج لوسٌان األنطاكً  TR االختصار) االمستلمص تعود جذور الن

(. ٌُطلك على هذا النص PL 29: 527cمراجعة ربٌسٌة للعهد الجدٌد )انظر ممدمة جٌروم لترجمته الالتٌنٌة لألناجٌل، 

وسٌان مراجعة محددة )أي طبعة تم إنشاؤها عن لصد(، سوري" الرتباطه بأنطاكٌة فً سورٌا. كان عمل لالأحٌانًا اسم "
(. لام الكتبة السكندرٌون ببعض التعدٌالت البسٌطة، مثل ما Dعلى النمٌض من نوع النص السكندري )انظر الملحك 

نسمٌه تحرٌر النسخ. على النمٌض من ذلن، فإن النص السوري هو نتٌجة مسعى أكبر بكثٌر. تتمٌز بسالسة اللؽة، والتً 
 تتحمك من خالل إزالة الؽموض والتراكٌب النحوٌة ؼٌر المالبمة، وخلط المراءات المختلفة.
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(، حٌث تمت مصادرة العدٌد من نسخ العهد الجدٌد 000لبل اضطهاد دللدٌانوس )حوالً  Lucianتم إنتاج نص لوسٌان 

طٌن إلى السلطة واعترؾ بالمسٌحٌة كدٌن شرعً. كانت وإتالفها. بعد فترة وجٌزة من هذه الفترة من الدمار، وصل لسطن

هنان، بالطبع، حاجة ماسة لعمل نسخ من العهد الجدٌد وتوزٌعها على الكنابس فً جمٌع أنحاء العالم المتوسطً. فً هذا 

ما سرعان والولت بدأ نشر نص لوسٌان من لبل األسالفة الخارجٌن من أنطاكٌة إلى الكنابس فً جمٌع أنحاء الشرق. 

تم إنتاج الؽالبٌة العظمى  -من السادس إلى الرابع عشر  -أصبح نص لوسٌان معٌاًرا فً الكنٌسة الشرلٌة. لمرن بعد لرن 

من مخطوطات العهد الجدٌد الٌونانً فً بٌزنطة، عاصمة اإلمبراطورٌة الشرلٌة. كل هذه النسخ تحمل نفس النوع من 

(، كان 0060عندما طُبع أول نص ٌونانً جدٌد )حوالً وللوسٌان. النص، أحدها ٌنحدر مباشرة من النص السوري 

باستخدام عدد للٌل من المخطوطات البٌزنطٌة المتأخرة )ال سٌما فً  Erasmus مستنًدا إلى نص ٌونانً جمعه إٌراسموس

 Robert من المرن الثانً عشر(. مر هذا النص بمراجعات للٌلة أخرى بواسطة روبرت ستٌفانوس  6و 0الجزأٌن 

Stephanus ثم ثٌودور بٌزا Theodore Beza .مع إصدار 0260نُشر نص بٌزا من لبل األخوٌن إلزفٌر فً عام و ،

. وفً هذه الطبعة أعلنا أن نسختهم تحتوي على "النص الذي ٌستمبله الجمٌع اآلن، والذي ال نمدم فٌه 0200ثاٍن فً عام 

" )"النص المستلم"( اسًما لهذا الشكل من النص الٌونانً textus receptusح "شٌبًا متؽًٌرا أو تالفًا". وبهذه الطرٌمة، أصب

أما Stephanus  (1550 .) التً استشهد بها فً هذا التعلٌك هً نسخة Textus Receptusالجدٌد. وطبعة 

(. TR) تلمالنص المس Textus Receptusٌمكن تسمٌة كالهما بـ ونفسه تمرٌبًا.  وهف( ( 1624إلزفٌر )  Elzevirsنص

أو ما ٌسمونه نص األؼلبٌة.  Textus Receptusفً السنوات األخٌرة، حاول عدد للٌل من العلماء الدفاع عن صحة 

من المخطوطات المنتجة فً بٌزنطة، حٌث تم  TR، حٌث تم اشتماق م"النص المستل "هو نفسه تمرٌبًا  "نص األؼلبٌةو"

حاول إعادة ٌلم  TRخرى. ومع ذلن، فإن المصطلحٌن لٌسا مترادفٌن تماًما، ألن إنتاج ؼالبٌة العهود الٌونانٌة الجدٌدة األ

إنتاج المراءة الموجودة فً األؼلبٌة اإلحصابٌة من الشهود. وبالتالً، فإنه ال ٌعكس باستمرار نص األؼلبٌة فً جمٌع 

)والمناطك المحٌطة( حٌث تم نسخ . نص األؼلبٌة هو ألرب إلى مرادؾ لنوع النص البٌزنطً ألنه كان فً بٌزنطة هأنحاء

تصحٌح لوسٌان مراًرا وتكراًرا فً آالؾ المخطوطات. المدافعون المعاصرون عن تفوق نص األؼلبٌة على أنواع 

، اللذان أنتجا العهد الجدٌد الٌونانً وفمًا لنص األؼلبٌة. Farstadوفارستاد  Hodges النصوص األخرى هم هودجز

ها نصٌة. إنهم ٌعتمدون أن هللا لم ٌكن لٌتٌح العثور على نص فاسد أو أدنى فً ؼالبٌة حججهم الهوتٌة أكثر من كون

المخطوطات، بٌنما ٌسمح بإخفاء نص متفوق فً عدد للٌل من المخطوطات المبكرة فً مكان ما فً رمال مصر. عالوة 

أن ؼموض النص المصري كان  على ذلن، ٌجادلون بأن تبنً الكنٌسة لنص األؼلبٌة كان دلٌاًل على صحتها، فً حٌن

تحافظ على  -األلدم منها بشكل أساسً  -عالمة على رفضه. ٌؤكد معظم العلماء المعاصرٌن أن أللٌة من المخطوطات 

 TR مثل النص المستلم الصٌاؼة األكثر أصالة للنص. أولبن الذٌن ٌدافعون عن نص األؼلبٌة )وتجسٌداته المعروفة،

عٌن علٌهم إثبات أن هذه المخطوطات السابمة، التً عادةً ما تحتوي على نص ألل حجماً ( سٌتKjvنسخة الملن جٌمس و

مما ٌظهر فً المخطوطات الالحمة، تم لصها عن لصد فً مرحلة مبكرة من النمل النصً. بعبارة أخرى، سٌتعٌن علٌهم 

؛ 0-ب  6: 02ب؛  2100ب؛  00: 0 تمدٌم حجج جٌدة حول سبب لٌام الكتبة األوابل بمطع المماطع التالٌة عمًدا: متى

-2: 02؛ 00162؛ 00162؛ 00802: 7؛ 9102ب؛ مرلس  00: 69؛ 60100؛ 60-66ب،  60102؛ 02100؛ 09160

؛ 00: 2-00: 9؛ 0-ب  0: 0؛ ٌوحنا 09800: 60؛ 00-00: 66؛ 09102؛ 6: 00؛ 02 -ج  00: 7ب؛  0: 0؛ لولا 60

أ. لو كانت هذه األجزاء  2 -ب  2: 0ٌوحنا  0؛ 02160؛ رومٌة 67 ب، 62102أ؛  2-ب  2: 60؛ 00100؛ 2109اعمال 

موجودة أصالً فً النص، فال توجد تفسٌرات جٌدة لحذفها. من ناحٌة أخرى، هنان العدٌد من التفسٌرات الجٌدة لسبب 

المماطع أعاله(. صحٌح إضافتها، مثل تنسٌك اإلنجٌل، وإدخال التمالٌد الشفوٌة، والتعزٌزات الالهوتٌة )انظر التعلٌك على 

أن بعض الكتبة األوابل كانوا عرضة لتمصٌر نصوصهم من أجل سهولة المراءة، لكن عملٌات الحذؾ هذه عادةً ما 

 على أنه تتوٌج للتراكم النصً.  TRتضمنت بضع كلمات فمط. وبالتالً، ٌرى معظم العلماء أن 
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 (WHلجديد في األصل اليوناني )، العهد اWestcott and Hortويستكوت وهورت 

 Brooke، عمل عالمان برٌطانٌان، Tischendorf تشٌندورؾو Tregelles ترٌجلز بمساعدة أعمال العلماء مثل

Westcott وFenton Hort ، معًا لمدة ثمانٌة وعشرٌن عاًما إلنتاج طبعة بعنوان العهد برون وٌستكوت وفٌنتون هورت

فً التعلٌك(. فً هذا المنشور، أوضحوا  WH؛ مختصر 0226-0220صلٌة )مجلدان، الجدٌد فً اللؽة الٌونانٌة األ

 المخطوطة السٌنابٌةو Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة ( بأنلـ هورتنظرٌتهم )والتً كانت بشكل ربٌسً 

Codex Sinaiticus  الكتابة األصلٌة عن  ٌستنسخ)إلى جانب عدد للٌل من المخطوطات المبكرة األخرى( ٌمثالن نًصا

الذي حاول وٌستكوت وهورت إعادة إنتاجه فً نسختهم. و، "النص المحاٌد"هذا هو النص، الذي أطلموا علٌه اسم و. لرب

وٌستكوت  . فً رأًٌ، ال تزال طبعةTextus Receptus النص المستلم كان عملهم مهًما تارٌخًٌا ألنه أزال االعتماد على

حتى ٌومنا هذا، حتى مع وجود العدٌد من اكتشافات المخطوطات، هً نسخة لرٌبة جًدا  Westcott and Hort وهورت

 المخطوطة الفاتٌكانٌة من النص البدابً للعهد الجدٌد. بالطبع، مثل كثٌرٌن آخرٌن، أعتمد أنهم أعطوا الكثٌر من األهمٌة لـ

Codex Vaticanus فً دراساتً و .موثوق للؽاٌة ورتوٌستكوت وه بؽض النظر عن هذا النمد، فإن نصو. اوحده

 اختالؾلصالح لراءة  NUالنصٌة، فً العدٌد من الحاالت حٌث ال أوافك على الصٌاؼة فً إصدار  لالختالفاتالخاصة 

لد توصلوا إلى نفس المرار. كشؾ هذا لً أننً كنت أعمل على أساس  أنهموأدرن  WHمعٌنة، كنت أتحمك الحمًا من 

صر وٌستكوت وهورت، تم اكتشاؾ المبات من المخطوطات األخرى، وال سٌما المخطوطات منهجً مماثل لهم. منذ ع

المبكرة. لو كان وستكوت وهورت على لٌد الحٌاة الٌوم، فسٌكون من دواعً سرورهم أن ٌروا أن العدٌد من هذه 

 Codex Sinaiticus بٌةالمخطوطة السٌناو Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة البردٌات تؤكد وجهة نظرهم بأن

كانوا سٌؽٌرون بال شن بعض خٌاراتهم النصٌة وعلى شكل بدابً للؽاٌة من العهد الجدٌد الٌونانً.  ماهما شهود موثوق به

بوضوح إلى أن  لولا( فً العدٌد من مماطع Bو א)مع  90P بناًء على دلٌل البردٌات. على سبٌل المثال، تشٌر شهادة

بناًء على نظرٌتهما حول "عدم التدخل  60-66بٌن فً استبعاد العدٌد من المماطع فً لولا كانا مخط وٌستكوت وهورت

 الؽربً". 

 

العهد الجديد "( و62و 62)الطبعتان " Novum Testamentum Graece" "العهد الجديد اليوناني"أالند -نستله

 (NUوالرابعة( ) الكتاب المقدس المتحدة )الطبعتان المصححتان الثالثة اتلجمعي "اليوناني

؛ عندما ٌكون من الضروري الرجوع NUفً التعلٌك، تمت اإلشارة إلى هاتٌن الطبعتٌن، اللتٌن لهما نفس النص، معًا باسم 

. أعدت جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة UBS4و UBS3و NA27و NA26 رمز إلى المجلدات بشكل فردي، ٌتم استخدام

 أداة التعلٌماتاة لمترجمً الكتاب الممدس، حٌث تم تمدٌم االستشهاد الكامل بالشهود فً طبعة من العهد الجدٌد الٌونانً كأد

المهمة. بعد أن نشرت جمعٌات الكتاب الممدس المتحدة نسختٌن من العهد الجدٌد الٌونانً،  لالختالفات النصٌة ةالنمدٌ

ه أالند، وهً أداة مرجعٌة علمٌة. وهكذا، لررت أن تتحد مع العمل المنجز فً الطبعة السادسة والعشرٌن من نص نستل

"العهد فإن الطبعة الثالثة لجمعٌات الكتاب الممدس المتحدة للعهد الجدٌد الٌونانً وطبعة نستله أالند السادسة والعشرٌن من 

ٌات . ٌحتوي نص جمعةمختلف ةنمدٌ أداةلها نفس النص. ومع ذلن، لكل منها عالمات ترلٌم مختلفة و الجدٌد الٌونانً"

على  Nestle-Aland نستلة أالند ٌحتوي نصوالكتاب الممدس المتحدة على لابمة عامة بالشهود لوحدات مختلفة مختارة؛ 

العملٌن منذ ذلن الحٌن طبعة أخرى من كل  أنتجتمرٌبًا.  االختالؾلجمٌع وحدات  اتلابمة مختصرة ألدلة المخطوط

ولكن لٌس على صٌاؼة  ةالنمدٌ لألداةا ٌدل على العدٌد من التصحٌحات )الرابعة والسابعة والعشرون، على التوالً(، مم

آالند "ٌمترب من النص األصلً للعهد -رت وباربرا أالند بأن نص نستلهوالنص نفسه. فً نص العهد الجدٌد، ٌجادل ك

ات أخرى (. وفً عدة فمر06، 0770الجدٌد أكثر مما فعل تٌشندورؾ أو وٌستكوت وهورت، ناهٌن عن فون سودن" )

 NA26( عن 00، 0797رت أالند )وٌتضح هذا فً دفاع كوأشاروا إلى أن هذا النص لد ٌكون هو النص األصلً. 

. إنه ومخطوطات األحرؾ الكبٌرةباعتباره "النص المٌاسً" الجدٌد: اجتاز "النص المٌاسً" الجدٌد اختبار البردٌات 

  نجد لراءات هنا ]فًلن مكان وفً أي ولت،  المبكر .... فً أي العصرٌتوافك، فً الوالع، مع نص 
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 المخطوطات المبكرة[ بحٌث تحتاج عمل تؽٌٌرات فً "النص المٌاسً".
 ةالمصاحب ةالتفصٌلٌ األداة النمدٌة، فإن إحكامهو هالذي تم إجراؤه هنا بكل إٌجاز كامل االستمصاءإذا كان من الممكن تمدٌم 

العهد هدؾ إصدار نسخة من ، ٌبدو أن وٌستكوت وهورتبعد مابة عام من خٌر. سٌمنع المشكن األ اختالؾ نصًلكل 
الٌونانٌة" لد تحمك .... ٌبدو أن الهدؾ المنشود لد تحمك اآلن، وهو تمدٌم كتابات العهد الجدٌد فً األصلٌة  تهلؽفً " الجدٌد

 م فً الكنٌسة فً المرنٌن األول والثانً. ، انطلك فً رحلتهاأو محررٌه اشكل النص األلرب إلى ذلن الذي، من ٌد مؤلفٌه
للنص  استنساخأالند هو أفضل -الند لعملهم، ٌبمى أن نرى ما إذا كان نص نستلهآل أعلى الرؼم من أنه ٌجب الثناء على 

، "أهمٌة االعتبارات الوثابمٌة"(. ومع ذلن، فإن D)انظر الملحك  ً الخاصةاألصلً أم ال. كما لوحظ من لبل، لدي شكوك

معروؾ اآلن على أنه النص المٌاسً، والممبول من لبل معظم المجتمع  Nestle-Aland أالند-لـ نستلة النص الٌونانً

 لؽة الٌونانٌة.بال للعهد الجدٌد األكادٌمً على أنه ٌمثل أفضل محاولة إلعادة بناء النص األصلً
ممدمة أوالً فً كل لابمة الهً النسخة  سوؾ تكون، فNU نظًرا ألن المجتمع األكادٌمً فً جمٌع أنحاء العالم أكثر دراٌة بـ

وستكون . العالمات، بما فً ذلن UBS4كما هً فً إصدار  NUلراءة  تدوٌنتم وٌ. للكتاب الحالً النصٌة االختالفاتمن 

 ".NA27، " 69أالند الطبعة -األداة النمدٌة لـ نسلة، كما هو الحال فً ؼٌر معلمة االختالفات النصٌةجمٌع 
كما سٌشهد  - "معصوم من الخطأ"ال ٌنبؽً تفسٌر هذا العرض على أنه ٌعنً أن هذا النص "موحى به" أو  ،مع ذلن

لادرٌن على أخذ الوثابك المكتشفة حدٌثًا فً االعتبار أثناء سعٌهم  NUكان محررو لمد . دون ترددالعدٌد من العلماء ب

ا بال شن هدفهم فً إنتاج نص أكثر دلة مما فعل وٌستكوت وهورت. فً العدٌد من األماكن، حممووإلنتاج نص أكثر دلة. 
(. فً بعض Dو Bوثابمًٌا )انظر الملحمٌن  ومع ذلن، فإن اعتمادهم الموي على الطرٌمة االنتمابٌة لد أنتج نًصا ؼٌر متساوٍ 

 NUارئ أن إصدارات ومع ذلن، سٌرى الم وٌستكوت وهورتالحاالت ولٌس كلها، ٌمدم نص نستله أالند تمدًما ٌتجاوز 

 TRبشكل متكرر مع  NU، تتفك NUو WHعندما تتباعد وؼالبًا ما تتفك على مسابل ذات أهمٌة نصٌة ربٌسٌة.  WHو

على أساس األدلة  WH، فأنا أمٌل كثًٌرا إلى االتفاق مع NUو WH. عالوة على ذلن، حٌث تختلؾ WHأكثر من 

وبة بمابمة من النسخ اإلنجلٌزٌة التً تتبعها. الترجمات التً تم الرجوع مصحستكون الوثابمٌة. معظم المراءات المختلفة 
 إلٌها لهذا التعلٌك مذكورة هنا بترتٌب االستشهاد بها:

 

 . إصدارات اللغة اإلنجليزية الهامةثالثا
  KJV  ،1611نسخة الملن جٌمس 

 NKJV ،0726نسخة الجدٌدة للملن جٌمس ال
 RSV  ،1946النسخة المٌاسٌة المنمحة من 

 NRSV ،0770اإلصدار المٌاسً الجدٌد المنمح 
 ESV ،2001اإلصدار المٌاسً اإلنجلٌزي 

 NASB ،0720  ،0770الكتاب الممدس األمرٌكً المٌاسً الجدٌد 
 NIV ،0792صدار الدولً الجدٌد اإل

 TNIV ،6000اإلصدار الدولً الجدٌد الٌوم 
 NEB  ،1961الكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد 

 REB  ،1989تاب الممدس اإلنجلٌزي المنمح من الك
 NJB  ،1986الكتاب الممدس نٌو أورشلٌم المدس 

 المنمح(العهد الجدٌد ) NAB  ،1984الكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد 
 6000)الطبعة الثانٌة(،  NLTترجمة الحٌاة الجدٌد 

 HCSB ،2004الكتاب الممدس المٌاسً لهولمان كرٌستٌان 
 0772)ترجمة إنجلٌزٌة جدٌدة(،   NET نجلٌزٌة الجدٌدةالترجمة اإل

 
KJV وNKJV  لدٌهما ألرب تمارب نصً من أي ترجمتٌن وٌظهران معًا؛ ٌتبعهمRSV وNRSV وESV وNASB -  كل

 نادرا ما ٌتم االلتباس منها  ASVالنسخة األمرٌكٌة المٌاسٌة  من اإلصدار المعتمد. )إنمأخوذة مراجعات ال
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ومراجعتها،  NIV( بعد اإلصدارات "المٌاسٌة"، ٌتم سرد العدٌد من الترجمات المستملة: احالٌ مستخدمةألنها لٌست ترجمة 

TNIV؛ NEB ،ومراجعته REB أما .NJB وNAB  ان تمستمالن عن بعضهما البعض ولكنهما ٌظهران معًا ألنهما نسخفهما

