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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 

 ور المسيحية القديمةصُراءة العامة في العُالقِ :(71ـ)الالمُحاضرة 

[We appear, then, to have a paradoxical situation in early Christianity. This was a bookish 
religion, with writings of all kinds proving to be of uppermost importance to almost every 
aspect of the faith. Yet most people could not read these writings. How do we account for this 
paradox?] Page 41. 

ت نَ ىَ رْ بَـ  واليت نواعاأل ل  تابات من كُ ة, لديها كِ ي  تابِ ة كِ يانَ ض ظاىري يف ادلسيحية األوىل. فادلسيحية كانت دِ ناقُ وي على تَ طَ نْ ع يَـ ضْ أننا, إذن, يف وَ  يبدو
 ض ؟ناقُ ًن ىذا الت  سِ فْ نا تَـ نُ كِ تابات. كيف ميُْ ذه الكِ هم القراءة ىنُ كِ من شئون اإلميان. إال أن الناس ال ميُْ  يباً رِ قْ شأن تَـ  ل  كُ وى لِ صْ على أهنا ذات أمهية قُ 

[In fact, the matter is not all that strange if we recall what was hinted at earlier, that 
communities of all kinds throughout antiquity generally used the services of the literate for the 
sake of the illiterate.] Page 41. 

ة  ميَ دِ ور القَ صُ ن من العُ مَ زَ  ل  األنواع يف كُ  ل  عات من كُ مَ تَ جْ مُ ـل, أال وىو أن البْ نا إليو من قَـ رْ رنا ما أشَ ك  ذَ ة لو تَ رابَ ىذه الغَ  ل  كُ ت بِ يسَ ة لَ ي  ضِ يف الواقع, القَ 
 .ٌنمِ ل  عَ تَـ مُ ـًن الة غَ حَ لَ صْ مَ ـٌن لمِ ل  عَ تَـ مُ ـال ماتدَ لى خَ ون عَ لُ صُ يَْ  وماً مُ وا عُ كانُ 

[For in the ancient world "reading" a book did not mean, usually, reading it to oneself; it meant 
reading it aloud, to others. One could be said to have read a book when in fact one had heard 
it read by others.] Page 41, 42. 

ن أن كِ مْ مُ ـن المِ عاٍل, لآلخرين. فَ  وتٍ صَ تو بِ راءَ عين قِ ت تَ ل كانَ و؛ بَ سِ فْ نَـ لِ  تاباً ة اإلنسان كِ راءَ , قِ , عادةً ينعْ ن تَـ كُ مل تَ  تاب يف العامل القدمية" كِ راءَ ن "قِ أل
 سان اآلخرين.لِ  أ علىرَ قْ و يُـ عَ و سَِ ة األمر أن  يقَ قِ ون حَ كُ ما تَ دَ نْ عِ  تاباً أ كِ رَ ص إنو قَـ خْ ن الش  قال عَ يُ 
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[There seems to be no way around the conclusion that books—as important as they were to 
the early Christian movement—were almost always read aloud in social settings, such as 
in settings of worship.] Page 42. 

أ رَ تـُقْ  يباً رِ قْ تَـ  تما كانَ  دائماً  - ةرَ ك  بَ مُ ـمسيحية الـة الكَ َر ة للحَ م  هْ ت مُ ر ما كانَ دْ قَ بِ  - بتُ ول إن الكُ قُ تاج الذي يَـ نْ تِ الم لالسْ سْ تِ ن االسْ ر مِ فَ ال مَ  وو أن  دُ بْ يَـ 
 الصالة. زَلَاِفل ل ثْ ة, مِ ي  ماعِ تِ االجْ  الـَمحاِفلوٍت عاٍل يف صَ بِ 

[We should recall here that Paul instructs his Thessalonian hearers that his "letter is to be read 
to all of the brothers and sisters" (1 Thess. 5:27). This would have happened out loud, in 
community. And the author of Colossians wrote: "And when you have read this epistle, be 
sure that it is read in the church of the Laodiceans, and that you read the letter written to 
Laodicea" (Col. 4:16).] Page 42. 

