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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 

 للعهد الجديد اليوناني أول طبعة منشورة :(23الـ)المُحاضرة 

[Even though the Complutensian Polyglot was the first printed edition of the Greek New 
Testament, it was not the first published version. As we have seen, the Complutum had 
been printed by 1514, but it did not see the light of published day until 1522.] Page 78. 

و مل يكن أول الطبعات إال أن   سخة مطبوعة من العهد اجلديد اليوناين,غات كان أول نُ د الل  متعد   "ويتومبلُ الكُ "س قد  مُ ـمن أن الكتاب ال غمعلى الر  
 .مٕٕ٘ٔورة قبل سخة منشُ ور كنُ الن   رَ , لكنها مل تَـ مٗٔ٘ٔحوايل  "ةوتي  ومبلُ الكُ "سخة .  كما رأينا, طبعت الن  اً نشر 

 

[Between those two dates an enterprising Dutch scholar, the humanist intellectual 
Desiderius Erasmus, both produced and published an edition of the Greek New 
Testament, receiving the honor, then, of editing the so-called Editio princeps (= first 
published edition).] Page 78. 

 حاصالً  لعهد اجلديد,ل يوناني ة سخةر نُ شْ ع ونَ بْ ال من طَ ر اإلنساين اذلولندي "ديسيديريوس إيرازموس" بكِ فك  مُ ـني قام العامل ادلقدام والاريَ بني ىذين التّ 
 ورة.سخة األوىل ادلنشُ الن  ن مث  على شرف ربرير ما يعرف بم
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 لفصل الثالثصورة إيرازموس التي وضعها بارت إيرمان في بداية ا
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[Erasmus had studied the New Testament, along with other great works of antiquity, on and 
off for many years, and had considered at some point putting together an edition for printing. 
But it was only when he visited Basel in August 1514 that he was persuaded by a publisher 
named Johann Froben to move forward.] Page 78. 

ورأى يف  ة لسنوات عديدة,عَ تقط  على فًتات مُ  ,األخرى القدمية ذات أمهي ة إىل جنب مع الكتابات اً جنب زموس" قد قام بدراسة العهد اجلديد,اكان "إير 
دعى يُ  ناشرٌ  م ومت إقناعو بواسطةٗٔ٘ٔزار "بازل" يف أغسطس إال عندما  م خطوة إىل األماميتقد  و مل ولكن باعة.سخة للط  حلظة ما أمهية إصدار نُ 

 ."جوىان فروبن"

[Both Erasmus and Froben knew that the Complutensian Polyglot was in the works, and so 
they made haste to publish a Greek text as quickly as possible, although other 
obligations prevented Erasmus from taking up the task seriously until July of 1515.] Page 78. 

بأسرع ما  ايونانيً  اال نشر نصً , ولذلك تعج  مرحلة الت نفيذغات يف د الل  تعد  مُ  "ويتومبلُ الكُ "س قد  مُ ـأن الكتاب ال "فروبن" و "إيرازموس" من اًل كُ   َعِلمَ 
 .م٘ٔ٘ٔحىت يوليو من عام  جاد   تو بشكلٍ هم  واصلة مُ إال أن التزامات أخرى منعت "إيرازموس" من مُ  ن,كِ ميُ 

 تعليقات بخصوص استعجال إيرازموس:

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

Page 143. [Owing to the haste in production, the volume contains hundreds of typographical 
errors; in fact, Scrivener once declared, "[It] is in that respect the most faulty book I know."] 

Frederick H. Scrivener: A Plain Introduction To The Criticism Of The NT, Ch. V, On 
The Early Printed, And Later Critical Editions Of The Greek New Test, Erasmus. 

Page 432. [The typographical errors of the Complutensian Greek have been stated; Erasmus 
first edition is in that respect the most faulty book I know.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 القضية كلها مل تكن خبصوص دق ة العمل الذي سيخرج للن ور 

 ! ًولكن القضية كلها كانت: من سيتمك ن من نشر نُسختو أوال 

 ! ىذا االستعجال أد ى إىل وجود مئات األخطاء ادلطبعية 
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[At that time he went to Basel in search of suitable manuscripts that he could use as the 
basis of his text. He did not uncover a great wealth of manuscripts, but what he found was 
sufficient for the task.] Page 78. 

