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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 :(72الـ)امُلحاضرة 

 رقسنهاية إجنيل م –اجلزء الثاني 

[The second example that we will consider may not be as familiar to the casual reader of the 
Bible, but it has been highly influential in the history of biblical interpretation and poses 
comparable problems for the scholar of the textual tradition of the New Testament. This 
example comes from the Gospel of Mark and concerns its ending.] Page 65. 

ويفرض , للكتاب ادلقدس, لكنو كان ذا أثر عظيم الشأن يف تاريخ التفسَت الكتايبالعادي  لدى القارئ ادلثال الثاين الذي سنناقشو ردبا ال يكون مألوفاً 
 من إصليل مرقس ويتعلق خباسبتو. فسها على علماء التقليد النصي للعهد اجلديد. إن ىذا ادلثال مأخوذشكالت على الدرجة نمُ 

 نهاية إنجيل مرقس:األحداث قبل 

[In Mark's account, we are told that Jesus is crucified and then buried by Joseph of Arimathea 
on the day before the Sabbath (15:42, 47). On the day after Sabbath, Mary Magdalene and two 
other women come back to the tomb in order properly to anoint the body (16:12). When they 
arrive, they find that the stone has been rolled away.] Page 65. 

عادت  ,(. يف اليوم التايل للسبتٚٗ – ٕٗ:  ٘ٔليوم السابق للسبت )يف ا الرّاميّ  دبعرفة يوسف نَ فِ دُ مث  بلِ صُ قال لنا إن يسوع , يُ رواية مرقسيف 
 .(. عندما يصلن, جيدن أن احلجر قد مت ربريكو بعيداً ٕ -ٔ:  ٙٔدبا لكي يدىنَّ اجلسد )مرمي اجملدلية ونساء أخريات إىل القرب ر 

[Entering the tomb, they see a young man in a white robe, who tells them, "Do not be startled! 
You are seeking Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has been raised and is not 
here—see the place where they laid him?"] Page 65, 66. 

َذا  تـَْنَدِىْشَن! أَنـُُْتَّ َتْطُلْْبَ يَُسوَع النَّاِصرِيَّ اْلَمْصُلوَب. قَْد قَاَم! لَْيَس ُىَو َىُهَنا. ُىوَ  "الَ : , خيربىن أنياب بيضاءيف ث , يرين شاباً دخوذلن إىل القرب وعند
 ."ي َوَضُعوُه فِيوِ اْلَمْوِضُع الَّذِ 



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

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

[He then instructs the women to tell the disciples that Jesus is preceding them into Galilee and 
that they will see him there, "just as he told you." But the women flee the tomb and say 
nothing to anyone, "for they were afraid" (16:48).] Page 66. 

 شيءيهربن من القرب وال يقلن أي  اءلكن النس ."َكَما قَاَل َلُكمْ " ,أهنم سَتونو ىناكربن التالميذ أن يسوع قد سبقهم إىل اجلليل و مث يأمر النساء أن خيُ 
 (.ٛ-ٗ:  ٙٔ") ألَنَـُّهنَّ ُكنَّ َخائَِفاتٍ " ,ألي شخص

 نهاية إنجيل مرقس:أحداث 

[Then come the last twelve verses of Mark in many modern English translations, verses that 
continue the story. Jesus himself is said to appear to Mary Magdalene, who goes and tells the 
disciples; but they do not believe her (vv. 9, 11). He then appears to two others (vv. 12, 14), 
and finally to the eleven disciples (the Twelve, not including Judas Iscariot) who are gathered 
together at table.] Page 66. 

قال , وىي األعداد اليت تواصل احلكاية. يسوع نفسو يُ من الًتصبات اإلصلليزية ادلعاصرةمث تأيت األعداد االثنا عشر األخَتة يف مرقس ادلوجودة يف كثَت 
-ُٕٔت آخرين )األعداد (. فيظهر بعد ذلك إىل اثنٔٔ – ٜعداد ألا) هم مل يصدقوىا؛ لكنَّ أخربت التالميذعنو إنو ظهر دلرمي اجملدلية, اليت ذىبت و 

 على ادلائدة. (, ويف النهاية لألحد عشر تلميذا )االثنا عشر باستثناء يهوذا اإلسخريوطي( الذين اجتمعوا معاً ٗٔ

[Jesus upbraids them for failing to believe, and then commissions them to go forth and 
proclaim his gospel "to the whole creation." Those who believe and are baptized "will be 
saved," but those who do not "will be condemned."] Page 66. 