 . NETو HCSBو NLTمستملة، . أخًٌرا، تم سرد أحدث ثالث ترجمات تانكاثولٌكٌ

 (KJV 1211-نسخة الملك جيمس )

)انظر  Textus Receptus النص المستلم أساًسا King James الملن جٌمس استخدم مترجمو الجدٌد،بالنسبة للعهد 

جًٌدا بالموارد التً كانت  طبعة الملن جٌمس " أعاله(. كان أداء مترجمTextus Receptusًالمنالشة تحت عنوان "

منذ نشر نسخة الملن جٌمس، تم وخاصة فٌما ٌتعلك بنص العهد الجدٌد.  معٌبة،تاحة لهم، ولكن تلن الموارد كانت م

 مما أتاح إصدارات نمدٌة أفضل من العهد الجدٌد الٌونانً وترجمات إنجلٌزٌة أفضل.  وأفضل،اكتشاؾ مخطوطات سابمة 

 NKJV –( 1896نسخة الملك جيمس الجديدة )

 NKJV على تحدٌث لؽتها ولكنها ال تحٌد عن لرارات  تملعاجعة لنسخة الملن جٌمس التً هً مر KJV .النصٌة

 مع العدٌد من المالحظات الهامشٌة على المراءات فً نص األؼلبٌة (TR)مبنً على  NKJV العهد الجدٌد فً وبالتالً، فإن

Majority Text  ًالمشار إلٌها ف(NKJV  كـM-Textحت عنوان "انظر المنالشة ت ؛Textus Receptus .)أعاله "

-Uأو  NU-Textشار إلٌه باسم الذي ٌُ ) NA 26 / UBS3ونص  TRأًٌضا العدٌد من االختالفات النصٌة بٌن  NKJVٌسرد و

Text .) كم عدد االختالفات المهمة بٌن النصٌن.فٌستطٌع المارئ أن ٌالحظ 

 ASV-( 1891النسخة األمريكية القياسية )

ASV نفس النسخة اإلنجلٌزٌة المنمحة ًساسً ه)بشكل أ (ERV )، 0220 مع تؽٌٌرات طفٌفة تم إجراؤها للمراء ،

هً أفضل ترجمة إنجلٌزٌة تعكس النص الٌونانً الذي تم إنتاجه بحلول نهاٌة المرن التاسع عشر من خالل واألمرٌكٌٌن( 

. تأثر هؤالء الرجال Hort ، وهورتWestcottكوت ، وست,Tischendorf ٌشندورؾت Tregelles ٌجٌلسرأعمال الرجال مثل: ت

منها تم اكتشاؾ ونشر الملٌل أنه كان ، حٌث ات، ولكن لٌس بالبردٌوالمخطوطة الفاتٌكانٌةبشكل كبٌر بالمخطوطة السٌنابٌة 

عمل كنمطة للممارنة مع اإلصدارات تو تٌنمٌعكس تأثٌر هاتٌن المخطوطٌن العظت ASVذلن الولت. وهكذا، فإن  فً

 ٌتم االستشهاد به بشكل ممتصد.سالالحمة فً المرن العشرٌن. فً هذا التعلٌك، 

 RSV-( 1896النسخة القياسية المنقحة )

مد احتاجت إلى إعادة فعانت من كونها جامدة للؽاٌة؛  ASVكان هنان شعور بأن حٌث . ASVهو مراجعة لـ  RSVإن 

اكتشاؾ العدٌد من المخطوطات الكتابٌة الهامة فً عند اجعة تعزز الطلب على المروصٌاؼة لجعلها أكثر اصطالًحا. 

للعهد المدٌم وبردٌات تشٌستر  Dead Sea Scrolls مخطوطات البحر المٌت وهً-الثالثٌنٌات واألربعٌنٌات من المرن الماضً 

نص نستله  على اإلصدار السابع عشر من  RSV نص العهد الجدٌد فً اعتمدوللعهد الجدٌد.  Chester Beatty بٌتً

(0700.)  

 NRSV-( 1889اإلصدار القياسي الجديد المنقح )

NRSV  هً مراجعة مرخصة لـRSV .من بٌن جمٌع الترجمات، هً الترجمة التً تتبع نص وNA27 / UBS4  لربعن .

 / NA27عضو بارز فً لجنة  فهو-ال شن أن هذا ٌرجع إلى حمٌمة أن بروس مٌتزجر خدم فً كل من لجنتً التحرٌر 

UBS4  وربٌس لجنةNRSV. 

 ESV (6991)النسخة اإلنجليزية القياسية 

، بدأ NRSVمثل و. ESVمما أدى إلى  التسعٌنٌات،من لبل العلماء اإلنجٌلٌٌن فً أواخر  RSVتم إجراء مراجعة منفصلة لـ 

 كأساس نصً للعهد الجدٌد. NA27 / UBS4بـ  امترجموه
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لتؽٌٌر لراءات  NRSVمن لجنة  استعداداكان المترجمون ألل حٌث  ؛NRSVو RSVما بٌن  فً مكان افً النهاٌة، ٌمع نصه

RSV  فً اتجاهNA27 / UBS4. 

 NASB-( 1889 ،1821الكتاب المقدس القياسي األمريكي الجديد )

ومع ذلن فهو  األصلٌة،عموًما باعتباره كتابًا دراسًٌا جًٌدا للكتاب الممدس ٌعكس عن كثب صٌاؼة اللؽات  NASBٌُحترم 

لٌس ترجمة سلسة لمراءة الكتاب الممدس. عالوة على ذلن، من الواضح أن هذه الترجمة تفتمر إلى الدلة النصٌة، على 

 إلى اتباع التإال أنها م نستله،الرؼم من أنه كان من المفترض فً األصل أن تتبع اإلصدار الثالث والعشرٌن من نص 

، حٌث أن هذه هً النسخة التً ٌمتلكها معظم 0720تشهد هذا التعلٌك بطبعة عام . ٌسTextus Receptus النص المستلم

سوى عدد للٌل من التؽٌٌرات النصٌة فً  ٌشمل، ولكن هذا التحدٌث لم 0770ظهرت نسخة محدثة فً عام والمراء. 

 فً المالحظات الهامشٌة. الملٌلةمع بعض التؽٌٌرات  الترجمة،

  NIV (1983 ،1978) النسخة الدولية الجديدة

بشكل أساسً الطبعة منه هً ترجمة ممتازة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة المعاصرة إلى حد ما. ٌتبع العهد الجدٌد  NIV نسخة

فً  NA27 / UBS4عن  ٌبتعد(. إنه 0722الكتاب الممدس )جمعٌات الصادر عن اتحاد  "العهد الجدٌد الٌونانً"األولى من 

، والذي أدخل العدٌد من 0720. ٌستشهد هذا الكتاب بإصدار TRمنها ٌتفك مع كثٌر ال -مهًما  مولعا 000حوالً 

 األصلً وهو اإلصدار الذي ٌمتلكه معظم الناس. NIVعلى  المراجعات

 NEB(1821) الكتاب المقدس اإلنجليزي الجديد 

بإنتاج النص  R. V. G. Taskerسكر التحلٌل ألنه ٌعكس نًصا ٌونانًٌا انتمابًٌا للؽاٌة. بعد ظهور الترجمة، لام تا NEBٌستحك 

وؼٌر مستٍو نًصا متفاوتًا  ، فنتج عن ذلنعلى حدةالمرار فً كل عدد للجنة اتخذت االٌونانً الذي تبعته لجنة الترجمة. 

 ن من لبل.ٌن إنجلٌزٌٌمترجمأي اعتمد المترجمون لراءات لم ٌعتمدها فمد للؽاٌة ولكنه مثٌر جًدا لالهتمام. 

 REB-( 1898اإلنجليزي المنقح )الكتاب المقدس 

. أدى هذا االختٌار NA26(. استخدم مراجعو العهد الجدٌد NEBهو مراجعة للكتاب الممدس اإلنجلٌزي الجدٌد ) REBإن 

لراءات لم ٌطبعها  NEBاعتمد مترجمو و، والتً اتبعت نًصا انتمابًٌا للؽاٌة. NEBن عإلى العدٌد من التؽٌٌرات النصٌة 

لاموا بتعدٌل العدٌد من هذه المراءات  REBعلى  املوع، لكن العلماء الذٌن كما سبك أعاله نجلٌز من لبلالمترجمون اإل

نحو الماعدة. فً الولت نفسه، لاموا أًٌضا بإجراء بعض التؽٌٌرات النصٌة المهمة، وكان أبرزها تعاملهم مع لصة المرأة 

هذه المصة  نواضمّ ٌلم فٌعكس الدلٌل الماطع للمخطوطات الٌونانٌة، (. 00: 2-00: 9التً تم المبض علٌها فً الزنا )ٌوحنا 

 كملحك بعد إنجٌل ٌوحنا. وهابدالً من ذلن، ُطبعوإنجٌل ٌوحنا.  فً المتن الربٌسً لـ

 NJB-( 1892الكتاب المقدس الجديد في القدس )

ممبولة على نطاق واسع بٌن الروم وهً ترجمة  المدس،إن الكتاب الممدس الجدٌد ألورشلٌم هو نسخة منمحة من إنجٌل 

على مدى  الدراسات العلمٌةفً  تطوٌراالطبعة الجدٌدة  أدخلتالكاثولٌن ألؼراض طمسٌة وللدراسة وللمراءة الخاصة. 

بشكل عام )فً األوساط الكاثولٌكٌة وخارجها( كنص  NJBعمدٌن من الزمن منذ إعداد الطبعة األولى. لمد تم استمبال 

فً سفر أعمال الرسل، حٌث تم تبنً العدٌد من  خاصة-جدٌر بالتحلٌل ألنه ٌعرض نًصا انتمابًٌا  NJB ممتاز. إنً دراس

 المراءات "الؽربٌة".

 NAB (منقحعهد جديد  1891؛ 1829الكتاب المقدس األمريكي الجديد )

المدس ب)كان الكتاب الممدس  الكتاب الممدس األمرٌكً الجدٌد هو أول إنجٌل أمرٌكً كاثولٌكً ٌُترجم من اللؽات األصلٌة

، فمد بدأ العمل على هذه النسخة لبل عدة 0790فً األصل ترجمة فرنسٌة(. على الرؼم من نشر هذه الترجمة فً عام 

  البابا بٌوس منشور عمود. فمط بعد
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ولٌكً المستند إلى الٌونانٌة ، ٌتم لبول الكتاب الممدس الكاثDivino Afflante Spiritu( "0729)"تأثٌر الروح اإللهً" "

تمت واتا، تسمى إنجٌل األخوة. جوالعبرٌة. لبل نشر بٌوس البابوي، نُشرت ترجمة أمرٌكٌة مبنٌة على الالتٌنٌة الفول

. الترجمة حرفٌة إلى حد ما ولها مالحظات NA26( بناًء على 0720)فً عام  NABالخاص بـ  العهد الجدٌدمراجعة 

 .NJBتبع المراءات "الؽربٌة" على عكس ت الوهامشٌة للٌلة جًدا. 

 NLT-( 6991، 1882ة الجديدة )االترجمة الحي

NLT لكتاب الممدس عبارة عن إعادة صٌاؼة ل ت ترجمة الحٌاةكانو. اةالحٌترجمة مراجعة كاملة للكتاب الممدس  ًه

عندما حان الولت لمراجعة وكوت وهورت. للنسخة األمرٌكٌة المٌاسٌة، التً استند كتابها الجدٌد إلى النص الٌونانً لوست

، كان من المناسب للجنة الترجمة أن تبنً عملها على أحدث اإلصدارات الهامة من الٌونانٌة الجدٌدة، اةالكتاب الممدس الحٌ

بعة )الطبعة الرا " التحاد جمعٌات الكتاب الممدسالعهد الجدٌد الٌونانًو"نستله أالند )الطبعة السابعة والعشرون( مثل 

نفسها. ونتٌجة لذلن، فإن لراراتهم  اتلام مترجمو العهد الجدٌد أًٌضا بإجراء تمٌٌم حكٌم ألدلة المخطوطوالمصححة(. 

وفً وهورت،  وٌستكوتنص أحٌانًا  خروجاتن نص نستله آالند. أكدت هذه الع تخرج النصٌة فً كثٌر من األحٌان

، أكثرات. )من بٌن جمٌع الترجمات، هذا هو الذي أعرؾ لراراته النصٌة تماًما للمخطوط أولات أخرى أكدت تملًٌدا مختلفًا

 للمشروع.( العهد الجدٌد كنت منسك حٌث

 HCSB-( 6991كتاب هولمان المسيحي القياسي )

تم تؽٌٌر  ذلن،ومع  األؼلبٌة؛كان الممصود فً األصل من كتاب هولمان المسٌحً المٌاسً أن ٌكون ترجمة جدٌدة لنص 

 فًفصً فً ولت مبكر إلى اإلصدارات النمدٌة الحدٌثة من الكتاب الممدس العبري والعهد الجدٌد الٌونانً. األساس الن

 فً الحواشً السفلٌة. TR، على الرؼم من أنه كثًٌرا ما ٌوفر لراءات NA27 / UBS4أساًسا  HCSB، ٌتبع العهد الجدٌد

 NET - (1882)الترجمة اإلنجليزية الجديدة( ) NETالكتاب المقدس 

أي  تثبٌتهً ترجمة أخرى مستملة حدٌثة، تشتهر بمالحظات المترجمٌن الواسعة. بدالً من للكتاب الممدس   NETترجمة

، حدد المستشارون النصٌون المراءات التً ٌجب اتباعها على NETكأساس لـ  من العهد الجدٌد نسخة مطبوعة من الٌونانٌة

لراراتها النصٌة شفافة كانت . الموالعفً عدة مبات من  NA27 / UBS4عن  NETأساس كل حالة على حدة. ٌختلؾ 

   . اتمع دلٌل المخطوط تللؽاٌة، ألن العدٌد من مالحظات المترجمٌن تفاعل

ألنها تعرض لراءات لم ٌتم العثور علٌها أو تدوٌنها فً أي  ،بعض اإلصدارات األخرى، عادةً ل ٌشار األحٌان،فً بعض 

، MOFFATTالعهد الجدٌد: ترجمة جدٌدة ) (،ERV ،0220النسخة اإلنجلٌزٌة المنمحة ) ومنها من اإلصدارات األخرى.

(، والعهد الجدٌد بلؽة الناس )وٌلٌامز GOODSPEED ،0700) (، الكتاب الممدس الكامل: ترجمة أمرٌكٌة0766

WILLIAMS ،0702 (، والعهد الجدٌد فً اللؽة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة )فٌلٌبسPHILLIP ،0702الٌوم اإلنجلٌزٌة  (، والنسخة

(TEV ،0722 .) 

النصٌة المناسبة. لم ٌكن ذلن سهالً دابًما، ألن المترجمٌن  عند االختالفاتلمد بذلت لصارى جهدي لالستشهاد بكل نسخة 

ٌأخذ ولم ٌكونوا على دراٌة به.  انصٌ اختالفابحرٌة تمدٌم نص ٌونانً بعدة طرق، لد ٌتبع بعضها عن ؼٌر لصد  اتمتعو

ؼالبًا ما توصل والمدامى.  النساخ ما فعله من أجل إنتاج نص أكثر لابلٌة للمراءة، تماًما مثل همالمترجمون أحٌانًا حرٌت

الترجمات  تسجلالمترجمون الحدٌثون إلى نفس الحل الذي توصل إلٌه أحد أسالفهم المدامى. فً معظم الحاالت، ال 

لمت بمطابمة النسخة اإلنجلٌزٌة مع ما ٌبدو أنه البدٌل النصً الممابل لها، ومع  المراءة التً تتبعها. لذلن،ملحوظة عن 

ٌعتزمون اتباع متؽٌر مختلؾ، كانوا ، لكن مالحظة هامشٌة تُظهر أن المترجمٌن معٌناذلن، إذا بدت الترجمة تتبع متؽًٌرا 

 أنها المراءة التً كانوا لد عزموا علٌها.على بٌن لوسٌن  االختٌارفً هذه الحاالت، لمت بإدراج هذا فكالمهم. ب أخذتفمد 

 فً هذا النوع من العمل التفصٌلً سٌكون هنان حتما 
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 الطبعات المستمبلٌة.ألجل التصحٌحات فً لتراحات الأرحب باوأنا النسخ. وأسماء أخطاء فً التباسات الشهود 

 . االختصارات1

 القديمة والترجماتالمخطوطات 

 شهادة عدد كبٌر من الشهود المدامى فً شكل مضؽوط طور النماد النصٌون مجموعة من الرموز )تسمى من أجل تمثٌل 

فً منها التالٌة فً هذا التعلٌك. ٌمكن العثور على لابمة كاملة  sigla الرموز (. ٌتم استخدامsiglum؛ المفرد sigla سٌجال

 .NA27و UBS4الممدمة والمالحك الخاصة بـ 
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 كيف يتم استخدام هذا التعليق

 = NUالموجودة فً إصدار معٌن:  االختالؾلراءة طوال الولت إلظهار  NUو WHو TR (siglaالرموز ) ٌتم استخدام

Nestle-Aland وٌستكوت وهورت؛ً لجمعٌات الكتاب الممدس المتحدةوالنص الٌونان WH = Westcott and Hort ؛

وتأثٌر على النسخ ذنصً كبٌر ) خالؾحٌث ٌوجد  اختالؾ. لكل وحدة TR = Textus Receptusالنص المستلم

، متبوعة بدعم مة بالكامل، مع ترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة(الكلمات الٌونانٌة معلّ أوالً )فً  NUاإلنجلٌزٌة(، ٌتم سرد لراءة 

أوالً من أجل االتساق وألن هذا هو النص  NUة. ٌتم دابًما االستشهاد بمراءة المخطوطات واختٌار النسخة اإلنجلٌزٌ

ها تحافظ دابًما على النص المٌاسً المستخدم فً جمٌع أنحاء العالم. وال ٌعنً مولعها األساسً بالضرورة أننً أعتمد أن

د النصوص والمترجمٌن اآلخرٌن. تم كما ٌفعل العدٌد من نما -، أنا أختلؾ فً العدٌد من الحاالت األصلً؛ فً الوالع

فهرًسا كامالً لجمٌع هذه المالحظات.( فً كثٌر من األحٌان ، تكون لراءة  Dتوضٌح ذلن فً المالحظات ، )ٌوفر الملحك 

NU  هً نفسهاWH  ؛ ألل تكراًرا ، مثلTR إذا كان لكل من .WH  وNU  نفس المراءة ، فسٌتم إدراجه على أنهWH 

NU الثالثة نفس المراءات ، فسٌتم سردها . إذا كان لدىTR WH NU ٌتم استخدام األلواس لإلشارة إلى أن النسخة( .

، ٌتبع كل  NUالٌونانٌة المعٌنة تدعم لراءة معٌنة ولكن لد ٌكون لها اختالؾ طفٌؾ فً الصٌاؼة.( بعد االلتباس من لراءة 

( ، مع تدوٌن الطبعة الٌونانٌة )إن NA27ً الجهاز النمدي لـ متؽٌر لراءة باللؽة الٌونانٌة )ؼٌر معلمة ، كما هو الحال ف

وجدت( التً تلً تلن المراءة. كل لراءة متباٌنة ٌتبعها دعم المخطوطات واإلصدارات اإلنجلٌزٌة. ثم ٌتبع التعلٌك. 

