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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 

 من البداية وإلى النهاية كتاب بشريّ :الخامسةالمُحاضرة 

 ا بارت إيرمان سابقاً المشاكل التي تكلم عنه

 :هذه المشاكل تنقسم إلى ثالثة أقسام

 مشاكل بخصوص العصمة. .1

 مشاكل بخصوص الوحي. .2

 مشاكل بخصوص فهم نص الكتاب. .3

  ذلما عالقة وثيقة ببعضهما البعض, سنقوم بتوضيح ىذا الحقاً.أول قسمُت 

 .القسم الثالث أقل ادلشاكل أمهية, ولكن ىذا ال يعٍت أهنا غَت ُمهمَّة 

 

 مشاكل بخصوص العصمة:

 احلديث عن العهد اجلديد بصفة خاصة( .ضياع النسخ األصلية للكتاب ادلقدس( 

 .الفارق الزمٍت الكبَت بُت األصل وأقدم سلطوطة( وجود سلطوطات بعد األصول مبئات السنُت( 

 .ال توجد سلطوطتُت متطابقتُت( وجود اختالفات كثَتة جداً بُت ادلخطوطات( 

 

 هذا أدى إلى:

 .وجود اختالفات كثَتة جداً بُت النسخ اليت  بُت أيدي ادلسيحيُت اليوم 

 .عدم إمكانية معرفة ما كتبو ادلؤلف يف نسختو األصلية 
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 على وحي الكتاب: هذه المشاكلتأثير 

 :ال توجد فائدة من القول بأن األصول موحى هبا من اهلل واألصول ليست معنا. المشكلة الرئيسية 

 رت إيرمان بالتأكيد يعتقد بعدم إمكانية إعادة تكوين األصول.هذا يعني أن با 

 !كيف أعلم ما يُريده اهلل عز وجل ِمٍتي وأنا ال أعرف ما قالو يل ؟ 

 

 على نظرة المسيحي لوحي الكتاب: كثيرة جداً الاختالفات  تأثير هذه

 .ختليي أغلبية ادلسيحيُت عن نظرية الوحي اإلمالئي, وأن الكتاب ىو كالم اهلل احلي 

  بشرّي مبعاين إذلية.توجُّو أغلب ادلسيحيُت لالعتقاد بأن الكتاب عبارة عن كالم 

 

 تأثير هذه االختالفات الكثيرة جداً على نظرة المسيحي لعصمة الكتاب:

 .ًمبا إن ادلسيحي ختلَّى عن نظرية الوحي اإلمالئي, فال داعي حلفظ الكتاب حرفيا 

 .ًبعض ادلسيحيُت يؤمنون بأن الكتاب ليس معصوماً أصاًل, ولكن ىذا ال يعٍت أنَّو ُدميَر دتاما 

o  األولى: ق بين لفظتين:الفر ( فسادCorruption ,):تشويو أو تدمَت والثانية (Distortion.) 

 .بعض ادلسيحيُت يقولون بأن الكتاب معصوم من جهة الالىوت واألخالق فقط 

 

 معنى كلمة تحريف في اللغة العربية:

 [1][والتَّْحرِيُف: التـَّْغيَُت.] :القاموس المحيط 

 [2][والتَّْحريُف: التـَّْغِيَُت والتَّْبدِيُل.] :وستاج العروس من جواهر القام 

   ه َوَصرَفو َعن َمَعانِيو, َويف التـَّْنزِيل اْلَعزِيز }ُُيَريُفوَن اْلكَ ] :يطس  عجم الو  الم  [3][ِلَم َعْن َمَواِضِعِو{)َحرََّف( الشَّْيء: أماَلُو )...( َواْلَكاَلم َغَتَّ

   َف( َو )اْحَرْوَرَف( َأْي ْلَكاَلِم َعْن َمَواِضِعِو تـَْغِيَتُُه. َوحَتْرِيُف اْلَقَلِم َقطُُّو )زُلَرَّفًا( . َويـَُقاُل: )اْْنََرَف( َعْنُو َو )حَتَرَّ َو )حَتْرِيُف( ا] :حاحختار الص  م
 [4][َماَل َوَعَدَل.

                                                 
1

 .ٓٓٛصـ -, مؤسسة الرسالة ببَتوت, الطبعة الثامنة القاموس المحيطىـ(:  ٚٔٛآبادى )ت  و طاىر زلمد الفَتوزرلد الدين أب 
2

 .ٖٗٔصـ -, دار اذلداية, اجلزء الثالث والعشرون تاج العروس من جواهر القاموسىـ(:  ٕ٘ٓٔأبو الفيض زلّمد احلسيٍت الزَّبيدي )ت  
3

 .ٚٙٔصـ -, دار الدعوة يطس  عجم الو  الم  رلمع اللغة العربية بالقاىرة:  
4

 .ٓٚصـ -, الدار النموذجية ببَتوت, الطبعة اخلامسة حاحختار الص  م  ىـ(:  ٙٙٙزين الدين أبو عبد اهلل زلمد الرازي )ت  
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 رَاُف َعِن )َحَرَف( احْلَاُء الرَّاُء َواْلَفاُء َثاَلثَُة ُأُصوٍل: َحدُّ ا] :معجم مقاييس اللغة لشَّْيِء, َواْلُعُدوُل, َوتـَْقِديُر الشَّْيِء. َواأْلَْصُل الثَّاين: ااِلْنِْ
رَافًا. َوَحرَّفْـُتُو أَنَا َعْنُو, َأْي َعَدْلُت بِِو َعْنُو. َوِلَذِلكَ  َكْسُبُو َفِميَل بِِو َعْنُو,   يـَُقاُل زُلَاَرٌف, َوَذِلَك ِإَذا ُحوِرفَ  الشَّْيِء. يـَُقاُل اْْنََرَف َعْنُو يـَْنَحِرُف اْنِْ

 [5][[.ِٙٗو{ ]النساء: َوَذِلَك َكَتْحرِيِف اْلَكاَلِم, َوُىَو َعْدلُُو َعْن ِجَهِتِو. قَاَل اللَُّو تـََعاََل: }ُُيَريُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضعِ 

   األصل ادلخطوط والنُّسخ اليت أخذت عنو "حدث حتريف  االختالف بُت - ٔحتريف النَّصي عند احملديثُت: ] :عجم اللغة العربية المعاصرةم 
تغيَت  - ٖتفسَت الكالم تفسَتًا مغرًضا ينطوي على صرفو عن معانيو.  - ٕكبَت يف كثَت من ادلخطوطات نتيجة جهل النّساخ والورّاقُت". 

 [6][اللَّفظ دون ادلعٌت يف الريواية.

 

 ب نيان الكتاب الم قدَّس:

 ب على ُغالفو: الكتاب الـُمقدَّس.مكتو  (6) كتاب كبير 

o كثَتة ُمنقِسمة إَل العهد القدمي والعهد اجلديد. (5) مجموعة كتب 

 (4) مجموعة إصحاحات كل كتاب ُمكوَّن من. 

 (3) مجموعة أعداد كل إصحاح ُمكوَّن من. 

o (2) مجموعة كلمات كل عدد ُمكوَّن من. 

 (1) مجموعة حروف كل كلمة ُمكونة من. 

 

 ريف التي قد ت صيب الكتاب:حأنواع التَّ 

 حريف يكون عن طريق ثالثة:التَّ 

 .اإلضافة 

 .احلذف 

 التَّغيَت. 

 

 

 

                                                 
5

 .ٖٗصـ -, دار الفكر بدمشق, اجلزء الثاين معجم مقاييس اللغةىـ(:  ٜٖ٘أبو احلسُت أمحد بن فارس القزويٍت الرازي )ت  
6

 .٘ٚٗصـ -, عامل الكتب, الطبعة األوَل, اجلزء األول عجم اللغة العربية المعاصرةم  ىـ( مبساعدة فريق عمل:  ٕٗٗٔأمحد سلتار عبد احلميد عمر )ت  
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 هؤالء الثالثة يتم تفعيلهم في كل م كو نات الكتاب:

