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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 

 روص املشيحية امُلبكُِّصخ النُِّشقة بَنمشاكل ُمتعلِّ :(02الـ)امُلحاضرة 

 بالتحريفالذين قاموا للُكُتب امُلقدَّسة و امُلبكِّر تحريفال -ء األول اجلز

[Because the early Christian texts were not being copied by professional scribes, at least in 
the first two or three centuries of the church, but simply by educated members of the Christian 
congregations who could do the job and were willing to do so, we can expect that in the 
earliest copies, especially, mistakes were commonly made in transcription.] Page 51. 

ة فَ رِ عْ ر الكنيسة, وإمنا دبَِ مْ ألقل يف أثناء القرنُت أو القرون الثالثة األوىل من عُ ُت, على افِ ًتَِ ّساخ مُْ خ دبعرفة نُ سَ نْ ن تُـ كُ وص املسيحية األوىل مل تَ صُ ألن الن  
و جْ خ األوىل, على وَ سَ و يف الن  ع أن  ق  وَ تَـ ن أن نَـ كِ مْ مُ ـن الة, فمِ م  هِ مُ ـة ألداء ىذه البَ غْ الر  و ة رَ دْ ع الكنسي لديهم القُ مَ تَ جْ ون للمُ مُ تَ نْ ُت يَـ مِ ل  عَ تَـ أشخاص مُ 

 وث.دُ خ شائعة الُ سْ كانت أخطاء الن    وص,صُ الُ 

Note 8: By professional I mean scribes who were specially trained and/or paid to copy texts as 
part of their vocation. At a later period, monks in monasteries were typically trained, but not 
paid; I would include them among the ranks of professional scribes. 

من  زءٍ جُ وص كَ صُ خ الن  سْ نَ َت قيامهم بِ ظِ ي نَ قابل ماد  خاص و/أو حيصلون على مُ  كلِ شَ ُت بِ بِ ر  دَ اخ الذين كانوا مُ سّ ف" ىؤالء الن  ًتَِ خ مُْ أقصد بقويل "ناسِ 
ي بُت يفِ رِ عْ ا يشملهم تَـ دب  ي؛ ورُ ماد   قابلٍ صلون على مُ م مل يكونوا حيَْ هُ ُت, لكنـ  بِ ر  دَ ة مُ ي  طِ ورة منََ صُ بان يف األديرة بِ ىْ ة, كان الر  رَ تأخ  وظيفتهم. يف فًتة مُ 

 ُت.فِ ًتَِ حْ مُ ـاخ السّ قات الن  بَ طَ 

 

 اآلتية: الحظ النِّقاط

 :التَّحريف الذي يحدث أثناء النَّسخ لسببين 

o :تغيَتات مقصودة أحدثها النّاِسخ السبب األول 

o األخطاء الن سخي ة غَت املقصودة الن اذبة عن: :الثاني ببالس 

 



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

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

 خطأ بسبب خداع بصري 

 Dittography )تكرار لسبب غَت مدد )حرف, كلمة, عبارة 

 Transposition )تغيَت يف الًتتيب )حرف, كلمة, عبارة 

 Haplography )قفزة عُت لسبب غَت مدد تتسبب يف حذف )حرف, كلمة, عبارة 

 Homoeoarchton ة. )كلمة أو عبارة(خطأ بصري بسبب البدايات املتشاهب 

 Homoeoteleuton ة. )كلمة أو عبارة(خطأ بصري بسبب النهاية املتشاهب 

 خطأ بسبب مشكلة في السمع 

 خطأ بسبب الّذاِكرة 

  ًبسبب ضعف حال الن ّساخ كانت األخطاء الن سِخي ة كثَتة جدا 

[Indeed, we have solid evidence that this was the case, as it was a matter of occasional 
complaint by Christians reading those texts and trying to uncover the original words of 
their authors.] Page 51, 52. 

