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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 

 الرّابعالجزء  - المسيحية دياهة كتابية :(11ـ)الالمُحاضرة 

[Just with respect to Paul, we can assume that he wrote many more letters than the ones 
attributed to him in the New Testament. On occasion, he mentions other letters that 
no longer survive; in 1 Cor. 5:9, for example, he mentions a letter that he had earlier written 
the Corinthians (sometime before First Corinthians). And he mentions another letter that some 
of the Corinthians had sent him (1 Cor. 7:1). Elsewhere he refers to letters that his opponents 
had (2 Cor. 3:1). None of these letters survives.] Page 22, 23. 

يذكر رسائل  - أحيانًا - تلك املنسوبة إليو يف العهد اجلديد. فقد كان لبولس وحده, ديكننا أن نفرتض أنو كتب رسائل كثًنة أخرى أكرب منبالنسبة 
 ل)يف وقت ما قب كورنثوس, على سبيل املثال, ذكر رسالة كان قد كتبها قبل أن يكتب الرسالة إىل  ٜ:  ٘كورنثوس  ٔ ؛ ففي أخرى مل يعد هلا وجود

 ألي من ىذه الرسائل. أثرًا مل يبق لكن   .(ٔ:  ٖكور  ٔ وذكر رسالة أخرى أرسلها إليو بعض الكورنثيٌن ) .(كورنثوسالرسالة األوىل إىل  

 َكَتْبُت ِإلَْيُكْم يف الرَِّساَلِة أَْن اَل زُبَاِلطُوا الزُّنَاَة.  9/  5كورنثوس   1

َها َفَحَسٌن لِلر ُجِل أَْن الَ دَيَس  اْمَرأًَة.َوأَم ا ِمْن ِجَهِة اأُلمُ  1/  7كورنثوس   1  وِر ال ِِت َكَتْبُتْم ِل َعنـْ

 َيٍة ِمْنُكْم أَفـََنْبَتِدُئ ََنَْدُح أَنـُْفَسَنا, أَْم َلَعل َنا ََنَْتاُج َكَقْوٍم َرَسائَِل تـَْوِصَيٍة إِلَْيُكْم, أَْو َرَسائَِل تـَْوصِ  1/  3كورنثوس   2

[Scholars have long suspected that some of the letters found in the New Testament 
under Paul's name were in fact written by his later followers, pseudonymously. If this 
suspicion is correct, it would provide even more evidence of the importance of letters in the 
early Christian movement: in order to get one's views heard, one would write a letter in 
the apostle's name, on the assumption that this would carry a good deal of authority.] Page 23. 

نسوبًة لبولس ىي يف اقحقيقة من كتابات أتباعو املتخخرين ونسبت املارتاب العلماء لفرتة طويلة يف أن بعًضا من ىذه الرسائل املوجودة يف العهد اجلديد 
اإلنسان األمساع إىل  فستعطي دليًًل ال شك فيو على أمهية الرسائل عند اقحركة املسيحية األوىل: فلكي جيذب و لو صح ت ىذه الشكوك, زوراً.إليو 

 فرتًضا أن ذلك سيمنحها حجًما من املوثوقية جديرًا باالعتبار.مُ باسم "الرسول"  كان عليو أن يكتب ,وجهات نظره
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[One of these allegedly pseudonymous letters is Colossians, which itself emphasizes the 
importance of letters and mentions yet another one that no longer survives: "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). Evidently Paul - either himself, or someone 
writing in his name - wrote a letter to the nearby town of Laodicea. This letter too has been 
lost.] Page 23. 

ر رسالة أخرى مل يعد هلا كُ ذْ , الِت تؤكد حبد ذاهتا أمهية الرسائل وىي تَ ىل كولوسيإحدى ىذه الرسائل الِت يزعمون أهنا منسوبة إليو ىي الرسالة إىل أ
:  ٗكولوسي ٔ) "أْيضاً أنـُْتْم  ونـََهاؤ ِِت ِمْن اَلُودِِكي َة تـَْقرَ يٌَِّن, َوال  ْيضًا يف َكِنيَسِة الًل ُودِكِ أاآلن وجود: "َوَمََت قُرَِئْت ِعْندَُكْم َىِذِه الرَِّساَلُة فَاْجَعُلوَىا تـُْقرَُأ 

 ىذه الرسالة أيًضا مفقودة.. كتب رسالة إىل مدينة الودكية اجملاورة. إما ىو نفسو, أو شخص آخر يكتب بامسو - (. من الواضح  أن بولسٙٔ

[My point is that letters were important to the lives of the early Christian communities. 
These were written documents that were to guide them in their faith and practice. They 
bound these churches together. They helped make Christianity quite different from the 
other religions scattered throughout the empire, in that the various Christian communities, 
unified by this common literature that was being shared back and forth (cf. Col. 4:16), 
were adhering to instructions found in written documents or "books".] Page 23. 

لِت كتبت النقطة الِت أدندن حوهلا ىي أن الرسائل كانت ربمل أمهية قحياة اجملتمعات املسيحية األوىل. ىذه الرسائل كانت ىي الوثائق املكتوبة ا
املنتشرة وساعدت على جعل املسيحية ديانة شديدة االختًلف عن غًنىا من األديان  .فقد ربطت تلك الكنائس مًعا .لرتشدىم يف إدياهنم وعباداهتم

 ٗا وىنالك )قارن مع كولوسي الِت تتوحد من خًلل ىذا األدب املشرتك الذي تشاركوه ىن يف أن اجملتمعات املسيحية املتعددة, مرباطورية,يف أَناء اإل
 , كانت ملتزمة بالتعاليم املوجودة يف الوثائق املكتوبة أو "الكُتب".(ٙٔ:
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 ؟ ول كتابة االسن دليل على اهه كتب فعالً

 المصدر:

 جوزرف قّزي وإلياس خليفة تقديم وُمراجعة:إسكندر شديد,  ترجمة:, دير سيِّدة النصر نسَبيو بـ غوسطا لبنان طبعة:, األناجيل المنحولة

ان املسيحي, لتعلموا أنا توما, اإلسرائيلي األمة, أتوجو إليكم أنتم مجيعًا الذين عزفتم عن أخطاء الوثنيٌن باإلدي]. ٕٕصـ - إنجيل توما اإلسرائيلي
 [روائع طفولة ربنا يسوع املسيح, وما صنعو بعدما ُوِلَد يف بًلدنا. ىا ىي بداية ذلك.

أنا يعقوب, ابن يوسف الن ج ار, ُُمتلئًا خمافة اهلل, كتبُت كل ما رأيتو بعيين زمن مولد الطوباوية مرمي ]. ٔٛصـ - إنجيل مولد مريم وميالد الُمخلِّص
خ

ُ
 [عشر. االثناُمعطاة ألسباط إسرائيل ـلِّص, شكراً هلل ألنو منحين معرفة قصص جميئو, وألنو أراين سبام النبوءات الوميًلد امل

أنا, حنانياس, العربّي األمة, حرب الشريعة لدي العربانيٌن, وقد درسُت الكتابات اإلهلية, وانكببُت يف اإلديان على ]. ٖٙٔصـ - إنجيل نيقوديموس
يِّدنا يسوع املسيح, وارتديُت الطابع الـُمقد س للعماد الـُمقد س, وحبثُت عن األمور الِت حدثت وقام هبا اليهود يف ُحكم بيًلطس عظمة كتابات س

عبدون اسم الذين يالبنطي, وأعدُت إىل الذاكرة قصة تلك الوقائع الِت كتبها نيقودديوس باألحرف العربية, ترمجُتها باألحرف اليونانية, أُلعرِّف هبا كل 
 [سيِّدنا يسوع املسيح.

ىذه ىي الكلمات اخلفية الِت قاهلا يسوع اقحّي ونسخها ديدمي يهوذا توما. وقال: "من يتوص ل إىل تفسًن ىذه الكلمات ال ]. ٗٚٔصـ - إنجيل توما
 [يذوق املوت!"

