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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 

 قصة بارت إيرمان وعنوان كتابهالمُحاضرة األولى: 

 ىو بارت إيرمان ؟من  ۩

 شكل عاـ أف تعرؼ من الذي تقرأ لو وتقتبس من أقوالو.البد ب 

o .تستطيع أف ربصل على معلومات عن أي شخص يف العامل عن طريق البحث اجليد على شبكة اإلنًتنت 

 من خالؿ معرفيت بالشخص الذي أقتبس منو, أستطيع أف أدرؾ قيمة ىذا االقتباس. 

o تباس الػُمناسب.حبسب شخصية اخلصم الذي رُباوره, تقـو باختيار االق 

o .وحبسب موضوع احلوار أيضاً, تقـو باختيار االقتباس الػُمناسب 

 .فـ: االقتباس الـُمناسب, للشخص الـُمناسب, والموضوع الـُمناسب 
o .فإف كاف ادلوضوع حوؿ الالىوت, وتُريد معرفة حقيقة اإلدياف ادلسيحي سًتجع إىل آباء الكنيسة 

o خطوطات وما إىل ذلك, فسًتجع إىل ادلراجع العلمية ادلوثوقة.وإف كاف ادلوضوع حوؿ التاريخ وادل 

o :الالىوت ادلسيحي خيتلف سباماً عن التاريخ واحلقائق العلمية. وغالبًا 

 :بارت إيرمان من موقعو الرسمي. سيرة رابط www.bartdehrman.com/biography.htm 

o ( بروفيسور يف جامعة "كاروالينا" الشماليةNorth Carolina( "يف تّل "شابل )Chapel Hill.) 

o ادلاجستَت يف الالىوتدرجة  حاصل على 

o  الالىويت "برينستوف"معهد ودرجة الدكتوراه أيضاً من (Princeton Theological Seminary.) 

o  دلسيحي الػُمبكِّرا التاريخو  العهد اجلديد كتاب يف رلالّ   42قاـ بتأليف. 

 :نبذة عن كتب بارت إيرمان من موقعو الرسمي. رابط www.bartdehrman.com/books.htm 

 سيحية.قاـ بعمل العديد من الػُمحاضرات ادلصورة حوؿ: تاريخ الكتاب الػُمقدَّس, يسوع التارخيي, العهد اجلديد, تاريخ ادل 

 

 

http://www.bartdehrman.com/biography.htm
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 [2..... ] شرح كتاب: ربريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 ماذا نفهم من ُعنوان الكتاب ؟ ۩

 :ُعنوان الكتاب الرئيسي Misquoting Jesus 

o Quoting.تعٍت اقتباس : 

o " إضافةMis" قبل "Quoting" .تعطي معٌت وجود اخلطأ أو الضالؿ يف ىذا الفعل 

o " مثل كلمةmisleading" فكلمة ,"leadingوحدىا تعٍت إرشاد " 

o  اإلرشاد إىل تضليل.واإلضافة اليت تقبلها ربوؿ 

o  فبالتال: باإلضافة ادلوجودة قبل"Quoting.... ربوذلا من اقتباس إىل " 

o :اقتباس خاطئ ليسوع. أي: سوء اقتباس ألقواؿ يسوع. ترجمتو الحرفية 

o .أي: أقواؿ ادلسيح عليو السالـ مل تُقتبس بشكل صحيح 

o !أمل العنواف اجلانيب.ىذا سنعرفو من ت ولكن ما الذي يقصده بالضبط بارت إيرماف ؟ 

 :الُعنوان الجانبي The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 :القصة وراء من غَتَّ الكتاب الػُمقدَّس ودلاذا ؟ الترجمة الحرفية 

 .بدأ بارت إيرماف بيسوع ادلسيح, وانتهى بالكتاب الػُمقدَّس لوضح أف األساس ىو ادلسيح عليو السالـ 

 ؾ من غَت وبدؿ يف أقواؿ ادلسيح عليو السالـ, فلن صلد أقوااًل أخرى سادلة من ىذه التغيَتات.فإف كاف ُىنا 
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 :شكل البحث العلمي ۩

 :قبل أن تكتب بحثًا. –فوائد  رابط 

 الشكل العام للبحث:

