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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  يسوع الغاضب

   ! والتحريف على نطاق واسعصعوبة الوصول إىل النص األصلي

  التاعب امللقب بـ أبو املنتصر شاهنيبقلم العبد الفقري إىل اهللا 

ومن يضلل  ،  فال مضل له     من يهده اهللا  ، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا          ، ونستعني به ونستغفره    ، احلمد هللا حنمده    
بلَّـغ  ، وصفيه من خلقه وخليلـه      ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله      ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له           ، فلن جتد له ولياً مرشداً      

وأشهد أن عيسى   ، اه اليقني   وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت آت      ، وحمى الظلمة   ، فكشف اهللا به الغمة     ، ونصح األمة   ، وأدى األمانة   ، الرسالة  
  .وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ، ابن مرمي عبد اهللا ورسوله 

  مث أما بعد ؛

»               ادبع نيب كُمحت تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ عاَألرو اتومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائميلَ وائرجِب بر مفُـونَ       اللَّهلتخي يـهوا فا كَانيمف ك
  ).١٨٤٧-صحيح مسلم(»اهدنِى لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدى من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ 

  : مقدمة۞

أن يومهنا بأن املـشاكل املوجـودة يف         يريد، األصليأن يوحي ألتباعه بسهولة الوصول إىل النص        ، تغافل عن احلقيقة  لقد حاول املسيحي املُ   
إذا ، ولكن احلقيقة خالف ذلك متاماً    ! املُثلج   الربتقال   عصري  من اًأو كوب ، خمطوطات العهد اجلديد ميكن حلها وحنن حنتسي فنجاناً من القهوة         

 الناقد النصي األملاين ١تعليقات النصية اخلاصة بفيالند فيلكرمن ال املأخوذة اليت أردت أن ترى احلقيقة بعينيك فانظر إىل هذه اإلحصائية اجلميلة
  . العهد اجلديداقيومل يتطرق إىل ب، الذي تناول املشاكل النصية املوجودة يف األناجيل األربعة اليونانية، املشهور

 واليت تعين أن فيلنـد مل يـستطيع      "indecisive"عبارة   من ضمن هذه التقديرات   ، كل مشكلة نصية   ناقش بوضع تقدير يف اية    قام فيلند 
واليت تعين أن " NA probably wrong"وهناك أيضاً تقدير ، فال يدرك أي القراءات هي األصلية يف هذه املشكلة النصية، حسم القرار

آالند تعترب نـسخة    وحنن نعلم أن نسخة نستل      ، ليست القراءة الصحيحة  و  خاطئة  غالباً ٢٧القراءة اليت وضعتها نسخة نستل آالند اإلصدار        
  .فحينما يخطِّئ فيلند هذه النسخة العاملية املشهورة فهناك مشكلة كبرية يف هذه املشكلة النصية، يونانية قياسية عاملية

ـ      ، ملشكلة نصية يف كل إجنيل    " indecisive"قمت بإحصاء عدد املرات اليت أعطى فيها فيلند التقدير           يت باإلضافة إىل إحصاء عدد املرات ال
وإليكم هـذا  ، هذا باملقارنة بعدد املشاكل النصية اليت قام فيلند بدراستها، يف كل إجنيل" NA probably wrong"أعطى فيها التقدير 

  !ولكنين فقد أدركت أا موجودة ، ختالقها أحيث أنين مل، ال ينزعج املسيحي من هذه األرقام أن أمتىن، اجلدول الصغري

                                                 
1 Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels 
Vol. 1 Matthew - Vol. 2 Mark - Vol. 3 Luke - Vol. 4 John - Bremen, online published 6th edition 2009 
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  :قام بتخطيء قرار نسخة نستل آالند بنسبة ية البسيطة جند أن فيلندببعض احلسابات الرياض

 .من عدد مشاكل إجنيل مىت% ٦ •
 .من عدد مشاكل إجنيل مرقس% ٧ •
 .من عدد مشاكل إجنيل لوقا% ٩,٥ •
  .من عدد مشاكل األناجيل األربعة إمجاالً% ٧ •

  :مل يستطيع حسم قرار القراءة الصحيحة بنسبةو

 .مىتمن عدد مشاكل إجنيل % ٢٦ •
 .من عدد مشاكل إجنيل مرقس% ٣٦ •
  !.من عدد مشاكل إجنيل لوقا %٥٧ •
 .من عدد مشاكل إجنيل يوحنا% ٣٣ •
  .من عدد مشاكل األناجيل األربعة إمجاالً% ٣٨ •
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 ولكن ال   ،هذا هو حال العهد اجلديد الذي ال خيفى على أحد الدارسني           !حقاً عندما نتحدث بلغة األرقام تكون األمور أكثر وضوحاً وبياناً           
ـ    ٢فقد أخربنا بروس متزجر   ، املسكني حول عدم إستطاعته الوصول إىل قرار بشأن القراءة األصلية          جيب علينا أن نلوم فيلند     يف : (ه من قبل أن

  .)سنجد أن الشواهد منقسمة بالتساوي حبيث أنه من الصعب للغاية أن نقرر بني قراءتني خمتلفتني، بعض احلاالت

  : املشكلة النصية۞

هذه الشكلة ليـست    ،  أي القراءات هي األصلية     فيها وخيتار  قراراليوم سنتحدث عن إحدى املشاكل النصية اليت مل يستطيع فيلند أن حيسم             ال
هناك شروط وضعها فيلند ف  وللعلم!فقد وضعها فيلند يف قائمة أصعب عشرين مشكلة نصية     ، بل أا مشكلة يف غاية الصعوبة     ، مشكلة عادية 
وأن تكون هناك صـعوبة جـادة يف تقيـيم    ! من هذه الشروط أن تكون للقراءة تأثرياً الهوتياً ، ضمن أصعب املشاكل النصية  ليدخل النص   

  ."Angry Jesus "كلة املعروفة بإسم يسوع الغاضبهذه املشكلة اليت توفرت فيها هذه الشروط هي املش. الشواهد

  :يل مرقس اإلصحاح األول يف قصة شفاء األبرص املذكورة يف إجن موجودةاملشكلة

Mar 1:40-42يسوع ومد يده وملسه وقال لهحتنن فـ٤١» !إن أردت تقدر أن تطهرين«:  فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائال له  :
  . فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه الربص وطهر٤٢. »أريد فاطهر«

  تقول أخرى هلا وزا ال هناك خمطوطات قدميةولكن،  حتنن على األبرص جند أن غالبية خمطوطات العهد اجلديد تقول أن يسوع،٤١يف العدد 
  !  غضبفإا تقول أن يسوع، بل على العكس متاماً، بأن يسوع حتنن على األبرص

Mar 1:41أريد فاطهر«:  يسوع ومد يده وملسه وقال لهحتنن فـ«.  

