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Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الخامشالجزء  - المسيحية دياهة كتابية :(21ـ)الالمُحاضرة 

[And it was not only letters that were important to these communities. There was, in fact, an 
extraordinarily wide range of literature being produced, disseminated, read, and followed 
by the early Christians, quite unlike anything else the Roman pagan world had ever seen.] 
Page 23. 

يتم أشكال كثَتة جداً من األدب ادلكتوب  - يف احلقيقة - ىناك تومل تكن الرسائل ىي الوحيدة اليت محلت أمهية بالنسبة ذلذه اجملتمعات. فلقد كان
شهده  آخر يءوىو أدب شديد االختالف عن أي ش وااللتزام بو على نطاق شديد االتساع من خالل ادلسيحيُت اأُلَول, ,وقراءتو نتاجو, ونشره,إ

 العامل الروماين الوثٍت على اإلطالق.

Types of Christian Literature أنواع األدب المسيحي 

1. Early Gospels ُمَبكِّرةـاألناجيل ال  

2. Early Acts of the Apostles ُمَبكِّرة للرُُّسلـاألعمال ال  

3. Christian Apocalypses الرؤى ادلسيحية 

4. Church Orders النُُّظم الكنسية 

5. Christian Apologies فاعّيات ادلسيحية  الدِّ

6. Christian Martyrologies ِسََت الشُّهداء ادلسيحيُت 

7. Antiheretical Tractates  ِد اذلراطقةمقاالت ض  

8. Early Christian Commentaries ُمَبكِّرةـالتَّفاسَت ادلسيحية ال  
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 األهاجيل المُبكرة

[Christians, of course, were concerned to know more about the life, teachings, death, and 
resurrection of their Lord; and so numerous Gospels were written, which recorded the 
traditions associated with the life of Jesus.] Page 24. 

اليت قامت و  ؛ ولذلك ُكِتَبْت العديد من األناجيل,ة سيِّدىم, وموت وقياموتعاليم كان ادلسيحيون بالطبع معنيُِّت مبعرفة معلومات أكثر عن حياة,
 حبياة يسوع. رتبطةمُ ـبتسجيل التقاليد ال

[Four such Gospels became most widely used—those of Matthew, Mark, Luke, and John in 
the New Testament—but many others were written. We still have some of the others: for 
example, Gospels allegedly by Jesus's disciple Philip, his brother Judas Thomas, and his female 
companion Mary Magdalene. Other Gospels, including some of the very earliest, have 
been lost.] Page 24. 

أخرى كثَتة   لكنَّ أناجيالً , و يف ثنايا العهد اجلديد , صلدىمولوقا, ويوحنا ومرقس, مىت,: وىي. وسع استدداًماأربعة من ىذه األناجيل أصبحت ىي األ
ت أناجيل أخرى بعضها دَ قِ كما فُ . األناجيل ادلنسوبة إىل فيليبُّس تلميذ يسوع, ويهوذا توما أخيو, ورفيقتو مرمي اجملدلية: على سبيل ادلثال منها .ُكِتبت

 .جيل األكثر ِقدًمامن األنا

[We know this, for example, from the Gospel of Luke, whose author indicates that in writing 
his account he consulted "many" predecessors (Luke 1:1), which obviously no longer survive.] 
Page 24. 

اليت مل  (,ٔ:  ٔ"كثٍَت" من ادلؤلَّفات السابقة )لوقا ـ شَت مؤلفو أنو يسًتشد يف كتابة روايتو بالذي يُ  من إصليل لوقا, - على سبيل ادلثال - نعلم ذلك
 .تعد بكل وضوح موجودة

[One of these earlier accounts may have been the source that scholars have designated Q, 
which was probably a written account, principally of Jesus's sayings, used by both Luke and 
Matthew for many of their distinctive teachings of Jesus (e.g., the Lord's Prayer and the 
Beatitudes).] Page 24. 

الذي حيتمل أنو كان رواية مكتوبة و  ",Qرمبا كانت ىي ادلصدر الذي حدده العلماء حتت اسم ادلصدر "و األكثر ِقَدًما  الكتاباتواحدة من ىذه 
 الصالة الرَّبّانيَّةأقوال يسوع, واستددمها كل من لوقا ومىتَّ كمصدٍر لكثَت من تعاليم يسوع اليت انفردا هبا )على سبيل ادلثال  على حتتوي بشكل رئيسي

 والتطويبات(.
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 المُصكلة اإلزائية

 [., لكن لو طابعو اخلاص بويعتبر األساس إلنجيلي مّتى ولوقا: إن كان ىذا السفر اإلصليل حبسب مرقس البشَت]: [1]قال تادرس يعقوب ملطي

, فـيمكن متى ولوقا يكان أحد المراجع الرئيسية إلنجيلالغالب ىو إنجيل مرقس   يالرأوبالنسبة للعهد اجلديد فإن ]: [2]دائرة المعارف الكتابية
 [.وصلت إلينا األناجيل الثالثة استكشاف مدى استددام مىت ولوقا إلصليل مرقس, حيث قد