وص صُ ة من مسيحيُت يقرأون تلك الن  ضَ شكاوى العارِ لبعض ال اًل ة على ذلك, حيث كانت )ىذه األخطاء( مََ غَ ة دامِ ل  يف القيقة, توجد لدينا أدِ 
 ون اكتشاف الكلمات األصلية للمؤلفُت.لُ اوِ وحيُ 

[The third century church father Origen, for example, once registered the following complaint 
about the copies of the Gospels at his disposal: The differences among the manuscripts 
have become great, either through the negligence of some copyists or through the perverse 
audacity of others; they either neglect to check over what they have transcribed, or, in 
the process of checking, they make additions or deletions as they please.] Page 52. 

خ األناجيل املوجودة ربت سَ نُ  بسببة يَ الِ وى التّ كْ ي لكنيسة القرن الثالث الش  مِ تَ نْ مُ ـل األب "أورجيانوس" الج  سَ يُ  - على سبيل املثال - يف إحدى املرات
 إّما ر األمحق للبعض اآلخر؛ كانواو  هَ و بسبب التـ  أ ,خّسا , إما بسبب إمهال بعض الن  ضخماً االختالفات بُت املخطوطات  عدد "لقد أصبح :يديو

 "يشاؤون ! كماون بالذف واإلضافة  ومُ , يقُ يقومون بالـُمراجعة بينماو , وأ ة ما نسخوه,عَ راجَ يهملون مُ 

Note 9: Commentary on Matthew 15.14, as quoted in Bruce M. Metzger, "Explicit 
References in the Works of Origen to Variant Readings in New Testament 
Manuscripts," in Biblical and Patristic Studies in Memory of Robert Pierce Casey, ed. 
J. Neville Birdsall and Robert W. Thomson (Freiburg: Herder, 1968), 78, 79. 

Bruce M. Metzger: Historical and Literary Studies (Pagan, Jewish and Christian), 
Copyright 1968 by E. J. Brill - Page 88, 89. 
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 اآلتية: الحظ النِّقاط

 م(412ت.  -م 581)ُوِلَد  ىذه شهادة من أورجيانوس 

 على الت حرِيفات اليت حدثت يف املخطوطات أي: شهادة يف وقت ُمبك ر يف الّتاريخ املسيحي 

   أوريجانوس قدَّم لنا ثالثة معلومات قيَِّمة جدا 

o :ضخم جداً  عدد االختالفات بُت املخطوطات األولى 

o :الن ّساخ كانوا ُمهملُت ال يقومون دبُراجعة املخطوطات الثانية 

o :الن ّساخ كانوا يقومون بتغيَت الن ُصوص عمداً  الثالثة 

  ًالحظ أن مثل ىذا الشكوى ما كان سيأيت إال إذا استفحل األمر فعال 

 أورجيانوس الـُمَبك ر فإذا كان األمر قد وصل هلذه الدرجة يف زمن 

  ُقد سة كان دُيارس منذ القدمي !ُتب الـمُ ىذا يعٍت أن ربريف الك 

 ,ر املسيحيصْ يف بداية العَ  دخ اليَ َنسْ خ سَ تاب يـُنْ كان الكِ ]. 42صـ  -, دار املشرق ببَتوت تابيقد الكِ إلى النَّ  مدخل  املهندس رياض يوسف داود: 
على  و  ض  عْ َم ب َ راكَ وتَ وص صُ على الن   يلدِ عْ يل والت َّ دِ بْ ير من التَّ اخ الكثِ سّ ل الن  خَ أدْ وخة, ولقد سُ نْ خ مَ , عن نُسَ ةدائيَّ ة بِ تابيَّ بأدوات كِ ون خُ سَ نْ وكانوا يَـ 

حىت  جديدٌ  ر كتابٌ دَ صْ ؛ فما إن يُ راءاتمن القِ  كبير    د  دَ عَ ت يف رَ هَ اليت ظَ  يلدِ بْ ال  بألوان التَّ قَ ث ْ م  آخر األمر  لَ صَ ص الذي وَ , فكان الن  آلخرا وِ ضِ عْ ب َ 
 [.باألغالط ة  ونَ ح  شْ مَ  خاتٌ سْ ر لو نُ شَ نْ تُـ 

[Origen was not the only one to notice the problem. His pagan opponent Celsus had, as 
well, some seventy years earlier. In his attack on Christianity and its literature, Celsus had 
maligned the Christian copyists for their transgressive copying practices: Some believers, as 
though from a drinking bout, go so far as to oppose themselves and alter the original text of 
the gospel three or four or several times over, and they change its character to enable 
them to deny difficulties in face of criticism. (Against Celsus 2.27)] Page 52. 
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" قبل ذلك بسبعُت سنة, ففي سياق كلسوسة, فقد أشار إليها أيضاً خصمو الوثٍت "لَ كِ شْ مُ ـيد الذي الحظ تلك الخص الوحِ مل يكن "أورجيانوس" الش  
ون  فُ ر  صَ تَ "بعض املؤمنُت يَـ سخ: ول الن  صُ ى على أُ د  عَ تَـ م أساليب تَـ هِ باعِ املسيحيُت الت   اخسّ " يف الن  كلسوس" ىجومو على املسيحية وأعماهلا األدبية, طعن

أو  مرّات أو أربع ص األصلي لإلجنيل ثالثالن   او رُ يـ  أنفسهم, فغَ وا( ناقضوصلوا إىل درجة أهنم عارضوا ) راب,كما لو كانوا يف جملس الحتساء الش  
وا خصائصو لِيََتَمك ُنوا , و أكثر  (42/  4 سوسكل)ضد  . د إليهم"قْ من إنكار الصعوبات مىت ُوج و النـ  غَت 

[What is striking in this particular instance is that Origen, when confronted with an outsider's 
allegation of poor copying practices among Christians, actually denies that Christians 
changed the text, despite the fact that he himself decried the circumstance in his other 
writings. The one exception he names in his reply to Celsus involves several groups of 
heretics, who, Origen claims, maliciously altered the sacred texts.] Page 52. 

ام  , عندمار يف ىذه الواقعة بالتحديد ىو أن "أورجيانوس"ظَ ت للن  فِ لْ مُ ـوال ة ي  خِ سْ سات الن  مارَ مُ ـرداءة الخبصوص  خارجي فٍ رَ من طَ مت ُمواجهتو هبذا االِّت 
د تلك القيقة يف كتاباتو األخرى. واالستثناء قَ تَـ و ىو نفسو قد انْـ م من أن  غْ ص, على الر  بُت املسيحيُت, أنكر أن يكون املسيحيون يف الواقع قد غَّتوا الن  

وص صُ وا الن  فُ حر   - م "أورجيانوس"عُ زْ حسبما يَـ  -  الذينُتقِ طِ رْ هَ مُ ـوعات من المُ ة جمَْ د  عِ ق بِ ل  عَ تَـ " يَـ كلسوسد على "ه يف سياق الر  الوحيد الذي يذكر 
 يث.بِ ة بأسلوب خَ سَ قد  مُ ـال

 , الكتاب الثاين, الفصل السابع والعشرون:كتاب أوريجانوس ضد كلسوس

The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Volume 4, Fathers of the Third Century, 
Origen Against Celsus, Book II, Chap XXVII. 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf04.vi.ix.ii.xxvii.html 

Ante-Nicene Fathers: http://www.ccel.org/fathers.html 

 أوريجانوس ينقل كالم كلسوس:

[After this he says, that certain of the Christian believers, like persons who in a fit of 
drunkenness lay violent hands upon themselves, have corrupted the Gospel from its 
original integrity, to a threefold, and fourfold, and many-fold degree, and have remodeled 
it, so that they might be able to answer objections.] 