(NA27) κα� σπλαγχνισθεσπλαγχνισθεσπλαγχνισθεσπλαγχνισθε����ςςςς �κτε�νας τ�ν χε�ρα α�το� �ψατο κα� λ�γει α�τ�, Θ�λω, 
καθαρ�σθητι· 

  :٣قراءات للنص هناك ثالث

 σπλαγχνισθεις  حتنن:القراءة األوىل •
 οργισθεις  غضب:القراءة الثانية •
   حذف الكلمة:القراءة الثالثة •

  

                                                 
2 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th 
Edt. - Page xv [In some cases the evidence will be found to be so evenly divided that it is extremely difficult to decide between 
two variant readings.] 
3 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche 
Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition Page 122 
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و ) TNIV(سختان اثنتان مها  ن يف القراءة الثانية يف أي نسخة للكتاب املقدس إال جندوال،  تقريباًةجند القراءة األوىل يف مجيع الكتب املقدس
)REB (وإليكم نص الترمجتني:  

(TNIV)4 Jesus was indignant( سـاخط). He reached out his hand and touched the man. “I am 
willing,” he said. “Be clean!”  

(REB)5 Jesus was moved to anger; he stretched out his hand, touched him, and said, ‘I will; 
be clean.’ 

، إال خمطوطة بيزا الشهرية وبعض املخطوطات الالتينيـة القدميـة         الغالبية العظمى من خمطوطات العهد اجلديد       القراءة األوىل هي املوجودة يف      
  .نجيب على هذا السؤالهل املشكلة حمسومة للقراءة االوىل ؟ لنقوم بتحليل األدلة اخلارجية ل!  ال جند فيهما الكلمة أصالً وهناك خمطوطتان

  : األدلة اخلارجية۞

 إال خمطوطة بيزا     للعهد اجلديد   املخطوطات اليونانية  يف الغالبية العظمة من   موجودة   - كما أشرنا سابقاً   -) σπλαγχνισθεις(قراءة حتنن   
وال توجـد أي    ، ينائية من القرن الرابـع    قراءة حتنن هي املخطوطة الس    ل أقدم خمطوطة يونانية تشهد       جيب علينا مالحظة أن    ، واملميزة الشهرية

 أول إجنيل مت    حيث أننا نعلم أن إجنيل مرقس     ، هذه نقطة جوهرية جيب توضيحها جبالء     ! خمطوطة يونانية قبل القرن الرابع تشهد هلذه القراءة         
إجنيل مـرقس أقـدم     : (٦يعقوب ملطي كما قال القمص تادرس     ، وكان من مصادر إجنيلي مىت ولوقا     ،  بني األناجيل األربعة القانونية    كتابته

  ). ميالديا٧٠ً-٦٥كتبه غالباً يف مصر ما بني عامي ، األناجيل األربعة أعتمد عليه اإلجنيليان مىت ولوقا

  σπλαγχνισθεις قراءة حتنن -صورة املخطوطة السينائية 

  
                                                 

4 The Holy Bible: Today's New International Version. 2005 (Mk 1:41). Grand Rapids, MI: Zondervan. 
5 The Revised English Bible with the Apocrypha. Oxford and Cambridge: Oxford University Press and Cambridge University 
Press, 1989. 

 ٧٦ صفحة -كتاب مقدمات في الكتاب المقدس :  القمص تادرس يعقوب ملطي6
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  οργισθειςقراءة الغضب  -  صورة خمطوطة بيزا

  

 هي املخطوطة السينائية اليت ترجع    ٤١: ١وأول خمطوطة يونانية حتتوي على نص مرقس        ، م٧٠تب يف عام    إذا سلمنا جدالً أن إجنيل مرقس كُ      
  . عاماً بالتمام والكمال٢٥٥وأقدم نسخة تقدر بـ فإن هناك فجوة بني النسخة األصلية ! م على أفضل تقدير ٣٢٥إىل عام 

ولكن أقدم خمطوطة يونانية بـني      ، نائية والفاتيكانية والسكندرية واألفراميية وغريهم     مثل السي  إذن قراءة حتنن موجودة يف املخطوطات اليونانية      
اآلن ما هي املخطوطات اليت حتمل قراءة غضب ؟ وهل هذه املخطوطات قدمية معتربة أم أا                ، هؤالء هي املخطوطة السينائية من القرن الرابع      

  ؟واإلعتماد عليها متأخرة ال نستطيع األخذ اً 

أربع هذه املخطوطة مدعمة من قبل ،  هي الشاهد اليوناين الوحيد لقراءة الغضب،طوطة بيزا من القرن اخلامس اليت حتمل نصاً يونانياً والتينياًخم
  :الترمجة الالتينية القدمية أقدمها من القرن الرابع مروراً بالقرن اخلامس إىل السابع من أفضل شواهد خمطوطات

D - خمطوطة بيزا - V - القرن اخلامس 

ita - IV - القرن الرابع 

itd - V - القرن اخلامس 

itff_2 - V - القرن اخلامس 

itr_1 - VII - القرن السابع 

فكال القراءتني  ، غضبالجند أن أقدم شاهد لقراءة حتنن من القرن الرابع وكذلك احلال بالنسبة لقراءة              ، عندما نقارن بني قدم شواهد القراءتني     
أال ،  ال قراءة الغـضب     لدينا شاهد قدمي جداً وسحيق     -لن يعجب الكثري من املسيحيني      " لكن" وهذا الـ    -ني يف التقليد النصي ولكن      قدميت

  .٨ إىل القرن الثاين- نظرياً - اخلاص بتتيانوس والذي يرجع )Diatessaron (٧وهو الدياتسرون

إذن عندنا دليـل أن   ،  قدمية جداً للقراءة ال جند شاهد يف مثل قدمه للقراءة األخرى           فهذه شهادة ، ه نقطة قوية جداً يف صاحل قراءة الغضب       هذ
 ولكن على الرغم من ذلك جند أن الناقـد   ،قراءة الغضب أقدم من قراءة حتنن وال يوجد دليل على عكس ذلك حبسب الشواهد املتوفرة لدينا               

  . غالبية خمطوطات العهد اجلديد بعد القرن الرابعالقراءة منتشرة يف أن حيتج بالذي يفضل قراءة حتننالنصي 

                                                 
7 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) Page 122 
Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels - Vol. 2 Mark - TVU 22 
8 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) Page 33* 
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 من  ٩ لنا بارت إيرمان   بينه، ولكن جيب علينا أن نبني أمراً هاماً      ، سنقوم بتفنيدها تفصيالً عند مناقشة األدلة الداخلية      ، هذه احلُجة ضعيفة جداً   
 اليت التحتوي على قراءة      أن الغالبية العظمى من املخطوطات     لال نكون مطمئنني متاماً عندما نقو     ، كما رأينا سابقاً  : (قبل وسأنقل لكم كالمه   