 .إضافة سفر | حذف سفر( سفر( 

 .إضافة إصحاح | حذف إصحاح( إصحاح( 

 .إضافة عدد | حذف عدد | تغيَت عدد( عدد( 

 .ذف كلمة | تغيَت كلمة()إضافة كلمة | ح كلمة 

 .إضافة حرف | حذف حرف | تغيَت حرف( حرف( 

 

 مشاكل بخصوص الوحي:

 :ه ناك نصوص تحتوي على أخطاء 
o .أخطاء علمية 

o .أخطاء تارخيية 

 .اختالف بُت ما قيل يف العهد اجلديد وما قيل يف العهد القدمي 

  خيياً.اختالف بُت ما قيل يف العهد القدمي أو اجلديد وما ىو معروف تار 

o .أخطاء جغرافية 

 :ه ناك تناقضات بين نصوص الكتاب 

o .تناقضات بُت األناجيل يف القصة الواحدة 

o .تناقضات بُت أقوال األسفار حول موضوع واحد 

 

 تأثير األخطاء والتناقضات على نظرية وحي الكتاب:

 .ال شك وال ريب أن اهلل عز وجل ال خُيطئ 

 يتناقض.ال شك وال ريب أن كالم اهلل عز وجل ال  

 :الكتاب الـُمقدَّس ليس كالم اهلل عز وجل, وليس من وحي اهلل عز وجل. إذن 

 

 



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

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

[This kind of realization coincided with the problems I was encountering the more closely I 

studied the surviving Greek manuscripts of the New Testament. It is one thing to say that 

the originals were inspired, but the reality is that we don't have the originals - so saying 

they were inspired doesn't help me much, unless I can reconstruct the originals.] Page 10. 

أن نقول إن ليس ىناك سوى  طوطات العهد اجلديد ادلوجودة بعناية أكرب.ىذا النوع من اإلدراك تزامن مع ادلشكالت اليت واجهتها كلما درست سل
 تكوينإال إذا استطعت إعادة  هنا كانت موحى هبا ال يساعدنا كثَتًا,ألكن احلقيقة أننا ال منلك األصول ـــــ لذلك القول ب ,األصول كانت موحى هبا

 األصول.

[Moreover, the vast majority of Christians for the entire history of the church have not had 

access to the originals, making their inspiration something of a moot point.] Page 10. 

در اإلذلي ذلذه مسألة ادلص, شلا جتعل طوال تاريخ الكنيسة بالكامللديهم إمكانية الرجوع لألصول  زد على ذلك أن الغالبية الساحقة من ادلسيحيُت مل
 األصول موضع نقاش.

[Not only do we not have the originals, we don't have the first copies of the originals. We 

don't even have copies of the copies of the originals, or copies of the copies of the copies of 

the originals. What we have are copies made later—much later. In most instances, they are 

copies made many centuries later. And these copies all differ from one another, in many 

thousands of places. As we will see later in this book, these copies differ from one another 

in so many places that we don't even know how many differences there are. Possibly it is 

easiest to put it in comparative terms: there are more differences among our manuscripts 

than there are words in the New Testament.] Page 10. 

 ,ال يقتصر األمر على عدم وجود األصول, بل ْنن ال منلك أيًضا النسخ األوَل من األصول. بل ْنن ال منلك حىت النسخ من نسخ األصول األوَل
كانت نسًخا كتبت بعد قرون   على أحسن تقدير, متأخر للغاية. - ما منلكو ىو نسخ كتبت يف وقت متأخر .وال النسخ من نسخ من نسخ األصول

ىذه النسخ  وكما سنرى فيما بعد يف ىذا الكتاب, يف مواضع كثَتة تـَُعدُّ باآلالف. وىذه النسخ ختتلف مجيعها من واحدة ألخرى, فيما بعد. كثَتة
 :ةرمبا من السهل أن نضعها يف صورة مقارن لدرجة أننا حىت ال نعرف عدد االختالفات ادلوجودة. ختتلف عن بعضها البعض يف أماكن كثَتة للغاية

 يوجد عدد كبَت من االختالفات بُت سلطوطاتنا بشكل يفوق عدد الكلمات يف العهد اجلديد.

