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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 

 مُختصر الفصل األول

  والمسيحية والوثنية(الجزء األول )التوحيد واليهودية  –الدِّيانات الِكتابيَّة 
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 سبة ذلرم اإلذلياتادلسيح عليو السالم ىو يف أقل درجة بالن 
o حنن أيضاً بشر حتت آالم مثلكم 
o اآلب واالبن والروح القدس ليسوا يف مرتبة واحدة, لعال بعضهم على بعض 
o اآلباء األوائل كانوا يعتقدون بالتدين 
o :الفرق بُت بعض ادلصطلحات 

  ألوىية واحدةMonotheism 
  ألوىيات عديدةPolytheism 
  شخص واحدUni-Personal 
 ة أشخاص ثالثTri-Personal 

 

  الجزء الثاني )المسيح عليه السالم لم يأِت بجديد( –الدِّيانات الِكتابيَّة 
o الُكُتب الـُمقدَّسة اليهودية الـُمختلفة 
o أسفار العهد القدمي أول كتابات مت اعتبارىا كُمقدَّسة 
o ال نعرف بالتحديد عدداً ُُمدَّداً ذلذه الكتابات اليهودية 
o   كان: يقرأ, يدرس, يُفسِّر, يلتزم ويُعلِّم ىذه الكتب الـُمقدَّسةادلسيح عليو السالم 
o ادلسيحية ديانة يف األصل يهودية 
o ادلسيح عليو السالم علََّمو اهلل عز وجل 
o ادلسيح عليو السالم مل يأِت بأي عقيدة جديدة 
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o ادلسيح عليو السالم أخرب كثَتاً إن دخول احلياة األبدية بناءً على أعمال الناموس 
o الفتهاادل ُُ  سيح عليو السالم التزم بناموس موسى وأمر بتطبيقها وعدم 
o ادلسيح عليو السالم أمر بًتك تقليد الناس والتزام وصايا اهلل 
o ادلسيح عليو السالم خبصوص أحكما الشريعة كان إما يقوم بنسخها أو تشديدىا 

 

  ائد الرئيسية(نشر المسيحية والعق –الجزء األول )بولس  –المسيحية ديانة كتابية 
o  ًعدد الذين يستطيعون القراءة قليل جداً جدا 
o عالقة عدد األمِّيُِّت بإمكانية تأليف تالميذ ادلسيح عليو السالم لألناجيل ادلنسوبة ذلم 
o عالقة عدد األمِّيُِّت بسيطرة الكنيسة على شعبها وعدم السماح بًتمجة الكتاب 
o :أمِّيَّة التالميذ ووصف يوحنا وبطرس بأهنما 

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

o مراحل التعليم الالزمة إلنسان يهودي بسيط حىت يستطيع تأليف كتاب باليونانية 
o  اإلميان باخلرب, وكيفية نشر ادلسيحية 07/  01ُمناقشة نص روميا 
o بولس مل ُُيالف العقائد اليهودية الرئيسية 
o تقد بالثالوث وال بالتَّجسُّدبولس مل يع 

 وأن ال أحد إلوٌ إال واحد 
 ولكن لنا إلوٌ واحد: اآلب 
  ْحَنُْن أَْيضاً بََشٌر حَتَْت آالٍَم ِمثـُْلُكم 
  ِّنـَُبشِّرُُكْم أَْن تـَْرِجُعوا ِمْن َىِذِه األَبَاِطيِل ِإََل اإِللَِو احْلَي 
  َْمِديَُّة َوالَُىوتُوُ ُمْدرََكًة بِاْلَمْصُنوَعاتِ أُُمورُُه َغيـُْر اْلَمْنُظورَِة َوُقْدرَتُُو السَّر 
  ِفَالَِّذي تـَتـَُّقونَوُ َوأَنـُْتْم ََتَْهُلونَُو َىَذا أَنَا أُنَاِدي َلُكْم بِو 
 باسم عبدك القدوس يسوع 

