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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 

 أول نُسخة يونانية مطبوعة للعهد الجديد :(13الـ)المُحاضرة 

[As I have indicated, the text of the New Testament was copied in a fairly standardized form 
throughout the centuries of the Middle Ages, both in the East (the Byzantine text) and in the 
West (the Latin Vulgate).] Page 75. 

 جلاتا)النص البيزنطي( أو يف الغرب )الف سواء يف الشرق ور الوسطى,صُ عرب قرون العُ يف منهجي واحًتا شكلبالعهد اجلديد نُِسخ  , نصّ كما أشرتُ 
 الالتينية(.

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًالنَّص البيزنطي ُُيثِّل أغلبيَّة ادلخطوطات الـُمتأخِّرة, بعد القرن التاسع تقريبا 

 ديأغلبيَّة سلطوطات الفاجلات الالتينية بعد القرن السادس ادليال 

  أفضل شواىدنا للنص "األصلي" للعهد اجلديد ىذه ادلخطوطات ىي ن من اخلطأ الفادح االعتقاد بأنسيكو 

[It was the invention of the printing press in the fifteenth century by Johannes 
Gutenberg (1400-1468) that changed everything for the reproduction of books in general and 
the books of the Bible in particular.] Page 75. 

يتعلق بإعادة  يء( ىو الذي غَتَّ كل شٛٙٗٔ - ٓٓٗٔ) جوتنربج يوىانسيف القرن اخلامس عشر ادليالدي على يد  لقد كان اخًتاع ماكينة الطباعة
 س بشكل خاص.قدَّ مُ ـب الكتاب التُ وكُ  ب بشكل عامتُ إنتاج الكُ 
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[By printing books with moveable type, one could guarantee that every page looked 
exactly like every other page, with no variations of any kind in the wording. Gone 
were the days when transcribers would each produce different copies of the same text by 
means of accidental and intentional alterations. What was set in print was set in stone.] 
Page 75. 

لكل صفحة أخرى, من غَت  اً اللة امامروج كل صفحة يف صورة شلُ أصبح اإلنسان باستطاعتو أن يضمن خ كة,تحرِّ مُ ـب باحلروف التُ طباعة الكُ  عن طريق
تلفة من سلُ  اً خسَ ى نُ دَ على حِ  ّساخ ينتجون فيها كل  كان الن   ص من أي نوع كان. لقد ذىبت بال رجعة تلك األيام اليتود اختالف يف صياغة النَّ جُ وُ 

 قش على احلجر.باعة ُيالل النَّ كتب باستخدام آلة الطِّ دة. ما أصبح يُ تعمَّ مُ ـغيَتات غَت ادلقصودة أو تلك الص ذاتو عرب التَّ النَّ 

[Moreover, books could be made far more rapidly: no longer did they need to be copied 
one letter at a time. And, as a result, they could be made much more cheaply. Scarcely 
anything has made a more revolutionary impact on the modern world than the printing press; 
the next closest thing (which may, eventually, surpass it in significance) is the advent of the 
personal computer.] Page 75, 76 

عملية اإلنتاج أصبحت أقل  نتيجة لذلك,و  .مل نُعد يف حاجة للنَّسخ حرفاً حبرف :أصبحت عملية أسرع بكثَت بتُ الكُ  صناعة ,باإلضافة إىل ما سبق
باعة )والذي األقرب يف تألَته بعد الطِّ  يءشقارنة دباكينة الطباعة؛ الاصر مُ عمُ ـا على العامل الجذري   اً أحدث تألَت  يء. ردبا ليس ىناك أي شتكلفة بكثَت

 ُيتاز عنها بشكل كبَت( ىو ظهور الكمبيوتر الشخصي. لة هنائية,حصِّ كمُ  ا,دبَّ رُ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًمراراً وتكراراً  ىذه النِّقاط أشرنا إليها سابقا 