 ن".ُلص", ومن ال يؤمن "يُدَ د "خيَْ مِ تَ عْ ". من يؤمن ويَـ اخلَلِيَقة لِ كُ كرزوا بإصليلو "لِ فهم باخلروج وأن يُ كلِ مث يُ  هم يسوع على عدم إاماهنم,وخبِ يُ 

[And then come two of the most intriguing verses of the passage: And these are the signs that 
will accompany those who believe: they will cast out demons in my name; they will speak in 
new tongues; and they will take up snakes in their hands; and if they drink any poison, it will 
not harm them; they will place their hands upon the sick and heal them. (vv. 17, 18)] Page 66. 

ََيِْمُلوَن  ُموَن بِأَْلِسنٍَة َجِديَدٍة.للجدل يف الفقرة: َوَىِذِه اآليَاُت تـَْتَبُع اْلُمْؤِمِنَُت: خُيْرُِجوَن الشَّيَاِطَُت بِاْسِْي َويـََتَكلَّ  مث يأيت اثنان من أكثر األعداد إثارة
 (ٛٔ – ٚٔ. )األعداد ونَ أُ فـََيربْ َحيَّاٍت َوِإْن َشرِبُوا َشْيئاً شُلِيتاً الَ َيُضرُُّىْم َوَيَضُعوَن أَْيِديـَُهْم َعَلى اْلَمْرَضى 
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[Jesus is then taken up into heaven, and seated at the right hand of God. And the disciples go 
forth into the world proclaiming the gospel, their words being confirmed by the signs that 
accompany them (vv. 19, 20).] Page 66. 

تو ما يرافقو من آيات حَّ د على صِ هَ شْ وكالمهم يَ  زين باإلصليل,رِ كَ . وأما التالميذ فيخرجون إىل العامل مُ , وجيلس على امُت اهلليـُْرَفع يسوع إىل السماء
 (.ٕٓ – ٜٔاد )األعد

 :النَّصيَّة نهاية إنجيل مرقسُمشكلة 

[It is a terrific passage, mysterious, moving, and powerful. It is one of the passages used by 
Pentecostal Christians to show that Jesus's followers will be able to speak in unknown 
"tongues," as happens in their own services of worship; and it is the principal passage used by 
groups of "Appalachian snake-handlers," who till this day take poisonous snakes in their hands 
in order to demonstrate their faith in the words of Jesus, that when doing so they will come to 
no harm.] Page 66. 

ة. إهنا واحدة من الفقرات اليت يستخدمها ادلسيحيون اخلمسينيون إلظهار أن أتباع يسوع سيكونون وقويَّ  ثَتة للمشاعر,مُ  غامضة, ,رىيبةإهنا فقرة 
دث ذلك يف أثناء طقوس العبادة عندىم؛ وىي الفقرة الرئيسية اليت تستخدمها رلموعات ة" غَت معروفة ذلم, كما َينَ "ألسِ ـ قادرين على التكلم ب

بأهنم عندما يفعلون ذلك لن  ة يف أيديهم لكي يظهروا إاماهنم بكلمات يسوعامَ الذين حىت اليوم امسكون بالثعابُت السّ  ُت األباالتشيُت"عابِ يب الثَّ رِ دَ "مُ 
 يصيبهم أي أذى.

[But there's one problem. Once again, this passage was not originally in the Gospel of 
Mark. It was added by a later scribe.] Page 66. 

 ساخ ادلتأخرون.إصليل مرقس. فلقد أضافها أحد النُّ  من يالً أصِ  شكلة واحدة. مرة أخرى, ىذه الفقرة ليست جزءً ة مُ لكن شَبَّ 

[In some ways this textual problem is more disputed than the passage about the woman 
taken in adultery, because without these final verses Mark has a very different, and hard 
to understand, ending.] Page 67. 

