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 ، ضمن سلسلة الرد على تفاهات إيرمان النص يف املخطوطات
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 الشبهة :
 صرخ التاسعة الساعة وفي"  ٣٤ اخلامس عشر واآليةواألصحاح  مرقسشبهتنا اليوم عن اآلية الواردة يف بشارة معلمنا 

وعسي تويمٍ بِصظالً عا إِلُوِي إِلُوِي: «قَائنِي؟ لَمقْتبي( »شاَلَّذ هفِْسرياذَا إِلَهِي إِلَهِي: تمنِي؟ لكْتروسوف ندرسها من اجلانب  " )ت
هذا هو العامل األساسي يف البحث ، العامل األساسي والذي ينصب عليه  النصي من حيث أصوليتها من عدمه ولكن ليس

إختالف قراءات هذا النص يف سباب كأ بارت إيرمانإهتمامي بالبحث هو الرد على األسباب الواهية الغريبة اليت اطلقها 
رد على هذا الزعم الغريب ، وهذا هو اهلدف من هذا البحث ، ال ،ألسباب الهوتية  مت التعديل فيه املخطوطات ، حيث انه

  وسأحاول ان ابسط كل شيء يف هذا البحث لكي يتثىن للكل ان يصل ملا اريد إيصاله بسهولة !

 الرد على الشبهة :

ق النصي والذي فيه سنبحث عن النص يف الوثائق مدى هشاشة هذه الشبهة علينا أن نبحث يف أمرين ، مها ، الشلكي نرى 
قي و الالهويت ، فدعونا نبدأ..ق املنطالقدمية ، والش  

  

  : ١الشق النصي
  :ف األول " شبقتين " اإلختال

، يف م. فاتيكانيـة "  "  σιβακθανει( يف م. سـكندرية "  أي " شبقتين " "  σαβαχθανιتقرأ " كل املخطوطات اليونانية 
ζαβαφθανει   " يف م. إفراميية وخمطوطات أخرى "σαβαχθανει   "ـا   وكل هذه اإلختالفات هى لنفس الكلمـة ، أي ا

أو اخلطأ املعروف بإسـم "   اخلطأ السمعيخطأ معروف وهو نوع شهادات للقراءة األوىل واحلروف اليت هى باللون األمحر أتت نتيجة 
orthography  "وهو يتعلق بطريقة نطق احلروف ، حيث كان هناك شخص يقرأ وآخرين يكتبون ما يسمعون ، فإما حيدث اخلطأ  ٢

صـحيح الناسـخ ،   تفسري احلروف املسموعة او حيدث اخلطأ قبل ذلك يف طريقة نطق احلروف نفسها وبالتايل لن يكتبها بشكل  يف
" ال يكاد يـذكر وأيضـاً    ι" وبني "  ειوالفارق الصويت بني " "  ζ" يشبه كثرياً حرف "  σوهلذا أدلة يف مثالنا هذا حيث حرف " 

"  itd ( يف ت. ٤"  zapthaniوالالتينيـة "   " ζαφθανειاليت تقرأ " اليونانية  ٣دل املخطوطة البيزيةعما ) "  χ" و "  κاحلرفني " 
zapthani  .يف ت ، "itk "zaphani   .يف ت ، "itff2  "sapthani   .يف ت ، "iti*  "izpthani  ( "    وهو تصـحيح دراسـي

)scholarly correction " ִני  ) ميثل الكلمة ָּת ַזְב وهذه الكلمة أيضاً تعين نفس املعىن للكلمة املوجودة يف  ٢٢ بداية املزمور " يف ֲע

                                                             
  سيكون تركيزي بشكل أساسي على قراءات " شبقتين " و " تركتين " وسأترك الكلمات األخرى حيث أن احلديث فيها ليس بذا أمهية. ١
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، وعليه تكون حىت املخطوطة البيزية تشهد لنفس القراءة األوىل والفرق الوحيد أن الناسـخ هنـا    ٥الغالبية القصوى من املخطوطات
قراءة ( االوىل ) كل الترمجات القدمية أيضاً إال ما مت التنويه عنه ، وتشهد ذه ال ٦أعاد كتابة الكلمة العربية يف املزمور حبروف يونانية

) ويف القبطيـة ذات   σαβαχθανιالصعيدية ( ) والقبطية ⲤⲀⲂⲀⲬⲐⲀⲚⲒبقراءة خمالفة ، فنجد مثال القبطية البحريية ( 
ترمجة السـريانية املسـماه   ويف ال)   sabacthaniجاتا الالتينية للقديس جريوم () ويف الفُ ⲤⲀⲂⲀⲬⲐⲀⲚⲒ اللهجة الشمالية (

( بالطبع ماعـدا مـا    تقول نفس الشيء يف هذا اجلزء من هذا النص شواهدونستطيع أن نقول أن كل ال) Yntqb4( خبابوريوس 
  .أمربوسيوس وعن اآلباء فقد إستشهد ا القديس أغسطينوس والقديس ٧أشرنا إليه !)

 
 

  
  :"  تركتين"  الثايناإلختالف 

 تفسريه الذي. شبقتين ملا ألوي ألوي قائال عظيم بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة ويفلفانديك يقول " النص حبسب نسخة ا
والشق الذي سنتكلم عنه اآلن هو الشق امللون باللون االمحر ، وهو عبارة عن تفسري للشق األول ، وحتديداً  " تركتين ملاذا اهلي اهلي

ا " تفسري " للكلمة األوىل ، فأرجو اإلنتباه قليالً ، الن هذا هو مفتاح الرد على فكر نريد من هذا الشق ، الكلمة األخرية حيث أ
  بارت إيرمان من أول وجه.