كذلك يف ملكوت السماوات, عندما ُكنُت مستنداً إىل مصدر   أنا, يوحنا, أخوكم, مشاركاً يف ِِمَِنكم, ألشارك]. ٖٜٔصـ - إنجيل يوحنا الغنوصي  
 [ربنا يسوع املسيح, وقلُت: "يا رب, من سيخونكم ", أجابين: "من يغمس يده معي يف الصحفة", عندىا دخلو الشيطان وسعى إىل خيانتو.

 المصدر:

Bart D. Ehrman: Lost Scriptures 

Books That Did Not Make it into the New Testament, Oxford University Press. 

Paul's Letter to the Laodiceans - Page 166. [1 Paul, an apostle not of men and not through 
man, but through Jesus Christ, to the brethren who are in Laodicea: 2 Grace to you and peace 
from God the Father and the Lord Jesus Christ.] 

The "Letter of Peter to James" and its "Reception" - Page 191. [Peter to James, the lord 
and bishop of the holy church: Peace be with you always from the Father of all through Jesus 
Christ.] 
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 رسائل بولش المفقودة

 النص األول: ۞

وليس مطلقا زناة ىذا العامل أو الطماعٌن أو  11أن ال زبالطوا الزناة.  كتبت إليكم في الرسالة 11-9: 5األولى  كورنثوس -الفاندايك 
عو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو : إن كان أحد مدوأما اآلن فكتبت إليكم 11اخلاطفٌن أو عبدة األوثان وإال فيلزمكم أن زبرجوا من العامل. 
 شتاما أو سكًنا أو خاطفا أن ال زبالطوا وال تؤاكلوا مثل ىذا.

1Co 5:9 ῎Εγραψα                           α α  γ    α    ρ    , 

 :11/  5ترجمات كورنثوس األولى 

 (AMP) I wrote you in my [previous] letter 

 (CEV) In my other letter I told you  

 (DRB) I wrote to you in an epistle  

 (Geneva) I wrote unto you in an Epistle  

 (GNB) In the letter that I wrote you  

 (GW) In my letter to you I told you  

 (ISV) I wrote to you in my letter  

 (MSG) I wrote you in my earlier letter 

 لعلماء حول ىذا النص ثالثة آراء:آراء ا

 النص يتكلم عن جزء يف سابق يف الرسالة نفسها 
 النص يتكلم عن رسالة سابقة كتبها بولس ولكن ىذه الرسالة مت تضمينها إىل ىذه الرسالة 
 النص يتكلم عن رسالة سابقة كتبها بولس ولكن ىذه الرسالة مفقودة ومل تعد موجودة بٌن أيدينا اآلن 

 ديد من المفسرين اعترفوا أن ىناك من قال بضياع رسائل لبولسىناك الع

 مع ذكر الرأي اآلخر املقابل لو مث الوقوف على اقحياد 
 وجند أن ىناك من وضح لنا أن املرء قد ُيصاب باقحًنة عند تفسًن النص 
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أو إلى ا إىل ىذه الرسالة ًن إمّ شِ الكلمة قد تُ . ىذه (egrapsa       ) تُ بْ تَ قد كَ ]: [1]الذي يقول( Albert Barnes) ألبرت بارنزمثل 
إليهم, ولكن سواء يف مكان سابق يف نفس الرسالة أو يف رسالة أخرى سابقة ولكنها اآلن  بَ تَ ًن إىل أنو قد كَ شِ . الكلمة ببساطة تُ رسالة أخرى سابقة

 [.ر باستخدام ىذه الكلمة وحدىارِّ قَ مفقودة, ال نستطيع أن نُـ 

[I wrote unto yo  -   h  e   i  en        egrapsa. This word may either refer to this 

Epistle, or to some former epistle. It simply denotes that he had written to them, but 

whether in the former part of this, or in some former epistle which is now lost, cannot be 

determined by the use of this word.] 

 ( وحدىا والِت تعين "كتبت" ال نستطيع أن َنكم على املعىن بدقة      يقول أن بكلمة ) ألبرت

حول ىذه المسألة  رسالةً  ب  ت  من الواضح أنو كان قد ك  ]: [2]اآليت (The Preacher's Commentary Series) تفسًن املبشرين
( أي رسالة أخرى  كان ٜإليكم يف رسالِت أن ال زبالطوا الذين يفعلون األمور اجلنسية املشينة" )ع تُ بْ تَ "أنا كَ  وحوضُ ب   ص  نُ ألنو ي   كورنثوس   1سبقت 

ًن شِ ا يعتقد اآلخرون أهنا تُ مبين من المفسرين يعتقدون أنها تشير إلى رسالة أخرى سابقة مفقودة اآلن بعضىناك العديد من التكهنات حول ىذا. 
 [.من رسالة كورنثوس الثانية إىل جزء

[Evidently he had written a letter on this issue which preceded 1 Corinthians because 

he clearly states, “    o e  o yo  in my epis le no   o keep comp ny  i h sex  lly immo  l 

people” ( . 9). Wh   o he  epis le? The e h s been much speculation about this. Some 

interpreters believe it to be an earlier letter that has been lost while others feel he is 

referring to a part of 2 Corinthians.] 

, يرى البعض أنو يتحدث ىذا األمر وص  صُ خُ إليهم ب  ا ه  ب   ت  ك  ف   ق  ب  س   سالة  نا إلى ر  ير ىُ ش  يُ بينما يرى البعض أن الرسول ]: [3]تادرس يعقوب مالطي
النص  نا عن ما سبق فكتبو يف نفس ىذه الرسالة. يرى القديس يوحنا ذىيب الفم وثيؤدورت وأغلب املفسرين الًلتٌن مع إمجاع الكتاب األملان بخنىُ 

 [.ىنا يشًن إىل ذات الرسالة وليس إىل رسالة سابقة مفقودة

يُفكر البعض أنها رسالة كان قد كتبها الرسول إليهم قبال ولكنها نفسها "كتبت إليكم يف الرسالة أال زبالطوا الزناة"  النصيحة]: [4]متى ىنري
 [.ويفكر آخرون بخهنا ىي الرسالة ذاهتا ُفقدت

 

 

 

                                                 
1 Albert Barnes' Notes on the Bible - 1Co 5:9  http://www.studylight.org/com/bnn/view.cgi?book=1co&chapter=005 
2 Chafin, K. L., & Ogilvie, L. J. (1985). Vol. 30: The Preacher's Commentary Series, Volume 30 : 1, 2 Corinthians. Formerly 
The Communicator's Commentary. The Preacher's Commentary series (Page 72). Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc. 

 ٕٔٔصـ - تفسير رسالة بولس إلى أىل كورنثوسالقمص تادرس يعقوب ملطي:  3
 ٕٖٚصـ - التفسير الكامل للكتاب المقدس -اجلزء الثاين  -مَت ىنري: العهد اجلديد  4
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 العلماء الذين قالوا بأن ىذه إشارة إلى رسالة مفقودة:

 [.حيثهم فيها على االمتناع عن خمالطة الناس األشرار إلى الكورنثيين قد كتب رسالةيبدو أن بولس كان ]: [5]وليام باركلي

أنا كتبت لكم يف رسالِت, يف الرسالة الِت كانت معروفة جيداً لدى ]قااًل:  [6]يف تفسًنمها( Robertson & Plummer) بالميرو روبرتسون
 [.األولى ولكنها اآلن مفقودة كورنثوسرسالة مكتوبة قبل  الكورنثيٌن, 

[„    o e  o yo  in my le  e ,‟ in  he le  e   hich   s  ell kno n  o  he Co in hi ns, a letter 

earlier than our 1 Corinthians and now lost.] 

 بٌن ولكنها ليست موجودة اآلنإىل الكنيسة  في رسالة ما سابقةيف الرسالة , أي ]: [7](The Pulpit Commentary) تفسير الُوعاظ
 [.أيدينا

[In an Epistle; rather, in the Epistle; in some former letter to the Church, which is no 

longer extant (comp. 2 Cor. 10:10).] 