 حيتوي على:ُغالف البحث , 

 العنواف الرئيسي للبحث. .1

 ُُجلة قصَتة تُعرب عن ىدؼ البحث الرئيسي. .4

 اسم مؤلف البحث. .3

 أمساء من شاركوا يف البحث )إف ُوِجدوا(. .2

  لكل من كاف ذلم دور يف البحث بأي طريقة )إف ُوِجدت(. إىداءاتأي 

 يتضمن تلخيص لكل النقاط اليت مت التعرض ذلا يف البحث. :ُمختصر البحث 

 يتضمن اآليت: :ثفهرس البح 

 العناوين أو الفصوؿ الرئيسية. .1

 من ربت ىذه العناوين, النقاط التفصيلية اليت مت مناقشتها. .4

 وجيوز أف تكتب أكثر من مقدمة حسب احلاجة. :الـُمقدمة 

 :زُلتوى البحث نفسو. أبواب وفصول البحث 

 ربتوي على ُخالصة ما أردت توصيلو للناس عرب ىذا البحث. :الخاتمة 

 وربتوي على كل ادلراجع اليت قمت باالقتباس منها أثناء البحث, باإلضافة إىل أي كتابات أخرى استندت عليها يف حبثك  :المراجع
 ولكنك مل تقتبس منها حرفياً, أي: كتابات ُمفيدة يف نفس رلاؿ البحث.

 

 

 

 

http://alta3b.wordpress.com/2010/12/31/ba7th
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 إىداء الكتاب إلى بروس متزجر: ۩

 ذكر من كاف لو دور يف ما وصلت إليو.من األدب واحلب والتواضع ورد اجلميل أف ت 

 .وىذا أمر ال يعرفو إال اإلنساف نفسو يف داخل قلبو 

 فهو وحده يعلم من الذي ساعدؾ بشكل ُمباشر أو غَت ُمباشر 

 .لتصل إىل ادلستوى الذي أدى إىل كتابة مثل ىذا البحث أو الكتاب 

 .فهذا اإلىداء دُيثل أرقى أنواع احلب والعرفاف 

 ؟ متزجر بروس من ىو ۩

 .ىو أحد أىم أساتذة بارت إيرماف كما سُيوضِّح ىو بنفسو يف ُمقدِّمة ىذا الكتاب 

 البكالوريوس حاصل على ( يف الالىوت من معهد "برينستوف" الالىويتPrinceton Theological Seminary.) 

 .كاف يف بداية حياتو يف منصب ُمساعد ُمدرِّس دلادة: يونانية العهد اجلديد 

 ى ادلاجستَت من جامعة "برينستوف" وأصبح بروفيسوراً يف العهد اجلديد.حصل عل 

 .حصل على درجة الدكتوراه من جامعة "برينستوف" يف رلاؿ الصلوات اإلصليلية. أي: الصلوات ادلذكورة يف األناجيل 

 ارباد ُجعيات الكتاب ادلقدس" ادلعروفة بػ  كاف ضمن رللس ربرير"United Bible Societies. 

 أنو كاف ضمن رلموعة العلماء الذين يقوموف بإعداد نص النسخة اليونانية ادلعروفة بػ  أيUBS. 

 .ىذه النسخة اليت تُعترب نقطة البداية لكل الًتُجات احلديثة دبختلف اللغات 

 شارؾ بشكل كبَت يف ترُجة: النسخة القياسية الػُمراجعة (Revised Standard Version.) 

  ًوكاف سبباً رئيسيا( لظهور ترُجة: النسخة القياسية الػُمراجعة اجلديدةNew Revised Standard Version). 

  قاـ بعمل أشهر تعليقات نصية وىي تعليقات ادللحوقة بنسخة الػUBS .اليونانية 

 :صاحب أكرب وأعظم كتابات حوؿ العهد اجلديد ونصو وتارخيو 

o The Text of the New Testament .نص العهد اجلديد 

o The Early Versions of the New Testament .الًتُجات القددية للعهد اجلديد 

o The Canon of the New Testament .قانوف العهد اجلديد 

 ( ساىم يف بعض موسوعات جامعة أوكسفوردOxford:) 

o The Oxford Guide to People & Places of the Bible 

o The Oxford Companion to the Bible 

o The Oxford Concise Concordance to the Revised Standard Version 
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 :اعتراف وشكر ۩

 .الفرؽ بُت اإلىداء واالعًتاؼ والشكر ىو أف االعًتاؼ والشكر يكوف دلن ساعدؾ فعاًل يف إعداد البحث والكتاب 

 .أي: تذكر األشخاص الذين ساعدوؾ يف إعداد ىذا البحث أو الكتاب 

 ُمباشر.ساعدوؾ بشكل ُمباشر أو غَت  

 :ُمباشر بمعنى 
o .قاموا بالبحث معك يف مسائل 

o .قاموا بًتُجة فقرات استخدمتها يف البحث 

o .قاموا دبُراجعة البحث من الناحية اللغوية والتدقيق اإلمالئّي 

o .قاموا بتنسيق البحث وترتيبو وإخراجو يف شكلو النهائّي 

 :غير ُمباشر بمعنى 
o  يف البحث وىو ال يدري.من أىدى إليك معلومة قمت باستخدامها 

 .ىذا أمٌر واجٌب عليك, وجيب أف ال تنتظر صاحب ادلعروؼ أف يطلبو منك, ففي الغالب لن يطلب 

 .فمن قاـ بتعليمك وتأسيسك تكتب لو إىداء 

 .ومن قاـ دبساعدتك يف البحث تكتب لو اعًتاؼ وشكر 
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 :الصورة قبل الُمقدِّمة ۩

 

 ىم يف التقليد الكنسيكتبة األناجيل األربعة برموز 
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 :الكتاب ُمقدِّمة ۩

[The book is about ancient manuscripts of the New Testament and the differences 
found in them, about scribes who copied scripture and sometimes changed it.] Page 1. 

 وحوؿ النساخ الذين نسخوا األسفار وحرفوىا أحيانًا. ىذا الكتاب يدور حوؿ سلطوطات الكتاب ادلقدس و االختالفات ادلوجودة فيها,

 :ةالطفولة إلى الثانوية العام  ن م

  إيرماف بدأ حيكي عن نشأتو وطفولتو, وأنو كاف طفالً عادياً من أسرة مسيحية بسيطة.بارت 

  ه األسرة تشًتؾ يف النشاطات الكنسية, مثل معظم األسر ادلسيحية.ىذوكانت 

  اد.تتعامل مع الطقوس والصلوات الكنسية بشكل جالكنيسة اليت كاف ُمنتسباً إليها كانت ولكن 

  زلط االىتماـ الكامل.شُلارسات الكنيسة ولكن الكتاب مل يكن من  زءجُ ك ف يدخلكا  الػُمقدسالكتاب 

  دارس األحد, حىت يف ميكن الػُمجتمع الكنسي يتكلم كثَتاً عن الكتاب الػُمقدسومل. 

  أمو هتتم كثَتاً بالكتاب ادلقدس, وكانت تقرأ منو وهتتم أف يفهم القصص الكتابية.كانت 

  هتتم بشكل ُمساوي بالعقائد الكتابية.مل تكن ولكن 

  دينية.أمهية  لو غامض قدس كتابمُ ػالكتاب الأف  كاف يرى  دراستو يف ادلدرسة الثانية ل سنواتقبحىت 

  لن يظن أبداً أنو كتاب البد أف يُدرس وأف يُتقن.ولكن 

  يرى يف الكتاب شيئاً من الِقَدـ وأنو مرتبط باهلل وبالكنيسة وبالعبادات.كاف 

  لدراستو الكتاب وقراءتو دبفرده. مع ذلك كلو مل يَر سبباً ولكنو 

 :بروس""معرفة الجديدة و الوالدة 

   ولكن يف بيئة سُلتلفة عن بيئة كنيستو. "ادليالد اجلديدكاف يف السنة الثانية من دراستو الثانوية عاش ذبربة "عندما 

  ةيَّ نػِّ يشعر بفراغ داخلي يف ىذه ادلرحلة السِّ وكاف. 

  حد األندية أو األسر الدينية.لقاءات تابعة أل بارت إيرماف حبضوربدأ 

  عداد ىذه اللقاءات الدينية الشبابية.وكاف ُمتفرِّغاً إل "بروسقائد ىذه األسر شاب امسو "كاف 

  مث إشراكهم يف دراسات كتابية جادة. "مولودين من جديدشباب الثانوية عامل إىل "ذا يبحث دائماً عن ربويل ى "بروس"كاف 

  دائماً ما خُيرب الشباب بأف شعورىم بالفراغ الداخلي بسبب ابتعادىم عن ادلسيح عليو السالـ. "بروس"كاف 

  دائماً ما خُيرب الشباب بأهنم إذا ما دعوا ادلسيح عليو السالـ وقبلوه سيذىب كل إحساس بالفراغ الداخلي "بروس"وكاف. 
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 وسبب االىتمام بالكتاب الُمقدس: "روسب"

  كتاب الػُمقدس.من ال ييبّ الغَ  االقتباسالػُمذىلة على  "بروسإيرماف كاف ُيالحظ دائماً ُقدرة "بارت 

  ىتماـ بالكتاب., كاف يرى أف ىذا ىو الوضع الطبيعي: االكاف جاىالً وقت إذ بالكتاب الػُمقدسإف بارت إيرماف  ودبا 

