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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 

 الثالثالجزء  -قانون العهد الجديد  :(51ـ)الالمُحاضرة 

 القانون األرثودوكسي بعد ماركيون

[Many scholars are convinced that it was precisely in opposition to Marcion that other 
Christians became more concerned to establish the contours of what was to become the 
New Testament canon.] Page 34. 

ب العهد اجلديد كنوع من تُ ح قائمة كُ بِ صْ ض أن يَ رَ تَـ فْ دلا يُـ  برسم احلدود اخلارجية د كثري من العلماء أن ادلسيحيني اآلخرين أصبحوا أكثر اىتماماً قِ تَ عْ يَـ 
 .حتديداً  يونكر اة دلمَ قاوَ مُ ـال

أما العهد اجلديد فقد ُوضع بعد ادلسيح. وامسو يرتقي إىل ]. 21صـ -, منشورات ادلكتبة البولسية على عتبة الكتاب المقدساألب جورج سابا: 
 [الدي, إىل أيام ترتليانوس اإلفريقي.القرن الثالث ادلي

Catholic Encyclopedia > T > The New Testament [Before the name of the New 
Testament had come into use the writers of the latter half of the second century used to say 
"Gospel and Apostolic writings" or simply "the Gospel and the Apostle", meaning the Apostle 
St. Paul.] 

 أرجوا ُمراجعة:

  ُمقدِّمة -الـُمحاضرة األولى من سلسلة مدخل إلى العهد الجديد 
 http://alta3b.wordpress.com/lect/intro-nt/1-intro 
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[It is interesting that in Marcion's own day, Justin could speak rather vaguely about the 
"memoirs of the apostles" without indicating which of these books (presumably Gospels) 
were accepted in the churches or why, whereas some thirty years later another Christian 
writer, who equally opposed Marcion, took a far more authoritative stand.] Page 34, 35. 

ون اإلشارة إىل أي من دُ بِ  "رات الرسلك  ذَ مُ عن " وضاً مُ بطريقة أكثر غُ كان يتكلم   وستينوسيكان  ,يونكر ايف أنو يف العصر الذي عاش فيو مرِ من الط  
, بعد ذلك حبوايل ثالثني يون أيضاً كر اكاتب مسيحي آخر, عارض م  ذَ , يف حني اخت َ يف الكنائس ودلاذا ةولَ بُ قْ مَ  ت( كانأو رمبا األناجيلىذه الكتب )

 .للجزم والتوكيد أكثر ميالً  فاً وقِ مَ  عاماً 

[This was the bishop of Lyons in Gaul (modern France), Irenaeus, who wrote a five volume 
work against heretics such as Marcion and the Gnostics, and who had very clear ideas about 
which books should be considered among the canonical Gospels.] Page 35. 

ة من أمثال قَ راطِ اذلَ  دّ رللدات ضِ  ةمن مخس عمالً  بَ تَ الذي كَ  (,ا يف العصر احلديثالغال )فرنس دلقد كان ذلك ىو إيريناوس, أسقف ليون يف بال
 . من بني األناجيل القانونيةَب تَ عْ تُـ ي أن غِ بَ نْ ب يَـ تُ وص أي الكُ صُ وح ِبُ ضُ شديدة الوُ  , والذي كان لديو أفكاراً نيي  وصِ نُ يون والغُ كر ام

[In a frequently cited passage from his work Against Heresies, Irenaeus says that not just 
Marcion, but also other "heretics," had mistakenly assumed that only one or another of the 
Gospels was to be accepted as scripture: Jewish Christians who held to the ongoing validity 
of the Law used only Matthew; certain groups who argued that Jesus was not really the 
Christ accepted only the Gospel of Mark; Marcion and his followers accepted only (a form 
of) Luke; and a group of Gnostics called the Valentinians accepted only John.] Page 35. 

الذي افرتض  ,غريه من "اذلراطقة" , ولكن أيضاً يكن وحده فحسب يون ملكر ا, يقول إيريناوس أن مةقَ طِ رار اقتباسها من مؤل فو  ضد اذلَ ثُ كْ ة يَ رَ قْ يف فَـ 
ة للشريعة لَ واصِ تَ مُ ـة الي  الحِ وا بالص  كُ س  ن الذين دتََ و دُ و  هَ تَـ مُ ـادلسيحيون ال :ككتاب ُمقد س  للُقُبول ُمستحقاً  كان فقطإجنيل واحد آخر  أو أن واحداً  ئاً طِ مُْ 

يون وأتباعو قبلوا كر ام ,وا إجنيل مرقس فحسبلُ بِ قَ  حن يف احلقيقة ىو ادلسيكُ مل يَ  يسوعن بشأن أاليت جادلت بعض اجملموعات  ,دهحْ  وَ ّت استخدموا مَ 
 .وا إجنيل يوحنا فحسبلُ بِ قَ  "فالينتينيني"ـ بال واني مُسم ي  وصِ نُ ورلموعة من الغُ  ,( لوقامن فقط )شكالً 

 ب.تُ عالقة اذلراطقة باألناجيل القانونية تدل داللة قطعية على أهنم وجدوا ىرطقاهتم يف ىذه الكُ  الحظ:
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[All these groups were in error, however, because: "it is not possible that the Gospels can be 
either more or fewer in number than they are. For, since there are four zones of the world in 
which we live, and four principal winds, while the Church is scattered throughout the 
world, and the pillar and ground of the Church is the Gospel. . . it is fitting that she should 
have four pillars ..." (Against Heresies 3. 11.7). In other words, four corners of the earth, four 
winds, four pillars - and necessarily, then, four Gospels.] Page 35. 

, حيث احية العدد من العدد اليت ىي عليو. ألنون أن تكون األناجيل أكثر أو أقل من نكِ مْ مُ ـليس من ال" :ألنو ,كل ىؤالء كانوا على خطأ مع ىذا,
فمن  ... أرضها ىو اإلجنيل, وعامود الكنيسة و ر الكنيسة يف أحناء العاملشِ تَ نْ , بينما تَـ , ورياح أربعة رئيسيةمناطق يف العامل نعيش فيها يوجد أربع

 - , العمدان األربعة, الرياح األربع, زوايا األرض األربعت أخرىبكلما (7. 22.  3)ضد اذلراطقة  "... ادلناسب أهنا ينبغي أن يكون ذلا عمدان أربع
 .أربعة أناجيل , أن تكونذئحين ,فمن الضروري

 الحظ:

 ب قانونية ُمقد سة.سبب تافو جداً جداً لقبول أربعة أناجيل ككت 

 .ًال يوجد أي مقياس علمي, فقط بسبب تكرار الرقم أربعة يف ظروف ُمتلفة, إذن: أربعة أناجيل أيضا 

[And so, near the end of the second century there were Christians who were insisting that 
Matthew, Mark, Luke, and John were the Gospels; there were neither more nor fewer.] Page 
35. 

ة أكثر من ذلك ذَت   ُىناك ؛ ومل يكناألناجيلكانوا ىم , ويوحنا  , لوقا, مرقسون على أن مترم صِ ب هناية القرن الثاين كان ىناك مسيحيون يُ رْ , قُـ وىكذا
 أو أقل.

[Debates about the contours of the canon continued for several centuries. It appears that 
Christians by and large were concerned to know which books to accept as authoritative so 
that they would (1) know which books should be read in their services of worship and, 
relatedly, (2) know which books could be trusted as reliable guides for what to believe and 
how to behave.] Page 35. 

 ةسَ د  قَ ىا مُ بارِ تِ ل باعْ بَ قْ ب تُـ تُ فة أي الكُ رِ عْ ني مبَِ م  تَ هْ ناك كانوا مُ نا وىُ . يبدو أن ادلسيحيني ىُ ل حدود القائمة الرمسية استمرت لقرون عديدةنقاشات حو 
ىم إىل ما دُ شِ رْ ح أمني يُـ وق هبا كناصِ ثُ ن الوُ كِ ديُ  بتُ ليعرفوا أي الكُ و ( 1ب ينبغي قراءهتا يف خدمة الصالة وبشكل متصل )تُ ( أي الكُ 2حت يعلموا )