 غياب العوامل اليت أدَّت إىل تطابق الن َسخ يف عصر الطِّباعة 

 دَّت إىل اختالف الن َسخ يف الُعُصور القدُيةىي اليت أ 

 :هذه العوامل تتلخَّص في اآلتي 
o أدوات كتابيَّة بدائيَّة 

o تفاوت مهارات الن ّساخ 

o طريقة كتابة ادلخطوطات القدُية 

o التَّحريف ادلقصود ألناء عمليَّة النَّسخ 

 مجيع ىذه العوامل اختفت عند االستعانة دباكينات الطِّباعة 
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[The first major work to be printed on Gutenberg's press was a magnificent edition of the 
Latin (Vulgate) Bible, which took all of 1450-56 to produce. 6 In the half century that 
followed, some fifty editions of the Vulgate were produced at various printing houses in 
Europe.] Page 76. 

 عاميّ فًتة بُت (, الذي استغرقت طباعتو الالفاجلاتس الالتيٍت )قدَّ مُ ـسخة رائعة من الكتاب الجوتنربج كان نُ  ماكينةأول عمل ضخم مّت طباعتو على 
 يف أوروبا.طباعة سُلتلفة  بيوت يف "الفاجلاتحوايل مخسُت نسخة من " مت إنتاج ,نصف القرن الـُمقبل . يفمٙ٘ٗٔو  مٓ٘ٗٔ

Note 6. For fuller information on this, and on the other printed editions discussed in the 
following pages, see Metzger and Ehrman, Text of the New Testament, chap. 3. 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 كون الفاجلات أول كتاب مطبوع ُتوضِّح دبا ال يدع رلاالً للشك 

 دام الفاجلات يف الغرب كـ "الكتاب الـُمقدَّس الرَّمسي" للكنيسةحقيقة كثرة استخ 

[It may seem odd that there was no impulse to produce a copy of the Greek New 
Testament in those early years of printing. But the reason is not hard to find: it is the one 
already alluded to.] Page 76. 

ب يسهل بَ باعة. لكن السَّ مر الطِّ رة من عُ بكِّ مُ ـسخة من العهد اجلديد باليونانية خالل ىذه السنوات الأنو مل يكن ىناك حافٌز لطباعة نُ  اً ا يبدو غريبدبَّ رُ 
 بب الذي أشرنا إليو من قبل بالفعل.إنو السَّ  اكتشافو:

[Scholars throughout Europe—including biblical scholars—had been accustomed for nearly a 
thousand years to thinking that Jerome's Vulgate was the Bible of the church (somewhat 
like some modern churches assume that the King James Version is the "true" Bible).] Page 76. 

ة يَّ عبِ على االعتقاد بأن ترمجة جَتوم الشَّ  اً معتادين خالل ألف عام تقريب -سقدَّ مُ ـلكتاب الدبا فيهم علماء ا - لقد كان العلماء يف أضلاء أوروبا
سخة ادللك جيمس ىي الكتاب ادلقدس عاصرة من أن نُ مُ ـما يشبو ما تفًتضو بعض الكنائس ال يء)ش سقدَّ مُ ـىي كتاب الكنيسة ال (الفاجلات)

 يح"(.حِ "الصَّ 
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 يونانية:الة سخ  الن  لتأخير إنتاج  ىخر أب اسبأُهناك 

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition, The Pre-critical Period. 

Page 138. [In the first place, the production of fonts of Greek type necessary for a book of any 
considerable size was both difficult and expensive. The attempt was made to reproduce in print 
the appearance of minuscule Greek handwriting, with its numerous alternative forms of the 
same letter as well as its many combinations of two or more letters (ligatures).] 

