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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 

 إعادة تكوين نص العهد اجلديد :(62الـ)امُلحاضرة 

 انيةقصة املرأة الز –اجلزء األول 

[Similar problems, of course, apply to all our early Christian writings, both those in the 
New Testament and those outside it, whether gospels, acts, epistles, apocalypses, or any of the 
other kinds of early Christian writing.] Page 62. 

سواء أكانت   رة, سواء تلك ادلوجودة يف العهد اجلديد أو تلك ادلوجودة خارجه,بكٍّ مُ ـق على كتاباتنا ادلسيحية البِ طَ نْ بع, تَـ شاُّة, بالط  شكالت مهناك مُ 
 ادلسيحية األخرى. باتأنواع الكتا رؤى, أو أي من أناجيل, أعمال, رسائل,

 الحظ اآلتي:

 وذل هه   ا نعر  ذلا شكل الوييقة األلليةبارت إيرمان يقصد أن مجيع الكتابات ادلسيحية األ 

 دبعٌت أن الويائق األللية مفقودة, وادلخطوطات اليت بُت أيدينا بعد األلول دبئات السنُت, وبينها آ ا  ا اختالفات 

 لهلك  ا نستطيع إ ا أن نُعيد تكوين أقدم لورة للن ص بُت أيدينا, أي شكل الن ص ادلوجود يف أقدم ادلخطوطات 

[The task of the textual critic is to determine what the earliest form of the text is for 
all these writings. As we will see, there are established principles for making this 
determination, ways of deciding which differences in our manuscripts are mistakes, which 
are intentional changes, and which appear to go back to the original author. But it's not an 
easy task.] Page 62, 63. 

ق لتقرير رُ , وهناك طُ ـُمهم ةة للقيام ُّها الر  قِ تَ سْ كل األقدم من كل هه  الكتابات. كما سنرى, هناك مبادئ مُ له الش  ثٍّ ي هي ربديد ما يَُ صٍّ د الن  اقِ ة النّ م  هِ مُ 
ف مقصودة, وأيها يبدو أنه يعود إذل ادلؤلٍّ  تغيَتات )غَت ادلقصودة(, وأيها يثل أي من ا اختالفات ادلوجودة يف سلطوطاتنا هي اليت سبثل األخطاء

 .ةَتَ سِ ة يَ هم  . لكنها ليست مُ األللي
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 تعريف النَّقد النَّصِّي:

 ن الن ص األللي أو أقرب لورة لهُّد  إعادة تكوي ,دراسة سلطوطات عمل أديب ضاع ألله 

  ادلخطوطات اليت يقوم بدراستهاإذن: الّناِقد يقوم بإعادة تكوين الن ص من خالل الن ص ادلوجود حالياً يف 

  حبسب حالة هه  ادلخطوطات تكون حالة الن ص الـُمعاد تكوينه 

 :تفنيد ِمثال ُيضرب كثيراً 

 :مث ضاعت الوييقة األلليةنَُسخ ٓٔإذا كانت لديك وييقة أللية, ومت نقل هه  الوييقة يف  يُقال , 

 ن نص الوييقة األللية دبُنتهى السهولة والُيسر ؟! بالطبع اإلجابة: نعمنَُسخ أن ُتعيد تكوي ٓٔأ ا تستطيع من خالل ُمقارنة الـ 

 لألسباب التالية: جيب أن ننتبه ُهنا إذل نُقطة يف غاية األمهية, هه  الظُّرو   ا تنطبق على العهد اجلديد 

o :ًلول قرنُت أو يالية على األلل, و ا ادلخطوطات اليت بُت أيدينا ليست منقولة ُمباشرة من الويائق األللية, فبينها وبُت األ أوال
 نعلم حىت عدد النَُّسخ اليت تقع بُت أقدم سلطوطة لدينا والوييقة األللية !

o :ًادلخطوطات اليت بُت أيدينا ليست من زمن واحد, فُهناك بعض الربديات القليلة جداً من القرن الثالث, وبعد ادلخطوطات  ثانيا
 والسادس ادليالدي, طبعاً نص مجيع هه  ادلخطوطات سُلتلف, و ا يوجد تطابق بينهمالقليلة من القرن الرابع واخلامس 

[The results, on the other hand, can be extremely enlightening, interesting, and even exciting. 
Textual critics have been able to determine with relative certainty a number of places in 
which manuscripts that survive do not represent the original text of the New 
Testament.] Page 63. 