لكن ما   يكتشف رروة عظيمة من ادلخطوطات,مل و.كأساٍس لنص  امها  يستطيع استخد الئمةٍ مُ  عن سلطوطاتٍ  يف ىذا الوقت ذىب إىل "بازل" حبثاً 
 تو.هم  لتنفيذ مُ كافياً   وجده كان

 تعليق بروس متزجر على مخطوطات ُنسخة إيرازموس

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

Page 143. [For most of the text he relied on two rather inferior manuscripts from a monastic 
library at Basle, one of the Gospels and one of the Acts and Epistles, both dating from about 
the twelfth century. Erasmus compared them with two or three others of the same books and 
entered occasional corrections for the printer in the margins or between the lines of the Greek 
script.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 "طبعاً مع األخذ يف االعتبار عجلتو إلهناء الـُمهم ة قبل "زميينيس 

 مل يأخذ وقتاً طويالً يف البحث عن سلطوطاٍت ُمناسبة لعملو 

 ولعلو أخذ فوراً ادلخطوطات اليت وجدىا أمامو بغض  الن ظر عن جودهتا 

[For the most part, he relied on a mere handful of late medieval manuscripts, which he 
marked up as if he were copyediting a handwritten copy for the printer; the printer 
took the manuscripts so marked and set his type directly from them.] Page 78. 

سخة اليت قام بوضع عالمات عليها كما لو كان يقوم بتحرير نُ و  رة,تأخ  مُ ـالقرون الوسطى الن سلطوطات م ٘رُلر د  , اعتمد علىأغلب األماكن لنص و يف
 من خالذلم. باشرةً مُ  وُ وفَ رُ ب حُ ت  باعة؛ عامل ادلطبعة أخذ ادلخطوطات بتلك العالمات عليها  ورَ للط   استعداداً  اً مكتوبة يدوي
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[It appears that Erasmus relied heavily on just one twelfth-century manuscript for the 
Gospels and another, also of the twelfth century, for the book of Acts and the 
Epistles—although he was able to consult several other manuscripts and make corrections 
based on their readings.] Page 78. 

من القرن الثاين عشر لكتابة  اً أيض, وسلطوطة أخرى ة على سلطوطة واحدة فقط من القرن الثاين عشر لكتابة األناجيلموس" اعتمد بشد  يبدو أن "إيراز 
 ا.على قراءاهت اً إدخال تصحيحات اعتمادوع إىل سلطوطات أخرى عديدة و جُ على الر   اً غم من أنو كان قادر على الر   - سائلل والر  سُ سفر أعمال الر  

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 مل يُقم "إيرازموس" دبُقارنات أو ُمراجعات من أجل استعجالو 

 ىدفو األول واألخري كان أن حيصل على لقب: صاحب أول نُسخة يونانية منشورة 

 ! مل يكن ىدفو إخراج أفضل وأجود نّص يوناين للعهد اجلديد 

[For the book of Revelation he had to borrow a manuscript from his friend the German 
humanist Johannes Reuchlin; unfortunately, this manuscript was almost impossible to 
read in places, and it had lost its last page, which contained the final six verses of the 
book.] Page 78, 79.  

 اً ادلخطوطة كان من ادلستحيل تقريب ىذه ؛ لؤلسف,"شلنيتو ير  يوىانس" الستعارة سلطوطة من صديقو األديب األدلاين اً ضطر كان مُ   اسفر الرؤي من أجل
 فر.ة األخرية من الس  تَ ت األعداد الس  وَ اليت حَ و  ودة,قراءهتا يف بعض ادلواضع, وكانت صفحتها األخرية مفقُ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  لناه سابقاً خبصوص هناية إصليل مرقسىذه يُذك رنا دبا ُقو 

 ىل كتب ُمرقس فعالً هناية وضاعت فتم استبداذلا بالن هايات ادلوجودة حالياً يف ادلخطوطات ؟ 

 ىل ُفِقدت ىذه الن هاية بسبب ضياع الص فحة األخرية من الن سخة األصلية إلصليل مرقس ؟ 

  ً؟إىل قيامة ادلسيح عليو السالم على لسان ادلالك  واكتفى باإلشارة أصالً  أم أن ُمرقس مل يكتب هناية! 