  
 *itc,I,k ما عدا وكل الترمجات ( القدمية ) كلٍ حسب لغتها ، ٨"  ἐγκατέλιπέςكل املخطوطات اليونانية فيها اللفظة " 

أي  tauntedأو   reproachedواليت تعين  " التينياً dereliquisti" يونانياً أو "   ὠνείδισάςواملخطوطة البيزية ، فتقرأ " 
" ويف  σαβαχθανι، وبالطبع القراءة الصحيحة ال حتتاج إىل أدىن تعليق وهى يف القراءة األوىل " " تلومين " أو " تسخر مين "

  حث األساسي وإال ملا كتبته أصالً ..، وبالطبع ليس هذا ليس هدف الب " ἐγκατέλιπέςالقراءة الثانية " 
  

  : ، جيادل إيرمان ويقول هنا يظهر العجيب إيرمان بتفسرياته الغريبة املعتادة وعدم منطقيتها ، فمثالً

A second intriguing example of the phenomenon occurs almost exactly where one might expect to find 
it, in a Gospel account of Jesus's crucifixion. As I have already indicated, in Mark's Gospel Jesus is 
silent throughout the entire proceeding of his crucifixion. The soldiers crucify him, the passersby and 
Jewish leaders mock him, as do the two criminals who are crucified with him; And he says not a word 
until the very end, when death is near, and Jesus cries out the words taken from Psalm 22:  "Eloi, Eloi, 
lema sabachthani," which translated means "My God, my God, why have you forsakn me?" (Mark 
15:34). 
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It is interesting to note that according to the protoorthodox writer Irenaeus, Mark was the Gospel of 
choice for those "who separated Jesus from the Christ"—that is, for Gnostics who embraced a 
separationist Christology. We  have  solid  evidence  to  suggest  that  some Gnostics took this last 
saying of Jesus literally, took this last saying of Jesus literally, to indicate that it was at this point that  
the divine Christ departed  from Jesus  (since divinity cannot  experience mortality and  death). The 
evidence comes from Gnostic documents that reflect on the significance of this moment in Jesus's life. 
Thus, for example, the apocryphal Gospel of Peter, which some have suspected of having a 
separationist Christology, quotes the words in a slightly different form, "My power, O power, you have 
left me!" Even more striking is the Gnostic text known as the Gospel of Philip, in which the verse is 
quoted and then given a separationist interpretation: 
 

"My God, my God, why O Lord have you forsaken me?" For it was on the cross that he 
said these words, for it was there that he was divided. 

 
Protoorthodox Christians knew of both these Gospels and their interpretations of this climactic 
moment of Jesus's crucifixion.  It is perhaps no great surprise, then, that the text of Mark's Gospel was 
changed by some scribes in a way that would have circumvented this Gnostic explanation. In one 
Greek manuscript and several Latin witnesses, Jesus is said not to call out the traditional "cry of 
dereliction" from Psalm 22, but instead to cry out, "My God, my God, why have you mocked me? " 
This change of the text makes for an interesting reading—and one particularly suited to its literary 
context. For as already indicated, nearly everyone else in the story has mocked Jesus at this point—the 
Jewish leaders, the passersby, and both robbers. Now, with this variant reading, even God himself is 
said to have mocked Jesus. In despair, Jesus then utters a loud cry and dies. This is a powerful scene, 
filled with pathos. Nonetheless  the  reading  is not original, as shown by  the circumstance that it is 
lacking in nearly all our oldest and best witnesses (including those of the Alexandrian text) as well as 
by the fact that it does not  correspond  to  the  Aramaic  words  Jesus  actually  utters  (lema 
sabachthani—which mean "why  have  you  forsaken me,"  not  "why have you mocked me"). 
Why, then, did scribes alter the text? Given its usefulness for those arguing in favor of a separationist 
Christology, there can be little question why. Protoorthodox scribes were concerned that the text not 
be used against them by their Gnostic opponents. They made an important and contextually suitable 
change, so that now rather than abandoning Jesus, God is said to have mocked him. 

  
لى اإلطالق يف إجنيل مرقس يف كل وقت إجراءات الصلب ، وسنعرف ملاذا قال يبدأ إيرمان طرحه بأن يقول بأن املسيح مل يتكلم ع

" ألوي ألوي ملا شبقتين؟ " واليت تعين "  ٢٢ويكمل ويقول أنه عندما إقترب وقت موته ، أخذ املسيح كلمات املزمور هذا إيرمان ، 
أن إجنيل مرقس هو اإلجنيل املختار هلؤالء الذين يفصلون ويكمل ويقول أنه من املمتع أن إريناوؤس قال ب إهلي إهلي ملاذا تركتين؟ "

يه يسوع عن املسيح ! ، ويكمل ويقول ان هؤالء هم الغنوصيني الذين يتبنوون عقيدة كريستولوجية إنفصالية ، ويكمل ويقول انه لد
إبتعد عن يسوع ( حيث أن أدلة قوية بأن بعض الغنوصيون يأخذون كلمات املسيح هذه حرفيا ليوضحوا أن املسيح اإلهلي قد 

، ويدلل على هذا ويعطي أدلة من كتب غنوصية تشرح هذه اللحظة ( حبسب كالمه )  الالهوت ال ميكن ان جيرب املوت والوفاة )
 وأيضاً إجنيل فيلبس األبوكريفي الذي يقتبسيف حياة املسيح ، مثال إجنيل بطرس األبوكريفي الذي يقول " قويت قويت قد تركتين "! ، 

، النه كان هناك حيث  إهلي إهلي ، ملاذا يا ريب قد تركتين؟ قد كان على الصليب وقال هذه الكلمات الفقرة ويفسرها ، حيث يقول "
، مث يكمل إيرمان عرضه ملشكلته ويقول أن مسيحيي قبل األرثوذكسية ( اي اآلباء الرسولون بشكل أكرب ) يعرفون هذين  "قُسم 

، ويقول أا ليست مفاجأة بعد هذا ان نعرف انه مت تغيري نص إجنيل مرقس من  هذا الوقت من صلب املسيح العملني وتفسريام يف
بعض النساخ كطريقة للتحايل ( اإللتفاف ) على التفسري الغنوصي لآلية ! ، يف خمطوطة واحدة يونانية وعدة ترمجات التينيية ، مل يقل 