ل فيها ثٍّ ون قادرين على ربديد عدد من ادلواضع اليت  ا سبَُ صيٍّ قاد الن  ة. لقد كان النُّ َتَ ثِ شلتعة وحىت مُ  يئة,ضِ يكن أن تكون مُ  فالنتائج, من ناحية أخرى,
 يّب.سْ نص العهد اجلديد األللّي وذلك بيقُت نِ  اليت بُت أيديناخطوطات ادل

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 يف بداية عصر الطٍّباعة كان ُهناك نص واحد يوناين للعهد اجلديد مطبوع 

 :إصلليزي, فرنسي, عريب ... إخل هها الن ص اليوناين انتشر بشكل كبَت جداً من أجل الطٍّباعة, ومت ترمجة هها الن ص إذل اللغات احلديثة 

 لهلك صلد تشابُه كبَت جداً بُت ترمجة الفاندايك العربية, وترمجة ادللك جيمز اإلصلليزية 

 هها ليس بسبب أن الفاندايك ُمًتجم من ادللك جيمز, ولكن بسبب أن الًتمجتُت لنفس الن ص اليوناين الواحد 

 ثالث بإذن اهلل عز وجلهه  األمور سنتكلم عنها بالتفصيل يف الفصل ال 

 )ولكن يكفي اآلن أن تعلم أن ُهناك نص ُمعتِمد على أقدم ادلخطوطات )الن ص اليوناين الن قدي 

 )وُهناك نص آخر تقليدي مبٍت على النُّسخة اليونانية اليت مت وضعها يف القرن السادس عشر )الن ص الـُمستلم أو التقليدي 
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 لعهد الجديد:أشهر نصَّين يونانيين نقديين ل

 اد مجعّيات الكتاب الـُمقد س  الن ص اليوناين للعهد اجلديد إلدار اربٍّ

 United Bible Societies' Greek New Testament 

 نص نستل آ اند اليوناين للعهد اجلديد 

 Nestle-Aland's Greek New Testament 

 درجات اليقين في االختيار:

 اد مجعيّات الكتاب الـُمقد س ونص نستل آ اند أيضًا قائم عليهما جلنة ُمتخصصة من العلماء الن ص اليوناين للعهد اجلديد إلدا ر اربٍّ
 الّدارسُت دلخطوطات العهد اجلديد واللغة اليونانية واللغات األخرى القدية للكتاب الـُمقد س

   ص وفق دراساهتا ووجهة نظرهاعند وجود اختالفات بُت ادلخطوطات تقوم اللجنة باختيار الش كل الص حيح للن 

 وعند اختيار أي شكل من األشكال ادلوجودة يف ادلخطوطات تضع اللجنة رمزاً للد الة على مدى يقينها من اختيارها 

 هه  الرُّموز ُمتعار  عليها بُت مجيع علماء الن قد الن صٍّي 
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  الرُّموز الُمستخدمة للداللة على درجة اليقين:

 The letter {A} indicates that the text is certain. 

 {  احلرA:يعٍت }  ُهناك يقُت تام يف ا اختيار( ك دُمؤ الن ص( 

 The letter {B} indicates that the text is almost certain. 

 {  احلرB:يعٍت } (ليس يقيناً تاماً  الن ص تقريباً ُمؤك د )ُهناك بعض الش ك 

 The letter {C} indicates that the Committee had difficulty in deciding which variant to 
place in the text. 

 {  احلرC:يعٍت } نسبة الش ك أعلى( اللجنة وجدت لعوبة يف اختيار الش كل الهي ستضعه يف الن ص( 

 The letter {D} indicates that the Committee had great difficulty in arriving at a decision. 

 {  احلرD:يعٍت } )  اللجنة وجد لعوبة شديدة يف الولول إ ا قرار ) ا يوجد اتٍّفاق بُت أعضاء اللجنة على اختيار ُمعُت 

 الحظ اآلتي:

 يف ادلخطوطات  ا يعٍت الولول إذل الن ص األللي ُقدرة ا اختيار بُت شكلُت للن ص 

 :وبالمثال يتَِّضح المقال 

o  الفاندايك( يِل يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن الل هِ بَْدءُ ِإصلِْ  1/  1مرقس( 

o :الشكل األول( بَْدءُ ِإصْلِيِل يَُسوَع اْلَمِسيحِ  فلنقل إن أقدم المخطوطات نجد فيها( 

o  الشكل الثاين( بَْدءُ ِإصْلِيِل يَُسوَع اْلَمِسيِح ابِْن الل هِ  المخطوطات الـُمتأخِّرة:ونجد في بعض( 

o ولم يعد ىذا الشكل موجوداً في المخطوطات, بَْدءُ ِإصْلِيِل يَُسوعَ  كان يقول:  ولكنَّ النَّص في األصل 

o ! إذا كان ا اختيار سهالً بُت الش كل األول والثاين, فنحن دل نصل بعد إذل الش كل األللي للن ص 

o اتولكننا وللنا إذل شكٍل قريٍب من الش كل األللي, وهها هو الش كل ادلوجود يف أقدم ادلخطوط 

[For those who are not at all familiar with the field, but who know the New Testament well 
(say, in English translation), some of the results can be surprising.] Page 63. 