 ! ولكن احلقيقة اليت ال نستطيع إنكارىا ىي أن الصفحات األخرية من ادلخطوطات كانت سُبز ق 

[In his haste to have the job done, in those places Erasmus simply took the Latin Vulgate 
and translated its text back into Greek, thereby creating some textual readings found 
today in no surviving Greek manuscript.] Page 79. 

 لذلك ها مرة أخرى إىل اليونانية, ونتيجةً جلات" الالتينية وترجم نص  اببساطة "الف "إيرازموس"يف أرناء عجلتو إلهناء عملو, يف ىذه ادلواضع استخدم 
 اليوم. باقيةة اليت ليس ذلا وجود يف أي سلطوطة يونانية صي  ض القراءات الن  بعاْختَـَلَق 
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 تعليقات بروس متزجر على ما فعله إيرازموس:

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

Page 145. [Instead of delaying the publication of his edition while trying to locate another 
copy of Revelation in Greek, Erasmus (perhaps at the urging of his printer) depended on the 
Latin Vulgate and translated the missing verses into Greek. As would be expected from such a 
procedure, here and there in Erasmus' self-made Greek text are readings that have never been 
found in any known Greek manuscript of these verses—but that are still perpetuated today in 
printings of the so-called Textus Receptus of the Greek New Testament.] 

Page 145. [Even in other parts of the New Testament Erasmus occasionally introduced into his 
Greek text material taken from the Latin Vulgate. Thus, in Acts 9-6, the question that Paul 
asks at the time of his conversion on the Damascus road, "And he trembling and astonished 
said, Lord, what will you have me to do?", was frankly interpolated by Erasmus from the Latin 
Vulgate. This addition, which is found in no Greek manuscript at this passage, became part of 
the Textus Receptus, from which the King James Version was made in 1611.] 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 إيرازموس كغريه من العلماء يف عصره كان ُمتأر راً بالفاجلات الالتينية 

 وال شك أهنا كانت الن سخة اليت كانت جبانبو دائماً إليها 

 لن ص اليوناين لسبب من األسبابواليت كان يرجع إليها إذا أراد أن يقوم دبُراجعة ا 

 مل يكن فقط بأخذ من الفاجلات إذا افتقد نصوصاً يف سلطوطاتو اليونانية 

 ! بل كان يقوم بإضافة أشياء غري موجود أصالً يف الن ص اليوناين من الفاجلات الالتينية 
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 أبرز االختالفات التي أحدثها إيرازموس أثناء التَّرجمة من الفالجات:

. َكوَْكُب الص ْبِح أَنَا َأْصُل َوُذرِّيَُّة َداُودَ أَنَا يَُسوُع, أَْرَسْلُت َمالَِكي أَلْشَهَد َلُكْم ِِبَِذِه اأُلُموِر َعِن اْلَكَناِئِس. » 61) 26-61/  22الرؤيا يك( )الفاندا
أَلين  أَْشَهُد  61َوَمْن يـَْعَطْش فـَْلَيْأِت. َوَمْن يُرِْد فـَْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة رَل انًا «. تـََعالَ »ُقْل: َوَمْن يَْسَمْع فـَْليَـ «. تـََعالَ »َوالر وُح َواْلَعُروُس يـَُقواَلِن:  61«. اْلُمِنريُ 