يف بعض األحيـان يتـضح لنـا أن بعـض     . أن القراءة املوجودة يف األغلبية هي الصحيحة، وجمموعة أخرى قليلة حتتوي على قراءة أخرى 
هذا بسبب أن أغلبية املخطوطات مت . رى هي اليت حتتوي على القراءة الصحيحة حىت إن خالفت مجيع املخطوطات األخ القليلةاملخطوطات

عندما جيـد   . وهذه املخطوطات نفسة منسوخة ليست من األصل بل من نسخ أخرى متأخرة عن األصل             ، إنتاجها بعد األصل مبئات السنني    
  ).األصليةميكن أن تثبت يف التقليد حىت يكون أكثر إنتشاراً حىت من الكلمات ، التغيري طريقه إىل التقليد النصي للمخطوطات

بل أن لقراءة الغـضب  ،  قراءة الغضب متساوية يف القدم مع قراءة حتنن : يف نقاط بسيطة   يف النهاية نريد تلخيص النقاش حول األدلة اخلارجية       
ينة لسببني يف اإلعتماد على عدد املخطوطات اليت حتتوي على قراءة مع        هذا باإلضافة إىل عدم استطاعتنا       ، أال وهو الدياتسرون   قدمي جداً شاهد  

تنتشر القراءة اخلاطئة يف ، عندما حيدث تغيري للنص يف األزمنة املظلمة: ثانياً، اًالفارق بني األصل وأقدم خمطوطة يونانية كبري: أوالً، غاية األمهية
  .صليةالتقليد النصي أكثر من القراءة األ

  : األدلة الداخلية۞

وهذه القاعدة  ، ١٠فهناك قاعدة ذهبية تقول أن القراءة األصعب هي األصح        ، بالكلية قراءة الغضب    يف صاحل ا  جند أ ، من ناحية األدلة الداخلية   
سهلة بسيطة يقبلها هو     بأخرى   ،أن الناسخ يقوم بتغيري القراءة اليت جيدها صعبة وال توافقه          أال وهو    ،مبنية على منطق بسيط جداً سهل الفهم      

  .وأي شخص سيقوم بقراءة املخطوطة من بعده

يقـصد أن قـراءة     (اً  من الواضح أن القراءة غري موثقة جيد      : ( نقاشاً رائعاً حول النص حمل البحث ننقله لكم        ١١ هذا قدم لنا بروس متزجر     يف
. ومن أجل هذا السبب فهي قراءة مرفوضة عرب السنني من قبل أغلبية النقاد واملفـسرين    ، )الغضب غري منتشرة يف أغلبية املخطوطات اليونانية      

،  كانت القراءة األقدم للنص تشري إىل أن رد فعل يسوع جتاه االبرص املسكني كان حبنانإن: ن هنا جيب أن نوضح جيداً القضية النسخية   ولك
نستطيع أن نتخيل بكل سهولة أن الناسخ       ، ذكر غضب يسوع  يملاذا يغري أي ناسخ هذه العبارة إىل الغضب ؟ ولكن إذا كان النص يف األصل                

  . الكالم واضح وال حيتاج إىل شرح.)نة و وفقاً لذلك سيقوم بتغيريهاسيعتربها إها

                                                 
9 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 134 [As we have already seen, we are never completely safe in saying that when 
the vast majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are right. Sometimes a few 
manuscripts appear to be right even when all the others disagree. In part, this is because the vast majority of our manuscripts 
were produced hundreds and hundreds of years after the originals, and they themselves were copied not from the originals but 
from other, much later copies. Once a change made its way into the manuscript tradition, it could be perpetuated until it 
became more commonly transmitted than the original wording.] 
10 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th 
Edt. - Page 159 [For the weighing of variant readings, Bengel formulated a canon of criticism that, in  one form or other, has 
been approved by all textual cridcs since. It is based on the recognition that a scribe is more likely to make a difficult 
construction easier than to make more difficult what was already easy.] 
11 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th 
Edt. - Page 292 [The reading is obviously not well attested, and for this reason it has been rejected over the years by the 
majority of critics and commentators. But here, one must press hard the transcriptional issue: if the oldest form of the text had 
indicated that Jesus reacted to this poor soul with compassion, why would any scribe modify it to say that he became angry? 
But if the text had originally mentioned Jesus' wrath, it is quite easy to imagine  scribes taking offense and modifying the text 
accordingly.] 
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من األسهل لنا أن ندرك ملاذا قد يغري الناسخ قراءة غضب إىل حتنن من أن ندرك : ( حيث يقول١٢نفس الكالم موجود يف تعليقات بروس تريي
  !وهكذا أقول خري الكالم ما قل ودل ). ملاذا قد يغري قراءة حتنن إىل غضب

هـي  " heterodox"القراءة اليت توافق خمالفي األرثودكسية  (:١٣هناك قاعدة أخرى مذكورة يف موسوعة النقد النصي للعهد اجلديد تقول        
 عادة  - على سبيل املثال     -إن القراءة اليت تقلل من كرامة املسيح        . فهو مهم ، ولكن عندما نقوم بتطبيقه   ، هذا القانون ال يطبق كثرياً    . األفضل

  ).كون هي األفضل إال إذا كانت هذه القراءة مدعمة فقط من شواهد مشكوك فيهاما ت

، "غري أرثودكسية"حيث أن قراءة الغضب تضع لنا يسوع يف صورة ، وبعد شرح القانون وضع النص محل البحث كمثال لتطبيق هذه القاعدة
فإذا ظهرت لنا قراءة جتعل يسوع غاضباً ويف حالة نتوقع فيهـا  ، بةحيث أننا عادة ما نرى الكنيسة تصور يسوع على أنه صاحب الرمحة واحمل            

،  أن هذه القراءة لن تبقى يف التقليد النـصي للمخطوطـات           - بال أي جمال للشك تقريباً       -فحينئذ علينا أن نتوقع     ، الشفقة والرأفة والرمحة  
  ! خصوصاً إذا كانت أقدم خمطوطة لدينة من القرن الرابع

   ومها املخطوطة الالتينية القدمية ،  حذفتا الكلمةني التنيلفت األنظار إىل املخطوطت   اآلن نستطيع أن ن)itb ( وخمطوطـة  ،  اخلـامس من القـرن
ملاذا ؟ بالطبع أي خمطوطة منسوخة من       ! ن يف صاحل قراءة الغضب      ان املخطوطت اهات، م١١٧٤اليت ترجع إىل عام     ) l 866(كنسية  القراءات  ال