وه عن وحر فُ  وا اإلجنيلدُ , وأفسَ جيرحون أنفسهم بأياديهم العنيفة ركْ سُ  يف نوبة أشخاصٍ  ن بعض املؤمنُت املسيحيُت, مثلإ بعد ىذا يقول الترجمة:
 .حىت يتمك نوا من اإلجابة على االنتقادات ,ووقاموا بإعادة تشكيل ,حرفوا اإلجنيل بدرجات وأشكال كثَتة جداً  ,حالتو األصلية

 

 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf04.vi.ix.ii.xxvii.html
http://www.ccel.org/fathers.html
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 أوريجانوس ير د على كالم كلسوس:

[Now I know of no others who have altered the Gospel, save the followers of Marcion, 
and those of Valentinus, and, I think, also those of Lucian. But such an allegation is no charge 
against the Christian system, but against those who dared so to trifle with the Gospels. And 
as it is no ground of accusation against philosophy, that there exist Sophists, or Epicureans, or 
Peripatetics, or any others, whoever they may be, who hold false opinions; so neither is it 
against genuine Christianity that there are some who corrupt the Gospel histories, and who 
introduce heresies opposed to the meaning of the doctrine of Jesus.] 

ن مثل ىذا لوسيان. لك أيضاً أتباع فالنتينوس, وأعتقد أتباعيون, و كر اأتباع م, أنا ال أعرف أشخاصاً آخرين قاموا بتحريف اإلجنيل إال: آلنا رجمة:الت
واألبيقوريُت أو  ُتالسفسطائي أن وجود يل. وكمااجناألب أن يعبثواظام املسيحي, ولكن ضد أولئك الذين ذبرأوا على ِّتمة ضد الن  ال يُعترب  ءاالدعا

 ,يجنيلاإلالتاريخ  ر ُفونالذين حيفهكذا أيضًا وجود  ,خاطئةالذين حيملون آراء  أولئك ضد الفلسفة,ال يُعترب ُِّتمة  أيا كانواالربيباتيُت أو آخرين 
 ال حُيسب على املسيحية القيقية. يسوعويُدخلون اهلرطقات الـُمضادة للعقيدة الاصة ب

 تية:اآل الحظ النِّقاط

 : قضية إنكار أورجيانوس لتحريف املسيحيُت للُكُتب الـُمقد سة أوال 

o ال خيفى على كل قارئ لكتابات أورجيانوس أنو يقوم بتوضيح االختالفات املوجودة بُت املخطوطات 

o فهل ىذه االختالفات جاءت من ربريف اهلراطقة للُكُتب الـُمقد سة 

o  أورجيانوس نفسو من قبل !أم جاءت من أجل السببُت الذين ذكرمها 

o ولكن أعتقد أن أورجيانوس مل يُرِد أن يذكر مهزلة الن ّساخ املسيحيُت ويعًتف باجلردية 

o ! خصوصاً أنو من الـُمفًتض عليو أن يرد على اد عاءات كلسوس وليس توثيقها 

 

 : اعًتاف أورجيانوس بأن ُىناك فعالً من قام بتحريف اإلجنيل ثانيا 

o أنا ال أعرف أشخاصاً آخرين قاموا بتحريف اإلجنيل إال: "أورجيانوس يقول" 

o أي أن األشخاص الذين ذكرىم أورجيانوس ُىم فقط الذين قاموا بالت حريف, حسب علمو 

o :وىل يعرف أورجيانوس كل الذين قاموا بالتحريف ؟ ونحن من حقِّنا أن نسأل سؤاال  في غاية األىمية 

o شخاص قاموا بتحريف اإلجنيل وال يعرف عنهم أورجيانوس ؟دبعٌت: أال دُيكن أن يكون ُىناك أ 

o ىل أورجيانوس ُميط بكل شيء علماً ؟ وال خيفى عليو شيء خبصوص اإلجنيل والن سخ والتحريف ... إخل ؟ 
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o :ُىناك من حر ف اإلجنيل فعالً  أورجيانوس أقر بأن في النهاية 

o  إلجنيل مىت نستطيع أن نقول اآليتباإلضافة إىل املقطع السابق لـ أورجيانوس من تفسَته: 