 ون على ىديو.كُ لُ سْ وا بو وكيف يَ نُ أن يؤمِ غي بَ نْ يَـ 

 ىذا يدل على وجود كتب كثرية جداً, لدرجة أن ادلسيحي يف حرية, ما ىي الكتب الـُمناسبة. الحظ:
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[The decisions about which books should finally be considered canonical were not automatic 
or problem free; the debates were long and drawn out, and sometimes harsh. Many 
Christians today may think that the canon of the New Testament simply appeared on the scene 
one day, soon after the death of Jesus, but nothing could be farther from the truth.] 
Page 35, 36. 

من  كل خالٍ شَ أو بِ  أوتوماتيكيةا قرارات حدثت بطريقة ي  ونِ ر إليو يف النهاية باعتباره قانُ ظَ نْ غي أن يُـ بَ نْ ها يَـ ب وأيم تُ ت بشأن الكُ ذَ مل تكن القرارات اليت اختمِ 
ب العهد اجلديد الرمسية ظهرت إىل تُ أن قائمة كُ  من ادلسيحيني اليوم د كثريٌ قِ تَ عْ ا يَـ مب  . رُ ةيفَ نِ عَ  , وأحياناً ةد  تَ شات طويلة ومُْ ناقَ ؛ لقد كانت مُ ادلشاكل

 آخر.  يءد عن احلقيقة أي شعْ عو يف البُـ ضارِ , إال أن ىذا االعتقاد ال يُ , بعد موت يسوع بوقت قليلالوجود ببساطة يف يوم ما

[As it turns out, we are able to pinpoint the first time that any Christian of record listed 
the twenty seven books of our New Testament as the books of the New Testament - 
neither more nor fewer. Surprising as it may seem, this Christian was writing in the second 
half of the fourth century, nearly three hundred years after the books of the New Testament 
had themselves been written.] Page 36. 

ال أكثر  - يد السبعة والعشرينب عهدنا اجلدتُ م كُ ضُ ة بوضع قائمة تَ ي  وقِ وثُ مَ  ون على حتديد الوقت الذي قام فيو أي مسيحي ذو , حنن قادر حضِ ت  كما يَـ 
من العصر  , بعد ثالذتائة عام تقريباً وم بالكتابة يف النصف الثاين من القرن الرابعقُ ادلسيحي كان يَـ  أن ىذا ش كما سيبدوىِ دْ مُ ـ. من المن ذلك وال أقل

 جلديد ذاهتا قد بدأت ُتكَتب فيو.ب العهد اتُ الذي كانت كُ 

 الحظ:

  كتاب للعهد اجلديد كما بني أيدي ادلسيحيني اليوم  17ىذا فقط أول مسيحي ذكر الـ 

 ولكن ىذا ال يعين أن األمر ُحِسم أو أن رتيع ادلسيحيني ات فقوا مع ىذا ادلسيحي 
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 يوس القيصري وإعالن قانون العهد الجديديوساب

 52الفصل  -الكتاب الثالث  -كتاب تاريخ الكنيسة 

 األسفار اإللهية المقبولة واألسفار غير المقبولة

Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. I. Eusebius: 
Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine. Page 
155 - The Church History of Eusebius - Book III - Chapter XXV - The Divine Scriptures 
that are Accept and Those that are not. 

 .217صـ - , مكتبة احملبة, تررتة القمص مرقس داودتاريخ الكنيسةيوسابيوس القيصري: 

1 Since we are dealing with this subject it is proper to sum up the writings of the New 
Testament which have been already mentioned. First then must be put the holy 
quaternion of the Gospels; following them the Acts of the Apostles. 

فمن ادلناسب أن حنصي كتابات العهد اجلديد السابق ذكرىا. وأول كل شيء إذن جيب أن توضع  ( وطادلا كنا بصدد البحث يف ىذا ادلوضع2)
 األناجيل األربعة, يليها سفر أعمال الرسل.

2 After this must be reckoned the epistles of Paul; next in order the extant former epistle of 
John, and likewise the epistle of Peter, must be maintained. After them is to be placed, if it 
really seem proper, the Apocalypse of John, concerning which we shall give the different 
opinions at the proper time. These then belong among the accepted writings. 