نفس الطرٌمة. تتم الوحدات المتؽٌرة األخرى ، التً لم ٌكن لها تأثٌر ملحوظ على النسخ اإلنجلٌزٌة ، لم تتم صٌاؼتها ب

لى ( فً التعلٌك عDمنالشة هذه ببساطة فً شكل فمرة. المالحظات على النص الؽربً )المعروؾ أًٌضا باسم النص 

 ، والذي تم شرحه فً ممدمة أعمال الرسل.األعمال لها شكل خاص
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 سٌما تلن التً أثرت على الترجمات النصٌة التً تؤثر على المعنى، ال االختالفاتهدفً فً هذا العمل هو تحلٌل جمٌع 

نصٌة مهمة أخرى لم تؤثر على الترجمات ولكنها مهمة للتفسٌر. على هذا النحو ،  اختالفاتاإلنجلٌزٌة الربٌسٌة. هنان 

، ولكن لٌس كلها. االستثناءات الواضحة هً كما NA27المدرجة فً الجهاز النصً لـ  االختالفاتسٌتم تؽطٌة العدٌد من 

 ٌلً:
 عملٌات نمل الكلمات حٌث ال ٌتأثر المعنى. .0

 ما لم ٌؽٌر البدٌل المعنى بوضوح. أداة التعرٌؾ. إضافة أو حذؾ 6

 المعنى بوضوح. االختالؾ. إضافة أو حذؾ أدوات العطؾ، ما لم ٌؽٌر 0

 (.NA27فً الجهاز النمدي لـ  cj. لراءات تخمٌنٌة )تم وضع عالمة 0

 ؤثر الهجاء على المعنى أو لها أهمٌة اشتمالٌة.ٌء العلم، ما لم اإلمالبٌة ألسما االختالفات. 0

 (.ممابل  األسلوبٌة )على سبٌل المثال،  االختالفات. 2

 . إضافة أو حذؾ ضمٌر الملكٌة بعد األسماء المفصلٌة، حٌث ٌمكن أن تشٌر الممالة نفسها إلى ملكٌة )على سبٌل المثال،9

 "جسده"(.، عندما ٌعنً كالهما  ممابل   
أو العكس، فعل واحد باإلضافة  -إلى فعل واحد باإلضافة إلى الفاعل  التً تؽٌر الفعلٌن المرتبطٌن بـ  االختالفات. 2

 (.06 :00)انظر ٌوحنا  فعلٌن مرتبطٌن بـ بـ  ٌستبدلإلى الفاعل 

 كبٌر معنى النص. التً تنطوي على تؽٌٌرات فً الزمن لنفس الفعل، والتً ال تؽٌر بشكل االختالفات. 7

 .و التً تتضمن مرادفات حمٌمٌة، خاصة بالنسبة لألفعال مثل  االختالفات. 00

المدعومة من شاهد واحد فمط )أي المتؽٌرات الفردٌة(، ما لم تكن تلن المراءة مبكرة أو  االختالفات. لن ٌتم تؽطٌة 00

فمط من بل  –ٌونانً  شاهدلتً لٌس لها دعم من أي ا االختالفاتمثٌرة للؽاٌة. وٌنطبك الشًء نفسه بشكل عام على 

 المدٌمة. الترجمات
 بسبب لٌمتها التارٌخٌة.الشة بعض هذه االختالفات تم منسٌومع ذلن، 

استخدمت ترجمتً اإلنجلٌزٌة الخاصة للؽة الٌونانٌة ألنه لمد ( 0سٌالحظ المارئ ثالث مٌزات أخرى فً المالحظات: )

( 6)بٌن لوسٌن( للتوضٌح. )توضٌحٌة حرفٌة للؽاٌة و/ أو أن تضٌؾ مادة الترجمة ي أن تكون ؼالبًا ما ٌكون من الضرور

المدٌمة وآباء الكنٌسة  الترجماتمختلفة. لمد لمت بتضمٌن المراءات اللدعم لمد استشهدت بالعدٌد من الشهود ولٌس كلهم 

 .عدٌد من "المالحظات" الفنٌة بعد األدلة النصٌة( لمد أضفت ال0فمط عندما كان من الواضح أن شهادتهم كانت مهمة. )

مخطوطات. ؼالبًا ما تحٌل المالحظات على مختلؾ الهذه مهمة ألنها تمدم مالحظات مباشرة حول لراءات معٌنة فً و

نص المخطوطات الٌونانٌة "المراءات فً بردٌات العهد الجدٌد المبكر المراء إلى تحلٌل أكثر تفصٌالً فً عمل بعنوان 

. وأخًٌرا، سأكون ممصرا إذا لم أذكر "مخطوطاتالنص ألدم ـ ")كومفورت وبارٌت(، المختصر ك "ألولى للعهد الجدٌدا

(، الذي كتبه بروس TCGNT)المختصر باسم  "التعلٌك النصً على العهد الجدٌد الٌونانً"عدد المرات التً استشرت فٌها 

ممتاز للعهد الجدٌد الٌونانً الخاص بجمعٌات الكتاب الممدس  ( رفٌك0770و 0790العمل )فً نسختٌن:  مٌتزجر. هذا

المتحدة )الطبعة الثالثة والطبعة الرابعة( ألنه ٌوضح األسباب التً لادت اللجنة )التً كان مٌتزجر المتحدث باسمها( إلى 

 ". وهكذا، ٌمدم عملمدٌةاألداة الن"اعتماد لراءات مختلفة معٌنة إلدراجها فً النص وإبعاد بعض المراءات األخرى إلى 

من المراءات المختلفة  وحدة 0000تمرًٌرا عن كٌفٌة لٌام اللجنة بتمٌٌم وحل المشكالت المتعلمة بـ  Metzger متزجر

 لطبعة جمعٌات الكتاب الممدس. ةالنمدٌ األداةالمتوفرة فً 

 

 قائمة المصطلحات. 2

 ( األخمٌمٌةAkhmimic:)  بانوبولٌس فترةلهجة لبطٌة تم التحدث بها( فً أخمٌم Panopolis  ًف )المدٌمة

 صعٌد مصر، 

 ( االلتفات النحويanacoluthon:)  ًبناء الأداة بالؼٌة ٌمكن تعرٌفها بشكل فضفاض على أنها تؽٌٌر ف

 داخل التركٌبً
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عندما تتؽٌر "( Anacoluthia)أو " Anacoluthonsبشكل أكثر تحدًٌدا، ٌتم إنشاء  ؼٌر مفسر نحوٌا. جملة

 جملة فجأة من بنٌة إلى أخرى.

 ( ؼٌر معرؾanarthrous) أداة التعرٌؾبواسطة  تعرٌفه: صفة أو اسم لم ٌتم، 

 ( معرؾarthrous) معرؾ بأداة التعرٌؾ: صفة أو اسم. 

 البحٌرٌة (Bohairic) لهجة لبطٌة كانت تُستخدم فً السابك حول ممفٌس فً دلتا النٌل. حالٌا لؽة طمسٌة :

 سٌحٌٌن األلباط.للم
 المخطوطات/المخطوطات (codex/codices:)  شكل لدٌم لكتاب تم إنتاجه عن طرٌك خٌاطة أوراق البردى

. حلت المخطوطة محل اللفٌفة فً المجتمع المسٌحً المبكر فً شكل كتاب أو الرق )جلود الحٌوانات( معًا
 فٌه. لنسخ الكتاب الممدسكشكل 

 الخلط ( أو المزجconflation:) .أسلوب الكتابة لحل التنالض بٌن لراءتٌن أو أكثر من خالل تضمٌنهم جمٌعًا 

 التخمٌنً التصحٌح (conjectural emendation) لما ٌمكن  مدروسعمل تخمٌن ب للنص: األسلوب النمدي

 أن ٌكون علٌه النص األصلً، دون أي دلٌل مخطوطً مباشر.
 المبطٌة (Coptic:) دٌمة.لؽة كانت تستخدم فً مصر الم 

  الطبعة( النمدٌةcritical edition:)  هً نسخة من نص لدٌم تستند إلى تجمٌع المراءات المختلفة والتً تتضمن

 لرارات تحرٌرٌة حول المراءات التً من المرجح أن تكون أصلٌة.
 النص- D ( D-text :) ًمخطوطة بٌزا النص الموجود فCodex Bezae  (D.والمخطوطات ذات الصلة ) 

 مزدوجة ( اللؽةdiglot:) .مخطوطة تعرض نًصا بلؽتٌن فً ولت واحد 

 ( ًمصحح نصdiorthotes:) .كاتب فً سٌنارٌو ٌموم بمراجعة وتصحٌح المخطوطات 

 ( عالمة تصحٌحٌةdiple:)  النص المحدد ٌحتاج لإلشارة إلى أن فً مخطوطة؛  ٌضعها ناسخ)<( عالمة واحدة

 إلى التحمك من دلته.
 ًخطأ التكرار النسخ (dittography:)  الفعل العرضً الخاطا المتمثل فً تكرار كلمة أو عبارة أو مجموعة

 .كاتبأحرؾ بواسطة ناسخ أو 
 ( النسخة األم للعملEditio princeps:) ،أول نسخة منشورة لنص لدٌم 

 تفسٌر (exegesis:) .دراسة النص لفهم معناه الكامل 

 ( النموذج األصلً الجاري استنساخهexemplar:) ٌتم نسخها، أو المخطوطة األصلٌة التً مثال ال مخطوطةال

 التً ٌتم تصحٌح مخطوطة أخرى وفمًا لها.
  موجود(extant :).مخطوطة أو لراءة موجودة ومعروفة الٌوم 

 ًدلٌل خارج (external evidence:)  المخطوطات الموجودة.لوة دلٌل لمراءة معٌنة على أساس 

  الورلة(folio :)( فً مخطوطة.، صفحةورلة )ورق برشمان، أو بردٌة 

 سد الثؽرات (gap-filling:)  انظر الملحك( إضافة كلمات إلى نص بواسطة كاتب أدرن فجوة فً السردA.) 

 ( ًالترمٌز الرلمgematria:) .تفسٌر الكلمات واألسماء بناًء على المٌم العددٌة ألحرفها 

 ( ًتعلٌك هامشgloss:) ش الكتاب أو بٌن سطوره، ٌتم فٌها شرح معنى النص مالحظة ٌتم تدوٌنها فً هوام

من لبل النساخ الالحمٌن هذه الملحوظات تم تضمٌنهم ٌفً بعض األحٌان وأحٌانًا بلؽة أخرى. وبلؽته األصلٌة، 
 نفسه. الكتابًكجزء من النص 

 ( كلمة ال مثٌل لهاhapax legomenon:) .كلمة تحدث مرة واحدة فمط فً مجموعة 
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" ترجرجتفعل الكتابة مرة واحدة ما ٌجب كتابته مرتٌن )على سبٌل المثال، " (:haplographyخطأ التخطً النسخً )

 "(.ترجت ٌصبح "

عملٌة تؽٌٌر نص فً ممطع من الكتاب الممدس لجعله ٌطابك الصٌاؼة فً فمرة أخرى؛  (:harmonizationالمجانسة )

 األناجٌل.هذا ما ٌحدث فً كثٌر من األحٌان فً 

حرفٌا ، "واحد إلى اثنٌن"، استخدام اسمٌن لوصؾ كابن واحد، مثل "الصوت والؽضب"  (hendiadysتفكٌن الصفات )

 .مشهورٌونانً  لؽوي "الصوت الؽاضب"؛ إنه بناء فً محل

كون سبب حرفٌا، "نفس البداٌة"؛ ؼالبًا ما ٌ (homoeoarchtonالخطأ النسخً تخطً النظر للمتماثالت فً البداٌة )

 .لتشابه البداٌات الحذؾ فً نمل النص، حٌث تفمد العٌن مكانها فً النموذج وتلتمط نفس تسلسل األحرؾ فً مكان آخر

حرفٌا، "نفس النهاٌة"؛ ؼالبًا ما ٌكون سبب  (:homoeoteleutonالخطأ النسخً تخطً النظر للمتماثالت فً النهاٌة )

 .لتشابه النهاٌات ها فً النموذج وتلتمط نفس تسلسل األحرؾ فً مكان آخرالحذؾ فً نمل النص، حٌث تفمد العٌن مكان

الكلمات الملٌلة األولى للمخطوطة، والتً ؼالبًا ما كانت تُستخدم كعنوان )على سبٌل المثال، ٌستخدم  (:incipitافتتاحٌة )

 الكتاب الممدس العبري "فً البرٌة" كعنوان لكتاب األعداد(.

دلٌل لمراءة معٌنة ٌعتمد على كٌفٌة تطور تلن المراءة والمتؽٌرات األخرى على  (:internal evidence) دلٌل داخلً

 األرجح.

 المؤلؾ األصلً. الم ٌكتبهوالتً فً نص  "أو فمرة "كلمة إدخال (:interpolationاإللحام )

 ً المخطوطة.هً فجوات فً النص ناتجة عن األجزاء المفمودة ف(: lacuna/lacunae)/ الثؽرات  ةالثؽر

lectionary  المسٌحٌة. الطموسلكتاب الممدس المستخدمة فً كنسٌة من امجموعة أو ترتٌب لمراءات 

طرٌمة للنمد النصً ٌتم من خاللها اتخاذ المرارات على (: local-genealogical method)طرٌمة األنساب المحلٌة 

 الداخلٌة المتاحة للمراءات المختلفة المحتملة.أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة جمٌع األدلة الخارجٌة و

 تمثل نوع النص البٌزنطً.ولراءات نصٌة من ؼالبٌة المخطوطات، (: Majority Textنص األؼلبٌة )

 .المبكرة الحروؾ الكبٌرة المستخدمة فً نسخ المخطوطات (:majusculesاألحرؾ الكبٌرة الٌونانٌة )

 من النص المدٌم باللؽة التً كتب بها.دوٌا مكتوبة ٌ: نسخة (manuscript) مخطوطة

 مخطوطات مكتوبة بخط متصل بأحرؾ صؽٌرة. (:minusculeمخطوطة أحرؾ صعٌرة )

شكل "اسم ممدس" ٌتمٌز عادة فً المخطوطات المدٌمة ب (:nomen sacrum / nomina sacra) اختصارات ممدسة

 وٌعلوه خط أفمً.نكمش )االختصار( م

عالمة فً المخطوطات الٌونانٌة تشٌر إلى ضرورة إجراء تصحٌح، أو أن لراءة  (:obelus / obeliتنوٌه لمراءة معٌبة )

 معٌنة زابفة.

 لفٌفة مع الكتابة على كل من األمام والخلؾ.( opisthographلفافة مخطوطٌة مكتوب على وجهٌها )

 فً مخطوطة لدٌمة. خط أفمً مكتوب فوق اختصار )اختصار( (:overbar) شرطة االختصار فوق الكلمة

مخطوطة من الرق أو الرق تم كشط كتابتها األصلٌة واستبدالها بنص  (:palimpsest) مخطوطة معاد الكتابة علٌها

 جدٌد؛ ؼالبًا ما ٌكون النص األلدم أكثر لٌمة كشاهد لدٌم.

 دراسة مخطوطات البردي المدٌمة.علم  (:papyrology) علم البردٌات

 سطح كتابة محضر من شرابط من لصب البردي مطحون معًا لصنع سطح مستٍو. (:papyrus) ورق البردي

تخطً عٌن الناسخٌن من مكان فً النص إلى مكان آخر؛ هذا هو  (:parablepsisخطا نسخً ٌتخطى فمرات كاملة )

 سبب
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 العدٌد من أخطاء النسخ.

 فركها بشكل أملس.تم الشعر ومنها أزٌل : سطح كتابة ُمعد من جلود الحٌوانات التً (parchmentجلدي ) رق

استخدام الحالة المضافه لإلشارة إلى ما هو االسم الربٌسً جزء منه. على  (:partitive genitive)المضاؾ إلٌه الجزبً 

الموتى"، ٌتم تمٌٌز عبارة "الموتى" بعالمة "من" إلظهار أن البكر جزء من جسد  من سبٌل المثال، فً عبارة "بكر

 الموتى.

مخطوطة العهد الجدٌد التً تسبك المخطوطات اإلسكندرٌة ولكن ٌبدو أنها  (:proto-Alexandrian) كندريالس ما لبل

 .السكندرٌة استخدمت فً صنع تلن المخطوطات

 مجموعة من أربع أوراق فً مجلد مخطوطة مطوٌة معًا. (:quireملزمة )

 متعمد لنسخة موثولة من النص.إلنشاء الإعادة النظر فً النص ل (:recension) تنمٌح

فهو هذا ال ٌشٌر إلى الصفحة الٌمنى كما هو الحال مع النشر الحدٌث. بدالً من ذلن، األول والوجه  (:rectoالبدء ) وجه

 من المفترض أن تُمرأ أوالً.وأفمًٌا،  الطباعةٌشٌر إلى جانب ورلة البردي حٌث تجري 

 بدة فً مصر لبل اإلسالم.اللهجة المبطٌة السا (:Sahidicالصعٌدٌة )

 رجال ونساء تم تدرٌبهم على عمل نسخ جدٌدة من المخطوطات السابمة. (:scribesالنساخ )

نص مكتوب باستمرار مع عدم وجود مسافة بٌن الكلمات، وهً ممارسة (: scriptio continuaالنص المتصل )

 معروضة فً جمٌع المخطوطات الٌونانٌة المبكرة.

 .النساخأسالٌب وممارسات ناسخ معٌن أو مجموعة )مدرسة( من (: scriptoral practices) ٌةالنسخالممارسات 

 ؼرفة أو مبنى )عادة ما ٌكون مرفمًا بمكتبة( مخصص للكتبة للمٌام بعملهم فً النسخ. (:scriptoriumحجرة نسخ )

المرن الثالث لبل المٌالد واستخدمت على ترجمة للعهد المدٌم إلى الٌونانٌة، تم إجراؤها فً (: Septuagint)السبعٌنٌة 

 (.LXXنطاق واسع فً الكنٌسة األولى )ٌُختصر بـ 

 رمز ٌمثل شهادة شاهد لدٌم أو شهود على لراءة معٌنة. (:siglum / siglaرمز نسخً )

 صٌؽة نصٌة تظهر فً مخطوطة واحدة فمط.(: singular reading)لراءة فردٌة 

 "شجرة عابلة" من المخطوطات.على شكل إعادة بناء نسبً لتملٌد المخطوطة؛ أي ع ٌجذتال(: stemmaمخطط تشجٌري )

تدوٌنات فً نهاٌة لسم المخطوطة تسجل عدد األسطر التً تم نسخها؛ كانت وسٌلة لتحدٌد المبلػ  (:stichoiتحصٌص )

 الذي ٌجب أن ٌدفع للناسخ.

النص. عادة ما ٌتم  الشكل من حد كبٌر فً نفسعابلة من المخطوطات التً تشترن إلى  (:text-typeً )نوع نص

 وصفها بمصطلحات جؽرافٌة، على سبٌل المثال، نوع النص البٌزنطً هو نموذجً للمخطوطات المنسوخة فً بٌزنطة.