 املسيحيون املؤمنون قاموا بتحريف اإلجنيل أثناء الن سخ 

 والـُمهرطقون الكافرون أيضاً قاموا بتحريف اإلجنيل ... ولكن 

  ًحبسب وصف كلسوس, الت حريف الذي قام بو اهلراطقة عظيم جدا 

 

 : كلسوس للتحريف الذي حدث لإلجنيل  فوص ثالثا 

o املسيحيون املؤمنون إن ىذا التحريف البشع البيث قام بو كلسوس يقول 

o :ى ناك ملحوظة في غاية األىمية  ( "كلسوس يتكلم عن "اإلجنيلthe Gospel) 

o  :يقول عبارة ُمبهمة بعض الشيءto a threefold, and fourfold, and many-fold degree  

o ُت هلذا اإلجنيل ىو أهنم تركوه وكتبوا أناجيل أخرى ؟!ىل يقصد أنو كان ُىناك إجنيالً واحداً, وربريف املسيحي 

o " :وقاموا بإعادة تشكيلوالحظ أيضاً عبارة كلسوس( "and have remodeled it) 

o ىذا يعطي اإلحياء بأن كان ُىناك إجنيالً أصلياً مث أصبح ُىناك التحريف يف ىيئة أجنيل أو أناجيل جديدة 

o  عدلوا فيها وغَتوىايف اإلجنيل, أي: األناجيل األربعة و أم أنو يقصد أن املسيحيُت قاموا بتحر 

 

 : وصف أورجيانوس للتحريف الذي حدث لإلجنيل رابعا 

o  البشع البيث قام بو الـُمهرطقونأورجيانوس يقول إن ىذا التحريف 

o "الحظ أن أورجيانوس ترك الكالم عن "اإلجنيل" وتكلم عن "األناجيل 

o " :يلاجناألب أن يعبثوارأوا على الذين ذبالحظ عبارة أورجيانوس( "who dared so to trifle with the Gospels) 

o :قال أوريجانوس إن التحريف على شكلين 

 :ربريف التاريخ اإلجنيلي الشكل األول 

 :إضافة ىرطقات ضد يسوع الشكل الثاني 
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 حول تحريف الهراطقة للك ت ب الم قدَّسة: أمبروسيوس كالم

املركز األرثوذكسي  ,5٩4الكتاب الامس, الفصل السادس عشر, الفقرة  ,اجلزء الثاين ,شرح اإليمان المسيحيقف ميالن: القديس أمربوسيوس أس
 .5٩8صـ ,522نصوص آبائية  ,لدراسات اآلبائيةل

(. 24/  52)مرقس  إال اآلب" ,نوال االب ,وال املالئكة الذين يف السماء ,فال يعلم هبما أحد ,"أما ذلك اليوم وتلك الساعة فهم يقولون: مكتوبٌ ]
 أفسدوا الكتب المقدسةالذين . ولكن ليس من املستغرب أن الكلمات "وال االبن" ال تحويوطات اليونانية القديمة المخط  فإن أول كل شيء, 

 [.التجديفنشر مثل ىذا . ويبدو واضحاً متاماً أن سبب إضافتها ىو أيضا  قد أضافوا ىذه العبارة 

ً مفصاًل يبُت كل املخطوطات ى] في الهامش: ذه نقطة ىامة ينبهنا هلا القديس أمربوسيوس. وقد رجعنا إىل اإلجنيل باللغة اليونانية اليت حيوي جهازا
 [.المخطوطات بعضغير موجودة في اليونانية فوجدنا أن ىذه العبارة "وال االبن" 

 