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

 

  تستشهاد بكت  العهد القديم(الجزء الثاني )اال –المسيحية ديانة كتابية 
o إلو اليهود ىو اإللو الوحيد ادلستحق للعبادة 
o مات من أجل أن تربيرنا أمام اهلل عليو السالم ادلسيح 
o اإلنسان مات ُمقابل آدم اإلنسان عليو السالم ادلسيح 
o العودة السريعة للمسيح عليو السالم بعد رفعو 
o ابُمعتقد على حفظ ادلسيحيُت للكتـتأثَت ىذا ال 
o االستشهاد بكتب العهد القدمي 
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 أىم العقائد ال جند ذلا نصوص كتابية 
 اقتباسات ال نعرف مصدرىا 
 اختالف يف تفسَت النص 
 اقتباسات كتابية يف العهد اجلديد 

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

 

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

 تصرُّفات سيئة من ادلسيحيُت 
 احنرافات أخالقية 
 ارتداد وقضية ادلعلِّمُت الكذبة 

o ل بولس فيما بعد ُكُتب ُمقدَّسةمت اعتبار رسائ 
o رسالة بولس إَل أىل تسالونيكي ىو أول كتاب مسيحي بقي لنا 
o إصرار بولس على قراءة الرسائل على الشعب ادلسيحي 
o الرسائل كانت وسيلة يف غاية األمهية لربط ادلسيحيُت ببعضهم البعض 
o مراحل حياة بولس ورحالتو التبشَتية الثالثة 
o بشري من البداية وإَل النهاية العهد اجلديد: كتاب 
o تقسيم الرسائل ادلنسوبة إَل بولس إَل ثالثة أقسام 
o استقراء الرسائل من أجل معرفة سبب الكتابة 

 

  الجزء الرابع )رتسائل بولس المفقودة( –المسيحية ديانة كتابية 
o رسائل كثَتة مل يكتبها بولس فعالً ولكنها مكتوبة بامسو 
o  ًكتابة اسم شخص ما على الكتاب ليس دليالً على أن ىذا الشخص كتب فعال 
o أو حىت شاىد عيان عالقة ىذا باألناجيل اليت ال حتتوي على أي اسم وال أي ادعاء على أن الكاتب تلميذ 
o أناجيل كثَتة ورسائل كثَتة حتتوي على أمساء تالميذ ولكنها مرفوضة من الكنيسة 
o  دةرسائل كثَتة جداً مفقو 

 رسائل كتبها بولس لكنائس 
 رسائل مكتوبة لبولس من الكنائس 
 رسائل للمعلمُت الكذبة 
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o  كتبت إليكم يف الرسالة أن ال ختالطوا الزناة  00-9: 5كورنثوس األوَل 
o  هنا أنتم أيضاً ؤو واليت من الودكية تقر  06: 4كولوسي 

 

  ختلفة(الجزء الخامس )الكتابات المسيحية الم   –المسيحية ديانة كتابية 
o األناجيل عبارة عن تقاليد شفهية مت تدوينها منها الصحيح ومنها السقيم 
o ىناك أناجيل كثَتة جداً مت كتابتها حىت قبل األناجيل األربعة القانونية 
o  :طفولة3. أقوال, 2. قصص, 0أنواع األناجيل . 
o إجنيل توما القبطي قد يكون أقدم األناجيل الباقية لنا 
o  وادلصدر كيو "األناجيل اإلزائيةQ" 
o ح عليو السالم وذكره يف الديداخينظرية اإلجنيل ادلصدر وعالقتو بإجنيل ادلسي 
o احلديث باستفاضة عن أنواع الكتابات ادلسيحية األخرى 
o الكنيسة يف أيام بولس والكنيسة فيما بعد 
o عالقة ىذا بأن بولس مل يكتب تيموثاوس األوَل أو الثانية 
o  :ُمهرطق2, . أرثوذكسي0تعريف كلميت . 
o الفرق بُت الكتابات الدفاعية وضد اذلراطقة 
o سَت الشُّهداء, وعالقة االستشهاد بصحة العقيدة 
o عدم إمكانية معرفة عقيدة الشُّهداء ادلسيحيُت األوائل 
o  ًالـُمخالفُت ألثناسيوس كانوا ىم أكثر عدداً وانتشارا 
o العهد اجلديد التَّفاسَت ادلسيحية والـُمَبكِّرة وعالقة اذلراطقة بكتب 

