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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 

 الثانيالجزء  -قانون العهد الجديد  :(41ـ)الالمُحاضرة 

 ماركيون وتكوين القانون

[We can trace the formation of the Christian canon of scripture a bit more closely still, from 
the surviving evidence. At the same time that Justin was writing in the mid second century, 
another prominent Christian was also active in Rome, the philosopher teacher Marcion, later 
declared a heretic.] Page 33. 

بني أيدينا. يف الوقت ذاتو الذي   ةادلوجود دل ةمن خالل األ قرب أكثرس ادلسيحي حىت اآلن عن د  قَ مُ ـتاب الة للكِ ي  سِْ ة الر  ك ل القائمَ شَ ب تَ ق  عَ نا تَـ نُ كِ ديُ 
يون, كر ام مل  عَ مُ ـوما, وىو الفيلسوف الس نشاطو يف داخل ر ارِ آخر ديُ  زٌ مسيحّي بارِ  ف القرن الثاين, كان كاتبٌ صَ نتَ يكتب فيو يف مُ  وسوستينيكان 

 عليو فيما بعد باذلرطقة. مَ كِ الذي حُ 

 الِفَرق الُمهرطقة الُمختلفة:

 اختالف حول المسيح عليو السالم 
o (ونيّ يونِ اإلب) ادلسيح عليو السالم إنسان فقط 
o (أتباع أثناسيوس الرسويل) ادلسيح عليو السالم إنسان وإلو يف الوقت نفسو 
o (ةيّ ويستِ الدُ ني و يّ وصِ نُ بعض الغُ ) ادلسيح عليو السالم إلو فقط 

 اختالف حول اإللو الـُمستحق للعبادة 
o (ونيّ اإلبيونِ ) ي كائن آخرونفي األلوىية عن أ وىو إلو العهد القدمي االعًتاف بإلو واحد فقط 
o االعًتاف بأكثر من إلو 

 ( ماركيون, الدويستيةإلو للخري وإلو للشر يتصارعون وحياربون بعضهما البعض) 
 ( فرق غنوصيةإلو كبري عظيم وكائنات إذلية كثرية جداً ال تـَُعد وال حُتصى) 
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 نظرية األرثوذكسية والهرطقة في بداية التاريخ المسيحي:

 سيحيةيف بداية التاريخ ادلسيحي ىم ينسبون للمالـُمختلفة  مجيع الفرق 
  تعين صاحب اإلديان الصحيح السليم كسيذ ُمصطلح أرثو 
  ًُمصطلح ُمهرطق تعين من اختار أن يعتنق الباطل وترك احلق عمدا 
 كل فرقة من الفرق ادلسيحية الـُمختلفة كانت تدعي أهنا على األرثوذكسية 
 وكل فرقة من الفرق ادلسيحية الـُمختلفة كانت تدعي أن من خُيالفها ُمهرطقة 
 " كفرقة عندما أي َد ُقسطنطني أثناسيوس وأصبحت عقيدتو ىي عقيدة اإلمرباطورية الرسية  "األرثوذكسيةمت حتديد اسم 
 حُبكم اإلمرباطور "األرثوذكساع أثناسيوس ىم "منذ ذلك احلني أصبح أتب 
 " حُبكم اإلمرباطور "ُمهرطقوأصبح كل من خُيالف أثناسيوس 

 

[Marcion is an intriguing figure in many ways. He had come to Rome from Asia Minor, 
having already made a fortune in what was evidently a shipbuilding business. Upon arriving in 
the Rome, he made an enormous donation to the Roman church, probably, in part, to get in 
its good favor.] Page 33. 