   كنيستو مل تكن هتتم بالكتاب الػُمقدس هبذا الشكل فقد أعجب جداً هبذا الوضع اجلديد.وألف 

  ة, ودعا ادلسيح عليو السالـ أف يدخل قلبو.رسالتو اخلالصيَّ  لبِ وقَ  "بروسبارت إيرماف بالتقرب من "ابتدأ 

[To make a short story shorter, I eventually got to know Bruce, came to accept his 
message of salvation, asked Jesus into my heart, and had a bona fide born again 
experience. I had been born for real only fifteen years earlier, but this was a new and 
exciting experience for me, and it got me started on a lifelong journey of faith that has 
taken enormous twists and turns, ending up in a dead end that proved to be, in fact, a 
new path that I have since taken, now well over thirty years later.] Page 3. 

يدخل إىل قليب, ومررت عن طيب  وطلبت من ادلسيح أف ,قبلت رسالتو اخلالصيةو  "بروس",على تعرفت يف النهاية  بادلختصر ادلفيد,
لكن تلك التجربة كانت جديدة وشلتعة يف نظري.  ولدت يف الواقع قبل ذلك خبمسة عشر عاًما, لقد خاطر بتجربة ادليالد مرة أخرى.

سلكتو  طريق جديد - يف الواقع - على أهنا انتهت بنهاية شليتة برَىَنت ,تمرة شهدت ربوالت ومنعطفات كثَتةأبدأ رحلة إدياف مس وجعلتٍت
 .عن ثالثُت سنة بعد ما حدث منذ ما يزيد اآلف

 عهد مع الكتاب:جديدة والالالوالدة 

 حادثة الوالدة اجلديدة اعترب بارت إيرماف نفسو مؤمناً مسيحياً حقيقياً.ذ من 

   كالذين يذىبوف إىل الكنيسة فقط كعادة, ولكنو كاف يعتقد أف ادلسيح عليو السالـ دخل قلبو وكاف يعيش إدياناً حقيقياً.ليس 

  زبذه على نفسو بااللتزاـ بالكتاب.ضمن األشكاؿ اليت كاف بارت إيرماف يُفرؽ بينو وبُت ادلسيحيُت العاديُت العهد الذي امن 

  يدرس الكتاب ويصلي من الكتاب, ولكن كاف ُمهتماً أكثر بدراسة الكتاب.فكاف 

  معهد موديالذي درس يف  "بروسإعجاباً شديداً بػ "بارت إيرماف أُعجب (Moody) قدسمُ ػللكتاب ال. 

  دراسة الكتاب وفهمو بشكل عاـ.االقتباس الَغييِبّ من الكتاب, باإلضافة إال يُريد أف ُيصبح قادراً على كاف 

  لإلدياف ادلسيحي.بإقناع بارت إيرماف بأف يكوف مسيحياً جادًّ وأف ُيَسخِّر نفسو ُكلّياً  "بروس"قاـ 

  على ىذا االقتناع أصبح ِلزاماً على بارت إيرماف أف يدرس يف معهد مودي للكتاب ادلقدس.بناًء 
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[Only one perspective was taught in these courses, subscribed to by all the professors 
(they had to sign a statement) and by all the students (we did as well): the Bible is the 
inerrant word of God. It contains no mistakes. It is inspired completely and in its very 
words— "verbal, plenary inspiration." All the courses I took presupposed and taught 
this perspective; any other was taken to be misguided or even heretical.] Page 4. 

وكل الطالب )فعلنا  )كاف عليهم أف يوقعوا إفادة بذلك( ؽ عليها كل األساتذةصدَّ  مها يف ىذه الدورات,وجهة نظر واحدة كنا نتعل
 "وحًيا شفويًا, - أوحي بو وبكل كلمة من كلماتو بالكامل ليس بو أي أخطاء. الكتاب ادلقدس ىو كلمة اهلل ادلعصومة. ذاتو(: يءالش

 ."كامالً 

 الدراسة والبحث العلمي:نتيجة 

[There was an obvious problem, however, with the claim that the Bible was verbally 
inspired—down to its very words. As we learned at Moody in one of the first courses in 
the curriculum, we don't actually have the original writings of the New Testament. 
What we have are copies of these writings, made years later—in most cases, many years 
later. Moreover, none of these copies is completely accurate, since the scribes who 
produced them inadvertently and/or intentionally changed them in places. All scribes 
did this. So rather than actually having the inspired words of the autographs (i.e., the 
originals) of the Bible, what we have are the error-ridden copies of the autographs.] 
Page 4,5. 

