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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 

 ُمدتصط الفصل الجإى

 ! املػٔحٔ٘ زٓاى٘ نتابٔ٘ = ّجب زضاغ٘ نٔفٔ٘ ّصْل الُهُتب إىل املػٔحٔني 
 يف أٓاميا احلالٔ٘ ّالتَّْظٓع يف العامل الكسٓه ّالطِّباع٘ ّاليَّؿط اليػذ 
 البس أٌ حيسث خطأ أثياء عنلَّ٘ اليَّػذ = إما خطأ مكصْز أّ غري مكصْز 
 ألٔف ّالتحطٓط ّاليَّؿط يف العامل الكسٓهمطاحل الّت 
 بطٔئ٘, غري زقٔك٘, ُمتعب٘ ! أّصاف عنلٔ٘ اليَّػذ يف العامل الكسٓه = 
 تفاّت مَاضات اليُّػار = قص٘ الطاعٕ ٍطماؽ 
 ططم الهتاب٘ يف العامل الكسٓه 

o عسو ّجْز عالمات تطقٔه 
o عسو ّجْز مػافات بني الهلنات 
o ٗاملدطْط٘ نلَا مهتْب٘ بأحطف نبري 

 إمهاىٔ٘ عنل أنجط مً إصساض ليفؼ الهتاب 
 نالو أّضجياىْؽ عً اليُّػار املػٔحٔني 
 نالو نلػْؽ عً ذبطٓف اإلجنٔل 
 نالو أّضجياىْؽ خبصْص نالو نلػْؽ 
 ٘نالو أمربّغْٔؽ عً ذبطٓف اهلطاطك٘ للُهُتب امُلكسَّغ 
 ٘ماضنٌْٔ ّذبطٓف الُهُتب امُلكسَّغ 
 لُهُتب امُلكسَّغ٘إٓطٓياّؽ ٓيكل ما فعلُ ماضنٌْٔ با 
 زْٓىٔػْٔؽ أغكف نْضٓيجْؽ ّذبطٓف نتابات اآلباء 
 األغباب اليت جعلت نتابات اآلباء يف املطتب٘ األخريٗ مً مصازض ىص العَس اجلسٓس 
 التَّعلٔل اهلامؿٕ ملْغْع٘ نتابات آباء ما قبل ىكٔ٘ علٙ أحس فكطات نتاب إٓطٓياّؽ 
 ٖتعلٔل متٙ املػهني علٙ إجنٔل متٙ العرب 
 ٘أغباب ذبطٓف األضثْشنؼ للُهُتب امُلكسَّغ 

o ٘ميع امُلَططكني مً اغتدساو الُهُتب امُلكسَّغ 
o ٕجعل الُهُتب امُلكسَّغ٘ أقطب مً الفهط األضثْشنػ 
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 عسو ّجْز ٖأ قْاىني حفظ حكْم طبع أّ ىؿط 
  الْغٔل٘ الْحٔسٗ لصّس التحطٓف -السُّعاء علٙ نل مً ُٓحاّل التحطٓف 

o ْٕتاليُّصْص األخريٗ م  ً غفط ضؤٓا ْٓحيا الالٍ
o ُزعاء ضّفٔيْؽ ُمرتجه أعنال أّضجياىْؽ 

 ٗاألخطاء العفْٓ٘ عسزٍا أنرب بهجري جسّا مً التحطٓفات املكصْز 
 ٖاليُّػار امُلحرتفني ّبسآات الكطٌ الطابع املٔالز 
 :ًتعلٔكات اليُّػار اليت ُتعبِّط ع 

o َّ٘عنلٔ٘ اليَّػذ عنلٔ٘ ُمنل 
o تِعب٘عنلٔ٘ اليَّػذ عنلٔ٘ ُم 

 ٍْ ِالّياغذ ُٓحطِّف اليُّصْص حبػب ّجَ٘ ىظط 
 ّجْز أخطاء نجريٗ جسّا دبعل الّياغذ ُٓحطِّف اليَّص يف ُمحاّل٘ للتصحٔح 

o ٘ٔأخطاء علن 
o ٘ٔأخطاء تاضخي 
o ٘ٔأخطاء جػطاف 

 الفطم بني تعامل امُلػله مع اليَّص الكطآىٕ, ّتعامل املػٔحٕ مع اليَّص الهتإب 
 ظطّف اليت دبعلُ ُٓحطِّف ّضنريِ مطتاح !املػٔحٕ َٓٔئ ليفػُ ال 

o املػٔحٕ ملٕء بالطّح الكسؽ 
o ِؾدص أخطأ قبلٕ ّأىا أصحح خطأ 
o ! الهتاب بؿطٖ ّاخلطأ فُٔ ّاضز 