Samuel Tregelles: An account of the printed text of the Greek NT, with remarks on its 
revision upon critical principles, 

Page 3. [The publication of the work, however, was delayed. There can be but little doubt, 
that some at least felt alarm at the innovation which would be introduced from the church 
taking for its instructor in Holy Scripture any language except the Latin: it is however worthy 
of remark, that the whole of this Polyglot edition was finished in the same year in which 
Martin Luther gave a stern shock to the corrupt theology which was then held and taught, by 
fixing to the door of the electoral chapel at Wittenberg his theses against the Romish doctrine 
of indulgences.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 باإلضافة إىل ُشهرة الفاجلات وكثرة استخدامو بُت العلماء والعوام 

 كانت ُىناك مشكلة إعداد احلروف اليونانية الـُمتحرِّكة للطِّباعة 

  الربوتستانتيةباإلضافة إىل التَّخو ف من استخدام نُسخة يونانية يف الوقت الثَّورة 

 الحظ أن القضيَّة أيضاً قد يُنظر ذلا من ناحية ذُباريَّة 

 !ىل بعد كل ىذا اجملهود: إعداد حروف وطباعة وما شابو, سنجد ُمشًتين ؟ 

[The Greek Bible was thought of as foreign to theology and learning; in the Latin West, it 
was thought of as belonging to the Greek Orthodox Christians, who were considered to 
be schismatics who had branched off from the true church.] Page 76. 

اليونان  ينتمي إىل ادلسيحيُت يءالغرب الالتيٍت كان ينظر إليو كشيف عن الالىوت و العلم؛  يُنظر للكتاب الـُمقدَّس اليوناين على أنو أجنبّ  كان
 .قيقيةوا على الكنيسة احلدُ ُت امرَّ نشقِّ نظر إليهم كمُ اللذين يُ  األرلوذكس,
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 أي ترمجة أخرى ىذا ىو الفكر الـُمستخدم مع كل من يًتك الفاندايك ويقرأ من 

 عندما نتكلم عن ترمجة اآلباء اليسوعيُت أو الًتمجة العربية الـُمشًتكة أو ترمجة كتاب احلياة 

 صلد اعًتاضات شديدة جداً من آباء الكنيسة ادلصرية ومن األنبا شنودة نفسو 

 تذكَّرُت العبارة ادلشهورة لألنبا شنودة: مش كل ما تظهر ترمجة جديدة يف بَتوت نقبلها 

[Few scholars in Western Europe could even read Greek. And so, at first, no one felt 
compelled to put the Greek Bible in print.] Page 76. 

س قدَّ باحلاجة إىل طباعة كتاب مُ  اً ر البداية, مل جيد أحد شعو  يفاليونانية. وىكذا,  قراءة يعرفون حىتكانوا أوروبا الغربية   عدد قليل من العلماء يف
 باليونانية.

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًيف أيامنا احلاليةىذا ىو حال ادلسيحيُت أيضا 

  ًامس ك أعمى بًتمجة الفاندايك العربية وال يوجد من يرجع للنَّص اليوناين إال نادرا 

 الـُمسلم يقرأ كتابو الـُمقدَّس "القرآن الكرمي" باللغة األصليَّة: اللغة العربية 

 دُيةالعهد القدمي لغتو األصلية العربيَّة, العهد اجلديد لغتو األصلية اليونانيَّة الق 

 !كم مسيحي يف العامل يستطيع قراءة كتابو باللغة العربيَّة أو اليونانيَّة ؟ 

 عزَّ وجل ! عدد كبَت جداً بفضل اهللكم ُمسلم يستطيع أن يقرأ كتابو باللغة العربية ؟ 

[The first Western scholar to conceive the idea of producing a version of the Greek New 
Testament was a Spanish cardinal named Ximenes de Cisneros (1437-1517).] Page 76. 