أن كان ذلك  -( بعد ىذا جيب وضع رسائل بولس, يليها يف الرتتيب رسالة يوحنا األوىل اليت بني أيدينا, وأيضًا رسالة بطرس. بعد ذلك توضع 1)
 رؤيا يوحنا, اليت سنبني اآلراء ادلختلفة عنها يف الوقت ادلناسب. ىذه إذن ىي رتيعها ضمن األسفار ادلقبولة. -مناسباً حقاً 

3 Among the disputed writings, which are nevertheless recognized by many, are extant 
the so-called epistle of James and that of Jude, also the second epistle of Peter, and those 
that are called the second and third of John, whether they belong to the evangelist or to 
another person of the same name. 

أيضًا رسالة ( أما األسفار ادلتنازع عليها, ادلعرتف هبا من الكثريين بالرغم من ىذا, فبني أيدينا الرسالة اليت تسمي رسالة يعقوب ورسالة يهوذا و 3)
 سم.اإلجنيلي أو إىل شخص آخر بنفس االوالرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا يوحنا الثانية والثالثة, سواء انتسبتا إىل بطرس الثانية, 
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4 Among the rejected writings must be reckoned also the Acts of Paul, and the so-called 
Shepherd, and the Apocalypse of Peter, and in addition to these the extant epistle of 
Barnabas, and the so-called Teachings of the Apostles; and besides, as I said, the 
Apocalypse of John, if it seem proper, which some, as I said, reject, but which others class 
with the accepted books. 

ال ( وضمن األسفار ادلرفوضة, جيب أن يعتب أيضًا أعمال بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس, ويضاف إىل ىذه رسالة برنابا اليت ال تز 4)
مى تعاليم الرسل, وإىل جانب ىذه, كما قدمت, رؤيا يوحنا, إن كان ذلك مناسباً, اليت يرفضها البعض كما قدمت, ولكن اآلخرين باقية, وما يس

 يضعوهنا ضمن األسفار ادلقبولة.

 

 كتاب العهد الجديد عند يوسابيوس:

 .األناجيل األربعة 

 .أعمال الرسل 

 )ًرسائل بولس. )ال نعرف أي رسائل حتديدا 

 األوىل. رسالة يوحنا 

 .رسالة بطرس األوىل 

 )رؤيا يوحنا. )يوسابيوس يرفضها ولكن يضعها من أجل اآلخرين 

 :رسالة( 24سفراً. )باعتبار أن رسائل بولس  11 اإلجمالي 

 

[The author was the powerful bishop of Alexandria named Athanasius. In the year 367 
C.E., Athanasius wrote his annual pastoral letter to the Egyptian churches under his 
jurisdiction, and in it he included advice concerning which books should be read as 
scripture in the churches. He lists our twenty seven books, excluding all others. This is 
the first surviving instance of anyone affirming our set of books as the New Testament.] 
Page 36. 

اليت   ة إىل الكنائس ادلصريةوي  نَ ة الس  وي  عَ أثناسيوس رسالتو الر   بَ تَ , كَ م367ى أثناسيوس. يف العام مّ سَ مُ ـال قويرية الدلؤلف كان أسقف اإلسكندىذا ا
نا السبعة بَ تُ يف قائمتو كُ  رَ كَ . حيث ذَ ب الـُمقد سةتُ كُ رأ يف الكنائس باعتبارىا القْ ي أن تُـ غِ بَ نْ ب اليت يَـ تُ وص الكُ صُ , ضم نها نصيحة ِبُ حتت واليتو كانت

 .ة األوىل احملفوظة ألي شخص يؤكد رلموعة الكتب اليت لدينا باعتبارىا العهد اجلديدبَ ناسَ مُ ـال. ىذه ىي ب األخرىتُ كل الكُ   ياً نِ ثْ تَ سْ , مُ والعشرين



 [7..... ] شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

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

 أثناسيوس الرسولي هو أول من ذكر العهد الجديد كما نعرف العهد الجديد اليوم

Bruce M. Metzger: The Canon of the New Testament, Its Origin, Development, and 
Significance - Page 7 [Finally, after many years, during which books of local and temporary 
canonicity came and went, the limits of the New Testament canon as we know it were set 
forth for the first time in a Festal Letter written A.D. 367 by Athanasius, bishop of 
Alexandria.] 