َوِإْن َكاَن أََحٌد حَيِْذُف ِمْن  61ُتوبََة يِف َىَذا اْلِكَتاِب. رَبَاِت اْلَمكْ ِلُكل  َمْن يَْسَمُع أَقـَْواَل نـُبُـو ِة َىَذا اْلِكَتاِب: ِإْن َكاَن أََحٌد يَزِيُد َعَلى َىَذا يَزِيُد اهللُ َعلَْيِو الض  
نـََعْم! »َذا: يـَُقوُل الش اِىُد ِبَِ  22. َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفي َهَذا اْلِكَتابِ , َوِمَن اْلَمِديَنِة اْلُمَقد َسِة, ِسْفِر اْلَحَياةِ أَقـَْواِل كِتَاِب َىِذِه الن بُـو ِة حَيِْذُف اهللُ َنِصيَبُو ِمْن 

 (نِْعَمةُ رَبـ َنا يَُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجَِيِعُكْم. آِمنَي. 26آِمنَي. تـََعاَل أَيـ َها الر ب  يَُسوُع. «. أَنَا آيت َسرِيعاً 

والكوكب  د وذريتهأنا فرع من داو أنا يسوع أرسلت مالكي ليشهد لكم ِبذه األشياء يف شأن الكنائس.  61) 26-61/  22)اليسوعية( الرؤيا 
يقول الروح والعروس: )) تعال! (( من مسع فليقل: )) تعال! (( ومن كان عطشان فليأت, ومن شاء فليستق ماء احلياة رلانا.  61الزاىر يف الصباح. 

وإذا  61وصوفة يف ىذا الكتاب. أشهد أنا لكل من يسمع األقوال النبوية اليت يف ىذا الكتاب: إذا زاد أحد عليها شيئا زاده اهلل من النكبات ادل 61
يقول  22. اللتين وصفتا في هذا الكتابومن ادلدينة ادلقدسة  شجرة الحياةأسقط أحد شيئا من أقوال كتاب النبوءة ىذه, أسقط اهلل نصيبو من 

 (الرب يسوع! عليكم َجيعا نعمة 26الذي يشهد ِبذه األشياء: )) أجل, إين آت على عجل ((. آمني! تعال, أيها الرب يسوع. 

 :61/  22الرؤيا 

(GNT-TR) και εαν σιρ αυαιπη απο σων λογων βιβλοτ σηρ ππουησειαρ σατσηρ αυαιπηςει ο 

θεορ σο μεπορ ατσοτ απο βιβλοτ σηρ ζωηρ και εκ σηρ πολεωρ σηρ αγιαρ και σων 

γεγπαμμενων εν βιβλιω σοτσω 

(GNT-NA) καὶ ἐάν σιρ ἀυέλῃ ἀπὸ σῶν λόγων σοῦ βιβλίοτ σῆρ ππουησείαρ σαύσηρ, ἀυελεῖ ὁ 

θεὸρ σὸ μέπορ αὐσοῦ ἀπὸ σοῦ ξύλοτ σῆρ ζωῆρ καὶ ἐκ σῆρ πόλεωρ σῆρ ἁγίαρ, σῶν γεγπαμμένων 

ἐν σῷ βιβλίῳ σούσῳ 

Metzger, B. M., & United Bible Societies. (1994). A textual commentary on the Greek 
New Testament, second edition a companion volume to the United Bible Societies' Greek 
New Testament (4th rev. ed.). 

Page 690. [Instead of ἀπὸ τοῦ ξύλου, the Textus Receptus (followed by the King James 
Version) reads ἀπὸ βίβλου, a reading that occurs in no Greek manuscript. The error arose 
when Erasmus, in order to provide copy for the last six verses of Revelation (which were 
lacking in the only Greek manuscript of Revelation available to him), translated the verses 
from the Latin Vulgate into Greek (see 8*above). The corruption of “tree” into “book” had 
occurred earlier in the transmission of the Latin text when a scribe accidentally 
miscopied the correct word ligno (“tree”) as libro (“book”).] 
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 إذا ُقمت دبُقارنة الن ص اليوناين الت قليدي بالن ص اليوناين الن قدي ستجد أن االختالف واضٌح بشد ة 

 ولكن عند ُمقارنة الًتَجتني العربيتني تضيع بعض االختالفات اليت تظهر بوضوح يف اليونانية 

[And this, as we will see, is the edition of the Greek New Testament that for all practical 
purposes was used by the translators of the King James Bible nearly a century later.] 
Page 79. 