 ة سيكون لو خاسبةتاميَّ انية, ألن مرقس بدون ىذه األعداد اخلِ عن ادلرأة الزّ  صية بطريقة ما ىي أكثر إثارة للجدل من الفقرة اليت تتحدثىذه ادلشكلة النَّ 
 ويصعب فهمها.سُلتلفة جداً 
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[That doesn't mean that scholars are inclined to accept the verses, as we'll see 
momentarily. The reasons for taking them to be an addition are solid, almost 
indisputable. But scholars debate what the genuine ending of Mark actually was, given 
the circumstance that this ending found in many English translations (though usually marked as 
inauthentic) and in later Greek manuscripts is not the original.] Page 67. 

ال امكن اجلدال  كما سنرى بعد حلظات, أن العلماء اميلون لقبول ىذه األعداد. أسباب اعتبارىا إضافة ىي أسباب قوية, وتقريباً  ىذا ال يعٍت,
كثَت من الًتصبات ادلوجودة يف   سليم بأن ىذه اخلاسبة,بشأهنا. لكنَّ العلماء يتجادلون حول ما كانت عليو بالفعل النهاية األصلية إلصليل مرقس, مع التَّ 

 غَت أصلية. ويف بعض ادلخطوطات اليونانية األحدث, (موثوق هباغَت  أهنا اإلشارة دائماً إىل اإلصلليزية )على الرغم من

[The evidence that these verses were not original to Mark is similar in kind to that for the 
passage about the woman taken in adultery, and again I don't need to go into all the details 
here.] Page 67. 

حباجة إىل  ومرة أخرى لستُ  انية,بالفقرة اليت تتحدث عن ادلرأة الزّ ُتشِبو األدلَّة اخلاصة إصليل مرقس  من على أن ىذه األعداد مل تكن أصالً  دلَّةاأل
 خول يف التفاصيل ىنا.الدُّ 

[The verses are absent from our two oldest and best manuscripts of Mark's Gospel, 
along with other important witnesses; the writing style varies from what we find 
elsewhere in Mark; the transition between this passage and the one preceding it is 
hard to understand (e.g., Mary Magdalene is introduced in verse 9 as if she hadn't been 
mentioned yet, even though she is discussed in the preceding verses; there is another problem 
with the Greek that makes the transition even more awkward); and there are a large number 
of words and phrases in the passage that are not found elsewhere in Mark.] Page 67. 

ا صلده يف تابة فيها خيتلف عمّ أسلوب الكِ  صليل مرقس, إىل جانب شواىد أخرى ىامة؛ فمثالً إل يف أقدم وأفضل سلطوطاتنا غَت موجودةىذه األعداد 
كما  ٜ , يتم التعريف هبا يف العدد )مرمي اجملدلية, مثالً  اليت تسبقها يصعب فهمو الفقرةرة بعد االنتقال إىل أحداث ىذه الفقأي مكان آخر يف مرقس؛ 

حول ىذا التَّ  شكلة أخرى مع اللغة اليونانية جيعل حىتة؛ ىناك مُ قَ ابِ حدث عنها يف األعداد السّ لو كانت مل تذكر من قبل, على الرغم من أهنا مت التَّ 
  من الكلمات واجلمل يف الفقرة ليس ذلا وجود يف أي مكان آخر يف مرقس.أكثر صعوبة(؛ وىناك عدد كبَت

[In short, the evidence is sufficient to convince nearly all textual scholars that these verses 
are an addition to Mark.] Page 67. 

 صليل مرقس.إل إضافة أن ىذه األعدادب تقريباً  نقد النصيإلقناع كل علماء ال يةكاف  دلَّةباختصار, األ
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[Without them, though, the story ends rather abruptly. Notice what happens when these 
verses are taken away. The women are told to inform the disciples that Jesus will precede 
them to Galilee and meet them there; but they, the women, flee the tomb and say nothing 
to anyone, "for they were afraid." And that's where the Gospel ends.] Page 67. 

قال يُ  ذ  ىذه األعداد.فاجئ للغاية. انتبو دلا سيحدث عندما ربُ بشكل مُ  تنتهيذبعل القصة  غياب ىذه األعدادمع أخذ ما سبق يف االعتبار, 
ألي شخص  يءلن أي شالنساء, يهربن من القرب وال يقُ  :أي ن,هُ رأة أن زبرب التالميذ أن يسوع سيسبقهم إىل اجلليل وسيلتقيهم ىناك؛ لكنَـّللم

 ". وىنا ينتهي اإلصليل.ئَِفاتٍ "ألَنَـُّهنَّ ُكنَّ َخا

[Obviously, scribes thought the ending was too abrupt. The women told no one? Then, 
did the disciples never learn of the resurrection? And didn't Jesus himself ever appear to them? 
How could that be the ending! To resolve the problem, scribes added an ending.] Page 67. 

ىل التالميذ مل يعرفوا على اإلطالق حبدوث القيامة ؟  ؟ إذن, اً النساء مل خيربن أحد. ىل للغاية حادَّةساخ اعتقدوا أن اخلاسبة كانت من الواضح أن النُّ 
 ساخ خاسبة من عندىم.! حلل ىذه ادلشكلة, أضا  النُّ  ذلا من خاسبة ؟  يا وىل يسوع نفسو مل يظهر ذلم أبداً 

Note 19: In fact, there were different endings added by different scribes—not just the final 
twelve verses familiar to readers of the English Bible. For an account of all the endings, see 
Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2d ed. (New 
York: United Bible Society, 1994), 102, 106. 

 نجيل مرقس:النِّهايات األربعة إل

 ال توجد هناية أصالً ! )اإلصليل ينتهي عند العدد الثامن( .ٔ

 هناية قصَتة ُمضافة بعد العدد الثامن .ٕ

 النهاية الطويلة ادلعروفة يف الًتصبات التقليدية .ٖ

 هناية طويلة ُمفصَّلة .ٗ

 

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

"But they reported briefly to Peter and those with him all that they had been told. And after 
this Jesus himself sent out by means of them, from east to west, the sacred and imperishable 
proclamation of eternal salvation" (Page 323) 

 

 النِّهاية الطَّويلة الُمفصَّلة:

And they excused themselves, saying, "This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who 
does not allow the truth and power of God to prevail over the unclean things of the spirits. 
Therefore reveal your righteousness now"—thus they spoke to Christ. And Christ replied to 
them, "The term of years of Satan's power has been fulfilled, but other terrible things draw 
near. And for those who have sinned I was delivered over to death, that they may return to the 
truth and sin no more, that they may inherit the spiritual and imperishable glory of 
righteousness that is in heaven." (Page 81) 

 

[Some scholars agree with the scribes in thinking that 16:8 is too abrupt an ending for a 
Gospel. As I have indicated, it is not that these scholars believe the final twelve verses in our 
later manuscripts were the original ending—they know that's not the case—but they think 
that, possibly, the last page of Mark's Gospel, one in which Jesus actually did meet the 
disciples in Galilee, was somehow lost, and that all our copies of the Gospel go back to this 
one truncated manuscript, without the last page.] Page 67, 68. 

يتجاوز احلد ادلعقول بالنسبة خلاسبة إصليل.  جداً  ىو هناية مت بًتىا بشكل مفاجئ ٛ:  ٙٔساخ حول االعتقاد بأن العدد بعض العلماء يتفقون مع النُّ 
 هاية األصليةل النِ ثِ ا سبُ , أن ىؤالء العلماء يؤمنون بأن األعداد االثنا عشر األخَتة ادلوجودة يف سلطوطاتنا احلديثة نسبيِّ كما أشرت من قبل ,ال يعٍت ىذاو 
تالميذه يف اجلليل, من با من مرقس, اليت يلتقي فيها يسوع فعليِّ  خَتةلكنهم يعتقدون أن الصفحة األ - ىم يعلمون أن ىذا ليس صحيحاً  -
 بدون صفحتها األخَتة. حتمل, أن تكون قد ُفِقَدت بطريقة ما, ويعتقدون أن كل نسخنا من اإلصليل تعود لتلك ادلخطوطة ادلبتورةمُ ـال
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[That explanation is entirely possible. It is also possible, in the opinion of yet other scholars, 
that Mark did indeed mean to end his Gospel with 16:8.] Page 68. 

Note 20: See Ehrman, The New Testament, chap. 5, esp. 79,80. 

 .ٛ:  ٙٔإصليلو بالعدد  نهيأن ي أن مرقس مل يكن يقصد حقاً  يف رأي علماء آخرين, ,اً ومن اجلائز أيض .ىذا التفسَت جائز سباماً 

[It certainly is a shocker of an ending. The disciples never learn the truth of Jesus's 
resurrection because the women never tell them. One reason for thinking that this could 
be how Mark ended his Gospel is that some such ending coincides so well with other motifs 
throughout his Gospel.] Page 68. 

