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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 

 تَّعقيداتأمثلة لبعض ال :(52الـ)امُلحاضرة 

  ووننااإلجنيل املنسوب إىل - اجلزء الثاني

[As a second example of the problems, let's take the Gospel of John. This Gospel is quite 
different from the other three Gospels of the New Testament, telling a range of stories that 
differ from theirs and employing a very different style of writing.] Page 60. 

فهو خيربنا  عن غريه من األناجيل ادلوجودة يف ثنايا العهد اجلديد, ةإجنيل يوحنا. ىذا اإلجنيل خيتلف بشد   لنأخذبالنسبة للمثال الثاين ذلذه ادلشكبلت, 
 خدم أسلوب كتابة شديد االختبلف.بعدد من القصص اليت زبتلف عن مثيبلهتا يف األخرى ويست

 الحظ اآلتي:

 ن ضرب بارت إيرمان مثاالً برسالة بولس إىل أىل غبلطيةبعض أ 

 يُريد بارت إيرمان أن يقول أيضاً أننا ال نعرف شيئاً عن النُّسخة األصلية إلجنيل يوحنا 

 أي أننا ال نعرف شكل الن ص األصلي الذي نُريد أن نرجع إليو 

[Here, in John, the sayings of Jesus are long discourses rather than pithy, direct sayings; Jesus 
never tells a parable, for example, in John, unlike in the other three Gospels.] Page 60. 

يف  أمثااًل أبداً  ال يقول يسوع على سبيل ادلثال: ة؛يحَ صِ ة والفَ رَ باشِ مُ ـة كبديل عن األقوال اللَ طو  رات مُ او يف يوحنا, أقوال ادلسيح ىي عبارة عن حِ  ىنا,
 وىو ما خيتلف مع األناجيل الثبلثة األخرى., يوحنا

 هذه المعلومة صاِدمة:

 أن يسوع حبسب إجنيل يوحنا مل يقل مثبلً واحداً بعكس األناجيل الثبلثة األخرى ادلليئة بأمثال يسوع 

 ى جدول ادلوضوعات يف النهاية الكتابإذا كنت ال ُتصدِّق بارت إيرمان تأكد من ادلعلومة بنفسك, افتح العهد اجلديد عل 

 اجلدول يُعطيك مواضيع األناجيل األربعة وخُيربك عن مكان ادلوضوع يف األناجيل األربعة 

 ! لن ذبد مثبلً واحداً قالو ادلسيح يف إجنيل يوحنا 
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[Moreover, the events narrated in John are often found only in this Gospel: for 
example, Jesus's conversations with Nicodemus (in chapter 3) and with the Samaritan woman 
(chapter 4) or his miracles of turning water into wine (chapter 2) and raising Lazarus from the 
dead (chapter 10).] Page 60. 

سيح مع نيقودديوس فيف على سبيل ادلثال, حوارات ادل إال يف ىذا اإلجنيل فحسب: جندىا ال ذلك, األحداث احملكية يف يوحنا غالباً  باإلضافة إىل
 (.ٓٔاإلصحاح ( وإقامة أليعازر من األموات فٕاإلصحاح تو اخلاصة بتحويل ادلاء إىل مخر فزَ عجِ ( أو مُ ٗاإلصحاح ( ومع ادلرأة السامرية فٖصحاح اإل

[The author's portrayal of Jesus is quite different too; unlike in the other three Gospels, Jesus 
spends much of his time explaining who he is (the one sent from heaven) and doing 
"signs" in order to prove that what he says about himself is true.] Page 60, 61. 

وىو ما خيتلف مع األناجيل الثبلثة األخرى,  من وقتو, تلفة سبام االختبلف أيًضا؛ فيسوع يقضي كثرياً وع ىي صورة سلُ ف ليسإن الصورة اليت يرمسها ادلؤلِّ 
 زات" لكي يثبت أن ما يقولو عن نفسو صحيح.جِ عْ مُ ـويف صنع "ال ل من السماء(سَ رْ مُ ـيف شرح من يكون ىو فباعتباره ال

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًيف بداية الفصل األول عندما ُقمنا بشرح الصورة اليت وضعها بارت إيرمان كمدخل للفصللقد تكلمنا سابقا 

 إن لكل كاتب من كتبة األناجيل األربعة صورة خاصة بو ليسوع ادلسيح 

 فإذا أردت أن تتخيل يسوع ادلسيح وشخصيتو, ستختلف ىذه الصورة حبسب اإلجنيل الذي تقرأ منو 

 :إجنيل مرقس يُريد أن خُيفي شخصيتو, ولكنو يف إجنيل يوحنا يعلنها صراحًة أمام الناسادلسيح يف من أبرز االختالفات  

[John no doubt had sources for his account—possibly a source that narrated Jesus's signs, for 
example, and sources that described his discourses. He put these sources together into his own 
flowing narrative of Jesus's life, ministry, death, and resurrection. It is possible, though, that 
John actually produced several different versions of his Gospel.] Page 61. 