تذىب وجتيء, حدود قانون العهد اجلديد كما نعرفها وردت  ةقتؤ مالرترتة: أخرياً, وبعد سنوات عديدة, من خالل الكتب احمللية اليت كانت ذلا قانونية 
 سكندرية.اإل م ادلكتوبة من ِقَبل أثناسيوس, أسقف367للمرة األوىل يف رسالة فصحية عام 

 

 أثناسيوس الرسولي وإعالن قانون الكتاب المقدس

 ةي  ح  ص  من الرسائل الف   93الرسالة رقم 

Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series Vol. IV. 
Athanasius: Select Works and Letters. Page 551, 552 - From Letter XXXIX. (for 367.) - 
Of the particular books and their number, which are accepted by the Church. From the thirty-
ninth Letter of Holy Athanasius, Bishop of Alexandria, on the Paschal festival; wherein he 
defines canonically what are the divine books which are accepted by the Church. 

2. But since we have made mention of heretics as dead, but of ourselves as possessing the 
Divine Scriptures for salvation; and since I fear lest, as Paul wrote to the Corinthians, some 
few of the simple should be beguiled from their simplicity and purity, by the subtlety of certain 
men, and should henceforth read other books - those called apocryphal - led astray by the 
similarity of their names with the true books; I beseech you to bear patiently, if I also 
write, by way of remembrance, of matters with which you are acquainted, influenced by the 
need and advantage of the Church. 

بولس  ( ولكن مبا أننا ذكرنا اذلراطقة كأموات, ولكن ذكرنا أنفسنا كـأصحاب الكتابات اإلذلية اليت توصلنا للخالص, ومبا أنين أخاف, كما كتب1)
اوهتم, من ِقَبل ُخبث بعض الرجال, أنو ينبغي ذلم )أي كما يدعي اخلبثاء( من إىل أىل كورنثيوس, أن بعض البسطاء قد يُفَسدوا بسبب بساطتهم ونق
مت تضليلهم بسبب تشابو امسائهم مع الكتب احلقيقية, وأنا ألتمس صبكم,  -اآلن فصاعدا قراءة الكتب األخرى, تلك اليت تسمى أبوكريفا )ُملفقة( 

 أن تعرفها, واليت حنث عليها من أجل صاحل الكنيسة.إذ كنت أكتب أيضاً من أجل التذكري بادلسائل اليت جيب 
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3. In proceeding to make mention of these things, I shall adopt, to commend my undertaking, 
the pattern of Luke the Evangelist, saying on my own account: ‘For as much as some have 
taken in hand,’ to reduce into order for themselves the books termed apocryphal, and to mix 
them up with the divinely inspired Scripture, concerning which we have been fully 
persuaded, as they who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the Word, 
delivered to the fathers; it seemed good to me also, having been urged there to by true 
brethren, and having learned from the beginning, to set before you the books included in 
the Canon, and handed down, and accredited as Divine; to the end that anyone who has 
fallen into error may condemn those who have led him astray; and that he who has continued 
steadfast in purity may again rejoice, having these things brought to his remembrance. 

قول ( يف طريقي إلعالن ىذه األشياء, سوف أتعم د أن أثين على تعهدي, على منط لوقا, قائال باألصالة عن نفسي: إذا كان كثريون قد أخذوا ب3)
هلل, واليت حنن مقتنعني هبا دتاماً, كما أهنم ىم الذين كانوا من الكتب اليت ُتسمى أبوكريفا ألنفسهم, وأخذوا خيلطوهنا مع الكتابات ادلوحى هبا من ا

وكما تعلمت من  البداية شهود عيان وزراء للكلمة, وَسل موا لآلباء؛ انو يبدو جيدا بالنسبة يل أيضاً بعد أن مت حثي على ىذا من ِقَبل إخوة حقيقيني,
ُسلمت إلينا, ومقبولة كإذلية, حت إذا كان ىناك شخص قد وقع يف اخلطأ يستطيع أن يدين  البداية, أن أضع أمامكم الكتب ادلدرجة يف القانون, واليت

 الذين اقتادوه إىل الضالل, وذلك الثابت على النقاء يفرح مرة أخرى, حيث أنو قد مت تذكريه هبذه األمور.