اضح من أْعمال و  ةوَ رْ ن ثَـ و  رى, وكان بالفعل قد كَ غْ وما من آسيا الص  ة لالىتمام لكثري من األسباب. فهو كان قد جاء إىل رُ ريَ ثِ ة مُ ي  صِ خْ يون كان شَ كر ام
 .كون من الـُمَفض لني لدى الكنيسةي يّ كَ , لِ ئياً زْ ا, جُ ب  رُ  غ طائل,لَ بْـ وما بَِ ة يف رُ يسَ نِ لكَ لِ  عَ ر  بَـ و إىل روما, تَـ ولِ صُ ن. عند وُ فُ ناء الس  بِ ة بِ قَ ل  عَ تَـ مُ أهنا 

[For five years he stayed in Rome, spending much of his time teaching his understanding 
of the Christian faith and working out its details in several writings. Arguably his most 
influential literary production was not something he wrote but something he edited. Marcion 
was the first Christian that we know of who produced an actual "canon" of scripture - 
that is, a collection of books that, he argued, constituted the sacred texts of the faith.] Page 33. 

ويف كتابة تفاصيل ىذا اإلديان يف العديد من  اإلديان ادلسيحي من وقتو يف تعليم مفهومو عن كثرياً   قاً فِ نْ ة مخس سنوات, مُ د  مُ وما لِ يف رُ  ل  وقد ظَ 
م بإنتاج "قانون" فعلي يون ىو أول مسيحي نعرفو قاكر اقام بتعديلو. لقد كان ميء قام بكتابتو ولكن ش يءىو ش الكتابات. مل يكن عملو األكثر تأثرياً 

 سة النافعة لإلديان.د  قَ مُ ـوص الصُ الن   م  ضُ , تَ مَ عَ ما زَ ك  ب اليت,تُ أي رلموعة من الكُ . للكتاب ادلقدس
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 نُقطة في غاية األىمية:

 ُكل مسيحي كان يُعل م فهمو اخلاص عن ادلسيحية 
 ايل ُىناك اختالف كبري بني ادلسيحني حول تفاسري النصوصوحىت يومنا احل 

o سواء كان ىذا االختالف التفسريي حول كالم ادلسيحي أو كالم بولس 
 :وقد يكون ُىناك اختالفات بين الفرق اإلسالمية الـُمختلفة ولكن 

o م يصلون إىل احلق بشكل قاطعادلسلمون لديهم األدلة والرباىني والًتاث والتاريخ الذي جيعله 
o ادلسيحيون ليس لديهم ىذا, لذلك كل فرقة تدعي احلق بدون دليل أو برىان يفصل بينهم 

 

[To make sense of this initial attempt to establish the canon, we need to know a bit about 
Marcion's distinctive teaching. Marcion was completely absorbed by the life and 
teachings of the apostle Paul, whom he considered to be the one "true" apostle from the 
early days of the church.] Page 33. 

. لقد  اركيونف قليل من ادلعلومات حول التعليم الفريد  دلرِ عْ اج إىل أن نَـ س, حنتد  قَ مُ ـة للكتاب الي  سِْ يل قائمة رَ كِ شْ تَ ة لِ ي  لِ ة األو  لَ حاوَ مُ ـم ىذه الهَ فْ لكي نَـ 
 يام األوىل للكنيسة.الذي اعتربه الرسول الوحيد "احلقيقي" من األ بشكل تام حياة وتعاليم الرسول بولس, َتَشر بيون كر اكان م

 

 نُقطة في غاية األىمية:

 ال جيب أن نستغرب أبداً أن ُمهرطق مثل ماركيون خرج هبرطقتو من كتابات بولس 
 فيها أصالً  فإن ادلسيحيني احلاليني ينسبون لألناجيل األربعة ورسائل بولس ما ليس 

o ادلسيحيون احلاليون يقولون بأن العهد اجلديد حيتوي على ألوىية ادلسيح والتجس د والتأّنس والثالوث وىذا غري صحيح 
 مث إن الغنوصيني على سبيل ادلثال وجدوا ىرطقتهم يف إجنيل يوحنا 

 