[If one wants to insist that God inspired the very words of scripture, what would be the point 

if we don't have the very words of scripture? In some places, as we will see, we simply 

cannot be sure that we have reconstructed the original text accurately. It's a bit hard to know 

what the words of the Bible mean if we don't even know what the words are!] Page 11. 

فما الفائدة من ذلك إذا كنا ال منتلك كلمات الكتاب ادلقدس  ,لكتاب ادلقدسصرَّ على أن الرب بالفعل أوحى كلمات الو أن شخًصا يود أن يُ 
إنو من  النص األصلي بشكل دقيق. تكوينكما سنرى, ال ميكننا بكل بساطة أن نصل إَل اليقُت من أننا أعدنا  األصلية بالفعل؟ يف بعض األماكن,

 ! ىذه الكلمات ىي  ا حىت ال نعرف مانَّ كُ   الصعب إَل حد ما أن نعرف ماذا تعٍت كلمات الكتاب ادلقدس لو
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[This became a problem for my view of inspiration, for I came to realize that it would have 

been no more difficult for God to preserve the words of scripture than it would have been for 

him to inspire them in the first place.] Page 11. 

ألنٍت وصلت إَل إدراك أن حفظ كلمات الكتاب ادلقدس ىو أسهل على اهلل من قدرتو  أصبح ىذا األمر مشكلة يف طريق وجهة نظري جتاه الوحي,
 على اإلُياء بو منذ البداية.

[The fact that we don't have the words surely must show, I reasoned, that he did not preserve 

them for us. And if he didn't perform that miracle, there seemed to be no reason to think that 

he performed the earlier miracle of inspiring those words.] Page 11. 

ولو كان مل يصنع ىذه ادلعجزة  ىذه الكلمات من أجلنا. أنو مل ُيفظ ,اقتنعتُ  كما ,ذه الكلمات جيب أن تظهر بالتأكيدحقيقة أننا ال منتلك ى
 .أنو أوحي هبذه الكلمات أصالً ر لالعتقاد بأنو صنع ادلعجزة األوَل اليت ىي ري بَـ فيبدو أنو ليس ىناك مُ  )حفظ الكتاب(,

[My faith had been based completely on a certain view of the Bible as the fully inspired, 

inerrant word of God. Now I no longer saw the Bible that way. The Bible began to appear to 

me as a very human book. Just as human scribes had copied, and changed, the texts of 

scripture, so too had human authors originally written the texts of scripture. This was a 

human book from beginning to end.] Page 11. 

ادلقدس ككلمة الرب ادلوحى هبا وادلعصومة بصورة كاملة. اآلن مل أعد أرى الكتاب ادلقدس وجهة نظر زُلدَّدة للكتاب بالكامل على  اً يّ نِ بْ كان إمياين مَ 
وىا,ريّ شَ اخون البَ سّ خ النَّ سَ كما نَ  فتماماً  .بدأ الكتاب ادلقدس يبدو يل ككتاب بشري جداً  هبذه الصورة. فكذلك  ون نصوص الكتاب ادلقدس وغَتَّ

 وبالطريقة ذاهتا نصوص الكتاب ادلقدس كتبها مؤلفون من البشر منذ البداية. لقد كان كتابًا بشريًا من البداية وإَل النهاية.

[Among other things, this meant that Mark did not say the same thing that Luke said because 

he didn't mean the same thing as Luke. John is different from Matthew—not the same. Paul 

is different from Acts. And James is different from Paul. Each author is a human author and 

needs to be read for what he (assuming they were all men) has to say, not assuming that what 

he says is the same, or conformable to, or consistent with what every other author has to say. 

The Bible, at the end of the day, is a very human book.] Page 12. 