يدفعنا للتفكَت  بذلك على اإلطالق. بقي سبب وحيد فقط حقيقة قيامة يسوع ألن النساء مل خيربهنم عة. التالميذ مل يعلموا أبداً روِ ىي بالتأكيد هناية مُ 
 مع دوافع أخرى يف كل مكان من إصليلو. أن مثل ىذه النهاية تتوافق جيداً  :أال وىو ,ي هبا إصليلوبأن ىذه ردبا تكون الطريقة اليت اختارىا مرقس لينه

 

 ُمرقس كتب نهاية ولكنها مفقودة ! :العلماء الذين يقولون بأن

أنو يتوقَّف يف نسخو األصلية  ُىناك حقيقة ُمثَتة يف إصليل مرقس وىي]. ٘ٔو ٗٔصـ -, إصليل مرقس, دار الثقافة تفسير العهد الجديدوليم باركلي: 
( فليست موجودة يف أقدم النُّّسخ وأصحها, كل ما ُىناك ىو أهنا وجدت ُمؤخَّراً يف نسخ أقل قيمة ٕٓ-ٜ: ٙٔ, أما األعداد الباقية )ٛ:  ٙٔإىل حد 

أن يكون كاتبها ىو نفس كاتب اإلصليل. ومن الّناحية  وُمتأِخرة يف ترتيبها الزَّمٍت. كما أن أسلوهبا اللغوي خيتلف عن بقيَّة اإلصليل حىت أنو يستحيل
فهي هناية فجائيَّة تعسُّفيَّة. وذلذا فأمامنا أحد احتمالُت, األول: إما أن يكون مرقس قد  ٛ: ٙٔاألخرى صلد أنو من غَت ادلعقول أن يتوقَّف مرقس عند 

أن تكون النُّسخة األصليَّة لإلصليل قد بلى جزؤىا األخَت؛ فلقد  -أقرب االحتمالُت وىذا  -اسُتشهد قبل أن يتم كتابة إصليلو, وىذا بعيد الوقوع, وإّما 
ً أن تكون صبيع نَُسخ ىذا اإلصليل قد ضاعت و  مل تبقى جاء وقت فيو أمهلت الكنيسة إصليل مرقس وفضَّلت عليو إصليلّي مىت ولوقا, ومن اجلائز جدا

 [كان األمر كذلك فلقد كانت الكنيسة إذاً يف خطر فقد أىّم إصليل ُكِتب عن حياة ابن اهلل.منها سوى نُسخة واحدة بلى جزؤىا األخَت. فإذا  

ً بأسباب قوية, أن اخلاسبة احلالية ]. ٖٕو ٕٕصـ - الكنيسة األسقفيَّة بالقاىرة, المدخل إلى الكتاب الـُمقدَّسحبيب سعيد:  وادلعرو  مثالً, مؤيَّدا
كتبها مرقس نفسو, وإن خاسبتو اليت كتبها يف الصفحة األخَتة قد ضاعت بعد أن كتبها ومل امكن العثور عليها.   لبشارة مرقس ليست ىي اخلاسبة اليت

األوىل اليت   وضلن نعلم اآلن أن الكتب الـُمجلَّدة بالورق تتمزق صفحاهتا األخَتة عادة, وتنفصل عن بقية الكتاب, فباألوىل َيدث ىذا يف تلك األيام
 [ا أوراق الربدي للكتابة ومل يكن التَّجليد قد ُعر .كانت ُتستخدم فيه

:  ٙٔصلد يف إصليل ق. مرقس اآليات )]. ٕٕٙصـ -, دراسة وتفسَت وشرح, دار القديس أنبا مقار اإلنجيل بحسب القديس مرقسمىت ادلسكُت: 
( فقد أثبتت أحباث العلماء الـُمدِققُت أهنا ُفقدت من ٕٓ-ٜ:  ٙٔ( ُمسجَّلة بقلمو وروحو وقد شرحناىا. أّما اآليات االثنتا عشرة الباقية )ٛ-ٔ

االثنتا عشرة صبعها اإلصليل, وقد أُعيد كتابتها بواسطة أحد التالميذ السَّبعُت الـُمسمَّى ـب أريستون. وىذا التلميذ عاش يف القرن األول. وىذه اآليات 
مة. وىذه اآليات مل نتعرَّض ذلا ومل نشرحها, ولكن أعطينا عوضاً عنها شرحاً ُمفصَّالً دلعٌت أريستون من إصليل ق. يوحنا وإصليل ق. لوقا لُيكِمل هبا القيا

 [القيامة وحقيقتها الرُّوحيَّة بل وسرَّىا أيضاً.