ال من هذه " إهلي إهلي ملاذا تسخر مين؟ " ويكمل ويقول أن تقريبا كل شخص ما عدا املسيح بل قال بد ٢٢ما جاء يف املزمور  يسوع
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مث بعد ذلك  وذه القراءة ايضا يصبح اهللا يسخر من يسوع نفسهقد سخر من يسوع عند هذه النقطة ( يقصد وقت الصلب ) 
ويؤكد اا أيضاً ال تتوافق مع الكلمات  أصلية يصرخ صرخة أخرية وميوت ، ويعود إيرمان ويؤكد على أن هذه القراءة ليست

وبعد هذا يسأل إيرمان ويقول ، ملاذا ، إذن ،  اآلرامية اليت قاهلا يسوع ( إلوي إلوي ملا شبقتين ؟ واليت تعين إهلي إهلي ملاذا تركتين؟ )
ملاذا تركتين؟ " من هؤالء الذين يعتنقون  النص؟ (!) واإلجابة كما يراها هو ، هي ، نظراً لعدم إستخدام هذا النص "بدل النساخ 

، فمالوا إىل أن بدال من ان يترك اهللا  ، فلهذا غريها الكتبة املستقيموا العقيدة لكي ال تستخدم ضدهم عقيدة الكريتولوجية اإلنفصالية
   يسوع ، أن يسخر منه !

. . . ن  ا م ر ي إ م  ال ك د  ي ن ف   ت
، فإيرمان دائماً  كنت سأتفاجيء لو زاد مستوى إيرمان عن هذا املستوى الضعيفيف احلقيقة مل أتفاجيء كثرياً ذا الكالم ، بل 

ما جيعل احلق باطل والباطل حق يف كتبه األخرية على وجه اخلصوص ، ورغم سيل الردود من العلماء والباحثني على كتبه ومقاالته 
 جيرؤ أن يناقشه أو يناقضه يف يوم ، ال نعرف ، هل هذا وحماضراته ورغم أنه ال يرد على أي منهم ، فتجده يقدم نفس الفكر الذي مل

،ويكتب  هو حقاً فكر هذا الرجل أم انه مصاب بداء العظمة وكثرة املبيعات ( حيث ان كتبه حتتل مراكز عالية يف مبيعات الكتب )
ين حبق هو كل هذه املناورات ، لكن ما فاجأ ما ال يؤمن به ويعرف انه ذا منطق ضعيف وادلة متهافتة ( بفرض وجودها أصالً )

ا العقلية ويف بعض األحيان الغباء منه ، يف هذا اجلزء اليسري يف كتابه ! فكيف ركّز كل هذا السفة يف هذا اجلزء الصغري من كتابه؟ هذ
  .. ما فاجأين ، ولكي أفند كالمه بصورة يفهمها كل شخص ( إال ما ندر! ) سأكتب تفنيدي لكالمه يف هيئة نقاط حمددة

  


هنا إيرمان مل يذكر لنا أي دليل له عالقة  دائماً ما يتشدق إيرمان مبسألة " الدليل؟ " ، فهل أعطانا إيرمان دليل على كالمه هذا؟ ،

فإستشهاده مبا يريده ، فمثالً مل يذكر إيرمان أي خمطوطة أو ترمجة أو أب كنسي يذكر هذه القراءة اليت كتب كل هذه الفقرة عنها ، 
كله قائم على املخطوطة البيزية وترمجات أخرى يف نفس الزمن تقريباً أو اقل بقليل ، لكن هل أعطانا دليل على هذا الزعم؟ تكلم 
إيرمان يف الفترة اليت تلت القرن األول مباشرة وهى من أوائل القرن الثاين إىل الربع الثالث فيه ، فهل أعطانا دليل على أن هناك 

و سجال دار بني اآلباء األول وبني هذه الفرقة املدعاه لكي يكون هناك تبديل من النساخ األرثوذكوس للنصوص لكي ال حوار أ
هل كانت هذه الفرقة موجودة يف القرن الرابع واخلامس لكي يكون هلا شواهد يف املخطوطة البيزيية شواهد  املفصلون ؟ يستخدمها

يكون يعرف نظرية عدم الزيادات الغربية ويعرف ان هناك شواهد التينيية قبل املخطوطة ربنا كيف هل إستطاع أن خي التينيية أخرى ؟
فواضح  البيزيية ( الالتينيية واليونانية ) مث خمطوطة بيزا وال تظهر هذه القراءة إال يف خمطوطة واحدة يونانية وحيتج ا كقراءة يونانية ؟

اضح بسبب وجود ترمجات التينيية قبل املخطوطة البيزيية مث اتت البيزيية ليكون فيها نص اا جاءت من اجلانب الالتيين وهذا و
التيين ( يعتمد على هذه الترمجات وغريها ) ويكتب جبانبه نص يوناين ، فواضح ان الكلمة اليونانية جاءت كترمجة للكلمة الالتينيية 

صدر إستشهاده بكالم إيريناؤس ؟ هل أعطانا إيرمان كالم إيريناؤس عن هل أعطانا إيرمان ماملوجودة يف الشواهد الالتينيية! ، 
؟ هل كان إجنيل فيلبس يف قضية اإلنفصالية ، حيث أن هذا القديس من املعروف عنه كتابته إستخدام هذا النص يف مواجة معهم

أسقف ملدينة ليون ومتت كتابة  وكان ٢٠٢ – ١٣٥األبوكريفي موجود يف عصر إيريناؤس وشاهده ؟ عاش إيريناؤوس بني أعوام 
هل ما أعطاه إيرمان ،  !٩تقريباً ٤٠٠ ومت ترمجته إىل القبطية عاميف سوريا هذا اإلجنيل األبوكريفي يف أواخر القرن الثاين أو الثالث 

                                                             
9Myers, A. C. (1987). The Eerdmans Bible dictionary. Rev., augm. translation of: Bijbelse encyclopedie. Rev. ed. 1975. 