ىذه ىي اإلشارة األولى الواضحة في أنا كتبت لكم يف رسالِت: ]: [8]جند (The IVP New Testament commentary) تفسًن الـ
 [., يبدوا أن ىناك رسائل أخرى مفقودة أيضاً  جديد إلى رسالة رسولية لم ُتحفظ في قانون العهد الجديدالعهد ال

[P  l‟s P e io s Le  e  Cl  ified (5:9–11)  I have written you in my letter is the first clear 

reference in the New Testament to an apostolic letter that has not survived in our 

canonical collection. There were apparently others as well (cf. Col 4:16).] 

, كما يرى البعض, وكثًناً ما رسالة سابقة أرسلها للكنيسة في كورنثوسيشًن الرسول بولس ىنا إىل  ٜ: ٘]: [9]التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
 [. تصل إليناتسمى "الرسالة املفقودة", ألهنا مل

قاموا بكتابة العديد من فإن القديس بولس وغًنه من الرسل  وبال شك -أنا كتبت لكم يف رسالة سابقة ]: [11](John Wesley) جون ويسلي
 [.األشياء الغير موجودة عندنا اآلن

[I wrote to you in a former epistle - And, doubtless, both St. Paul and the other apostles 

wrote many things which are not extant now.] 

                                                 
 ٖٙٓصـ -اجمللد الثالث  - تفسير العهد الجديدوليام باركلي:  5

6 Robertson, A., & Plummer, A. (1911). A critical and exegetical commentary on the First epistle of St. Paul to the 
Corinthians. Series title also at head of t.-p. (Page 104). New York: C. Scribner's Sons. 
7 The Pulpit Commentary: 1 Corinthians. 2004 (H. D. M. Spence-Jones, Ed.) (Page 168). 
8 Johnson, A. F. (2004). Vol. 7: 1 Corinthians. The IVP New Testament commentary series (Page 91). Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity Press. 

 http://www.ketaby.org/pg_Notes.aspx?vid=28462( ٖٕٔٗ)صـ - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 9
10 John Wesley's Explanatory Notes on the Whole Bible - Wesley, J. (1999). Wesley's Notes: First Corinthians (electronic ed.) - 
1Co 5:9. http://www.biblestudytools.com/commentaries/WesleysExplanatoryNotes/wes.cgi?book=1co&chapter=005 
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. باإلضافة أنو ال  الرسالة التي يتكلم عنها لم تبقى حتى يومنا ىذاكتبت إليكم يف رسالة. ]: [11](Calvin's Commentaries) كيلفن
 [.ىناك رسائل أخرى كثيرة مفقودةيوجد ىناك شك أن 

[I wrote to you in an epistle. The epistle of which he speaks is not at this day extant. Nor 

is there any doubt that many others are lost. It is enough, however, that those have been 

preserved to us which the Lord foresaw would suffice.] 

قال هلم فيها أن "ال زبالطوا الزناة". إن كون الرسالة املشار  قد كتب إليهم رسالةأنو كان ىنا يشرح الرسول ألىل كورنثوس ]: [12]وليام ماكدونالد
, بل فقط   موحى بوالعهد اجلديد(  ب)غًن الرسائل املوجودة يف كتا فليس كل ما كتبو بولسال يؤثر يف وحي الكتاب املقدس البتة.  قد ضاعتإليها 

 [.ملقدسكل ما رأى اهلل أنو من الضروري ضمو إىل الكتاب ا

كتبت إليكم يف الرسالة: ذىب بعض املفسرين أنو عىن هبذا كًلماً سبق يف ىذه الرسالة ]: [13]الكنز الجليلـ ُمسمى بـيف تفسًنه ال وليم إديالدكتور 
تصرة ( أنو أشار بذلك إىل رسالة خمومذىبهم ىو األرجح. وذىب آخرون )والذي يعارض ىذا المذىب أنو ليس في ما سبق مثل ىذا النهي

. وال عجب من أن يكون الرسول قد ولذلك لم يعتن الروح القدس بأن ُتحفظأرسلها قبًًل إليهم مقصورة على فائدهتم دون غًنىم من الكنائس 
ئل األربع تلك الرسائل أكثر من الرساإىل ما أسسو من الكنائس الكثًنة إجابة على مسائل منها وبغية تعليمها وتزيتها وأن  كتب كثيراً من الرسائل

 [.نياهنابُ . ولكن لنا أن نؤكد أن للكنيسة اآلن كل صحف الوحي الِت قصد اهلل أن تبقى لتعليمها و عشرة التي بقيت لنا

ضيف " . وعندما يُ تُ بْ تَ "أنا كَ  ولكنها ماضي حقيقي( ليست الرسالة اقحالية "أنا أكتب"       الفعل )]: [14](Garland) ديفد جارالند
 [.فهو يشير بوضوح إلى رسالة سابقة ٛ: ٚ( "يف الرسالة" كما يف كورنثوس الثاين ἐν τῇ ἐπιστολῇبولس عبارة )

[The  e b        (eg  ps ) is no   n epis ol  y  o is , “    i e,” b        e p e e i , “  

  o e.” When P  l incl des  he ph  se ἐν τῇ ἐπιστολῇ (en  ē epis olē, in  he letter) in 2 Cor. 

7:8, he clearly refers to a previous letter (see additional note). He may be directly quoting 

his admonition from this previous letter insisting that church members not associate with 

πό νοι (po noi), sex  lly immo  l pe sons.] 

 

 

 

                                                 
11 Calvin, J. (1998). Calvin's Commentaries: 1 Corinthians (electronic ed.). Logos Library System; Calvin's Commentaries (1 Co 
5:9). Albany, OR: Ages Software. 

( ٛٚٚ)صـ -أعمال الرسل إىل فيليب  -اجلزء الثاين  -العهد اجلديد  - تفسير الكتاب المقدس للمؤمنوليام ماكدونالد:  12
http://www.waterlive.org/Read.aspx?vn=1,3&t=2&b=46&c=5 

 ٚ٘صـ -شرح رسالِت كورنثوس األوىل والثانية  -اجلزء السادس  - الكنز الجليل في تفسير اإلنجيلالدكتور وليم إدي:  13
14 Garland, D. E. (2003). 1 Corinthians. Baker exegetical commentary on the New Testament (Page 184). Grand Rapids, 
Mich.: Baker Academic. 
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( يف العدد التاسع كإشارة إىل الرسالة       بعض آباء الكنيسة يتبعهم إيرازموس يرتمجون كلمة )]: [15](Thiselton) سيلتونثيتفسًن 
( "يف الرسالة". الرأي الذي يقول بخن بولس كتب رسالة سابقة يعود إىل املفسر ἐν τῇ ἑπιστολῇ) ىذا الرأي مستبعد بسببنفسها, ولكن 

 [.م( وتبىن ىذا الرأي كالفن, بيزا, إستيوس, جروتيوس, بينجيل, ومن بعدىم مجيع املفسرين العصريٌن تقريباً ٖٗٛوسيسرت )الـًلتيين القدمي أمرب 

[Se e  l of  he Ch  ch F  he s (follo ed by E  sm s) in e p e         in  . 9  s  n 

epistolary aorist denoting the present act of writing (as in Gal 6:11; Philem 19, 21; and Col 

4:8). But this is excluded by ἐν τῇ ἑπιστολῇ, in my [ he] le  e . The  ie   h    his  e se 

makes it certain that Paul wrote “a previous letter” goes back to the early Latin 

commentator Ambrosiaster, and is endorsed by Calvin, Beza, Estius, Grotius, Bengel, and 

virtually all modern commentators.] 

