
 [1..... ] شرح كتاب: حتريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

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

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

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

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 العلم وعالقته باإليمان :المُحاضرة الثانية

 الُمقدس:االتجاه إلى دراسة مخطوطات الكتاب 

[Surely we have to know what those words were if we want to know how he had 
communicated to us, since the very words were his words, and having some other 
words (those inadvertently or intentionally created by scribes) didn't help us much if we 
wanted to know His words.] Page 5. 

مادامت الكلمات ذاهتا  نريد أف نعرؼ كيف كاف يريد أف يتواصل معنا, وبالتأكيد كاف من الواجب أف نعرؼ ما ىي ىذه الكلمات لو
أف نتعرؼ إىل   لن تساعدنا كثريًا لو أردنا )اليت أحدثها النساخ إف عرضًيا أو بشكل متعمد( ووجود بعض الكلمات األخرى ىي كلماتو,

 كلماتو.

 .فضوؿ معرفة الكلمات احلقيقية ادلوحى هبا من اهلل ىي اليت دفعت بارت إيرماف لالىتماـ بدراسة ادلخطوطات 

 ولكنو أراد االحرتاؼ يف اجملاؿ. لقد َدَرَس بالفعل مبادئ علم النقد النصي يف معهد "مودي" للكتاب الػُمقدس 

 ونانية, اللغة اليت مت استخدامها يف كتابة أسفار العهد اجلديد.كاف عليو أوالً أف يتعلم اللغة الي 

 .)ا احتاج أف يتعلم ُلغات أخرى قددية مثل العربية )العهد القدمي( والالتينية )الكتابات ادلسيحية  وُرَّبم

 يني يف اجملاؿ.ناىيك عن احتياجو لتعلم بعض اللغات احلديثة مثل األدلانية والفرنسية لدراسة كتابات العلماء األوروب 

[I learned the basics of the field known as textual criticism—a technical term for the 
science of restoring the "original" words of a text from manuscripts that have altered 
them.] Page 5. 

تَِقِِن للعلم الػُمختص باستعادة الكلمات "األصلية" لكتاب ما من وىو مصطلح  - "النقد النصي"ػ تعلمت األساسيات يف اجملاؿ ادلعروؼ ب
 خالؿ سلطوطات حتتوي على النص بعد تغيريه.
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 االنتهاء من الدراسة في معهد مودي:

 .ًبعد فرتة دراسة دامت ثالث سنوات أصبح بارت إيرماف أكثر جديمة من ذي قبل ألف ُيصبح عادلاً مسيحيا 

  ماف أف ىناؾ الكثري من األشخاص احلاصلة على دراسات ُعليا وسط الػُمجتمع اإلجنيلي.وجد بارت إير 

 .ولكن ليس ُىناؾ عدد كبري من اإلجنيليني احلاصلني على دراسات ُعليا وسط الػُمجتمع العلماين 

 .فأراد بارت إيرماف أف ُيصبح الصوت الػ "إجنيلي" بني صفوة العلمانيني 

 صوؿ على درجات علمية عجعلو مهىالً للتدريس يف مهسسات علمانية كبرية.سعى إىل ىذا عن طريق احل 

 مرحلة ما بعد معهد مودي:

 .أراد بارت إيرماف أف ُيكمل دراستو اجلامعية وحيصل على درجة البكالوريوس 

 " فقرر االلتحاؽ جبامعة ويتوفWheaton.بػ شيكاجو " 

 ربوه بأنو لن جيد فيها مسيحيني حقيقيني.وقد قاـ ُزمالء بارت بتحذيره من ىذه اجلامعة, وأخ 

 !رغم أف جامعة ويتوف كانت للمسيحيني اإلجنيليني فقط ؟ 

 ولكن ىذا يدؿ على مدى تزمُّت "fundamentalist" .معهد مودي 

 وبالفعل شعر بارت إيرماف بأف ىناؾ حترر "liberal ".أكثر سُلتلف عن ما اعتاد عليو يف معهد مودي 

 مسيحية ُمختلفة: عقائد أو وجهات نظر

[Students talked about literature, history, and philosophy rather than the verbal 
inspiration of scripture. They did this from a Christian perspective, but even so: didn't 
they realize what really mattered ?] Page 6. 