(826). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. 
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وصيون بنص يف اإلناجيل من شواهد يف الكتب األبوكريفيية تثبت تغيري النساخ املستقيمي العقيدة هلذا العدد ؟ هل جمرد إستشهاد الغن
عن هذه الكتب الغنوصية نفسها وبالطبع عن كل املخطوطات اليونانية  القانونية ووجود خمطوطة واحدة يونانية ا قراءة خمتلفة

األخرى جيعل النساخ وخاصة النساخ املستقيمي العقيدة يغريون هذه القراءة ؟! عجيب ! ، هل أعطانا ايرمان دليل ان هناك ناسخ 
هو اهلروب من مواجهة إعتراض   -الذي مل يعطينا إياه أصالً  -تقيم العقيدة بدل هذه القراءة ؟ وأيضاً ان سبب هذا التبديل مس

أيعقل الغنوصيون ؟ ملاذا مل جيد إيرمان أدلة يونانية فيها نفس هذا التغيري طاملا ان املشكلة كبرية ذه احلد ( الومهي ) ؟! ما هذا ؟! ، 
  ا يقول أم كالعادة ؟! كل هذه األدلة من املفترض أن يكون قد أحضرها قبل ان يتكلم يف هذا املوضوع!إيرمان م


يتميز إيرمان دائما باإلزدواجية، ففي اللحظة اليت يكتب فيها كتابه ليهاجم نص العهد اجلديد ككل ، ال جيد ما يقوله إال مثال 

جدالً  - ، حيث انه أوضح لذي ال يوجد ادىن شك يف دقة قراءته ، بل هو دليل إدانة لفكر إيرمان وعباده ا كمثل هذا املثال الباهت
أنه لو حدث تغيري متعمد من النساخ املستقيموا العقيدة بغرض حذف مواطن هجوم األخر على الكنيسة املستقيمة الرأي ان هذا  –

للون األسود ( الذي اكتب به ) عن اللون األبيض ( الذي أكتب عليه ) ، فكما ترون ، التغيري سيكون واضح كما يتضح متاماً هذا ا
ال جمال للمقارنة بني هذه القراءة وغريها من اي جهة ، الغريب والعجيب أن إيرمان نفسه قد أقر ان هذه ليست القراءة الصحيحة ( 

القراءة كقراءة أصلية ، وبرغم هذا جتده يضع هذا املثال يف أي قراءة " تسخر مين " ) واكد على نقطة منطقية لعدم قبول هذه 
كتابه! ، فإن كان يعرف اا قراءة خاطئة ويعرف أن االدلة ساحقة بدرجة ساحقة ، سواء كماً أو كيفاً أو إنتشاراً أو حىت منطقاً ، 

ات الالهوتية ، فكان جيب أيضاً أن يؤكد للتدليل على التغيري –حسب فهمه  -فإن كان سيستخدم هذا املثال  فكيف يستشهد ا !؟
أنه حىت لو حدث هذا ، فكما يرى الكل أن املخطوطات تكشف هذا التغيري ( جدالً ) مبجرد النظر ، فكيف يدعي ضياع او عدم 

يرى ما  فالسؤال اآلن ، هل مل يوجد أي ناسخ أرثوذكسي العقيدة فهذا دليل يؤخذ ضده وليس له ! ، موثوقية نص العهد اجلديد ؟
  ؟!وحده رآه إيرمان اليوم وبالتايل يقوم بالتغيري يف النص ، إال ناسخ املخطوطة البيزيية 


مثال  -، إحدى أهم املآخذ اليت تؤخذ على إيرمان هى أنه ال يعرف الطريق! ، فيكون هناك نص به صدق من قال هذه العبارة! 

املشكلة ظاهراً فيها كيف دخلت القراءة األخرى وألي سبب ، وتكون هذه الطريقة وهذا السبب ،  مشكلة نصية ، وتكون هذه -
من األسباب والطرق املتعارف عليها يف أنواع األخطاء اليت درسها كل طالب يف النقد النصي ، إال أن إيرمان يكون له رأياً آخر ، 

د ويذهب لطريق طويل وصعب ورمبا ضعيف ليخلق سبباً آخر من الوهم، فتجده يترك هذا السبب البسيط الواضح املعروف املعتا
وهذا ما نقول عنه هنا يف بلد القبط " ودنك منني يا جحا! " ، ويف حالتنا هنا مثال على هذا األسلوب اإليرماين ، فلو كان هذا 

الرجل مل يريد تتبع القراءة وإختبار األسباب وفق معايري علمية صافية بدنصف عادون أي أهواء ، لكان عهلذه  م السبب احلقيقيل
فهنا على سبيل املثال يوجد سبب بسيط وواضح ومن الكتاب املقدس ومعروف جداً ملنشأ هذه القراءة ، وهى نص املزمور القراءة ، 

سول نفسه يف رسالته " وقد إقتبسها القديس بولس الر  وقعت عليوتعيريات معيريك الن غرية بيتك اكلتين حيث يقول "  ٩:  ٦٩
، فهذا سبب  ١٠" وقعت عليتعيريات معيريك الن املسيح ايضا مل يرض نفسه بل كما هو مكتوب حيث قال "  ٣:  ١٥إىل رومية 
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بسيط وواضح كتفسري للنص اآلرامي األول الذي كتبه مرقس " إيلي إيلي ملا شبقتين؟ " حيث يذكر الكتاب املقدس أن اليهود 
، فرمبا كان الناسخ يفكر يف هذا النص من عوا رب اد يقول هذا الكالم على الصليب ختيلوا انه ينادي إيليا النيب !أنفسهم عندما مس

فكتب هذه الكلمة كتفسري  العهدين اجلديد والقدمي أن املسيح هنا على الصليب قد وقع عليه تعيريات كثرية من كل الواقفني تقريباً
يت ميكن أن يكون واحد منها هو السبب احلقيقي ؟! هل من مل يعرض إيرمان هذا السبب ضمن األسباب ال، السؤال املهم هنا ، ملاذا 

، ال تعليق ، فإيرمان جيد حلوالً بسيطة سهلة التفسري وقصرية وواضحة ولكنه األمانة أن يعرض إيرمان رأيه ويترك رأي باقي العلماء 
بل جند  -إن كانت موجودة أصالً  - جداً، وليته بعد هذا أن يدعمها بأدلة قويةيلجأ ألسباب صعبة ومعقدة وغري منطقية وطويلة 

  إيرمان كما لو كان سيناريست ، يصول وجيول خبياله ويؤلف لنا قصة ومهية غري مقنعة.


تايل سيقع يف أخطاء كثرية وبسيطة يف ذات البد أن خيطيء إيرمان يف هذا ، النه مندفع وراء فكرة يريد إثباا بأي وسيلة ، فبال

، فاآلن سنرى هل ما قاله إيرمان ميكن ان يكون أو ال ، واقصد هنا ما قاله بشأن تغيري النساخ املستقيموا العقيدة هلذه اجلزء الوقت 
قدس ، وسأطرح بعض وال يؤكدون عقيدم من الكتاب امل -كما قال هو  -من هذا النص لكي ال يستخدمه الغنوصيون املفصلون 

األسئلة اليت كان جيب على إيرمان ومن يعبده أن يسأهلا لنفسه قبل ان يتكلم يف هذا املوضوع ، خيربنا إيرمان أن القديس إيريناؤوس 
قد أخرب عن هؤالء الذين يستخدمون إجنيل مرقس لإلستشهاد به وبغض النظر عن صحة هذا النسب وبغض النظر عن أن ايرمان مل 

ا مصدر هذا الكالم إال أننا سنفترض هذا بالفعل لكي نرى ما الذي سنصل إليه يف أفضل األحوال ، واريد التركيز هنا على ان يعطين
وبالطبع إجنيل مارمرقس قد كُتب قبل ذلك الزمن ، أي ٢٠٢ – ١٣٥وأن اريناؤوس كان يعيش بني ايرمان ذكر اجنيل " مرقس " 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ، كيف مل جيد  انت يف العصور املبكرة وحتديداً يف القرن الثاينان ايرمان يقول ان هذه الصراعات ك
إيرمان دليل واحد يؤيده منذ هذه الفترة املبكرة ؟! وهنا أعين كل انواع شواهد نص العهد اجلديد ، سواء خمطوطات يونانية او 

املنطق لو كان كالمه صحيح أنه سيكون هناك إختالف يف املخطوطات  ، أليس من ترمجات او استشهادات ابائية او ليتورجيات ؟!
نظرا لتغيري النساخ املتقيموا العقيدة هلذا النص نظرا للهجوم على اإلميان القومي ؟! كيف مل يظهر اي تغيري يف هذا اجلزء يف كل ذلك 

اجلزء تتعلق باللغة اآلرامية وتفسريها وال جتد ولو  الزمن عرب كل هذه الوثائق ؟! بل واألغرب من ذلك انك جتد التغيريات يف هذا
قراءة واحدة حتقق قول ايرمان !( بالطبع بإستثناء بيزا ، فقد تكلمنا عنها ) لو كان بالفعل هؤالء النساخ مهوسون بالتغري والدفاع 

صلي هنا! او على األقل عراك عن العقيدة الصحيحة حبذف وتبديل النصوص لكان ظهرت اآلن صعوبة كبرية يف استخالص النص األ
بني الشواهد النصية لنص العهد اجلديد ، وهذا ما مل حيدث ، فكما رأينا ان مشكلتة ايرمان حىت كما قال هو ليست مشكلة نصية بل 

ول فكرية ، فقد أكد على صحة القراءة وال يستطيع ان يقول غري ذلك نظرأ لقلة وضعف ووضوح األدلة املنافسة األخرى اليت تق
بقراءة غري القراءة املعروفة لدنيا مجياً ، فكيف يدعي ايرمان قاعدة ذا الدليل الضعيف ؟ ، نقطة أخرى ، إن كانت الوثائق الغنوصية 
نفسها تقتبس النص على انه " اهلي اهلي ملاذا تركتين ؟ " فكيف يفكر إيرمان يف اختالف القراءة ؟! فإيرمان يعرف جيداً ان اجنيل 

هو اول اجنيل متت كتابته بشكل كبري ( حسب بعض العلماء ) إذن فهناك اجنيل مكتوب فيه هذا النص وهناك وثائق تثبت مارمرقس 
هذا النص يف الغنوصيني ، إذن فاملشكلة ليست نصية على اإلطالق النه ثابت يف كل اشكال الشواهد حىت غري املعتربة منها ، بل 

ان هذه الكتب قد اقتبست النص بصورته املعروفة وقامت بتفسريه تفسري خاطيء بعد األغرب من ذلك أنك جتد إيرمان يعرف 
أي ان املشكلة يف التفسري الرمزي هلذا النص وليس النصي ألن الترمجة النصية هلذا النص ال  " ملاذا تركتين ؟ "اقتباسها الصحيح له 
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، إذن فال إختالف نصي من األساس بني املستقيمي العقيدة  فسهتعين إال " إهلي إهلي ملاذا تركتين ؟ " وهو ما أكده إيرمان بن
والغنوصيني لكي يغري املستقيموا العقيدة نصوصهم وهذا ما تؤكده الوثائق املوجودة بالفعل حيث إنعدم ذكر هذه القراءة " تسخر 

ها إيرمان مل يقدم منها شيء ليستدل به على بل واألكثر من ذلك ان السجال واحلوارات نفسها اليت يعتقدمين " ( اللهم إال يف بيزا ) 
حدة اإلختالف الذي سيؤدي يف األخري اىل طريق مسدود وذا خمرج واحد وهو تغيري هذا النص من اجنيل مرقس من " ملاذا تركتين؟" 

" ملاذا تسخر مين؟ " وهو  ،األغرب واألغرب انه كيف لناسخ عازم على تغيري القراءة " ملاذا تركتين ؟" إىلإىل " ملاذا تسخر مين ؟ " 
" ويبدل الثاين الذي هو  شبقتين ملا ألوي ألويمتعمد وواعي وكامل الرغبة يف التغيري أن يترك اجلزء األول من النص الذي يقول " 

 I'mأصال يعتمد على األول ألنه يفسر األول الذي كتبه مار مرقس باآلرامية ؟ بكلمات أخرى ، لو قلت " أي آآم مولكا ( 
Molka  فكيف يأيت ناسخ بكل هذا العمد  }الذي تفسريه " انا ... "  {) " وبعدها قمت بتفسري معىن امسي وترمجته فقلت مثال