فلماذا حيذف الناسخ هذه    ،  كانت املخطوطة األم اليت نقلت عنها أي من هاتني املخطوطتني احتوت على قراءة حتنن              فإذا، خمطوطة أقدم منها  
فهناك ثالثة أفعال ميكن أن نتوقعها ، إذا كانت املخطوطة األم حتتوي على قراءة الغضب، ولكن على العكس، القراءة اجلميلة ؟ ال يوجد سبب

، أن يقوم الناسخ حبذف الكلمة متامـاً      : الفعل الثاين ، أن يقوم الناسخ بتبديل قراءة الغضب بقراءة حتنن       : عل األول الف، من الناسخ ال رابع هلم    
  .هل يوجد أي تصرف آخر منطقي نتوقعه من الناسخ ؟ ال أعتقد، أن ينقل الناسخ الكلمة كما هي: الفعل الثالث

 أن قراءة الغضب هي األصل استطعنا أن نفسر سبب          فرضناإذن عندما   ، ي األصلية هذه التصرفات الثالثة مبنية على فرض أن قراءة الغضب ه         
لعل أهم معيار لتقيـيم     : ( فيقول ١٤خيربنا ا بروس متزجر     وهذه أيضأً قاعدة نقدية أخرى يف صاحل قراءة الغضب         ! القراءات األخرى    وجود

  ). أصل القراءات األخرىاختار القراءة اليت تفسر جيداً: القراءات املختلفة هي مقولة بسيطة

 على توغل قراءة الغـضب يف التقليـد النـصي         دليالً  تعترب  هذه املخطوطة  ،)l 866(خمطوطة القراءات الكنسية    هناك لفتة أخرى خبصوص     
انت حتتوي  وكما ناقشنا سابقاً فإن هذه املخطوطة البد وأا ترجع يف النهاية إىل خمطوطة ك             ، حيث أن هذه املخطوطة متأخرة    ، للمخطوطات

ـ    ،  على توغل القراءة يف التقليد النصي للمخطوطات       وإن مل تكن هذه املخطوطة دليالً     . على قراءة الغضب    إىل شري بـشدة  فإا على األقل ت
  !وهذا يف حد ذاته يف صاحل قراءة الغضب ، إنتشار القراءة يف نص آخر يوناين غري النص الغريب

                                                 
12 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants - Mark 1:41 [It is easier to see why copyists might have 
changed "being angry" to "moved with pity" than to see why they would have changed "moved with pity" to "being angry." 
However, the evidence for "moved with pity" is so much stronger that it is retained in the text.] 
13 The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism Conceived by Rich Elliott of Simon Greenleaf University 
Canons of Criticism: http://www.skypoint.com/members/waltzmn/CanonsOfCrit.html [The reading which is susceptible to a 
heterodox interpretation is best. This rule does not often apply, but when it does, it is important. A reading which lessens the 
dignity of Christ, for instance, is usually preferable (unless it is supported only by highly questionable sources).] 
14 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th 
Edt. - Page 300 [Perhaps the most basic criterion for the evaluation of variant readings is the simple maxim "choose the 
reading that best explains theorigin of the others".] 
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هذا الدليل هو تصرف يسوع املسيح الذي جنده يف اية القـصة          ، يف منتهى القوة لصاحل قراءة الغضب     هناك دليالً   ، باإلضافة إىل كل ما سبق    
 هذه  - أيضاً   ١٥ وكما وضح لنا بارت إيرمان     -ولكن لألسف   )  للوقت أرسله و فانتهره(جند يف ترمجة الفاندايك أن النص يقول        ، ٤٣العدد  

  :١٦ الصحيحة من اليونانيةترمجة ال وإليكم ! املُترمجةيونانية قسوة الكلمات ال وتغطية علىالترمجة جمرد ختفيف

  

 يعرف معـىن     هادئ هل هذه تصرفات شخص    !  يف احلال  طرده يسوع و  عنفهـف: إذن حبسب النص اليوناين تكون الترمجة الصحيحة للنص       
فإن التعنيف والطرد تـصرفات     ،  الغضب على أصالة قراءة   وهذا دليل قوي  ، بالطبع ال بل أا تصرفات شخص غاضب ثائر       ! ؟ كلمة احلنان 

  . واحلنانظهر الرمحةي  هادئطبيعية لشخص غاضب وليس لشخص

  : املشكلة اإلزائية۞

  .هذا النقاش يعترب فرعاً من األدلة الداخلية

 مرة سابقة حيث  يفاوقد صرح ذ، قمنا سابقاً بعرض قول تادرس يعقوب ملطي يصرح فيه بأن إجنيل مرقس كان مصدراً إلجنيلي مىت ولوقا            
 أريد أن أضع املزيد     .)، لكن له طابعه اخلاص به     يعترب األساس إلجنيلي متى ولوقا    إن كان هذا السفر     : اإلجنيل حبسب مرقس البشري   : (١٧قال

  . سنبين على هذا األساس أشياء خطرية جداًينمن املراجع اليت تقول بأن إجنيل مرقس كان من مصادر إجنيلي مىت ولوقا ألن

الرأى الغالب هو إجنيل مرقس كان أحد املراجع الرئيسية إلجنيلى مـىت  وبالنسبة للعهد اجلديد فإن : ( جند اآليت  ١٨يف دائرة املعارف الكتابية   
  ).، فيمكن استكشاف مدى استخدام مىت ولوقا إلجنيل مرقس، حيث قد وصلت إلينا األناجيل الثالثةولوقا

" من باب الوصف املطلق  " وميكننا ان نقول حقاً     : (جند نقاشاً رائعاً حول األناجيل اإلزائية     آلالن كول    ١٩يف التفسري احلديث للكتاب املقدس    
ومن املعتـاد  . إن هناك جزءاً ضخماً مشتركاً بني اجنيل مرقس واجنيلي مىت ولوقا ، وإن كان هذان حيتويان على إضافات متنوعه خاصه ما              

ترمـز إىل   )  أواملصدر Quelleللداللة على الكلمة االملانية     " ( Q"ق بالرموز شبه اجلربية باستخدام الرمز       التعبري عن هذا احلل ملشكلة التواف     
لتشري اىل املادة ذات االمهية الطبيـة أو األمميـة ،           "  L"املادة اليت ليست يف إجنيل مرقس واملشتركه بني إجنيلي مىت ولوقا ، وإستخدام الرمز               

                                                 
15 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 136 [After he heals him, he "severely rebukes him" and "throws him out." These 
are literal renderings of the Greek words, which are usually softened in translation.] 