يسوع, على سبيل ادلثال, ومصادر كانت تصف حواراتو. لقد مجع  معجزاتخاص حيكي عن  ردبا مصدر - لقد كان ليوحنا ببل شك مصادٌر لروايتو
 ل, مع ذلك, أن يوحنا يف الواقع قد أنتج عدداً مَ تَ حْ مُ ـليحصل على سرده ادلتدفق حلياة يسوع, ومهمتو التبشريية, وموتو وقيامتو. من ال ىذه ادلصادر معاً 

 خ إلجنيلو.سَ من النُّ  تلفاً سلُ 
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Note 18: Even the New Testament indicates that the Gospel writers had "sources" for their 
accounts. In Luke 1:14, for example, the author states that "many" predecessors had written an 
account of the things Jesus said and did, and that after reading them and consulting with 
"eyewitnesses and ministers of the word," he decided to produce his own account, one which 
he says is, in contrast to the others, "accurate." In other words, Luke had both written and oral 
sources for the events he narrates—he was not himself an observer of Jesus's earthly life. The 
same was probably true of the other Gospel writers as well. On John's sources, see Ehrman, 
The New Testament, 164, 167. 

ف أن "كثريين" من ح ادلؤلِّ صرِّ يُ  ,على سبيل ادلثال ,ٗ -ٔ:  ٔ. يف لوقا " لقصصهمان لديهم "مصادركإىل أن كتبة اإلجنيل  حىت العهد اجلديد يشري 
تو ", قرر أن يكتب قص  مة, بعد قراءتو لكتاباهتم ومشاورتو "لشهود وخدام الكلوأنو ,ة حول األمور اليت قاذلا يسوع وفعلهاوا قص  بُ تَ ني كانوا قد كَ قِ ابِ السّ 

 ادلصدر الشفوي وادلصدر ادلكتوب , كان لدى لوقا". أو بكلمات أخرىة"أكثر دق   ,لآلخرين خبلفاً  ,ة اليت  كما يقول ىو, وىي القصّ ةاخلاصّ 
. ب األناجيل اآلخرين كذلك. واألمر نفسو يبدو متطابقا مع ُكت اعلى حياة يسوع األرضية فهو نفسو مل يكن شاىداً  - ؤلحداث اليت حكاىال

 .ٚٙٔ إىل ٗٙٔصـ "رمان "العهد اجلديديانظر كتاب إ ,خبصوص مصادر إجنيل يوحنا

[Readers have long noted, for example, that chapter 21 appears to be a later add on. The 
Gospel certainly seems to come to an end in 20:30, 31; and the events of chapter 21 seem to be 
a kind of afterthought, possibly added to fill out the stories of Jesus's resurrection 
appearances and to explain that when the "beloved disciple" responsible for narrating the 
traditions in the Gospel had died, this was not unforeseen (cf. 21:22, 23).] Page 61. 

:  ٕٓقد انتهى عند العدد  اإلجنيل بشكل واضح أن يبدو وكأنو إضافة متأخرة. يبدو ٕٔ اإلصحاحعلى سبيل ادلثال, أن  ,اء طويبلً رّ لقد الحظ القُ 
لى البال يف وقت متأخر, وحيتمل أن تكون قد أضيفت لكي تبدو كنوع من األفكار اليت زبطر ع ٕٔ اإلصحاح؛ وأن األحداث الواردة يف ٖٔ – ٖٓ

 نبوءة, مل يكن ذلك عكس الولتشرح أنو عندما مات "التلميذ احلبيب" ادلسئول عن حكاية التقاليد يف اإلجنيل ,ظهورات ما بعد القيامة تكمل قصص
 (.ٖٕ – ٕٕ:  ٕٔفقارن مع 

[Other passages of the Gospel also do not cohere completely with the rest. Even the 
opening verses 1:1—18, which form a kind of prologue to the Gospel, appear to be 
different from the rest.] Page 61. 