 (.ٚٔ٘ٔ – ٖٚٗٔ) سيسنَتوس يُيينس دز  يُسمَّى سباني اإ كرديناالً  كان لعهد اجلديدل يونانية سخةفكرة إنتاج نُ  مَحلأول عامل غريب 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 " تّم طبعها" و أول نُسخة يونانية "تّم نشرهاُىناك فرق بُت أول نُسخة يونانية" 

 مٕٓ٘ٔيف  "نشرها تمّ "واليت  مٗٔ٘ٔ "تّم طبعها"ىو صاحب أول نسخة يونانية  زيمينيس 

 مٙٔ٘ٔ "تّم نشرهاىو صاحب أول نُسخة يونانية " إيرازموس 
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[Under his leadership, a group of scholars, including one named Diego Lopez de Zufiiga 
(Stunica), undertook a multivolume edition of the Bible. This was a polyglot edition; that 
is, it reproduced the text of the Bible in a variety of languages.] Page 76. 

 للكتاب الـُمقدَّس سخةاتقهم طباعة نُ أخذوا على ع ,(ستونيكا) زوفيجا بينهم واحٌد يسمى دييجو لوبيز دي رلموعة من العلماء, ربت قيادتو,
 دة.تعدِّ س بلغات مُ قدَّ مُ ـأي أهنا أعادت إنتاج الكتاب ال غات؛دة الل  تعدِّ مُ  كان  ةسخَ ىذه الن  . داتجلَّ مُ ـدة التعدِّ مُ 

[And so, the Old Testament was represented by the original Hebrew, the Latin Vulgate, and 
the Greek Septuagint, side by side in columns. (What these editors thought of the 
superiority of the Vulgate can be seen in their comments on this arrangement in their preface: 
they likened it to Christ—represented by the Vulgate—being crucified between two 
criminals, the false Jews represented by the Hebrew and the schismatic Greeks represented by 
the Septuagint.)] Page 76. 

 نير حرِّ مُ ـىؤالء الُمعتقد ) .يف أعمدة إىل جنبٍ  اً جنب ة اليونانية,يَّ ينِ بعِ والسَّ  الالتينية, "الفاجلات, "ل العهد القدمي بلغتو العربية األصليةمت امثي وىكذا,
" ـــ الذي كان الفاجلاتيف " الً تمثِّ : فقد شبهوه بادلسيح ــــ مُ متهمقدِّ يب يف مُ تِ كن أن نراه يف تعليقامهم خبصوص ىذا الًتَّ " ُيُ اتالفاجلة "خبصوص أفضليَّ 

 ة.(يَّ ينِ بعِ ُت يف السَّ لِ ثَّ ُت شلُ نشقِّ مُ ـال ونربي واليوناني  ص العِ ُت يف النَّ لِ ثَّ ُت, اليهود األشرار شلُ مَ رِ بُت رلُ  اً مصلوب

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ىذه النَّظرة التَّعظيميَّة للفاجلات الالتينية ليست فريدة يف ىذا العصر 

  فقط أن تتذكَّر تعظيم ادلسيحيُت العرب لًتمجة الفاندايكيكفي 

 وتفضيل ىذه الًتَّمجة السَّيِّئة على مجيع الًتمجات العربية احلديثة األخرى 

[The work was printed in a town called Alcala, whose Latin name is Complutum. For this 
reason, Ximenes's edition is known as the Complutensian Polyglot. The New Testament 
volume was the first to be printed (volume 5, completed in 1514); it contained the Greek 
text and included a Greek dictionary with Latin equivalents.] Page 76, 77. 

ويت ومبلُ س الكُ قدَّ مُ ـس باسم الكتاب الينيُيز ة سخَ ت نُ فَ رِ , عُ . ذلذا السبب"ومتُ ومبلُ "كُ  بالالتينية ىسمَّ ى "ألكاال" اليت تُ دعَ ىذا العمل يف بلدة تُ  عَ بِ طُ 
ص اليوناين يو النَّ تَ (؛ كان يضم بُت دفَـّ ٗٔ٘ٔومت االنتهاء منو يف  ,٘)اجمللد رقم  د اخلاص بالعهد اجلديد كان أول ما مت طبعوجلَّ مُ ـغات. الد الل  تعدِّ مُ 

 ل الالتيٍت.قابِ مُ ـبال اً ا مصحوبيوناني   اً عجمومُ 

 



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

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

[But there was no plan to publish this volume separately—all six volumes (the sixth included 
a Hebrew grammar and dictionary, to assist in the reading of volumes 1-4) were to be 
published together, and this took considerable time.] Page 77. 