صليــل إزءاً ضـدماً مشــًتكاً بــُت ن نقــول حقــاً "مـن بــاب الوصــف ادلطلـ " إن ىنــاك ُجــأوديكننـا ]: الن كييو أـ لــ [3]التفسيير الحييديل للكتيياب المقييدس
ىــذا احلـل دلشــكلة التوافـ  بــالرموز شــبو  هبمــا. ومـن ادلعتــاد التعبـَت عــن ةخاصــ ةمـىت ولوقــا, وإن كـان ىــذان حيتويــان علـى إضــافات متنوعـ صليلــيّ إمـرقس و 

بُت إصليلي مىت  ةادلصدر( ترمز إىل ادلادة اليت ليست يف إصليل مرقس وادلشًتك أو Quelleدلانية " )للداللة على الكلمة األQاجلربية باستددام الرمز "
مهيـة اليهوديـة والـيت "  للمـادة ذات األMصليـل لوقـا, والرمـز "إز هبـا يـتممهيـة الطبيـة أو األشليـة, وادلىل ادلـادة ذات األإ"  لتشـَت Lستددام الرمز "اولوقا, و 
ن نزيدىا بغَت حدود, ومن ىنا ديكن أن يكون لدينا أمكان يف اإل ةوبالطبع فإن مثل ىذه الرموز اجلربية أو غَتىا من الرموز ادلتماثل صليل مىت.إيتميز هبا 

"L" "L2صليــل يف مواجهــة إبعــد أن قلنـا كــل ىــذا, ف ننــا مــا نــزال يف زلاولتنـا لوصــف الوضــع الــراىن لكــل  ن نتــذكر أننــاأومـع ذلــك فإنــو حيســن  ," اخل
ن ىـذه الرمـوز اجلربيـة كانـت يف الواقـع تعبـَتاً دائمـا عـن أناجيـل, كمـا مل نسـتطع بعـد أن نـربىن علـى خرى, ومل نشرح بعد كيف تكونـت األناجيل األاأل

 كانــت منــذ ذلــك احلــُت تعبــَتاً عــن رلموعــات مــن التقليــد الشــفهي, والــيت كــان ذلــا وجودىــا ادلســتقل علــى ضلــو مــا.هنــا  أالوثــائ  ادلكتوبــة القدديــة أو حــىت 
هنــا اختــذت لنفســها إبــل  ,حية كــل ىــذا يف غمــرة محاســها للتحليــل, وســلمت فقــت بصــحة بعــه ادلســتندات دون ســواىايحيانــاً نســيت الكنيســة ادلســأو 

 [.دب الديٍتشكاًل زلدداً مستقاًل من األ

ن لدينا إ. ناجيللتحديد التواريخ ادلتعلقة بكتابة األ ىل مدى أبعد على الطري  يف زلاولوإوكان حتماً أن ديضي العلماء ]الن النقاش ويقول: أمث يكمل 
صليــل مــرقس. إقتهــا بضــافية خــارج نطـاق الكتــاب ادلقــدس ادلشــكوك يف قيمتهـا, والــيت ســنتناوذلا بصـفة خاصــة مــن حيـث عالقـدراً ضــ يال مــن التقاليـد اإل

ولويـة  ىل التمسك بإدت بالكنيسة الرومانية وبعه علماء الربوتستانت أعن الكتاب ادلقدس قد  ةن نقول ىنا إن التشيع ذلذه التقاليد اخلارجأويكفينا 
يف  صليل مـىت متقـدماً إن جيعل أوىذا ديكن  ناجيلساسياً لغَته من األأنو يعد مصدراً أناجيل, و ي القائل ب نو أول ما ُكتب من األأن الر أصليل مىت ,أي إ

صليـل مـرقس أو إغلبيـة العلمـاء الربوتسـتانت يتمسـكون ب ولويـة أخـرى , فـان لو ىذا االسـم. ومـن الناحيـة األ تارخيو ويوفر للقول ب نو بقلم الرسول الذي
نجيل مرقس المصدر لكل من إنجيلي متى إنهم يعتبرون وعلى ىذا النحو فاصرحها. أناجيل و على أقل تقدير نسدو منو ُمشَتين إىل أنو أقصر األ

 [., وعلى الرغم من أنو ليس ب ية وسيلو مصدرىا الوحيدولوقا

وىـي   synopticsصلليزيـة طل  عليها العلماء الكلمـة اإلأواحدة وقد  ة, مىت ومرقس ولوقا وحدولاأل ةناجيل الثالثتعترب األ]: [4]وليام باركليتفسَت 
كبَت جيعل من السهل دراستها معاً. ومن ىذه   وولقد مسيت هبذا االسم دلا فيها من تشاب ,بو" ةحاطب يعٍت "ديكن اإلكَّ َر ل يوناين مُ من فع ةمشتق ةكلم

تب, صليل كإ لو أ - بشهادة اجلميع -ىم كتاب يف العامل  طراً, إذ انو أىل حد القول ب نو إمهية, بل يذىب البعه أصليل مرقس أكثرىا إيعترب  ةاجملموع
نو كانت ىناك زلاوالت أفالبد  ,ول شدص يكتب عن حياة يسوعأن مرقس كان أقد ال يعٍت ىذا  لينا.إوذلذا فهو أول كتاب عن حياة يسوع وصل 