)فلنقل, من خالل الًتمجة اإلصلليزية(, يكن أن  اجلديد جيداً  هم يعرفون العهدُّها اَّال, ولكن   أي معرفة إطالقاً  بالنسبة ذلؤ اء الهين ليس لديهم
 فاجئة.تكون بعض النتائج مُ 
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 تأمل ىذه القصَّة:

 كنُت يف إحدى ادلكتبات ادلسيحية مع زميَلي  ُمعاذ ِعليان وزلمود داود نشًتي بعض الكتابات ادلسيحية 

  ًوأراد أن يتجول معنا يف ادلكتبة لَتى حاجاتنا ويُساعدنايف السٍّنفوجدُت شاباً مسيحياً يعمل جديداً يف ادلكتبة, وكان لغَتا , 

 فوجد أنٍت ُمهتمٌّ بالكتابات ادلسيحية اليت ذلا عالقة بالتاريخ وادلخطوطات القدية والن قد ... إخل 

 فبدأُت أتكل م معه ويف النهاية قبل رحيلي من ادلكتبة سألته سؤا اً: ما هو أحب نصوص الكتاب إليك ؟ 

  :فيليب  ال ِهي يـَُقوٍّيٍِت  ِفي اْلَمِسيحِ َأْسَتِطيُع ُكل  َشْيٍء فأجابٍت(ٗ  /ٖٔ) 

 عندما عدُت دلنزرل انتابٍت فضوٌل ألحبث عن هها الن ص يف ادلخطوطات القدية 

 ! فوجدت أن عبارة: يف ادلسيح, عبارة ُمضافة وغَت موجودة يف أقدم ادلخطوطات اليونانية 

  ًمن هها وقلُت يف نفسي إنٍت  ابد وأن أخرب هها الّشاب ادلسيحي ُّها اخلرب فتَـَعج بُت جدا 

 ة اليت كان فيها !دمَ أن تتخي لوا الص   ولكم 

 [To conclude this chapter, I will discuss two such passages—passages from the Gospels, in this 
case, that we are now fairly certain did not originally belong in the New Testament, 
even though they became popular parts of the Bible for Christians down through the 
centuries and remain so today.] Page 63. 

من أهنما دل تكونا منتميتُت متيقنُت بشكل كبَت  ضلن اآلن يف هه  احلالة, فقرتان من األناجيل, -من هها النوع يف ختام هها الفصل, سأناقش فقرتُت 
  هكها حىت اليوم.ون وظاّل رُ ورة من الكتاب ادلقدس بالنسبة للمسيحيُت عرب القُ مشهُ  على الرغم من أهنما ألبحتا أجزاءً يف األلل إذل العهد اجلديد, 

[The story of Jesus and the woman taken in adultery is arguably the best known story about 
Jesus in the Bible; it certainly has always been a favorite in Hollywood versions of his life. It 
even makes it into Mel Gibson's The Passion of the Christ, although that movie focuses only 
on Jesus's last hours (the story is treated in one of the rare flashbacks).] Page 63. 

لدى مجيع أفالم  ة دائماً لَ ض  فَ مُ ـت بالتأكيد إحدى القصص الل  يسوع يف الكتاب ادلقدس؛ لقد ظَ  ا من أشهر قصصدب  ة يسوع وادلرأة الزانية هي رُ قص  
ز فقط على ساعات ركٍّ رغم أن الفيلم يُ  ح دلخرجه مل جيبسون,آ ام ادلسي من فيلم بل إهنا حىت صلحت يف أن تكون جزءً هوليوود اليت تناولت حياته. 

 (. مت الرُّجوع لهو كمشهد سابق من حياة ادلسيح َتة )القصة سبت معاجلتها  يسوع األخ

[Despite its popularity, the account is found in only one passage of the New Testament, 
in John 7:53, 8: 12, and it appears not to have been original even there.] Page 63. 