تشير إلى رسالة لم تعد موجودة كالفٌن, بيزا ومجيع املفسرين العصريٌن تقريباً يفهمون "الرسالة" على أهنا ]: [16]يف تفسًنه (Hodge) ىودجيقول 
ألن الرسالة الحالية : ألن عبارة "يف الرسالة" ليست هلا قيمة إذ مل يقصد هبا رسالة سابقة, ثانياً: . من الواضح أن ىذا ىو التفسًن املنطقي, أوالً اآلن

 [.أي تعليمات خاصة بعدم خمالطة املنحرفٌن أخًلقياً, ويبدو أن الكورنثيٌن مل يفهموا ىذه التعاليم ال تحتوي على

[Calvin, Beza, and almost all the modern commentators understand my letter to refer to a 

letter no longer extant. This is obviously the more natural interpretation, first, because the 

words in my letter would otherwise be altogether unnecessary, and, second, because this 

letter does not contain the general direction not to associate with sexually immoral people, 

which, it would seem from what follows, the Corinthians had misunderstood] 

كتبت إليكم يف رسالِت. للعديد من األسباب ال نستطيع أن ]: [17]قاال( Kistemaker & Hendriksen) ىيندريكسونو كيستميكر
. ثانياً: العبارة فلم يذكر أي شيء عن أناس منحرفين أخالقياً نفرتض أن بولس يشًن إىل الرسالة نفسها. أوالً: باستثناء الرجل الذي يسافح ِمارمو, 

. تشير إلى النقيض: "أما اآلن فقد كتبت إليكم" ٔٔ, ويف العدد تفترض شيء حدث في الماضيكم يف رسالِت" حرفياً: "يف الرسالة" "كتبت إلي
. وعلى ىذا األساس نفهم أن بولس يشًن إىل رسالة سابقة مل بولس كتب الكثير من الرسائل والتي لم تصبح جزءاً من العهد الجديدويف النهاية, 

 [.رُبفظ لنا

[“    o e yo  in my le  e .” Fo  se e  l  e sons we cannot assume that Paul is referring to 

this epistle. First, other than mentioning the incestuous man, he has not yet said anything 

about immoral people. Next, the phrase I wrote you in my letter (literally, in the letter) 

suggests something that happened in the past;  e se 11, “b   no     m   i ing,” indicates 

a decided contrast. And last, Paul wrote many letters that have not become part of the 

New Testament (16:3; II Cor. 10:10). Accordingly, we understand Paul to allude to a 

previous letter that has not been preserved.] 

                                                 
15 Thiselton, A. C. (2000). The First Epistle to the Corinthians : A commentary on the Greek text (Page 408). Grand Rapids, 
Mich.: W.B. Eerdmans. 
16 Hodge, C. (1995). 1 Corinthians. The Crossway classic commentaries (1 Co 5:9). Wheaton, Ill.: Crossway Books. 
17 Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953-2001). Vol. 18: New Testament commentary : Exposition of the First Epistle to 
the Corinthians. Accompanying biblical text is author's translation. New Testament Commentary (Page 168). Grand Rapids: 
Baker Book House. 
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كما يظن  ٕ : ٘رنثوس األوىل , أو يف كو ليس في ىذه الرسالة نفسهاكتبت إليكم يف الرسالة, ]: [18]يف تفسًنه (John Gill) جون جيل
, كما ىو واضح من كورنثوس في رسالة أخرى مبعوثة لهم من قبلولكنو موجود , ألن ما يقولو بولس في النص غير موجود في أي نص؛ البعض
)وأما اآلن كتبت إليكم( والِت إما مل تصلهم أو أهنم مل يهتموا هبا, لذلك جند أن بولس يعيد تذكًنىم هبذا األمر ألهنم مل يهتموا  ٔٔ: ٘األوىل 

ال يؤثر يف كمال  -أي ضياع رسالة لبولس  -ولكن ىذا االفرتاض .( ).. بنصيحتو سابقاً, ألهنم ما زالوا يظهرون الشخص الذي يسافح ِمارمو
ون الكتاب املقدس , ألن ليس مجيع رسائل بولس موحى هبا من اهلل, ولكن الكثًن منها موحى هبا من اهلل, وكانت ىذه الرسائل مهمة لكمال قان

 [.الكتاب املقدس

[I wrote unto you in an epistle,..... Not in this same epistle, and in 1Co_5:2 as some think; 

for what is here observed is not written in either of those verses, but in some other 

epistle he had sent them before, as is clear from 1Co_5:11 which either came not to hand, 

or else was neglected by them; and so what he here says may be considered as a reproof to 

them, for taking no notice of his advice; but continuing to show respect to the incestuous 

person, though he in a former epistle had advised them to the contrary: no doubt the apostle 

wrote other epistles to the Corinthians, besides those that are in being; see 2Co_10:10 nor 

does such a supposition at all detract from the perfection of Scripture; for not all that were 

written by him were by divine inspiration; and as many as were so, and were necessary for 

the perfection of the canon of Scripture, and to instruct us in the whole counsel of God, have 

been preserved; nor is this any contradiction to this epistle's being his first to this church.] 

ىذه ليست المرة األولى التي ألكثر من سبب, أواًل: بولس يذكر الكورنثيٌن الُقراء أن  مهمة لرسالة سابقةىذه اإلشارة ]: [19](Oster) أوستر
لرسالة السابقة خبصوص , ثانياً: تتيح الفرصة لبولس أن يوضح أي سوء فهم أو سوء تفسًن لبخصوص األمور ال الأخالقية يكتب فيها بولس لهم

أخًلقيٌن, ثالثاً: تتيح الفرصة لبولس بخن يتوقع العديد من االَنرافات األخًلقية والِت البد لو أن يتصرف معها من خًلل التذكًن يف غًن اكمة الِم
 [.رسالة كورنثوس األوىل

[I have written you in my letter not to associate with sexually immoral people - This 

reference to a previous letter is important for several reasons: 1. It reminds the Corinthian 

readers that this is not the first time that Paul has written them about the issue of 

immorality. 2. It allows Paul the opportunity to clarify any misconceptions or 

misinterpretations of this previous letter regarding judgment against the immoral. 3. It allows 

Paul the chance to anticipate some of the moral aberrations with which he must deal in the 

remainder of 1 Corinthians.] 

 

 

 

                                                 
18 John Gill's Exposition of the Entire Bible - 1Co 5:9 http://www.freegrace.net/gill/1_Corinthians/1_Corinthians_5.htm 
19 Oster, R. (1995). 1 Corinthians. The College Press NIV commentary (1 Co 5:10). Joplin, Mo.: College Press Pub. Co. 
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قام بعرض املوضوع دبنتهى األمانة وعرض الدليل تلو اآلخر على أن الرأي الذي يقول بخن النص يشًن إىل رسالة ( Albert Barnes) آلبرت بارنز
 :[21]مفقودة ىو الصحيح, وإليكم ترمجة كاملة ملا ورد يف تفسًنه

 عرض أمين لُحجج الذين يقولون بأن العبارة تشير إلى الرسالة نفسها:

. كان ىناك اختًلف كبًن يف الرأي خبصوص ىذه العبارة. عدد كبًن من املفسرين مثل كريسوستوم, ثيودوريت,  ἐν τῇ ἐπιστολῇ -سالة يف ر 
ن الرسول (, وأأويسومينيوس, أغلب املفسرين الـًلتٌن, ومجيع املفسرين األملان تقريباً, يفرتضون أن العبارة تشًن إىل الرسالة نفسها )كورنثوس األوىل

( τῇ( والِت فيها أعطاىم ىذا التعليم. ولتدعيم ىذا التفسًن قالوا أن )ٕ: ٘يقصد بالعبارة اإلشارة إىل جزء من الرسالة نفسها )كورنثوس األوىل 
-ٖ: ٖلثانية , تسالونيكي ا ٕٚ: ٘, تسالونيكي األوىلٙ: ٗ, كولوسي  ٕ: ٙٔ( ويشًنون إىل نصوص مثل )روميا τ  τῇمستخدمة بداًل من )

ٗ.) 

[ n  n epis le - ἐν  τῇ ἐπιστολῇ  en  ē epis olē. The e h s been conside  ble di e si y of 

opinion in regard to this expression. A large number of commentators as Chrysostom, 

Theodoret, Oecumenius, most of the Latin commentators, and nearly all the Dutch 

commentators suppose that this refers to the same Epistle (our 1 Corinthians), and that the 

apostle means to say that in the former part of this Epistle 1Co_5:2 he had given them this 

direction. And in support of this interpretation  hey s y  h   τῇ   ē he e is  sed fo  τ  τῇ  

    ē,  nd  ppe l  o  he kind ed p ss ges in  om 16:2; Col_4:6; 1Th_5:27; 2Th_3:3-4.] 