من  قرن بعديمس" سخة "ادللك جنُ  ًتَجومُ  بعد ذلكجلميع األسباب العملي ة استخدمها  اليتو سخة العهد اجلديد ىي نُ  كما سنرى, ,الن سخة وىذه
 .اً تقريب الز مان

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 يف احلقيقة ترَجة ادللك جيمس ليست ىي الًتَجة الوحيدة عن نّص إيرازموس 

 بل إن َجيع ترَجات الل غات احلديث يف القرون الثالرة من بعد عمل إيرازموس أخذت عنو 

 ىت ترَجة الفاندايك العربية !سواء كانت ترَجات إصلليزية أو فرنسية أو أدلانية أو ح 

[The printing of Erasmus's edition began in October 1515 and was finished in just five 
months. The edition included the rather hastily gathered Greek text and a revised 
version of the Latin Vulgate, side by side (in the second and later editions, Erasmus included 
his own Latin translation of the text in lieu of the Vulgate, much to the consternation of many 
theologians of the day, who still considered the Vulgate to be "the" Bible of the church).] Page 
79. 

ا يونانيً نًصا سخة  ت الن  نَ ضم  تَ  .م(ٙٔ٘ٔ)أي يف مارس  مخسة أشهر فحسبوانتهت خالل  م٘ٔ٘ٔيف أكتوبر  بدأت زموسرايسخة إعملية طباعة نُ 
رازموس ترَجتو الالتينية يإ ضم   ,اإلصدار الثاين واإلصدارات األخرى )يف إىل جنب اً , جنب"الفاجلاتمن "نًصا التينًيا ُمنق حاً ل و جَ عَ مت ذبميعو على 

كتاب   "الفاجلات" يعتربونزالوا الذين ال شلا أرار رُعب الكثري من ُعلماء الاّلىوت الـُمعاصرين لو, ,"الفاجلات" س بداًل منقد  مُ ـالكتاب ال ة لنصّ اص  اخل
 (.الكنيسة

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 إيرازموس قام بإنتاج مخس إصدارات لنص و اليوناين للعهد اجلديد 

 لفريدة مل تكن السبب الوحيد إلرارة الالىوتيني ضدهترَجتو الالتينية ا 

 ! ولكن إيرازموس قام بإرضاء ىؤالء الالىوتيني والقى إصداره اخلامس قبوالً عند اجلميع 
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 الصَّفحة األولى من اإلصدار األول لُنسخة إيرازموس
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[The book was a large one, nearly a thousand pages. Even so, as Erasmus himself later said, it 
was "rushed out rather than edited" (in his Latin phrasing: praecipitatum verius quam 
editum).] Page 79. 

أي: ) عمٍل زُلر ر عماًل على عجلة بداًل من" كان:لقد   رازموس" نفسو فيما بعد,يومع ذلك, كما قال "إ  حوايل ألف صفحة ,اً كبري   لقد كان كتاباً 
 ."(دقيق

[It is important to recognize that Erasmus's edition was the editio princeps of the Greek New 
Testament not simply because it makes for an interesting historical tale, but even more so 
because, as the history of the text developed, Erasmus's editions (he made five, all based 
ultimately on this first rather hastily assembled one) became the standard form of the 
Greek text to be published by Western European printers for more than three 
hundred years.] Page 79. 