 ١٦٦صـ -  يوناني عربي -  ترجمة بين السطور - العھد الجديد : بولس الفغالي وأنطوان عوكر ونعمة هللا الخوري ويوسف فخري 16
 ١٧ صـ-تفسير إنجيل متى : تادرس يعقوب ملطي 17
 ٣٢٠ صـ- الكتاب المقدس والنقد - حرف الكاف - المجلد السادس :دائرة المعارف الكتابية 18
 ٢٤ و ٢٣ صـ- إنجيل مرقس - العھد الجديد -التفسير الحديث للكتاب المقدس : آoن كول 19
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وبالطبع فإن مثل هذه الرموز اجلربية أو غريها        .للمادة ذات االمهية اليهودية واليت يتميز ا اجنيل مىت          "  M" والرمز   واملتمسز ا اجنيل لوقا ،    
اخل ومع ذلك فإنه حيسن ان نتذكر أننا بعد " L" "L2"من الرموز املتماثله يف االمكان ان نزيدها بغري حدود ، ومن هنا ميكن أن يكون لدينا 

، فأننا ما نزال يف حماولتنا لوصف الروضع الراهن لكل اجنيل يف مواجهة االناجيل االخرى ، ومل نشرح بعد كيف تكونـت                      أن قلنا كل هذا     
االناجيل ، كما مل نستطع بعد أن نربهن على ان هذه الرموز اجلربية كانت يف الواقع تعبرياً دائما عن الوثائق املكتوبة القدمية أو حىت اا كانت 

واحياناً نسيت الكنيسة املسحية كـل      .ني تعبرياً عن جمموعات من التقليد الشفهي ، واليت كان هلا وجودها املستقل على حنو ما                 منذ ذلك احل  
هذا يف غمرة محاسها للتحليل ، وسلمت فقط بصحة بعض املستندات دون سواها بل اا اختذت لنفسها شكالً حمدداً مـستقالً مـن االدب          

  ).الديين

. وكان حتماً أن ميضي العلماء اىل مدى أبعد على الطريق يف حماوله  لتحديد التواريخ املتعلقة بكتابة االناجيل          : ( النقاش ويقول   آالن مث يكمل 
ان لدينا قدراً ضئيال من التقاليد االضافية خارج نطاق الكتاب املقدس املشكوك يف قيمتها ، واليت سنتناوهلا بصفة خاصة من حيث عالقتـها                       

ويكفينا ان نقول هنا إن التشيع هلذه التقاليد اخلارجه عن الكتاب املقدس قد ادت بالكنيـسة الرومانيـة وبعـض علمـاء                      . رقس  باجنيل م 
الربوتستانت ىل التمسك باولوية اجنيل مىت ،أي ان الراي القائل بأنه أول ما كُتب من االناجيل ، وانه يعد مصدراً اساساياً لغريه من االناجيل                        

ومن الناحية االخرى ، فان اغلبية العلماء . ان جيعل اجنيل مىت متقدما يف تارخيه ويوفر للقول بأنه بقلم الرسول الذي  له هذا االسم وهذا ميكن 
وعلى هذا النحو فام    . الربوتستانت يتمسكون بأولوية اجنيل مرقس أو على أقل تقدير نسخه منه مشريين إىل أنه أقصر االناجيل واصرحها                  

  ).، وعلى الرغم من أنه ليس بأية وسيله مصدرها الوحيدون اجنيل مرقس املصدر لكل من إجنيلي مىت ولوقا يعترب

تعترب االناجيل الثالثه االول ، مىت ومرقس ولوقا وحده واحدة وقـد            : ( كالماً رائعاً عن األناجيل اإلزائية     ٢٠جند أيضاً يف تفسري وليام باركلي     
ولقد مسيت ذا االسم    " ميكن االحاطه به  " وهي كلمه مشتقه من فعل يوناين مركب يعين          synopticsجنليزية  اطلق عليها العلماء الكلمة اال    

ومن هذه اموعه يعترب اجنيل مرقس أكثرها امهية، بل يذهب البعض اىل حد القول بأنه     . ملا فيها من تشابه كبري جيعل من السهل دراستها معاً         
قد ال يعين هـذا ان      . او اجنيل كتب ، وهلذا فهو أول كتاب عن حياة يسوع وصل الينا               -بشهادة اجلميع - انه   اهم كتاب يف العامل  طراً، إذ      

مرقس كان اول شخص يكتب عن حياة يسوع فالبد انه كانت هناك حماوالت اوليه سابقه ،ولكنه أصبح من املؤكد ان هذا االجنيل هو اقدم                   
  ).اجنيل وصل الينا

ان مىت ولوقا كانـا  : هذه الدراسة املقارنة جعلت الباحثني يتمسكون بالنظرية القائلة   : (٢١لرياضة واستنتج يف النهاية   مث قدم بعض احلسابات ا    
  ). عند كتابة اجنيلهمايستخدمان اجنيل مرقس مصدراً اساسياً هلما

                                                 
  ٩ صـ- إنجيل مرقس -تفسير العھد الجديد : وليام باركلي 20
  ١١ صـ- إنجيل مرقس -تفسير العھد الجديد : وليام باركلي 21
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. وات العديد من النظريات حلل املشكلة اإلزائيـة       اقترح العلماء عرب السن   : (٢٢ العهد اجلديد  املاتعهذا الكالم نفسه قاله بارت إيرمان يف كتابه         
. حنن لسنا حباجة لنشغل أنفسنا بكل هذه احللـول        ، كمقدمة هلذه املشكلة  . الكثري من النظريات يف غاية التعقيد وغري قابلة للتصديق بالكلية         

وفقاً هلذه ". فرضية املصادر األربعة"لتفسري يدعى بـ هذا ا. ولكن بدالً من هذا سنركز على النظرية األكثر قبوالً لدى العلماء واألقل إشكاالً           
هذا باإلضافة إىل أن هاذين اإلجنيلني كان لديهما مرجع آخـر           . ومت إستخدامه من قبل مىت ولوقا     . مرقس هو أول إجنيل مت كتابته     ، النظرية

ملشتركة بني لوقا ومىت واليت ال جنـدها يف         كان مصدر للقصص ا   " Quelle" .("Q"من الكلمة األملانية ملصدر     " (Q"يرجعون إليه يدعى    
. واليت أخذ منها القصص الغري موجودة يف أي إجنيل آخر      ، كان إلجنيل مىت مصدر أو العديد من املصادر اخلاصة به         ، عالوة على ذلك  . مرقس

، ر أو العديد من املصادر اخلاصة بـه       أيضاً إجنيل لوقا كان له مصد     . واليت ترمز إىل مصادر مىت اخلاصة     " M"العلماء صنفوا هذا املصدر بـ      
وبالتايل وفقها  . واليت ترمز ملصادر لوقا اخلاصة    " L"وليس من الغريب أن يطلق على هذه املصادر         ، واليت أخذ منها القصص املروية عنده فقط      

  )."L"و " Q" ،"M"، إجنيل مرقس: هناك أربعة مصادر كامنة وراء األناجيل اإلزائية، هلذه الفرضية