 عرض للرأي الصائب الذي يقول بأن العبارة تشير إلى رسالة سابقة:

ون أن العبارة تشًن إىل رسالة أخرى سابقة ولكنها اآلن مفقودة, والِت قد مت يفرتض -كثًنون آخرون مثل: جروتيوس, دودريدج, روسينمولًن إخل 
 -أي عدم خمالطة الزناة  -إرساهلا إليهم قبل وصول الرسل هلم. ىذه رسالة ردبا كانت خمتصرة جداً, وردبا كانت ربتوي على أكثر من ىذا التعليم 

 ت التالية:بقليل. كون ىذا ىو الرأي الصحيح قد يظهر من االعتبارا

[Many others - as Grotius, Doddridge, Rosenmuller, etc. - suppose it to refer to some other 

epistle which is now lost, and which had been sent to them before their messengers had 

reached him. This Epistle might have been very brief, and might have contained little more 

than this direction. That this is the correct opinion, may appear from the following 

considerations, namely:] 

 األدلة التي من أجلها يعتقد آلبرت أن الرأي الثاني ىو الصواب:

التفسًن الذي سيخطر للسواد األعظم من الناس. أنو ببساطة التعبًن  -سابقة أي القول بخن بولس يقصد رسالة  -. ىو التفسًن الواضح والطبيعي ٔ
 الذي كان سيستخدمو بولس لو كان يريد اإلشارة إىل رسالة سابقة.

[(1) It is the natural and obvious interpretation - one that would strike the great mass of 

people. It is just such an expression as Paul would have used on the supposition that he had 

written a previous epistle.] 
                                                 

20 Albert Barnes' Notes on the Bible - 1Co 5:9 http://www.studylight.org/com/bnn/view.cgi?book=1co&chapter=005 



 [11..... ] شرح كتاب: ربريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

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

يف الرسالة(, والذي فيو يشًن إىل رسالة كورنثوس األوىل كرسالة  ἐν τῇ ἐπιστολῇ ٛ: ٚ. أنو ذات التعبًن املستخدم يف )كورنثوس الثانية ٕ
 أرسلها هلم سابقاً.

[(2) it is the very expression which he uses in 2Co_7:8, where he is referring to this Epistle 

as one which he had sent to them.] 

مر قد . ليس صحيحًا أن بولس أشار إىل عدم خمالطة الزناة يف أي مكان سابق يف الرسالة. لقد أمرىم أن خيرجوا الزاين من بينهم, ومثل ىذا األٖ
 الظاىر أنو جيب عليك أن ال زبالطو, ولكنو مل يكن أمر عام جلميع الزناة, أن ال خيالطوىم.يبدوا يف 

[(3) it is not true that Paul had in any former part of this Epistle given this direction. 

He had commanded them to remove an incestuous person, and such a command might seem 

to imply that they ought not to keep company with such a person; but it was not a general 

command not to have contact with them.] 

سيس العديد من رسالة, ولكن بولس قام بالتبشًن لسنوات عديدة, قام بتخ ٗٔ. من احملتمل سباماً أن بولس قد كتب رسائل كثًنة مل رُبفظ لنا. لدينا ٗ
 الكنائس, وكان لديو الوقت الكايف لكتابة رسالة لكورنثوس.

[(4) it is altogether probable that Paul would write more letters than we have 

preserved. We have but fourteen of his remaining. Yet he labored many years; founded 

many churches; and had frequent occasion to write to them.] 

. َنن نعلم أن عددًا من الكتب قد ضاعت, ىذه الكتب كانت إما موحى هبا أو صاحبة ُسلطان من ِقبل رجال يوحى هلم من اهلل. مثل سفر ٘
 سبة لكتبة أسفار العهد اجلديد.ياشر, وسفر يعدوا الرائي إخل مشار هلم يف العهد القدمي, وال جند إشكااًل يف أن جند مثل ىذا حيدث بالن

[(5) we know that a number of books have been lost which were either inspired or which 

were regarded as of authority by inspired men. Thus, the books of Jasher, of Iddo the seer, 

etc., are referred to in the Old Testament, and there is no improbability that similar 

instances may have occurred in regard to the writers of the New Testament.] 

وأما اآلن فكتبت إليكم(, أنو دييز صراحة بٌن الرسالة الِت كان يكتبها هلم يف وقتها  ν ν             μ ν ٔٔ: ٘. يف )كورنثوس األوىل ٙ
(, تعبًن مل يكن سيستخدمو إذا كان يريد اإلشارة μ ν        بكتابتو سابقاً. "وأما اآلن" أي يف ىذه الرسالة اقحالية. "كتبت لكم" )وما قام 

 الزناة.الطة إىل الرسالة نفسها. ىذه االعتبارات تبدو ِل أهنا ستظل بدون إجابة, وتثبت أن بولس أرسل رسالة أخرى هلم أعطى هلم فيها األمر بعدم خم

[( ) in 1Co 5:11, he exp essly m kes   dis inc ion be  een  he Epis le  hich he   s  hen 

  i ing  nd  he fo me  one. “    no ,”  h   is, in  his Epis le, “  h  e   i  en (        

eg  ps )  o yo ,” e c.  n exp ession  hich he  o ld no   se if 1Co 5:9, referred to the same 

epistle. These considerations seem to me to be unanswerable, and to prove that Paul had 

sent another epistle to them in which he had given this direction.] 
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كتبت إليكم ًن جداً من التفاسًن. على سبيل املثال كالفٌن يقول: )موجود يف عدد كب -أي القول بخن العبارة تشًن إىل رسالة سابقة  -. ىذا الرأي ٚ
, ولكن تكفينا الرسائل يف رسالة. الرسالة الِت يتكلم عنها مل تبقى حَت يومنا ىذا. باإلضافة إىل أنو ال يوجد شك أن ىناك رسائل أخرى كثًنة مفقودة

 الباقية لنا وحيث أن الرب ىو الذي رأي أهنا صاقحة لنا(.

[(7) this opinion accords with that of a very large number of commentators. As an 

ins  nce, C l in s ys, “The Epis le of  hich he he e spe ks, is no  no  ex  n . No  is i   o be 

doubted that many others have perished; but it is sufficient that these survive to us which the 

Lo d s    o be needf l.”] 

 

 النص الثاني: ۞

 .والتي من الودكية تقرأونها انتم ايضاومَت قرئت عندكم ىذه الرسالة فاجعلوىا تقرأ ايضا يف كنيسة الًلودكيٌن,  16: 4كولوسي   -الفاندايك 

Col 4:16  α  ὅ α    αγ       αρ᾿                ,      α   ἵ α  α         α        

           αγ     ,  α          α      α  ἵ α  α          αγ    . 

 

 :16/  4ترجمات كولوسي 

 (ALAB)  ,وخذوا الرسالة التي عندىم لتقرأوىا أنتم أيضاابعثوا هبا لتقرأ على كنيسة مؤمين الودكية. 
 (GNA)  واطلبوا رسالتي إلى الودكية لتقرأوىا أنتم أيضاكية لتقرأىا, أرسلوىا إىل كنيسة الود. 
 (JAB)  ,وألن تقرأوا أنتم أيضا رسالة الالذقيةفاسعوا ألن تقرأ يف كنيسة الًلذقية أيضا. 
 (ASB)  ,كوالرس الة التي في الالذقية اقرأوى ا أنتم كذلأرسـلوىا إىل املؤمنٌن الذين يف الًلذقية ليقرأوىـا ىـناك أيضا. 
 (PANTV)  ,وأن تتلوا أنتم تلك التي من الالذقيةاعتنوا بخن تتلى أيضا يف كنيسة الًلذقيٌن. 