ة, لكن أكثر من عَ تِ ل حكاية تاريية شلُ ث  ألهنا سبُ فقط  ليس سخة يونانية منشورة للعهد اجلديدأول نُ  ىي "إيرازموس"سخة االعًتاف بأن نُ  همّ مُ ـمن ال
عة بشكل جم  مُ ـسخة األوىل الكلها تعتمد بشكل أساسي على ىذه الن   )أصدر مخس نسخ, "إيرازموس"خ سَ نُ  ,أرناء تطو ر تاريخ الن ص ,ذلك ألن

 باعة يف غرب أوروبا دلا يزيد عن رالرة قرون.ص اليوناين الذي قامت بنشره دور الط  لن  ياسي لكل القِ ( أصبحت الش  عتسر  مُ 

 

[Numerous Greek editions followed, produced by publishers whose names are well known to 
scholars in this field: Stephanus (Robert Estienne), Theodore Beza, and Bonaventure and 
Abraham Elzevir.] Page 79. 

)روبرت  ستيفانوسمثل: مت إنتاجها بواسطة ناشرون والذين أمساؤىم معروفة لدى علماء ىذا اجملال  ,جاءت من بعده سخ اليونانيةالعديد من الن  
 .الزيفريأبراىام  ر ويو بونافينتش و ريودور بيزا, تني(,سإ

 :أسماء أشهر النَُّسخ اليونانية التقليدية

 Elzevir's 1624 Textus Receptus 

 Stephen's 1550 Textus Receptus 
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[All these texts, however, relied more or less on the texts of their predecessors, and all 
those go back to the text of Erasmus, with all its faults, based on just a handful of 
manuscripts (sometimes just two or even one—or in parts of Revelation, none!) that had 
been produced relatively late in the medieval period.] Page 79. 

بكل أخطائها,  ,"إيرازموس"سخة خ سابقيهم, وكلها تعود إىل نُ سَ على نُ  أو أقلّ  كبريٍ   غم من ذلك, اعتمدت إن بشكلٍ الر  الن ُصوص, على  كل ىذه
اليت   !( يف أجزاء من سفر الرؤية وال حىت سلطوطة واحدةعلى  أو - سلطوطتني فقط أو حىت واحدة اً )أحيان اليت اعتمدت على حفنة من ادلخطوطات

 يف أواخر فًتة القرون الوسطى. تبَ تِ كانت قد كُ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 قلت عنوىذه الن سخ اليونانية اليت جاءت بعد إيرازموس ن 

  ًيف بعض األحيان صلد أن ىؤالء الذين نقلوا عنو قاموا ببعض الت عديالت البسيطة جدا 

 ولكن يف الن هاية َجيع الن َسخ اليونانية اليت تأيت ربت اسم "الن ص الـُمستلم" ىي من أصل نُسخة إيرازموس 

[Printers for the most part did not search out new manuscripts that might be older and 
better in order to base their texts on them. Instead, they simply printed and reprinted the 
same text, making only minor changes.] Page 79. 

قاموا ببساطة بطبع  م عليها. بداًل من ذلك,وصهصُ لتعتمد نُ  ا تكون أقدم وأفضلدب  اليت رُ سلطوطات جديدة و  باعة يف الغالب مل تبحث عندور الط  
 مدخلني فقط تغيريات قليلة للغاية. ص ذاتو,وإعادة طبع الن  

[Some of these editions, to be sure, are significant. For example, Stephanus's third edition of 
1550 is notable as the first edition ever to include notes documenting differences 
among some of the manuscripts consulted; his fourth edition (1551) is possibly even more 
significant, as it is the first edition of the Greek New Testament that divides the text 
into verses.] Page 80. 

سخة األوىل على جديرة بالذكر باعتبارىا الن   مٓ٘٘ٔسخة ستيفانوس ادلنشورة يف بعة الثالثة من نُ الط   . كمثال,ىام ة بالتأكيد, ,ىذه الن َسخ بعض
بني  األىمّ  ( ىيمٔ٘٘ٔ) طبعتو الرابعة من الـُمحتمل أنالبحث؛  لّ ق االختالفات بني بعض ادلخطوطات زلََ ور  الحظات تُ اإلطالق اليت ربتوي على مُ 