 اآلتية: الحظ النِّقاط

 : س امليالديأمربوسيوس من آباء القرن الام أوال 

o " :وال االبن الكلمات وطات اليونانية القددية ال ربوياملخطُ إن عندما يقول" 

o  إىل القرن الرابع أو الثالث امليالدي -على األقل  -واضح جداً أن أمربوسيوس يتكلم عن خمطوطات ترجع 

o امس امليالديالـُمشكلة تكمن يف اآليت: لدينا خمطوطات من القرن الرابع امليالدي, ومن القرن ال 

 )املخطوطة السينائية )القرن الرابع 

 )املخطوطة الفاتيكانية )القرن الرابع 

 )املخطوطة السكندرية )القرن الامس 

 )املخطوطة البيزية )القرن الامس 

 )املخطوطة األفراديية )القرن الامس 

 )خمطوطة واشنجطون )القرن الامس 

o االبن" ىذه املخطوطات اليونانية ربوي الكلمات "وال 

o "ليس ىذا فحسب, بل أغلبية خمطوطات العهد اجلديد ربوي الكلمات "وال االبن 

o  ين وخمطوطات متأخرةالكلمات "وال االبن" تـَُعد على أصابع اليد يواملخطوطات اليت ال ربو 

 

 



 [8..... ] شرح كتاب: ربريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان
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 : املخطوطات القدديةو حول خبصوص كالمإذا كان أمربوسيوس صادقاً  ثانيا 

o طوطات اليت يتكلم عنها أمربوسيوس مجيعها اندثرتىذا يعٍت أوالً أن ىذه املخ 

o  ًوأن ربريف الـُمهرطقُت انتشر انتشار النار يف اهلشيم حىت وصل إىل مجيع خمطوطات العهد اجلديد تقريبا 

o ! وىذا يعٍت أن الكتاب الـُمقد س الذي بُت أيدينا اآلن حيتوي على ىرطقات, والمد هلل 

 : خبصوص كالمو حول املخطوطات القددية اً إذا كان أمربوسيوس كاذب ثالثا 

o "كاذباً دبعٌت أن املخطوطات القددية فعال ربتوي على عبارة "وال ابن 

o ولكنو قال إن املخطوطات القددية ال ربتوي على ىذه العبارة لينفي الش بهة 

o ! وىذا على أقل تقدير, اعًتاف صريح من أمربوسيوس بأن عبارة "وال االبن" ىرطقة 

 : أيضاً قد أضافوا ىذه العبارة  أفسدوا الكتب املقدسةالذين تأمل عبارة " رابعا" 

o ىذه العبارة توحي أوالً بكثرة ىؤالء الذين يقومون بتحريف الُكُتب الـُمقد سة 

o وكلمة "أيضاً" على وجو التحديد توحي بأن ىذه ليست اهلرطقة األوىل اليت أضافها الـُمهرطقون يف الُكُتب الـُمقد سة 

 خبصوص النص الذي يُناقشو أمربوسيوس سا :خام 

o  24/  52أمربوسيوس يُناقش الن ص املوجود يف مرقس 

o " وال املالئكة الذين يف السماءنعرف أنو يتكلم عن نص مرقس وليس عن نص مىت بسبب عبارة" 

o  حبسب ترمجة الفاندايك 23/  42حنن نعلم أن عبارة "وال االبن" غَت موجودة يف نص إجنيل مىت 

o "ولكن أقدم خمطوطات إجنيل مىت ربتوي على عبارة "وال االبن 

o : اآلن ن ريد أن نسأل سؤاال 
 الل بالنسبة لنص إجنيل مرقس, عدم وجود العبارة يف أقدم املخطوطات وأن ىذه ىرطقة ُمضافة لإلجنيل 

 فما ىو الل بالنسبة لنص إجنيل مىت ؟ أم أن كالم أمربوسيوس يعم اإلجنيلُت معاً ؟ 

 

 لنَّص في إنجيل متى وإنجيل مرقس بحسب أقدم المخطوطات:ا

  وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال مالئكة السماوات وال االبن إال اآلب وحده. 53/  46متى 

  آلب.وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن إال ا 54/  35مرقس 

 المد هلل الذي بنعمتو تتم الصالات