 

 النص اليوناني قد يحمل أكثر من معنى

 فقد اختلف العلماء حول تفسًن النص 
  ألفسسذىب فريق من العلماء إىل الرأي القائل بخن العبارة تشًن إىل رسالة لبولس ولكن ىذه الرسالة ىي الرسالة 
 ورأي آخر يقول بخن العبارة تشًن إىل رسالة مفقودة لبولس ليس هلا وجود اآلن 
 نسية الودكية ليس هلا وجود اآلنورأي آخر يقول بخن العبارة تشًن إىل رسالة مكتوبة من ك 
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 [.إىل القديس بولس من ىناك. ردبا كانت رسالة مبعوثة الة من الودكية وليس إىل الودكيةالرس]: [21]يف تفسًنه (Wesley) وسلييقول 

[The epistle from Laodicea - Not to Laodicea. Perhaps some letter had been written to St. Paul 
from thence.] 

أن حيصلوا على  -أي أىل كولوسي  -عليهم ]: [22]للكتاب املقدس يقول (Word Biblical Commentary) جند "تفسًن الكلمة"
من الودكية وأن يقرأوىا على املأل يف كنيسة كولوسي. الكثًن من اقحرب مت بذلو من أجل كشف حقيقة ىذه "الرسالة من الودكية" الكثًن رسالة ُمعينة 

 [.يفترضون أن ىذه رسالة مكتوبة من الودكية إلى بولسمن آباء الكنيسة األوىل والكثًن من املؤلفٌن دبا فيهم بيزا 

[Third, they are to obtain a certain letter from Laodicea and have it read publicly in church at 
Colossae. Much ink has been spilled, to little purpose, endeavoring to determine what this 
“letter from Laodicea” (τὴν ἐκ Δ ο ικεί ς) actually was: several of the early church fathers 
(Chrysostom, Theodore of Mopsuestia, and Theodoret) together with many other later writers 
including Beza, supposed this to have been a letter written from Laodicea to Paul.] 

 

 وجب علينا أن نبين أمراً ىاماً للغاية

  سالة من كنيسة الودكية إىل بولسىذه الرسالة حَت وإن مل تكن رسالة لبولس, بل ر 
 أياً كان الكاتب فهذا لن حُيدث فارقاً معنا يف شيء 
 ولكن الرسالة نفسها ىي الِت هتمنا ألنو من خًلل النص ندرك جيداً أن ىذه الرسالة هلا ُسلطان 
 أي أهنا ربتوي على تعاليم جيب على كنيسة كولوسي إتباعها 
  يقوموا بقراءة ىذه الرسالة يف كنيستهملذلك أمر بولس أىل كنيسة كولوسي أن 
 فإن كانت الرسالة هبذه األمهية وبعد ىذا تضيع فهناك مشكلة 
 ألهنا رسالة كنسية من الدرجة األوىل مت تناقلها بٌن الكنائس املختلفة 
 ومع ذلك مل يستطع اجملتمع املسيحي األول اقحفاظ على الرسالة 

 

 

 

 
                                                 

21 Wesley, J. (1999). Wesley's Notes: Colossians (Col 4:16). 
22 O'Brien, P. T. (2002). Vol. 44: Word Biblical Commentary: Colossians-Philemon. Word Biblical Commentary (Page 257). 
Dallas: Word, Incorporated 
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 ه الرسالة ىي نفسها الرسالة إىل أىل أفسس, ولكن ىذالعبارة تشير إلى رسالة لبولس

على أن  وقد أجمع المفسرونوالِت من الدكية إخل: ال توجد رسالة قانونية إىل الودكية ]: [23]الكنز الجليل يف تفسًنه وليم إدييقول الدكتور 
 [.ورة ألفسس ال إىل كنيسة أفسس وحدىاالرسالة املشار إليها ىنا ىي الرسالة إىل أفسس ألهنم اعتربوىا رسالة إىل كل الكنائس اجملا

: ىنا يطلب بولس من أىل كولوسي أن يرسلوا ىذه الرسالة بعد قراءهتا إىل الودكية لتقرأ ٙٔع]: [24]الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد
على أن الرسالة املقصودة ىي رسالة  فسرونوقد أجمع المىناك, على أن يطلبوا من الودكية الرسالة الِت أرسلها بولس إليهم لتقرأ عندىم أيضاً, 

 [.أفسس ألهنا كانت موجهة إىل كل الكنائس اجملاورة ألفسس وليس لكنيسة أفسس فقط

 

 أريد من كل قارئ أن ينظر جيداً إلى عبارة "قد أجمع المفسرون"

 ال أدري ماذا أقول, ىل أطلب من الذين قاموا بقراءة العبارة أن يضحكوا  ما ىذا اإلمجاع 
  ىل تعرف املسيحية إمجاعاً أصًًل ! مَت اجتمعت املسيحية على شيء يف أي زمن من األزمنة أو عصر من العصور 
 ر املسيحي يستخدم كلمات ال يدرك معانيها مثل إمجاع وتواترفسِّ مُ ـإن ىذا لشيء ُعجاب! جند ال 
 وكلمات أخرى مل يسمعوا عنها إال ألهنم يعيشون يف بًلد تدين باإلسًلم 
  ون بخعينكم عدد املفسرين الذين قالوا بعكس ىاذين التفسًنينسرت 
 فإن املسيحية ال تعرف اإلمجاعوال َنلك إال أن نقول هلؤالء املفسرين الذين يّدعون وجود إمجاع حول مسخلة ما: اتقوا اهلل  

 

 دعاء اإلجماع الباطلابعد 

الة املعروفة باسم أفسس, فقد كانت رسالة أفسس رسالة دورية مرسلة إىل كل  ىي الرس األرجحوالِت من الودكية = ]: [25]يقول أنطونيوس فكري
 [.كنائس آسيا الِت عاصمتها أفسس, وردبا كانت كنيسة الودكية ىي أكرب الكنائس أو أشهرىا

 !اآلن أصبح ىذا الرأي ىو األرجح بالنسبة ألنطونيوس فكري 
  ملفسرين املخالفٌن هلذا الرأيد ايدرك جيداً عد أنطونيوسمل يعد ىناك إمجاع حيث أن 

 

 

                                                 
 ٖٚٓو ٖٙٓصـ -شرح غًلطية إىل فليمون  -اجلزء السبع  -الدكتور وليم إدي: الكنز اجلليل يف تفسًن اإلجنيل  23
 ٖٜٖصـ -ثوس األوىل حَت فليمون تفسًن رسائل بولس الرسول من كورن -اجلزء الرابع  -شرح لكل آية  -املوسوعة الكنيسة لتفسًن العهد اجلديد  24
 ٚٗصـ -أنطونيوس فكري: تفسًن رسالة بولس الرسول إىل أىل كولوسي  25
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وكانت الدافع لكتابة العديد من األعمال اإلشارة إىل الرسالة إىل الـًلودكيٌن أثارت العديد من املناظرات ]: [26]يف تفسًنه( Mills) مونتي ميلز
فسس" من النص. ىذا األمر ديكن ربذف كلمة "أ ٔ:ٔ. أبسط تفسًن يكمن يف حقيقة أن العديد من املخطوطات القددية يف أفسس األبوكريفية

, واألمساء يتم إدراجها بواسطة زبيكس الذي يرسل الرسائل إىل كنائس آسيا بافتراض أن الرسالة إلى أفسس كانت في الواقع رسالة عامةفهمو 
 [.املختلفة

[The reference to the letter to the Laodiceans has occasioned much debate and been the 
motivation for some apocryphal works. The simplest explanation is found in the fact that 
some ancient manuscripts of Eph 1:1 omit ‘Ephesus’ from that verse. This can be understood 
to suggest the epistle to the Ephesians was actually an encyclical epistle, the names 
being inserted as Tychicus delivered copies to the various churches in Asia.] 