يِسٌنَ سالونيكيٌن أن "تـُْقرََأ َىِذِه الر َساَلُة َعَلى جَِ تيو العِ مِ تَ سْ م مُ ل  س عَ ولُ بُ  نا أن  ر ىُ ك  ذَ تَ غي أن نَـ بَ نْ يَـ  ن (. وىذا مِ  ٕٚ:  ٘تس  ٔ" ) يِع اإِلْخَوِة اْلِقد 
ْيضاً يِف  أَوَمََت قُرَِئْت ِعْندَُكْم َىِذِه الر َساَلُة فَاْجَعُلوَىا تـُْقرَأُ "ب: تَ ىل كولوسي كَ سالة إىل أب الر  ماع. وكاتِ تِ , يف االجْ عالٍ  وتٍ صَ ث بِ دُ و كان يَْ ل أن  مَ تَ حْ مُ ـال

 ( ٙٔ:  ٗ" ) كولو ْيضاً أتـَْقرَأُونـََها انـُْتْم  َكِنيَسِة الال ُودِِكي ٌَن, َوال يِت ِمْن اَلُودِِكي ةَ 

[Recall, too, Justin Martyr's report that "On the day called Sunday, all who live in cities or in 
the country gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the 
prophets are read, as long as time permits" (1 Apol. 67).] Page 42. 

كان يف مَ  عاً ون مَ عُ مِ تَ ة يَْ دَ لْ ن أو يف البَـ دُ مُ ـون يف اليشُ عِ ن يَ مَ  ل  ى األحد, كُ مّ سَ مُ ـول إنو "يف اليوم القُ يد الذي يَـ هِ وستينوس الش  يير رِ قْ تَـ  وا أيًضارُ ك  ذَ وتَ 
 (.ٚٙالد فاع األول: ) ح الوقت"مَ سْ در ما يَ قَ ياء, بِ بِ تابات األنْ ل وكِ سُ رات الر  كّ ذَ م مُ يهِ لَ واحد, وتُقرأ عَ 

[The same point is made in other early Christian writings. For example, in the book of 
Revelation we are told, "Blessed is the one who reads the words of the prophecy and blessed 
are those who hear the words" (1:3)—obviously referring to the public reading of the text.] 
Page 42. 

:  ٔ) "ْسَمُعوَن أَقْـَواَل الن بُـو ة"طُوََب لِل ِذي يـَْقرَأُ َولِل ِذيَن يَ  ثال, يف سفر الرؤيا قيل لنامِ ـيل البِ ة أخرى. على سَ رَ ك  بَ تابات مسيحية مُ ت يف كِ ًنَ ثِ ا أُ ة ذاتِ طَ قْ النـ  
 ة للنص.ة العام  راءَ وح إىل القِ ضُ وُ ًن بِ شِ اليت تُ  - (ٖ
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[In a lesser known book called 2 Clement, from the mid second century, the author 
indicates, in reference to his words of exhortation, "I am reading you a request to pay 
attention to what has been written, so that you may save yourselves and the one who is your 
reader" (2 Clem. 19.1).] Page 42. 

وا ي تصغُ كَ   باً لَ "أقرأ إليكم طَ  ةي  ظِ عْ و الوَ ماتِ لِ ة إىل كَ ًن ادلؤلف, يف إشارَ شِ ف القرن الثاين, يُ صَ تَ نْ ن مُ الثانية, مِ اكلمندس  دعى رسالةة يُ رَ هْ شُ  لّ تاب أقَ يف كِ 
 ( ٔ.  1ٔ  اكلمندس ٕ) م"كُ أ لَ رَ قْ م ومن يَـ كُ سَ فُ ون أنْـ صُ ل  م تُْ كُ ل  عَ وب, لَ تُ كْ مَ ـإىل ال

[In short, the books that were of paramount importance in early Christianity were for the most 
part read out loud by those who were able to read, so that the illiterate could hear, understand, 
and even study them. Despite the fact that early Christianity was by and large made up of 
illiterate believers, it was a highly literary religion.] Page 42. 

درين على الل ىؤالء الذين كانوا قان خِ مِ  عالٍ  وتٍ صَ ب تُقرأ بِ ة كانت يف الغالِ رَ ك  بَ مُ ـوى يف ادلسيحية الصْ ة قُ ي  ب اليت كانت ذات أمهَْ تُ صار, الكُ تِ باخْ 
ل من ك  شَ تَ م من حقيقة أن ادلسيحية األوىل كانت يف العموم تَـ غْ ها. على الر  تِ راسَ ها, وحَت دِ مَ هْ ون االستماع إليها, وفَـ ي  يع األم  طِ تَ سْ راءة, لكي يَ القِ 

 ًن.بِ كَ   د  ة إىل حَ ي  بِ ة أدَ يانَ ٌن, إال أهنا كانت دِ ي  ادلؤمنٌن األم  

[Other key issues need to be discussed, however. If books were so important to early 
Christianity, if they were being read to Christian communities around the Mediterranean, 
how did the communities actually get those books?] Page 42. 

رأ للمجتمعات ادلسيحية يف زليط قْ ًنة للمسيحية األوىل, لو كانت تُـ بِ ب ذات أمهية كَ تُ ع ذلك. لو كانت الكُ تاج أن ندرسها, مة نَْ م  هِ ى مُ رَ خْ ع أُ يضِ او مَ 
 ؟ اي  علِ البحر ادلتوسط, كيف حصلت ىذه اجملتمعات على ىذه الكتب فِ 

[How were they put in circulation? This was in the days before desktop publishing, 
electronic means of reproduction, and even moveable type. If communities of believers 
obtained copies of various Christian books in circulation, how did they acquire those 
copies?] Page 42, 43. 

ل بَ  ة اإلليكرتونية,باعَ يب, وكذلك وسائل الط  تَ كْ مَ ـر الشْ أدوات الن   ورهُ ذلك يف عصور ما قبل ظُ  ثَ دَ ة لالستخدام العام. لقد حَ احَ تكيف أصبحت مُ 
 خ ؟سَ وا على ىذه الن  لُ صَ فكيف حَ  ب ادلسيحية العديدة ادلتداولة,تُ خ من الكُ سَ نُ  على عات ادلؤمنٌنمَ تَ ت رلُْ لَ صَ ة. لو حَ كَ ر  حَ تَ مُ ـة الباعَ وف الط  رُ وحَت حُ 

 خ ؟سْ وم بعملية الن  قُ ن كان يَـ مَ 
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[Who was doing the copying? And most important for the ultimate subject of our 
investigation, how can we (or how could they) know that the copies they obtained were 
accurate, that they hadn't been modified in the process of reproduction?] Page 43. 

دقيقة, وأهنم مل  خاً سَ وا عليها كانت نُ لُ صَ خ اليت حَ سَ ف أن الن  رِ عْ م( أن نَـ هُ نَـ كَ نا )أو كيف أمْ نُ كِ كيف ميُْ  هائي,ة دلوضوع دراستنا الن  بَ سْ ية بالن  أمَه   واألكثر
 خ ؟سْ ة الن  ي  لِ مَ ها يف أثناء عَ يلِ دِ عْ تَـ وا بِ ومُ قُ يَـ 

 

 صورة افتتاحية للفصل الثاني

 لفاتيكانية من القرن الرابع, هبا تعليق ىامشي )بٌن العمودين األول والثاين(صفحة من ادلخطوطة ا

 فو !ر  ص القدمي, ال حتَُ ع الن  د األمحق, دَ غْ ص قائاًل: أيها الوَ خاً آخراً من عصر سابق بتحريف الن  ساخ يف القرون الوسطى ناسِ م فيها أحد الن  هِ ت  يَـ 
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 :التعليق الهامشي باللغة اليونانية

ἀμαθέστατε καὶ κακέ, ἄφες τὸν παλαιόν, μὴ μεταποίει 

 يا أمحق ويا سُلادع, أترك الكتابة, ال حُتَر فها

 

 ُخالصة الفصل األول:

  يانات الِكتابيَّة  الجزء األول )التوحيد واليهودية والمسيحية والوثنية( –الدِّ
o مقياس احلق والباطل ىو االتفاق مع اإلسالم العظيم أو االختالف معو 
o :اختالف اليهودية عن الديانات الوثنية األخرى 

  ًتعبد إذلاً واحدا 
 أي تعتمد على الكتبديانة كتابية , 

o تشابو ادلسيحية مع ىرم اإلذليات الوثنية 
o ادلسيح عليو السالم ىو يف أقل درجة بالنسبة ذلرم اإلذليات 
o نن أيضاً بشر حتت آالم مثلكم 
o اآلب واالبن والروح القدس ليسوا يف مرتبة واحدة, لعال بعضهم على بعض 



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

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

o اآلباء األوائل كانوا يعتقدون بالتدين 
o :الفرق بٌن بعض ادلصطلحات 

  ألوىية واحدةMonotheism 
  ألوىيات عديدةPolytheism 
  شخص واحدUni-Personal 
  أشخاص ثالثةTri-Personal 

 

  يانات الِكتابيَّة  الجزء الثاني )المسيح عليه السالم لم يأِت بجديد( –الدِّ
o الُكُتب الـُمقد سة اليهودية الـُمختلفة 
o أسفار العهد القدمي أول كتابات مت اعتبارىا كُمقد سة 
o ال نعرف بالتحديد عدداً زُلد داً ذلذه الكتابات اليهودية 
o  ىذه الكتب الـُمقد سة يُعل مو  يدرس, يُفس ر, يلتزم عليو السالم كان: يقرأ,ادلسيح 
o ادلسيحية ديانة يف األصل يهودية 
o ادلسيح عليو السالم عل َمو اهلل عز وجل 
o عقيدة جديدة ادلسيح عليو السالم مل يأِت بأي 
o ادلسيح عليو السالم أخرب كثًناً إن دخول احلياة األبدية بناًء على أعمال الناموس 
o ادلسيح عليو السالم التزم بناموس موسى وأمر بتطبيقها وعدم سُلالفتها 
o ادلسيح عليو السالم أمر برتك تقليد الناس والتزام وصايا اهلل 
o ادلسيح عليو السالم خبصوص أحكما الشريعة كان إما يقوم بنسخها أو تشديدىا 

 

  نشر المسيحية والعقائد الرئيسية( –الجزء األول )بولس  –المسيحية ديانة كتابية 
o  ًعدد الذين يستطيعون القراءة قليل جداً جدا 
o   ٌن بإمكانية تأليف تالميذ ادلسيح عليو السالم لؤلناجيل ادلنسوبة ذلمعالقة عدد األم ي 
o عالقة عدد األم ي ٌن بسيطرة الكنيسة على شعبها وعدم السماح برتجة الكتاب 
o :أم ي ة التالميذ ووصف يوحنا وبطرس بأهنما 

 انال يستطيع ( الكتابة     μμ τοι ) 
 ( من عامة الناس الغوغاء  ι τ ι) 

o  إلنسان يهودي بسيط حَت يستطيع تأليف كتاب باليونانيةمراحل التعليم الالزمة 
o  اإلميان باخلرب, وكيفية نشر ادلسيحية ٚٔ/  ُٓٔمناقشة نص روميا 
o بولس مل ُُيالف العقائد اليهودية الرئيسية 
o بولس مل يعتقد بالثالوث وال بالت جس د 

 وأن ال أحد إلٌو إال واحد 
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 ولكن لنا إلٌو واحد: اآلب 
  َْنُْن أَْيضاً َبَشٌر حَتَْت آاَلٍم ِمثْـُلُكم 
   نـَُبش رُُكْم أَْن تـَْرِجُعوا ِمْن َىِذِه األَبَاِطيِل ِإىَل اإِلَلِو احلَْي 
  َُر اْلَمْنُظورَِة َوُقْدرَتُُو الس ْرَمِدي ُة و  اَلُىوتُُو ُمْدرََكًة بِاْلَمْصُنوَعاتِ أُُمورُُه َغيـْ
  ِفَال ِذي تـَتـ ُقونَُو َوأَنـُْتْم ََتَْهُلونَُو َىَذا أَنَا أُنَاِدي َلُكْم بِو 
 ك القدوس يسوعباسم عبد 

o بولس كان يعبد اآلب وحده ال شريك لو, إلو ادلسيح عليو السالم 

 