وفًقا لكلماتو الذاتية. فكما تعلمنا يف معهد  - يواجو ىذا الزعم بأف الكتاب ادلقدس موحى بو حرفًيا إال أنو كاف ىناؾ إشكااًل واضًحا
ىو نسخ من ىذه  حبوزتناما  ليس لدينا بالفعل النصوص األصلية للعهد اجلديد. "مودي" يف واحدٍة من الدورات األوىل للمنهج الدراسي,

ُت ىذه النسخ نسخة صحيحة ليس ب يف الغالب األعم. فوؽ ذلك, ,بعد ذلك دبئات السنُت - كتبت بعد ذلك بسنُت ات,الكتاب
 ولذلك بدالً  أو عن قصد بتغيَتىا عن مواضعها. كل النساخ فعلوا ذلك. / حيث قاـ النساخ اللذين أنتجوىا بطريق السهو و ,بالكامل

 من األصوؿ. ما لدينا ىو نسخ مليئة باألخطاء )أي األصوؿ(, لًيامن امتالؾ كلمات ادلخطوطات ادلوحى هبا فع

  إيرماف وجد أف الكثَت من زمالئو مل جيدوا ىذه ادلعلومة ُمثَتة لالىتماـ !بارت 

 فال يُهم ما حدث بعد ذلك !كل ما يُهمهم أف األصوؿ كانت مكتوبة بوحي من اهلل عز وجل, اف  ك 
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 إلى دراسة مخطوطات الكتاب الُمقدس:االتجاه 

[Surely we have to know what those words were if we want to know how he had 
communicated to us, since the very words were his words, and having some other 
words (those inadvertently or intentionally created by scribes) didn't help us much if we 
wanted to know His words.] Page 5. 

مادامت الكلمات ذاهتا  نريد أف نعرؼ كيف كاف يريد أف يتواصل معنا, وبالتأكيد كاف من الواجب أف نعرؼ ما ىي ىذه الكلمات لو
لن تساعدنا كثَتًا لو أردنا أف نتعرؼ إىل   النساخ إف عرضًيا أو بشكل متعمد( )اليت أحدثها ووجود بعض الكلمات األخرى ىي كلماتو,

 كلماتو.

  معرفة الكلمات احلقيقية ادلوحى هبا من اهلل ىي اليت دفعت بارت إيرماف لالىتماـ بدراسة ادلخطوطات.فضوؿ 

 ولكنو أراد االحًتاؼ يف اجملاؿ. للكتاب الػُمقدس مودي""َس بالفعل مبادئ علم النقد النصي يف معهد رَ دَ قد ل 

 اللغة اليت مت استخدامها يف كتابة أسفار العهد اجلديد.عليو أوالً أف يتعلم اللغة اليونانيةاف ك , 

  ا  .(الكتابات ادلسيحية) والالتينية (العهد القدمي) احتاج أف يتعلم ُلغات أخرى قددية مثل العربيةوُردبَّ

  العلماء األوروبيُت يف اجملاؿ. األدلانية والفرنسية لدراسة كتابات عن احتياجو لتعلم بعض اللغات احلديثة مثلناىيك 

[I learned the basics of the field known as textual criticism—a technical term for the 
science of restoring the "original" words of a text from manuscripts that have altered 
them.] Page 5. 

لكتاب ما من  األصلية""تَِقٍِت للعلم الػُمختص باستعادة الكلمات وىو مصطلح  - "النقد النصي"ػ تعلمت األساسيات يف اجملاؿ ادلعروؼ ب
 خالؿ سلطوطات ربتوي على النص بعد تغيَته.

 من الدراسة في معهد مودي:االنتهاء 

  جديَّة من ذي قبل ألف ُيصبح عادلاً مسيحياً.أصبح بارت إيرماف أكثر  ة دراسة دامت ثالث سنواتفًت بعد 

  جتمع اإلصليلي.أف ىناؾ الكثَت من األشخاص احلاصلة على دراسات ُعليا وسط الػمُ بارت إيرماف وجد 

  ا وسط الػُمجتمع العلماين.عدد كبَت من اإلصليليُت احلاصلُت على دراسات ُعليليس ُىناؾ ولكن 

  بُت صفوة العلمانيُت. "إصليليبارت إيرماف أف ُيصبح الصوت الػ "فأراد 

 لو مؤىالً للتدريس يف مؤسسات علمانية كبَتةإىل ىذا عن طريق احلصوؿ على درجات علمية ذبععى س. 

 هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلاتاحلمد 