  :وضع لنا بارت إيرمان صورة بسيطة من خالهلا نفهم مصادر األناجيل اإلزائيةمث 

  

                                                 
22 Bart D. Ehrman: The New Testament - A Historical Introduction To The Early Christian Writings - Chapter 6 - Page 73 
[Scholars have propounded a number of theories over the years to solve the Synoptic Problem. Many of the theories are 
extraordinarily complex and entirely implausible. For an introduction to the problem, we do not need to concern ourselves with 
all of these solutions. We will instead focus on the one that most scholars have come to accept as the least problematic. This 
explanation is sometimes called the "four, source hypothesis." According to this hypothesis, Mark was the first Gospel to be 
written. It was used by both Matthew and Luke. In addition, both of these other Gospels had access to another source, called Q 
(from the German word for "source," Quelle). Q provided Matthew and Luke with the stories that they have in common that 
are not, however, found in Mark. Moreover, Matthew had a source (or group of sources) of his own, from which he drew 
stories found in neither of the other Gospels. Scholars have simply labeled this source (or sources) M (for Matthew's special 
source). Likewise, Luke had a source (or group of sources) for stories that he alone tells; not surprisingly, this is called L 
(Luke's special source). Hence, according to this hypothesis, four sources lie behind our three Synoptic Gospels: Mark, Q, M, 
and L (see figure 6.1).] 
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علمنا أن إجنيل مرقس كان مصدراً  ! نستطيع اآلن أن نعرض حجة أخرى قوية يف صاحل قراءة الغضب ، بعد هذه اإلستفاضة الرائعة يف املراجع     
 القصة، من ضمن هذه القصص   ،  مرقس جندها أيضاً يف إجنيلي مىت ولوقا       لذلك هناك قصص كثرية مذكورة يف     ، من مصادر إجنيلي مىت ولوقا    

  :قصة األبرص الذي جاء إىل يسوع، اليت جند فيها النص حمل البحث

Mar 1:40-42يسوع ومد يده وملسه وقال لهحتننـ ف٤١» !إن أردت تقدر أن تطهرين«:  فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائال له  :
  . فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه الربص وطهر٤٢. »أريد فاطهر«

Mat 8:1-4فمد ٣. »يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرين«:  وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائال٢.  وملا نزل من اجلبل تبعته مجوع كثرية 
هب أر نفسك للكاهن وقدم بل اذ. انظر أن ال تقول ألحد«:  فقال له يسوع٤. وللوقت طهر برصه. »أريد فاطهر«: يسوع يده وملسه قائال   

  .»القربان الذي أمر به موسى شهادة هلم

Luk 5:12-14يا سـيد إن أردت  «: فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائال. فإذا رجل مملوء برصا.  وكان يف إحدى املدن
امـض وأر   «بل  . اه أن ال يقول ألحد     فأوص ١٤. وللوقت ذهب عنه الربص   . »أريد فاطهر «:  فمد يده وملسه قائال    ١٣. »تقدر أن تطهرين  

  .»نفسك للكاهن وقدم عن تطهريك كما أمر موسى شهادة هلم

جند املقابل لنص مرقس ! تكاد تكون متطابقة ، األناجيل الثالثةجند أن هناك تشابه كبري يف القصة بني ، صة يف األناجيل الثالثة   عندما نتأمل الق  
أين كلمة : أال وهو، ن هناك سؤال مهم يتطرق إىل األذهان عندما ندقق يف النصوص الثالثة  ولك، ١٣: ٥ ونص لوقا    ٣: ٨نص مىت   ، ٤١: ١

إىل إجنيلي ها مت نقل  عندما ننظر إىل النص اليوناين للنصوص الثالثة جند أن هناك تطابق كبري بني كلمات كثرية موجودة يف إجنيل مرقس!حتنن ؟
  ! ؟تهبفأين ذ، ولكن ال جند كلمة حتنن، مىت ولوقا

Mar 1:41 κα� σπλαγχνισθεσπλαγχνισθεσπλαγχνισθεσπλαγχνισθε����ςςςς �κτε�νας τ�ν χε�ρα α�το� �ψατο κα� λ�γει α�τ�, Θ�λω, 
καθαρ�σθητι· 

Mat 8:3 κα� �κτε�νας τ�ν χε�ρα �ψατο α�το� λ�γων, Θ�λω, καθαρ�σθητι· κα� ε�θ�ως 
�καθαρ�σθη α�το� � λ�πρα. 

Luk 5:13 κα� �κτε�νας τ�ν χε�ρα �ψατο α�το� λ�γων, Θ�λω, καθαρ�σθητι· κα� ε�θ�ως � 
λ�πρα  π!λθεν  π' α�το�. 

فلماذا ال جند   ، وإذا كانت القراءة األصلية يف إجنيل مرقس هي حتنن        ، إذا كان إجنيل مرقس هو أصل هذه القصة املوجودة يف إجنيلي مىت ولوقا            
 حبذف الكلمة   لوقا كاتب إجنيل     زميله وقام كاتب إجنيل مىت ومعه    هذه الكلمة يف إجنيلي مىت ولوقا ؟ أم أن قراءة الغضب كانت هي األصلية               

   هل هناك شخص يستطيع أن يوضح لنا هذه احلالة الغريبة ؟ النص منقول من مرقس كلمة بكلمة تقريباً                   !ساخ املخطوطات   كما قام بذلك ن 
  .ريبة ؟ بلى واهللاأليس هذا أمراً مثرياً للشك وال، ولكننا ال جند وصف شعور يسوع عندما كلم األبرص
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، ال: هل هذه هي املرة الوحيدة اليت يقوم فيها كاتب إجنيل مىت أو لوقا حبذف شيء من قصة منقولة من إجنيل مرقس ؟ اإلجابـة     : السؤال هنا 
لمة ا حبذف ك  حيث أن إجنيلي مىت ولوقا قام     ، بل أن هذا األمر تكرر يف قصة أخرى معروفة بإسم شفاء يف السبت            ، هذه ليست املرة الوحيدة   

  .هل هي صدفة ؟ ال أظن، "بغضب"

Mar 3:1-6مع وكان هناك رجل يده يابسةفقال ٣. هل يشفيه يف السبت؟ لكي يشتكوا عليه:  فصاروا يراقبونه٢.  مث دخل أيضا إىل ا 
. فسكتوا. »؟ ختليص نفس أو قتل؟    هل حيل يف السبت فعل اخلري أو فعل الشر        «:  مث قال هلم   ٤» !قم يف الوسط  «: للرجل الذي له اليد اليابسة    