وٌتخذ لرارات بشأن المراءة األصلٌة من  وانتمالهاالشخص الذي ٌدرس المخطوطات  (:textual critic) النالد النصً

 .فاتاالختالبٌن 

 عملٌة نمل نص مكتوب ٌدوًٌا من نسخة إلى أخرى.(: textual transmission)نصً ال االنتمال

 وهو إصدار من العهد الجدٌد الٌونانً الذي استندت إلٌه نسخة الملن جٌمس. (:Textus Receptus) "النص المستلم"

 س حرفٌن عن طرٌك الخطأ.خطأ فً الكتابة ٌتم فٌه عك (: transpositionخطأ نسخً التحول النصً )

 شهود مختلفٌن.ك: المراءات المختلفة لمسم من النص كما تظهر (variant readings) لراءات مختلفة
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 ٌجب ممارنة المراءات المختلفة وتمٌٌمها. مامكان الخالؾ بٌن شهود النص، حٌث (:variant-unitوحدة اختالؾ )

 مة إلى لؽات أخرى.ترجمات النصوص المدٌ(:versionsالترجمات )

ال ٌشٌر هذا إلى الصفحة الٌسرى، كما هو الحال مع النشر الحدٌث. بدالً من ذلن، ٌشٌر إلى  (:versoً )العكسالوجه 

 .اعمودًٌا، ومن المفترض أن تُمرأ ثانٌ الطباعة اتجاهجانب ورلة البردي مع 

ار العبرٌة والٌونانٌة إلى الالتٌنٌة الشابعة بواسطة جٌروم ترجمة األسف(: Vulgateترجمة الفولجاتا الالتٌنٌة للعهد الجدٌد )

 (.م000)حوالً 
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 الملحمات

 النساخ للفجواتملء (: أ)الملحك 

ال سٌما  -النصٌة )خاصة التوسعات النصٌة( فً العهد الجدٌد  االختالفاتالعدٌد من  جواتفالنساخ للفً رأًٌ، ٌفسر ملء 

النصٌة على أنها  االختالفات ٌوننماد النصال)األناجٌل األربعة وأعمال الرسل(. عادةً ما ٌفحص  ٌةتب السردكالفً 

لمراء" ابشكل أكثر دلة كـ "استمباالت  االختالفاتبعض  تفسٌر ٌمكنانحرافات عرضٌة عن النص األصلً. ومع ذلن، 

فً المرون التً  م له.عملٌة لراءته أثناءناء لٌامهم بتفسٌر النص أث النساخ التً أنشأها أفراد االختالفاتللنص. أعنً بهذا 

تم ٌالنص كما  بتدوٌن حجرات النسخ الكنسٌةفً  النساخالعدٌد من  ٌمومسبمت إنتاج النسخ عن طرٌك اإلمالء )حٌث 

فرده إلنتاج ٌعمل بم ناسخ كانكل  -تم عمل جمٌع نسخ المخطوطات منفردة كان ٌ(، واحد إمالءه علٌهم من لبل لارئ

نسخه آلًٌا كلمة  علٌه ولكن ،بالفعل بمعالجة النص داخلًٌا أال ٌمومالناسخ الجٌد  مننسخة من نموذج. كان من المتولع 

مشارًكا ذاتًٌا فً  الناسخ كان أحٌانا ٌصبحبكلمة، وحتى حرفًا بحرؾ. ولكن بؽض النظر عن مدى الدلة أو االحتراؾ، فإن 

إرثًا مكتوبًا لمراءته  تاركانسًخا تختلؾ عن نموذجه، الناسخ فً بعض األحٌان ٌنتج ف -وعً  سواء بوعً أو بؽٌر -النص 

 للنص.  الخاصة

. ٌحدث المتصورة جوةلم ٌستطع االمتناع، فً بعض األحٌان، عن ملء الف 90P البردٌة حتى الناسخ الدلٌك مثل الذي أنتج

من  عن رجل ثري لم ٌذكر اسمه ومتسول اسمه لعازر. وإدراًكاحٌث ٌُخبر المارئ  00-07: 02هذا فً المثل فً لولا 

)انظر " Nineveh"" ربما تعنً "نٌنوى" Neues" "نٌوٌس" للرجل الؽنً اسًما: الناسخللفجوة فً المصة، ٌعطً  الناسخ

اما وك" Zoatham"المصلوبٌن مع ٌسوع: زوثام  ٌنربآخرون أسماء للثا نساخأعطى و(. 07 :02المالحظة على لولا 

"Camma "فً بعض المخطوطات(، أو ٌواثاس( "Joathas" وماؼاتراس "Maggatras"  فً مخطوطات أخرى؛(

اآلخرٌن بملء فجوات أكبر، خاصة فً الرواٌات. فً لصة  النساخلام العدٌد من كما (. 02 :69انظر المالحظة على متى 

 متصورةلملء فجوة  كامال عددا النساخبعض ، أضاؾ 00-62: 2خالص الخصً األثٌوبً المسجلة فً أعمال الرسل 

، "ولال  09 :2هذه الكلمات اإلضافٌة فً أعمال الرسل  أعطانافٌما ٌجب على المرء أن ٌعترؾ به لبل أن ٌعتمد. وهكذا، 

ظر )ان أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا. " آمنتفٌلبس،" إذا آمنت من كل للبن، ٌمكنن )أن تعتمد(." فأجاب )الخصً( لابالً: 

لمزٌد من المنالشة(. تساعدنا مالحظات بعض المنظرٌن األدبٌٌن الذٌن ٌركزون على  09 :2المالحظة عن أعمال الرسل 

كمارئ حمٌمً( والنص الذي كان ٌنسخه.  اآلن على فهم التفاعل الدٌنامٌكً بٌن الناسخ )الذي ٌعمللنص، استمبال المارئ 

الذٌن أنتجوا المخطوطات التً نعتمد علٌها فً النمد  للنساخالوضع التارٌخً فً االعتبار  ٌوننماد النصالٌجب أن ٌأخذ 

كانوا لراء تفاعلٌٌن. فً الوالع، حٌث أن العدٌد من النماد  النساخأن ٌدركوا أًٌضا أن  وصالنصً. ٌجب على نماد النص

فً محاولة لفهم تعددٌة ، النصرأوا الذٌن لمراء الاألدبٌٌن فً السنوات األخٌرة لد حولوا تركٌزهم من النص نفسه إلى 

شخصٌة ٌمكن للنماد النصٌٌن تحلٌل المراءات المختلفة فً التملٌد النصً على أنها نتاج "لراءات"  وبالتالً،التفسٌر، 

"personalized"  الذٌن لاموا بإنتاجها.  النساخمختلفة للنص تم إنشاؤها بواسطة 

. بٌنما كانوا ٌمومون بنسخه تهالنص وأعادوا معالج النساخ ألفهم كٌفٌة لر مفٌد Wolfgang Iser وولفجانج أٌسر إن عمل

. النص معنى صنعولكن أًٌضا بكٌفٌة مشاركة المراء فً  ء،مرافً أفعال الالنص األدبً  أثرفمط بمسألة  " ٌسر"أهتم ٌ مل

 ارئ. وبعبارة أخرى، فإن معنى النص لٌس متأصالً فً النص ولكن ٌجب أن ٌتحمك من لبل الم
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ٌجب على المارئ أن ٌعمل كصانع مساعد للنص من خالل توفٌر ذلن الجزء منه الذي لم ٌُكتب ولكنه ضمنً فمط. ٌستخدم 

كل لارئ خٌاله لملء األجزاء ؼٌر المكتوبة من النص أو "فجواته" أو مناطك "عدم التحدٌد". بمعنى آخر، ٌتم تحمٌك 

عندما ها بشكل متسلسل، وعاٌشتبنى المارئ وجهات النظر التً ٌدفعها إلٌه النص، وٌمعنى النص بشكل تدرٌجً حٌث ٌ

رد باآلخر، وٌتخٌل و ٌمأل كل ما ٌتركه النص فارًؼا. إن بعضها ربط أجزاء النص ٌموم ب، أو ٌتم تعدٌلها هتحبط تولعات

، من عدمهأي حلول محتملة ا إذا كان النص ٌمدم م، و، وأسباب فشلهاالمٌم المألوفة اءفتناتولعاته، و خٌبة ممابلالمارئ  فعل

 فً صٌاؼة معنى السرد.  فعالتتطلب من المارئ أن ٌموم بدور 

رٌة لملء الفجوات ؼٌر المكتوبة بكلمات أحٌانًا الح النساخأخذ فمد خٌالهم فمط،  فً - اتهذه الفجوملء بٌنما ٌموم المراء بو

تظهر األدلة وسدها فعلًٌا. إلى أبعد من مجرد تخٌل كٌفٌة سد الفجوات  إلى النساخبعبارة أخرى، ذهب بعض ومكتوبة. 

نص مكتوب جدٌد. على الرؼم من وجود العدٌد من العوامل التً كان  [بإنشاء]ناسخ لام بنسخ نص لام  [كل]التارٌخٌة أن 

أن النص ٌطلب باستمرار من الممكن أن تكون لد ساهمت فً صنع هذا النص الجدٌد، إال أن أحد العوامل الربٌسٌة هو 

 من المارئ ملء الفجوات. 

، ال ٌمكن للعمل متعاظما اكابنونه كولٌعتمد على إدران المارئ.  متعاظمولكنه كابن بذاته العمل األدبً لٌس مستمالً ف

د الفجوات ، ٌجب على المارئ تجسٌأثناء عملٌة المراءةف. أن ٌموم هو بذلنمطالب المارئ واألدبً أن ٌمأل كل التفاصٌل؛ 

هو عمل شخصً وإبداعً،  اإلنشاءنظًرا ألن هذا و. محدد الؽٌرؾ و/ أو وحذملنصً الل فحوىباستخدام خٌاله إلضفاء 

، ٌمول إنجٌل لولا أن الجموع لمراء مختلفٌن. على سبٌل المثال التجسٌد العدٌد من االختالفاتأن ٌنتج ذلن فسوؾ ٌفترض 

(. على الرؼم من أنه ٌبدو أن 02: 60منازلهم وهم ٌضربون صدورهم" )لولا الذٌن شاهدوا صلب ٌسوع "عادوا إلى 

المختلفٌن انطلك للنظر فً مدى اتساع  النساخ خٌالمعظم المراء لد حصلوا على نص كاٍؾ لتصور هذا المشهد، إال أن 

، وهم ٌتخٌلون رد النساخمن أضاؾ للة فحزنهم أو إلعادة إنشاء ما لد ٌمولونه لبعضهم البعض أثناء عودتهم إلى المنزل. 

آخرون بعض الحوار: "عادوا إلى  نساخلدم بٌنما فعل أكثر حدة، "عادوا إلى منازلهم، وضربوا صدورهم وجباههم". 

أصبح منازلهم وهم ٌضربون صدورهم، وٌمولون: وٌل لنا من الذنوب التً ارتكبناها هذا الٌوم، ألن تدمٌر المدس 

 التواصل،ٌدفع ف "ال شًءعبارة عن ""؛ كل فراغ هو blanks" "الفراؼاتبـ "ات النصٌة" الفجو "ٌسرأ". وٌسمً !"اوشٌك

االنمطاع الناتج فً هذا ، واتصال األنماط النصٌة تمطعالفراؼات . فمن التفكٌر لكً ٌتم ملؤه"عمال ألن الفراغ ٌتطلب 

أولٌة للتواصل" ٌفة وظتموم الفراؼات ب، الناحٌة ههذ منٌكثؾ أعمال التفكٌر من جانب المارئ، وللمعانً، االستمرار الجٌد 

األدبً ٌتعلك بملء المارئ لهذه الفراؼات  التواصلٌسر، فإن العامل المركزي فً (. وفمًا ألIser  1978  ،189أٌسر )

ه مارئ. بطبٌعة الحال، فإن إدراكللنص ك الناسخالفجوات النصٌة مفٌدة لفهم استمبال  الخاصة بـنظرٌته إن النصٌة. 

. لنساخ العهد الجدٌدمما كان علٌه الحال عادة  للفجوات أو الفراؼات هو أكبر بكثٌر وأكثر تطلبًا من الموى الخٌالٌة للمارئ

مثل هذه الفجوات  النساخعندما واجه العدٌد من وخٌلً. تأو فراؼات تتوسل لملءها بشكل  فجوات النساخومع ذلن، واجه 

أنه نص  لفجوات عن طرٌك إضافة كلمات إضافٌة أو تؽٌٌر الصٌاؼة لتمدٌم ما اعتمدواالنصٌة، أخذوا الحرٌة لملء تلن ا

صبح أطول وأطول بسبب أخذ ٌنصوص العهد الجدٌد أن النص  النتمال، ٌُظهر التارٌخ الكامل أكثر تواصالً. فً الوالع

عدد كبٌر من التوسعات فً فً  الفجواتأي ملء الفجوات المتصورة. نرى بشكل خاص عمل سد  -النصٌة  اإللحامات

، كما كان لدٌه مٌل لسد الفجوات النصٌةمن لام بتحرٌر هذا النص فإن لألناجٌل وسفر أعمال الرسل.  D المخطوطة النص

عدًدا ال  D للمخطوطة بشكل خاص فً سفر أعمال الرسل، حٌث أجرى المنمح اتلفراؼلملء الٌتجلى هذا و. تصورها

 دمة أعمال الرسل(. )انظر مم اإللحاماتٌحصى من 
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 طرٌمة أالند المحلٌة لألنساب(: ب)ملحك ال

. ٌعّرفها على النحو التالً: من "األنساب المحلٌة" منهجٌة( نوًعا من النمد النصً ٌسمٌه 00، 0797رت أالند )وٌفضل ك 

املٌن للعاللات التً ٌتم على أساس مراجعة وتحلٌل ك، اتلمخطوطل رسم تشجٌرين افتراض المستحٌل االنطالق م
بٌانات كما للإلجراء مراجعة وذلن ، اتفروع المترابطة فً تملٌد المخطوطالحصول علٌها بٌن مجموعة متنوعة من ال
وتعرؾ  فً كل حالة بعد حالة. ٌجب اتخاذ المرارات واحًدا تلو اآلخر،ولكن ٌفعل المرء مع النصوص الٌونانٌة األخرى. 

ضة خاطبة. بعد التحدٌد الدلٌك لمجموعة متنوعة من المراءات المعرو تسمٌة ، لكنها كانت"نتمابٌةال"ابأنها  المنهجٌةهذه 
 ، لتحدٌدداخلٌةالخارجٌة والمعاٌٌر المن جدٌد على أساس  تمٌٌمها، ٌجب دابًما بعد ذلن تفسٌرها احتماالتفً ممطع ما و

. من منها مشتمات األخرى المراءات عتبرت، والتً لد ٌةلأي من هذه المراءات )وؼالبًا ما تكون عدٌدة جًدا( هً األص
الوحٌدة التً  المنهجٌةهذه )إذا كان ال بد من إعطابها اسًما( هً  "األنساب المحلٌة" منهجٌةمنظور معرفتنا الحالٌة، فإن 

معٌنة، لد  اختالؾدة "األنساب المحلٌة" أنه بالنسبة ألي وح منهجٌةتلبً متطلبات التملٌد النصً للعهد الجدٌد. تفترض 
األنساب "تكمن مشكلة المٌام بالنمد النصً على أساس وتكون أي مخطوطة )أو مخطوطات( لد احتفظت بالنص األصلً. 

وحدة  بعد اختالؾوحدة كل فً أنه ٌجب على المحررٌن أن ٌمرروا ما كتبه المؤلفون على األرجح على أساس  ة"المحلٌ
االنتمابٌة مدهشة وتكون هذه واسعة النطاق )على الرؼم من احتجاج أالند على العكس(. ، مما ٌؤدي إلى انتمابٌة اختالؾ

 ، التعبٌر00 :2 مرلصفً ف. 00 :2 صواحد، مثل مرل عددعندما نفحص عملٌة االختٌار للمراءات المختلفة داخل 

 "(مندهشٌن للؽاٌة فً أنفسهمإلى أبعد حد وكانوا )"  
. ربما تم لبول هذه المراءة األطول على النص األلصر )الذي NUكنص إلصدار  اادهوتم اعتم A f13 Majفً وجدت 

كانوا  Lو Bو אالسكندرٌٌن لـ  النساخ، على افتراض أن א B L، الموجود فً ، "للؽاٌة"(ٌحذؾ 

 ، تم تبنً المراءة األلصر نفس العددالمفرطة. ومع ذلن، فً الجزء التالً من  الصفات التعرٌفٌةٌشذبون 

التً هً المراءة    ، بدالً منNU، من لبل B L א، الموجودة فً )"لمد اندهشوا"(

 الذرٌة. هذا مثال ربٌسً على االنتمابٌة A D W f13 Majفً  ة"(، الموجودتعجبٌناألطول )"كانوا مندهشٌن وم

"atomistic eclecticism"  واحد، تم رفض لراءة  عدد(. فً اختالؾ على حدةوحدة كل )أي، االنتمابٌة على أساس

 ٌمدم النص األصلً فً كلتا الحالتٌن وأن كال B L  אأوالً ثم تم لبولها الحمًا. من األكثر اتسالًا أن نحكم على أن  B L  א

األطول عبارة عن توسعات نصٌة تهدؾ إلى إبراز دهشة التالمٌذ من المعجزة التً شهدوها للتو. ٌتوافك  ٌنالمراءت  من
 :2ا مع ما نعرفه عن الطابع العام لهذه المخطوطات. هذا النوع من التنالض لٌس نادر الحدوث. فً متى هذا الفهم أٌضً 

  X B  00 شاهد NUرفضت   ، 60
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 المراءة الموجودة فً NU"(. بدالً من ذلن، فضلت أبًدفن أأوالً و أن أمضً ابذن لً ،"ٌا رب، مٌذتالال أخر من )"لال له

C L W 0250 Θ والتً تضٌؾ ، ( "له""his بعد )" "تالمٌذ "( ""disciples) فتكون ،

 نساختم حذفه بواسطة  أن معظم اللجنة اعتمدت أن  TCGNTفً  Metzger متزجر . تكشؾ تعلٌمات"تالمٌذه"

B 33 كذا تم رفض الشهادة لم ٌكن أحد تالمٌذ ٌسوع. وه 07:  2لمساعدة المراء على فهم أن الكاتب المذكور فً  א

(، تم لبول شهادة نفس المخطوطات 60 :2)فً  أعدادبسبب اعتبارات داخلٌة. بعد أربع  B 33 א الوثابمٌة الممتازة لـ 

. فً الجزء 0: 7لٌوحنا  NU. حدث آخر لالنتمابٌة الذرٌة ٌحدث فً نص العددفً بداٌة    استبعادب

فً الجزء . و P66 P75 א* B D L W 0124 شهادةل تبعا، "( علٌنا ٌجب)"إنه  NU، تمرأ العدداألول من 

، التً  P66 P75 X* L Wرفض شهادة تو אA B C D  0124 cشهادة ل تبعا، "()"الذي أرسلنً NU، تمرأ العددالثانً من 

 P66 א B L W ، تم لبول شهادةالعدد ا)"الذي أرسلنا"(. فً الجزء األول من هذ تمرأ 

P75تم رفض شهادة التالً من نفس الفمرة ن فً الجزء، ولك ،L W  *א P66 P75نتٌجة االنتمابٌة، حٌث ٌتم  ًه ه. هذ

 (. TCGNTإعطاء الدلٌل الداخلً وزناً أكبر من األدلة الوثابمٌة )انظر 

"الذي ألام المسٌح من  ، تم لبول المراءة 00 :2فً حالة أخرى، فً رومٌة و

األلصر. ومع ذلن، بشكل عام،  اأنه NUالوحٌدة لمراءة  المٌزة. B D2 F Gشهادة بناًء على  NUبٌن األموات"( فً نص 

،  ب(00: 2رومٌة  فً TCGNT)انظر D F Gمع  Bٌشككون بشكل لاطع فً لراءة مدعومة من لبل  NUكان محررو 

 مة االنتمابٌة.نتٌجة الطرٌ ًه ه. لكن هذB D2 F Gأساس  علىلذلن ٌبدو من ؼٌر المتسك أن ٌتم لبول هذه المراءة 

لتوفٌك بٌن نظرٌتٌن متعارضتٌن: لتُظهر هذه األمثلة الملٌلة أن العدٌد من نماد النصوص الحدٌثة ٌحاولون العمل وفمًا 

ة تلن واألخرى تمول أن أفضل المراءات هً ببساط ،واحدة تمول أن أفضل المراءات محفوظة فً أفضل المخطوطات

، فإن أفضل نهج هو وعلى لدرما ٌعنٌنًنظر عن المخطوطات التً أتوا منها. ، بؽض الالتً تناسب النص بشكل أفضل

، اب أو لسم معٌن )على سبٌل المثاللكل كت وثابكأوالً تحدٌد المخطوطات )أو مجموعات المخطوطات( التً تعتبر أفضل 

نصً هو إظهار أن  اختالؾي هذه، فإن عبء اإلثبات أل اعتمادبمجرد ورسابل بولس، الرسابل العامة( من العهد الجدٌد. 