 ةالعربيَّ  غةلل   ُمعجماً  مّ ضَ الـُمجلَّد السادس ) اً ها معت مجيعُ دات السِّ جلَّ مُ ـت الرَ شِ فقد نُ  - لصِ فَ نْـ شكل مُ بد جلَّ مُ ـر ىذا الشْ ة لنَ يَّ ناك نِ ن ىُ  يكُ لكن مل
 .اً كبَت   اً غرق ىذا وقتواست (,ٗ-ٔلتساعد على قراءة اجمللدات 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ىذا ما أخَّر إصدار الن سخة اليونانية ـل زُيينيس 

 ! كان عليو أن ينتظر االنتهاء من مجيع الـُمجلَّدات األخرى 

 مٗٔ٘ٔلَّد اخلامس: العهد اجلديد بالقاموس اليوناين الالتيٍت يف مت طباعة الـُمج 

  م٘ٔ٘ٔ يفمت طباعة الـُمجلَّد السادس: الفهرس وُمعجم اللغة العربيَّة 

 مٚٔ٘ٔ و مٙٔ٘ٔالعامّي  مت طباعة الـُمجلَّدات األربعة للعهد القدمي يف 

[The entire work was finished, evidently, by 1517; but as this was a Catholic production, 
it needed the sanction of the pope, Leo X, before it could appear. This was finally obtained 
in 1520, but because of other complications, the book did not come to be distributed 
until 1522, some five years after Ximenes himself had died.] Page 77. 

قبل أن  تصديق البابا ليو العاشر, ا, كان يلزمهمكالوليكي    اً نتجمُ دبا إن ىذا كان  ؛ لكنمٚٔ٘ٔبشكل واضح, حبلول  ,االنتهاء منو العمل بالكامل متّ 
س نفسو خبمس ينيُيز , بعد وفاة مٕٕ٘ٔمل يتم توزيعو قبل  ,, ولكن بسبب تعقيدات أخرىمٕٓ٘ٔقد حصلوا عليو أخَتًا يف . و ن ورخيرج إىل ال

 .اً سنوات تقريب

[As we have seen, by this time there were many hundreds of Greek manuscripts (i.e., 
handwritten copies) available to Christian churches and scholars in the East. How did Stunica 
and his fellow editors decide which of these manuscripts to use, and which manuscripts 
were actually available to them?] Page 77. 

ربت يد الكنائس ادلسيحية والعلماء يف الشرق. كيف  اليد( خبطّ  خ مكتوبةسَ نُ  :ىناك ادلئات من ادلخطوطات اليونانية )أييف ىذا الوقت  ,كما رأينا
 ؟ُمتوفِّرة ذلم فعالً  توأي ىذه ادلخطوطات كان لالستخدام, صاحلةدوا أي ىذه ادلخطوطات دِّ أن يُ  زمالئو الـُمحرِّرين"ستونيكا" و   لـتسٌتَّ 
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[Unfortunately, these are questions that scholars have never been able to answer with 
confidence. In the Dedication of the work, Ximenes expresses his gratitude to Pope Leo X for 
Greek copies lent "from the Apostolical Library."] Page 77. 