 فخرج الفريسيون ٦. فمدها فعادت يده صحيحة كاألخرى. »مد يدك«:  حزينا على غالظة قلوم وقال للرجلبغضب فنظر حوله إليهم ٥
  .للوقت مع اهلريودسيني وتشاوروا عليه لكي يهلكوه

Mat 12:9-14 لكي يشتكوا » هل حيل اإلبراء يف السبوت؟«: يابسة فسألوه وإذا إنسان يده ١٠ مث انصرف من هناك وجاء إىل جممعهم
 فاإلنسان كم هو ١٢أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا يف السبت يف حفرة أفما ميسكه ويقيمه؟ «:  فقال هلم١١. عليه

 فلما خرج   ١٤. دت صحيحة كاألخرى  فعا. فمدها. »مد يدك «:  مث قال لإلنسان   ١٣» !إذا حيل فعل اخلري يف السبوت     ! أفضل من اخلروف  
  .الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه

Luk 6:6-11مع وصار يعلمهـل  :   وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه٧وكان هناك رجل يده اليمىن يابسة .  ويف سبت آخر دخل ا
 مث  ٩. فقام ووقف . »قم وقف يف الوسط   «: ه يابسة  أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يد        ٨. يشفي يف السبت لكي جيدوا عليه شكاية      

 مث نظر حوله إىل مجيعهم وقال       ١٠. »هل حيل يف السبت فعل اخلري أو فعل الشر؟ ختليص نفس أو إهالكها؟            : أسألكم شيئا «: قال هلم يسوع  
  .ماذا يفعلون بيسوع؟:  بينهم فامتألوا محقا وصاروا يتكاملون فيما١١. فعادت يده صحيحة كاألخرى. ففعل هكذا. »مد يدك«: للرجل

Mar 3:5 κα� περιβλεψ#µενος α�το%ς µετµετµετµετ' &&&&ργργργργ!!!!ςςςς, συλλυπο(µενος �π� τ) πωρ*σει τ!ς 
καρδ�ας α�τ,ν, λ�γει τ�  νθρ*π-, .κτεινον τ�ν χε�ρα. κα� �ξ�τεινεν, κα� 
 πεκατεστ#θη � χε�ρ α�το�. 

Luk 6:10 κα� περιβλεψ#µενος π#ντας α�το%ς ε0πεν α�τ�, .κτεινον τ�ν χε�ρ# σου. 1 δ2 
�πο�ησεν, κα�  πεκατεστ#θη � χε�ρ α�το�. 

Mat 12:13 τ3τε λ�γει τ�  νθρ*π-, .κτειν3ν σου τ�ν χε�ρα. κα� �ξ�τεινεν, κα� 
 πεκατεστ#θη 4γι�ς 5ς � 6λλη. 

املوجودة يف إجنيل مرقس " اغتاظ"مت حذف كلمة ،  ولوقااألمر نفسه حدث عندما مت نقل قصة مباركة األطفال من إجنيل مرقس إىل إجنيلي مىت
  أليست هذه إشارة واضحة إىل تعمد حذف الكلمات اليت تظهر يسوع يف شكل غري الئق ؟! من سياق القصة بعد نقلها 
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Mar 10:13-16وقال هلماغتاظ فلما رأى يسوع ذلك ١٤. وأما التالميذ فانتهروا الذين قدموهم.  وقدموا إليه أوالدا لكي يلمسهم  :
 ١٦. »من ال يقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن يدخله        :  احلق أقول لكم   ١٥. دعوا األوالد يأتون إيل وال متنعوهم ألن ملثل هؤالء ملكوت اهللا          «

  .فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم

Mat 19:13-15دعوا األوالد يأتون إيل «:  أما يسوع فقال١٤.  حينئذ قدم إليه أوالد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التالميذ
  .ومضى من هناك.  فوضع يديه عليهم١٥. »وال متنعوهم ألن ملثل هؤالء ملكوت السماوات

Luk 18:15-17دعوا األوالد يأتون «:  أما يسوع فدعاهم وقال١٦.  فقدموا إليه األطفال أيضا ليلمسهم فلما رآهم التالميذ انتهروهم
  .»من ال يقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن يدخله:  احلق أقول لكم١٧. ن ملثل هؤالء ملكوت اهللاإيل وال متنعوهم أل

Mar 10:14 7δ8ν δ2 1 9ησο�ς ::::γανγανγανγαν####κτησενκτησενκτησενκτησεν κα� ε0πεν α�το�ς, ;φετε τ= παιδ�α >ρχεσθαι 
πρ3ς µε, µ� κωλ(ετε α�τ#, τ,ν γ=ρ τοιο(των �στ�ν � βασιλε�α το� θεο�. 

Mat 19:14 1 δ2 9ησο�ς ε0πεν, ;φετε τ= παιδ�α κα� µ� κωλ(ετε α�τ= �λθε�ν πρ3ς µε, τ,ν 
γ=ρ τοιο(των �στ�ν � βασιλε�α τ,ν ο�ραν,ν. 

Luk 18:16 1 δ2 9ησο�ς προσεκαλ�σατο α�τ= λ�γων, ;φετε τ= παιδ�α >ρχεσθαι πρ3ς µε 
κα� µ� κωλ(ετε α�τ#, τ,ν γ=ρ τοιο(των �στ�ν � βασιλε�α το� θεο�. 

 ولعلنا اآلن ندرك ملاذا ال جند عدداً كبرياً من املخطوطات تشهد            .عل هذا أفضل نقاش حول األدلة الداخلية اليت تصرخ بأصالة قراءة الغضب           ل
بل أيضاً يف التقليد النصي إلجنيلي مىت ولوقا الـذان  ، ليس يف خمطوطات إجنيل مرقس فقط  ، حيث أن التحريف مت مبكراً جداً     ، لقراءة الغضب 

هذه التغيريات حدثت على نطاق وأن ، ال يكفينا فقط معرفة أنه هناك تغيريات حدثت: (٢٣يف هذا قال بارت إيرمان . مرقسعننقال القصة 
إذن ما هي املشكلة يا أستاذ إيرمان ؟         ).عندما كان أغلب النساخ هواة    ، وخصوصاً يف أول مائيت عام يف التقليد النصي للمخطوطات        ، واسع

أكثر رساخة  ، مينك أن تصبح راسخة يف التقليد النصي للمخطوطات       ، تتفاقم املشكلة يف حقيقة أنه عندما حيدث خطأ       : (٢٤نا فيقول جييب علي 
  ! عدد قليل جداً من املخطوطات إال يف إذن ال عجب يف أننا جند قراءة الغضب ).! حىت من األصل نفسه- يف الواقع -

  

  

  

                                                 
23 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 57 [For the moment, it is enough to know that the changes were made, and that 
they were made widely, especially in the first two hundred years in which the texts were being copied, when most of the 
copyists were amateurs.] 