 [8..... ] شرح كتاب: ربريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

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

 العلماء الذين يقفون على الحياد

وُىناك سؤال مل يلق جواباً: كيف كانت خاسبة ]. ٕٗٔصـ -, صبعّيات الكتاب الـُمقدَّس يف ادلشرق ترجمة اآلباء اليسوعيينالكتاب الـُمقدَّس: 
( قد ُأضيفت لتخفيف ما يف هناية كتاب من توقف فجائي يف اآلية ٕٓ - ٜ/  ٙٔالكتاب ؟ من الـُمسلَّم بو على العموم أن اخلاسبة كام ىي اآلن )

تكفي الختتام  ٚإىل تقليد الًتائيات يف اجلليل يف اآلية . ولكننا لن نعر  أبدًا ىل فُِقدت خاسبة الكتاب األصليَّة أم ىل رأي مرقس أن اإلشارة ٛ
 [روايتو.

إن تقليد ادلخطوطة واألسلوب يوحيان بأن ]. ٕٙٔصـ -, العهد اجلديد, اجلزء األول, دار الثقافة الخلفيَّة الحضارية للكتاب الـُمقدَّسكريج كينر: 
, مع أن عددًا قلياًل من العلماء )مثل: وليم فارمر( قد دافع عن فكرة أهنا ُكتِبت بيد ىذه األعداد كانت من الـُمرجَّح إضافة ُمبِكرة إلصليل مرقس

 [مرقس. على أي حال, فُمعظم زُلتويات ىذه األعداد موجودة يف مواضع أخرى يف األناجيل.

(. ٛ:  ٙٔ"ألنَـُّهنَّ ُكنَّ خائفات" )]. ٜٚصـ -, ترصبة: بولس الفغايل, دار ادلشرق ببَتوت دليل إلى قراءة اإلنجيل كما رواه مرقسجان دلوزم: 
ف ُىنا وأن ما يلي وينتهي اخلرب ُىنا مقطوعاً: مل ينقلن إىل التالميذ الكالم الذي ضبَّلهّن إياه ادلالك. وادلسألة تتعقَّد, حُت نعر  أن نص مرقس يتوقَّ 

زيد ُىنا لُيصِحح الشُّعور الغريب الذي ينتابنا حُت نرى النَّص وكأنَّو  ( ليس من قلمو وىو ناقص يف سلطوطات كثَتة, ويعود إىل القرن الثاين.ٕٓ - ٜ)
ِتح القرب مل ينتِو. لن نعر  يوماً ىل كان مرقس قد استدرك ىذا األمر, فكتب هناية ضاعت لسبب من األسباب, أم ىل ظنَّ أن كتابو انتهى بعد ان فُ 

قولة جداً ألنو ليس من الضروري يف كتابو أن تنقل النساء إىل التالميذ الكالم الذي ضُبِلنو, فيسوع وأُعلِنت بُشرى القيامة. ىذه اإلمكانيَّة األخَتة مع
 [.(ٕٛ:  ٗٔسبق ونبَّههم إىل ذلك يف العشاء األخَت )

كون قد قدَّمت هبذا يرتاح ضمَتي إذ أ]. ٖٔٙصـ -, دراسة وتفسَت وشرح, دار القديس أنبا مقار  اإلنجيل بحسب القديس مرقسمىت ادلسكُت: 
يًتك احلديث  للقارئ مفهوماً حقيقياً عن القيامة دبا يتناسب مع اجلزء الضائع من هناية إصليل ق. مرقس, بل ردبا يكون ىذا القديس البارع قد قصد أن

الكلمات أن تعرِب عنو. ىذا ىو رأينا يف عن القيامة غَت منتٍو كدعوة منو لقارئ إصليلو أن امتد بالتأمل احلر يف معٌت القيامة فوق ما تستطيع األلفاظ و 
 [معٌت اجلزء الناقص من األصحاح السادس عشر يف إصليل ق. مرقس كما يراه قبطي عاش إصليل ق. مرقس وأحبَّو, بل عشقو.