يبدو أهنا دل تكن يف هها , و ٕٔ:  ٛ - ٖ٘:  ٚيف يوحنا  ربديداً  رغم شهرهتا, موجودة يف فقرة واحدة فحسب من العهد اجلديد, هه  القصة,
 .ادلوضع يف األلل
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

   ة بًتكيز أن قص ة ادلرأة الزانية ُمقحَمة يف السٍّياقنستطيع أن نعر  من رُلر د قراءة سياق القص 

 ولعل هه  من األسباب الرئيسية اليت ذبعلنا نعر  أن هه  القص ة ليست أللية 

 ولكن ُهناك بعض اإلضافات األلغر حجماً, والـُمضافة بشكل أكثر حبكة وِحنَكة 

 ة اإلضافات الـُمتعم دةت  ا نستطيع أن صلزم ُّا بسهولة, هه  هي خطور امثل هه  اإلضاف 

 أرجوا ُمراجعة اآلتي:

  adultera-de-http://alta3b.wordpress.com/2008/11/10/pericope-1 زانية تتحدى من يثبت أصالتها

[The story line is familiar. Jesus is teaching in the temple, and a group of scribes and Pharisees, 
his sworn enemies, approach him, bringing with them a woman "who had been caught in the 
very act of adultery." They bring her before Jesus because they want to put him to the test. The 
Law of Moses, as they tell him, demands that such a one be stoned to death; but they want to 
know what he has to say about the matter. Should they stone her or show her mercy? It is a 
trap, of course.] Page 63. 

رين معهم امرأة "أُْمِسَكْت َوِهَي ضِ يقًتبون منه, زلُْ  ,اللدودينأعداؤ   ُت,يسيٍّ ة والفرٍّ بَ تَ م يف اذليكل, ورلموعة من الكَ علٍّ . يسوع يُ معروفةالقصة ذلا حبكة 
م مثل هه  ادلرأة جَ رْ طالب بأن تُـ يُ  كما خيربونه, ريدون أن يضعو  أمام اختبار. فناموس موسى,أحضروها أمام يسوع ألهنم يُ  لقد تـَْزين يِف َذاِت اْلِفْعِل".

 بطبيعة احلال. ظهروا ذباهها الرمحة ؟ إنه َشَرٌك,أن يرمجوها أم يُ  ريدون أن يعرفوا ما سيقوله هو حول هها األمر. هل ينبغيهم يُ حىت ادلوت؛ لكن  

[If Jesus tells them to let the woman go, he will be accused of violating the Law of God; if he 
tells them to stone her, he will be accused of dismissing his own teachings of love, mercy, and 
forgiveness.] Page 63, 64. 

ة عن احملبة والرمحة ة تعاليمه اخلالّ فَ خالَ م دبُ هَ تـ  ك شريعة اهلل؛ ولو قال ذلم أن يرمجوها سيُ هَ تَـ م بأنه انْـ هَ تـ  فلو أخربهم يسوع أن يًتكوها حلال سبيلها, سيُ 
 ران.فْ والغُ 

 

 

 

 

http://alta3b.wordpress.com/2008/11/10/pericope-de-adultera-1
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[Jesus does not immediately reply; instead he stoops to write on the ground. When they 
continue to question him, he says to them, "Let the one who is without sin among you be the 
first to cast a stone at her." He then returns to his writing on the ground, while those who have 
brought the woman start to leave the scene—evidently feeling convicted of their own 
wrongdoing—until no one is left but the woman.] Page 64. 

"َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطي ٍة : وا يف سؤاله, إذا به يقول ذلما استمرُّ م  ـن من الكتابة على األرض. ولك  مَ تَ من ذلك اضلٌت ليَ  د؛ بد اً ل يسوع الر  ج  عَ تَـ دل يَـ 
 - وهم يشعرون كما هو واضح باخلزي من فعلتهم الشريرة - يف حُت يبدأ هؤ اء يف ادلغادرة فـَْليَـْرِمَها أَو  ًا حِبََجٍر!". مث يعود إذل كتابته على األرض,

 خبال  ادلرأة دل يبق يف ادلكان. حىت إن أحداً 

[Looking up, Jesus says, "Woman, where are they? Is there no one who condemns you?" To 
which she replies, "No one, Lord." He then responds, "Neither do I condemn you. Go and sin 
no more."] Page 64. 

"و اَ  :فأجاُّا حينئه ," اَ أََحَد يَا َسيٍّدُ " :ت عليهفرد   ,"َعلَْيِك؟ أََما َداَنِك أََحٌد؟"يَا اْمرَأَُة أَْيَن ُهْم أُولَِئَك اْلُمْشَتُكوَن  فنظر يسوع إذل أعلى, وهو يقول:
 أَْيضاً".  أَنَا أَِديُنِك. اْذَهيِب َو اَ زُبِْطِئي

[It is a brilliant story, filled with pathos and a clever twist in which Jesus uses his wits to get 
himself—not to mention the poor woman— off the hook.] Page 64. 