 [.ليناإصليل وصل إقدم أصليل ىو ن ىذا اإلأولكنو أصبح من ادلؤكد  ,ةسابق ةوليأ

                                                 
1

 11صـ -سير إنجيم متى تادرس يعقىب مهطي: تف 
2

 323صـ -انكتاب انمقدس واننقد  -حرف انكاف  -دائرة انمعارف انكتابية: انمجهد انسادس  
3

 24و  23صـ -إنجيم مرقس  -انعهد انجديد  -آالن كىل: انتفسير انحديث نهكتاب انمقدس  
4

 9صـ -إنجيم مرقس  -ونياو باركهي: تفسير انعهد انجديد  
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ن متيييى ولوقيييا كانيييا إىـــذه الدراســـة ادلقارنـــة جعلـــت البـــاحثُت يتمســـكون بالنظريـــة القائلـــة: ]: [5]مث قـــدم بعـــه احلســـابات الرياضـــة واســـتنت  يف النهايـــة
 [.صليلهماإعند كتابة  ساسياً لهماأنجيل مرقس مصدراً إيستخدمان 

ثـَت مـن النظريـات يف غايـة اقًتح العلماء عرب السنوات العديد من النظريـات حلـل ادلشـكلة اإلزائيـة. الك]: [6]العهد الجديديف كتابو ادلاتع  بارت إيرمان
على النظرية التعقيد وغَت قابلة للتصدي  بالكلية. كمقدمة ذلذه ادلشكلة, ضلن لسنا حباجة لنشغل أنفسنا بكل ىذه احللول. ولكن بداًل من ىذا سنركز 

ذه النظرية, مرقس ىو أو  إنجيل تم كتابتو. وتيم وفقاً لهاألكثر قبواًل لدى العلماء واألقل إشكااًل. ىذا التفسَت يدعى بـ "فرضية ادلصادر األربعة". 
" )مـن الكلمـة األدلانيـة دلصـدر Q. ىذا باإلضافة إىل أن ىاذين اإلصليلُت كان لديهما مرجـع آخـر يرجعـون إليـو يُـدعى "ستخدامو من قبل متى ولوقاا
"Quelle" .)"Qوة على ذلك, كان إلصليل مىت مصدر أو العديد مـن " كان مصدر للقصص ادلشًتكة بُت لوقا ومىت واليت ال صلدىا يف مرقس. عال

" واليت ترمز إىل مصادر مىت اخلاصة. Mادلصادر اخلاصة بو, واليت أخذ منها القصص الغَت موجودة يف أي إصليل آخر. العلماء صنفوا ىذا ادلصدر بـ "
القصـص ادلرويـة عنـده فقـت, ولـيس مـن الغريـب أن يُطلـ  علـى ىـذه  أيضاً إصليل لوقا كان لو مصدر أو العديد من ادلصادر اخلاصة بو, واليت أخـذ منهـا

 , Qىناك أربعة مصادر كامنة وراء األناجيل اإلزائيية  إنجييل ميرقس,  " واليت ترمز دلصادر لوقا اخلاصة. وبالتايل وفقها ذلذه الفرضية, Lادلصادر "
 M  و  L .] 

 ادر األناجيل اإلزائية:مث وضع لنا بارت إيرمان صورة بسيطة من خالذلا نفهم مص

 

                                                 
5

 11صـ -إنجيم مرقس  -فسير انعهد انجديد ونياو باركهي: ت 
6
 Bart D. Ehrman: The New Testament - A Historical Introduction To The Early Christian Writings - Chapter 6 - Page 73 

[Scholars have propounded a number of theories over the years to solve the Synoptic Problem. Many of the theories are 

extraordinarily complex and entirely implausible. For an introduction to the problem, we do not need to concern ourselves with all 

of these solutions. We will instead focus on the one that most scholars have come to accept as the least problematic. This 

explanation is sometimes called the "four, source hypothesis." According to this hypothesis, Mark was the first Gospel to be 

written. It was used by both Matthew and Luke. In addition, both of these other Gospels had access to another source, called Q 

(from the German word for "source," Quelle). Q provided Matthew and Luke with the stories that they have in common that are 

not, however, found in Mark. Moreover, Matthew had a source (or group of sources) of his own, from which he drew stories 

found in neither of the other Gospels. Scholars have simply labeled this source (or sources) M (for Matthew's special source). 

Likewise, Luke had a source (or group of sources) for stories that he alone tells; not surprisingly, this is called L (Luke's special 

source). Hence, according to this hypothesis, four sources lie behind our three Synoptic Gospels: Mark, Q, M, and L (see figure 

6.1).] 
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 إهجيل المسيح عليه السالن

, ىل غير واضحالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح كما أن ] ٖٔصـ -, إصليل مرقس التفسير الحديل للكتاب المقدس العهد الجديدأالن كول: 
 [(.Tidings about God( أو ىو أخبار عن اهلل )Good tidingىو األخبار السارة )

مىت  -نرى أن ىناك قامساً مشًتكاً بُت األناجيل الثالثة ادلسماة بـ اإلزائية )مرقس ] ٖٖصـ  - مدخل إلى النقد الكتابييوسف داود:  ادلهندس رياض
 [ناك إصليل مبثابة األصل أم ىناك عدة أناجيل مل تصلنا بل أثرت يف تكوين اإلزائية ؟ىل ىُ  فهل ىناك كتاب يسبق اإلزائية ؟لوقا(.  -

)كتاب تعليم الرسل  كتاب الديداكيومن الناحية األخرى فإن ] ٕٚصـ -, األناجيل واألعمال مقدمات أسفار الكتاب المقدسعديل:  القس رضا
. وعلى سبيل ادلثال يقول يستخدم كلمة اإلنجيل لكي يشير إلى أقوا  وأفعا  الرب يسوعالذي يعترب من أقدم الكتب ادلسيحية على اإلطالق( 

 [(ٗ: ٘ٔ, ٖ: ٛ( و )ليعاتب أحدكم اآلخر بسكينة وسالم دون غضب كما يقول اإلصليل( )في إنجيلوا كما أمركم الرب صلو الديداكي: )

The Didache 8.2: Nor should you pray like the hypocrites. Instead, “pray like this,” just as 
the Lord commanded in his Gospel. 

μηδὲ προσεύχεσϑε ὡς οἱ ὑποκριταί, ἀλλ’ ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ. 

The Didache 15.3: Furthermore, correct one another, not in anger but in peace, as you find 
in the Gospel; and if anyone wrongs his neighbor, let no one speak to him, nor let him hear a 
word from you, until he repents. 

λέγχετε δὲ ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, ἀλλ’ ἐν εἰρήνῃ, ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· καὶ παντὶ 

ἀστοχοῦντι κατὰ τοῦ ἑτέρου μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ’ ὑμῶν ἀκουέτω ἕως οὗ μετανοήσῃ. 
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 األعمال المُبكرة للرُّسُل

[Not just the life of Jesus, but also the lives of his earliest followers were of interest to the 
growing Christian communities of the first and second centuries. It is no surprise, then, to see 
that accounts of the apostles—their adventures and missionary exploits, especially after the 
death and resurrection of Jesus—came to occupy an important place for Christians interested in 
knowing more about their religion.] Page 24. 

 فاج ةليست مُ . بل أيًضا حياة األتباع األوائل كانت زلطًا الىتمام اجملتمعات ادلسيحية ادلتنامية يف القرنُت األول والثاين ليست حياة يسوع فحسب,
هتمُت أصبحت تشغل مكانة ىامة للمسيحيُت ادل - خاصة بعد موت وقيامة يسوع - مغامراهتم وأعماذلم التبشَتية, أن نرى أن قصص الرسلًا إذ

 .مبعرفة معلومات أكثر عن دينهم

[One such account, the Acts of the Apostles, eventually made it into the New Testament. But 
many other accounts were written, mainly about individual apostles, such as those found in the 
Acts of Paul, the Acts of Peter, and the Acts of Thomas. Other Acts have survived only in 
fragments, or have been lost altogether.] Page 25. 

على  اّلً ل كُ سُ لكن قصًصا أخرى كثَتة ُكِتَبْت عن الرُّ . من العهد اجلديد زءً صلحت يف النهاية يف أن تصبح جُ  أعمال الرسل, ,الكتاباتواحدة من ىذه 
, أو فُِقَدت بِقَيت لنا فقت يف أجزاء صغَتة أعمال أخرى. وأعمال توما مثل تلك ادلوجودة يف أعمال بولس, أعمال بطرس, رئيسي, حدى بشكل

 .دتاًما

 الرُّؤى المسيحية

[As I have indicated, Paul (along with other apostles) taught that Jesus was soon to return from 
heaven in judgment on the earth. The coming end of all things was a source of continuous 
fascination for early Christians, who by and large expected that God would soon intervene in 
the affairs of the world to overthrow the forces of evil and establish his good kingdom, with 
Jesus at its head, here on earth.] Page 25. 

النهاية اآلتية لكل األشياء  . زمًعا أن يعود من السماء للحكم على األرضبولس )مع الرسل اآلخرين( تعليًما يقول إن يسوع كان مُ  رَ شَ نَ  ,كما أشرتُ 
ليقهر قوى الشر وليقيم ىنا الذين يف العموم كانوا يتوقعون أن اهلل سيتدخل قريًبا يف ش ون العامل  كانت أمرًا َسَحَر باستمرار ُلبَّ ادلسيحيُت األوائل,

 وعلى رأسها يسوع. ة,رَ شللكتو اخليـِّ  على األرض
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[Some Christian authors produced prophetic accounts of what would happen at this 
cataclysmic end of the world as we know it. There were Jewish precedents for this kind of 
"apocalyptic" literature, for example, in the book of Daniel in the Jewish Bible, or the book of 
1 Enoch in the Jewish Apocrypha.] Page 25. 

د ( عّما سيحدث يف ىذه النهاية الكارثية للعامل كما نعرفو. لقد كان عنprophetic accountsبعه ادلؤلفُت ادلسيحيُت كتبوا قصًصا تنبُّؤيَّة )
يف الكتاب ادلقدس اليهودي, أو  - على سبيل - ( يف كتاب دانيالapocalyptic  يف ىذا النوع من األدب "الرَؤِوّي" )بْ اليهود أعمال ذلا السَّ 

 يف األبوكريفا اليهودية.األول ألخنوخ  كتابال

[Of the Christian apocalypses, one eventually came to be included in the New Testament: the 
Apocalypse of John. Others, including the Apocalypse of Peter and The Shepherd of Hermas, 
were also popular reading in a number of Christian communities in the early centuries of the 
church.] Page 25. 

ي ذلرماس, كانت قراءهتا أمر اعِ من بينها رؤيا بطرس والرّ  ية إىل العهد اجلديد: رؤيا يوحنا. رؤى أخرى,دخلت واحدة يف النها من بُت الرؤى ادلسيحية,
 شائع يف عدد من اجملتمعات ادلسيحية يف القرون األوىل للكنيسة.

 

 الهُّظُن المسيحية

[The early Christian communities multiplied and grew, starting in Paul's day and continuing in 
the generations after him. Originally the Christian churches, at least those established by 
Paul himself, were what we might call charismatic communities. They believed that each 
member of the community had been given a "gift" (Greek: charisma) of the Spirit to assist the 
community in its ongoing life: for example, there were gifts of teaching, administration, 
almsgiving, healing, and prophecy.] Page 25. 

على  خالل األجيال اليت جاءت من بعده. كانت الكنائس ادلسيحية يف األصل, استمرَّتبدءًا من عصر بولس و  ت,تضاعفت اجملتمعات ادلسيحية ونََ 
قد  فقد كانوا يؤمنون ب ن كل فرد من اجملتمع. (charismaticكننا أن نطل  عليها رلتمعات ذات مواىب )ديُ  األقل تلك اليت أقامها بولس نفسو,

ىناك مواىب التعليم, موىبة اإلدارة, موىبة : أُوِتَ "موىبًة" )كاريزما باليونانية( من الروح القدس دلساعدة اجملتمع يف حياتو احلاضرة: على سبيل ادلثال
 .التـََّنبُّؤوموىبة  موىبة الشفاء, إعطاء الصدقات,
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[Eventually, however, as the expectation of an imminent end of the world began to fade, it 
became clear that there needed to be a more rigid church structure, especially if the church was 
to be around for the long haul (cf. 1 Corinthians 11; Matthew 16, 18).] Page 25, 26. 

ؤات اخلاصة بالنهاية الوشيكة للعامل يف االضمحالل, بدى واضًحا أن ىناك حاجة إلجياد بنية  بُّ نَ لتـَّ حينما بدأت ا ,على كل حال يف هناية ادلطاف,
 (.ٛٔ, ٙٔ؛ مع مىّت  ٔٔكرونثوس  ٔ خاصة لو كانت الكنيسة ستظل قائمة لفًتة طويلة )قارن  ,قوةة أكثر يَّ سِ نَ كَ 

[Churches around the Mediterranean, including those founded by Paul, started appointing 
leaders who would be in charge and make decisions (rather than having every member as 
"equally" endowed with the Spirit); rules began to be formulated concerning how the 
community was to live together, practice its sacred rites (e.g., baptism and eucharist), train new 
members, and so on.] Page 26. 

ر ظَ من النَّ  بدالً بدأت الكنائس الواقعة على جانيب البحر ادلتوست, مبا فيها تلك اليت أسسها بولس, يف تعيُت قادة سيتولون ادلس ولية واختاذ القرارات )
ة عيش اجملتمع ادلسيحي يَّ يفِ لقواعد اخلاصة بكَ ل تظهر للوجود صياغة من أفراد الكنيسة باعتباره "متساويًا" يف ادلوىبة من الروح(؛ فبدأت إىل كل فردٍ 

 إخل. ..., تعليم األعضاء اجلدد (س على سبيل ادلثالدَّ قَ مُ ـربان الماد والقُ ة )العِ سَ دَّ قَ مُ ـشعائره ال , شلارسةمًعا

[Soon documents started being produced that indicated how the churches were to be ordered 
and structured. These so called church orders became increasingly important in the second and 
third Christian centuries, but already by about 100 C.E. the first (to our knowledge) had been 
written and widely disseminated, a book called The Didache [Teaching] of the Twelve 
Apostles. Soon it had numerous successors.] Page 26. 