 

 مراجع أخرى ُمفيدة يجب التَّعليق عليها:

 (.ٖٕٔصـو  ٖٕٓصـ, الغال , دار الثقافة )المدخل إلى العهد الجديدفهيم عزيز: 

 (.ٖٕٓصـو  ٜٕٕصـ ,الغال , العهد اجلديد, إصليل مرقس, دار الثقافة )التَّفسير الحديث للكتاب الـُمقدَّسأالن كول: 

 (ٕٙٓصـو  ٕ٘ٓصـ, الغال صور الفرنسيسكاين ), دراسة وشرح, ترصبة: منإنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقسجاك ماسون اليسوعي: 

 (ٕٚٔصـو  ٕٙٔصـو  ٕ٘ٔصـو  ٕٗٔصـ, الغال , البشائر األربع وسفر األعمال, دار الثقافة )ُمقدِّمات أسفار الكتاب الـُمقدَّسرضا عديل: 
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[As students of Mark have long noticed, the disciples never do seem to "get it" in this Gospel 
(unlike in some of the other Gospels). They are repeatedly said not to understand Jesus 
(6:51, 52; 8:21), and when Jesus tells them on several occasions that he must suffer and die, 
they manifestly fail to comprehend his words (8:31, 33; 9:30, 32; 10:33, 40).] Page 68. 

)خبال  بعض األناجيل األخرى(. فاإلصليل يقول ال يبدوا أن التالميذ فهموا أبداً حبسب ىذا اإلصليل  ,من فًتة طويلة فكما الحظ دارسوا إصليل مرقس
أمل واموت, ناسبات عديدة أنو ينبغي أن يت(, وعندما يقول ذلم يسوع يف مُ ٕٔ:  ٛ؛  ٕ٘ – ٔ٘:  ٙهموا يسوع )أهنم مل يف وتكراراً  عنهم مراراً 

 (.ٓٗ -ٖٖ:  ٓٔ؛ ٕٖ – ٖٓ:  ٜ؛ ٖٖ – ٖٔ: ٛيفشلون بوضوح يف فهم  كلماتو )

ألَنَـُّهْم مَلْ يـَْفَهُموا بِاألَْرِغَفِة ِإْذ َكاَنْت  15يَنِة َفَسَكَنِت الرِيُح فـَُبِهُتوا َوتـََعجَُّبوا يِف أَنـُْفِسِهْم ِجّداً ِإىَل اْلَغايَِة َفَصِعَد إِلَْيِهْم ِإىَل السَّفِ  15) 15-15/  6مرقس 
 (قـُُلوبـُُهْم َغلِيظًَة.

 «َكْيَف الَ تـَْفَهُموَن؟»فـََقاَل ذَلُْم:  55/  8مرقس 

َواْلَكتََبِة َويـُْقَتَل َوبـَْعَد ثالَثَِة أَيَّاٍم يـَُعِلُمُهْم أَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن يـَْنَبِغي أَْن يـََتَأملََّ َكِثَتًا َويـُْرَفَض ِمَن الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة  َوابـَْتَدأَ  15) 11-15/  8مرقس 
يـَُقوُم. 

اْذَىْب َعٍِت يَا َشْيطَاُن ألَنََّك الَ تـَْهَتمُّ »فَالْتَـَفَت َوأَْبَصَر تالَِميَذُه فَانـْتَـَهَر بُْطُرَس قَائالً:  11َدأَ يـَْنَتِهرُُه. َوقَاَل اْلَقْوَل َعالَنَِيًة فََأَخَذُه بُْطُرُس ِإلَْيِو َوابـْتَ  15
 («.دبَا لِلَِّو َلِكْن دبَا لِلنَّاسِ 

يُرِْد أَْن يـَْعَلَم أََحٌد َوَخرَُجوا ِمْن ُىَناَك َواْجَتاُزوا اجْلَلِيَل وملَْ  13) 15-13/  9مرقس 
ألَنَُّو َكاَن يـَُعِلُم تاََلِميَذُه َويـَُقوُل ذَلُْم ِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن يَُسلَُّم ِإىَل  15