 من هها الشَرك. - ناهيك عن ادلرأة ادلسكينة - كاء  لينجو بنفسهاستخدم فيها يسوع ذ  اليتو دارة ادلاكرة مُ ـة بادلشاعر وبالمَ عَ فْ ة رائعة, مُ إهنا قص  

[Of course, to a careful reader, the story raises numerous questions. If this woman was caught 
in the act of adultery, for example, where is the man she was caught with? Both of them 
are to be stoned, according to the Law of Moses (see Lev. 20:10).] Page 64. 

ل الهي جُ فأين الر   , على سبيل ادلثال,وهي تزينة أسئلة عديدة. لو كانت هه  ادلرأة مقبوض عليها َت القص  ثِ ظ, تُ قِ بطبيعة احلال, بالنسبة لقارئ يَ 
 (.ٓٔ:  ٕٓسى )انظر  اويُت عة مو لشري جم, وفقاً ت معه ؟ كالمها مستوجب الر  طَ بِ ضُ 

 َواَذا َزََن رَُجٌل َمَع اْمرَاٍة فَاَذا َزََن َمَع اْمرَاِة قَرِيِبِه فَان ُه يـُْقَتُل الز ايِن َوالز انَِيةُ. 12/  02الالويين 

[Moreover, when Jesus wrote on the ground, what exactly was he writing? (According to 
one ancient tradition, he was writing the sins of the accusers, who seeing that their own 
transgressions were known, left in embarrassment!)] Page 64. 

الهين دلا رأوا أن  ُت,كِ تَ شْ مُ ـلتقليد قدمي, كان يسوع يكتب خطايا ال بط ؟ )وفقاً يسوع على األرض, ماذا كان يكتب بالض   بَ تَ فوق ذلك, عندما كَ 
 غادروا جيللهم العار!( جرائمهم كانت معروفة,
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 :ةاآلتي النِّقاط الحظ

 نعلم من ُنُصوص العهد اجلديد أن ادلسيح عليه السالم يستطيع القراءة 

 ن صولكن الن ص الوحيد ادلنسوب لألناجيل القانونية واليت زُبربنا بأن ادلسيح عليه السالم يستطيع الكتابة هو هها ال 

 ا أعلم ما هي أمهية إيبات أن ادلسيح عليه السالم يستطيع الكتابة ؟  

[And even if Jesus did teach a message of love, did he really think that the Law of God 
given by Moses was no longer in force and should not be obeyed? Did he think sins 
should not be punished at all?] Page 64. 

د سارية ادلفعول وينبغي أن  ا تطاع ؟ عُ أن شريعة اهلل اليت أعطاها دلوسى دل تَـ  فهل كان يعتقد فعالً  علٍّم رسالة احملبة,وحىت لو أن يسوع كان بالفعل يُ 
 ب ادلرء عليها ؟عاقَ وهل كان يعتقد على وجه اإلطالق أن اخلطايا  ا يُ 

 ىمية:ىذه نُقطة في غاية األ

 لدينا نصوص كثَتة جداً يقول فيها ادلسيح عليه السالم بضرورة ا التزام بشريعة موسى عليه السالم 

 أم أن هها دليل على عدم ألالة الكتاب ؟ ؟ فكيف نقوم بالت وفيق بُت هه  القص ة وبُت هه  النُُّصوص 

[Despite the brilliance of the story, its captivating quality, and its inherent intrigue, there is one 
other enormous problem that it poses. As it turns out, it was not originally in the Gospel of 
John. In fact, it was not originally part of any of the Gospels. It was added by later 
scribes.] Page 64. 

ة يف ة أللي  ن هه  القص  كُ ح, دل تَ ضِ ت  يَ ة تواجهها. كما سَ يصَ وِ شكلة أخرى عَ وجودهتا األخاذة, وحبكتها الفطرية, فهناك مُ  ونق القصة,غم من ر على الر  
 .ُمتأخٍّرينخ ا سّ ت دبعرفة نُ يفَ ضِ من أي إصليل. لقد أُ  أليالً  , جزءً يف الواقع إصليل يوحنا. بل دل تكن,

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ُعلماء يقولون بألالة قص ة ادلرأة الزانية, ولكن كيف يربٍّرون غياب القص ة من ادلخطوطات القدية ؟ُهناك 

 :هه  معلومة علمية  ا نستطيع إغفاذلا أو إنكارها: قصة ادلرأة الزانية غَت موجودة يف أقدم سلطوطات إصليل يوحنا الحظ 

 :من قام حبه  القص ة من ادلخطوطات القدية ألسباب ُمعي نةُهناك  تبرير العلماء الذين يقولون بأصالة القصة 

 ! من أجل عيون ألالة قصة ادلرأة الزانية, قالوا بتحريف الكتاب 

 :ىذا ألنو ال يوجد إال قولين في المسألة 

o :القص ة مؤل فة ومت إضافتها للكتاب األول 

o :القص ة أللية وموحى ُّا من اهلل ولكن مت حهفها الثاني 
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[How do we know this? In fact, scholars who work on the manuscript tradition have no 
doubts about this particular case. Later in this book we will be examining in greater depth 
the kinds of evidence that scholars adduce for making judgments of this sort.] Page 64. 

