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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 

 الجزء األول -التحريفات المقصودة  :(33الـ)المُحاضرة 

 وب في األنبياءكما هو مكت - 2/  1 مرقس

 االقتباسات والتحريفات 3-2: 1مشاكل مرقس  أرجوا ُمراجعة هذا البحث:

[In some respects, the changes we have been looking at are the easiest to spot and eliminate 
when trying to establish the earliest form of the text. Intentional changes tend to be a bit 
more difficult.] Page 94. 

غيريات الت   إعادة تكوين الش كل األق م للا ص. اول زلُ أثااء  خلص ماهاوالت  اي األسهل يف اكتشافها   ق  رأيااااغيريات اليت, الت  وهجُ من بعض الوُ 
 .متيل إىل كوهنا أكثر صعوب  بعض الشيء ـُمتعم  ةال

[Precisely because they were (evidently) made deliberately, these changes tend to make 
sense. And since they make sense, there will always be critics who argue that they make 
the best sense—that is, that they are original.] Page 94. 

, مفهوماً عطي معىن . وحيث إهنا تُ متيل إىل أن تعطي معىن مفهوماً ا فإهن    ,ص  ح ثت )بوضوح( مع سبق اإلصرار والّت   [الت حريفات أي:] األهن حت ي اً 
 ولذلك فهي األصل. - عطي ادلعىن األفضلغيريات تُ جيادلون حول أن اذه الت   ّقادنُـ  فسيكون اااك دائماً 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 نُقطتني رئيسي َتنيتمث ل يف   إعادة تكوين نّص العه  اجل ي  تقُلاا سابقاً إن ُمشكل: 

o  ًالت حريف ب أ ُماذ الق مي وعلى ِنطاٍق واسٍع ج ا 

o األطراف اليت تعاملت مع الكتابأنواع الت حريف من مجيع  مّتت كل 

 بارت إيرمان أن ه ال دُيكن اكتشاف الت حريف الـُمتعم   إال بشاا  الـُمشكل  كما قُلاا وقال 

 وأيضاً مع وجود الّشاِا  توج  صعوب  يف االختيار بسبب ماطقي  القراءات كلها 
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[This is not a dispute between scholars who think the text has been altered and those who 
think it has not. Everyone knows that the text has been changed; the only question is 
which reading represents the alteration and which represents the earliest attainable 
form of the text. Here scholars sometimes disagree.] Page 94. 

ص ق  مت اؤالء الذين يعتق ون غري ذلك. اجلميع يعلمون أن الا  ض للتحريف وبني ص ق  تعر  بني العلماء الذين يعتق ون أن الا   اً اذا ليس نزاع
ص. وااا يتاازع كل األق م الذي ديكن احلصول عليه من الا  حريف وأيها اليت متثل الش  ا ادلسلل  اي فق  أي قراءة اي اليت متثل الت  ؛ وإّن  التالعب به
 .العلماء أحياناً 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 فهذه حقيق  علمي  ال دُيكن أب اً إنكار أن العه  اجل ي  مت حتريفه 

  لكن كما قُلاا سابقاً العلماء اآلن يتااقشون حول م ى تلثري الت حريف الذي ح ث للعه  اجل ي 

  الـُمختلف  بني ادلخطوطاتأيضاً ال شك  وال ريب أن العلماء خيتلفون خبصوص االختيار بني األشكال 

[In a remarkable number of instances—most of them, actually— scholars by and large agree. It 
is perhaps useful for us here to consider an array of the kinds of intentional changes one finds 
among our manuscripts, as these can show us the reasons scribes had for making 
alterations.] Page 94. 

رية من أنواع يف ع د كبري من احلاالت ـ أغلبها ,يف الواقع ـ يتفق العلماء على وجه العموم. رمبا من ادلفي  لاا يف اذه اللحظ  أن نعترب رلموع  كب
 ّتاف التحريف.التغيريات العم ي  اليت جي اا الواح  بني سلطوطاتاا باعتباراا تلك التغيريات اليت سّتياا األسباب اليت دفعت الاّساخ إىل اق

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 الفرق بني الت حريفات الـُمتعم  ة والت حريفات العفوي  شيء أساسي 

 الت حريفات الـُمتعم  ة ذلا دوافع وأسباب زُل  دة, فالّااِسخ يعرف جي اً ماذا يفعل أثااء الت حريف 

 اذه األسباب ق  تكون ُمهم   ج اً وقوي , وق  تكون تافه  ج اً بال قيم , ولكن دائماً ُاااك أسباب 

[Sometimes scribes changed their texts because they thought the text contained a factual 
error. This appears to be the case at the very beginning of Mark, where the author introduces 
his Gospel by saying, "Just as is written in Isaiah the prophet, 'Behold I am sending a messenger 
before your face … Make straight his paths.'"] Page 94. 

حيث  ,يب وا أن اذا او احلال عا  ب اي  إجنيل مرقس .توى على خطل حقيقيظا وا أن الا ص اح ألهنمهم وصصُ نساخ بتغيري الا   يقوميف بعض األحيان 
 ." ٌ يمَ قِ تَ سْ مُ  هُ لَ بُـ وا سُ عُ اَـ اصْ ...  كَ هِ جْ وَ  امَ مَ أ لُ سِ رْ أُ ا نَ أا , اَ ِبِ الا   ياءَ عِ  إشْ يِف  وبٌ تُ كْ مَ  وَ ا اُ مَ كَ إجنيله بقوله " فادلؤل   يب أ
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 : كما قُلاا سابقاً, معروٌف أن العه  اجل ي  حيتوي على األخطاء اآلتي 

o  أخطاء علمي 

o  أخطاء تارخيي 

o  أخطاء جغرافي 

 ! ومن أسباب الت حريف الـُمتعم  ؛ تصحيح اذه األخطاء 

[The problem is that the beginning of the quotation is not from Isaiah at all but 
represents a combination of a passage from Exod. 23:20 and one from Mal. 3:1.] Page 95. 

 ٖ ملخوذ من مالخي ىخر أو  ٕٓ/  ٖٕ ل توليف  من فقرة ملخوذة من اخلروجث  متُ من إشعياء على اإلطالق بل  تادلشكل  اي أن ب اي  االقتباس ليس
 /ٔ. 

[Scribes recognized that this was a difficulty and so changed the text, making it say, "Just 
as is written in the prophets…" Now there is no problem with a misattribution of the 
quotation. But there can be little doubt concerning what Mark originally wrote: the 
attribution to Isaiah is found in our earliest and best manuscripts.] Page 95. 

خبطل  ال توج  ُمشكل  فيما يتعل ق ..." اآلن ياءِ بِ  األنْ يِف  وبٌ تُ كْ مَ  وَ ا اُ مَ كَ , جاعلياه يقول "كالي  ولذلك قاموا بتغيري الا صتعر فوا على اذه اإلش اخسالا  
 وأفضل ادلخطوطات ادلوجودة ل ياا. ت يف أق مبَ ثْ حول ما كتبه مرقس يف احلقيق : نسب  االقتباس إىل إشعياء مُ  ليس ُاااك شكّ  . لكنيف عزو االقتباس

 احلم  هلل الذي باعمته تتم الصاحلات