سباب األهذه المخطوطات ال تحتوي على الصٌاؼة األصلٌة. كما هو الحال دابًما، ٌجب على النالد أوالً البحث عن 

ال ٌمكن أن تفسر االختالؾ، فٌجب على النالد أن ٌنظر إلى  ٌةخطاء النسخاألإذا كانت وللخطأ أو االختالؾ.  ٌةالنسخ

ة. لكن ٌحتاج المرء إلى حجج لوٌة للؽاٌة على أسس داخلٌة إلسماط التصدٌك الوثابمً الموي. بالطبع، معاٌٌر األدلة الداخلٌ

 .االذي أنتجه الناسخهذا ٌعنً أن النالد ٌجب أن ٌعرؾ كل مخطوطة جًٌدا وأن ٌكون لدٌه معرفة كافٌة بصنعة واتجاهات 

 

876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وفمًا ألنواع النص مختلفةاللمراءات على احكم مٌتزجر (: C)الملحك 

ٌتعرضون لضؽوط شدٌدة لمعرفة الخصابص الفردٌة لكل  ٌٌننماد النصال، فإن جود العدٌد من المخطوطات الفردٌةنظًرا لو

مخطوطة. وبالتالً، فإن العدٌد من نماد النص ٌصنفون المخطوطات إلى أنواع نصٌة، والتً ٌستخدمونها بعد ذلن فً 

، هذا النوع من التمٌٌم. وضع فً عصرنا، بروس مٌتزجر ٌٌننماد النصالعرض أحد أبرز نصٌة. ٌال لالختالفاتتمٌٌمهم 

، تسمى عادة السكندرٌة، والؽربٌة، والمٌصرٌة، والبٌزنطٌة. كل احد من أربعة أنواع نصٌةالمخطوطات الموجودة فً و

  (.Metzger 19928 211-219زجر مت من هذه تتطلب بعض الشرح. )ٌمكن العثور على تفسٌرات أكثر تفصٌالً فً

 ة:المخطوطات السكندرٌ

، وهو األفضل لى تملٌد الكتاب الممدس السكندريمدربون عال النساخالنص السكندري فً المخطوطات التً أنتجها  ٌتواجد

ن مخطوطات ؼة. من بٌإنتاج نسخ دلٌمة جٌدة الصٌاكٌفٌة  النساخمن نوعه فً العصر الٌونانً الرومانً. تم تعلٌم هؤالء 

سكندرٌة المبكرة )تسمى أحٌانًا بروتو إسكندرانً( حظة وجود العدٌد من المخطوطات ال، ٌمكن مالالعهد الجدٌد

ومخطوطات الحمة من اإلسكندرٌة. عادة ما تكون المخطوطات السابمة أنمى من المخطوطات الالحمة من حٌث أن األلدم 

الذٌن كان لدٌهم ألل  النساخ، تعرض هذه المخطوطات أعمال . باختصاروعورة الكتابات األصلٌةألل صماًل وألرب إلى 

. من األهمٌة بمكان أن أمٌنةالذٌن بموا فً مهمة عمل نسخ  النساخمن لبل  اتفاعل إبداعً مع النص؛ لمد تم إنتاجه

جلى هذا فً النسبة ٌتومخطوطات السكندرٌة تم نملها بأمانة تامة. لل البروتوأو  األبكرنصوص العدٌد من المخطوطات 

 B" Codexالمخطوطة الفاتٌكتنٌة " بأن Hort هورت ، مما ٌؤكد نظرٌةBو P75المبوٌة العالٌة لالتفاق النصً بٌن 

Vaticanus ن النص األصلً البحث ع“عود إلى نص مبكر ونمً. تم تفصٌل هذه العاللة النصٌة وؼٌرها فً كتابً ت

ي" شهود السكندرٌة التالٌة، فً فبات "بروتو سكندرال( 602، 0776ٌتزجر )ٌسرد مو(. 002-000، 776) ”للعهد الجدٌد

 ".الحك ي"سكندرو

 :أولً سكندري (بروتو)

 :الحك سكندري
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 :المخطوطات الؽربٌة
ن ، من األفضل أن نطلك علٌه نوًعا من النص "الشعبً" نظًرا ألفضفاضة. فً الوالع ما ٌسمى بالنص "الؽربً" هو فبة

 النصً من توسعالً السمات المشتركة المتمثلة فً معظم المخطوطات التً ٌتم وضعها فً هذا النوع من النص تشترن ف
والتحسٌن. ٌشٌر أولبن الذٌن ٌدافعون عن تماسن هذا النوع من النص إلى أنه ٌبدو أنه تطور فً  لمجانسةوا النساخ،

ثانً( وفً منطمة جؽرافٌة معٌنة )المسٌحٌة الؽربٌة(. تم تداول هذا مرحلة ما من التارٌخ )منتصؾ إلى أواخر المرن ال
، ولكن ما لٌا والؽال )وهً ؼربٌة جؽرافٌاً(الشكل من األناجٌل، وأعمال الرسل، ورسابل بولس فً شمال إفرٌمٌا وإٌطا

ات الالتٌنٌة فً المخطوط ٌسمى بالمخطوطات "الؽربٌة" جاءت أًٌضا من مصر وأماكن أخرى فً الشرق. وهً ممثلة
انظر المنالشة فً بداٌة أعمال الرسل(.  -)نوع خاص من النص الؽربً  D، وفً النص المدٌمة، والمخطوطات السرٌانٌة

ربٌون" الذٌن ذكرهم مٌتزجر وس وترتلٌان. الشهود "الؽاٌسود النص الؽربً أًٌضا فً كتابات مرلٌون وتاتٌان وإٌرٌن
 ( هم على النحو التالً:600، 0776)

 

ؼربً. وأود نصها ، )المرن الخامس( P112حدٌثاً  ةالمنشور البردٌةالنص الؽربً ؼٌر ظاهر فً الرسابل العامة والرؤٌا. 

 أصؽر من أن ٌحدد أوجه التشابه النصٌة.  األن نصه P29أن أضع عالمة استفهام بجوار 

  :المخطوطات المٌصرٌة

ؾ بالنص المٌصري. أثبت العدٌد من العلماء مثل سترٌتر تشكل مجموعة صؽٌرة أخرى من المخطوطات مجموعة تعر

 ٌبديٌظهر هذا النص، الذي و، ثم نُمل بعد ذلن إلى المدس. أحضر نًصا معه من مصر إلى لٌصرٌةوالٌن أن أورٌجانوس 

 فمط فً األناجٌل: -مزًٌجا من المراءات اإلسكندرٌة والؽربٌة، فً المخطوطات التالٌة 

  

 طٌةالمخطوطات البٌزن
اء الوحٌد تشكل المخطوطات البٌزنطٌة المجموعة األكبر واألبعد من النص األصلً فً معظم ألسام العهد الجدٌد. االستثن

 ، حٌث تحافظ العدٌد من المخطوطات البٌزنطٌة على شكل أنمى من النص.الملحوظ هو سفر الرؤٌا
 وكانت المخطوطات البٌزنطٌة على النحو التالً:

  

ون أفضل من أي لراءة "التً ٌدعمها مزٌج من الشهود السكندرٌٌن والؽربٌٌن تك المختلفةعادةً المراءة ه ر بأنٌجادل مٌتزج

 ة(. سٌرى المارئ الملتزم أن هذا النوع من العبارات ٌظهر مراًرا وتكراًرا فً تعلٌك مٌتزجر النص602ٌ، 0776أخرى" )

 متزجر ، لدعم لرارات اللجنة بشأن لراءات معٌنة. لدمالممدس المتحدة ع لجمعٌات الكتابعلى العهد الجدٌد الٌونانً التاب

Metzger  أًٌضا المالحظة المهمة التالٌة: فً تمٌٌم المراءات التً ٌدعمها فبة واحدة فمط من الشهود، من المحتمل أن ٌجد

حٌان فً المجموعة الؽربٌة األ، وفً كثٌر من النص السكندري وحدهالطالب أن المراءات الحمٌمٌة تبمى بشكل متكرر فً 

، ٌجوز للمبتدبٌن عادة اتباع النص السكندري إال فً حالة فمط فً شهود لٌصرٌة. كماعدة عامة، ونادًرا جًدا وحدها

 المراءات المخالفة للمعاٌٌر المسؤولة عن تفضٌله بشكل عام.
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 B)أو حتى  אو  Bالبحث عن المراءة التً ٌدعمها  ، ٌجب عدم السماح لمثل هذا اإلجراء بالتدهور إلى مجردومع ذلن

فً ضوء كل من  المختلفةهم هورت بفعله(؛ فً كل حالة، ٌجب إجراء تمٌٌم كامل ودلٌك لجمٌع المراءات ، كما اتُ وحدها

ها فً أي ٌجب أن تظل االحتمالٌة مفتوحة دابًما بأن المراءة األصلٌة لد تم حفظها بمفردواالحتماالت النسخٌة والجوهرٌة. 

 ،0776أو البٌزنطً. ) Koine الٌونانً الكوٌن مجموعة واحدة من المخطوطات، حتى فً حاالت نادرة للؽاٌة، فً النص

602-607).  

النصٌة. لكن أود أن أضٌؾ مؤهاًل  االختالفاتسنوات من العمل مع  عبرمهمة، ألنها تطورت  Metzgerمالحظات إن 

لمحتمل أن تكون أصلٌة إذا كانت تحظى بدعم من عدة أنواع نصٌة. أود أن أشترط أن واحًدا إلى فكرة أن المراءة من ا

ت الالحمة )أي لٌست األلدم الدعم الوثابمً مبكًرا ومتنوًعا. إن الشهادات المتنوعة بٌن العدٌد من المخطوطا هذا ٌكون

ال ٌثبت بالضرورة وختلفة من الكنٌسة؛ ، فً رأًٌ، تشٌر فمط إلى أن المراءة تم نسخها بشكل متكرر فً لطاعات ممنها(

 أصالة المراءة.
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 أهمٌة االعتبارات الوثابمٌة(: د)الملحك 

" أو طرٌمة "األنساب المحلٌة" فً الممارسة الفعلٌة تمٌل إلى إعطاء األولوٌة لألدلة الداخلٌة على األدلة مسببة"االنتمابٌة ال 

فً أنه ٌجب أن ٌكون العكس  Hortو Westcott وٌستكوت وهورتإلى االنتمابٌة الذرٌة. أتفك معالخارجٌة، مما ٌؤدي 

، "تم السماح ، كتب هورت"لعهد الجدٌد بالٌونانٌة األصلٌة"ا مؤلفهمهو الصحٌح إذا أردنا استعادة النص األصلً. فً 

(. كان كولوٌل من نفس الرأي 09، 0220) داخلٌة"لألدلة الوثابمٌة فً معظم الحاالت بمنح مكانة الشرؾ ممابل األدلة ال

. فً هذا الممال، "Hort Redivivus: A Plea and a Program" وبرنامج" ذرٌعة: إعادة تدوٌر هورتعندما كتب "

 ،أ 0727ر جدي لألدلة الوثابمٌة" )شجب كولوٌل "المٌل المتزاٌد لالعتماد كلًٌا على األدلة الداخلٌة للمراءات، دون اعتبا

دعا كولوٌل العلماء إلى محاولة إعادة بناء تارٌخ تملٌد المخطوطات. لكن للة للٌلة من العلماء اتبعوا إلحاح و(. 006

)نوع  stemmaتشجٌري كولوٌل ألنهم ٌعتمدون )باالتفاق مع آالند كما ورد فً الملحك ب( أنه من المستحٌل إعادة بناء 

بعض إنشاء ٌد الٌونانً. ربما ٌحتفظون بهذا الخط ألنهم ٌخشون أن ٌحاول ال( للعهد الجداتلمخطوطل من "شجرة العابلة"

 من المخطوطات. تم انتماد خط، وأن إعادة البناء هذه ستشمل تحدًٌدا شخصًٌا ألفضل ٌعود إلى األصل مخطط تشجٌري

إلى األصل.  Bمن  ٌوصل، الذي ذا عندما افترضوا النص "المحاٌد"لفعلهما ه Hortو Westcott وٌستكوت وهورت

على  -رض بالضرورة ساللة أنساب تعود إلى النص األصلً تال ٌف اتللمخطوط المبكرومع ذلن ، فإن إعادة بناء التملٌد 

أن تساعدنا فً فهم العاللات  هذه عادة البناءإل ٌمكنو. المخطط التشجٌريالرؼم من أن هذا هو الؽرض النهابً من صنع 

، ٌمكن أًٌضا اكتشاؾ أنه من بٌن فً هذه العملٌةو. ما ٌتصل بهم نظرة ثالبة حول األصل وبٌن المخطوطات المختلفة وتمدٌ

للنص األصلً. أحد األسباب  استنساخهً فً الوالع ألرب  األبكرجمٌع المخطوطات الموجودة، فإن بعض المخطوطات 

تً . هذه هً مخطوطة اإلنجٌل )الP75الثانً  األكثر إلحاًحا للعودة إلى النهج الوثابمً هو الدلٌل الذي توفره بردٌة المرن

التخلً عن  بخصوصكل شخص تمرٌبًا رأي  –ر تؽٌّ ترض أن أو كان من المف -رت ؼٌّ تحتوي على لولا وٌوحنا( التً 

هو دلٌك للؽاٌة. ومن المعروؾ  P75 ناسخ المخطوطةتارٌخً. من الحمابك المعروفة أن النص الذي أنتجه الوثابمً النهج ال

مظهرٌن متشابهان بشكل ملحوظ،  Bو P75فالنص فً . Codex Vaticanusكانت نموذًجا لـ  P75أن مخطوطة مثل  أًٌضا

 P75 ممال أساسً حول هذه المسألة(. لبل اكتشاؾوهو ، 092-020، 0726فً المابة )انظر بورتر  20ة بنسب ااتفال

بأن البردٌات فً المرنٌن الثانً والثالث تعرض  ، كان العدٌد من علماء النصوص ممتنعٌن(0720)الذي نُشر فً عام 

 22P وبردٌات بودمر، 00P، وهو نص ٌتمٌز باالستمالل الفردي. تُظهر بردٌة تشٌستر بٌتً، كان فً تؽٌر مستمرنًصا 

 ( هذا النوع من االستمالل. اعتمد العلماء أن الكتبة فً اإلسكندرٌة البد أنابطرس وٌهود 6)فً  6P7ومصححة( ال)ؼٌر 

 (Bالمخطوطة الفاتٌكانٌة ) كما هو معروض فً -ٌكونوا لد استخدموا العدٌد من هذه المخطوطات إلنتاج مراجعة جٌدة 

Codex Vaticanus .لابال كٌنٌون لمد خمن : 

 ، ظهرت مجموعة كبٌرة ومتنوعة من المراءات فً جمٌع أنحاء العالم المسٌحً.خالل المرنٌن الثانً والثالث

 فً التعامل مع النص الممدس.  ةكبٌر حرٌة، تم إظهار طفً بعض األوسا
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فً مصر كما  اموجودكان هذا التنوع من النصوص  فً حاالت أخرى، تم إظهار المزٌد من االحترام للتمالٌد.و

نا، ة لوٌة ومعرفة بالنمد النصً. هفً أماكن أخرى. لكن مصر )وخاصة اإلسكندرٌة( كانت بلًدا ٌتمتع بمعرف

نفسه جًٌدا  كرسلد  أحد العلماء، ربما ٌكون . فً بداٌة المرن الرابع تمرٌبًانسبًٌا أمٌن، تم الحفاظ على تملٌد لذلن

هو سلٌل مبكر  B كانللممارنة بٌن أفضل الممثلٌن الذٌن ٌمكن الوصول إلٌهم لهذا التملٌد، وبالتالً فمد أنتج نًصا 

  .(600 ،0700له. )

ٌنٌون دلٌك، خاصة فٌما ٌتعلك بحفاظ اإلسكندرٌة على تملٌد نمً نسبًٌا. لكن كٌنٌون كان مخطبًا فً الكثٌر مما لاله ك

التوارٌخ النصٌة المختلفة  " عبرمحررٌن اختٌارعلمً" ناتج عن " تنمٌحنتٌجة " تكان ةالفاتٌكانٌ المخطوطةاالعتماد بأن 

. ومع ذلن، فإن ذلن الرأي عندما كتب P75اكتشاؾ ٌكن تم  م(. ال ٌمكن لوم كٌنٌون على هذا الرأي، ألنه ل602، 0707)

إلى األشٌاء بشكل مختلؾ،  ونٌنظر ٌٌننماد النصجعلت اللد  ٌةالفاتٌكانالمخطوطة النصٌة الوثٌمة ب تهاعاللو P75اكتشاؾ 

الت( من نسخة )مع بعض التعدٌ تكان Codex Vaticanus ٌةالفاتٌكانالمخطوطة  ألنه من الواضح تماًما اآلن أن

 المرن الرابع. من تنمٌح حدث فً، ولٌست نسخة P75بردٌة المرن الثانً مخطوطة تشبه إلى حد كبٌر 

 النساخ، تخٌل زونتز أن 02Pلـ  تهدراسبعد ف. اسكندرٌتنمٌحا رأي مشابه لرأي كٌنٌون، مفترًضا  Zuntz كان لـ زونتز

ًصا ٌعكس ما اعتبروه األصل. بعبارة أخرى، لمد عملوا كألدم السكندرٌٌن اختاروا أفضل المخطوطات وأنتجوا تدرٌجًٌا ن

ٌعتمد زونتز أن الكتبة السكندرٌٌن عملوا منذ منتصؾ المرن الثانً على األلل حتى المرن ولعهد الجدٌد. ل ٌٌننماد نص

 فً حدٌثه عن جهودهم، كتب زونتز: والرابع على تنمٌة النص من الفساد النصً. 