وك بشأن هه  احلالة اخلالة. يف وقت  احق يف هها كُ ليس لديهم أي شُ بتقليد ادلخطوطات   ذلك ؟ يف الواقع, العلماء الهين اشتغلوا رِ عْ كيف نَـ 
 غيَت.وع من الت    العلماء للحكم على هها الن  دُ ورِ ليل الهي يُ أنواع الد   أكربٍ  قٍ مْ عُ ص بِ حَ فْ نَـ الكتاب سَ 

[Here I can simply point out a few basic facts that have proved convincing to nearly all scholars 
of every persuasion: the story is not found in our oldest and best manuscripts of the 
Gospel of John; its writing style is very different from what we find in the rest of John 
(including the stories immediately before and after); and it includes a large number 
of words and phrases that are otherwise alien to the Gospel.] Page 64, 65. 

ا اذباهات: القصة غَت موجودة يف أقدم وأفضل سلطوطاتنا من كل  تقريباً  ة لكل العلماءعَ نِ قْ ا مُ أهن   تَ بَ من احلقائق األساسية اليت يَـ  سأشرح اآلن قليالً 
 يف بقية إصليل يوحنا )دبا يف ذلك القصص قبلها وبعدها مباشرة(؛م دَ خْ تَ سُلتلفة جداً عن األسلوب الـُمسْ  م فيهادَ خْ ستَ مُ ـإلصليل يوحنا؛ أسلوب الكتابة ال

 .غريبة عن اإلصليل تُعترب اليتو من الكلمات واجلمل  كبَتاً   ن عدداً م  ضَ تَ كما تَـ 

 كيف أرجح قراءة على أخرى ؟ )قواعد النقد النصي(:

 )كل ما يتعلق بادلخطوطات( دراسة األدلة الخارجية: .ٔ
 ا اتفاق مع أسلوب الكاتب( -)أسباب وجود القراءات   األدلة الداخلية: .ٕ

 القاعدة الرئيسية في ترجيح أي قراءة على أخرى:

  ضلةاءات األخرى هي ادلفالقراءة اليت توضح سبب وجود القر 
 غَت موجود يف ادلخطوطات ادلتاحة الناقد النصي  ا يستطيع اختالق شكل جديد للنص 
  األعلى يف ربديد القراءة ادلفضلةادلخطوطات اليونانية هي لاحبة السلطان 

 التي توضح سبب وجود القراءات األخرى:

 ختيار قراءة على أهنا هي ادلفضلةأقوم با 
  استطيع تربير وجود القراءات األخرى يف ادلخطوطات ؟ل: هل ءتساأمث 
 ,ودل هتبط علينا من السماء أي قراءة يف ادلخطوطات ذلا سبب وجود 
  ن | ليس بعد( ألعد إذل هها العيد: أنا )لٛ/ٚيوحنا 
 اك سلطوطات ربتوي على قراءة )لن(عندما أختار قراءة )ليس بعد( هن 
  تغيَت متعمد( -ادلخطوطات. )خطأ عن سهوا جيب علي  تربير وجود قراءة )لن( يف 
  شعياء النيب | األنبياء(إ: كما هو مكتوب يف )ٕ/ٔمرقس 
  شعياء هي األللي. كيف أبرر وجود األنبياء ؟إقراءة 
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  شعياء, فتم تغيَتها إذل األنبياءإوجدوا خطأ تارخيي يف نسبة ا اقتباس إذل 

 األدلة الخارجية:

 قراءة يبحث عن اآلتي(: نبدأ في دراسة الشواىد )لكل• 
 .الربديات, سلطوطات األحر  الكبَتة, الًتمجات(  أقدمية الشواهد( 
 النصوص اليونانية ادلختلفة( هد.واالتوزيع اجلغرايف للش( 
 ُت العلماء حبسب وجهة نظر العادلجودة أو قوة الشواهد مسألة خالفية ب 

 دور أهم سلطوطة عند قسطنطُت تشينادلخطوطة السينائية كانت  
 ت أهم سلطوطة عند وست كوت و هورتادلخطوطة الفاتيكانية كان 

 :كنيسة اإلسكندريةسلطوطات  النص السكندري 
 :فلسطُت( كنيسة قيصريةسلطوطات  النص القيصري( 
 :آسيا( كنيسة القسطنطينيةسلطوطات  النص البيزنطي( 
 :كنائس فرنسا وإيطالياسلطوطات  النص الغربي 