 المرجع السابق 24
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  : صعوبة الوصول لألصل۞

يؤدي حتماً  ، باإلضافة إىل أن التحريف حدث يف زمن مبكر جداً        ، ة اخلاطئة يف التقليد النصي بسبب التحريف على نطاق واسع         رسوخ القراء 
من الصعب التوصل اىل قرار     : (٢٥هذا ما نراه واضحاً جلياً يف تعليق بروس متزجر على هذا النص           و، إىل صعوبة الوصول إىل القراءة األصلية     

النـساخ املـدققني لتغيريهـا إىل حتـنن         ) ὀργισθείς( قراءة الغـضب     تثريسهل أن نرى ملاذا      ،من ناحية . ليحازم بشأن النص األص   
)σπλαγχνισθείς( ،ولكن ليس من السهل أن نشرح اإلجراء العكسي.(  

ءة حتنن إىل غضب أكثر أن نشرح تغيري قرا(: ٢٦)Net Bible(نسخة الـ ب ه املوجودةيف تعليقات الكالم نفسه من دانيال واالس جند أيضاً 
وبالرغم ... مما جيعل إختاذ قرار اختيار القراءة الصحيحة صعب للغاية ، صعوبة من أن نشرح كيف أن الناسخ سيخفف قراءة غضب إىل حتنن          

  ).اختاذ قرار يف هذه القضية ليس أمراً سهالً، من ذلك

فإننا جند الناقد الشهري فيلنـد      ، ر إىل تقديرات النقاد بعد إختيار القراءة      جند حقيقة صعوبة الوصول إىل النص األصلي واضحاً جلياً عندما ننظ          
احلـال  ، لقراءة معينة أن يثق يف اختياره ال يستطيع ، أي أن القرار غري حاسم    ) indecisive( يعطي تقدير    - كما أشرنا يف البداية      -فيلكر  

 أن الناسخ وجد صعوبة بالغـة يف        ٢٨وهذا التقدير يعين  ، )D( التقدير   خذ تأ حتننقول أن قراءة     الذي ي  ٢٧نفسه مع الناقد النصي بروس تريي     
  !الوصول إىل قرار بشأن القراءة الصحيحة 

، لقراءة حتنن) D( التقدير علنرأيتم أن بروس تريي ي،  أي تفسري منطقيا ال أجد هل، عند مقارنيت للنسخ املختلفةالحظتهاً للغاية  مثرياًهناك أمر
هذا بالنسبة يل تقدير عادل ، يشري إىل احلرية التامة يف حتديد القراءة) D(حنن نعلم أن تقدير ، ٢٩)UBS3(عن نسخة الـ  منقولا التقدير هذ

 The Greek New Testament 4th( املشهورة بـ (UBS4)ولكن عندما ننظر اآلن يف نسخة الـ ، بالنسبة لصعوبة املشكلة
Rev. Edt. (بطريقة ال يعلمها إال اهللا -حتول   تقدير اللجنة  لقراءة حتننولكن، ى اختيارها لقراءة حتننجند أن اللجنة مازالت باقية عل - 

   ! بنسبة كبرية والذي يدل على أن القراءة املُختارة غالباً هي الصحيحة(B) إىل) D( من

 ٣٠د تعليق بروس متزجر على اإلصدار الثالث       العجيب والغريب واملريب هو أننا جن      ! ذه السهولة ؟   (B) إىل) D(كيف باهللا يتحول التقدير     
، ال يوجد نقاش جديد لتغيري التقـدير      ،  ال توجد أدلة جديدة لتغيري التقدير      ! كلمة بكلمة وحرفاً حبرف      ٣١يطابق تعليقه على اإلصدار الرابع    

                                                 
25 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.) (65). London;  New York: United Bible 
Societies. [It is difficult to come to a firm decision concerning the original text. On the one hand, it is easy to see why 
ὀργισθείς (“being angry”) would have prompted over-scrupulous copyists to alter it to σπλαγχνισθείς (“being filled with 
compassion”), but not easy to account for the opposite change.] 
26 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition; Mark 1:41 Bible. English. NET Bible.; The NET Bible. 
Biblical Studies Press [It is more difficult to account for a change from “moved with compassion” to “moved with anger” than 
it is for a copyist to soften “moved with anger” to “moved with compassion,” making the decision quite difficult ... 
Nevertheless, a decision in this case is not easy.] 
27 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants - Mark 1.41 
28 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with apparatus - Page 3* [The letter D, which occurs only rarely, 
indicates that the Committee had great difficulty in arriving at a decision] 
29 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants - Preface [It is based on the United Bible Societies' The 
Greek New Testament, 3rd edition, which has become something of a standard for textual criticism in the past few years ... The 
text reading is always the reading that is found in the United Bible Societies' The Greek New Testament. A ranking as to 
certainty is given that corresponds to that which the UBS Textual Committee has assigned to most readings.] 
30 A textual commentary on the Greek New Testament, first edition - Page 76-77 
31 A textual commentary on the Greek New Testament, second edition - Page 65 
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هذا الـذي  ! بأن املشكلة سهلة ؟ إليهام القارئ    هل هذا نوع من التدليس يف حماولة      ! األدلة ثابتة والنقاش واحد فلماذا ال يظل التقدير ثابتاً ؟         
هو الذي يقرر و  املخلوق هو الذي حيدد كالم اهللافإن كان اإلنسان، جنده يف النسخ اليونانية القياسية هو نتيجة طبيعية لتالعب البشر بالكتاب 

  .وال حول وال قوة إال باهللا،  تقدير ثبوت النصفال عجب من أن جند هذا التالعب الواضح والغري مربر يف، النص ومدى ثبوته من اإلختيار

  : اخلامتة۞

بل ، ليس فقط يف خمطوطات إجنيل مرقس     ، مشكلة وجدنا فيها التحريف يف أزمنة مبكرة      ، هذه مشكلة نصية من أعنف مشاكل العهد اجلديد       
مخطوطات مما جيعل الوصول إىل القراءة األصلية أمراً يف غاية وجدنا أن القراءة الصحيحة تندثر عرب التقليد النصي لل، أيضاً يف إجنيلي مىت ولوقاً

يف النهاية هناك سؤال واحد جيب إن جييب عليه         . وجدنا تالعب يف النسخ اليونانية القياسية من أجل إخفاء صعوبة املشكلة النصية           ، الصعوبة
  ملاذا تتمسك مبثل هذا الكتاب ؟: كل مسيحي مبنتهى احليادية

  بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هللا الذي 

  :شكر خاص هلؤالء

 األخ معاذ عليان •
 Direct_Trustاألخ أبو رائد  •
 Mennatallah_1971لألخت منة اهللا  •
  student_58_1الشيخ الفاضل عمرو علي حفظه اهللا  •