هل الذي عزم على تغيري النص ذا  بله بكلمة واحدة فقط ؟قَ -الذي تترمجه هذه الترمجة  -والقصد وحيذف الترمجة ويترك األصل 
 ελωι ελωιو اصل هلذا النص الذي سيترمجه ؟ ملاذا مل يغري أيضاً اجلزء األول من النص الذي يقول "الغرض ، مل يرى النص الذي ه

λεμα σαβαχθανι  " والسؤال اآلخر  وصيون الن األصل مازال موجوداً ؟والذي بدون تغيريه سيظل نفس التفسري لدى الغن
ي يطرح نفسه أيضاً ، إذا كان النص ثابت يف الوثائق املسيحيية ويف الوثائق الغنوصية أيضاً ، وكل املشكلة يف التفسري ، فما دخل الذ

النص ؟ والعجيب أيضاً أنه لو كان زعم ايرمان صحيحاً بأن الغنوصيني يستخدمون إجنيل مرقس حملاججة املسيحيني به بشأن صحة 
ن ) فهل لو حرف املسيحيني كتام هل ستنتهي هذه احملاججة ؟ ام من املنطقي أن يشهد الغنوصيون على معتقدهم ( أي الغنوصيو

حتريف املسيحيني لكتام وتستمر احملاججة أيضاً بعد ذلك النه بالتأكيد هناك نسخ أخرى ا هذا النص الذي يستخدمه 
، إذن  ٤٦:  ٢٧ه ، أن هذا النص أيضاً مذكور يف إجنيل مىت البشري اإلنقساميون؟ ، بل األغرب من ذلك يف فكر إيرمان وهشاشت

  فما هى ميزة إجنيل مرقس على إجنيل مىت يف هذه اآلية لكي يستشهد به اإلنقساميون ؟


يقتبس إيرمان نص ، ننتقل اآلن إىل اإلقتباس نفسه ، بعد ان ناقشنا وجود هذا اإلجنيل يف الوسط الذي نشأ فيه القديس إريناوؤس 

  إجنيل فيلبس األبوكريفي بالشكل :
"My God, my God, why O Lord have you forsaken me?" For it was on the cross that he 
said these words, for it was there that he was divided. 

  هذا النص يوجد بشكل آخر :فماذا سيكون رأي إيرمان لو قلنا له أن  " was dividedويعتمد بشكل أساسي على كلمة " 
*26 “[MY] GOD, my god, why O lord hast thou forsaken me?” 27 He spoke these words on the cross; 
for he [had] withdrawn from that place.11  
 

  وبشكل آخر :
“My God, my God, | why, O lord, have you forsaken me?” (Mk 15.34 and parallels). It was | on the 
cross that he said these words, for he had departed from that place.12  

                                                             
* Mk 15:34 
Mt 27:46 
IrPt 1.7.2 
[ Missing because of physical damage (text conjecturally supplied by the modern editor) 
11Layton, B. (1987). The Gnostic scriptures : A new translation with annotations and introductions (342). New Haven; 

London: Yale University Press. 
| Small strokes above the line indicate line divisions. Every fifth line a small number is inserted in place of a stroke; the 

frequency of these numbers, however, may vary in tractates which are quite fragmentary. A new page is indicated with a 
number in bold type. When the beginning of a new line or page coincides with the opening of a paragraph, the line divider 
or number is placed at the end of the previous paragraph. 
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  وبشكل آخر :
‘My God, my God, why oh Lord [did] thou abandon me?’¹—he spoke these (words) on the cross13. 
For he divided the place [below from the place above], having been begotten in the [Sacred] Spirit by 
God.14 

  وبشكل أخر :
"My God, My God, why oh Lord [have] thou abandoned me? He said these (words) on the 
ÅCROSS. For he put asunder the [entire] place, having been begotten within the [Holy] Spirit by 
God.15 

  
" ولكنه مل خيتر أي من الترمجات األخرى ألا تنفي مزاعمه ، ليس هذا  divided فإيرمان إختار الترمجة اليت إختارها ألن ا كلمة "

الالهوت " إنفصل عن بل أن تفسري اإلنفصال الغنوصي ال يعرب عن أن " املسيح " يترك " يسوع " أي مبعىن أنه ال يعين أن " فحسب 
ה " الناسوت " بل يعين أن احلكمة " ָמ ְכ   نتلي ليتون :ولذلك يقول العامل ب ١٦ " ָח

Separation of Achamōth and passions by the outer boundary 
 
Her passions that she experienced were indicated—they say—by the lord. And by saying on the cross 
*My god, my god, why hast thou forsaken me? 
 
he disclosed that wisdomg (Sophia) had been left by the light and had been prevented from the 
impulse to forward motion by the boundary.h 17  

ما يريده إيرمان هو تشابه لفظ " تركتين "  فليس هنا الهوت أو ناسوت او " مسيح " يترك " يسوع " على الصليب ، فإن كان كل
مع لفظهم ، فهذا هراء ، الن املهم ليس أن هناك شيء ترك شيء ، بل املهم هو ان يعرف إيرمان ما هو الشيء الذي يقصدوه هم 

تمال لسبب وما هو معىن " تركتين " يف الكتاب املقدس ، ومن هنا نعرف أن املشكلة ليست نصية على اإلطالق وال يوجد أي اح
ـُـرك خمتلف متاماً عن ما يقصده  ـَـرك ، والشيء الذي ت هذا التغيري ، النه طاملا ان التفسري املسيحي املستقيم للشيء الذي ت
هؤالء ، فيكون احلوار ليس على مستوى تغيري النصوص ، بل على تفسري النصوص وبالتايل ال حيدث أي تغيري يف النص نفسه هلذا 

فحني يكون امام كل العلماء أسباب سهلة  -كعادته  -فإيرمان كان متحامل جداً على النص وعلى تفسريه وبالتايل السبب 
وواضحة للحذف او اإلضافة او التغيري يأيت إيرمان ليخترع أسباب ليست منطقية وصعبة للغاية وبال دليل أيضاً ويربط أي خيوط 

إليه يف كتابه هذا وغريه من اإلدعاء أن املسيحيني األوائل احملافظني املستقيموا كتاباً ال يقدم أي منطق يف الذي يهدف خبيوط ليكون 
  العقيدة كانوا يغريون نصوص كتام لكي ال يستخدمها اهلراطقة ضدهم يف احلوار ، فعجيب !