 ص إىل أعداد.ت الن  مَ لعهد اجلديد اليت قس  لاألوىل سخة اليونانية طبعاتو, حيث إهنا الن  

بالعودة إىل تاريي ة الكتاب الـُمقد س نعرف أن ]. ٖٖ, ٕٖصـ -, دار الكتاب الـُمقد س كيف تقرأ الكتاب الـُمقدَّسرابطة قـُرّاء الكتاب الـُمقد س: 
ت كقطعة واحدة وبعدىا بزمان األسفار واألناجيل والر سائل مل ُتكتب يف بداية تدوينها ُمقس مة إىل إصحاحات وأعداد وفقرات منتهية بنقاط. بل ُكتِبَ 

 [بعيد جاء من قس م األسفار إىل إصحاحات وأعداد لتسهيل القراءة والبحث والد راسة. وأصبح الكتاب يف وضعو احلايل.

 



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

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

 .4ٗصـ -)تاريو, صحتو, ترَجاتو(, دار الكتاب الـُمقد س  تقديم الكتاب الـُمقدَّس: اسطفانوسعبد ادلسيح 

(, 1ٕٕٔعندما كان يف باريس قبل أن ُيصبح رئيساً ألساقفة كنًتبري )حيث توَّف  عام  Stephan Langtonيفن الصلتون دبرور الز من قام ست]
 [بتقسيم الكتاب الـُمقد س يف ترَجتو الالتينية إىل الفصول ادلعروفة لدينا اليوم مث مت تعميم ىذا الت قسيم يف سائر الل غات.

( بتقسيم الن ص إىل آيات وىو نفس الت قسيم الذي ال نزال اسطفانوسابع يف باريس وامسو روبرت إيتني )أي وبعد ذلك قام أحد أصحاب ادلط]
لعهد اجلديد نستخدمو حىت اليوم. وكانت ادلطابع يف ذلك العصر تقوم بدور الن شر اليوم, وظهر ذلك الت قسيم لآليات ألول مرة يف الطبعة الرابعة ل

 [م.ٔ٘٘ٔالالتينية اليت أصدرىا يف جنيف بسويسرا عام باللغتني اليونانية و 

 الحظ النِّقاط اآلتي:

 ذكرنا من قبل أن الكتابة يف ادلخطوطات اليونانية كانت كلها أحرف كبرية بدون مسافات بني الكلمات 

 أي أنو مل يكن ىناك تفريٌق بني األحرف الكبرية واألحرف الصغرية 

  ًباإلضافة إىل عدم وجود مسافات بني الكالم وعدم وجود عالمات ترقيم أيضا 

  ُواحداً كامالً  اناك تقسيم للن ص حبسب إصحاحات أو أعداد, فالس فر كان ُيكتب نصً أيضاً مل تكن ى 

  م وقام بتقسيم نص العهد اجلديد إىل أعدادٔ٘٘ٔمث جاء ستيفانوس يف 

[Until then, the text had been printed all together, with no indication of verse division. 
There's an amusing anecdote associated with how Stephanus did his work for this edition.] 
Page 80. 

بعمل  "ستيفانوس"ة اليت قام ِبا ي  ق بالكيفِ عل  تَ كتة طريفة تَـ ناك نُ ب األعداد. ىُ سَ قسيم حَ طبع بأَجعو بدون أي إشارة إىل الت  يُ  صكان الن   قبل ذلك,
 ة.سخَ ىذه الن  

[His son later reported that Stephanus had decided on his verse divisions (most of which are 
retained for us in our English translations) while making a journey on horseback. 
Undoubtedly he meant that his father was "working on the road"—that is, that he entered verse 
numbers in the evenings at the inns in which he was staying.] Page 80.  