والفلسفة أكثر من احلديث عن الوحي الشفوي للكتاب ادلقدس. كانوا يفعلوف ذلك من  األدب, التاريخ,كاف الطالب يتحدثوف عن 
 ما ىي ادلواضيع الػُمهمة فعالً ؟ أمل يالحظوا ولكن بغض النظر عن ذلك: منظور مسيحي,

 قرر بارت إيرماف من أجل احلصوؿ على ىدفو: وىو أف يكوف الصوت اإلجنيلي يف وسط العلمانيني 

 .أف حيصل على درجة علمية يف شيء آخر غري الكتاب الػُمقدمس, فقرر دراسة األدب اإلجنليزي 

 .وقرر أيضاً أف ُيسخِّر نفسو لدراسة اللغة اليونانية, واليت كانت َّبثابة ادلفتاح لدراسة سلطوطات العهد اجلديد 

 رف "و وثادرس اللغة اليونانية على يد جريالد ىGerald Hawthorneامعة ويتوف." يف ج 

  ًوكاف الدكتور جريالد مسيحياً إجنيلياً سُللصاً, ومل يكن خائفاً أبدا 

 ويتوف, مسيحًيا إجنيلًيا ملتزًما. يف ة بارتمثل معظم أساتذ ىاوثورف كاف 



 [3..... ] شرح كتاب: حتريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

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

 لكنو كاف ال خيشى من توجيو األسئلة حوؿ إديانو. 

 رف.و ع اإلجابات اخلاصة بأسئلة ىاوثوكاف بارت يعترب ىذا يف البداية ضعفاً, وكاف يعتقد أنو ديلك مجي 

 .ولكنو فيما بعد وجد بارت إيرماف أف ىذا ىو االلتزاـ احلقيقي َّبعرفة احلق 

[Hawthorne, like most of my professors at Wheaton, was a committed evangelical 
Christian. But he was not afraid of asking questions of his faith. At the time, I took this 
as a sign of weakness (in fact, I thought I had nearly all the answers to the questions he 
asked); eventually I saw it as a real commitment to truth and as being willing to open 
oneself up to the possibility that one's views need to be revised in light of further 
knowledge and life experience.] Page 6. 

ذلك لكنو كاف ال خيشى من توجيو األسئلة حوؿ إديانو. يف  كاف "ىاوثورف" ,دتاما مثل معظم أساتذيت يف "ويتوف", مسيحًيا إجنيلًيا ملتزًما.
رأيت ولكن يف النهاية  ِن تقريًبا أمتلك مجيع األجوبة عن أسئلتو(؛كنت أعتقد أن ذلك عالمة على الضعف )يف احلقيقة,اعتربت , الوقت

التزاًما حقيقًيا باحلقيقة ورأيت فيو استعداًدا لالنفتاح على إمكانية أف حتتاج أراء اإلنساف للمراجعة يف ضوء اتساع ادلعرفة  أف ذلك كاف
 وخربات احلياة.

 التَّعمُّق في دراسة اللغة اليونانية:

[On a deeper level, however, the experience of learning Greek became a bit troubling 
for me and my view of scripture. I came to see early on that the full meaning and 
nuance of the Greek text of the New Testament could be grasped only when it is read 
and studied in the original language (the same thing applies to the Old Testament, as I 
later learned when I acquired Hebrew).] Page 6. 