 س عليها دليلالحظ أنو يقول أبسط تفسًن وال يقول أرجح تفسًن أو أصوب تفسًن فإن كل ما يقولو جمرد افرتاضات لي

ال سبيل لنا إلى معرفة مضمون الرسالة ة الِت من الودكية يف كولوسي, بولس يدعو أيضًا إىل ضرورة قراءة الرسال]: [27]وليام ماكدونالدتفسًن 
بعضهم أن "الرسالة إىل أفسس" ىي املقصودة ىنا. ذلك ألن بعض املخطوطات حذفت العبارة "إىل أفسس" من أفسس  يظن. المشار إليها ىنا

ثابة رسالة دوارة أو سيارة معدة لتقرأ يف عدة كنائس خمتلقة تضم مثًل . وىذا ما حدا بعض املفسرين إىل االعتقاد أن الرسالة إىل أفسس كانت دبٔ:ٔ
 [.أفسس, والودكية ومن مث كولوسي

 [ٕٛ]النجم: { َوَما هَلُم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإن يـَت ِبُعوَن ِإال  الظ ن  َوِإن  الظ ن  اَل يـُْغيِن ِمَن اقحَْقِّ َشْيئاً }يقول اهلل عز وجل يف كتابو الكرمي: 

أنو كانت  ولكن األكثر احتمااليظن البعض أن "الرسالة إىل كنيسة الًلودكيٌن" ىي الرسالة إىل أفسس, ]: [28]للكتاب المقدس التفسير التطبيقي
 [., إذ أن الرسول بولس كتب بعض رسائل أخرى مل تصل إليناليست بين أيدينا اآلنىناك رسالة خاصة إىل الكنيسة يف الودكية, 

الذين يف الودكية: كانوا يعيشون بالقرب من كولوسي لذا أرسل هلم بولس ربياتو كما أوصى بخن تقرأ ىذه الرسالة يف كنيسة ]: [29]ىنريمتى تفسًن 
 البعض بخن بولس كان قد أرسل إىل الودكية رسالة أخرى يف ذلك الوقت "والِت من الودكية تقرؤوهنا أنتم أيضاً". ظنالودكية, وقد كان ىذا سببا يف 

 وكخن لسان حالو يقول جُمرب أخاك ال بطل! [.فإن كان ىذا الرأي صحيحاً فهو يعني فقدان ىذه الرسالة المذكورة

 

 

 

                                                 
26 Mills, M. (1999). Colossians: A Study Guide to Paul's epistle to the Saints at Colossae (Col 4:15). Dallas: 3E Ministries 

 ٛٔٔٔصـ -كولوسي إىل الرؤيا   -اجلزء الثالث  -العهد اجلديد  -للمؤمن وليام ماكدونالد: تفسًن الكتاب املقدس  27
 ٜٕٙ٘صـ -التفسًن التطبيقي للكتاب املقدس  28
 ٖ٘ٗو ٕ٘ٗصـ -التفسًن الكامل للكتاب املقدس  -اجلزء الثاين  -مَت ىنري: العهد اجلديد  29
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الرسالة إىل الـًلودكيٌن, والِت سُبرر على الكنائس باسم "الرسالة ]طرح للعديد من األسئلة حول كيفية فقدان الرسالة:  [31](Martin) مارتنتفسًن 
م كما اعتقد ىاريسون  ىل مت تدمًنىا أو ٓٙ. ىل مت فقداهنا يف الزلزال الذي كان يف عام ألسباب ال نستطيع إال أن نخمنها مفقودةمن الودكية" 

ا ىي حظرىا عندما فقدت الكنيسة ىويتها املسيحية  ىل حفظت الرسالة يف الرسالة القانونية املعروفة باسم أفسس, كما يف قائمة ماركيون أم أهن
بوكريفية املعروفة باسم "الرسالة إىل الودكية"  ىل ىي رسالة مفقودة مكتوبة بواسطة إبافراس ولذلك نُبذت ألهنا من إنتاج كاتب غًن الرسالة األ
 [.؟ ال نعرفمن يستطيع أن يخبرنامعروف  

[The letter to the Laodiceans, thence to be passed on as “the letter from Laodicea,” is lost for 
reasons we can only guess. Was it lost in the earthquake of 60 c.e., as P. N. Harrison (see 
Bibliography) thought? Was it destroyed or suppressed when the church lost its Christian 
character (Rev. 3:14–22)? Does it survive in the (canonical) letter to the Ephesians, as in 
Marcion’s list, or in the apocryphal letter that goes under that name? Is it a lost letter, written 
by Epaphras and so discarded because it did not originate from a well-known author? Who 
can tell? We don’t know.] 

دور الكلوسيٌن كان أن يقوموا بقراءة الرسالة الِت ]يقول:  [31](Philip Comfort)فيليب كومفورت و (Bruce Barton) بروس بارتون
. معظم الدارسٌن ىذه لم تكن رسالة مكتوبة بواسطة ال الودكيين ولكن باألحرى كانت رسالة مبعوثة لهم حتى يمرروىا لكولوسيمن الودكية. 

أفسس ألن الرسالة إىل أفسس كانت مبعوثة لتمر على كنائس أسيا الصغرى. وىناك أيضًا احتمالية وجود يقرتحون أن الرسالة ردبا كانت ىي سفر 
)على سبيل املثال: نعم أنو على  بولس كتب رسائل عديدة ولكنها اآلن مفقودةرسالة خمصوصة مبعوثة للـًلودكيٌن, ولكنها ليست معنا اآلن. 

أو أن الرسالة لم تبق محفوظة حتى نضمها إلى العهد يٌن, ولكن اثنان منهم فقط يف الكتاب املقدس(. األرجح كان ىناك أربع رسالة إىل الكورنث
 [.ٕٕ-ٗٔ: ٖألن كنيسة الودكية يف وقت الحق مت انتقادىا لكوهنا فاترة, الرؤيا  الجديد

[The Colossians, in turn, were to read the letter from Laodicea. This was not a letter 
written by the Laodiceans; rather, it was a letter written to them that they were to 
pass on to Colosse. Most scholars suggest that the letter may have been the book of 
Ephesians because the letter to the Ephesians was to be circulated to all the churches in Asia 
Minor. It is also possible that there was a special letter to the Laodiceans, which we do not 
have. Paul wrote several letters that have been lost (for example, we know that there were 
probably four letters to the Corinthians, only two of which appear in the Bible). Or the letter 
may not have survived to be included in the New Testament because the church in 
Laodicea was later chastised for being “lukewarm” (Revelation 3:14–22(] 

 

                                                 
30 Martin, R. P. (1991). Ephesians, Colossians, and Philemon. Interpretation, a Bible commentary for teaching and 
preaching (Page 131). Atlanta: John Knox Press 
31 Barton, B. B., & Comfort, P. W. (1995). Philippians, Colossians, Philemon. Life application Bible commentary (Page 237). 
Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers 
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 الذي أورد أشهر رأيٌن حول تفسًن العبارة 
 يقول بخن الرسالة كانت لبولس وىي اآلن مفقودة ومال كثًناً ناحية الرأي الذي 
  ُحاً أن االعتقاد بفقدان رسائل لبولس ليس باألمر الغريب على الكنيسةوضِّ م 
  ًولكنها حقيقة واقعة يدركها العلماء جيدا 
 ( مل تبق ِمفوظة حَت نضمها إىل العهد اجلديددققوا جيداً يف عبارتو األخًنة) 
 سوء الرتمجة لذلك حرصت على عرض النص اإلجنليزي األصلي لكل مقطعوال أريد من أحد أن يتهمين ب 

 the letter may not have survived to be included in the New Testament 

كان ىناك الكثًن من التخمٌن حول رسالة بولس إىل الودكية. البعض اعتقد ]: [32]جند اآليت (Bratcher & Nida) نيداو براتشريف تفسًن 
الـًلودكيٌن" الرسالة الِت ربمل اآلن اسم أفسس أو فيليمون أو حَت العربانيٌن. مل ينتِو القرن الرابع حَت وجدنا رسالة مفربكة بعنوان "رسالة إىل  أهنا

ن الكتاب املقدس من القرن والغًن موجودة إال يف النسخ الـًلتينية, ولكنها كانت مكتوبة باليونانية يف األصل. الرسالة مت ضمها إىل النسخ الـًلتينية م
طخ ُمزوج السادس إىل القرن اخلامس عشر. الرسالة عبارة عن ذبميع غًن منطقي لعبارات بولسية, والِت يقول عنها "اليتفوت": غًن مضرة طاملا أن اخل

 [.تدميرىا التفسير األقرب إلى الصواب ىو أن الرسالة التي يشير إليها بولس مفقودة أو تمبالغباء ال يُعد مضراً. 