ة يف دَ زايِ تَ ة" أمرًا ذا أمهية مُ يَّ سِ نَ م الكَ ظُ "النُّ ـ لقد أصبح ما يعرف ب لتنظيم وىيكلة الكنيسة. ثلىمُ ـة اليَّ يفِ سرعان ما بدأت صياغة الوثائ  اليت تذكر الكَ 
ما   ىو أول عشر ال االثنسُ الرُّ ( ليماتعديداخي ) كان الكتاب ادلعروف باسم بعد ادليالد تقريًبا ٓٓٔلكن يف العام  القرنُت ادلسيحيُت الثاين والثالث,

 . وخالل زمن قصَت تبعو العديد من الكتب.)حسب ما نعلمو( بالفعل بَ تِ كُ 
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 دِّفاعِيّات المسيحيةال

[As the Christian communities became established, they sometimes faced opposition from 
Jews and pagans who saw this new faith as a threat and suspected its adherents of engaging in 
immoral and socially destructive practices (just as new religious movements today are often 
regarded with suspicion). This opposition sometimes led to local persecutions of Christians; 
eventually the persecutions became "official," as Roman administrators intervened to arrest 
Christians and try to force them to return to the old ways of paganism.] Page 26. 

كانوا يواجهون أحيانًا معارضة من اليهود والوثنيُت الذين رأوا يف ىذا اإلديان اجلديد هتديًدا وارتابوا يف أن أتباعو  عندما كانت اجملتمعات ادلسيحية تُنش ,
ت يف عارضة أدَّ مُ ـليوم إىل احلركات الدينية اجلديدة يف أحيان كثَتة  بالريبة ذاهتا(. ىذه النظر اكما يُ   طقوس ال أخالقية ومدمرة للمجتمع )دتاماً ديارسون 

طات لُ ي؛ ويف النهاية أصبحت االضطهادات ذات طابع "رمسّي", حيث تدخلت السُّ لِّ أحيان كثَتة إىل اضطهادات للمسيحيُت يف رلتمعهم املَ 
 ة القددية.يَّ نِ ثَ داهتم الوَ قَ تَـ عْ مُ  عنولة إلجبارىم على الرجوع اة للقبه على ادلسيحيُت يف زلُ يَّ ومانِ الرُّ 

[As Christianity grew, it eventually converted intellectuals to the faith, who were well 
equipped to discuss and dismiss the charges typically raised against the Christians. The writings 
of these intellectuals are sometimes called apologies, from the Greek word for "defense" 
(apologia). The apologists wrote intellectual defenses of the new faith, trying to show that far 
from being a threat to the social structure of the empire, it was a religion that preached moral 
behavior; and far from being a dangerous superstition, it represented the ultimate truth in its 
worship of the one true God.] Page 26. 

االهتامات اليت رُِفَعت يف وجوه َدْفع ة و شَ ناقَ مُ ـًدا لجيِّ وىم الذين كانوا مؤىلُت  ُت إىل اإلديان,فِ قَّ ثَـ مُ ـصلحت يف النهاية يف استمالة ال ادلسيحية,وأثناء نّو 
 وا أعماالً بُ تَ ون كَ عُ دافِ مُ ـفاع". الة لكلمة "دِ لَ قابِ مُ ـال "أبولوجيا"من الكلمة اليونانية  ات,يّ فاعِ طل  عليها أحيانًا الدِّ ُت يُ فِ قَّ ثَـ مُ ـادلسيحيُت. كتابات ىؤالء ال

يًدا للبناء دِ هْ ة عن أن تكون تَـ يدَ عِ وىي بَ  ة,يَّ القِ م األخْ يَ ر بالقِ شِّ بَ ة اليت تُـ يانَ ُت إظهار أن ادلسيحية ىي الدِّ لِ اوِ يد, زلُ فاًعا عن اإلديان اجلددِ  ةيَّ رِ كْ فِ 
ة نَ ياك الدِّ لْ د عن أن تكون تِ عْ ل البُـ كُ ة  يدَ عِ ة اإللو احل  وىي بَ بادَ ا إىل عِ هَ هِ جُّ وَ ة يف تَـ قَ لَ طْ مُ ـل احلقيقة الثِّ جتماعي لإلمرباطورية الرومانية, وأن ادلسيحية دتَُ اال
 رافات.ة على اخلُ يَّ نِ بْ مَ ـة الرَ طِ اخلَ 

[These apologies were important for early Christian readers, as they provided them with the 
arguments they needed when themselves faced with persecution. Already this kind of defense 
was found in the New Testament period, for example, in the book of 1 Peter (3:15: "always be 
prepared to make a defense to anyone who asks you to give an account of the hope that is in 
you") and in the book of Acts, where Paul and other apostles defend themselves against charges 
leveled at them. By the second half of the second century, apologies had become a popular 
form of Christian writing.] Page 26, 27. 
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وع من ون لالضطهاد. ىذا النّ ضُ رَّ عَ تَـ ا عندما يَـ وهنَ   اليت حيتاجُ جَ م باحلُ هتُ دَّ ألهنا أمَ  اء ادلسيحيُت األوائل,رّ ة كانت ذات أمهية للقُ يَّ فاعِ تابات الدِّ ىذه الكِ 
يَن َدائِماً ِلُمَجاَوبَِة ُكلِّ َمْن َيْس َُلُكْم  ٘ٔ:  ٖبطرس )ٔيف سفر  :على سبيل ادلثال ل يف العصر الذي ُكِتَب فيو العهد اجلديد,عْ   بالفِ شَ فاع نَ الدِّ  "ُمْسَتِعدِّ