                                                                                                                                                                                                                
( Parentheses indicate material supplied by the editor or translator. Although this material may not directly reflect the text 

being translated, it provides useful information for the reader. 
12Robinson, J. M., Smith, R., & Coptic Gnostic Library Project. (1996). The Nag Hammadi library in English (4th rev. ed.) 

(151). Leiden; New York: E.J. Brill. 
13 antiGnostic 
14 http://www.metalog.org/files/philip.html 

 http://gospelofthomas.nazirene.org/philip.htm   
15 http://kuriakon00.tripod.com/gnostic/gospel_philip.htm  
16Brown, F., Driver, S. R., & Briggs, C. A. (2000). Enhanced BrownDriverBriggs Hebrew and English Lexicon. Strong's, 

TWOT, and GK references Copyright 2000 by Logos Research Systems, Inc. (electronic ed.) (315). Oak Harbor, WA: 
Logos Research Systems. 

* Mk 15:34 
g The lower wisdom, Achamōth. 
h The outer boundary. 
17Layton, B. (1987). The Gnostic scriptures : A new translation with annotations and introductions (298). New Haven; 

London: Yale University Press. 
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؟ او حىت تفسري علماء هلذا  والشيء الذي يلفت النظر هنا ، ملاذا مل يأتينا إيرمان يف كتابه بتفسري اآلباء هلذا النص ليعرف معناه
  النص؟ هل النه لو فعل ستتبدد كل أحالمه ؟ على كلٍ ، سوف نفرد نقطة خاصة ذا الشأن.


 ، وألينكان جيب على إيرمان أن يأيت للقاريء بتفسريات اآلباء هلذا النص لكي يستشهد ا يف زعمه ولكنه مل يفعل ، فسنفعل حنن

أريد شرح اجلملة هذه سأقتبس أقوال اآلباء حول النص املوجود يف إجنيل مرقس والنص املوجود يف إجنيل مىت على حد سواء ألنه 
  نفس اللفظ.

 
: م  ف ل ا يب  ه ذ ا  ن ح و ي س  ي د ق ل ا ل  و ق   ي

Why does he speak this way, crying out, “Eli, Eli, lama sabachthani?” That they might see that to his 
last breath he honors God as his Father and is no adversary of God. He spoke with the voice of 
Scripture, uttering a cry from the psalm.34 Thus even to his last hour he is found bearing witness to 
the sacred text. He offers this prophetic cry in Hebrew, so as to be plain and intelligible to them, and 
by all things Jesus shows how he is of one mind with the Father who had begotten him.18  
 

: م  و ري ج س  ي د ق ل ا ل  و ق ي   و
Jesus appropriated the beginning of the twentyfirst psalm.30 That which is read in the middle of the 
verse,31 “Look at me,” is superfluous. For in the Hebrew it reads, “My God, my God, why have you 
forsaken me?” They are impious therefore who say that the psalm is written in the person of David or 
Esther or Mordecai, since the Evangelists understand that other testimony taken from the same psalm 
is to be applied to the Savior, as for example, “they divided my garments and cast lots for my 
clothing” and “they pierced my hands and my feet.”32 19  

  
ر ق د  ق ن  ا ك و  ل ل  ص ف م ح  ر ش يف  س  و ن ا جي ر و أ ة  م ال ع ل ا ل  و ق ي :و م  ه ف ن  ا ك ل ن  ا م ر ي إ ه    أ

Certain people, in an outward display of piety for Jesus, because they are unable to explain how Christ 
could be forsaken by God, believe that this saying from the cross is true only as an expression of his 
humility. We, however, who know that he who was “in the form of God”20 descended from the 
greatness of his stature and emptied himself, “taking the form of a servant”21 according to the will of 
the one who sent him, understand that he was indeed forsaken by the Father inasmuch as he who was 
the form of the invisible God and the image of the Father “took the form of a servant.” He was 
forsaken for people so that he might shoulder so great a work and come “even to death” and “the death 
of the cross,”22 a work which seems thoroughly shameful to most people. For it was the height of his 
abandonment when they crucified him and placed above his head the disdainful inscription “This is 

                                                             
34Ps 22:1 (21:2 LXX). 
18PG 58:776; NPNF 1 10:521. 
30Ps 22:1 (21:1 LXX). Jerome means that Jesus willingly applied the beginning of the psalm to himself with the exception of 

“look at me,” the intermediate phrase between “My God, my God” and “why have you abandoned me?” He therefore 
contests the Jewish interpretation, which in disagreement with the Christians denied the messianic nature of the psalm. 

31See LXX. 
32Ps 22:18, 16 (21:19, 17 LXX). 
19CCL 77:274. 
20Phil 2:6. 
21Phil 2:7. 
22Phil 2:8. 
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Jesus, king of the Jews.”23 It was the height of his abandonment when they crucified him with thieves 
and when “those who passed by blasphemed him and wagged their heads.”24 The chief priests and 
scribes said, “He saved others but cannot save himself.”25 At that time “even the thieves reviled him” 
on the cross.26 Clearly then you will be able to understand the saying “Why have you forsaken me?” 
when you compare the glory Christ had in the presence of the Father with the contempt he sustained on 
the cross, for his throne was “like the sun in the presence of God and like the moon established 
forever; and he was his faithful witness in heaven.”27 Afterwards, he also added with regard to those 
reasons for which he said “why have you forsaken me?” “But now you have cast off and rejected, you 
are full of wrath against your anointed. You have renounced the covenant of your servant, you have 
defiled his crown in the dust.”28 20  