 
  اآلب والكلمة والروح القدس وىؤالء الثالثة ىم واحد والذين )الهين يشهدون )يف السماء( هم يالية ) ٚ/٘يؤ -الفاللة اليوحناوية

 ( الروح وادلاء والدم وهؤ اء الثالية يف الواحد.(يشهدون في األرض ىم ثالثة
 سلطوطات العهد اجلديد اليونانية الكلمات بُت األقواس غَت موجودة يف أغلبية 
  وطات أقدمها من القرن اخلامس عشريف تسع سلطموجودة فقط 
  سلطوطات نص غريب: إيطاليا( بعض ادلخطوطات الالتينية القديةوموجودة يف( 
 دائماً يف لاحل القراءة األللية ادلشكلة: التوزيع اجلغرايف ليس 
 ص بيزنطي يوناين من القرن اخلامسأقدم ادلخطوطات اليونانية, نص سكندري, وأقدم سلطوطة ن 
  ا تظهر لنا إ ا يف القرن اخلامسادلخطوطات ادلوزعة على العادل  
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 مثال رائع على مشكلة التوزيع الجغرافي:

Mat 27:17  :باراباس أم يسوع الهي يدعى ادلسيح؟ ]يسوع[من تريدون أن أطلق لكم؟ »ففيما هم رلتمعون قال ذلم بيالطس» 
Mt 27.17 σσνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, 
[Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 
 
17  {C} Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Θ 700* omit τόν) ƒ1 syrs, pal_mss arm geo2 Origenlat mssacc. 
to Origen gr 
 
τὸν Βαραββᾶν B 1010 Origen msacc. to Origen lat 
 
Βαραββᾶν א A D L W Δ ƒ13 33 157 180 205 565 579 597 700c 892 1006 1071 1241 1243 
1292 1342 1424 1505 Byz [E F G H Σ] Lect copsa, meg, bo Diatessaronarm 
 
Βαραββᾶν or τὸν Βαραββᾶν ita, aur, b, c, d, f, ff_1, ff_2, g_1, h, l, q, r_1 vg syrp, h, pal_ms 
eth geo1 slav 

 
 لداخلية:األدلة ا

 جيب على الناقد أن يشرح سبب وجود مجيع القراءات !
 ن يشرح سبب وجود القراءات األخرى, جيب عليه أقراءة ُمَعي نة كمفضلةإذا اختار الناقد 

 إذا فشل يف إجياد أسباب لوجود القراءات األخرى يف ادلخطوطات, إذن القراءة ادلختارة ليست هي ادلفضلة
 

 :أسباب وجود القراءات

  خطأ بصري أو مسعي( غَت مقصودتغيَت )خطأ هجائي( أو خطأ( 
  عن عمدتغيَت مقصود 
  وجود القراءات األخرى هي األلليةالقراءة اليت توضح سبب 
 (16:  3يت  1حتمالية النسخية. )مثل تغيَت كلمة الهي إذل اهلل ا ا 
  أو زلوها(من وجهة نظر الناسخ. )سيحاول الناسخ تغيَتها  لعوبةالقراءة األكثر 
  غالباً ما حاول الناسخ إضافة أشياء على النص األللي(األقصرالقراءة( . 
 العام للمؤلف. )من الناحية اللغوية أو الالهوتية( األسلوبتفاق مع ا ا 

[The conclusion is unavoidable: this passage was not originally part of the Gospel.] Page 65. 

 من اإلصليل. أْللِيًّا ن جزءً كُ ة دل تَ رَ قْ ها: هه  الفَ نْ مِ  رّ فَ  ا مَ  ة اليتيجَ تِ والن  
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[How then did it come to be added? There are numerous theories about that. Most 
scholars think that it was probably a well-known story circulating in the oral tradition 
about Jesus, which at some point was added in the margin of a manuscript.] Page 65. 

ة ا كانت قص  ل أهن  مَ تَ حْ مُ ـه من الم العلماء يعتقدون أن  ظَ عْ ات حول هها األمر. مُ ظريّ ناك العديد من الن  ؟ هُ  اً ة إذت هه  القص  يفَ ضِ فكيف حدث أن أُ 
 ما إذل هامش إحدى ادلخطوطات. ت يف حلظةٍ يفَ ضِ ا أُ وأهن   ي حول يسوع,و فَ يد الش  قلِ ة يف الت  لَ داوَ تَ وفة ومُ معرُ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 قُلنا سابقاً إن من خالل قراءة سياق القص ة بًتكيز تستطيع أن ُتدرك أن القص ة دخيلة 

 القصة السابقة ذلا وما (ٕٔ/  ٛ إذل ٖ٘/  ٚيوحنا ) من خالل حدود القص ة 

  ًأستطيع شخصياً أن أجزم أن هه  القصة مت إضافتها عمدا 

[From there some scribe or other thought that the marginal note was meant to be part of the 
text and so inserted it immediately after the account that ends in John 7:52.] Page 65. 