 يءقالو لوقا ألنو مل يكن يقصد الش ذاتو الذي يءكان ىذا يعٍت أن مرقس مل يقل الش ومن بُت أمور أخرى, لقد كانوا سلتلفُت يف كل ىذه األمور.
ويعقوب خيتلف عن بولس. كل  . بولس يف رسائلو خيتلف عن بولس ادلوجود يف األعمال.ليسوا سواء - ذاتو الذي يقصده لوقا. يوحنا خيتلف عن مىت

يس باالفًتاض أن ول (,كانوا رجاالً   يكتبو من أجل ما جيب عليو أن يقولو )مفًتًضا أهنم مجيًعامؤلف ىو كائن بشري وىو حباجة إَل أن يقرأ الناس ما 
 يف النهاية, ىو كتاب بشري. ,كتبو كل مؤلف آخر. الكتاب ادلقدسالئم دلا جيب أن يمُ أو  تطابق مع,أو مُ  ذاتو, شيءما يكتبو ىو ال
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[I continue to appreciate the Bible and the many and varied messages that it contains—much 

as I have come to appreciate the other writings of early Christians from about the same time 

and soon thereafter, the writings of lesser known figures such as Ignatius of Antioch, 

Clement of Rome, and Barnabas of Alexandria, and much as I have come to appreciate the 

writings of persons of other faiths at roughly the time, the writings of Josephus, and Lucian 

of Samosata, and Plutarch. All of these authors are trying to understand the world and their 

place in it, and all of them have valuable things to teach us. It is important to know what the 

words of these authors were, so that we can see what they had to say and judge, then, for 

ourselves what to think and how to live in light of those words.] Page 14. 

 ت قريباً بَ تِ ر كتابات ادلسيحيُت األوائل األخرى اليت كُ دي قَ بقدر ما أصبحت أُ  - تويهاحتقديري للكتاب ادلقدس وللرسائل الكثَتة وادلتنوعة اليت واصلت ت
 نابا السكندري,وبر  كليمنت الروماين )نسبة إَل روما(, ,يوس األنطاكيطناأُغ, كتابات الشخصيات األقل شهرة مثل من الفًتة ذاهتا وبعد ذلك بقليل

 اطي,سمسولوسيان ال ,مثل كتابات يوسيفوس ر كتابات الشخصيات اللذين ينطلقون من معتقدات أخرى يف الوقت ذاتو تقريًبا,دي قَ حىت أُ  وأصبحتُ 
 ميكننا تعلمها. كل ىؤالء ادلؤلفُت كانوا ُياولون أن يتصوروا العامل وموقعهم فيو, ويف كل عمل من أعماذلم يوجد أشياء قييمة وبلوتارخ.

[What is striking, however, is that most readers—even those interested in Christianity, in the 

Bible, in biblical studies, both those who believe the Bible is inerrant and those who do 

not—know almost nothing about textual criticism.] Page 15. 

 اّلً وكُ  بالدراسات الكتابية, أو بالكتاب ادلقدس,أو  حىت ىؤالء اللذين يهتمون بادلسيحية, - ىو أن غالبية القراء بالرغم من ذلك, األمر ادلثَت للصدمة,
 عن النقد النصي. يءي شال يعرفون تقريًبا أ - بذلك من ىؤالء اللذين يؤمنون بالكتاب ادلقدس ككتاب معصوم من اخلطأ وىؤالء اللذين ال يؤمنون

[That is the kind of book this is—to my knowledge, the first of its kind. It is written for 

people who know nothing about textual criticism but who might like to learn something 

about how scribes were changing scripture and about how we can recognize where they did 

so.] Page 15. 

عن النقد النصي  كتبتو للناس اللذين ال يعرفون شيئاً  األول من نوعو. ىو حسب علمي, - ىذا الكتاب الذي ْنن بصدده ىو من ىذه النوعية
ًدا على تفكَت مِ تَ عْ ف أين فعلوا ذلك. كتبتها مُ رِ عْ وكيف أننا نَـ  ,ادلقدسون الكتاب َتي غَ ساخ كانوا يُـ عن كيف أن النُّ  ون أن يتعلموا شيئاً بّ ا ُيُ مبَّ م رُ هُ ولكنـَّ 

 ول الكتاب ادلقدس.يت حَ رؤيَ ة لِ يفَ نِ الت العَ وّ حَ مرورًا هبذه التَّ  دورًا عن الرؤية اليت أعتنقها اآلن,دام ثالثُت عاًما حول ىذا ادلوضوع, وصُ 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