مات قدِّ مُ ـمن ال ل نوعاً شكِّ اليت تُ  ,ٛٔ – ٔ:  ٔ الفقرات االفتتاحية . حىتمع الفقرات الباقية سباماً  ال تتناسق فقرات أخرى من اإلجنيل أيًضا
 لفة عن باقي األعداد., تبدو وكأهنا سلتاالستهبللية لئلجنيل
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ضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصاً, البد من اإل]. ٕٙٛصـ -, العهد اجلديد, دار ادلشرق ببريوت ترجمة اآلباء اليسوعيين :الكتاب ادلقدس
كأن ادلؤلِّف مل (. جيري كل شيء و ٘ٔ/ٔو ٖٙ-ٖٔو ٕٔ-ٖٔ/ٖغري زُلكمة وتبدو بعض الفقرات غري ُمتصلة بسياق الكبلم ف تاللحامافبعض 

بلميذ يشعر قط بأنو وصل إىل النهاية, ويف ذلك تعليل دلا يف الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن اإلجنيل كما ىو بني أيدينا, أصدره بعض ت
(. أما رواية ٖ٘/ٜٔو ٕ/ٔٔو ٜٖ/ٚو ٗٗ/ٗ( ؤ/ٗفوردبا  ٕ/ٗوال شك أهنم أضافوا أيضاً بعض التعليق فمثل  ٕٔادلؤلِّف فأضافوا عليو الفصل 

 [مجاع على أهنا من مرجع رلهود فأُدخلت يف زمن الحق فوىي مع ذلك جزء من "قانون" الكتب ادلقدس(.إ( فهناك ٔٔ/ٛ-ٖ٘/ٚادلرأة الزانية ف

[This highly celebrated poem speaks of the "Word" of God, who existed with God from the 
beginning and was himself God, and who "became flesh" in Jesus Christ.] Page 61. 

 " يف ادلسيح يسوع.ذي "صار جسداً , والمع اهلل منذ البدء وكان نفسو اهلل ىذه القصيدة ادلشهورة اليت تتحدث عن "كلمة" اهلل الذي كان موجوداً 

[The passage is written in a highly poetic style not found in the rest of the Gospel; 
moreover, while its central themes are repeated in the rest of the narrative, some of its most 
important vocabulary is not.] Page 61. 

, بعض يف بقية القصة جذور كلماتو األساسية تكرريبينما  ,ذلك باإلضافة إىل؛ ىذه الفقرة مكتوبة بأسلوٍب شعرٍي رفيع ليس لو وجود يف بقية اإلجنيل
 خرى.األكثر أمهية مل تتكرر مرة أكلماتو 

[Thus, Jesus is portrayed throughout the narrative as the one who came from above, but 
never is he called the Word elsewhere in the Gospel.] Page 61. 

 أخرى يف اإلجنيل."الكلمة" مرة  دعَ , لكنو مل يُ ت لو صورة يف أحناء القصة باعتباره الشخص الذي جاء من فوقمِسَ , يسوع قد رُ لذا

[Is it possible that this opening passage came from a different source than the rest of the 
account, and that it was added as an appropriate beginning by the author after an earlier edition 
of the book had already been published?] Page 61. 

, وأهنا أضيفت كبداية الئقة دبعرفة ادلؤلف بعد أن كانت ىل ديكن أن تكون ىذه الفقرة االستهبللية قد أخذت من مصدر سلتلف عن بقية الرواية
 ة أقدم من كتابو قد مت بالفعل نشرىا ؟خَ سْ نُ 

[Assume, for a second, just for the sake of the argument, that chapter 21 and 1:1—18 were 
not original components of the Gospel. What does that do for the textual critic who wants 
to reconstruct the "original" text? Which original is being constructed? All our Greek 
manuscripts contain the passages in question.] Page 61. 

د نصّي يريد أن . ماذا سيقدم ذلك من نفع لناقِ مل يكونوا عناصر أصلية من اإلجنيل ٛٔ -ٔ:  ٔاألعداد و  ٕٔأن الفصل , ثانية, دلدة افًتض جدالً 
 موضع الدراسة. اتي على ىذه الفقر ناؤه ؟ كل سلطوطاتنا اليونانية ربتو عاد بِ ؟ وأي أصل يُ  عيد بناء النص "األصلي"يُ 
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[So does the textual critic reconstruct as the original text the form of the Gospel that originally 
contained them? But shouldn't we consider the "original" form to be the earlier version, which 
lacked them ?] Page 61, 62. 