أَْيِدي النَّاِس فـَيَـْقتُـُلونَوُ َوبـَْعَد أَْن يـُْقَتَل يـَُقوُم يِف الْيَـْوِم الثَّاِلِث. 
 (ْوَل َوَخاُفوا أَْن يَْسأَلُوُه.َوأَمَّا ُىْم فـََلْم يـَْفَهُموا اْلقَ  15

[Maybe, in fact, they never did come to understand (unlike Mark's readers, who can 
understand who Jesus really is from the very beginning). Also, it is interesting to note that 
throughout Mark, when someone comes to understand something about Jesus, Jesus orders 
that person to silence—and yet often the person ignores the order and spreads the news 
(e.g., 1:43, 45).] Page 68. 

)خبال  قرّاء إصليل مرقس, الذين يستطيعون أن يفهموا من ىو ادلسيح يف الواقع من  يفهموا يف واقع األمر, مل يكن بإمكاهنم على اإلطالق أن ,ادبَّ رُ 
يأمر يسوع  ما عن ادلسيح, يء, عندما يتمكن شخص ما من فهم شالحظ أنو يف كل موضع من إصليل مرقسريف أن نُ , من الطَّ أول األمر(. أيضاً 
 (.٘ٗ – ٖٗ:  ٔ تجاىل األمر ويذيع اخلرب )انظر مثالً ما ي إال أن الشخص كثَتاً  - وتكُ ىذا الشخص بالسُّ 

ِإْن أَرَْدَت »فَأََتى إِلَْيِو أَبـَْرُص يَْطُلُب ِإلَْيِو َجاثِيًا َوقَائاًِل لَوُ:  53َياِطَُت. َفَكاَن َيْكرُِز يِف رَلَاِمِعِهْم يِف ُكِل اجْلَلِيِل َوخُيْرُِج الشَّ  19) 51 - 19/  5مرقس 
فَانـْتَـَهرَُه َوأَْرَسلَوُ  51ْنُو الْبَـَرُص َوَطَهَر. فَِلْلَوْقِت َوُىَو يـََتَكلَُّم َذَىَب عَ  55«. أُرِيُد فَاْطُهرْ »فـََتَحنََّن يَُسوُع َوَمدَّ يََدُه َوَلَمَسُو َوقَاَل لَُو:  55« تـَْقِدْر أَْن ُتَطِهَريِن!

َوأَمَّا ُىَو َفَخرََج  51«. بَِل اْذَىْب أَِر نـَْفَسَك لِْلَكاِىِن َوَقِدْم َعْن َتْطِهَِتَك َما أََمَر بِِو ُموَسى َشَهاَدًة ذَلُمْ  اْنُظْر اَل تـَُقْل أَلَحٍد َشْيئا  »َوقَاَل لَُو:  55لِْلَوْقِت 
 (جاً يِف َموَاِضَع َخالِيَةٍ وََكانُوا يَأُْتوَن إِلَْيِو ِمْن ُكِل نَاِحَيٍة.ابـَْتَدأَ يـَُناِدي َكِثَتاً َويُِذيُع اخْلَبَـَر َحىتَّ مَلْ يـَُعْد يـَْقِدُر أَْن يَْدُخَل َمِديَنًة ظَاِىراً بَْل َكاَن َخارِ وَ 
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[How ironic that when the women at the tomb are told not to be silent but to speak, they also 
ignore the order—and are silent!] Page 68. 

 ويصمُت ! - اً , فإذ هبن يتجاىلن األمر أيضيصمُت بل يتكلمن قال للنساء عند القرب أن الأنو عندما يُ  ,يةخرِ ثَت للسُّ يالو من أمر مُ 

[In short, Mark may well have intended to bring his reader up short with this abrupt ending—a 
clever way to make the reader stop, take a faltering breath, and ask: What?] Page 68. 

وىو يًتنَّح من فرط  وىي طريقة ذكية جلعل القارئ يتوقف, ويأخذ نفساً  -ادَّة ذه النهاية احلهب ندىشاً قارئو مُ  جيعلأن  مرقسد تعمَّ  باختصار, ردبا
 ويسأل: ما ىذا ؟ الـُمفاجأة

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