  الجزء الثاني )االستشهاد بكتب العهد القديم( –المسيحية ديانة كتابية 
o إلو اليهود ىو اإللو الوحيد ادلستحق للعبادة 
o أجل أن تربيرنا أمام اهلل مات من عليو السالم ادلسيح 
o اإلنسان مات ُمقابل آدم اإلنسان عليو السالم ادلسيح 
o العودة السريعة للمسيح عليو السالم بعد رفعو 
o ُمعتقد على حفظ ادلسيحيٌن للكتابـتأثًن ىذا ال 
o االستشهاد بكتب العهد القدمي 

 أىم العقائد ال جند ذلا نصوص كتابية 
 اقتباسات ال نعرف مصدرىا 
 اختالف يف تفسًن النص 
 سات كتابية يف العهد اجلديداقتبا 

 االستشهاد بالكتب على لسان ادلسيح عليو السالم 
 االستشهاد بالكتب على لسان تالميذ ادلسيح عليو السالم 
 االستشهاد بالكتب على لسان بولس 
 االستشهاد بالكتب على لسان كتبة األناجيل والرسائل اجملهولٌن 

 

  الجزء الثالث )مشاكل سببت رسائل( –المسيحية ديانة كتابية 
o األسباب اليت بسببها أرسل بولس رسائل 

 تصر فات سيئة من ادلسيحيٌن 
 انرافات أخالقية 
 ارتداد وقضية ادلعل مٌن الكذبة 

o مت اعتبار رسائل بولس فيما بعد ُكُتب ُمقد سة 
o رسالة بولس إىل أىل تسالونيكي ىو أول كتاب مسيحي بقي لنا 
o عب ادلسيحيإصرار بولس على قراءة الرسائل على الش 
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o الرسائل كانت وسيلة يف غاية األمهية لربط ادلسيحيٌن ببعضهم البعض 
o الثالثة مراحل حياة بولس ورحالتو التبشًنية 
o العهد اجلديد: كتاب بشري من البداية وإىل النهاية 
o تقسيم الرسائل ادلنسوبة إىل بولس إىل ثالثة أقسام 
o استقراء الرسائل من أجل معرفة سبب الكتابة 

 

  الجزء الرابع )رسائل بولس المفقودة( –المسيحية ديانة كتابية 
o رسائل كثًنة مل يكتبها بولس فعالً ولكنها مكتوبة باسو 
o  ًكتابة اسم شخص ما على الكتاب ليس دليالً على أن ىذا الشخص كتب فعال 
o أو حَت شاىد عيان وي على أي اسم وال أي ادعاء على أن الكاتب تلميذعالقة ىذا باألناجيل اليت ال حتت 
o أناجيل كثًنة ورسائل كثًنة حتتوي على أساء تالميذ ولكنها مرفوضة من الكنيسة 
o رسائل كثًنة جداً مفقودة 

 رسائل كتبها بولس لكنائس 
 رسائل مكتوبة لبولس من الكنائس 
 رسائل للمعلمٌن الكذبة 

o  ال تالطوا الزناة كتبت إليكم يف الرسالة أن  ٔٔ-1: ٘كورنثوس األوىل 
o  هنا أنتم أيضاً ؤو واليت من الودكية تقر  ٙٔ: ٗكولوسي 

 

 الجزء الخامس )الكتابات المسيحية الُمختلفة( –مسيحية ديانة كتابية ال 
o األناجيل عبارة عن تقاليد شفهية مت تدوينها منها الصحيح ومنها السقيم 
o ىناك أناجيل كثًنة جداً مت كتابتها حَت قبل األناجيل األربعة القانونية 
o  :طفولةٖ. أقوال, ٕ. قصص, ٔأنواع األناجيل . 
o  قد يكون أقدم األناجيل الباقية لناإجنيل توما القبطي 
o  وادلصدر كيو "األناجيل اإلزائيةQ" 
o ح عليو السالم وذكره يف الديداخيإجنيل ادلسينظرية اإلجنيل ادلصدر وعالقتو ب 
o احلديث باستفاضة عن أنواع الكتابات ادلسيحية األخرى 
o الكنيسة يف أيام بولس والكنيسة فيما بعد 
o عالقة ىذا بأن بولس مل يكتب تيموثاوس األوىل أو الثانية 
o  :ُمهرطقٕ. أرثوذكسي, ٔتعريف كلميت . 
o الكتابات الدفاعية وضد اذلراطقةالفرق بٌن  
o سًن الش هداء, وعالقة االستشهاد بصحة العقيدة 
o عدم إمكانية معرفة عقيدة الش هداء ادلسيحيٌن األوائل 
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o  ًالـُمخالفٌن ألثناسيوس كانوا ىم أكثر عدداً وانتشارا 
o قة اذلراطقة بكتب العهد اجلديدالت فاسًن ادلسيحية والـُمَبك رة وعال 