 أن رِب تَ عْ لكن أليس من األوىل أن نَـ  ص األصلي ؟يف األصل باعتباره الن  صّي بناء شكل من اإلجنيل كان حيتوي ىذه الفقرات د الن  اقِ عيد النّ لذا فهل يُ 
 , ىو ذلك الذي ال حيتويها ؟قدمة األخَ سْ ىو النُّ  ض أن يكونرَ تَـ فْ مُ ـ" الاألصليكل "الش  

[And if one wants to reconstruct that earlier form, is it fair to stop there, with reconstructing, 
say, the first edition of John's Gospel? Why not go even further and try to reconstruct the 
sources that lie behind the Gospel, such as the signs sources and the discourse sources, or even 
the oral traditions that lie behind them?] Page 62. 

ة األوىل من إجنيل يوحنا ؟ دلاذا ال يذىب خَ سْ , النُّ , فلنقلفهل من العدل أن يتوقف عند إعادة بناء ,كل األقدملش  عيد بناء اأراد أن يُ  لو أن شخصاً 
ة اليت ي  هِ فَ يد الش  قالِ , أو حىت الت  مصادر احلواراتو  الـُمعجزات, مثل مصادر عيد بناء ادلصادر اليت تقف وراء اإلجنيلحياول أن يُ حىت أبعد من ذلك و 

 تقف وراءىا ؟

[These are questions that plague textual critics, and that have led some to argue that we 
should abandon any quest for the original text— since we can't even agree on what it 
might mean to talk about the "original" of, say, Galatians or John.] Page 62. 

كننا أن حيث إننا حىت ال ديُ  - ص األصلي, واليت أدت بالبعض إىل أن جيادلوا حول ضرورة إمهال أي سعي وراء الن  نيصيِّ قاد الن  لة تؤرق النُّ ىذه أسئ
 إجنيل يوحنا. أو إىل أىل غبلطية لرسالةعلى سبيل ادلثال بالنسبة ل ص "األصلي"ل أن يعنيو احلديث عن الن  مِ تَ ق حول ما حيَْ فِ ت  نَـ 

[For my part, however, I continue to think that even if we cannot be 100 percent certain 
about what we can attain to, we can at least be certain that all the surviving manuscripts were 
copied from other manuscripts, which were themselves copied from other manuscripts, and 
that it is at least possible to get back to the oldest and earliest stage of the manuscript 
tradition for each of the books of the New Testament.] Page 62. 

, إال أننا نستطيع ور يف أننا حىت لو مل نكن قادرين على الوصول إىل اليقني التام خبصوص ما ديكننا أن حنصل عليفكِّ , ما زلت أُ مع ذلك ,من ناحييت
, , واليت كانت بدورىا منسوخة من سلطوطات أخرىعلى األقل أن نصل إىل التأكد من أن كل ادلخطوطات الباقية قد نسخت من سلطوطات أخرى

 ب العهد اجلديد.تُ طوط ألٍي من كُ لكل تقليد سل ماً دَ األكثر قِ وأننا على األقل قادرين على العودة إىل ادلرحلة ادلبكرة و 
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[All our manuscripts of Galatians, for example, evidently go back to some text that was copied; 
all our manuscripts of John evidently go back to a version of John that included the prologue 
and chapter 21.] Page 62. 

؛ كل سلطوطاتنا اخلاصة بإجنيل يوحنا تعود خسَ نْ ما كان يُـ  تعود بشكل واضح إىل نص   ,ثالعلى سبيل ادل ,إىل أىل غبلطية رسالةلكل سلطوطاتنا ل
 .ٕٔالفصل ة االستهبللية و مَ دِّ قَ مُ ـلا مّ ضُ ة من إجنيل يوحنا كانت تَ خَ سْ بوضوح إىل نُ 

[And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version 
is the best we can do, whether or not we have reached back to the "original" text.] Page 62. 

" أم األصليأستعدنا النص ", سواء ة ديكن احلصول عليها ىو أفضل ما ديكننا فعلوخَ سْ وىكذا ينبغي أن نبقى راضني عن معرفتنا أن العودة إىل أقدم نُ 
 .ال

[This oldest form of the text is no doubt closely (very closely) related to what the author 
originally wrote, and so it is the basis for our interpretation of his teaching.] Page 62. 

األساس لتفسرينا ثابة لذلك فهو دب, و ف يف األصلو ادلؤلِّ بَ تَ ( دبا كَ وثيق للغايةيق فثِ شكل وَ ل بِ صِ ت  مُ  ص ىو ببل شكّ من الن   ماً دَ كل األكثر قِ ىذا الش  
 .لتعاليمو اخلاصة

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