ت إليهم. قريًبا من هَ جِّ م رًدا على االهتامات اليت وُ هِ سِ فُ ل اآلخرون عن أنْـ سُ ع بولس والرُّ دافِ حيث يُ  ,ُكْم"( ويف سفر األعمالي ِفيَعْن َسَبِب الرََّجاِء الَّذِ 
 .ادلسيحي دبوفًا من األرُ عْ مَ  الً كْ ت شَ حَ بَ أصْ  دْ ة قَ يَّ فاعِ تابات الدِّ كانت الكِ  ف الثاين من القرن الثاين,صْ النِّ 

 

 ء المسيحيينسِيَر الصُّهَدا

[At about the same time that apologies began to be written, Christians started producing 
accounts of their persecutions and the martyrdoms that happened as a result of them. 
There is some portrayal of both matters already in the New Testament book of Acts, where 
opposition to the Christian movement, the arrest of Christian leaders, and the execution of at 
least one of them (Stephen) form a significant part of the narrative (see Acts 7).] Page 27. 

نتيجة  وقع ذيال بدأ ادلسيحيون يف كتابة روايات عن اضطهاداهتم واالستشهاد ة ُتكَتب,يَّ فاعِ تابات الدِّ من الفًتة الزمنية ذاهتا اليت بدأت فيها الك قريباً 
القبه على الزعماء  عارضة للحركة ادلسيحيةمُ ـال ألقتحيث  ناك بعه الوصف لكال األمرين يف سفر األعمال ادلوجود يف العهد اجلديد,ذلا. ىُ 

 (.ٚداخل السفر )انظر أعمال  قصصمن ال ىاماً  جزءً وىذا ُيَشكِّل  )ستيفانوس(واحًدا منهم  أعدمتادلسيحيُت, و 

[Later, in the second century, martyrologies (accounts of the martyrs) began to appear. The 
first of them is the Martyrdom of Polycarp, who was an important Christian leader who served 
as bishop of the church of Smyrna, in Asia Minor, for almost the entire first half of the second 
century. The account of Polycarp's death is found in a letter produced by members of his 
church, written to another community.] Page 27. 

ا مّ هِ مُ  مسيحياً  داء يف الظهور. أول ما ظهر منها كان استشهاد بوليكاربوس, الذي كان قائداً هَ  الشُّ ََت اين ادليالدي, بدأت سِ بعد ذلك, يف القرن الث
فراد  من القرن الثاين. قصة موت بوليكاربوس موجودة يف رسالة كتبها أ النصف األول ًفا لكنيسة "مسَتنا", يف آسيا الصغرى, دلدة دامت تقريباً قُ سْ وكان أُ 

 حيث كتبوىا جملتمع مسيحي آخر. كنيستو,
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[Soon afterward, accounts of other martyrs began to appear. These too were popular among 
Christians, as they provided encouragement to those who were also persecuted for the faith, 
and guidance about how to face the ultimate threats of arrest, torture, and death.] Page 27. 

 ألهنا منحت ىؤالء الذين كانوا زلالً  كانت رائجة بُت للمسيحيُت,  ىذه القصص أيضاً  بعد ذلك مباشرة, بدأت قصص الشهداء اآلخرين يف الظهور.
 والتعذيب وادلوت. ف يواجهون التهديدات القصوى مثل الوقوع يف األسر,ومنحتهم البوصلة اليت هبا يعرفون كي ,لالضطهاد من أجل اإلديان تشجيعاً 

 

 مَقاالت ضِد الهَراطِقَة

[The problems Christians faced were not confined to external threats of persecution. From the 
earliest times, Christians were aware that a variety of interpretations of the "truth" of the 
religion existed within their own ranks. Already the apostle Paul rails against "false 
teachers"—for example, in his letter to the Galatians.] Page 27. 

ة ون أن ذتَّ عُ يَـ  منذ أقدم العصور يف االضطهاد. فقد كان ادلسيحيون ةلَ ثِـّ مَ تَ مُ ـيدات اخلارجية الهدِ الت اليت واجهت ادلسيحيُت على التَّ شكِ مُ ـمل تقتصر ال
يف رسالتو إىل : على سبيل ادلثال - بُت صفوفهم. فها ىو الرسول بولس يشتكي من "ادلعلمُت الكذبة" تنوًُّعا يف تفسَت "احلقيقة" الدينية كان موجوداً 

 الغالطيُت. 

[Reading the surviving accounts, we can see clearly that these opponents were not 
outsiders. They were Christians who understood the religion in fundamentally different ways. 
To deal with this problem, Christian leaders began to write tractates that opposed "heretics" 
(those who chose the wrong way to understand the faith); in a sense, some of Paul's letters are 
the earliest representations of this kind of tractate.] Page 27, 28. 