 

 الجزء األول )بداية قانون مسيحي( –انون العهد الجديد ق 
o " كلمةScriptureكتاب ُمقدَّس ال يعٍت أنو موحى بو من اهلل " 
o ال يوجد أي نص يف العهد اجلديد بالكامل يقول أنو مكتوب بوحي 
o بو من اهلل استقراء الكتابات ادلسيحية األوَل دلعرفة أول من قال بأن العهد اجلديد موحى 
o أنواع الكتب بالنسبة للمسيحيُت 
o " معٌت كلمةCanon( "κ νωνقانون ) 
o عبارة "الُكُتب الـُمقدَّسة" يف العهد اجلديد ُتشَت إَل كتب العهد القدمي 
o التعليق على نص: كل الكتاب ىو موحى بو من اهلل 
o تطور مصادر السلطان والقانون عند ادلسيحيُت 

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

 

  الجزء الثاني )ماركيون وتكوين القانون( –قانون العهد الجديد 
o ادلسيحيون مل يهتمُّوا بكتابة قانون إال بعد ماركيون 
o ها ىرطقةمجيع الفرق ادلسيحية األوَل كانت تعتقد أهنا ىل األرثوذكسية وما ُُيالف 
o ماركيون الـُمهرطق استقى عقيدتو الكفرية من فكر بولس 
o :اختالف الفرق ادلسيحية حول 

 ادلسيح عليو السالم 
 اإللو الـُمستحق للعبادة 
 الكتب الـُمقدَّسة 

o الفرق بُت اختالفات الفرق اإلسالمية واختالفات الفرق ادلسيحية 
o  ُقدَّسةكيف أن ادلسيحي يستطيع أن يربر حتريفو للكتب الـم 
o اجلميع كان يقوم بتحريف الكتب الـُمقدَّسة 

 

 

  الجزء الثالث )القانون األرثودوكسي بعد ماركيون( –قانون العهد الجديد 
o العهد اجلديد كتاب بشري من البداية وإَل النهاية: اختيار ادلسيحيُت لالسم 
o تدرُّج اختيار الكتب الـُمقدَّسة 
o ةاستخدام اذلراطقة لألناجيل القانوني 
o ! األسباب التافهة الختيار أربعة أناجيل 
o الصراع الدائم حول أي الكتب جيب أن تكون قانونية 
o يوسابيوس ووضع قانون للكتب الـُمقدَّسة 
o أثناسيوس ووضع قانون للكتب الـُمقدَّسة 
o الـُمشكلة مل تنتِو من بعد أثناسيوس 
o ! الـُمشكلة ما زالت قائمة إَل يومنا احلايل 

 

 ت المسيحية )األغلبية المسيحية أمِّيَّة(ق راء الكتابا 
o الصراع الذي دار حول أي الكتب ىي القانونية والـُمقدَّسة 
o األغلبية الساحقة من عدد السُّكان كانوا ال يعرفون القراءة وال الكتابة 
o سبب عدم االىتمام بتعليم الناس القراءة والكتابة 
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o صعوبة حتديد معٌت عبارة: يعرف القراءة والكتابة 
o سوء حال النُّساخ يف القرون ادلسيحية األوَل 
o حال ادلسيحيُت األوائل من جهل وأمِّيَّة 
o صحة ادِّعاءات الـُمهرطقُت وعدم استطاعة الرد عليها 
o تأثَت انتشار األمِّيَّة وعدم احًتافية النسخ على إمكانية حتريف الكتاب 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