ة اليت تنتهي باشرة بعد القص  ص ولهلك أدخلوها مُ من الن   د منها أن تكون جزءً صَ قْ يُـ اإلضافة اذلامشية  اخ أو غَتهم أنسّ بعض النُّ  دَ قَ تَـ اك اعْ ومن هن
 .ٕ٘:  ٚعند يوحنا 

 ب يف اذلامش ؟كتَ تُ نّص, كيف  ٖٔقص ة عبارة عن  سؤال بسيط جداً:

 ا توجد سلطوطة واحدة ربتوي على قصة ادلرأة الزانية يف اذلامش  ! 

  كيف هها  نص يف اذلامش ؟! ٖٔاإلنسان يستطيع أن يتخيل نصاً أو نص ُت يف اذلامش, ولكن 

[It is noteworthy that other scribes inserted the account in different locations in the 
New Testament—some of them after John 21:25, for example, and others, interestingly 
enough, after Luke 21:38. In any event, whoever wrote the account, it was not John.] 
Page 65. 

 على سبيل ادلثال, ,ٕ٘:  ٕٔبعضها بعد يوحنا  - ديدة يف العهد اجلفَ لِ تَ ع سلُْ واضِ ة يف مَ آخرين أدخلوا القص   اخاً سّ من اجلدير بادلالحظة أن نُ 
 ه دل يكن يوحنا بالتأكيد.ن  إ ة حال, أيّا كان كاتب القصة,. على أي  ٖٛ:  ٕٔبعد لوقا وضعوها  ,بطريقة ُمثَتة جداً للفضول ,واآلخرون
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 إضافة القص ة يف أكثر من مكان سُلتلف دليل يف حدٍّ ذاته على عدم ألالة القصٍّة 

 هد اجلديد دلا مت إضافة القص ة يف أماكن سُلتلفةفإذا كانت للقصة مكاناً معروفاً يف الع 

 :أماكن إضافة القص ة 

o  أي: أيناء لعود ادلسيح عليه السالم للعيد ,ٖٙ/  ٚبعد يوحنا 

o  يف هناية إصليل يوحنا :, أيٕ٘/  ٕٔبعد يوحنا 

o  ٕٕقبل بداية اإللحاح  , أي:ٖٛ/  ٕٔبعد لوقا 

o  يف هناية إصليل لوقاأي: , ٖ٘/  ٕٗبعد لوقا 

[That naturally leaves readers with a dilemma: if this story was not originally part of John, 
should it be considered part of the Bible? Not everyone will respond to this question 
in the same way, but for most textual critics, the answer is no.] Page 65. 

؟ لن  سقد  مُ ـالكتاب ال ض أن تكون جزءً رَ تَـ فْ مُ ـفهل كان من ال من يوحنا يف األلل, : لو دل تكن هه  القصة جزءً هها بالطبع يًتك القر اء يف حَتة
  ا. :ُت, اإلجابة هييٍّ صٍّ اد الن  قّ لكن بالنسبة لغالبية النـُّ  جييب كل إنسان على هها السؤال بالطريقة ذاهتا,

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 أغلبية علماء الن قد الن صٍّي يقولون أن قصة ادلرأة الزانية دل تكن ألالً من إصليل يوحنا 

 ل نقوم حبه  القصة أم  ا ؟ولكن مع ذلك صلد خالفاً بُت بعض العلماء الكبار حول موضوع: ه 

 اد مجعيّات الكتاب الـُمقد س حبهفها رغم ُشهرهتا بُت ادلسيحُت  ُهناك ُنُصوص كثَتة جداً جداً قامت جلنة اربٍّ

 ولكن ُهناك ربفُّظ خبصوص قص ة ادلرأة الزانية 

   ع إشارة إذل أن القص ة ليست من ألل الكتاب !ادلرأة الزانية م ةصلد أغلبية الُكُتب الـُمقد سة ما زالت ربتوي على قص 

 العلماء يقولون أن هه  القص ة قد تكون لحيحة تارخيياً, وأن هه  الواقعة حديت بالفعل مع ادلسيح عليه السالم 

 !سبحان اهلل العظيم ولكن هه  القص ة دل ُتدو ن ضمن األناجيل القانونية, فهل نأيت اآلن ونقوم بإضافتها ؟  

 احلمد هلل الهي بنعمته تتم الصاحلات