[In some of his letters, such as Romans and Galatians, Paul had taught that a right standing 
before God came only by faith in Christ, not by doing any of the works prescribed by the 
Jewish law. Marcion took this differentiation between the law of the Jews and faith in Christ to 
what he saw as its logical conclusion, that there was an absolute distinction between the 
law on the one hand and the gospel on the other. So distinct were the law and the gospel, 
in fact, that both could not possibly have come from the same God. Marcion concluded 
that the God of Jesus (and Paul) was not, therefore, the God of the Old Testament.] Page 33. 
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فقط من اإلديان بادلسيح, وليس بأداء أٍي جييء أمام اهلل  ت ربيرم أن الل  عَ يف بعض من رسائلو, مثل الرسائل إىل أىل رومية وأىل غالطية, كان بولس يُـ 
منطقية  االختالف بني شريعة اليهود وبني اإلديان بادلسيح للوصول إىل ما رأى أنو نتيجةيون ىذا كر امن األعمال اليت فرضتها الشريعة اليهودية. أخذ م

 - يف الواقع - عن اإلجنيل تاماً الشريعة سُلتلفة  تق بني الشريعة من ناحية وبني اإلجنيل من ناحية أخرى. لقد كانلَ طْ ز مُ ايُ تَ  ُىناك وىي أن ,لذلك
لو ذاتو الذي اإل - ذلذا السبب - يون أن رب يسوع )وبولس( مل يكنكر ااإللو. استنتج م نفس ن أن يكون قد جاء منكِ ما ال ديُْ هُ نْـ مِ  اّلً درجة أن كُ ل

 أوحى العهد القدمي.

[There were, in fact, two different Gods: the God of the Jews, who created the world, called 
Israel to be his people, and gave them his harsh law; and the God of Jesus, who sent Christ 
into the world to save people from the wrathful vengeance of the Jewish creator God.] Page 
33, 34. 

؛ وإلو الص عبو اخلاص, وأنزل إليهم قانونو ني: إلو اليهود, الذي خلق العامل, ودعا إسرائيل ليكونوا شعبفَ لِ تَ إذلني اثنني سلُْ  - يف الواقع - لقد كان مثة
 لينقذ بين البشر من االنتقام القاسي لرب اليهود اخلالق. الذي أرسل ادلسيح إىل العامل يسوع,

[Marcion believed this understanding of Jesus was taught by Paul himself, and so, 
naturally, his canon included the ten letters of Paul available to him (all those in the 
New Testament apart from the pastoral Epistles of 1 and 2 Timothy and Titus); and since Paul 
sometimes referred to his "Gospel", Marcion included a Gospel in his canon, a form of 
what is now the Gospel of Luke. And that was all. Marcion's canon consisted of eleven 
books: there was no Old Testament, only one Gospel, and ten Epistles.] Page 34. 

العشر اليت كتبها بولس الرسائل  للُكُتب الـُمَقد سةت قائمتو الرسية م  وىكذا, ضَ  بو بولس نفسو, رَ ش  عن يسوع ىو ما بَ  يون بأن ىذا ادلفهومكر اآمن م
با وتيطس(؛ و  تيموثاوسة وىي الرسالتني األوىل والثانية إىل ي  وِ عَ موجودة يف العهد اجلديد ما عدا الرسائل الر  مجيعها اليت كانت متاحة لو )ىذه الرسائل 

من اإلجنيل الذي نعرفو اآلن, ادلنسوب إىل  وىي شكل ( إىل قائمتو,Gospel) يون إجنيالً كر ام م  إىل "إجنيلو", فقد ضَ  ري أحياناً شِ يُ  كان  بولسإن 
 , وعشر رسائل.إجنيل واحد فقط ة عهد قدمي,: مل يكن مَث  يون من أحد عشر كتاباً كر ات قائمة منَ و  كَ وىذا كل ما يف األمر. لقد تَ لوقا. 
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 الحظ ىذه النقطة في غاية األىمية:

 :عندما ُقمنا بتقسيم رسائل بولس إىل ثالثة أقسام 
o رسائل نعلم يقيناً أن بولس كتبها 
o رسائل تدور حوذلا الشك: ىل كتبها بولس أم ال 
o رسائل نعلم يقيناً أن بولس مل يكتبها 