4. There are, then, of the Old Testament, twenty-two books in number; for, as I have 
heard, it is handed down that this is the number of the letters among the Hebrews; their 
respective order and names being as follows. The first is Genesis, then Exodus, next Leviticus, 
after that Numbers, and then Deuteronomy. Following these there is Joshua, the son of Nun, 
then Judges, then Ruth. And again, after these four books of Kings, the first and second being 
reckoned as one book, and so likewise the third and fourth as one book. And again, the first 
and second of the Chronicles are reckoned as one book. Again Ezra, the first and second are 
similarly one book. After these there is the book of Psalms, then the Proverbs, next 
Ecclesiastes, and the Song of Songs. Job follows, then the Prophets, the twelve being reckoned 
as one book. Then Isaiah, one book, then Jeremiah with Baruch, Lamentations, and the 
epistle, one book; afterwards, Ezekiel and Daniel, each one book. Thus far constitutes the Old 
Testament. 

ل م بو أن ىذه ىي عدد الرسائل بني العبانيني؛ ترتيب الكتابات من ادلسَ  -ألنو كما مسعت  -( ىناك إذن العهد القدمي, اثنان وعشرون كتاباً كعدد 4)
مث راعوث. ومرة وامسائهم كاآليت: األول, سفر التكوين, مث اخلروج, مث سفر الالويني, مث العدد, ومن مث سفر التثنية. يليهم يشوع بن نون, مث القضاة, 

ية يتم اعتبارمها كتاب واحد, وعلى حنو ماثل, الثالث والرابع يف كتاب واحد. ومرة أخرى, أخرى, بعد ىذه الكتب, أربعة أسفار للملوك, األوىل والثان
سفر اجلامعة, أخبار األيام األول والثاين يف كتاب واحد. وعزرا أيضاً, األول والثاين يف كتاب واحد. بعد ىذه ىناك كتاب ادلزامري, مث االمثال, مث 

األنبياء, اإلثين عشر يف كتاب واحد. مث أشعياء كتاب واحد, مث ارميا مع باروخ و ادلراثي والرسالة يف كتاب ونشيد اإلنشاد. بعدىم سفر أيوب, مث 
 واحد, بعد ذلك, وحزقيال ودانيال كل منهما كتاب. ىكذا مت تشكيل العهد القدمي.
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5. Again it is not tedious to speak of the [books] of the New Testament. These are, the four 
Gospels, according to Matthew, Mark, Luke, and John. Afterwards, the Acts of the Apostles 
and Epistles (called Catholic), seven, viz. of James, one; of Peter, two; of John, three; after 
these, one of Jude. In addition, there are fourteen Epistles of Paul, written in this order. The 
first, to the Romans; then two to the Corinthians; after these, to the Galatians; next, to the 
Ephesians; then to the Philippians; then to the Colossians; after these, two to the 
Thessalonians, and that to the Hebrews; and again, two to Timothy; one to Titus; and lastly, 
that to Philemon. And besides, the Revelation of John. 

قا دلت ومرقس ولوقا ويوحنا. بعد ذلك, أعمال الرسل ( ومرة أخرى ليس ماًل أن أتكلم عن كتب العهد اجلديد. ىذه ىي: األناجيل األربعة, وف5)
, ىناك والرسائل اليت ُتدعى كاثوليكية, وىم سبعة: رسالة واحدة ليعقوب, رسالتان لطرس, ثالث رسائل ليوحنا, ورسالة ليهوذا. باإلضافة إىل ذلك

 أىل كورنثوس, وبعد ىذه, إىل أىل غالطية؛ مث إىل أىل أفسس, مث إىل أربعة عشر رسالة لبولس, مكتوبة هبذا الرتتيب: األوىل: اىل رومية, مث اثنتني إىل
توس, وأخرياً, أىل فيليب, مث إىل أىل كولوسي, وبعد ىذه, رسالتان ألىل تسالونيكي, ورسالة إىل العبانيني؛ ومرة أخرى, رسالتني لتيموثي؛ ورسالة لتي

 رسالة إىل فيلمون. واىل جانب ذلك , سفر رؤيا يوحنا.