 

 الجزء األول )بداية قانون مسيحي( –انون العهد الجديد ق 
o " كلمةScripture"  كتاب ُمقد س ال يعين أنو موحى بو من اهلل 
o ال يوجد أي نص يف العهد اجلديد بالكامل يقول أنو مكتوب بوحي 
o استقراء الكتابات ادلسيحية األوىل دلعرفة أول من قال بأن العهد اجلديد موحى بو من اهلل 
o يحيٌنأنواع الكتب بالنسبة للمس 
o " معىن كلمةCanon" (κ νων) قانون 
o " يف العهد اجلديد ُتشًن إىل كتب العهد القدمي "الُكُتب الـُمقد سةعبارة 
o التعليق على نص: كل الكتاب ىو موحى بو من اهلل 
o تطور مصادر السلطان والقانون عند ادلسيحيٌن 

 العهد القدمي 
 كالم ادلسيح عليو السالم 
 رسائل بولس وباقي الرسائل 
 كتابات مسيحية أخرى: أناجيل, أعمال, رؤى 

 

  الجزء الثاني )ماركيون وتكوين القانون( –قانون العهد الجديد 
o يهتم وا بكتابة قانون إال بعد ماركيونمل ادلسيحيون  
o جيع الفرق ادلسيحية األوىل كانت تعتقد أهنا ىل األرثوذكسية وما ُُيالفها ىرطقة 
o ى عقيدتو الكفرية من فكر بولسماركيون الـُمهرطق استق 
o :اختالف الفرق ادلسيحية حول 

 ادلسيح عليو السالم 
  ُستحق للعبادةاإللو الـم 
 الكتب الـُمقد سة 

o الفرق بٌن اختالفات الفرق اإلسالمية واختالفات الفرق ادلسيحية 
o كيف أن ادلسيحي يستطيع أن ُيربر حتريفو للكتب الـُمقد سة 
o اجلميع كان يقوم بتحريف الكتب الـُمقد سة 
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  الجزء الثالث )القانون األرثودوكسي بعد ماركيون( –قانون العهد الجديد 
o العهد اجلديد كتاب بشري من البداية وإىل النهاية: اختيار ادلسيحيٌن لالسم 
o تدر ج اختيار الكتب الـُمقد سة 
o استخدام اذلراطقة لؤلناجيل القانونية 
o الختيار أربعة أناجيل ! األسباب التافهة 
o الصراع الدائم حول أي الكتب يب أن تكون قانونية 
o يوسابيوس ووضع قانون للكتب الـُمقد سة 
o سةقد  مُ ـأثناسيوس ووضع قانون للكتب ال 
o الـُمشكلة مل تنتِو من بعد أثناسيوس 
o ! الـُمشكلة ما زالت قائمة إىل يومنا احلايل 

 

  المسيحية )األغلبية المسيحية أمِّيَّة(ُقراء الكتابات 
o ىي القانونية والـُمقد سةر حول أي الكتب الصراع الذي دا 
o األغلبية الساحقة من عدد الس كان كانوا ال يعرفون القراءة وال الكتابة 
o سبب عدم االىتمام بتعليم الناس القراءة والكتابة 
o صعوبة حتديد معىن عبارة: يعرف القراءة والكتابة 
o سوء حال الن ساخ يف القرون ادلسيحية األوىل 
o حال ادلسيحيٌن األوائل من جهل وأم ي ة 
o لـُمهرطقٌن وعدم استطاعة الرد عليهاصحة اد عاءات ا 
o تأثًن انتشار األم ي ة وعدم احرتافية النسخ على إمكانية حتريف الكتاب 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