فً مجالهم خالًٌا من  المتداول، فً جهود متكررة باستمرار، إلى إبماء النص ٌةدرلمد سعى مصححو اإلسكن

تمٌل إلى الظهور مرة أخرى حتى بعد أن كانوا لد كانت األخطاء العدٌدة التً أصابته فً الفترة السابمة والتً 

من خالل را من مؤكد أن هذه الجهود لد أحبطت مرارا وتكرا. لد وضعوا علٌها عالمة دالة على زٌفها

خطوطات من النوع األلدم. ومع المستمر للم بالتداولالتصدي لها تم ، واالضطهاد ومصادرة الكتب المسٌحٌة

، فمد أدت إلى ظهور نوع من النص )ٌختلؾ عن طبعة محددة( والذي كان بمثابة لاعدة للمصححٌن فً ذلن

ء نص أعلى بكثٌر مما كان علٌه فً المرن المصرٌة اإلللٌمٌة. كانت النتٌجة النهابٌة هً بما فصول النسخ

، رفضوا بعض لراءاته الصحٌحة وأدخلوا ثانً، على الرؼم من أن المنمحٌن، كونهم بشر ؼٌر معصومٌنال

 ( 696-690 ،0700بعض األخطاء الخاصة بهم. )

كان نتٌجة لعملٌة بدأت كانت النمطة وراء تخمٌن زونتز للتراجع التدرٌجً فً اإلسكندرٌة هو إثبات أن النص السكندري 

ؼٌر صحٌح.  Zuntz. فً هذا الصدد، كان ٌةالفاتٌكان المخطوطةفً المرن الثانً وبلؽت ذروتها فً المرن الرابع مع 

ا بالفعل فً . كان النص "السكندري" موجودً Bو P75هذا، مرة أخرى، تم إثباته من خالل التمارب النصً الوثٌك بٌن و

 : Haenchen هٌنشٌن كن ذروة التنمٌح. وفً هذا الصدد، كتبلم ٌو؛ أواخر المرن الثانً

، "المحاٌدة" حاضرة بالفعل فعلًٌا بعد المٌالد، فإن المراءات 600، التً ربما تكون لد كتبت حوالً عام P75فً 

 P75 من العدٌد من المخطوطات .... miro quodam modoدون الحاجة إلى عملٌة تنمٌة طوٌلة لجمعها معًا 

أ هذا التطور ، لبل أن ٌبدتم االنتهاء منهلنا باألحرى برؤٌة النص المحاٌد على أنه جٌد بالفعل كما سمح ت

 - ٌةالفاتٌكانالمخطوطة  خلؾ التً تمؾٌسمح لنا باالستنتاج بأن مثل هذه المخطوطات و؛ البطًء على اإلطالق

  .(07 ،0790موجودة بالفعل منذ لرون ) -حتى لو لم تكن لجمٌع كتب العهد الجدٌد 

كان ٌتحدث عن مخطوطات المرنٌن الثانً والثالث على أنها تعرض فمد  P75كورت أالند أًٌضا بواسطة  رأيتم تؽٌٌر 

التمارب الوثٌك مع  درجة من P75البردٌة ظهر تُ ، "وكتب P75، ولكن لٌس بعد اكتشاؾ ا متؽًٌرا أو حتى نًصا "مختلًطا"نصً 

(. ٌُظهر 002، 0720) "ؼٌر ممكن النص فً اإلسكندرٌة، فً المرن الرابع، تنمٌحاض افترٌجعل  ٌةالفاتٌكان المخطوطة

 Codex Vaticanus (Bالمخطوطة الفاتٌكانٌة ) كان محمًا بشكل أساسً فً تأكٌده على أن Hort هورت أن P75اكتشاؾ 

"لٌس حفظ ت ٌةالفاتٌكان ةالمخطوط( أن 600-600 ،0226كتب هورت )وعود إلى نسخة مبكرة ودلٌمة جًدا. ت هاٌجب أن

 .نمًٌا جًدا لنص لدٌم جًدا" خطا، ولكن فمط نًصا لدًٌما جًدا
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حتفظان بالنص األصلً. ما ٌعنٌه ذلن، كما ٌمولون، هو ت Bو P75لكن لد ٌشٌر بعض العلماء إلى أن هذا ال ٌعنً تلمابًٌا أن 

خطوطة من المرن الرابع حظٌت جودتها بتمدٌر كبٌر. ومع أن لدٌنا مخطوطة من المرن الثانً تُظهر تماربًا كبًٌرا مع م

. فً ممال P75سكندري لبل ولت  تنمٌح( أنه لم ٌكن هنان 0790 ،07-00) Gordon Fee ًٌذلن، فمد أثبت جوردون ف

أنه لم ٌكن هنان  Feeفًٌ ٌفترض  أورٌجانوس: أسطورة التنمٌح النصً المبكر فً اإلسكندرٌة".و P66وP75 بعنوان "

)أوابل المرن الرابع(  Codex Vaticanus المخطوطة الفاتٌكانٌة )أواخر المرن الثانً( و P75سكندري لبل زمن مٌح تن

نسبًٌا من النص األصلً". بمعنى  ةوأن كال المخطوطٌن "ٌبدو أنهما ٌمثالن شكالً" نمًٌا نسبًٌا "للحفاظ على خط ساللة نمٌ



المخطوطة ألرب إلى الكمال من  ا، لكنهةمثالٌ تلٌس P75بالطبع،  .P75ًٌا فً آخر، النص األصلً للولا وٌوحنا محفوظ فعل

ؼٌر ممتنعٌن  ٌٌننماد النصالعاًما من النص األصلً. ومع ذلن، فإن بعض  000إلى  060ألرب  ا، جزبًٌا ألنهالفاتٌكانٌة

ى النص "الؽربً". كان الشكل من النص ٌتفوق على نوع آخر من النصوص المدٌمة، والذي كان ٌسم P75 / Bبأن النوع 

وجمٌعهم كانوا على لٌد  -برٌان سوس وترتلٌان وا"الؽربً" للنص مبكًرا حٌث ٌبدو أنه استخدم من لبل مرلٌون وإٌرٌن

الحٌاة فً المرن الثانً. أُطلك على هذا النوع من النصوص اسم "الؽربً" ألنه انتشر بشكل أساسً فً المناطك الؽربٌة 

، ولكنه كان موجوًدا أًٌضا فً سورٌا وحتى فً مصر. وبالتالً، ٌدرن معظم العلماء أن ا والؽال وإٌطالٌاٌمٌمثل شمال إفر

سكندرٌة )ولهذا اض للنصوص المبكرة التً لم تكن بل هو تصنٌؾ فضف ً،النص "الؽربً" لٌس فً الحمٌمة نوع نص

بشكل تسمٌة خاطبة  ا(. ٌرى بعض العلماء أنهفاتالمؤلالسبب ؼالبًا ما ٌتم وضع "الؽربٌة" بٌن عالمات االلتباس فً 

هو النسخة الشعبٌة ؼٌر الخاضعة  D. ٌمول كولوٌل، على سبٌل المثال، "إن ما ٌسمى بالنص الؽربً أو نص نوع كامل

 The ٌرى آالندزو(. b  53،0727"النص الؽربً" ) للرلابة من المرن الثانً. لٌس لها وحدة وال ٌنبؽً اإلشارة إلٌها باسم

Alands أٌنما نظرنا فً الؽرب، ال نجد فً أي  محتجٌن بأنه، أكثر من ارتباط فضفاض للمخطوطات أًٌضا أنه لٌس"

، بؽض النظر عن هذه المالحظاتو(. 00، 0729" )مستمل نص ؼربً"هوتًٌا لادًرا على تطوٌر وتحرٌر"مكان عماًل ال

و األفضل على اإلطالق من النص الؽربً. ٌجادلون بأن ه B P75 /ال ٌزال بعض العلماء ٌشككون فً أن نوع النص ف

النص  عنٌستند إلى تمدٌر شخصً لنوع النص الذي ٌحتوي علٌه )بشكل عام ممتضب  P75 و Bالتفضٌل الممنوح لـ 

(. ٌُمال أن Epp 19748390-394إٌب  "الؽربً"(، بدالً من أي نوع من إعادة البناء النظري للنمل المبكر للنص )انظر

)وٌستكوت وهورت  Dكان متفولًا جوهرًٌا على  Bأن  Hortو Westcottالتمدٌر الذاتً نفسه كان ٌعمل عندما لرر  هذا

Westcott and Hort  18828 32-42 فإن الفكرة المابلة بأن المخطوطات مثل (. ومع ذلن ،P75 وB  تمثل أفضل نماء

من النوع البدابً  -ملوا مع العدٌد من المخطوطات الفعلٌة نصً هً فكرة ثابتة، ال سٌما بٌن النماد النصٌٌن الذٌن ع

السكندري وما ٌسمى بالنمط الؽربً. فً مهمة تجمٌع النسخ و/ أو إجراء تحلٌل نصً، رأى هؤالء النماد عن كثب نوع 

كشؾ عن الموجودة بشكل أكبر فً المخطوطات الؽربٌة. فً الختام، تم ال واإللحاماتاألخطاء والتوسعات والمواءمات 

تفضٌلً للتأكٌد على الطرٌمة الوثابمٌة فً اتخاذ خٌارات نمدٌة للنص فً حمٌمة أننً لررت ضد العدٌد من االختٌارات التً 
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 الكتاب الرابع

 عادات النساخ فً بردٌات العهد الجدٌد الٍىنانً

 



 ٟٔػخىحص حٌٕٔخم فٟ رَى٠خص حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخ

: "ِؼَفش أْ أكي حٌّزخىة ح٤ٓخ١ٓش ٌظفلٚ ٍ٘ٛص حٌّظمٓ ٤ىٚحص ِٕٚٙـ١ش ٚٔظخثؾ حٌٕمي حٌٕٜٟ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي ٘ٛ

ِؼَفش أٔٛحع فبْ وّخ طٟٛق طؼ١ٍمخص ٍ٘ٛص، ٚ (2)حٌٛػخثك ٠ـذ أْ طٔزك حٌلىُ حٌٕٙخثٟ ػٍٝ حٌمَحءحص."

حٌؼخَ ٚىلظٗ فٟ حٌٕٔن، ٘ٛ ؿِء أٓخٟٓ ِٓ أٍٓٛرٗ  وٌٌهاٌٝ حٌم١خَ رٙخ، ٚ ؼ١ٓٔخٓن ِحٌظٟ وخْ ١ّ٠ً ح٤هطخء 

ٚفمًخ ٌٌٌه، ٠ـي حٌَّء فٟ ػًّ ٍ٘ٛص ٚفٟ أػّخي حٌٕمخى ح٢ه٠َٓ طؤو١يحص ِوظٍفش طظؼٍك ٚ. (3)"حٌٛػخثك"ِؼَفش 

ٕٔخم حٌّوط١ٛخص حٌّّٙش. ١ٌْ فم٢ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش، رخٌطزغ، ٌٚىٓ أ٠ً٠خ حٌظَؿّخص حٌٕٔو١ش ٌؼخىحص رخٌ

(. ٚرخٌّؼً، ٠ٕزغٟ أْ طُؼَف ػخىحص آرخء حٌى١ٕٔش فٟ 4ىٓ ىٍحٓظٙخ ِٓ ٔفْ حٌّٕظٍٛ )ٚحلظزخٓخص ح٢رخء ٠ّ

 (5)ح٨ٓظ٘ٙخى رخٌىظخد حٌّميّ ػٍٝ أٔٙخ ١َٗ أٓخٟٓ ٩ٌٓظويحَ حٌيل١ك ٥ٌىٌش ح٢رخث١ش.
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ّٔظَّ ٌٍؼٙي حٌـي٠ي طؼطٟ ىٍحٓش ح١ٌٛٔخ١ٔش ًحص حٌٕٚ حٌ خصٚرطز١ؼش حٌلخي، فبْ ح١ّ٘٤ش ح١ٌّّٕٙش ٤ىٌش حٌّوط١ٛ

  (6).مخرٍشٌٖ٘ حٌّوط١ٛخص )ٚهخٛش حٌّوط١ٛخص حٌَث١ٔ١ش( أ١ّ٘ش ِ ٔٔخمػخىحص 

ر١خٔخص ػٓ حٌظم١ٕخص حٌٕٔو١ش ٌٕٔخم  Hort ٚvon Sodenػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ٠ميَ وً ِٓ فْٛ ٓٛى٠ٓ ٍٚ٘ٛص 

َحءحص حٌّٛؿٛىس فٟ ٌٖ٘ كٛي ل١ّش حٌم ٠ٚٔظويِْٛ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص ٌظز٠ََ رؼٞ ح٨ٓظٕظخؿخص  א ٚ B ظ١ٓحٌّوط١ٛ

. ػٍٝ ٓز١ً سحٌٍّٕ٘ٛح٤رلخع ٕ٘خن حٌؼي٠ي ِٓ ح٩ٌّكظخص ح٤هَٜ ِزؼؼَس فٟ ؿ١ّغ أٔلخء  (7).حٌّوط١ٛخص

طؼ١ٍمخص ِٛؿِس ٌٚىٕٙخ ِف١يس  Ropes ٍٚرْ حٌّؼخي، رخٌٕٔزش اٌٝ وظخد أػّخي حًٌَٓ ػٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ، ٠ميَ

، Codex Bezae ِوط١ٛش ر١ِح ٚلي كظ١ضD ،(8 )ٚ א ٚ B  ٚAرـ ٚأهطخء حٌٕٔن حٌوخٛش  حٌٕٔخمكٛي 

  Weiss.(9)فخ٠ْ  حًٌَٓ ٌـ فٟ أػّخي حٌٕٔخمرخٌطزغ، رخ٘ظّخَ وز١َ، رّخ فٟ ًٌه حٌيٍحٓش حٌظف١ٍ١ٜش ٌؼخىحص 
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)١ًّٕٟٚخ  ِوط١ٛش ر١ِحٝ ؿ١يًح حٌم١ّش حٌّلظٍّش ٌّؼً ٌٖ٘ ح٩ٌّكظخص رخٌٕٔزش اٌ Scrivener حٓى٠َف١َٕ ٠ٍوٚٚ

 ٌٍ٘ٙٛى ح٢ه٠َٓ(: 

حٌّظؼّيس حٌظٟ  ٚح٦للخِخصأْ حٌفٔخى حٌّؼظَف رٗ رخٌفؼً، ، أػظمي حٌٕخٓنرغٞ حٌٕظَ ػٓ ِـَى أهطخء 

فٟ حٌلخ٨ص ح٤وؼَ  خاٌٝ ح٨ٔظمخٙ ِٓ ِٜيحل١ش ٗٙخىطٙ خ١ًّ ١ز١ؼ١ط ِوط١ٛش ر١ِح،ٔيٍوٙخ ؿ١ّؼًخ فٟ 

  (10. )ٗىًٛوخ

، ِٓ ر١ٕٙخ رؼٞ حٌظؼ١ٍمخص حٌّؼ١َس حٌٍّٕ٘ٛحصي ِٓ ح٩ٌّكظخص حٌّظٕٛػش حٌّٕظَ٘س كٛي ٕٚ٘خن أ٠ً٠خ حٌؼي٠

 ، ٠مٛي: . ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخيB ٔخٓن حٌّوط١ٛشػٍٝ  Hoskier ٘ٛٓى١َ ٩ٌ٘ظّخَ حٌظٟ وظزٙخ

 ٠زيٚ أٔٗ وخْ اٌٝ كيرً " وخْ ١ِٔل١خً. B" حٌّوط١ٛش حٌفخط١ىخ١ٔش فٟ حٌّمخَ ح٤ٚي ٔلٓ ٨ ٔؼظمي أْ وخطذ

ي غَرٟ.  ّ خ.  Bٚ אٔٔخم وخْ ِٚخ ِٛك  ًِ خ ٔخليح אٔخٓن وخْ ك١غ ٍؿخ٨ً ًٚٞ ١خرغ ِوظٍف طّخ ًّ ، ِٚٙظ

خ ؿيًح( رؼٍّٗ.  ًّ خ رؼٍّٗ،  Bر١ّٕخ وخْ ٔخٓن )ِٙظ ًِ ِلظَفًخ  ٔخٓوخػٍٝ وٛٔٗ  أىٌش مي٠ٌَىٕٗ غ١َ ِٙظُ طّخ

ح ؿيًح ٌّظخرؼش حٌؼ٩ِخص ٕ٘خ ٕٚ٘خن  ًِ  اٌٝ َِحؿغ حٌَؿٛع غ١١َحص ىْٚ ط١َ٘ اٌٝ حٌلٌف أٚ حٌظحٌظٟ ؿخ٘

  (11)أف٠ً .

خ فم٢  22: 19 ٝفٟ ِظ κτηματα ري٨ ِٓ κρηματαٌـ  Bاٌٝ لَحءس  ٘ٛٓى١َٚفٟ أِخوٓ أهَٜ، ١٘٠َ  ًِ )ِيػٛ

 (، ٠ٚمٛي: يّو١ٍّٕحِٓ 

"حٌّخي    "أوؼَ )ِؤٌٛفش  Bٌـ ٔخٓن أٚ  Bٌـ  رخٌٕٔزش حي"ِٛ"ح٤ ضرؼزخٍس أهَٜ، وخٔ

B " Bحٌؼمخ٠ٍش. فٕخٓن ّّظٍىخص حٌ( ِٓ Pindar ح٦ٔٔخْ"٠ٜٕغ 
scribe

ٍؿً أٚ وخْ ٍؿً ِي٠ٕش، "  

  (12)، وّخ ٠ظ٠ق ِٓ ِٛلفٗ .رٍيس

. أُ٘ ٔٔخم، كخٚي حٌؼي٠ي ِٓ حٌؼٍّخء ٚٛف ػخىحص 9-4وّخ َٕٜٓ رخٌظف١ًٜ فٟ حٌفٜٛي ػ٩ٚس ػٍٝ ًٌه، 

، ٚآه٠َٓ Hort  ٚvon Soden ىٍْ٘ٛص ٚفْٛ ٓٛ حٌزَى٠خص. ٌٚىٓ ٥ٌٓف، فبْ حٌظؼ١ٍمخص حٌّٛؿٛىس فٟ أػّخي

رؼٕخ٠ش. اكيٜ  صفٌغض ُٚٔ ١ٛ  ٠زيٚ أٔٙخ طٔظٕي ػخىسً اٌٝ ر١خٔخص غ١َ ِىظٍّش ٌُٚ ٠ظُ حهظ١خٍ٘خ ػٓ ٠َ١ك ِٕٙـ١ش 

، ٚكظٝ ػٕيِخ ٕٔذ اٌٝ حٌّوط١ٛخص حٌّوظٍفشطُ ٠ـذ أْ  حٌم١ّش حٌظٟػٍٝ  ريح٠ش "٠وظٍفْٛ"حٌٕظخثؾ ٟ٘ أْ حٌٕمخى 

 .حٌٌٞ حطفمٛح ػ١ٍٗ ُِٙٛلفحٌي١ًٌ حٌٌٞ ٠يػُ  كمًخ ِخ ٘ٛحٌٛحٟق ، ف١ٍْ ِٓ "٠ظفمْٛ"
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 ٔٔخم٠ظَٙ ٌ٘ح حٌٕمٚ فٟ ح٤ىٌش ر٘ىً أٟٚق ػٕيِخ ٠ٕظمً حٌَّء اٌٝ حٌّٔظٜٛ حٌظخٌٟ ِٓ حٌظؼ١ُّ، أٞ ِٓ ػخىحص 

، ، رخٌطزغِشر٘ىً ػخَ. ِٓ حٌّفظَٝ أْ ٠ظُ حوظ٘خف ٌٖ٘ حٌؼخىحص حٌؼخ حٌٕٔخمِوط١ٛخص ِؼ١ٕش اٌٝ طلي٠ي ػخىحص 

ص حٌّٛؿٛىس. طويَ رؼٞ ػ١ٕخص حٌّوط١ٛخ ٔٔخمػٍٝ أٓخّ ِؼَفش ِفٍٜش رخٌؼخىحص حٌّليىس حٌّٕٔٛرش اٌٝ 

ٚػيَ ح٨كظّخ١ٌش(: ِخ ٟ٘ أ) ١ش ٌّٕ٘ؤ ح٨هظ٩ف حٌٕٜٟكظّخ١ٌش حٌٕٔوخ٨، اًْ، وؤٓخّ ٌّؼَفظٕخ رحٌؼخىحص حٌؼخِش

ح حٌٕٔخم٠مَٛ رٙخ أٔٛحع حٌظؼي٩٠ص حٌظٟ ٠لظًّ )أٚ ِٓ غ١َ حٌّلظًّ( أْ  ًَ ، طّٔق ٌٕخ ٌٖ٘ حٌّؼَفش فٟ حٌٕٚ. أه١

، ٚحٌظٟ طؼي أىحس ٚحٌّميِخص حٌَّحؿغ، ٚحٌظٟ طٛؿي فٟ حٌؼي٠ي ِٓ وظذ ح٤ىٌش حٌيحه١ٍش لٛح١ٔٓر١ٜخغش حٌؼي٠ي ِٓ 

 أٓخ١ٓش فٟ ِّٙش حٌٕخلي ٦ػخىس رٕخء طخ٠ٍن ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي. 