6. These are fountains of salvation, that they who thirst may be satisfied with the living 
words they contain. In these alone is proclaimed the doctrine of godliness. Let no man 
add to these, neither let him take ought from these. For concerning these the Lord put to 
shame the Sadducees, and said, ‘Ye do err, not knowing the Scriptures.’ And He reproved the 
Jews, saying, ‘Search the Scriptures, for these are they that testify of Me.’ 

ىذه ينابيع اخلالص, العطشان يرتوي من كلماهتا احلية. يف ىذه وحدىا أعلنت مبادئ التقوى. ال يضيف رجل أي كتاب آخر, وال أن حيذف   (6)
:"فتشوا كتاباً منهم. ألن بصوص ىذه الكتابات وضع الرب اخلزي والعار على الصدوقيني, وقال : "تضلون إذ ال تعرفون الكتب" و وبخ اليهود قائال

 لكتب ألهنا ىي اليت تشهد يل".ا

7. But for greater exactness I add this also, writing of necessity; that there are other books 
besides these not indeed included in the Canon, but appointed by the Fathers to be read 
by those who newly join us, and who wish for instruction in the word of godliness. The 
Wisdom of Solomon, and the Wisdom of Sirach, and Esther, and Judith, and Tobit, and that 
which is called the Teaching of the Apostles, and the Shepherd. But the former, my 
brethren, are included in the Canon, the latter being [merely] read; nor is there in any 
place a mention of apocryphal writings. But they are an invention of heretics, who write them 
when they choose, bestowing upon them their approbation, and assigning to them a date, that 
so, using them as ancient writings, they may find occasion to lead astray the simple. 
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 ( ولكن من أجل زيادة الدقة أود أن أضيف أيضا كتابات ضرورية؛ ىناك كتب أخرى إىل جانب ىذه الكتب غري موجودة يف القانون, ولكن اآلباء7)
كلمات تقية. حكمة سليمان, وحكمة   قد عي نوىا من أجل أن تُقرأ من ِقَبل أولئك الذين انضموا الينا حديثا, والذين يرغبون يف تعاليم من خالل

ا ذكر مؤخراً سرياخ, واستري, ويهوديت, وطوبيا, وتلك اليت ُتدعى تعاليم الرسل, والراعي. ولكن كل ما ذكر يف البداية يا إخويت ضمن القانون, وأما م
كتبون عندما خيتارون, يضعون عليها اإلستحسان, للقراءة فقط؛ وال يوجد يف أي مكان ذكر لكتابات ملفقة. ولكنها من اخرتاع اذلراطقة, الذين ي

 ويدعون ذلا أزمنة ُمعينة, ىكذا يستخدموهنا ككتابات قددية, وجيدوهنا مناسبة ليضلوا البسطاء.

 

[And even Athanasius did not settle the matter. Debates continued for decades, even 
centuries. The books we call the New Testament were not gathered together into one canon 
and considered scripture, finally and ultimately, until hundreds of years after the books 
themselves had first been produced.] Page 36. 

ظ العهد اجلديد مل جُتَمع فْ ق عليها لَ لِ طْ ب اليت نَ تُ . الكُ , بل حت القرونرات لعشرات السننيناظَ مُ ـت الر  مَ تَ . فقد اسْ وحت أثناسيوس مل ينو ىذه ادلسألة
يف  بتُ ت فيو ىذه الكُ بَ تِ حت بعد مرور مئات من السنني على العصر الذي كانت قد كُ  ,يف النهاية ,ساً د  قَ مُ  اباً تُ كُ   َب تَ عْ تُـ يف قائمة رمسية واحدة و  معاً 

 .األصل

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