مث صرت  على الرغم من ذلك, أصبحت عجربة تعلم اللغة اليونانية إىل حٍد ما رلهدة يل ولنظريت للكتاب ادلقدس. ويف مستوى أكثر عمًقا,
عليو إال عندما نقرأه وندرسو يف لغتو األصلية )نفس  صوؿأرى يف مرحلة مبكرة أف ادلعىن الكامل للنص اليوناين للعهد اجلديد ال ديكن احل

 كما عرفت فيما بعد عندما تعلمت العربية(. ينطبق على العهد القدمي,األمر 

[At the same time, this started making me question my understanding of scripture as the 
verbally inspired word of God. If the full meaning of the words of scripture can be 
grasped only by studying them in Greek (and Hebrew), doesn't this mean that most 
Christians, who don't read ancient languages, will never have complete access to what 
God wants them to know? And doesn't this make the doctrine of inspiration a doctrine 
only for the scholarly elite, who have the intellectual skills and leisure 
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to learn the languages and study the texts by reading them in the original? What good 
does it do to say that the words are inspired by God if most people have absolutely no 
access to these words, but only to more or less clumsy renderings of these words into a 
language, such as English, that has nothing to do with the original words?'] Page 6, 7. 

جعلِن ذلك أشك يف مفهومي حوؿ الكتاب ادلقدس ككلمة اهلل ادلوحاة حرفًيا. لو كاف ادلعىن الكامل لكلمات الكتاب  يف الوقت ذاتو,
 اللذين ال يعرفوف اللغات القددية أال يعِن ذلك أف معظم ادلسيحيني )والعربية(, ديكن احلصوؿ عليو فقط عرب دراستو باللغة اليونانية ادلقدس

؟ وىل ذلك ال جيعل من عقيدة الوحي رلرد عقيدة مالئمة فقط  دلدخل الكامل إىل معرفة ما أرادىم اهلل أف يعرفوهلن يكوف لديهم أبًدا ا
ما  ادلهارات الفكرية والفراغ لتعلم اللغات ودراسة النصوص عرب قراءهتا باللغة األصلية؟ذين ديتلكوف , الأصحاب االطالع الواسعللنخبة 

لكن  طلًقا السبيل إىل ىذه الكلمات,لقوؿ إف ىذه الكلمات موحى هبا من اهلل  لو مل ديلك معظم الناس مُ الفائدة اليت نتحصل عليها با
 ؟ اليت ليس ذلا عالقة بالكلمات األصلية مثل اإلجنليزية, فقط لرتمجات أكثر أو أقل إتقانًا ذلذه الكلمات إىل لغة,

  اً يف ادلخطوطات اليت حوت الكلمات اليونانية.كلما درس بارت إيرماف اللغة اليونانية كلما ازداد تفكري 

 .وكلما ازداد شوقاً لدراسة النقد النصي الذي اعتقد وقتها أهنا ستساعده يف إعادة تكوين النص األصلي للعهد اجلديد 

[The more I studied Greek, the more I became interested in the manuscripts that 
preserve the New Testament for us, and in the science of textual criticism, which can 
supposedly help us reconstruct what the original words of the New Testament were. I 
kept reverting to my basic question: how does it help us to say that the Bible is the 
inerrant word of God if in fact we don't have the words that God in-errantly inspired, 
but only the words copied by the scribes—sometimes correctly but sometimes (many 
times!) incorrectly? What good is it to say that the autographs (i.e., the originals) were 
inspired? We don't have the originals! We have only error-ridden copies, and the vast 
majority of these are centuries removed from the originals and different from them, 
evidently, in thousands of ways.] Page 7. 

والذي  وبعلم النقد النصي, اليت حتتفظ لنا بالعهد اجلديد, كلما صرت أكثر اىتماًما بادلخطوطات كلما تعمقت يف دراسة اليونانية,
ما  واصلت الرجوع إىل سهايل األساسي: حيتمل أف يكوف قادرًا على مساعدتنا على استعادة الكلمات األصلية للعهد اجلديد كما كانت.

 واقع ال منتلك الكلمات ادلعصومة اليت أوحاىا اهلل ,لو كنا يف ال بأف الكتاب ادلقدس ىو كلمة اهلل ادلعصومة ىي الفائدة ادلرجوة من القوؿ
؟ ما الفائدة يف أف نقوؿ إف  (ة)كثري  وإمنا الكلمات اليت نسخها النساخ ػػػػ بطريقة صحيحة أحيانًا وبطريقة غري صحيحة أحيانًا أخرى

وىي بعيدة زمنيًا عن األصوؿ بقروف,  ظمىواألغلبية الع ! ما منتلكو ىو نسخ زلرفة, ؟ حنن ال منتلك األصوؿ األصوؿ كانت موحى هبا
 بآالؼ الطرؽ. بوضوح, ختتلف عنها,
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 :الحقيقة مهما كانت, وليكن ما يكون

 .أراد بارت إيرماف أف يبحث بُعمق أكثر يف الكتاب الػُمقدمس 

  حتت إرشاد من أساتذتو  -بعد أف أهنى دراستو يف جامعة ويتوف يف غضوف عامني قرر- 

 لدراسة النقد النصي للعهد اجلديد. أف ُيسخِّر نفسو 

 .فأرشدوه إىل إف يتعلم على يد أفضل العلماء يف ىذا اجملاؿ: بروس متزجر, والذي كاف يُدرِّس يف معهد برينستوف الالىويت 

 .مرة أخرى: قاـ زمالؤه بتحذيره من أنو لن جيد مسيحياً حقيقياً يف معهد برينستوف الالىويت 

[If learning the "truth" meant no longer being able to identify with the born-again 
Christians I knew in high school, so be it. I was intent on pursuing my quest for truth 
wherever it might take me, trusting that any truth I learned was no less true for being 
unexpected or difficult to fit into the pigeonholes provided by my evangelical 
background.] Page 8. 

 فليكن ما يكوف. ,ثانويةمثل من عرفتهم يف ادلدرسة ال من جديدتعِن أف ال أكوف بعد من ادلسيحيني ادلولودين  ولو أف معرفة "احلقيقة"
قودين إليو, وأنا على ثقة من أف أي حقيقة سأتعلمها ال يقلل من يالذي سواصل حبثي عن احلقيقة مهما كاف الطريق كنت أنوي أف أُ 

 التصنيفات اليت تضعها خلفييت اإلجنيلية. قيمتها كوهنا غري متوقعة أو كوهنا تالئم بصعوبة

 اإليمان في ُمواجهة الحقائق العلمية:

  التفسري بالعربية واليونانية. وؿفصعندما التحق بارت إيرماف َّبعهد برينستوف الالىويت, سجمل ُمباشرة يف 

 .ًوجد أف ىذه الفصوؿ كانت حتدياً من الناحية األكادديية والشخصية أيضا 

[I found these classes to be a challenge, both academically and personally. The academic 
challenge was completely welcome, but the personal challenges that I faced were 
emotionally rather trying. As I've indicated, already at Wheaton I had begun to 
question some of the foundational aspects of my commitment to the Bible as the 
inerrant word of God. That commitment came under serious assault in my detailed 
studies at Princeton. I resisted any temptation to change my views, and found a number 
of friends who, like me, came from conservative evangelical schools and were trying to 
"keep the faith" (a funny way of putting it—looking back—since we were, after all, in a 
Christian divinity program). But my studies started catching up with me.] Page 8. 
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 أما التحدي على ادلستوى العلمي فقد كنت مرحًِّبا بو بشكل كامل, على ادلستوى العلمي والشخصي. وجدت يف ىذه الفصوؿ حتديًا,
كنت بالفعل قد بدأت يف  كما أشرت, ة من الناحية العاطفية.لكن التحديات الشخصية اليت واجهتها كانت على عكس ذلك مزعج

ىذا االلتزاـ كاف عرضة  "ويتوف" يف الشك يف بعض ادلظاىر األساسية يف التزامي حنو الكتاب ادلقدس ككلمة اهلل ادلعصومة من اخلطأ.
 ووجدت عدًدا من األصدقاء, نظري,لتهديدات جدية خالؿ دراسيت التفصيلية يف "برينستوف". قاومت كل زلاولة لتغيري وجهات 

أضحك دائماً عندما أتذكر ىذه ادلقوالت, حيث أننا  ) "مثلي, من مدارس إجنيلية زلافظة وكانوا حياولوف أف "حيافظوا على اإلدياف القادمني,
 (. لكن دراسايت بدأت تستغرقِن.ُكنما يف النهاية برنامج لدراسة الالىوت ادلسيحي

 و تتم الصاحلاتاحلمد هلل الذي بنعمت