١ٌٔض  –رميٍ ِخ ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ ٠ؼَفٗ ِٓ حٌؼَٝ  حٌمٛح١ٌٌٖٔٓٙ ٥ٌٓف، ِغ ًٌه، فبْ ِؼظُ حٌؼَٚٝ حٌظمي١ّ٠ش 

ػٍٝ حٌّؼَفش حٌفؼ١ٍش رخٌٛػخثك حٌظٟ ٠ظليع ػٕٙخ ٍ٘ٛص، ٌٚىٓ ٠زيٚ أٔٙخ طٔظٕي اٌٝ طؤ٩ِص ٓخرمش كٛي و١ف١ش  ١شً زِٕ

فبْ  -وي١ًٌ  رخفظَحٝ أٔٙخ –ٚػٕيِخ ٠ُٔظ٘ٙي رمَحءحص ِؼ١ٕش ٠ـذ أْ ٠ظَٜفٛح(. و١ف وخْ أٚ ) حٌٕٔخمطَٜف 

٠ىْٛ ِٟٛغ ٗه ِٓ ، غخٌزًخ ِخ حٌٕٔنطم١١ُ لَحءس ِخ ػٍٝ أٔٙخ لَحءس أ١ٍٛش ٚأهَٜ ػٍٝ أٔٙخ ٔخٗجش ػٓ هطؤ فٟ 

 ٌُ ٠ىٓ رو٩ف ِخ ٘ٛ ٌِوٍٛ. حٌٕٔوٟحٌَّء ٠ظٔخءي ٌّخًح لي ٠ىْٛ حطـخٖ حٌوطؤ  ٠زمٝ، ٌٌٌٚه ٚؿٙش ٔظَ ِٕٙـ١ش

حٌؼخ٠ٛٔش حٌظٟ طميَ طؤو١يحص، ِزٍَس أٚ غ١َ  حٌّئٌفخصؿ١ّغ ١ٓىْٛ رخٌطزغ هخٍؽ ٔطخق حٌيٍحٓش حٌلخ١ٌش ٌٍظؼخًِ ِغ  

. ٌٚىٓ لي ط١َ٘ رؼٞ حٌَّحؿغ اٌٝ أْ حٌٕٛع حٌّٕخٓذ ِٓ ح٤ىٌش ٌّؼً ٌٖ٘ حٌٕٔخمِزٍَس، ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼخىحص 

ٌّؼخي، ِؼ١ٕش. ػٍٝ ٓز١ً ح حهظ٩فخص، ٚأْ حٌّ٘ى٩ص حٌّوظٍفش لي طٕ٘ؤ ٔظ١ـش ٌظم١١ُ ٌظؤو١يحص غخٌزًخ ِخ ٠ىْٛ ِفمٛىًحح

اًح  Griesbach .(13) حٌٕمي حٌٕٜٟ ٘ٛ ط٠َٜق ؿ٠َٔزخطٖ لٛح١ٔٓوخْ أكي أوؼَ حٌؼزخٍحص طف٩١ًٜ ٚطؤػ١َحً فٟ 

(، ٓٛف ف٠ً حٌمَحءس ح٤لَٜ"ط)" lectio brevior potiorٔظَٔخ، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، اٌٝ لخٔٛٔٗ ح٤ٚي، ٚ٘ٛ 

ِٓ ريلش ِظٝ ٠ىْٛ خق رخٌٛػخثك ح٩ٌُِش ٌظلي٠ي ٌي٠ٗ ِؼَفش ٚحٓؼش حٌٕطوخْ  ٔىظٔذ حٔطزخًػخ رؤْ ؿ٠َٔزخطٖ

٠ّىٕٕخ رخٌطزغ ٚ (14).ِٕٗ ِٓ حٌّلظًّ، وخٓظؼٕخءحص، أْ ٠لٌفٛح ٠ىْٛ ِظٝ، ٚحٌٕٔخم ٌٍٕٚحٌّلظًّ أْ ١٠٠ف ف١ٗ 

وخْ ٌي٠ٗ ِؼً ٌٖ٘ حٌّؼَفش، ٍٚرّخ ٔؼظزَ أْ حٓظو٩ٛٗ ٌٌٖٙ حٌّؼَفش فٟ لٛحػي ِوظٍفش  أْ ٔظؤوي ِٓ أْ ؿ٠َٔزخطٖ

 ١ٍّٓش.  حصِٔظٕيٌٗ 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



، ٌٌٙح حٌمخْٔٛ ح٤ٚي. ٚفٟ حٌٛحلغ وؤٓخّ خصّوط١ٛكي حٌح٨ٓظ٘ٙخى رمَحءس ِليىس ٤أٔٗ ٌُ ٠ظُ ِٚغ ًٌه، ِٓ حٌُّٙ 

 حٌمُٔ حٌؼخٌغ  – ؿ٠َٔزخطِٖميِخص  ٌُ ٠ظُ ح٨ٓظ٘ٙخى رؤٞ لَحءس ِليىس ٌّوط١ٛش فٟ أٞ ِىخْ ىحهً

Prolegomena  ،Sectio III ٌ٠ٌٛٚ٤خص ٚحٌمٛحػي ِفَٙٛ ٩ٌّكظخص ح" ، ٚحٌظٟ طلًّ ػٕٛحْ:ط٠َٖٔزخـ

 ( 15.)"ءحص حٌلىُ حٌظٟ طظفك ِغ ٚحكي ِٕخ، ِغ حٍطزخن فٟ لَححٌلخّٓش

"Conspectus potiorum Observationum casharum et normalum ،ad quas nostrum de 

discrepantibus lectionibus judicium Accavimus". 

٠ـؼً ِٓ حٌٜؼذ )اْ ٌُ ٠ىٓ ِٓ حٌّٔظل١ً( ػٍٝ  حٌٕٔخمى١ًٌ ػٍٝ ط٠َٜلخطٗ كٛي و١ف١ش ٔٔن ِلخٌٚش طمي٠ُ 

حٌط٩د ح٩ٌكم١ٓ ِؼَفش ِخ وخْ ١ٓؼظزَٖ رخ٠ٌز٢ وي١ًٌ، ٌٍظلمك ِٓ ح٤ىٌش حٌظٟ طٔظٕي ا١ٌٙخ ألٛحٌٗ، أٚ َِحؿؼش 

ش. طظفخلُ ٌٖ٘ حٌٜؼٛرش ػٕيِخ ط٠َٜلخطٗ فٟ ػٍٝ ٟٛء ح٤ىٌش حٌـي٠يس حٌظٟ ليِظٙخ حوظ٘خفخص حٌّوط١ٛخص ح٩ٌكم

ٚػٕيِخ ٠ظؼخًِ حٌَّء  (16)حٌّوظٍفش ِغ رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ،  حٌمٛح٠ٓ١ٍٔـؤ حٌَّء اٌٝ طٍه ح٨هظ٩فخص ك١غ طظؼخٍٝ 

، فبْ حٌؼي٠ي حٌٕٔخمٚٔظ١ـش ٌؼيَ ٚؿٛى ى١ًٌ ٚحٟق ػٍٝ ػخىحص  (17)ِغ ل٠خ٠خ ٠وظٍف ػ١ٍٙخ حٌؼٍّخء حٌّوظْٜٛ .

 ١ٜٔش ِؼ١ٕش طزيٚ طؼٔف١ش ًٚحط١ش. ِٓ حٌمَحٍحص حٌّظؼٍمش رّ٘ى٩ص

ح ٌٍمَحٍحص  Metzger ِظِؿَ ٠ٕطزك ٌ٘ح حٌلىُ كظٝ ػٍٝ حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ حٌٌٞ َٖٔ٘ ًَ رخػظزخٍٖ ًَٗكخ ٚطز٠َ

اْ كم١مش أْ حٌّل٠ٍَٓ لي  (18)حٌّوظٍفش حٌّظوٌس فٟ حٌؼٙي حٌـي٠ي ح١ٌٛٔخٟٔ حٌظخرغ ٌـّؼ١ش حٌىظخد حٌّميّ حٌّظليس.

٘ؤْ ح٨هظ٩فخص ح٤وؼَ أ١ّ٘ش طّٔق ٌٕخ رّظخرؼش ٚؿٙخص ٔظَُ٘ فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌٕٚ، ٓـٍٛح أٓزخد لَحٍحطُٙ ر

 ِٚمخٍٔش كــُٙ فٟ ِىخْ ِخ ِغ طٍه حٌّٛؿٛىس فٟ ِىخْ آهَ. 
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ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أٔٗ ِٓ حٌٛحٟق أْ حٌّل٠ٍَٓ ٌي٠ُٙ ِؼَفش ٚحٓؼش رخٌٛػخثك ٚلي حٓظويِٛح ٌٖ٘ حٌّؼَفش رط٠َمش 

طزمٝ ريْٚ أٓخّ ٚحٟق. ٔظ١ـش ٌٌٌه، ٠زيٚ ٥ٌٓف  حٌٕٔخما٨ أْ حٌظؤو١يحص حٌظٟ طُ اؿَحإ٘خ كٛي ػخىحص كٌٍس، 

خ:  "حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ" Textual Commentaryوظخد  أْ ِخ ٠مٌٛٗ و١ٍزخط٠َه ػٓ ًِ  ٛل١ق طّخ

ح٤ٍٟٛ فٟ ٠ّىٕٕخ َِحؿؼش حٌؼي٠ي ِٓ حٌظؼ١ٍمخص ٚحٌؼؼٍٛ ػٍٝ ِخ ٠زيٚ ٚوؤٔٗ أؿِحء ٛغ١َس ِٓ حٌظى٠ٛٓ 

ٌ٘ح أٚ ًحن، ٌٚىٓ رخٌٕٔزش ٌؼ١ٍّخص اػخىس حٌزٕخء حٌو١خ١ٌش  ٠فؼٍْٛ حٌٕٔخم ؿؼٍضطو١ً ح٤ٓزخد حٌظٟ لي 

 (19)ٌٖ٘، ٌُ ٠ظُ طمي٠ُ أٞ ى١ًٌ أٚ اػزخص.

ِٓ ح٩ٌفض ٌٍٕظَ أْ حٌٕمخى ٚحٌّل٠ٍَٓ ٠زيٚ أُٔٙ فٟ وؼ١َ ِٓ ح٤ك١خْ ٨ ٠ميٍْٚ كظٝ أْ ح٤ىٌش غ١َ ِظٛفَس فٟ 

ػٍٝ ٍٚلش  ٠َAllen Wikgrenٓ ـِٓ ه٩ي ٍى أ١ٌٓ ٠ٚى ط١ٟٛلٟ. طُ طمي٠ُ ِؼخي حٌٕٔخمىحص ِٔؤٌش ػخ

 : Kilpatrick و١ٍزخط٠َه

ِخ ٠ؼظزَٖ ]و١ٍزخط٠َه[ "اػخىس رٕخء طو١ٍ١ش" ِـَى حلظَحكخص طٔظٕي اٌٝ ِؼَفش ػخىحص حٌٕٔن، أٞ ططز١ك 

طف١ٍ١ًٜخ ٌٌٙح ح٤َِ فٟ وً َِس ٠ظُ ف١ٙخ  ٠ٜؼذ طٛلغ أْ ٠ميَ حٌظؼ١ٍك ٚٛفًخٚ. ١شكظّخ١ٌش حٌٕٔوح٨ٌّؼ١خٍ 

  (20). ٌٌٌه ٠ظُ طمي٠ُ حٌز١خٔخص حٌَث١ٔ١ش فٟ حٌّميِش .ح٨هظ٩فخصحٌٕظَ فٟ أكي 

ر٘ىً ؿ١ي اًح طُ فٟ حٌٛحلغ طمي٠ُ "حٌز١خٔخص" فٟ حٌّميِش. ِٚغ ًٌه،  Wikgren ٠ٚىـ٠َٓ ٠ّىٓ أْ طئهٌ ٔمطش

 ٘ٛ ِخ ٠ىظ٘فٗ حٌَّء (21)ٟ رلؼًخ ػٓ أٞ "ر١خٔخص" ػٍٝ ح٩١٦ق. ٓٛف ٠ٕظَ حٌَّء ػزؼًخ فٟ ِميِش حٌظؼ١ٍك حٌٕٜ

، ٌٚىٓ ٨ ٠ٛؿي حٓظ٘ٙخى ػٍٝ ح٩١٦ق رؤٞ ى١ًٌ اٌٝ فؼٍٗ حٌٕٔخمأْ ٕ٘خن حٌؼي٠ي ِٓ حٌؼزخٍحص حٌّظؼٍمش رّخ ١ّ٠ً 

ّخ١ًخ ًٞ ٍٛش أٚ ٤ٞ ِٜيٍ ِٓ ٌٖ٘ ح٤ىٌش. رخٓظويحَ ِٜطٍلخص و١ٍزخط٠َه ٠ّىٕٕخ حٌمٛي أْ حٌّميِش طٛفَ أٔ

 ٠مٛيم. ٌىٓ ٌٖ٘ ح٤ّٔخ١ حٌؼخِش ٟ٘ ٔفٔٙخ، رميٍ ِخ ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ خػخِش ِؼ١ٕش ٦ػخىس حٌزٕخء حٌظو١ٍٟ ٤ٔ٘طش حٌٕٔ

 خص ِٓ ه١خي حٌّل٠ٍَٓ. ٘ٛ ٌِوٍٛ، ِـَى ِٕظـ رلٔذ ِخ

. حٌٕٔخمحص ، ِٓ حًٌٔٙ ؿيًح حٌؼؼٍٛ ػٍٝ أِؼٍش فٟ حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ ٌّخ ٠زيٚ أٔٗ ِِحػُ طؼٔف١ش كٛي ػخىٚفمًخ ٌٌٌه

، ك١غ َٜٔ رؼٞ حٌظمٍزخص ر١ٓ 12 :3ٚ  7: 3فٟ ِظٝ  طؤًِ، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ِؼخٍِش حٌّل٠ٍَٓ ٌـ 

، ٠ـخىي ح٦ٛيحٍ ح٤ٚي ِٓ حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ ٌٍمَحءس 7: 3 ِٝظففٟ  ."حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟوظخد "ٚ ١UBSGNTزؼخص 

UBSGNT( ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ ح٤لَٜ )
3

( 22()أ١ٛي ) ٠طزغ لَحءس 

 . حٌٕٔخم٘ٛ طٛٓغ ١ز١ؼٟ ليِٗ   أْألَٜ لَحءس رظؤو١ي  Metzgerِظِؿَ  ز٠ٍَ
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خ ٌلٌفٗ. ِٛؿٛىًح فٟ ح٤ًٛ ١شحٌٍّىحُٓ اًح وخْ ٤ٔٗ  ًٙ طُ طمي٠ُ ٌ٘ح حٌظف١َٔ فٟ  (23)، ف٩ ٠زيٚ أْ ٕ٘خن ٓززًخ ٚؿ١

، ػٍٝ 12:  3 ٝظػٕيِخ ٕٔظمً اٌٝ ِٚ (24)حٌٛحلغ ِٓ أؿً طـخُٚ حٌي١ًٌ حٌوخٍؿٟ حٌمٛٞ ؿيًح ٌٍمَحءس ح١٤ٛي .

خ. ٕ٘خن طزخ٠ٓ ٕ٘خ ر١ٓ ٚؿٛى ٚغ١خد  ٔـي، حٌَغُ ِٓ ًٌه ًِ ٚرؼي   رؼي ٠َ١مش ِوظٍفش طّخ

، ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ ٠وظخٍ حٌمَحءس ح٤لَٜ، "طٛٓغ ١ز١ؼٟ"ٟ٘  ٌَأٞ حٌمخثً رؤْ ٚاًح حطزؼٕخ ح. 

fفٟ أٞ ِىخْ، ٚحٌظٟ طيػّٙخ  ريْٚ 
13

 1242 a q geo
1.A

٠ّىٓ رؼي ًٌه حٌٕظَ اٌٝ حٌمَحءحص وّخ . 

"حٌظٛٓغ حٌطز١ؼٟ" فٟ أكي حٌّىخ١ٔٓ أٚ و١ٍّٙخ. ١ٓىْٛ  حٌٕٔخمح١٤ٛي ػٍٝ أٔٙخ ٔخٗجش ػٓ ٌٖ٘ حٌمَحءس ك١غ ليَ 

. ٌىٓ حٌّل٠ٍَٓ فٟ حٌٛحلغ ٨ ٠ظزْٕٛ ألَٜ 7: 3، وّخ فٟ ح٤لَٜ طف٠ً"ٌٍمَحءس "ٌي٠ٕخ رؼي ًٌه ط١ٟٛق ٚحٟق 

UBSGNTحلغ، فٟ لَحءس ٕ٘خ. فٟ حٌٛ
2

ٟٚ٘  (25)فٟ و٩ حٌّىخ١ٔٓ،  لخِٛح رطزخػش أ١ٛي لَحءس، ِغ  

B W 1071 1216 (pc )aeth geoلَحءس 
B

UBSGNTِٓ ٔخك١ش أهَٜ، فٟ ٚ. 
3

، حٌٌٞ ٠يػّٗ ح٦ٛيحٍ 

C D، ٟٚ٘ لَحءس ح٤ٚي فم٢ حٌّٟٛغفٟ  ، ٠طزؼْٛ "حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ" وظخد ح٤ٚي ِٓ
s
 0233 f 

1
 33 

 أًٛ ألَٜ لَحءس رخٌمٛي أٗ "٠زيٚ أٔٗ ٔ٘ؤ فٟ ٍِٜلش ِظِؿَ ػُ ٠َ٘ف (26)١ٛخص .ِٚؼظُ حٌّوط א

"literary purism" " ."ٟ٠ظُ اهزخٍٔخ رّخ١٘ش "حٌظط١َٙ ح٤ىرٟ"، ٌٚىٓ ٠زيٚ أٔٙخ طؼًّ ٚ (27)حٌظط١َٙ ح٤ىر ٌُ

 ٜٛٙ ح١٤ٛي. ػٓ ٠َ١ك آمخ١ ح٠ٌّخثَ، أٚ ٍرّخ حٌىٍّخص ر٘ىً ػخَ، ٚرخٌظخٌٟ أ٘خء ٜٔٛٙ ألَٜ ِٓ حٌٕ

رخ٠ٌز٢  12 :3فٟ ِظٝ  حٌٕٔخمح٤ىرٟ" ٠ـذ أْ ٠ظٔزذ فٟ كٌف  حٌظط١َِٙخ ٌُ ٠ظُ طف١َٖٔ ٘ٛ حٌٔزذ فٟ أْ "

 (28). 7: 3حٌىٍّش حٌظٟ وخٔض "طٛٓؼًخ ١ز١ؼ١ًخ" رخٌٕٔزش ٌُٙ فٟ ٔفْ 
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UBSGNTِٚٓ حٌغ٠َذ أْ حٌـٙخُ حٌٕٜٟ ٌى٩ ٠ٌ٘ٓ حٌظٕٛػ١ٓ لي أ٠ًُ ِٓ  
4

، ٚرٕخًء ػٍٝ ًٌه، غخرض حٌّٕخل٘ش 

UBSGNT. ٔٚ "حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟوظخد "ػٓ ح٦ٛيحٍ حٌؼخٟٔ ِٓ 
4

فٟ ٠ٌ٘ٓ ح٨هظ٩ف١ٓ ٘ٛ ٔفْ ٔٚ  

UBSGNT
3

، وّخ ٘ٛ ِٛؿٛى فم٢ أٚي  12 :٨3 ٠ِحي ِٛؿٛىًح، ٚفٟ ِظٝ   7: 3 ٝ: فٟ ِظ

ٟ٘  "حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ"حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ ِٓ . فٟ حٌٛحلغ، وخٔض ٔظ١ـش ٓطَٞ حٌٕمخٕ فٟ Nestle-Alandحٌلخي فٟ 

غ١َ ِـيٞ طم٠َزًخ ػٍٝ ح٩١٦ق. ٠ّىٓ طف١َٔ حٌمَحءس ح١٤ٛي ِٓ ه٩ي "حٌظٛٓغ" فٟ  حٌٕٔخمٌؼخىحص  حٌٍـٛءؿؼً 

، ٌي٠ٕخ ِظَٙ )ػٍٝ ح٤لً( ِٓ حٌظؼٔف ٚحٌٌحط١ش ه٩ي "حٌظط١َٙ ح٤ىرٟ". ٚرخٌظخٌٟحٌىظخرش، ٚحٌمَحءس ح٤لَٜ ِٓ 

ٌيػُ حٌمَحءس حٌظٟ حهظخٍٚ٘خ. فٟ ٗىً آهَ، ًٌٚه  ٜهَأ ِؼ١ٓ، ٚطخٍس أٍٓٛد طف١َٔ طخٍس ،ْوّخ ٠ف٠ً حٌّلٍَٚ

م رزٔخ١ش ٦ػطخء خحٌٛحلغ، لي ٔ٘ه فٟ أٔٗ، فٟ رؼٞ ح٤ك١خْ ػٍٝ ح٤لً، ٠ظُ طمي٠ُ حٌؼزخٍحص كٛي ٔ٘خ١ حٌٕٔ

٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٌٌٖٙ حٌؼزخٍحص  ٌٚىٓ (29)حٌّؼم١ٌٛش ٌٍو١خٍحص حٌظٟ طُ حطوخً٘خ ػٍٝ أٓخّ ح٤ىٌش حٌوخٍؿ١ش ٚكي٘خ .