كان يقوم حينما   َجات اإلصلليزية(عندنا يف الًت   ةباقي ت)معظمها مازالالن ص  قسيمتخبصوص  ذ قرارهكان قد ازب    "ستيفانوس"ذكر ابنو فيما بعد أن 
أنو أدخل أرقام األعداد أرناء الليايل اليت كان يقضيها يف  أي - "يعمل على الطريق" كان يعين أن والده كان  ك  برحلة على ظهر حصان. بال شَ 

 يم.قِ الفنادق حيث كان يُ 
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[But since his son literally says that Stephanus made these changes "while on horseback," some 
wry observers have suggested that he actually did his work in transit, so that whenever his 
horse hit an unexpected bump, Stephanus's pen jumped, accounting for some of the 
rather odd verse placements that we still find in our English translations of the New 
Testament.] Page 80. 

أنو بالفعل قام بعملو أرناء  الـُمدق قني اقًتحوابعض  غيريات "وىو على ظهر حصانو",أدخل ىذه الت   "ستيفانوس"إن  بشكل حريفّ  قال ابنودبا أن  لكن
ة إىل حٍد ما اليت مازلنا اذ  ر بعض ادلواضع الشّ فس  ما يُ  كان قلم ستيفانوس يقفز, ,فاجئبشكل مُ  ب  طَ حصانو يرتطم بأي مَ حبيث كل ما كان  ترحالو,

 صلدىا يف ترَجاتنا اإلصلليزية للعهد اجلديد.

 

[The larger point I am trying to make, however, is that all these subsequent editions—those of 
Stephanus included—ultimately go back to Erasmus's editio princeps, which was based 
on some rather late, and not necessarily reliable, Greek manuscripts—the ones he 
happened to find in Basel and the one he borrowed from his friend Reuchlin.] Page 80. 

أول نُسخة منشورة  هاية إىلتعود يف الن   ,"ستيفانوس"خ سَ دبا فيها نُ  خ الالحقة,سَ غم من ذلك, ىو أن كل الن  على الر   ,اليت أريد إيصاذلا الن قطة األىمّ 
ازل" وىي تلك اليت وجدىا يف "ب رورة موروق ِبا,وليست بالض   اليت كانت تعتمد على بعض ادلخطوطات اليونانية األحدث, ,"إيرازموسـ "اخلاصة ب

 ."تشلنيو ير "ادلخطوطة اليت استعارىا من صديقو و 

 

[There would be no reason to suspect that these manuscripts were particularly high in quality. 
They were simply the ones he could lay his hands on.] Page 80. 

 ول عليها.صُ كان دبقدوره احلُ    اليت ببساطةكانت   .لية اجلودةكانت عا  على وجو الت حديد ادلخطوطات  يوجد سبب عجعلنا نظن أن ىذهال

 

[Indeed, as it turns out, these manuscripts were not of the best quality: they were, after 
all, produced some eleven hundred years after the originals!] Page 80. 

 ! اً حبوايل أحد عشر قرن األصول يف النهاية, بعد وا,بُ تِ لقد كُ  ىذه ادلخطوطات مل تكن األفضل من ناحية اجلودة: ,ات ضحما ك ,بالفعل
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 كما ذكرنا سابقاً األخطاء أرناء عملية الن سخ تتضاعف ويتم نقلها ويف أحيان تًتك ب 

 كثرت األخطاء الـُمتوافرةادلسافة الزمنية بني األصل وادلخطوطة كلما   تما زادلذلك كل 

 " :بديل والت غيريُمثقالً بأنواع الت   الن ص الذي وصل يف آخر األمر كانوتذكر أقوال العلماء" 

 

[For example, the main manuscript that Erasmus used for the Gospels contained both the 
story of the woman taken in adultery in John and the last twelve verses of Mark, 
passages that did not originally form part of the Gospels, as we learned in the preceding 
chapter.] Page 80. 

 اً عشر عدد ريناال اً أيضصليل يوحنا و يف إ ة ادلرأة الزانيةاألناجيل كانت ربتوي على قص   لنصّ رازموس" يادلخطوطة الرئيسية اليت استخدمها "إ كمثال,
 منا يف الفصل السابق.عل  تكما  من األناجيل, فقرات اليت مل تكن يف األصل جزءً وىي ال ,األخرية من إصليل مرقس

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