[There has been much speculation about this letter of Paul to the Laodiceans. Some have 
thought it is what is now called Ephesians, or Philemon, or even Hebrews. Already by the end 
of the fourth century there was a fabricated “Letter to the Laodiceans,” of which only Latin 
copies survive, but which was originally written in Greek. It was included in many copies of 
the Latin Bible from the sixth century to the fifteenth century. It is a mindless collection of 
Pauline phrases, which Lightfoot calls “quite harmless, so far as falsity and stupidity combined 
can ever be regarded as harmless.” The most likely explanation is that the letter Paul 
refers to here was lost or destroyed.] 

. ألن املسيحيون يف كولوسي باإلضافة إىل اآلخرين كانوا سيقرءوهنا. الِت من الودكية: وليس املكتوبة من الودكية]جند:  [33](Beet) ب يتيف تفسًن 
, والِت كانت سرتسل من الودكية إىل  فإنو ال يمكن إال أن تكون رسالة إلى الكنيسة ىناكوىؤالء اآلخرون بالتخكيد كانوا مسيحيٌن من الودكية. 

 [.تبفهذا يجعلنا نعتقد بقوة أن بولس ىو الكاكولوسي. وإن كانت كذلك, 

[That from Laodicea: not written from Laodicea. For it was to be read by the Christians at 
Colossæ as well as by others: also ye read. And these others must have been the Christians at 
Laodicea. It could only be a letter to the Church there; to be sent from Laodicea and read 
at Colossæ. And, if so, this injunction suggests very strongly that it was written by 
Paul.] 

                                                 
32 Bratcher, R. G., & Nida, E. A. (1993], c1977). A handbook on Paul's letters to the Colossians and to Philemon. Originally 
published under title: A translator's handbook on Paul's letters to the Colossians and to Philemon. Helps for translators; UBS 
handbook series (Page 107). New York: United Bible Societies 
33 Beet, J. A. (1999). Beet's Commentaries: Colossians (Col 4:16). 
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 املفسر بِيت يريد أن يقول لنا أن الرسالة ستخيت من الودكية ولكن الرسالة مل ُتكتب ىناك 
 نيسة ىناكالرسالة يف كنيسة الودكية من أجل املسيحيٌن الذين يف الك 
 ىذه الرسالة بالتخكيد كتبها بولس إىل رسالة الودكية, وإال فكيف عرف أن لديهم رسالة   

الرسالة مبعوثة الـ "رسالة من الودكية" مت مناقشتها كثًناً . آراء مبكرة تقول أن ]: [34]يف تفسًنه (Antony Ash) أنثوني آش ىذا املفهوم نفسو
كيف سيعرفها بولس تقول أن الرسالة من الكنيسة إىل بولس.  متأخرةنت سرتسل إىل كولوسي . آراء أخرى , ومن مث كامن بولس إلى الودكية

ىل افرتض أهنم سيقومون بكتابة رد حول قراءة الكلوسيٌن يف الكنيسة ىناك   بذلت ِماوالت عديدة من أجل كشف ىوية الرسالة باملقارنة  إذن؟
ناسب أي رسالة موجودة في العهد الجديد فمن المفترض أنها ضائعة, كما أن ىناك رسالة كورنثية حيث أنها ال تبرسالة أفسس وفيليمون. 

 [.أدت إىل ظهور رسالة ُمفربكة بعنوان "رسالة بولس إىل الـًلودكيٌن" الفجوة. ىذه مفقودة

[The “letter from Laodicea” has been much discussed. Early opinions held that it was sent 
from Paul to Laodicea, and then was to be sent from there to Colosse. Later opinion thinks 
it to be from the church in Laodicea. How would Paul know of it then? Did he assume they 
would reply to the reading of Colossians in the church there? Attempts have been made, 
inconclusively, to identify this letter with Ephesians or Philemon.4 Since it fits no New 
Testament epistle it is presumed to be lost, as was some Corinthian correspondence (1 
Cor 5:9; 2 Cor 2:4). This gap led to a later fabricated “letter of Paul to the Laodiceans”.] 

 την εκكًلمًا غاية يف األمهية خبصوص ترمجة عبارة )الِت من الودكية   [35]يف تفسًنه (Ernest Martin) إيرنست مارتنيقول أيضًا 
λ ο ικει ς :)[ الودكية  من الذي كتبها   الِت تشًن إىل تبادل وقراءة بعد الرسائل. ما ىي الرسالة الِت من ٙٔعدة أسئلة ِمًنة تنشخ من العدد

العبارة الُمترجمة إلى "من الودكية" ماذا حدث هلا  ملاذا ىذا األمر بتبادل وقراءة الرسائل  آراء خمتلفة على نطاق واسع وقد عقدت على مر القرون. 
)يقصد ىنا أن مصدر تعليم  المصدرالتكرار متضمن لرسالتين من نفس . تعني الرسالة التي عند الالودكيين, وليس رسالة من كنيسة الودكية

الرسالة من الودكية ىي رسالة من بولس إلى الودكية والتي ينبغي . قصارة جهدنا إلعادة بناء وجهة النظر الصحيحة ىي أن الكنيستٌن ىو بولس(
 [.ٌن الكنائس. يبدو أن بولس يرى الظروف مناسبة حبيث تكون ىناك فائدة من تبادل الرسائل بأن تُقرأ أيضاً في كولوسي

[Several baffling questions arise in verse 16 with reference to the exchange and reading of 
certain correspondence. What is the letter from Laodicea? Who wrote it? What happened to 
it? Why the directive to exchange and read the letters? Widely diverse opinions have been held 
through the centuries. (For a survey of the many ideas on this, see Lightfoot: 274–300.) The 
phrase translated from Laodicea means the letter that is at Laodicea (Blass-Debrunner: 
sect. 437), not a letter from the Laodicean church. The repetition of also implies two 
letters of similar origin. Our best reconstruction is to see the letter from Laodicea as a 

                                                 
34 Ash, A. L. (1994). Philippians, Colossians & Philemon. Outlines at beginning of each book. The College Press NIV 
commentary (Col 4:17). Joplin, Mo.: College Press 
35 Martin, E. D. (1993). Colossians, Philemon. Spine title: Colossians & Philemon. Believers church Bible commentary (Page 215). 
Scottdale, Pa.: Herald Press 
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letter from Paul to Laodicea that was also to be read at Colossae. Apparently Paul 
thinks the immediate conditions are such that there would be benefit in both letters being read 
in both settings.] 

ردبا كانت رسالة مبعوثة خصيصًا لكنيسة الودكية. إن كانت كذلك فهي مفقودة, وعلى ]حول حقيقة ضياع رسائل كثًنة لبولس:  [36]وليام باركلي
من المؤكد أن بولس كتب الكثير من الرسائل كنيسة الودكية ما زالت ِمفوظة لدينا.   الرغم من ذلك كما سنرى بعد قليل, ىناك رسالة مزيفة إىل

, وردبا كانت الرسالة إىل البد أن العديد من ىذه الرسائل مفقودةعاماً.  ٘ٔرسالة بولسية, تغطي ما يقرب  ٖٔ. ال َنلك إال أكثر مما نملك حالياً 
 [.الودكية ضمن ىذه الرسائل املفقودة

[It may have been a special letter to the Church at Laodicaea. If so, it is lost, although, as we 
shall shortly see, an alleged letter to Laodicaea still exists. It is certain that Paul must have 
written more letters than we possess. We have only thirteen Pauline letters, covering 
roughly fifteen years. Many letters of his must have been lost, and it may be that the letter 
to Laodicaea was such a one.] 

 اقحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاقحات

                                                 
36 The letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians. 2000, c1975 (W. Barclay, lecturer in the University of Glasgow, The 
Daily study Bible series, Rev. ed. (Page 172). Philadelphia: The Westminster Press  