. فقد كانوا مسيحيُت سيحية()أي من خارج الـُمجتمعات ادل الغرباء وضوح أن ىؤالء اخلصوم مل يكونواى بِ رَ نا أن نَـ نُ كِ وايات ادلوجودة, ديُ فإذا قرأنا الرِّ 
)الذين اختاروا  بدأ القادة ادلسيحيون يف كتابة ادلقاالت اليت تتصدى "للهراطقة" تلفة بصورة جذرية. للتعامل مع ىذه ادلشكلة,ق سلُ رُ طُ ين بِ موا الدِّ هِ فَ 

 .من ادلقال ل بعه رسائل بولس أقدم النماذج ذلذا النوعثِّ نوًعا ما, دتَُ  الطري  اخلط  لفهم اإلديان(؛
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[Eventually, though, Christians of all persuasions became involved in trying to establish the 
"true teaching" (the literal meaning of "orthodoxy") and to oppose those who advocated false 
teaching. These anti-heretical tractates became an important feature of the landscape of early 
Christian literature. What is interesting is that even groups of "false teachers" wrote 
tractates against "false teachers," so that the group that established once and for all what 
Christians were to believe (those responsible, for example, for the creeds that have come down 
to us today) are sometimes polemicized against by Christians who take the positions eventually 
decreed as false.] Page 28. 

ي صدِّ حتديد "التعليم احل " )وىو ادلعٌت احلريف لكلمة "األرثوذكسية"( وبالتَّ حاولة ُت مبُ يِّ نِ عْ أصبح ادلسيحيون من كل االجتاىات مَ  رغم ذلك, هاية,يف النِّ 
ون عن التعاليم الباطلة. ىذه ادلقاالت ادلضادة للهرطقات أصبحت َميزة مهمة من ميزات ادلشهد األديب ادلسيحي ادلبكر. األمر عُ دافِ ذلؤالء الذين يُ 

أصبحت سائدة وُمنتصرة يف مرة وحىت حىت إن اجملموعة اليت  بوا مقاالت ضد "ادلعلمُت الكذبة","ادلعلمُت الكذبة" حىت كت الطريف ىو أن رلموعات
 عن العقائد اليت وصلت إلينا اليوم( أصبحت تتعرض أحياناً  - على سبيل ادلثال - بو )ىؤالء مس ولون ايؤمنو  أن ُتادلسيحياآلن حددت ما جيب على 

 قًفا اعتربت يف النهاية تعاليم باطلة.النتقادات ادلسيحيُت الذين اختذوا موا

[This we have learned by relatively recent discoveries of "heretical" literature, in which the 
so called heretics maintain that their views are correct and those of the "orthodox" church 
leaders are false.] Page 28. 

ىي الصحيحة وأن  آراءىمأن  فيها من يـُْعَرُفون باذلراطقة على رُّ صِ نا ذلك من خالل بعه االكتشافات احلديثة نسبًيا  لآلداب "اذلرطوقية", اليت يُ علم
 تلك التعاليم اخلاصة بقادة الكنيسة "األرثوذوكسية" ىي تعاليم باطلة.

 

 التفاسِير المسيحية المُبكرة

[A good deal of the debate over right belief and false belief involved the interpretation of 
Christian texts, including the "Old Testament", which Christians claimed as part of their own 
Bible. This shows yet again how central texts were to the life of the early Christian 
communities.] Page 28. 

عى الذي ادَّ  يف تفسَت النصوص ادلسيحية, ومن ضمنها "العهد القدمي", امساحة واسعة من اجلدل حول العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة مت الزج هب
 ات ادلسيحية ادلبكرة.بالنسبة للمجتمع مركزياً  ادلسيحيون أنو جزء من كتاهبم ادلقدس اخلاص. ىذا يبُت مرة أخرى كيف احتلت النصوص موقعاً 
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[Eventually, Christian authors began to write interpretations of these texts, not necessarily with 
the direct purpose of refuting false interpretations (although that was often in view as well), but 
sometimes simply to unpack the meaning of these texts and to show their relevance to 
Christian life and practice.] Page 28. 

ليس بالضرورة بغرض دحه التفاسَت الباطلة بصورة مباشرة )على الرغم من أن  بدأ ادلؤلفون ادلسيحيون يف كتابة التفاسَت ذلذه النصوص, يف النهاية,
 ببساطة لتفسَت معٌت النصوص وإلظهار عالقاهتا باحلياة وادلمارسة ادلسيحيتُت. لكن أحياناً و  ا(,ما كان يف احلسبان أيضً  ذلك كثَتاً 

[It is interesting that the first Christian commentary on any text of scripture that we know 
about came from a so called heretic, a second century Gnostic named Heracleon, who 
wrote a commentary on the Gospel of John.] Page 28. 

الذي عاش يف القرن الثاين  من الطريف أن التفسَت ادلسيحي األول ألي نص من الكتاب ادلقدس نعرفو جاء شلن يسمى ىرطوقيٌّ, وىو الغنوصيّ 
 صليل يوحنا.إل ادلسمى ىَتاكليون, الذي كتب تفسَتاً 

 

 الخُالصَة

 ديانة كتابية لألسباب اآلتية المسيحية 

 .االعتماد على كتب اليهود الـُمقدَّسة .ٔ
 .كتابة رسائل كثَتة من القادة ادلسيحيُت إىل الكنائس أو العكس .ٕ
 .أنواع األدب ادلسيحي الـُمدتلفة مثل: األناجيل, الكتابات الدفاعية ... اخل .ٖ
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