أ١ّ٘ش كم١م١ش ٌظم١١ُ أىٌش حٌّوط١ٛش، ٌٌٌٚه ٠ٕزغٟ فٟ َِكٍش ِخ أْ ٠ىْٛ ٌٙخ ِخ ٠زٍَ٘خ. ٚفٟ حٌظؼ١ٍك حٌٕٜٟ ػٍٝ 

 ِؼً ٌ٘ح حٌظز٠ََ.  ح٤لً، ٨ ٔؼطٟ ٌ٘ح حٌظز٠ََ أٚ أٞ ِئَٗ ػٍٝ و١ف١ش ا٠ـخى

ط١ٟٛل١ش ٤ٔٛحع وّٕخًؽ حٌظٟ طُ ح٨ٓظ٘ٙخى رٙخ ، رخٌطزغ، ٔـي ِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حٌمَحءحص فٟ أِخوٓ أهَٜ

، ٌىٓ ٌٖ٘ ح٨ٓظ٘ٙخىحص طفً٘ أ٠ً٠خ فٟ طمي٠ُ حٓظـخرش ِٕخٓزش ٌٍٜؼٛرخص حٌّؼخٍس. حٌٕٔخمح٤هطخء حٌظٟ لي ٠َطىزٙخ 

ػٍٝ حٌَغُ " ِف١يًح ٤هطخء حٌٕٔن وظ١ٟٛق ٌّزيأٖ: كَٜح، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، Tischendorf ط١ٕ٘يٍٚف  ٠ميَ

ِٓ حٌو٠ٛع ٩ٌهظزخٍ، ا٨ أْ حٌ٘ٙٛى ٔ٘ؤٚح ٚحٟل١ٓ ليٍ  )أٞ حٌ٘ٙٛى( ؼظُ حٌلخ٨ص ٠ـذ ِٕؼُِٙٓ أٔٗ فٟ ِ

 (30")ح٦ِىخْ ٌّلخوّظُٙ.

Arcenda sunt quae quamvis pluribus probata testibus ex errore librariorum ororta esse 

manifestum vel maxime probabile est.  

 ، ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي:ط١ٕ٘يٍٚف. ٠مٛي ، طظَٙ رؼٞ حٌّ٘خوًط١ٕ٘يٍٚفِخ ٠ٔظ٘ٙي رٗ  ، ػٕيِخ ٕٔظَ اٌِٝٚغ ًٌه

 ٌمي وظذ حٌٕٔخم حٌّظـٌْٛٛ " 

OΤΑΝΑ-ΡΘΗ pro OΤΑΝΑΠΑΡΘΗ Mt 9, 15 et Mc 2, 20  ”. (31) 

فٟ ٠ٌ٘ٓ حٌّىخ١ٔٓ، ٌٌح فّٓ حٌّؼمٛي كمًخ حفظَحٝ كيٚع حٌوطؤ وّخ  ٨ ٠ٛؿي ٜٓٛ ىػُ ٟؼ١ف ؿيًح ٌـ 

 ٔخٓوٛ حٌؼٕخَٛلخَ " ٗ ٠ّ٠ٟ فٟ حٌظؤو١ي:٠يػٟ. ٌىٕ

 ΑΓΓΕΛOΙOΙΕΝ pro ΑΓΓΕΛOΙΕΝ Mc 12،25." (32)  
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ٕ٘خ ٠ظُ طم١ُٔ ح٤ىٌش ح١ٌٜٕش رخٌظٔخٚٞ اٌٝ كي ِخ، ِٚٓ حٌٛحٟق أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ ٠ظو١ً رٌٔٙٛش كيٚع حٌوطؤ 

مخي ِٓ حٌمَحءس ح٤لَٜ اٌٝ ح١٤ٛي، ٌىٓ وخْ ( ٩ٌٔظى٠ظٛؿَف١خ) فٟ أٞ حطـخٖ: وخْ ربِىخْ حٌىظزش أْ ٠ىٍَٚح 

َحف١خ( ٩ٌٔظمخي ِٓ حٌمَحءس ح١٤ٛي اٌٝ حٌمَحءس ح٤لَٜ. ٌٌٌه ٠ّىٓ ؿ)٘خرٍٛ ربِىخُٔٙ أ٠ً٠خ حٌظوٍٟ ػٓ حٌمَحءس 

ٌٚىٓ طظَٙ ِ٘ىٍش أهَٜ. ِٓ  (33). حٌٕٔنح٨ٓظ٘ٙخى رٕفْ ح٨هظ٩ف حٌٕٜٟ ر٘ىً ِؼمٛي ٤ٞ ِٓ هطؤ٠ٓ فٟ 

يٍٚف ٨ ٠ميَ ٜٓٛ ػ١ٕش ٛغ١َس ؿيًح ِٓ ح٤هطخء حٌظٟ حٍطىزٙخ حٌىظزش ّٟٓ طم١ٍي ٜٔٛٙ حٌؼٙي حٌٛحٟق أْ ط١ٕ٘

حٌـي٠ي. كظٝ ٌٛ ٍّٕٓخ أٔٗ لي ٚٛف حطـخٖ حٌوطؤ ر٘ىً ٛل١ق فٟ أِؼٍش، فّخ حٌم١ّش حٌظٟ ٓظلممٙخ ٌٖ٘ ح٤ِؼٍش 

ػ١ٕش ِٓ ٌ٘ح حٌمز١ً ًحص ل١ّش  ر٘ىً ػخَ؟ فٟ حٌٛحلغ، ٓظىْٛ أٞ حٌٕٔخمحٌّؼ١ٕ١ٓ أٚ  حٌٕٔخمٌّؼَفظٕخ رؼخىحص 

، ط١ٕ٘يٍٚفِليٚىس ٌٍغخ٠ش، ػٍٝ ٚؿٗ حٌظلي٠ي ٤ٔٗ ٨ طٛؿي ١ٍٓٚش ٌّؼَفش ِخ اًح وخٔض حٌؼ١ٕش ػ١ٕش طّؼ١ٍ١ش. لخثّش 

ِلمًخ فٟ ، اًح وخْ ط١ٕ٘يٍٚف ٩ػش أِؼٍش ٧ٌٟخفش. ٚ٘ىٌح ٔظؼٍُػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، طزيأ رظمي٠ُ أٍرؼش أِؼٍش ٌٍلٌف ٚػ

ًٔخ. ٌىٕٕخ ٨ ٔظؼٍُ ِخ اًح وخْ ِٓ حٌّلظًّ أَ ٨ أْ  حٌٕٔخم، فبْ ٨هظ٩فخصطل١ٍٍٗ ٌٌٖٙ ح أك١خًٔخ ٠لٌفْٛ ١٠٠ٚفْٛ أك١خ

، ٨ٚ ٔظؼٍُ و١ف١ش طم١١ُ حكظّخ١ٌش وً ٔٛع ِٓ ح٤هطخء ر٘ىً ػخَ. ٚريْٚ كٌف٠ىْٛ وخطذ ِؼ١ٓ لي أٟخف أٚ 

لي كٌفٛح أٚ أٟخفٛح. ١ٓىْٛ ٕ٘خن اغَحء  حٌٕٔخم ٠َ١مش ِخ ٌٍلىُ ػٍٝ ح٨كظّخي، ٌُ ٠ظزك ٌٕخ ِخ ٔمٌٛٗ أوؼَ ِٓ أْ

ٝ ح٤ىٌش رخٌظؤو١ي ٌظىٍّش ٌٖ٘ حٌّؼَفش ح٠ٌٍِٙش رزؼٞ "اػخىس حٌزٕخء حٌظو١ٍ١ش" فٟ كخ٨ص ِليىس، ٌىٓ ٌٖ٘ ٌٓ طٔظٕي اٌ

٠ٜٕؼْٛ فؼ١ًٍخ  حٌٕٔخم، ٠ٜزق ِٓ حٌٛحٟق أْ ِغ ٠ُخىس ِؼَفش حٌَّء رخٌّوط١ٛخص، فٟ حٌٛحلغ (34)حٌٌّوٍٛس .

  (35)ٛع ِٓ حٌوطؤ ٠ّىٓ طو١ٍٗ فٟ ٚلض ِخ أٚ غ١َٖ. أٞ ٔ
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، رؼ٠ٙخ أِؼٍش ػٍٝ أٔٛحع وؼ١َس ِٓ ح٤هطخء 9اٌٝ  4طميَ حٌزَى٠خص حٌٔض حٌظٟ طّض ىٍحٓظٙخ فٟ حٌفٜٛي ِٓ ٚ

فٟ  ، ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أ١ّ٘ظٙخٌىٓ ِؼً ٌٖ٘ حٌّـّٛػخص (37)ِفخؿت. ، ٌٚىٓ رؼ٠ٙخ ٚحٟق ِٚظٛلغ اٌٝ كي ِخ

٨ طميَ ٌٕخ فٟ كي ًحطٙخ حٌظٛؿ١ٙخص ح٩ٌُِش فٟ طم١١ُ حكظّخ٨ص  (38)، حٌٕٔو١شط١ٟٛلخص ٤ٔٛحع ح٤هطخء اػطخثٕخ 

٠ّىٓ أْ ٠وطجٛح رطَق ِؼ١ٕش، ٌٚىٓ ِخ ِيٜ حكظّخ١ٌش حٍطىخد  حٌٕٔخمحٌٕٔن. ِخ ٔلظخؽ اٌٝ ِؼَفظٗ ١ٌْ ِـَى أْ 

 ِؼ١ٓ. ٌوطؤ  هخٙحٌّؼ١ٕ١ٓ ر٘ىً  حٌٕٔخمأٚ  حٌٕٔخم ػِّٛخ
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ر٘ىً  Havet ٚوّخ ٠مٛي ٘خف١ض (39)، ٓظظً ِمظَكخطٕخ ٌَ٘ف لَحءحص ِؼ١ٕش ًحط١ش ٚطؼٔف١ش .ريْٚ ٌٖ٘ حٌّؼَفشٚ

، فبْ لَحءطٕخ حٌّف٠ٍش طظً غ١َ ِئويس ح٨هظ٩فِيٍن، اًح ٌُ ٔظّىٓ ِٓ َٗف و١ف١ش ظٍٙٛ ح٤هطخء فٟ ٚكيس 

ٕ٘خن ٠َ١مش ِخ ٌظز٠ََ ِؼخ١٠َ ح٤ىٌش حٌيحه١ٍش حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ طـٕذ ِؼً ٌٖ٘ حٌّ٘خوً؟ ر٘ىً ػخَ، اًْ، ً٘  (40).

ٌٍظؤ٩ِص حٌّٔزمش كٛي حٌى١ف١ش حٌظٟ ٠ـذ أْ ٠ظَٜف  حٌٍّظزٔشأَ إٔٔخ ِـزَْٚ ػٍٝ ح٨ػظّخى فم٢ ػٍٝ حٌٕيحءحص 

خ١ٌش" ٌّٔخٍ طغ١١َ حٌىظخد؟ طٛفَ "اػخىس رٕخء ه١رخٌميٍحص ح٦لٕخػ١ش ٌٍزخكغ ٌظمي٠ُ ِيػِٛش فم٢  (41)، حٌٕٔخمرٙخ 

" ٠َ١مش ٌٍوَٚؽ ِٓ ٌ٘ح حٌّؤُق ِٓ ه٩ي ِلخٌٚش حوظ٘خف حٌٕٔخمو٠ًٌٛٛ ح٤ٓخ١ٓش كٛي "ػخىحص  ىٍحٓشِٕٙـ١ش 

، رط٠َمش هخ١ٌش ليٍ ح٦ِىخْ ِٓ أٞ حفظَحٟخص ِٔزمش كٛي ٍٓٛن ػٍٝ أْٓ طـ٠َز١ش ٌٍٕٔخمحٌؼخىحص حٌفؼ١ٍش 

ٖ حٌيٍحٓش ٚٔظخثـٙخ ػٍٝ رؼٞ حٌٜؼٛرخص حٌٌّوٍٛس أػ٩ٖ ػٍٝ ح٤لً م. ٠ّىٓ طٛلغ أْ طظغٍذ ِؼً ٌ٘خحٌٕٔ

ح٤ىٌش حٌيحه١ٍش. فٟ حٌّمخَ ح٤ٚي، ٠ّىٓ ٌٍَّء أْ ٠ظٛلغ أْ حٌؼخىحص حٌظٟ ٠ظُ ط١١ِّ٘خ فٟ ٔٔن ٔخٓن  لٛح١ٔٓرخٓظويحَ 

 فٟ ٩ٌهظ٩ف ِظِؿَ ِؼ١ٓ ٓظٔخػي فٟ طم١١ُ لَحءحص طٍه حٌّوط١ٛش. ِؼخي ؿ١ي ػٍٝ ٌ٘ح حٌظل١ٔٓ طميِٗ ِٕخل٘ش

 ، ك١غ ٠مَأ ٔٚ حٌّل٠ٍَٓ:31: 12 ٌٛلخ
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  (42)ٚحٌمَحءحص ح٤هَٜ وخٌظخٌٟ:   حٌي١ًٌ حٌٕٜٟ ٌـ 

 

، لي ح٤لَٜ"حٌمَحءس "طف١٠ً ٙخ فٟ ٔٔوظٗ ِٓ رٕخًء ػٍٝ أْٓ ١ِظِؿَ حٌوخٛش ٥ٌىٌش حٌيحه١ٍش وّخ طُ حٌظؼز١َ ػٕ

 َحءس٠ىْٛ ِٓ حٌّغَٞ حٌٕظَ اٌٝ ل
75

P رؼي ًٌه رطَق  حٌٕٔخم ِٕٙخ ٕ٘خ رخػظزخٍ٘خ حٌمَحءس ح١ٛ٤ٍش، ٚحٌظٟ طٛٓغ

ح ٤ْ ِٚوظٍفش.  ًَ ٔظ
75

P  َٜأليَ ٗخ٘ي ػٍٝ حٌٕٚ، ١ٓىْٛ ٌي٠ٕخ كخٌش طُ ف١ٙخ ط١ٓٛغ حٌمَحءس ح٤ٌٚٝ ٚح٤ل ٟ٘

 طّؼًطٜخىف أٔٙخ ٚحٌظٟ (، 1253 فٟ حٌّوط١ٛش( كظٝ ًٜٔ اٌٝ أ١ٛي لَحءس )33 :6طي٠ٍـ١خً )طلض طؤػ١َ ِظٝ 

ِٚغ  ر٘ىً ِٕخٓذ.ٚ. رخٌظؤو١ي ٠ّىٓ ٤ٞ ٗوٚ أْ ٠ميَ ٌ٘ح حٌظخ٠ٍن ٌٍٕٚ رط٠َمش ِؼمٌٛش طٜي٠ك ٌٍٕٚأكيع 

 : ِظِؿَ، فبْ حٌّل٠ٍَٓ، فٟ حٌٛحلغ، ٨ ٠وظخٍْٚ ألَٜ ٔٚ ٕ٘خ. ٠ٟٛق ًٌه

( ري٨ً ِٓ ر١ِح)وّخ كيع رخٌفؼً فٟ ِوط١ٛش  رـ  طُ حٓظزيحي  ِٗٓ حٌَّؿق أٔ

: 6فٟ ِظٝ  حٌٕٚ حٌّٕخظَِٓ  اىهخيٟ٘   . حٌمَحءسحٌؼىْ

. ٚحكيس ِٓ ه١ٜٛٛخص وخطذ 33
75

P  .١ٍِٗ اٌٝ كٌف ح٠ٌّخثَ حٌ٘و١ٜش ٟ٘ 
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ٚ٘ىٌح، طُ ح٨ٓظ٘ٙخى ر١ًّ وخطذ 
75

P  ح٤ل٦َٜٓمخ١ ح٠ٌّخثَ ِٓ أؿً طز٠ََ حٓظؼٕخء ِٓ حٌمخػيس حٌؼخِش ٌٍمَحءس .

  (45)، ٤ْ ىٍحٓش و٠ًٌٛٛ طٛفَ رؼٞ حٌز١خٔخص حٌٛحٟلش ٌز١خٔٗ .ػخىس رٕخء ه١خ١ٌش٨ ٔؼظّي ػٍٝ ا ٕٚ٘خ

أٞ حٌّوط١ٛخص ح١ٌٛٔخ١ٔش ًحص  —، رخٌطزغ، ؿ١ّغ حٌ٘ٙٛى حٌَث١١ٔ١ٓ ػٍٝ ٔٚ حٌؼٙي حٌـي٠ي ِٓ حٌٕخك١ش حٌّؼخ١ٌش

 ٙخلَحءحطش ٓٓظظُ ىٍح —ٚفٜٛي حٌمَحءحص حٌى١ٕٔش، ِٚوط١ٛخص حٌظَؿّخص، ٚوظخرخص ح٢رخءحٌٕٚ حٌّٔظَّ، 

ِٚخ اٌٝ ًٌه.  حٌظَؿّخص١ِٛي ٚ حٌٕٔو١شرخٌظف١ًٜ ِٓ أؿً طٛف١َ ٔفْ حٌٕٛع ِٓ حٌّؼٍِٛخص حٌّظؼٍمش رخٌؼخىحص 

، ٠ّىٓ ػًّ ِخ طُ ػٍّٗ رـ ٔظ١ـش ٌٌٌهٚطـ٠َز١ش كٛي حٌ٘ٙٛى.  اٌٝ أىٌش حٌَّء٠ّىٓ رؼي ًٌه أْ طٔظٕي طؤو١يحص 
75

P 

َٜ ِٓ أؿً طمي٠ُ طف١َٔحص كم١م١ش ٌى١ف١ش ظٍٙٛ لَحءحص ِؼ١ٕش. فٟ حٌؼي٠ي ِٓ ح٤ِخوٓ ح٤ه 31 :12فٟ ٌٛلخ 

خ فٟ ١ٛخغش حٌظؼ١ّّخص كٛي 46) ًِ ( رخٓظويحَ ِخ طُ حوظ٘خفٗ ٌ٘ٙٛى ِؼ١ٕ١ٓ، ٠ّىٓ ٌٍَّء رؼي ًٌه ح٠ٌّٟ لي

 حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طَطىِ رمٛس ػٍٝ حٌّٔظٕيحص ٔفٔٙخ. لي طئوي ِؼً ٌٖ٘ حٌظؼ١ّّخص ِخ ًوَٖ حٌؼٍّخء حٌٕٔخمػخىحص 

خ. رخٌٕٔزش ٌٍيٍحٓش حٌظٟ طُ اؿَحإ٘خ ٕ٘خ، فبٔٙخ ططَف  ًّ حٌٔخرمْٛ، ٌىٓ ِٓ غ١َ حٌَّؿق أْ ٠ىْٛ ٌ٘ح ٛل١ًلخ ىحث

فٟ حٌٛحلغ، لي ٠ىْٛ أٞ طؼ١ُّ ػٍٝ ح٩١٦ق ِ٘ىٍش،  (47). ح٤لَٜ طف٠ًرخٌفؼً ٛؼٛرخص ؿ١ّٔش ٌمخػيس حٌمَحءس 

ح.  ؿ١يًح أْ ح٤ّٔخ١ حٌّٛؿٛىس فٟ ٗٙٛى ِؼ١ٕ١ٓ ظ٤َٙٔٗ لي  ًَ  طوظٍف حهظ٩فًخ وز١
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 ٌىٓ وً ِخ طُ حوظ٘خفٗ فٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش ِٓ حٌظلم١ك ١ٓىْٛ ٌٗ أٓخّ ٍحٓن. 

ح، اًْ، ٠ّىٓ حٓظويحَ ٌٖ٘ حٌٕظخثؾ ٨طوخً لَحٍحص كٛي  ًَ  اٌٝ ح٨كظىخَح١ٌٜٕش. ٚرٕخًء ػٍٝ ًٌه، فبْ  ح٨هظ٩فخصأه١

ٌمَحٍحص ٓٛف ٠ٔظٕي اٌٝ حٌفلٚ حٌّٔزك ٌٍ٘ٙٛى حٌّؼ١١ٕٓ، ٚرخٌظخٌٟ )لي ٔؤًِ( فٟ ِؼً ٌٖ٘ ح حٌٕٔو١شح٨كظّخ٨ص 

 طـٕذ أٔٛحع حٌّ٘خوً حٌظٟ طُ طلي٠ي٘خ أػ٩ٖ.
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