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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

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

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 إعادة تكوين نص العهد اجلديد :(82الـ)امُلحاضرة 

 بيعي لكل ما تسبقالط تسنتنا اال –اجلزء الثالث 

[The passages discussed above represent just two out of thousands of places in which the 
manuscripts of the New Testament came to be changed by scribes. In both of the 
examples, we are dealing with additions that scribes made to the text, additions of sizable 
length.] Page 68. 

. يف اخس  غيَت على يد الن  ت فيها خمطوطات العهد اجلديد للت  ض  ر  ع  فقط من بُت آالف ادلواضع اليت تـ   ُتع  وض  ي م  غط  ق ت  ب  الفقرات اليت ناقشناىا فيما س  
 .حجمها كبَت , أضافاتصخ يف الن  ا س  , حنن نتعامل مع إضافات أحدثها الن  ادلثالُت كليهما

 س:بُنيان الكتاب الُمقد  

 مكتوب على غ الفو: الكتاب الـم قد س. (6) كتاب كبير 

o مة إىل العهد القدمي والعهد اجلديد. (5) مجموعة كتب  كثَتة م نقس 

 (4) مجموعة إصحاحات كل كتاب م كو ن من. 

 (3) مجموعة أعداد كل إصحاح م كو ن من. 

o (2) مجموعة كلمات كل عدد م كو ن من. 

 (1) روفمجموعة ح كل كلمة م كونة من. 

 حريف التي قد ُتصيب الكتاب:أنواع الت  

 حريف يكون عن طريق ثالثة:الت  

 .اإلضافة 

 .احلذف 

 الت غيَت. 



 [2..... ] أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان شرح كتاب: حتريف

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

 هؤالء الثالثة يتم تفعيلهم في كل ُمكوِّنات الكتاب:

 .إضافة سفر | حذف سفر( سفر( 

 .إضافة إصحاح | حذف إصحاح( إصحاح( 

 .إضافة عدد | حذف عدد | تغيَت عدد( عدد( 

 .إضافة كلمة | حذف كلمة | تغيَت كلمة( كلمة( 

 .إضافة حرف | حذف حرف | تغيَت حرف( حرف( 

 اً:دالحظ جيِّ 

 كون الت حريف بسيط يف احلجم ال يعٍت أنو صغَت أيضاً يف التأثَت 

 قط بإضافة ن قطة أو خط يف ادلخطوطات ولكن نتيجة الت حريف كانت عظيمة جداً كم من حتريف مت  ف 

[Although most of the changes are not of this magnitude, there are lots of significant 
changes (and lots more insignificant ones) in our surviving manuscripts of the New 
Testament.] Page 68, 69. 

( يف خمطوطات العهد اجلديد ن التغيَتات غَت اذلامةم غيَتات اذلامة )وكثَت جداً ة كثَت من الت  و ث   , إال أن  ةسام  غيَتات مل تكن هبذه اجل  م الت  ظ  ع  ومع أن م  
 .ادلوجودة لدينا

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 لألسف جند من كثَت من ادلسيحيُت غَت الـم ثق فُت وغَت القارئُت يف ادلراجع التارخيية 

 استهانة بكثَت من الت حريفات اليت حدثت يف خمطوطات العهد اجلديد, يقول تغيَتات ليست م هم ة 

  ,الت غيَتات ادلقصودة دراسة أسباهبا يف غاية األمهيةاعلم أنو ال يوجد حتريف بال سبب بشكل عام, وبشكل خاص 

 من أجل فهم الت غيَتات بشكل أمشل وأوسع, أنصح بالقراءة الـم كث فة يف الت اريخ ادلسيحي الـم بك ر واذلرطقات 
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[In the chapters that follow we will want to see how scholars began to discover these 
changes and how they developed methods for figuring out what the oldest form of the 
text (or the "original" text) is; we will especially like to see more examples of where this text 
has been changed—and how these changes affected our English translations of the 
Bible.] Page 69. 

ص لن  لكل األقدم الش   حىت يتصو روا من خالذلا وا مناىجر  غيَتات وكيف طو  ة سنرغب يف رؤية كيف بدأ العلماء يف اكتشاف ىذه الت  ي  ال  ول الت  ص  يف الف  
رت ىذه وكيف أث   -اخلاصة باألماكن اليت مت تغيَت الن ص فيها  من األمثلة ادلزيد ؛ سنكون حريصُت بشكل خاص على رؤية"(األصليص "أو الن  )

 .اتنا اإلجنليزية للكتاب ادلقدسغيَتات على ترمجالت  

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ... طبعاً بارت إيرمان ي شَت إىل قضية الن ص األصلي أم الش كل األقدم للن ص يف ادلخطوطات 

 ولكن ى ناك ن قطة أخرى أريد أن أوض حها بشكل جيد, بارت إيرمان يقول إن الت حريفات ت ؤث ر على الًتمجات 

 تالفات كثَتة يف نص  الًت مجات الـم ختلفة وىذا يرجع لالختالفات ادلوجودة بُت ادلخطوطاتطبعاً ىذا ال شكل يف وال ريب, فإننا جند اخ 

 مجات انعكاسات لالختالفات بُت ادلخطوطات  ودائماً ما أقول: االختالفات ادلوجودة بُت الًت 

  مجاتولكن بغض الن ظر عن االختالفات ادلوجودة بُت ادلخطوطات واليت بسببها جند اختالفات بُت  الًت 

 من اللغة اليونانية إىل أي لغة أخرى كثَت من الن ص وص ى ناك أصالً ص ع وبة شديدة يف ترمجة 

  :ى ناك نص  معروف يف ادلخطوطات اليونانية وال توجد اختالفات بُت ادلخطوطات حول ىذا الن صمبعٌت 

 ولكن الـم شكلة ىي: ما ىي الطريقة الصحيحة لًتمجة ىذا الن ص من اليونانية إىل أي ل غة أخرى 

 ! ًىل تتخيل أن تصل الـم شكلة إىل اآليت: ترمجة جتعل ادلسيح عليو السالم خالقاً, وترمجة جتعلو خملوقا  

[I would like to end this chapter simply with an observation about a particularly acute irony 
that we seem to have discovered. As we saw in chapter 1, Christianity from the outset was a 
bookish religion that stressed certain texts as authoritative scripture. As we have seen in 
this chapter, however, we don't actually have these authoritative texts.] Page 69. 

, كانت ادلسيحية منذ البداية ديانة  األول . كما رأينا يف الفصليبدو أننا اكتشفناه َت للسخريةث  أمر م  ب خاصة ظةمبالح ىذا الفصل ببساطة أود  أن أهني
يف الواقع ىذه  , حنن ال منلك, رغم ذلك. وكما رأينا يف ىذا الفصلالك ت ب الـم قد سة صاحبة الس لطانوص باعتبارىا ص  ت على بعض الن  د  كتابية أك  

 .وص الرمسيةص  الن  
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 بارت إيرمان ي ريد أن يقول إننا ال منلك الن ص وص األصلية اليت كانت ت ستخدم يف بداية ادلسيحية 

 ولكن لدينا خمطوطات بعد ىذا العصر مبئات الس نُت, وىذه ادلخطوطات بالتأكيد ال حتتوي على الن ص وص األصلية بشكل سليم 

[This is a textually oriented religion whose texts have been changed, surviving only 
in copies that vary from one another, sometimes in highly significant ways. The task 
of the textual critic is to try to recover the oldest form of these texts.] Page 69. 

. إن شديدة األمهيةىذه االختالفات  يف كثَت من األحيانختتلف الواحدة عن األخرى,  خباقية فقط يف ن س   ىذه ديانة قائمة وفقاً لكتابات مت حتريفها,
 .وصص  لن  ذلذه ا كل األقدمة الش  اولة استعادي ىي م  ص  د الن  اق  ة الن  هم  م  

[This is obviously a crucial task, since we can't interpret the words of the New Testament 
if we don't know what the words were. Moreover, as I hope should be clear by now, 
knowing the words is important not just for those who consider the words divinely inspired. It 
is important for anyone who thinks of the New Testament as a significant book.] 
Page 69. 

كل الذي كانت عليو ر الكلمات الواردة يف العهد اجلديد لو مل نكن نعرف الش  س  ف  أن نـ   , حيث إننا ال ميكنةيب  ص  م هم ة ع   ىذهأن  حضمن الوا
ليس فقط من أجل ىؤالء الذين يعتقدون أن ىذه  م  ه  , معرفة ىذه الكلمات ىي أمر م  اآلن واضحاً  , كما آمل أن يكونذلك باإلضافة إىل. الكلمات

 .ذو مغزىد أن العهد اجلديد كتاب ق  ت  ع  ة من أجل أي شخص يـ  هم  . بل ىي م  من اهلل ى هباالكلمات موح

[And surely everyone interested in the history, society, and culture of Western civilization 
thinks so, because the New Testament, if nothing else, is an enormous cultural artifact, a book 
that is revered by millions and that lies at the foundation of the largest religion of the world 
today.] Page 69. 

, ىو منتج ثقايف إن مل يكن أكثر من ذلك ,, ألن العهد اجلديدذلك بثقافة احلضارة الغربية يعتقدو  ,, واجملتمعاريخبالت   م  ت  ه  وبالتأكيد كل شخص م  
 .اس ألكرب الديانات يف عامل اليوم, وكتاب يوق ره ادلاليُت وميثل األسضخم

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