  وتيطسالحظ أن ماركيون مل ُيضف يف قانونو اآليت: تيموثاوس األوىل والثانية 
 لعل ماركيون بالفعل كان تلميذاً لبولس فعلم ما كتبو وما مل يكتبو 
 لذلك جند أن علماء ادلسيحيني يقولون أيضاً با يُوافق ىذا 
 الحظ أيضاً أن ادلسيحيني يقولون بشكل عام أن اإلجنيل ادلنسوب حالياً لـ لوقا 
 ولوقا ىذا كان تلميذا لبولس, ىل ىذه صدفة, اتفاق ادلسيحيني مع ماركيون يف آرائو ؟ 

 

[But not only that: Marcion had come to believe that false believers, who did not have his 
understanding of the faith, had transmitted these eleven books by copying them, and by 
adding bits and pieces here and there in order to accommodate their own beliefs, 
including the "false" notion that the God of the Old Testament was also the God of 
Jesus. And so Marcion "corrected" the eleven books of his canon by editing out references 
to the Old Testament God, or to the creation as the work of the true God, or to the Law as 
something that should be followed.] Page 34. 

 رْب عَ  وا ىذه األحد عشر كتاباً لُ قَ ومو عن اإلديان, قد نَـ هُ فْ د أن ادلؤمنني الكاذبني, الذين مل يكن لديهم مَ قِ تَ عْ يون يَـ كر اليس ذلك فحسب: بل كان م
كان أنو   ة, من بينها  مفهومهم "الباطل" عن أن إلو العهد القدميم اخلاص  داتِِ قَ تَـ عْ ماشى مع مُ تَ إضافة أجزاء من ىنا ومن ىنالك لكي تَـ قاموا بها, و خِ سْ نَ 

 اباعتبارى اخلليقةالعهد القدمي, أو إىل  ف اإلشارات إىل إلوذْ حَ  رَ بْـ و عَ تِ ة لقائمَ نَ و  كَ مُ ـب األحد عشر التُ يون الكُ كر اوىكذا "صح ح" م .إلو يسوع أيضاً 
 ي االلتزام بو.غِ بَ نْ يَـ  يءعمل اإللو احلق, أو إىل الشريعة باعتبارىا ش

 

 تي قد يعتقدىا المسيحي وُيحرِّف من أجلها:ال وجهات النظر

 يف بداية ادلسيحية: الكتاب الـُمقد س كتاب بشري جداً دُيكن أن جند فيو أخطاء فُنصح حها 
   س مكتوب بالروح القدس, وأنا مسيحي حيّل علّي روح القدس, فأستطيع التغيرييف بداية ادلسيحية: الكتاب الـُمقد 
   حريفالكتاب الـُمقد س ال حيتوي على أخطاء ولكن, ُىناك ىراطقة حر فوا الكتاب, وحنن نصحح الت 
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[As we will see, Marcion's attempt to make his sacred texts conform more closely to his 
teaching by actually changing them was not unprecedented. Both before and after him, 
copyists of the early Christian literature occasionally changed their texts to make them say 
what they were already thought to mean.] Page 34. 

 د  على حَ  هُ دَ عْ وبَـ  وُ لَ بْـ قَ . فَـ اً جديد أمراً يفها مل تكن رِ  حتَْ رْب مع تعاليمو عَ  بشكل أكثر إحكاماً  تواءمة سَ د  قَ مُ ـوصو الصُ ون جلعل نُ كير اة ملَ اوَ رى, زلُ نَ كما سَ 
 يو بالفعل.نِ عْ ون أهنا تُـ دُ قِ تَ عْ ول ما يَـ قُ وىا تَـ لُ عَ جْ يَ م لِ هُ وصَ صُ ر من وقت آلخر نُ ك  بَ مُ ـاخ األدب ادلسيحي السّ نُ  فَ ر  واء, حَ سَ 

 

 التَّحريف كان ُمبكِّراً جداً:

 الفرق ادلسيحية الـُمختلفة اتمت بعضها البعض بالتحريف 
 موا ادلسيحيني بأهنم حر فوا الكتاب الـُمقد س  الوثنيون ات 
 " موا اذلراطقة ب "األرثوذكسادلسيحيون  أهنم حر فوا الكتاب الـُمقد سات 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