: ه  ي ت ا و ب ف  ق س أ ي  ر ال ي ه س  ي د ق ل ا ل  و ق ي   و
Night following day marks a division of times. Thus is fulfilled the triad of days and nights, and the 
hidden mystery of God’s work is perceived with astonishment by all of creation. The cry to God in 
truth is the voice of a body departing, having declared the separation of the Word of God from itself. 
He wonders why he is being abandoned when he exclaims, “God, my God, why have you forsaken 
me?” But he was forsaken because his humanity had to pass even through death. It must be 
considered carefully that he gave up the spirit with a loud cry after he drank from the sponge full of 
vinegar offered to him on a reed.18 21  

: س  و ن ي ط س غ أ س  ي د ق ل ا ل  و ق ي   و
In repeating the psalm that begins with “My God, my God, why have you forsaken me?” Christ took 
on the speech of our human infirmity. By appropriating the psalmist’s voice to himself, his full 
humanity was evidenced by his longing to retain his life. His complete identification with our 
vulnerable humanity is seen in his experience of forsakenness22  

: اً  ض ي أ ل  و ق ي   و
In his most compassionate humanity and through his servant form we may now learn what is to be 
despised in this life and what is to be hoped for in eternity.14 In that very passion in which his proud 
enemies seemed most triumphant, he took on the speech of our infirmity, in which “our sinful nature 
was crucified with him”15 that the body of sin might be destroyed, and said: “My God, my God, why 
have you forsaken me?”16 … Thus the Psalm begins, which was sung so long ago, in prophecy of his 
passion and the revelation of the grace which he brought to raise up his faithful and set them free.23  
 

: س  و ي س و رب م أ س  ي د ق ل ا ل  و ق ي   و

                                                             
23Mt 27:37. 
24Mt 27:39. 
25Mt 27:42. 
26Mt 27:44. 
27Ps 89:36–37 (88:37–38 LXX). 
28Ps 89:38–39 (88:39–40 LXX). 
20Die griechischen christlichen Schriftsteller. Berlin: AkademieVerlag, 1897. 38.2:279. 
18Mt 27:48, 50. 
21H. de Lubac, J. Daniélou et al., eds. Sources chrétiennes. Paris: Editions du Cerf, 1941. 258:254. 
22Oden, T. C., & Hall, C. A. (1998). Mark (Revised). Ancient Christian Commentary on Scripture NT 2 (221). Downers 

Grove, IL: InterVarsity Press. 
14 Augustine is asking how this messianic psalm anticipated his full identification with our deathresisting human infirmity. 
15 Rom 6:6. 
16 Ps 22:1; Mt 27:46; Mk 15:34. 
23Cetedoc Library of Christian Latin Texts: CLCLT4 on CDROM. Edited by P. Tombeur. Turnhout: Brepols, 2000. 0262, 

140.44.5.165.16; FC 20:68 LETTER 140, TO HONORATUS 5. 
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As fully human, the affections of his soul were feeling the full weight and terror of forsakenness and 
so were bearing our terrors. Yet according to his divinity the incarnate Lord remained serenely 
faithful24 

: ل  و ق ي و م  ع ز ل ا ا  ذ ه ى  ل ع ت  ك ل ي ف و ؤ ي ث س  ي د ق ل ا د  ر ي و ل    ب
Or, He speaks this as man crucified by God for me, for we men have been forsaken by the Father, but 
He never has. For hear what He says; I am not alone, because the Father is with me. (John 16:32) 
Though He may also have said this as being a Jew, according to the flesh, as though He had said, 
Why hast thou forsaken the Jewish people, so that they have crucified Thy Son? For as we sometimes 
say, God has put on me, that is, my human nature, so here also we must understand thou hast forsaken 
me, to mean my nature, or the Jewish people. It goes on: And some of them that stood by, when they 
heard it, said, Behold, he calleth Elias.25  


من املعروف بداهة أن العامل األول يف احلكم على نص البد أن ينشأ من أختالف نصي بني املخطوطات اليونانية او بشكل عام 

 ٢٦داخلي أو ما نسميها حنن املعايري الداخليةالشواهد النصية املوجودة معنا ، مث بعد هذا نتجه إىل التحليل الأي الدليل امللموس 
والعوامل املؤثرة على النص ، ولكن يف حالة إيرمان و يقلب الصورة ، فهو يبدأ بفكرة يف عقله ، يريد أن يثبتها ، مث يذهب 

شكل معتدل ، فهو يبدأ يف كل مراته تقريباً بإستشهاد آبائي على " وهم " مشكلة الهوتية ما للشواهد فيما بعد ، وليته يذهب اليها ب
، مث بعد ذلك يضع إختالف ترمجة عن ترمجات اخرى ، مث أخرياً ( وهو املقرر أوالً ) يدخل اىل املخطوطات اليونانية وحياول ان جيد 

كل هذا ، فهو يترك كل هذا ويتجه لتحليله هو ليس للموجود ، بل لفكرته أي خمطوطة يونانية تؤيد أي شيء يريده ، فإن وجد بعد 
فهو يبدأ من حيث يريد أن ينتهي ، وال يفصل ما يريده عن الدليل الواقعي املوجود بني أيدينا ، ويبدأ يف الفحص بأسس معتدلة حىت 

  يصل إىل احلقيقة.
  
  

ية من تشكيكات إيرمان املعتادة واليت ال ترتقي ملستوى املنطقية ، وذا أمتىن أن اكون قد عرضت عليكم كل ما خيص هذه اآل
  لك االدلة ومع هذا يتكلم ! ، فنصلي من أجله لكي يعيده الرب اليه..فالرجل ال مي

  
  

 
 
 
 
 

 
  


                                                             

24Oden, T. C., & Hall, C. A. (1998). Mark (Revised). Ancient Christian Commentary on Scripture NT 2 (221). Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press. 

25Thomas Aquinas, S., & Newman, J. H. (1842). Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels, Collected out of the 
Works of the Fathers, Volume 2: St. Mark (325). Oxford: John Henry Parker. 

26Kurt Aland, Barbara Aland; Erroll F. Rhodes (trans.). The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical 
Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, Page 280, No. 3. 
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