س عن امتنانو للبابا ليو العاشر من ينيُيز  عربَّ  ,لعمل. يف إىدائو لقاطعاإلجابة عليها بشكل  اً لة مل يكن باستطاعة العلماء مطلقىذه األسئ ,لألسف
 ."سخ اليونانية اليت استعارىا من "ادلكتبة الباباويةأجل الن  

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ةمل يكن أمراً غريباً وجود سلطوطات قدُية يف مكتبات الكنائس العريق 

 دير سانت كًتين ليست عّنا ببعيد, آالف ادلخطوطات القدُية باللغات الـُمختلفة مت اكتشافها 

 مل يكن ُىناك أي اىتمام هبذه ادلخطوطات -كما سنرى   - ولكن لألسف 

[And so the manuscripts for the edition may have come from the Vatican's holdings. Some 
scholars, however, have suspected that manuscripts available locally were used.] Page 77. 

ا دبَّ ا رُ رة زللي  توفِّ مُ ـك يف أن ادلخطوطات الساورىم الشَّ غم من ذلك يُ بعة من شلتلكات الفاتيكان. بعض العلماء بالرَّ سلطوطات ىذه الطَّ  ا أتتدبَّ فرُ  ,وىكذا
 .تكون قد استخدمت

[About 250 years after the production of the Complutum, a Danish scholar named 
Moldenhawer visited Alcala to survey their library resources in order to answer the question, 
but he could find no manuscripts of the Greek New Testament at all.] Page 77. 

عاينة مصادرىا ادلوجودة يف ادلكتبات مُ ـر "ألكاال" لوَ هنَ ولدِ مُ , زار عامل دامناركي يدعى "ويتومبلُ الكُ "س قدَّ مُ ـمن إصدار الكتاب ال اً عام ٕٓ٘بعد حوايل 
 و مل يستطع أن جيد سلطوطات للعهد اجلديد اليوناين على اإلطالق.لكنَّ  ؤال,الس   يب علىحىت جيُ 

[Suspecting that the library must have had some such manuscripts at some point, he made 
persistent inquiries until he was finally told by the librarian that the library had indeed 
previously contained ancient Greek manuscripts of the New Testament, but that in 1749 all 
of them had been sold to a rocket maker named Toryo "as useless parchments" (but 
suitable for making fireworks).] Page 77. 

من خالل أمُت ادلكتبة  اً ة حىت أُخرِب أخَت دؤوب بإجراء أحبالاً  قام من ىذه ادلخطوطات, اً د وأهنا كانت ربوي يف وقت ما بعضالرتيابو يف أن ادلكتبة الب
عى "توريو" "كرقوق دلصانع صواريخ  يُ  مٜٗٚٔ يف عام وا مجيعاً يعُ لكنهم بِ  بأن ادلكتبة كانت ربوى بالفعل سلطوطات يونانية قدُية للعهد اجلديد,

 )لكن صاحلة لصناعة األلعاب النارية(. "عدُية الفائدة
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[Later scholars have tried to discredit this account. 7 At the very least, though, it shows that the 
study of the Greek manuscripts of the New Testament is not rocket science.] Page 77. 

 .علم الصَّواريخ ظهر أن دراسة سلطوطات العهد اجلديد اليونانية ليستإال أهنا على األقل تُ  .ىذه احلكاية ول العلماء تكذيبحا اً مؤخر 

Note 7. See, especially, the informative account in Samuel P. Tregelles, An Account of the 
Printed Text of the Greek New Testament (London: Samuel Bagster & Sons, 1854), 

 

 على النِّقاط السابقة: تعليقات

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition, The Pre-critical Period. 

Page 140, 142. [Ximenes continues: "For Greek copies indeed we are indebted to your 
Holiness, who sent us most kindly from the Apostolic Library very ancient codices, both of the 
Old and the New Testament; which have aided us very much in this undertaking."] 

Samuel Tregelles: An account of the printed text of the Greek NT, with remarks on its 
revision upon critical principles, 

Page 6. [It remains, however, a fact, that a sale to a rocket-maker did take place at the time 
mentioned; but it could not have been of MSS. belonging to the library; so that there can be 
but little doubt, that the "useless parchments"; thus disposed of, were the old covers of the 
books in the library, compacted of vellum and folded paper.] 
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