 اغتحال٘ انتؿاف التحطٓف إال بؿاٍس 
 ! يف بعض احلاالت: اغتحال٘ تْقع ٍصا اليْع مً التحطٓف 
 ىٔ٘تْبٔذ اليُّػار علٙ التحطٓف يف املدطْط٘ الفاتٔها 
 املؿانل اليت ٓعاىٕ ميَا العَس اجلسٓس 

o ! مجٔع أىْاع التحطٓف مً مجٔع الصًٓ اغتدسمْا الهتاب 
o التَّحطٓف امُلبهِّط ّعلٙ ىطام ّاغع 

 تؿطح املؿانل اليت أزَّت إىل اللُّحْء لليكس اليصٕ مطاجع 
o ٘ٔؾيْزٗ ماٍط إغحام: خمطْطات الهتاب املكسؽ بلػاتَا األصل 

o تاب املكسؽْٓغف ضٓاض: ّحٕ اله 

o املَيسؽ ضٓاض ْٓغف زاّز: مسخٌل إىل اليَّكس الِهتإب 

o الهتاب املكسؽ: تطمج٘ اآلباء الٔػْعٔني, العَس اجلسٓس 

 

 



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

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

 :ٍٕصِ املطاجع قالت اآلت 
o ٘ٔضٔاع اليُّػذ األصل 
o أخطاء ّذبطٓف أثياء عنلٔ٘ اليَّػذ 

 ّٖاليَّػذ الٔس 
 تفاّت مَاضات اليُّػار 
 التَّحطٓف امُلتعنَّس 
  األخطاء ّالتَّحطٓفاتتطانه 

o ٘الفاصل العَّمين بني األصل ّأقسو خمطْط 
 ُِ ُُْصْل إىل األِصل َىِفِػ  اآلباء الٔػْعٔني: ّال ُِٓطجٙ يف حال مً األحْال ال
 فعله .ّٕ ُُْصْل عرب ُمدَتَلف املدطْطات إىل اليَّص األصل  ضٓاض ْٓغف زاّز: ٓتحتَّه علٔيا الطُُّنٌْ إىل ِعِله ىكس اليُُّصْص لل

ُُْصْل إىل أقطب ما ميهً مً األصل األّل  ىكس اليُُّصْص َٓسف إىل ال
 ! ُمحاّالت اليُّػار لتصحٔح األخطاء 

o ٍل انتؿف خطأ فعاّل ؟ ىعه 
 ُمحاّلتُ ىاجح٘, أعاز اليَّص لؿهلُ الصحٔح 
 ُ٘محاّلتُ فاؾل 

 ! إما أىُ اختاض ؾهاّل خاطئّا ناٌ مْجْزّا أصاّل 
 ٓهٌْ مْجْزّا مً قبل !إما أىُ اخرتع ؾهاّل جسٓسّا مل  

o ٍل نتؿف خطأ فعاّل ؟ ال 
 ! إما أىُ اختاض ؾهاّل خاطئّا ناٌ مْجْزّا أصاّل 
 ! إما أىُ اخرتع ؾهاّل جسٓسّا مل ٓهٌْ مْجْزّا مً قبل 

 :ٕتعكٔسات خبصْص الْصْل لليص األصل 
o ٘ٔضغال٘ بْلؼ إىل أٍل غالط 

 األصل ىفػُ قس ٓهٌْ ُمحطَّفّا 
 م إضغاهلا للهياسؼأخطاء يف اليَُّػذ اليت   
  :عنل ُىػذ نجريٗ جسّا قبل أقسو ُىػد٘ ّصلت إلٔياP46  ًو022م 

o إجنٔل ْٓحيا 
 أنجط إصساض مً ىفؼ الهتاب 
  امُلطاف 02امُلكسم٘ امُلطاف٘ ّاإلصحاح 
 الّلحامات امُلطاف٘ بني فكطات اإلجنٔل 
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 أٍّه أقْال باضت إٓطماٌ يف الفصل الّػابل:

[Anyone reading a book in antiquity could never be completely sure that he or she was 
reading what the author had written. The words could have been altered. In fact, they 
probably had been, if only just a little.] Page 46. 

[But the changes were made nonetheless, and the author's original words, as a result, may 
have become altered and eventually lost.] Page 56. 

[It had been in circulation, being copied sometimes correctly and sometimes incorrectly, for 
fifteen decades before any copy was made that has survived down to the present day. We 
cannot reconstruct the copy from which P46 was made.] Page 60. 

[Was it an accurate copy? If so, how accurate? It surely had mistakes of some kind, as did 
the copy from which it was copied, and the copy from which that copy was copied, and so 
on.] Page 60. 

[And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version 
is the best we can do, whether or not we have reached back to the "original" text.] Page 62. 

[This oldest form of the text is no doubt closely (very closely) related to what the author 
originally wrote, and so it is the basis for our interpretation of his teaching.] Page 62. 

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات


