الرد على تسجيل التشكيك في ردي
على اصالة خاتمة انجيل مرقس
البشير

مرقس 02-9:61

Holy_bible_1

طلب مني بعض االخوة األحباء االستماع الي تسجيل يحاول فيه البعض من المشككين تخطيء
ادلتي عن اصالة خاتمة انجيل مرقس البشير وعندما بدأت استمع الي التسجيل الذي يتعدى
الساعة أدركت أنه ما هو اال محاولة سفيهة للتدليس فهو تسجيل قلت به المعلومات وكثرت به
التدليس والشتائم ولكن هذا ليس باألمر الغريب على المسلمين الن لهم في ألفاظ رسولهم قدوة
حسنة وايضا تعلموا ان يتبعوا الكذب في ثالث حالت ومنها نصرت دينهم وايضا المعاريض
ممدوحة .ولكن لإلنصاف اشكر المشككين أنهم في سبابهم ولعانهم لم يستخدموا الفاظ الرسول
المكتوبة في صحيح البخاري ومسلم ولكن استخدموا شتائم اقل حدة .لن اعرض هذا الشتائم في
هذا الملف ولكن في هذه الملف أقدم فقط امثلة لبعض من كلمات المشككين والرد عليها.
اقول مشككين وليس مشكك الن بعضهم اجتمعوا وجمعوا هذه التدليسات ممن لهم الباع الطويل
في التدليس في موضوع النقد النصي للعهد الجديد وكلفوا احدهم ان يقولها لذلك فهم مشككين.
هذا يذكرني بنقاشات في موضوع مختص بعلم الجينات كنت اخوضه مع بعض من زمالئي الدكاتره
المختصين في هذا العلم ولكن عندما كانوا يفقدون الحجة وال يريدوا ان يحرجوا نفسهم على العام
اكثر من هذا كانوا يفكرون في وسيلة رد وكانوا يرسلونها مع بعض طلبة الماجستير ويتابعوا من
على بعد فلو نجح طلبتهم في الرد يكون انتصار لهم ولو فشل طلبتهم في الرد كالعاده ال يكونوا
خسروا او احرجوا النهم في الخلفية غير ظاهرين .فلهذا ستجدوني استخدم تعبير الجمع النهم
مجموعة اشتركوا في هذا.
المشككين لم يقدموا رد مكتوب وال حتى فيديو فيه صور ما يتكلموا عنه ولكنه تسجيل صوتي في
بعض الغرف االسالمية لهذا ساضع نص الكالم الذي في التسجيل الصوتى .اعتقد الرد بالتسجيل

الصوتي هو محاولة خبيثة لكي ينكروا تدليسهم ويكذبوا .وبالرغم من هذا التسجيل الصوتي يكفي
كدليل فاتمنى انهم يتمسكوا بشيم الرجال وال يتراجعوا عن ما صدر من افواههم.
وفي البداية ما هو الهدف من نقاشهم؟
هل الثبات ان االنجيل محرف؟ وهذا بالطبع غير صحيح وعندنا ادلة ضخمة على عدم تحريف
االنجيل ولكن حتى لو نجحوا في خداع بعضهم بهذا هل اثبات االنجيل محرف يثبت صحة القران؟
بالطبع ال فتاليف وتحريف القران مثبت وال خالف عليه.
ام هل الثبات ان المسيح لم يصلب؟
واسئل المشككين حتى لو اصريتم أن االعداد من  1الي  02مضافة وليست من كتابة مرقس
الرسول ولكن مرقس الرسول توقف عن عدد  8وهذا قاله المشككين نصا مرات كثيرة جدا .فهل
مرقس الذي شهدتهم انه كتب حتى عدد  8اال يقول ان يسوع المسيح صلب وقبر وقام في اليوم
الثالث؟
انجيل مرقس 9:
 9 69:و بعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و سالومة حنوطا لياتين و
يدهنه
 0 69:و باك ار جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس
 3 69:و كن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر

 4 69:فتطلعن و راين ان الحجر قد دحرج النه كان عظيما جدا
 5 69:و لما دخلن القبر راين شابا جالسا عن اليمين البسا حلة بيضاء فاندهشن
 : 69:فقال لهن ال تندهشن انتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا
الموضع الذي وضعوه فيه
 7 69:لكن اذهبن و قلن لتالميذه و لبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم
 8 69:فخرجن سريعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا
النهن كن خائفات
لو رفضتم فانتم تجادلوا في شيء مجادلة غبية عقيمة النه لو ثبت اصالة االعداد او ال في نظركم
فانتم لن تقتنعوا بصلب المسيح اصال ولو قبلتم فيجب ان تقروا ان المسيح بشهادة مرقس الرسول
صلب وقبر وقام وعندنا شهادة تاريخية بهذا من احد رسل المسيح.
فهذه الشبهات هي فقط محاوالت شيطانية فقط وهم مخدوعين النهم يتبعونه ويجعلون انفسهم
ادوات في يديه.

اول ما يبدا المشككين المسلمين يطالبوني بمناظرة معهم في النقد النصي للعهد الجديد وللبعض
من المسلمين في العهد القديم فأقول لهم كلهم ما قلته سابقا لكثيرين من امثالهم المسلمين
المنتفعين من المناظرات التي يسمها الكتاب المقدس المباحثات الغبية ,ان كان لكم سؤال في النقد
النصي سواء للعهد الجديد أو القديم تعالوا يوم الثالثاء الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك

في غرفة  In Jesus all things have become newواطرحوا اسئلتكم وبمعونة الرب
تحصلون على إجابة على قدر استطاعتي حتى لو اتيتم بمفاجات كعادتكم القديمة اما أسلوب
المناطحات البهيمية الذي تتبعونه وتطلقون عليه مناظرات انا ال اسمح لنفسي ان اقلل من عقلي
الذي وهبه لي الرب وانزل لهذا المستوى الغير ادمي عقليا من المناطحة البهيمية.
ولكن ذكر بعضهم معلومة فهو يقول إن اسمه بان عندي .وهذه لفتت نظري كيف يكون بان
عندي وانا ال اعرفه وال أعرف اسمه أصال .بل ال يوجد أي اسم في قائمتي عليه بان .ولكن هذا
ليس بغريب على اسلوبهم الغير امين في االتهامات .او بحثا عن الشهرة كالعادة.
يقولوا انى أحاول اوهم الناس ولكن من الذي يوهم الناس؟ هل الذي يقول جملة ويعرض فيها
نص ترجمة او صورة المخطوطة التي يتكلم عنها ام الذين يقتطعوا كالمي ويدلسوا فيه؟
ثانيا يقولوا أنى أحاول اوهم الناس أنى "شخص عالم" .من قال هذا؟ وهل يوجد تسجيل واحد قلت
فيه أنى شخص "حسب قولهم" عالم؟ ان لم يكن عندكم تسجيل فيه أقول أنى عالم فانتم مدلسين
كعادتكم في كل جملة تتفوهوا بها .انتظر دليلكم على جملتكم هذه واال تصبحوا اثبتم تدليسكم ألنكم
اتهمتوني بما لم أقول.
انا ال يهمني الشخص المتكلم سواء ضعفي او غيرى وال يهمني رأي الناس في ضعفي ولكن
يهمني المعلومة المقدمة.

يبداوا بتشغيل كالمي عندما أقول نص الشبهة .ويتهموني ويقولوا أن "ليس المشكلة هو غياب
نهاية انجيل مرقس البشير ولكن المشكلة هو وجود ست نهايات النجيل مرقس البشير وليس
نهاية واحدة".
وهنا أوضح شيء المشككين لم يفهموا كالمي او يفهموا ويتغابوا فانا ال انقد واحلل الست نهايات
فهذا لم يكن ال عنوان وال محتوى موضوعي السابق ولكنى كنت ارد علي شبهة قال فيها المشكك
إنجيل مرقس 02 – 1 / 9:

هذه الجزئية غير موجودة في المخطوطات المعول عليها والقديمة وسنري اآلن المخطوطات
واعترافات علماء المسيحية من جميع طوائفها بأن هذه الجزئية إضافة.

فان ال اناقش القراءات بالتفصيل واال لما كفي الملف الذي قدمته من  53صفحة ولكن كنت أرد
باختصار على شبهة قالها أحد المسلمين بان االعداد من  1الي  02ليس لها أصل فموضوعي
هو أن أقدم ادلة اصالة النهاية الموجودة في النص التقليدي وليس تفصيل الموضوع.
ولهذا فهم أصال يدينوننى بشيء هو ليس محور كالمي أصال .فهم يدعوا أنى اوهمت الناس
بشيء انا لم أتكلم عنه ألنه ليس موضوعي ولكن موضوعي هو اصالة النهاية التقليدية والرد
على ادعاء ان ليس لها أصل ففقط اكتفيت بتقديم أدلة اصالتها بتلخيص.

اما ادعائهم ان باإلضافة الي النهاية التقليدية (وهي نص اآليات من  1الي  02التقليدي) هناك
خمس نهايات اخر إلنجيل مرقس البشير فهم "ست نهايات" فهذا مختلف عليه بين باحثي النقد
النصي حسب نوع التقسيم.
فمثال بروس متزجر الذي هو مشهور من المدرسة النقدية (الغير مرجحة عندي ولكن استشهد
بها الن االستشهاد باعترافات المخالفين لي يجعل حجتي اقوي في اثبات كالمي) في كتاب
A Textual Commentary On p 102 The Greek New Testament
يقول ان هناك أربع نهايات
Four endings of the Gospel according to Mark are current in the
manuscripts.
اربع نهايات النجيل تبعا لمرقس توجد في المخطوطات
(1) The last twelve verses of the commonly received text of Mark are
absent from the two oldest Greek manuscripts (a and B),
اخر  90عدد الذين معتادين ان نستلم نصهم لمرقس غائبين من اقدم مخطوطتين يوناني
السينائية والفاتيكانية
(2) Several witnesses, including four uncial Greek manuscripts of the
seventh, eighth, and ninth centuries (L Y 099 0112 al), as well as Old
Latin k, the margin of the Harclean Syriac, several Sahidic and

Bohairic manuscripts, and not a few Ethiopic manuscripts ,continue
after verse 8 as follows (with trifling variations): “But they reported
briefly to Peter and those with him all that they had been told. And
after these things Jesus himself sent out through them, from east to
west, the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation.”
L Y 099 ( عدة شهود يشتملوا علي اربع مخطوطات يوناني من القرن السابع والثامن والتاسع
 وفي هامش السريانية االلهركيلينية وعدة من مخطوطاتK ) وايضا مخطوطة التيني قديم0112
 االتي مع8 الصعيدي والبحيري وليس قليل من المخطوطات االثيوبية تحتوي علي ما بعد عدد
 ظهر، بعد هذا. " أما هن فأعلن بإيجاز لبطرس والذين كانوا معه كل ما أمرن به: تغيرات تافهة
 اإلعالن المقدس وغير الفاسد، من المشرق إلى المغرب،يسوع لهم أيضا وأرسل بواسطتهم
"  آمين.للخالص األبدي
(3) The traditional ending of Mark, so familiar through the AV and
other translations of the Textus Receptus, is present in the vast
number of witnesses, including A C D K W X D Q P Y 099 0112 f13 28
33 al. The earliest patristic witnesses to part or all of the long ending
are Irenaeus and the Diatessaron. It is not certain whether
 المشهورة جدا من خالل الترجمة االمريكية والترجمات االخري للنص,النهاية التقليدية لمرقس
A C D K W X D Q P Y 099 0112  وموجودة في عدد ضخم من الشهود منها,المسلم

 .f13 28 33 alوالشهادات االولي لالباء لجزء او كل النهاية الطويلة مثل ارينيؤس والداتسرون
ليس مؤكد ما اذا كان.
(4) In the fourth century the traditional ending also circulated,
according to testimony preserved by Jerome, in an expanded form,
preserved today in one Greek manuscript. Codex Washingtonianus
includes the following after ver. 14:
في القرن الرابع النهاية التقليدية ايضا منتشرة ,تبعا لشهادة محفوظة مثل جيروم ,في صورة
مطولة موجودة االن في مخطوطة واحدة يوناني  .مخطوطة واشنطون وتشمل االتي بعد عدد
...694
اذا بروس متزجر من اكبر اساتذة المدرسة النقدية التي يستشهد بها دائما المشككين يقول اربعة
وليس ستة.
وفي النهاية ال يستطيع بروس متزجر ان يأخذ قرار فهو في تعليقه في
Metzger on UBS4
يقول
Variant Readings Within [Mark] 16.9–20
Since the passage 16.9–20 is lacking in the earlier and better
manuscripts that normally serve to identify types of text, it is not

always easy to make decisions among alternative readings. In any
case it will be understood that the several levels of certainty ({A}, {B},
{C}) are within the framework of the initial decision relating to verses
9 to 20 as a whole.
قراءات مختلفة في مرقس 02-1 69:
الن االعداد  02-1 69:غير موجودين في اقدم وافضل مخطوطات هذا عادة لتحديد انواع
النص ,فانه ليس من السهل اخذ قرار بين القراءات البديلة .على اي حال سوف يكون مفهوما ان
عدة مستويات من اليقين أ ب ج هم في اطار الق ار ار االول ضمن االعداد من 02 – 1
فهو هنا يقول ان القراءة التقليدية قد تكون مؤكدة او مرجحة او غير مؤكدة

ولكنه في مرة اخري بعد هذا بفترة قرب نهاية حياته يقول بروس متزجر
"6مترجمين كثيرين  ,و منهم انا  ,نؤمن بأن االعداد من  1الى  02تُعتبر ج أز شرعيا و حقيقيا
من العهد الجديد".
Christian History magazine , 1994

اما فليب شاف وهو أيضا من المدرسة النقدية "التي اكرر اني ال اقبل رايها كثير ولكن افضل
االستشهاد النهم مخالفين فعندما يعترفوا تكون شهادتهم اقوي" في كتاب
New testament text and translation commentary p 157
بعد عدد  8الذي يقول فيه
 8 69:فخرجن سريعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا
النهن كن خائفات
هناك خمس نهايات
 9ال يوجد نهاية مثل السينائية والفاتيكانية وبعض مخطوطات القبطي الصعيدي
 0القصيرة
'And all that had been commanded them they told briefly to those with
Peter. And afterward Jesus himself sent out through them, from the
east and as far as the west, the holy and imperishable proclamation
of eternal salvation. Amen".
"أما هن فأعلن بإيجاز لبطرس والذين كانوا معه كل ما أمرن به .بعد هذا ،ظهر يسوع لهم أيضا
وأرسل بواسطتهم ،من المشرق إلى المغرب ،اإلعالن المقدس وغير الفاسد للخالص األبدي.
آمين"

والشاهد عليها مخطوطة واحدة التيني قديم Itk
 3الطويلة التقليدية التي هي من عدد  1الي  02المعروفين
وادلتها التي كتبه فليب شاف هو
اإلسكندرية واالفرايمية وبي از ودلتا وثيتا ومجموعة  f13و 33ومخطوطات نص األغلبية وأسماء
اإلباء الذين قدمهم فليب شاف
Irenaeus Apostolic Constitutions (Epiphanius) Severian Nestorius
Ambrose Augustine
All
ارينيؤس وقوانين التالميذ وابيفانيوس وسيفيريان وامبروسيوس واغسطينوس
 4الطويلة التقليدية مع إضافة صغيرة في عدد ( 94وهذا دراسة نقدية للعدد )94
وهي مخطوطة واشنطون
 5كل من القصيرة والطويلة التقليدية معا.
وهم لمدا وابسلون و  283و  211وبعض مخطوطات القبطي الصعيدي
ولهذا المقارنة بين القصيرة النقدية والطويلة التقليدية فقط فأيضا عدنا الي نهايتين.

اما كتاب
A Student's Guide to New Testament Textual Variants
وهو كتاب نقدي أيضا لبروس تيري ولكنه يقول هناك اربع قراءات
include verses 9 through 20
02  الي1 تشمل عدد
EVIDENCE: A C D K W X Delta Theta Pi f1 f13 28 33 565 700 892
1010 Byz some Lect most lat vg syr(c,p,h,pal) most cop
omit verses 9 through 20
02  الي1 تحذف عدد
EVIDENCE: S B 304 2386 most Lect(?) syr(s) one cop(south)
include the following plus verses 9 through 20:
02  الي1 تشمل االتي باالضافة الي عدد
EVIDENCE: L Psi 099 0112 274margin 579 one Lect syr(h)margin
some cop
include the reading above and omit verses 9 through 20

تشمل االتي ولكن تحذف عدد  1الي 02
EVIDENCE: one lat
فهو يقسمها بتقسيم رباعي فقط
ورغم انه نقدي فانه يرجح اصالة النص التقليدي ويقول ان النص القصير ليس أسلوب مرقص
ولكن بالتدقيق نجد ان النص الطويل التقليدي هو ال يختلف عن أسلوب مرقس البشير على عكس
ما كان يقول النقاد سابقا (النقاد سابقا كانوا يقولوا ان النص الطويل ليس من أسلوب مرقس
ولكن ثبت العكس انه من أسلوب مرقس)
A close examination of style, however, reveals that it is not so
different in style from the rest of Mark as is sometimes claimed.

اما كتاب ريتشارد ويلسون وهو أيضا من المدرسة النقدية
NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS by type of manuscript
فيقسمها خمس نهايات
]9- omit verses 9-20
التي حذفت اعداد 02-9

אB 304 syrs copsa(ms) armmss geo1 geoA Clement Origen Eusebius
Epiphanius1/2 Jerome Hesychius Victor-Antioch AmmoniusAlexandria Euthymius mssaccording to Eusebius mssaccording to Severus
mssaccording to Jerome NRmg Rivmg

2- add Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως
ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι
δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς
αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.]
 ظهر يسوع، بعد هذا.التي اضافة "أما هن فأعلن بإيجاز لبطرس والذين كانوا معه كل ما أمرن به
 اإلعالن المقدس وغير الفاسد للخالص، من المشرق إلى المغرب،لهم أيضا وأرسل بواسطتهم
" آمين.األبدي
(itk Ἰησοῦς ἐφάνη)

3-add the preceding variant and verses 9-20]
02-1 التي اضافة السابقة وايضا اعداد
(L copbo(ms) (Ψ 274mg l1602 Ἰησοῦς ἐφάνη) 083 (099 copsa(mss) copbo(mss)
Ἰησοῦς ἐφάνη αὐτοῖς) 0112 579 syrh(mg) (ethmss ethTH Ἰησοῦς ἐφάνη

αὐτοῖς and ζωῆς for σωτηρίας. ἀμήν) [[WH]] TILC NM omit ἀμήν )

4 - add verses 9-20 with note or sign]
 مع مالحظة او عالمة02-1 كتبت عدد
f1 22 138 205 264 1110 1210 1221 1582 2346 2812 al armmss

5- add verses 9-20]
02-1 كتبت عدد
A C D K (W X Δ Θ Π f13 28 33 157 180 274text 565 597 700 892
1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242 1243 1253 1292
1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect
itaur itc itd(supp) itff2 itl itn ito itq vg syrc syrp syrh syrpal copbo copfay goth
armmss ethpp geoB slav (slavms add verses 9-11) Diatessarona
Diatessaroni Diatessaronn Justin? Irenaeuslat Rebaptism Asteriusvid
Aphraates Apostolic Constitutions Ambrose Didymusdub Epiphanius1/2
Severian Marcus Eremita Augustine Nestorius mssaccording to Jerome with

addition at Mark 16:14) mssaccording to Eusebius mssaccording to Severus
[NRtext] CEI ND Rivtext Dio Nv
. واضح انه ضخم02-1 اعتقد الكم الذي قدمه الصالة النهاية التقليدية من

مع مالحظة ان كتبت عدد  02-1مع مالحظة او بدون مالحظة يمكن ضمهم في نقطة واحدة
ويكون ايضا التقسيم اربعة.

اما ويالند ويلكر وهو الماني وينطق بااللماني فيالند فالكر ولكن استخدم نطقه االنجليزي الذي
يستخدمه االمريكان وهو أيضا من المدرسة النقدية فافرد لها كتاب من  49صفحة وهو قسمها 8
قراءات وليس  0او أربعة او خمسة واعتبر أي اختالف في أي عدد في النص من  1الي 02
اعتبره قراءة وهذا التقسيم لم يقوله حتى علماء النقد النصي
: 01, B, Sy-S, sams, armmss45%, geo2,بدون نهاية a) No ending
Eusmss, Hiermss
 : f1, 22, pc8, armmss15%النهاية التقليدية بمقدمة b) long ending with intro
: al59+بمقدمة اخري c) some other comment
: kالنهاية القصيرة فقط d) only the short ending
: A, C, D, K, P, X, D, Q, f13, 28,النهاية التقليدية فقط e) only long ending
33, 565, 700, 892, 1071, Maj, Lat, Sy-C?, Sy-P, Sy-H, bo,
armmss40%, geoB, goth, Eusmss, Bois
: W, Hiermssالنهاية التقليدية مطولة f) expanded long ending

: L, Y, 083, 099,اوال القصيرة ثم التقليدية g) first short then long ending
274mg, 579, L1602, Sy-Hmg, sa, bomss, aethmss
: noneاوال التقليدية ثم القصيرة h) first long then short ending
وهو بعد ان علق على مخطوطات واباء كثيرين
ولكن يالحظ في تقسيمه شمل احتمالية ال يوجد اصال عليها مخطوطات تشهد لها
وال يرجح في ص  97عدم وجود نهاية ويقول ان هذا صعب.
?Can a book end with ga.r
It is possible, but very rare. An aggravating factor is that the book not
only ends with ga.r, but with evfobou/nto ga.r! Can the "Good News" end
with "and they were afraid"? Hardly.
هل السفر ينتهي بخائفات؟
هذا ممكن ولكن نادر جدا .عامل يزيد من هذا هو ان الكتاب ليس فقط ينتهي بخائفات ولكن بهن
كن خائفات! هل ممكن خبر سار ينتهي ب هن كن خائفات؟ صعب.

وعلق على القراءة القصيرة ورفضها

It must be noted that the beginning of the shorter ending is in
contradiction to the ending of verse 86
8 يجب مالحظة أن بداية النهاية القصيرة يناقض نهاية عدد

اما فون سويدون فيكتب نهايتين فقط ويتماشى مع الطويلة

اما ديفيد بالمر فيقسما قراءتين
Here is a composite of all the endings of the gospel of Mark:
The Short Ending:
The Longer Ending:

اما كتاب
MULTI-APPARATUS on The Greek New Testament
فيقسما الي اثنين القصيرة والطويلة فقط
The Shorter Ending of Mark

Ad [1Παντα … σωτηριας. αμην]: om. אA B C D W Θ f

1.13

33. 2427 m

lat sy sams bo
❙ txt L Ψ 083. 099. 274mg. 579. l 1602 k syhmg samss bomss aethmss
✗ Φερεται που και ταυτα· L syhmg
❙ Εν τισιν αντιγραφων ταυτα φερεται· 099 sams
❙ Εν αλλοις αντιγραφοις ουκ εγραφη ταυτα· l 1602
❍ Ψ 083
✘ εφανη Ψ l 1602 k
❙ εφανη αυτοις 099 samss bomss aethmss
❐ ανατολων 274mg
❙ ανατολης ηλιου 099 samss aethmss
❍1 083 k syhmg samss bomss
❑ μεχρι Ψ
❍2 † L bomss
❙ txt Ψ 083. 099. 274mg. 579. l 1602 k syhmg samss boms

The Longer Ending of Mark

Ad [2(= 16,9-20)]: om. אB 304 k sys sams armmss; Eus Eusmss Hiermss

❙ [2(= 16,9-20)] add. p. [1Παντα δε … σωτηριας. αμην] L Ψ 099.
0112. 274mg. 579. l 1602 syhmg samss bomss aethmss
❙ [2(= 16,9-20)] add. p. 16,8: txt A C D W Θ f

13

33. 2427 m lat

syc.p.h bo; Irlat Eusmss Hiermss (ad f 1 al cf ✗)
✗ (post 16,8) Εν τισιν των αντιγραφων εως ωδε πληρουται ο
ευαγγελιστης εως οὗ και Ευσεβιος ο Παμφιλου εκανονισεν· εν πολλοις δε
και ταυτα φερεται f 1 (al)
❙ (post [1 … ]) Εστιν δε και ταυτα φερομενα μετα το εφοβουντο γαρ
L Ψ 0112. ( 099. l 1602 samss bomss)
ولكنه يستشهد ببروس متزجر وتعليقه
وأيضا ان تشيندوف مكتشف السينائية كتب االعداد كاملة
)(و هذا ما كتبته في ملفي

 فقسمتها خمسة ايضا بفصل التي كتبت الخاتمة الطويلة مع عالمة بالتي كتبتهاUBS4 نسخة
بدون عالمات

omit vv 9-20 02-1 حذفت عدد

אB 304 syrs copsa_ms armmss geo1, A Eusebius mssacc. to Eusebius
Epiphanius1/2 Hesychius mssacc. to Severus; Jerome mssacc. to Jerome

add the shorter ending only التي اضافة النهاية القصيرة فقط
itk

add the shorter ending and vv 9-20 02-1 التي اضافة النهاية القصيرة وايضا عدد
L Ψ 083 099 274mg 579 l 1602 syrh_mg copsa_mss, bo_mss ethmss, TH

add vv 9-20 with critical note or sign  مع تعليق نقدي او02-1 التي اضافة عدد
عالمة
ƒ1 205 and others

add vv 9-20 02-1 التي وضعت عدد
A C D (W with long addition, see footnote 4) Δ Θ ƒ13 28 33 157 180
565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505

2427 Byz [E G (H defectively) Σ] Lect itaur, c, d_supp, ff_2, l, n, o, q vg syrc, p, h,
pal

copbo, fay armmss ethpp geoB slav (slavms add only 16.9-11)

Irenaeuslat mssacc. to Eusebius Asteriusvid Apostolic Constitutions
Didymusdub Epiphanius1/2 Marcus-Eremita Severian Nestorius mssacc.
to Severus

; Rebaptism Ambrose mssacc. to Jerome Augustine

اما روجر اومانسون وهو أيضا من المدرسة النقدية في كتاب
A Textual guide to the Greek New Testament
 يقول ان هناك اربع نهايات ولكنه يقسمهم قراءتين القصيرة والطويلة ويحللهم923 بداية من ص
مقطع مقطع ويقسمهم درجات
A = the text is certain مؤكد صحيح
B = the text is almost certain تقريبا صحيح
C = the committee had difficulety in deciding which variant to place in
the text يوجد صعوبة في تحديد النص الصحيح
فقال ان
 اي مؤكد صحيحA  هو اعتبرهم95  و94  وحتى1 من عدد

عدد  97هو  Bاي تقريبا صحيح
عدد  98هو  Cصعب تحديده
عدد  91هو  Cصعب تحديده
عدد  02هو  Bتقريبا صحيح

اما كتاب دكتور توماس هوالند
Crowned with glory
وهو من المدرسة التقليدية بداية من ص  948فهو أيضا فعل مثلما اتبعت وركز فقط على النهاية
التقليدية وقدم ادلة اصالتها .ولم يتكلم عن تقسيم.

اما في الموقع التقليدي لنسخة كينج جيمس الذي يشترك فيه مجموعة كثيرة جدا من علماء
المخطوطات التقليديين فهو أيضا يناقش فقط النهاية التقليدية بالتفصيل ويقدم ادلة على اصالتها
مثل االسلوب الذي اتبعته.
Where Mark 16:9-20 is found:
Men like John MacArthur and others make false claims that Mark 16:9-20
is not found in any old manuscripts. Once again when a person does not

do real studies which can yield truth they remain ignorant as anyone can
be. Mark 16:9-20 is found in many ancient manuscripts, in fact, 620 of
them. A very partial list is below.

Byzantine Text (450-1450 A.D.)
A 02 - Alexandrinus - Fifth century
C 04 - Ephraemi Rescriptus - Fifth century
D 05 - Bezae Cantabrigiensis - Fifth century
K 017 - Ninth century
Q 026 - Fifth century
W 032 - Fourth/fifth century
X 033 - Tenth century
Delta 037 - Ninth century
Theta 038 - Ninth century
PI-041 - Ninth century
28 (Minuscule) - Eleventh century
33 (Minuscule) - Ninth Century
137 - (Minuscule) - Twelfth Century

138 - (Minuscule) - Eleventh Century
565 - (Minuscule) - Ninth century
700 - (Minuscule) Eleventh century
892 - (Minuscule) - Ninth century
1010 - (Minuscule) - Twelfth Century
1110 - (Minuscule) - Eleventh Century
1210 - (Minuscule) - Eleventh Century
1215 -- (Minuscule) - Thirteenth Century
1216 - (Minuscule) - Ninth Century
1217 - (Minuscule) - 1186 A.D.
1221 - (Minuscule) - Eleventh Century
1582 - (Minuscule) - 948 A.D.

Where Mark 16:9-20 is omitted
Aleph 01 - Sinaiticus - Fourth century
B 03 - Vaticanus - Fourth century
304 - Minuscule Twelfth century
2386 - (Minuscule) - Eleventh Century

Early Patristic Evidence (Revision Revised - Dean Burgon - page 423)
2nd Century - Justin Martyr - Irenaeus - Tertullian
3rd Century - Hippolytus - Vincentius at the Seventh Council of Carthage
258 A.D. - Acta Pilati - Apostolical Constitutions
4th Century - Eusebius - Macarias Magnes - Aphraates - Didymium The Syriac Acts of the Apostles - Epiphanius - Leontius - Ambrose Chrysostom - Jerome - Augustine
5th Century - Leo - Nestorius - Cyril of Alexandria - Victor of Antioch Patricius - Marius Mercator
6th Century - Gregentius - Prosper - John of Thessalonica - Hesychius
- Gregentius - Modestus, Bishop of Jerusalem

Early Bible Versions which contain Mark 16:9-20
2nd Century - Old Latin and Peshitta Syriac versions, Tatian’s
Diatessaron
3rd Century - Coptic and Sahidic versions

4th Century - Curetonian Syriac and Gothic versions, Syriac table of
Canons
5th Century - Armenian version (some copies), Philoxenian Syriac
6th and 7th Centuries - Georgian and Ethiopic versions
وفي النهاية يؤكد اصالتها بطريقة قاطعة
هذا باإلضافة الي كم كبير من علماء المخطوطات التقليديين الذين قدموا ادلة اثبات اصالة النهاية
التقليدية.
ولهذا عندما قال المشككين انهم ست واتهمونى بالتضليل فهم أخطأوا في نقطتين
أوال انهم ليسوا ستة ولكن تقسيمهم مختلف عليه واكثرهم قسمها  0او  4او لم يقسم واهتم
بالتقليدي كما قدمت بكل هذا الكم من المراجع فهم دلسوا في اتهامي.
ثانيا ادعاء أنى اضلل يكشف جهلهم ألنهم لم يق اروا هذه المراجع ويعرفوا ان المدرسة التقليدية
التي أنتمي اليها تشرح بتدقيق وبأدلة لماذا النهاية التقليدية هي الصحيحة.

يكمل المشككين ويقولوا اول نهاية وهي عدم وجود نهاية وهي اصح النهايات ويقولوا عنها أن
اسمها في علم النقد "النو اندنج" وهذا ليس اسمها الدقيق فهم يخلطوا كالم عربي بانجليزي ولكن
مثلما قال باحثي المخطوطات مثل فليب شاف اسمها
End at 16: 8

او االسم األكثر شيوعا واستخدمه اكثر من كاتب
Omit verses 9 - 20

ويسمى الثانية اللونج اندنج وهذا أيضا خطا فاسمها
Traditional longer ending
ويسمى الثالثة الشورت اندنج وهي اسمها
Shorter ending
ويقولوا امامكم صورة لبحث العالم "بلن فيلكر" (حسب نطقه) ولكن ال يوجد صور وال شيء ما
رفعوه على اليوتيوب فهل هي صورة خيالية ام ماذا .غالبا يقصدوا  Wieland walkerونطقه
بااللماني فيالند فالكر ونطقه باالنجليزي ويالند والكر وليس بلن فيلكر .وساستخدم النطق
االنجليزي.
المهم انهم يستشهدوا ببحثه ص  3وهذا ما قلت لحضراتكم سابقا ان له كتيب مستقل في نهاية
انجيل مرقس باسم
The various endings of Mk
وصفحة  3وهذه صورة من الفهرس نفسه

فهو شاهد خطا منهم
ولكن المشككين يدعوا انهم  :ويستشهدوا ب ويالند والكر ص  3ورغم انه يقول  8تقسيمات
وصورة الصفحة

فهل نقلوا بدون امانه فقالوا ستة وامامهم ثمانية او انهم ال يعرفون العدد!

ويستمر المشككين في إعادة تعبير أنى دلست ألني اخفيت بقية النهايات ويقولونها م ار ار وتك ار ار

رغم أنى كما قلت هذا ليس موضوعي أصال والمشكك األول الذي كتب الشبهة من عدة سنين
ورديت عليه وقتها هو لم يتكلم عن بقية القراءات فلم اتطرق اليها .هو شكك فقط في اصالة
النهاية التقليدية فكان ردي ادلة اصالة النهاية التقليدية فقط.
والغريب بعد هذا يدرك المشككين في الدقيقة السادسة ان موضوعي هو الرد على اصالة االعداد
من  1الي عشرين ولهذا يقولوا انهم سيعملون محاضرة اخري منفصلة عن بقية القراءات .فهم
اعتبروا اسلوبي تدليس ألني لم أركز على بقية القراءات النقدية الغير مهمة في هذا الجزء ولكن
هي موضوع اخر رغم انهم أنفسهم اتبعوا نفس األسلوب .ما علينا.

ثم يعلق المشككين على أنى قلت ان ادلة اصالة هذه المخطوطة باآلالف فيقولوا "االف ايه بس
بروس تيري قال  9:وفي  "0: UBSواتسائل الم يلفت نظرهم ان بروس قال  9:و 0: UBS؟
الم يحرك ذلك تفكيرهم قليال ليدركوا ان هؤالء يقدموا امثلة على الشهادات باصالتها وليس كل
الشهادات النهم يتكلموا باختصار؟
بفرض أن بروس تيري تكلم عن  9:ولكنه لم يقل ان ادلتها  9:فقط.
ولكن هل بروس تيري تكلم عن  9:فقط ام يدلس المشككين كالعادة؟
هذا ما قاله بروس تيري
TEXT: include verses 9 through 20
EVIDENCE: A C D K W X Delta Theta Pi f1 f13 28 33 565 700 892

1010 Byz some Lect most lat vg syr(c,p,h,pal) most cop

فهل هذه الشهادات تساوي  9:فقط؟ ام يعاني المشككين من ضعف القدرة على العدد؟
االرقام المذكورة بعضها لمخطوطات فردية وبعضها لمجموعات من المخطوطات كلها تشهد على
اصالة النهاية التقليدية
فتيري قدم  95مخطوطة فردية و 7مجموعات
فالبيزنطية  Byzمجموعة من  7مجموعات لوحدها اكثر من الف
ويقول تعليقه " RANK: "Aالذي يعني اصالة النهاية التقليدية مؤكد
ولكن في المقابل كم دليل قدمه تيري عن التي ال يوجد فيها؟

NOTES: omit verses 9 through 20
)EVIDENCE: S B 304 2386 most Lect(?) syr(s) one cop(south
قدم  5فردي ومجموعتين

قدم كم دليل على النهاية القصيرة؟

NOTES: include the reading above and omit verses 9 through 20
EVIDENCE: one lat
قدم واحد فقط

فهذا هو بروس تيري الذي يستشهد به المشككين ويدلسوا في عدد األدلة التي قدمها يشهد ضدهم
ويكشف تدليس المشككين

اما  UBSالذي يدعي المشككين انها قالت يوجد  0:دليل فقط عن النهاية الطويلة فحتى لو
تكلمت  UBSعن  0:دليل ال يعني انهم فقط االدلة ولكن هذه الترجمة لم تقل ذلك فهذا كالعادة
تدليس من المشككين باالسلوب الذي تعودنا عليه الن دينهم يحلل الكذب وايضا المعاريض
ممدوحة بكالم رسولهم فهذا طبيعي ان نجدهم يكذبوا ويدلسوا
هذا نص كالم UBS
ƒ1 205 and others
A C D (W with long addition, see footnote 4) Δ Θ ƒ13 28 33 157 180
565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
2427 Byz [E G (H defectively) Σ] Lect itaur, c, d_supp, ff_2, l, n, o, q vg syrc, p, h,
)copbo, fay armmss ethpp geoB slav (slavms add only 16.9-11

pal

Irenaeuslat mssacc. to Eusebius Asteriusvid Apostolic Constitutions
Didymusdub Epiphanius1/2 Marcus-Eremita Severian Nestorius mssacc.
; Rebaptism Ambrose mssacc. to Jerome Augustine

to Severus

هل االدلة التي قدمتها هي 0:؟ اما مشكلة في عدم القدرة على العد أيضا؟
االرقام المذكورة بعضها لمخطوطات فردية وبعضها لمجموعات من المخطوطات كلها تشهد على
اصالة النهاية التقليدية
هي قدمت  33دليل فردي و  90مجموعة و 8من اإلباء فهل هذا = 0:؟

اما هي وضعت ادلة الحذف
B 304 syrs copsa_ms armmss geo1, A Eusebius mssacc. to Eusebiusא
Epiphanius1/2 Hesychius mssacc. to Severus; Jerome mssacc. to Jerome
ثالثة فردي و أربع اجزاء من مجموعات و ثالث اباء بتعليق انه منقول عنه

التي إضافة النهاية القصيرة
itk
أي مخطوطة واحدة

التي إضافة االثنين القصيرة والطويلة
L Ψ 083 099 274mg 579 l 1602 syrh_mg copsa_mss, bo_mss ethmss, TH

وهنا اشرح للمشككين ما كنت اعنيه باالف باختصار ايضا
المخطوطات التي كتبت عدد  1الي  02بالخط الكبير
A
C
( Dبنصيها اليوناني والالتيني)
K
( Wمع اضافة صغيرة في عدد )94
X
Δ
Θ
Π
= تسع

مجموعة  f1وهي  9و  998و  939و  021و  025و  870و  884و  9580و  0913و
92 = 0540
مجموعة  f13وهي  93و  :1و  904و  032و  34:و  543و  788و  80:و  808و
 9:81و  183و 90 = 9721
اي العدد حتى االن = 39
بقية مخطوطات الخط الصغير
22 28 33 138 205 264 1110 1210 1221 1582 2346 2812 157 180
274 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241
1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148
2174 2427
= 49
االجمالي  70حتى االن
اتدرج معكم الني اعرف صعوبة العدد الكبير
 Byzمن القرن الرابع حتى زمن الطباعة وهذه لوحدها لهذا االصحاح  9443وهذا الرقم يتغير
باالزدياد كلما اكتشفوا مخطوطات حديثة كل بضعة شهور

من يريد ان يراجع ارقامهم يعود الي ملف مقدمة النقد النصي الجزء الثامن عشر مخطوطات الخط
الصغير
ولو وضعت ارقامهم هنا مع اين توجد كل مخطوطة الستغرق ذلك اكثر من  922صفحة
وصلنا الي  9595مخطوطة حتى االن يوناني
ويشهد موقع text excavation
These are just a few of the more than 1,500 manuscripts
that include Mark 16:9-20.
فمخطوطات يوناني فقط اكثر من  9522مخطوطة بها النهاية التقليدية
فكيف يدلس المشككين ويقولوا  9:فقط؟
اكمل
مخطوطات القراءات الكنسية
 Lectوعدد التي تحتوي على هذا االصحاح 943:
وصلنا الي 3359
اعتذر الني اعرف ان الرقم تعدى مستوى البعض من المشككين في القدرة على العدد ولكن اكمل
الترجمات القديمة بداية من

الالتينية القديمة التي بدات منذ منتصف القرن الثاني الميالدي
itaur itc itd itff2 itl itn ito itq
تساوي 8
مخطوطات الفلجاتا vg
وهذه لوحدها يتعدى التي بها االصحاح كامل  8829مخطوطة
السريانية
منها
syrc syrp syrh syrpal
والبشيتا لوحدها مخطوطاتها التي تحتوي على هذا االصحاح 352
القبطي البحيري والفيومي
copbo copfay
وعدد مخطوطاتهم اكثر من  922حتى االن
االرمنية 9587
الغوصية :
االثيوبية اكثر من 9222

الجوارجينية 7
السالفينية 4929
وعددهم حتى االن  91399مخطوطة
هذا باالضافة الي مخطوطات الدياتسرون من القرن الثاني الميالدي سواء العربي او الالتيني او
الدوتش او غيرهم بمخطوطاتهم القديمة هذا باالضافة الي اقتباسات االباء من عدد  1الي 02
ولكن ال اريد ان اثقل عليكم فيكفي مخطوطات نصية على عبر التاريخ من القرن الثاني وحتى قبل
زمن الطباعة مقدارها اكثر من  91399مخطوطة ولهذا عندما اقول ادلة بالالاف فها هم امامكم
باالالف ويوناني فقط اكثر من  .9522ولو كان عندكم اشكالية في العدد النكم ال تستطيعوا ان
تعدوا مثل هذا الرقم الضخم تستطيعوا ان تقربوه الي  91222للتسهيل عليكم فهو رقم 91
وامامه ثالث اصفار يعني تسعة عشر الف تقريبا.

ثم يظهر المشككين بعض التراجع النهم يعرفوا ان ادلتها كثيرة فيقولوا المشككين الشواهد يجب ان
تقيم وتوزن وال تعد ويستشهدوا بكالم بروس متزجر وكيرت االند وبارب ار االند
ويقول المشككين بمعنى قد يكون الشواهد النقدية قليلة ولكن لها قيمة عالية وناخذ بها
فلماذا المشككين ال يطبقون كالمهم؟ قدمت ادلة على اصالة القراءة التقليدية من القرن الثاني
يتعدي  91222بداية من القرن الثاني وبعضها شهاداته قوية جدا فلماذا لم يدرسوا هذا قبل ان
يتكلموا في اصالة االعداد؟

فلو سناخذ بالقدم فعندنا ادلة على قدم واصالة االعداد ولو سناخذ بالتوزيع الجغرافي ايضا سنجد
انها تشهد الصالة االعداد من حيث التوزيع الجغرافي الضخم فكل المناطق سواء الغربية
والبيزنطية وايضا القيصري باالضافة الي المناطق المعزولة كلها تشهد الصالته.
اما النص النقدي سواء قراءة الحذف او القصير ففقط تشهد له بعض ادلة االسكندري وبقية ادلة
االسكندري ايضا تشهد الصالة النص التقليدي
فلماذا لم يقول المشككين اسلوب تقييم المخطوطات الذي يريدونه؟ ام يقولوا قاعدة عام يخدعوا
بها البسطاء وال يشرحون لهم كيف يطبقونها النهم ال يعرفون او ال يستطيعون النها ستشهد
ضدهم.
بدون ما أن يكمل المشككين يتوقفون الن تماديهم سيظهر تدليسهم في اسلوب التقييم.
يتهمنى المشككين ان كالمي ليس علمي الني ال استطيع ان اقيم المخطوطات بوزنها وليس
بعددها رغم انه بعدها يزيع كالمي صوتيا الذي اقول فيه اني سابدا من القديم للحديث وهذا
اسلوب تقييمي بناء على قاعدة االقدم هو االصح .اي اتهموني بشئ وعندما شغلوا نص كالمي
بعدها كنت اتبع القاعدة التي اتهموني باني اجهلها .يا له من تدليس.

ثم يذيعوا كالمى عن الترجمات وابدا بالعربي التي اقول انه موجود نصا في الترجمات العربي حتى
النقدية منها مثل اليسوعية.

فيقولوا هذا ينم عن عدم دراية بالناحية العلمية ويضيفوا مش معنى ان الترجمات كتبت هذه
النصوص انها اصيلة وليست مضافة ويوجهوا كالمهم لي قائال الن يا هولي بايبل التراجم العربي
اقدمها يعود الي  98:5م ثم يكمل كالمه عن الفانديك من مجموعة كنج جيمس الماخوذه من
ايرازموس الماخوذه من  :مخطوطات.
وهذا سوء توجيه للمستمع وتدليس الن المشككين ال يريدوا أن المستمع يفهم قصدي
اشرح مرة ثانية وفي االعادة افادة
اوال اكرر ما قلته سابقا في ملفي االول
االعداد

اك ار ِفي أ ََّو ِل األُسبوِع ظَهر أ ََّوال لِمريم ا ْلم ْج َدلِي ِ
Mar 16:9وبع َدما قَام ب ِ
َخ َر َج ِم ْن َها
ان قَ ْد أ ْ
َّة الَِّتي َك َ
ُْ
ََْ َ َ َ
ََ
َْ ََ َ
شي ِ
ين.
اط َ
س ْب َع َة َ َ
َ
ون.
Mar 16:10فَ َذ َه َب ْت َه ِذ ِه َوأ ْ
ون َوَي ْب ُك َ
وح َ
َخ َب َر ِت الَِّذ َ
ين َكا ُنوا َم َع ُه َو ُه ْم َينُ ُ
ص ِّدقُوا.
س ِم َع أُولَ ِئ َك أ ََّن ُه َح ٌّي َوقَ ْد َن َ
ظ َرتْ ُه لَ ْم ُي َ
َ Mar 16:11فلَ َّما َ
ِ
ان م ْنطَلِقَ ْي ِن إِلَى ا ْلبِّري ِ
ِ
ِ
َّة.
َ Mar 16:12وَب ْع َد َذلِ َك ظَ َه َر ِب َه ْي َئ ٍة أ ْ
َ
ُخ َرى ال ثْ َن ْي ِن م ْن ُه ْم َو ُه َما َي ْمش َي ِ ُ
َخب ار ا ْلب ِ
ب َه َذ ِ
ص ِّدقُوا َوالَ َه َذ ْي ِن.
اق َ
ان َوأ ْ َ َ َ
َ Mar 16:13وَذ َه َ
ين َفلَ ْم ُي َ
َّخ ع َدم إِ ِ
ِ
ِ
س َاوةَ ُقلُوِب ِه ْم ألَنَّ ُه ْم لَ ْم
َح َد َع َ
ش َر َو ُه ْم ُمتَّ ِك ُئ َ
Mar 16:14أَخي ار ظَ َه َر لأل َ
يمان ِه ْم َوقَ َ
ون َو َوب َ َ َ َ
ام.
ين َن َ
ص ِّدقُوا الَِّذ َ
ُي َ
ظ ُروهُ قَ ْد قَ َ

اإل ْن ِج ِ
َج َم َع َوا ْك ِرُزوا ِب ِ
يل لِ ْل َخلِيقَ ِة ُكلِّ َها.
َ Mar 16:15وقَ َ
ال لَ ُه ُم« 6اذ َ
ْه ُبوا إِلَى ا ْل َعالَِم أ ْ
ص َو َم ْن لَ ْم ُي ْؤ ِم ْن ُي َد ْن.
آم َن َو ْ
اعتَ َم َد َخلَ َ
َ Mar 16:16م ْن َ
الشي ِ
ِِ
يد ٍة.
ون ِبأَْل ِس َن ٍة َج ِد َ
اآلي ُ
اس ِمي َوَيتَ َكلَّ ُم َ
اط َ
ينُ 6ي ْخ ِر ُج َ
ات تَتْ َبعُ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون َّ َ
َ Mar 16:17و َهذه َ
ين ِب ْ
ون حي ٍ
ِ
ضى
ش ِرُبوا َ
َّات َوِا ْن َ
ض ُع َ
ون أ َْي ِد َي ُه ْم َعلَى ا ْل َم ْر َ
ض ُّرُه ْم َوَي َ
ش ْيئا ُم ِميتا الَ َي ُ
َ Mar 16:18ي ْحملُ َ َ
ُون».
فَ َي ْب َأر َ
ب بع َدما َكلَّمهم ارتَفَع إِلَى َّ ِ
س َع ْن َي ِم ِ
ين اللَّ ِه.
Mar 16:19ثُ َّم إِ َّن َّ
الر َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
الس َماء َو َجلَ َ
ت ا ْل َكالَم ِباآلي ِ
َما ُه ْم فَ َخ َر ُجوا َو َك َرُزوا ِفي ُك ِّل َم َك ٍ
ات
الر ُّ
ان َو َّ
َ Mar 16:20وأ َّ
ب َي ْع َم ُل َم َع ُه ْم َوُيثَِّب ُ
َ َ
التَّا ِبع ِةِ .
ين.
آم َ
َ

وهو موجود في الترجمات العربي
فانديك
الحياه
السارة
اليسوعية ( التي استشهد بها المشكك رغم انها وضعتها بعد التاكد من اصالتها وللمصداقيه ذكرت
االراء المختلفة ووضعتها بدون اقواس )
المشتركة ( التي ايضا استشهد بهامشها المشكك رغم انها ايضا تحتويها بعد التاكد من اصالتها
وللمصداقيه وضعت انها غير موجوده في مخطوطات قديمه ووضعتها بداخل قوس مفرد اي ان
اصالتها مرجحه اكثر )

البولسية
الكاثوليكية
بعض التوضيح
التراجم العربي ليس في تاريخ ترجمتها فهذا حديث الي حد ما ولكن ما تمثله من مخطوطات
ومدارس بمرجعيتها من مخطوطات قديمة فيوجد ترجمات اعتمدت على مخطوطات من القرون
الوسطى ويوجد ترجمات اعتمدت على مخطوطات من القرون االولي ،وقد تجد ترجمة حديثة جدا
ولكنها تمثل نص يوناني قديم .وايضا في المدرسة التي تمثلها فالفانديك ليس في تاريخها وقت
ترجمتها ولكنها تمثل المدرسة التقليدية التي تعتمد على مخطوطات النص المسلم الكثيرة وايضا
بعدها مخطوطات نص االغلبية وهذه مخطوطاتها التي تمثل نص البيزنطي وهو به اغلب
المخطوطات اليوناني التي باآلالف واالباء ولمن يريد ان يتأكد يرجع الي ملفات مقدمة النقد
النصي .ومثال اليسوعية تمثل المدرسة النقدية التي تؤيد النص النقدي الذي يعتمد على قلة من
مخطوطات االسكندرية.
وسأتماشى جدال مع ادعاء المشككين ولو كنا وجدنا االعداد فقط في الفانديك لكنا قلنا ان بقية
المدارس ال تعترف باالعداد .ولكن بقية الترجمات العربي حتى التي تتبع النص النقدي بشدة التي
تعتمد على النص االسكندري القديم من القرن الرابع مثل اليسوعية والكاثوليكية ذكرتها ايضا
فاليسوعية ال تعتمد علي النص التقليدي المسلم الذي يعتمد على المخطوطات البيزنطية
والقيصرية ولكن تعتمد علي المخطوطه السينائية باالضافه الي الفاتيكانية و مخطوطات اخري
ولكن االساس هو السينائيه ( وهي مليئه باالخطاء ) وهي تعتبر تعبر عن النص االسكندري

النقدي اي نص االقليه .فعندما نجد االعداد فيها كاملة نعرف أن االعداد رغم انها غير موجودة
في قلة من المخطوطات القديمة االسكندرية التي تمثل نص االقلية اال ان اصالتها تم التاكد منها
للمترجمين.
والتراجم تستخدم اساليب في الشرح اصالة االعداد باكثر من اسلوب منهم اسلوبين مشهورين
وهما حروف او اقواس.
يعطي تقسيم لالعداد التي بها اختالفات الي اربع اقسام
القسم االول ويرمز له بحرف
A
وهو يعني ان القراءه مؤكده الن تقريبا كل الشواهد تدل عليها والقراءه االخري فرديه
القسم الثاني ويرمز له بحرف
B
وهو يعني ان القراءه مؤكده تقريبا الن اغلب الشواهد تدل عليها وادلة القراءه الثانيه ضعيفه
القسم الثالث ويرمز له بحرف
C
وهي تعني ان القراءه غير مؤكده الن القراءه الثانيه لها شواهد متساويه ولك يوجد سبب يرجح
هذه القراءه

القسم الرابع ويرمز له بحرف
D
وهي تعني ان االدله علي القراءتين متساوية ويوجد صعوبه في اتخاز القرار باختيار اي قراءه
ويجب مالحظة ان اي عدد لم يدخل في التقسيم فهو ال خالف عليه ولال يوجد شاهد واحد يعتد به
بان هناك خطأ

وتقسيم اخر يسير عليه المترجمين في اضافة كلمات او حزفها فيقسمون االشارات الي الكلمات
التي حولها خالف الي
القراءه التي الخالف عليها بدون اقواس
القراءه التي عليها خالف ولكن الصحيحه واضحه بادله كثيره توضع بين قوس مفرد { }
القراءه التي عليها خالف واالدله شبه متساوية توضع بين قوس مزدوج {{ }} (واحيانا تستخدمه
بعض الترجمات للتعبير عن ان ادلة االضافة اكثر قليال)
القراءه التي عليها خالف واالدله علي عدم صحتها اكثر وقوية تحزف
وها هي اليسوعية النقدية التي تتبع النص النقدي الذي يتبع النص االسكندري من القرن الثالث
والرابع كتبتها وصورة الصفحة بداية من 977

فارجوا ان يكون المشككين فهموا اهمية التراجم العربي ويكونوا أدركوا انه الموضوع ليس في تاريخ
ترجمتها ولكن في المدرسة التي تقدمها ومخطوطات المدرسة التي تتبعها.

اما كالم المشككين وهجومهم على نسخة الفانديك واستشهادهم بكالم بارت ايرمان عليها وانها
كانت تعتمد فقط على نسخة ايرازموس اليونانية التي اعتمدت على ست مخطوطات حديثة وكانت
تمت بسرعة
الذي يقوله المشككين نقال عن بارت ايرمان الملحد هو غير دقيق فالذي يسمع هذا يظن ان
ايرازموس جمع نسخة بسرعة وانتهي
ايرزموس المدقق هو اول من جمع العهد الجديد للطباعة وتجميعته هو اول نسخه مطبوعة للعهد
الجديد
وحتى لو كان مسرع قليال في الطبعة االولى اال انه له ثالثة إصدارات وليس نسخة واحدة اول
نسخة هي التي تعتبر اول نسخة مطبوعة وهي التي اعتمد فيها على ست مخطوطات كما تذكر
بعض الكتب ولكن ايرازموس لم يقف عند هذا الحد بل هو استمر يراجع نصه بقية حياته
بمخطوطات كثيرة اخري في نسخته الثانية والثالثة لمدة سنين طويلة
ولهذا قال الدكتور ايتش جونجي  H.J. DE JONGEالحاصل على شهادة الدكتوراه في نسخة
وتاريخ ايرازموس ان ما يقال من اشاعات وهجوم حول نسخة ايرازموس وقلة مصادرها والتسرع
فيها هو غير صحيح بالمرة
والمرجع لمن يريد ان يرجع الي نص كالمه
Zcemanlaan 47 Henk Jan DE JONGT
2313 SW Leiden

The Nctherlands
46 See the passage rcfcrred to m footnotc 38 abovc, and Allen, X, p
355, II 37-46
47 Allen, IV, p 530.
48 Ed Clencus, tom VI, col 1080 E
49 Carlo M MARTINI, // pioblema della lecenuonalita del lodue B
(Analecta
Bibhca 26), Roma 1966, pp 8-9, whcrc Erasmus' role in the history
of the Codex
لهذا ما ادعاه المشكك عن نسخة ايرازمس التي استعان بها فانديك هو كالم غير صحيح وفقط
.هو تشكيك في دقتها على عكس الحقيقة
.بل قبل نسخة اي ارزموس كان يوجد النسخة اإلنجليزية

Wiclif ( 1380 )
من اكسفورد9370 التي كتبها جون ويكلف وهو الحاصل على دكتوراه في الالهوت عام

واالدلة العلمية انها ترجمة انجلو ساكسون من اصول قديمة جدا يعود زمنها الي منتصف القرن
الخامس من زمن دخول الساكسون بريطانيا في القرن الخامس وهي بانجليزي قديم ونص االعداد
فيها
نسخة اخري وهي
AElfric
وهي ايضا تتطابق مع نسخة جون ويكلف رغم اختالف مصادرهم ولكن نسخة جون ويكلف نشرت
اوال
ونسخه اخري وهي
William Tyndale 1534
وهي ايضا تحتوي علي نص االعداد كامل .وهي مأخوذة بعد مقارنة اليوناني بالنسخ الالتيني
القديم ومكتوب عنها ايضا ان االصول المأخوذة منها قديمة جدا

ويضيف المشككين وال اعلم بقصد التدليس ام عن جهل ويقولوا ان "نسخة ايرازموس هي التي
طبع منها وترجم منها كل النسخ وكل الترجمات لحد ثالث قرون" وبالطبع المدقق معي حتى االن
يعرف أنى قدمت ترجمات ال عالقة لها بنسخة بايرازموس مثل ويكليف والفريك وتيندال وغيرهم.

أيضا كرانمير  9531 Cranmerم وجنيفا وريمس وغيرهم الكثير كل هؤالء ال يعتمدوا على
نسخة ايرازموس فما ادعاه المشككين هو تدليس او جهل
وهذا لن أتكلم عن النصوص الالتيني قبل وبعد ايرازموس وال النص السرياني الذي ال عالقة له
بنسخة ايرازموس وال الترجمات االخري الكثيرة مثل االرمنية والجوارجينية والسالفينية واالثيوبية
وكل هؤالء الهالقة لهم بنسخة ايرازموس
بل يضيف أيضا ويقول نسخة ايرازموس هي التي ترجم عنها الفانديك وغيرها من التراجم العربي
وهذه معلومة كذب فالتراجم العربي مدارس مختلفة ومرجعيات مختلفة ولن أتكلم عن التراجم العربي
القديمة التي بدأت منذ سنة  704م ولكن سأركز على النسخ المطبوعة
طبعت جمعية التوراة اإلنجليزية العهد الجديد بالعربية في  989:م ،وقد قام بترجمة القس
اإلنجليزي هنري ماتن والمستر نثنائيل سباط من الهند .أوفر نسخة كاملة للكتاب المقدس بالعربية
أصدرتها جمعية التوراة اإلنجليزية فكانت في 9800م .
وفي  9859طبعت جمعية نشر المعارف المسيحية ببيروت العهد الجديد عن ترجمة المعلم فارس
الشدياق ،ثم طبعت العهدين معا في 9857م.

ــ الترجمة األمريكية (فانديك) في يناير 1847م قررت لجنة المرسلين األمريكية ببيروت القيام
بترجمة الكتاب المقدس كله من اللغتين العبرية واليونانية ،وطلبت من الدكتور القس عالي سميث
المرسل األمريكي لكي يكرس وقته لهذا العمل الجليل .فشرع الدكتور عالي سميث في العمل
بمعاونة المعلم بطرس البستاني والشيخ ناصيف اليازجي اللبناني .وكان المعلم بطرس البستاني

ضليعا في اللغتين العربية والعبرية ،كما كان الشيخ نصيف اليازجي نحويا قديرا .وفي  99يناير
1857م رقد الدكتور القس سميث في الرب ،وكان قد أتم ترجمة أسفار موسى الخمسة والعهد
الجديد وأجزاء متفرقة من أسفار األنبياء ،فواصل العمل بعده الدكتور كرنيليوس فان دايك ،وكان
طبيبا وعالما في اللغات (كان يتقن عشر لغات ،خمسا قديمة وخمسا حديثة ) وكان وقتئذ في
التاسعة والعشرين من العمر ،فراجع كل ما ترجمة الدكتور سميث والمعلم بطرس البستاني مراجعة
دقيقة ،يعاونه في ضبط الترجمة الشيخ يوسف األسير األزهري .وقد فرغ من ترجمة العهد الجديد
في  08مارس  98:2م ،ومن ترجمة العهد القديم في  00أغسطس  1864م وتم طبعها
جميعها في  01مارس  98:5م .وقد تمت ترجمة العهد الجديد عن النص المشهور الذي حققه
ارازموس ورفاقه ،ويعتبر أدق النصوص .أم العهد القديم فقد ترجم عن النص العبري المأسوري
الذي يعتبر أدق نص عبري .وقد أصدرت دار الكتاب المقدس بالقاهرة نسخة منقحة منها ومعنونة
لألناجيل الثالثة األول كل منها على حدة في 1986م .
وخلفية هذه الترجمة هي تتبع النص التقليدي اليوناني الذي يسمي بالمسلم اي يتم تسليمه من
جيل والي جيل

الترجمة الدومنيكانية
صدرت هذه الترجمة في العراق عام " ،9875بعناية مبعث الدومنكي في الموصل ،وعلى يد
العالمة السيد يوسف داود زبوني أشهر مطارنة السريان الكاثوليك" والكالم لألب مرمرجي.
ويقول متى عقراوي أن نسخة العهد الجديد كتب عليها" 6بحسب الترجمة الشرقية المطبوعة في

رومية سنة  9723وقد صححت على نص اليوناني القائم على مخطوطات والترجمات المقبولة
في الكنيسة على يد الخوري يوسف داود ".فهي ال تعتمد على ايرازموس.
كانت الغاية منن هذه الترجمة فائدة المسيحيين السريان العرب في العراق .ويقول الدكتور كينيث
بايلي" 6أن طبعات هذه الترجمة توالت حتى إلى هذا القرن ،والنسخ الباقية منها إلى اآلن نادرة".
غير أن البشائر األربع من هذه الترجمة ال تزال متداولة من خالل "اإل زائية اإلنجيلية" التي وضعها
األب مرمرجي الدومنيكاني وصدرت عن مطبعة المرسلين اللبنانيين في جونية عام 9148
وتوزعها المطبعة البولسية.

ــ الترجمات الكاثوليكية  :قام الدومينكان في الموصل بإصدار ترجمة طبعت في  9878م،
أشرف على القيام بهذه الترجمة األب روديت بمساعدة األب جعجع واألديب المعروف إبراهيم بن
ناصيف اليازجي .ليس من الواضح أن كان إبراهيم اليازجي قد صاغ عبارة العهد الجديد كما
العتيق ،فمن المرجح أنه انقطع عن العمل عند انتهائه من العهد العتيق وأكمل المعلم رشيد
الشرتوني صياغة عبارة العهد الجديد .وصدرت هذه  .الترجمة بالعهدين مع كتب األبوكريفا عام
9882
اشتهرت هذه الترجمة ببالغتها وأناقة طبعها وزخرفته غير أنها لم تتبع النصوص العبرية
واليونانية تماما ،كان المترجمون يرجعون إلى الترجمات مثل السبعينية و الالتينية الفولغاتا في
العهد القديم ونصوص وستكوت وهورت وغيره في العهد الجديد.
ويجب ان نالحظ ان خلفية هذه الترجمة ال تعتمد علي النص التقليدي ولكن تعتمد علي المخطوطة

الفاتيكانيه باإلضافة الي مخطوطات اخري ولكن االساس هو الفاتيكانيه وهي تعتبر تعبر عن
النص االسكندري النقدي اي نص األقلية

الترجمة اليسوعية
في سنة  9889م قام االب اليسوعي اوغسطينوس رودت بترجمة نص الكتاب المقدس كامل الي
العبرية وشارك فيها االباء اليسوعيون فليب كوش وجوزيف روز وجوزيف فان هام وايضا اسهم
الشيخ ابراهيم اليازجي في صياغة كتب العهد القديم فاتسمت بأسلوب علمي مع فصاحة اللغة
وفي سنة  9141أخذت الرهبانية اليسوعية تعيد النظر في النص لتفنيده مما وصلت اليه
الدراسات الكتابية واساليب الترجمة فصدرت في سنة  91:1ترجمة للعهد الجديد قام بها االب
صبحي حموي اليسوعي واالب يوسف قوشاقجي بالتعاون مع االستاذ بطرس السرياني الذي شارك
في الصياغة االدبية
وفي سنة  9182انتقل العمل الي العهد القديم وعهد به الي االباء اليسوعيين انطوان اودو ورنيه
الفان وصبحي حموي وحاولوا ان يحافظوا على اسلوب ابراهيم اليازجي وعلي االنشاء العربي
التقليدي
وفي  9181م اضيفت مداخل االسفار والحواشي في ذيل الصفحات بناء علي العلوم النقديه
الحديثه في القرن العشرين وطبعت في تموز ( يوليو )  9181م

ويجب ان نالحظ ان خلفية هذه الترجمة ال تعتمد علي النص التقليدي ولكن تعتمد علي المخطوطة
السينائية مع باإلضافة الي الفاتيكانيه و مخطوطات اخري ولكن االساس هو السينائية ( وهي
مليئة باألخطاء) وهي تعتبر تعبر عن النص االسكندري النقدي اي نص األقلية

الترجمة البوليسية
صدرت هذه الترجمة عام  9153فكانت الترجمة العربية الرابعة بين الترجمات المتداولة .واألولى
بعد خمسة وسبعين عاما من الثالثة.
وضع هذه الترجمة األب جورج فاخوري البولسي ،وقد أفاد من حصيلة علوم الغرب حتى يومذاك
في حقول تحقيق النصوص ونحو اللغة اليونانية وأناقة التبويب ومساعدات القراءة أو الترقيم.
فكانت ترجمته رائدة الترجمات المعاصرة في أخذها بكل من هذه الحقول.
ترجم األب فاخوري عن اليونانية لكنه حافظ على سياسة الترجمة الكاثوليكية .أو هذا ما نالحظه
من مقارنة الترجمتين.

ــ الترجمات الحديثة
قام اآلباء البولسيون في حريصا بلبنان بإصدار ترجمة للعهد الجديد في  915:م .
ثم قامت لجنة على رأسها الدكتور القس جون طومسون والدكتور القس بطرس عبد الملك بتنقيح
كامل لترجمة فان دايك البيروتية للعهد الجديد ،ونشرت في  9173م في سلسلة من الكراريس بها
رسوم جذابة وخرائط كثيرة .

الترجمة الكاثوليكية الجديدة
صدرت هذه الترجمة في العام  91:1وجاء في مقدمتها ما يلي" 6أن المطبعة الكاثوليكية وقد
أصدرت من ماية سنة ترجمتها العربية للكتاب المقدس .رأت اليوم أن تعيد النظر فيها لتفيدها مما
وصلت إليه دراسات الكتاب المقدس الترجمة الصحيحة وأوضاع اللغة العربية وفنون اإلحراج
والطباعة.
كان انطالق العمل من أسفار العهد الجديد ،وقام بترجمتها عن األصل اليوناني األبوان صبحي
حموي ويوسف قوشاقجي ،وهذب عبارتها األستاذ بطرس البستاني .واألبوان حموي وقوشاقجي
هما من مدينة حلب.

الترجمة العربية المشتركة
هي ترجمه قام بها علماء الهوتيين وكتابيين ينتمون الي مختلف الكنائس المسيحية كاثوليكية
وأرثوذكسية وانجيلية .وهي استندت في العهد القديم الي نسخة توراة شتوتغارت االلمانية التي
طبعت سنة  91:8الي  9178م واستعانت احيانا بالنص االرامي
اما العهد الجديد اعتمدت على طبعة نستل االند اليوناني رقم  0:والي الطبعة رقم  3التي نشرتها
جمعية الكتاب المقدس
اعتمد فريق العمل في ترجمه هذه النصوص الي العربي الحديث بأسلوب مبسط للقارئ العادي لكي
تكون مفهومه للجميع ولهذا تجنب عند الضرورة الترجمة الحرفية سواء ان كانت الترجمة عن

العبرية او اليونانية او االرامية وكان يرغب في استخدام الحداثه اللغويه مع االعتدال ليجعله
مفهوم للقارئ العربي في نهايات القرن العشرين
قام األنبا غريوريوس أسقف التعليم والبحث العلمي بالكنيسة القبطية األرثوذكسية مع بعض
معاونيه بترجمة إنجيل مرقس الذي نشر في  9170م ،ثم ترجمةإنجيل متى الذي نشر في
. 9175
وفي  9182م أصدر اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ببيروت ترجمة جديدة للعهد الجديد معنونة،
ومذيلة بجدول للشروح  .فاألنبا غريوريوس لم يشترك في ترجمة كل الترجمة العربية المشتركة

ترجمة جمعية الكتاب المقدس
صدرت هذه الترجمة أول عام  ،9171ونسج واضعوها على منوال ترجمات جمعيات الكتاب
المقدس في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم من جهة تبسيط العبارة الالهوتية واستعمال لغة
سهلة يفهمها العامة من الناس الذين ال يؤمون الكنائس.
يقول الدكتور كينيث بايلي " 6هذه الترجمة الجديدة هي نتاج عمل قام به فريق من طوائف متعددة
بإشراف الدكتور وليم ريبون مستشار الترجمة الخاص بجمعيات الكتاب المقدس في الشرق
األوسط .تألف فريق العمل من الشاعر يوسف الخال الذي كان يضع المسودة األولى للترجمة
ويصوغ عبارتها .واألب أنطونيوس نجيب (مطران اآلن) ،كاثوليكي ،كان مسؤوال عن صحة
الترجمة لجهة المعنى وتوافقه مع النص اليوناني .والدكتور فهيم عزيز ،إنجيلي ،والدكتور موريس
تادرس ،قبطي أرثوذكسي ،اللذان عمال على مراجعة الترجمة .والثالثة األخيرون من مصر.

صدرت الطبعة األولى من هذه الترجمة وفيها أخطاء الهوتية آثارت إنتقادات شديدة.
وتعود هذه األخطاء إلى غياب التدقيق في مراجعة هذه الترجمة على صعيد اللغة اليونانية وعلى
صعيد الالهوت ،كما إلى قلة اإلتصال بين العاملين فيها بسبب حرب لبنان والعجلة التي دفعت بها
إلى المطبعة .غير أن جمعية الكتاب المقدس عادت فصححت هذه الترجمة في طبعتها الثانية
التي صدرت عام  . 9182وتعمل الجمعية حاليا على القيام بالترتيبات الالزمة لتنقيح هذه
الترجمة بشكل دقيق وشامل.
نجح األديب يوسف الخال في صياغة عبارة هذه الترجمة اآلسرة في طالوتها وسالستها ولكنها
وقعت في أسر ذوقه الواحد فأتت خالية خلوا مطلقا من أدوات مثل 6لم ،ليس ،قد .ومن ناحية
ثانية وبسبب الرغبة في التبسيط سيطر التفسير في مواضع كثيرة ،ومن مساوئ نسج التفسير مع
النص قفل باب اإلجتهاد واعتبار التفسير الرأي الصائب النهائي.
كلمة أخرى تقال وهي أن هذه الترجمة أفادت كثي ار من الترجمة الكاثوليكية الجديدة الصادرة عام
 91:1حتى ليشعر القارىء بأنها في كثير من المواضع مجرد تبسيط لها .وال ضير في ذلك ألن
الترجمة الكاثوليكية شقت طريقا جديدة من جهة األسلوب ال يمكن أن تتجاهله أية ترجمة جديدة
أو مترجمون الحقون.
أخي ار تحتاج هذه الترجمة إلى مراجعة دقيقة إذا أرادت جمعية الكتاب المقدس لها الوقوف إلى
جانب الترجمات المتقنة لإلنجيل في اللغة العربية وتحقيق الغاية من إصدارها.

ترجمة كتاب الحياة

وفي مارس  1982صدرت في القاهرة ترجمة عربية تفسيرية للعهد الجديد تحت اسم " كتاب
الحياة " عن هيئة كتاب الحياة الدولية (living Bible international
صدرت هذه الترجمة للعهد الجديد عام  9180في القاهرة ،مصر ،وقام بها األستاذ سعيد باز مع
عدد من المتخصصين بإشراف األستاذ جورج حصني ،وكالهما من لبنان.
هذه الترجمة ليست ترجمة بالمعنى التقليدي للكلمة بل هي ترجمة حرة دينامية ،وأحسن واضعوها
بالتعريف عنها بأنها ترجمة تفسيرية.
كان الدافع من القيام بترجمة مثل هذه إلى العربية النجاح الكبير الذي القته الترجمة التي بيع
منها عشرات الماليين من  The Living Bible:اإلنكليزية للكتاب المقدس المعروفة بالنسخ في
أعوام قليلة.
أما الفائدة من هذه الترجمة فهي أنها تبسط المعنى وتشرحه للعامة من الناس باإلضافة إلى أنها
تشكل رفيقا تفسيريا لدارسي الترجمات الحرفية المعروفة.
ثم أعيدت طباعتها في أبريل  1983.وصدرت منها طبعة معنونة فقراتها في  ،9185وفي
 9188م أصدرت ترجمة تفسيرية للعهدين الجديد والقديم .
فجاءت تراجمهم فصيحة اللغة وان كانت ال تبلغ في الدقة والمحافظة على روح الكاتب ما بلغته
الترجمة األمريكية .وقد صدرت في  918:م نسخة منقحة منها ألسفار موسى الخمسة وللمزامير
ولألناجيل األربعة وأعمال الرسل .عن دار المشرق ببيروت
فلهذا ما قاله المشككين ان كل التراجم العربي أخذت من نص ايرازموس هو خطأ ففنديك فقط هي
التي اعتمدت على نص ايرازموس.

ولهذا عندما علق المشككين على كالمي وقالوا موجهين الكالم لي "موضوع انك توهم الناس
وتقول لهم طالما موجود عندكم في الترجمات العربية يبقى الفقرات اصيلة هذا معناه شيء من
اثنين يا اما انك مش ملم بابسط قواعد النقد او انك تعرف الكالم ده كويس بس بتحاول تخدع
عامة الناس" اعتقد اتهامهم لي االن بعد ان شرحت خلفيات الترجمات العربية يعود الكالم اليهم
فهم الذين امامهم اختيار من اثنين األول هم يجهلوا خلفية التراجم العربية وال يعرفوا ما تمثل او
الثاني انهم يعرفوا ويدلسون كعادتهم.

أما عن نسب األخطاء التي بدأ يسردها المشكك رغم انها ال عالقة لها بموضوعنا فال اعرف من
اين اتى بها فهو لم يذكر مرجعيتها ولكن اعتقد انه ينقل من كالم بارت ايرمان كالعادة
لهذا أوضح شيء سريع
النسب التي قالها المشكك
ايرازموس مع الماجوريتي  9225اختالف
مع تريجيلز النقدية  321:اختالف
مع نسخة نستل االند النقدية  3303اختالف
مع نسخة تشيندورف النقدية  3418اختالف
مع نسخة وستكوت وهورت النقدية  3:98اختالف

ويستنتج من هذا ان نسخة التقليدية ايرازموس هي أسوأ نسخة فال اعرف لماذا يكره الشيطان
النص التقليدي
المهم لتوضيح الصورة العهد الجديد يوناني هو  938202كلمة والعهد الجديد تقريبا 838382
حرف بمتوسط ست حروف للكلمة الواحدة في اليوناني ويأتي أحدهم ويقول  3:22اختالف تقريبا
قال باحثي النقد النصي الغربيين من اتباع المدرسة النقدية مثل بروس متزجر ودانيال والس
وغيرهم ان  %18هي أخطاء في احرف من النساخ غير مؤثرة على معنى على االطالق فأي
نسبة يتكلم عنها المشكك واعلى نسبة مع نسخة وستكورت المرفوضة من كل علماء النص
التقليدي وقال المشكك  3:98اذا نتكلم عن  70اختالف والباقي اختالف في حرف فقط ال يؤثر
على المعنى
بل وقال بروس متزجر ان  %15من النسبة المتبقية وهي  %0هي أخطاء فردية
وقال فليب شاف أستاذ االبائيات ان  52فقط لها أهمية فقط
ولهذا تقدر نسبة االخطاء كما ذكر وست كوت في
Ibid Intorduction P2
ان نسبة االخطاء هي تقريبا 9الي  9222في كل نص
ويقول ابوت
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 52فقط هم المهمين ولكن وال واحده منهم تؤثر على ايمان او عقيده الن ال يوجد عقيده قائمه
علي نص واحد
ولكن هذه االختالفات الموجودة في النص النقدي هي غير موجودة في النص التقليدي الذي تم
تسليمه جيل عن جيل بل هي في النص النقدي الذي نبعت من اكتشاف مخطوطات كانت مدفونة
مشهوره بكثرة اخطائها مثل السينائية التي اعتمد عليها فقط تشندورف بعدما سرقها من دير
سانت كترين ومثل وستكوت وهور الذين اعتمدوا على الفاتيكانية الغير مراجعة أصال .والبعض بدأ
يعتمد عليها باعتبارها النص القياسي وهو اسمه النص النقدي
ولكن النص التقليدي الذي اعتمد على استمرارية مراجعته باستمرار عبر كل القرون مع
المخطوطات االقدم ولم يخلو فتره من مراجعته من قبل اباء الكنيسة للتأكد من استمرارية حفظه
وتسليمه ولهذا اسمه النص المسلم وهو ما يمثله في العربي نسخة فانديك واالنجليزي كثير من
النسخ مثل كنج جيمس واأللمانية جيرمن لوثر وغيرها
فبالنسبة للتقليديين ال يوجد اي اختالف وال حتى  %9اما النقديين فهذا هو ما يتباحثون عنه وهو
هذه النسبة إذا ما اتكلم عنه هو هذه النسبة الصغيرة في النص النقدي

ولكن يجب مالحظة ان هذه النسبه تتفاوت فقد يهتم بروس متزجر بخطأ والنه نقدي يعلق عليه
ولكن فليب كامفورت يجده غير مهم بالمره ولهذا اكبر نسخه بها تعليقات نقديه هي الطبعه
النقديه للعهد الجديد
UBS United Bible Society
وهي وضعت تقريبا  522تعليق وتمثل اقل من  % 9من كلمات العهد الجديد
ومالحظه مهم يجب تذكرها نحن ال نعاني من اي ضياع ولكن حتى ما يختلف عليه باحثي النقد
النصي بين نقديين وتقليديين هو قراءتين ايهما االصح ولكن ال يعانوا من وجود ضياع في العدد
فحتي االختالف مع الوضع في االعتبار التقارب الزمني انا متاكد من وجود النص بين يدي وحتي
النقديين يعترفون بذلك ولكن علي خالف حول  %9من منهم النص االصلي واالخر الخطأ نساخ
بمعني لو اتي اليك أحدهم بنص من نسخة فانديك وبنص اخر من اليسوعية ويقول لك انظر العدد
محرف الن هناك اختالف فهذا اصال عدم فهم منه الن رغم معرفتنا بان النص التقليدي صحيح
فأيضا انا امتلك النصيين فلم تضع القراءة األصلية وفقط يجب تحديد بالدراسة ايهم اصح وفي
حالة النص التقليدي يستخدم النقد النصي إلعطاء توثيق ألصالة العدد بمعني لما ادرس موضوع
اهلل ظهر في الجسد وأطبق عليه النقد النصي وأتأكد من اصالته فانا اتكلم عن عدد موثق ولكن
من يستشهد بنص من كتابه لم يطبق عليه النقد النصي فهو غير موثق به.
وايضا رغم هذا فالتقليديين متأكدين من ان النسخة التقليدية التي ال تحتوي على اي خالف وال
اخطاء (على عكس النسخة النقدية) وهي سليمه  % 922بادلة كثيره لكل عدد.

ومالحظه اخري مهمة ايضا
ان باحثي النقد النصي عندما بدؤا كانوا متوجهين الي رفض النص التقليدي (  ) % 9واستبداله
بالنص النقدي وهذا من قرنين ولكن باستمرار البحوث المتعقلة فهم يزدادوا اقتراب من النص
التقليدي فنجد ان نسخة تشيندورف ووست كوت ابعد من النص التقليدي بمقارنه بنستل االند
االولي واالن النسخة القياسية اقرب بكثير منهم وشبه متأكد انه في المستقبل سيقتربون اكثر
واكثر من النص التقليدي ليعودوا مره ثانيه الي النص التقليدي الواحد مثلما حدث في القرن
الخامس الي الثامن الميالدي
لهذا االختالفات كانت أكثر مع تشندورف ووستكوت وهورت وبدأت تقل وهذا في النص النقدي
وكلما يراجعون النص النقدي يقللون اختالفاته ويجعلونه اقرب للنص التقليدي.
ولكن النص التقليدي يوجد ادلة على اصالته ال تحصى كما تكلمت سابقا يؤكد انه ال يوجد به خطا
وال حرف واحد.

لكن اعود مرة ثانية وأوضح للقارئ ان المشككين يريدوا ذكر هذه األرقام لكي يوهموا المستمع بان
نسخة ايرازموس هي اسواء نسخة لهذا الفنديك خطأ ولكن ما تجاهله المشككين عن عمد هو اننا
ال نتكلم عن الفانديك ولكن نتكلم عن كل الترجمات العربي واالنجليزي والفرنسي واأللماني كلها بها
االعداد كاملة بمختلف مرجعية هذه الترجمات سواء تتبع النص النقدي او النص التقليدي
واالغلبية وسواء قديمة أو حديثة

بل هو حدد ثالث قرون أي من منتصف القرن السادس عشر الي منتصف القرن التاسع عشر
فاسأل المشككين فماذا عن كل التراجم الضخمة التي بعد هذه القرون بعد  9852م الي االن
وكلها تقريبا بها نهاية انجيل مرقس البشير التقليدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثم يعرض المشككين كالمي ويقولوا انهم من فمي سيدينوني وهذا كالعادة فهم خطأ لهم واستشهاد
بعدد ال يفهموه ألنهم ليسوا اهلل الديان وال هم قضاة .بل هم عبيد كما يسمون أنفسهم عبيد إلههم
اما انا فاني ابن الملك الذي ال يحق لعبد ان يحاسبني وانا ابن الملك.
المهم التدليس الذي قدمه المشككين هو إني كنت أتكلم عن الترجمات العربي فهم حولوا كالمي
من التراجم العربي وحولوه عن النسخ النقدية The Greek New Testament, 4th
 Revised Editionويقولوا انهم وضعوها بين قوسين مزدوجين وهذا يعني تساوي ادلة االصالة
مع ادلة عدم اصالتها.
أوال هم يقدموا نص يمثل المدرسة النقدية يقول ان األدلة متساوية ولكن المدرسة التقليدية تؤكد
ان األدلة اكثر واعتقد قدمت لحضراتكم كم األدلة التي تشهد ألصالته مقارنة بالتي محذوف فها
والنسبة سواء بالعدد او التوزيع الجغرافي او القدم هو يتعدى 9 6 1
ولكن مقابل هذا بقية النصوص اليوناني واالنجليزي والعربي لم تضعه في اقواس وهذا يعني ان
هذه التراجم لم تشك في اصالته على االطالق

ويقول المشككين ان النسخة وضعتها بين اقواس مزدوجة اي ما في مسيحي يقبل انها تكون
نهاية انجيل مرقس بعد كل ما قدمت من ادلة وشهادات اإلباء أقدر ان أقدم قائمة للمفسرين وهم
عدد ضخم جدا كلهم فسروا هذه االعداد وبعد هذا يقول ال يوجد مسيحي يقبلها كخاتمة انجيل
مرقس؟ اعتقد كان يجب ان يقول ما في مسلم الن المسيحيين يقبلونها ألنهم متأكدين من
اصالتها .بل المشككين يتجرؤن ويقولوا بل لو سألنا هولي بايبل نفسه سيقول انها غير معترف
بها على االطالق .إذا كان االمر وصل من التدليس انهم يفترون على كل المسيحيين فليس من
الغريب ان يقولوا اني ال اعترف بها أيضا بعد ان قدمت ملف من  53صفحة مليئ باالف االدلة
على اصالتها .هذا هو المستوى من التدليس الذي نضطر ان نتعامل معه .كيف يقولوا هذا وانا
ملفي
نهاية انجيل مرقس البشير
الذي يردوا عليه هو ادلة اصالة نهاية انجيل مرقس البشير التقليدية؟!
وهذا بداية كالمي

وهذا نهاية كالمي

وبقية الملف عن ادلة اصالتها ثم بعد هذا يقول المشككين انهم لو سالوني ساقول أنها غير
معترف بها على االطالق!!!!!!!
اترك الرد على هذا للقارئ
ثم يكرر المشككين كالمي ويحاولوا ان يشككوا في ان التراجم العربي وضعتها ألصالتها ويشير الي
الترجمة اليسوعية ص 904

ثم يعلقوا على هذا ويعتبروه دليل
الحقيقة هذا ما قالته هامش اليسوعية

الهامش يختلف عن المتن والنص لم يضع أي اقواس.
وشرحت سابقا تاريخ هوامش اليسوعية وأكرر مرة ثانية هنا
الترجمة اليسوعية

في سنة  9889م قام االب اليسوعي اوغسطينوس رودت بترجمة نص الكتاب المقدس كامل الي
العبرية
وفي سنة  9141أخذت الرهبانية اليسوعية تعيد النظر في النص لتفنيده مما وصلت اليه
الدراسات الكتابية واساليب الترجمة فصدرت في سنة  91:1ترجمة للعهد الجديد قام بها االب
صبحي حموي اليسوعي واالب يوسف قوشاقجي بالتعاون مع االستاذ بطرس السرياني الذي شارك
في الصياغة االدبية
وفي سنة  9182انتقل العمل الي العهد القديم وعهد به الي االباء اليسوعيين انطوان اودو ورنيه
الفان وصبحي حموي وحاولوا ان يحافظوا على اسلوب ابراهيم اليازجي وعلي االنشاء العربي
التقليدي
وفي  9181م اضيفت مداخل االسفار والحواشي في ذيل الصفحات بناء علي النسخ النقدية
الحديثة في القرن العشرين وطبعت في تموز (يوليو)  9181م
أي ان الذين اضافوا الحواشي النقدية ليس هم المترجمين األصليين من اإلباء اليسوعيين ولكن
اخرين بعد سنة 9181م
ودليل ذلك ان النسخ القديمة من اليسوعية ال يوجد بها أي تعليق نقدي بل وضعت االعداد كاملة
وبامانة وصورة من اليسوعية سنة 9817م ص 407

وأيضا ال يوجد أي تعليق في بداية االنجيل
وكما قلت م ار ار تعليق اليسوعية هو نقدي مرفوض لكل المدرسة التقليدية واالغلبية فهو ليس
بحجة علينا فهو نقدي راديكالي ولهذا يستشهد بها المشككين المسلمين كالعادة.
المهم المشكيين المدلسين يقولوا الترجمات العربي صعب جدا ان يحيدوا عن نص ايرازموس أي
انهم يدعوا ان اليسوعية مثلها مثل التراجم العربي ال تحيد عن نص ايرازموس وهذا كذب
فاليسوعية نقدية ال تتبع النص التقليدي أصال وهذا بالطبع في نسبة اقل من  %9وهو االختالف
بين النص النقدي (االقلية) والنص التقليدي فاليسوعية لم تذكر الفاصلة اليوحناوية ولم تذكر
بعض االعداد األخرى ألنها نقدية فكيف يدعي المدلسين انها تتبع نص ايرازموس وايرازموس يتبع
النص التقليدي؟
كالعادة المشككين دلسوا في هذه النقطة.
ويستشهدوا ايضا بهوامش مثل العربية المشتركة ويظنوا بهذا انهم خدعوا البسطاء واقنعوهم انهم
اثبتوا خطا كالمي ولكن اكرر التراجم العربية كلها بمرجعياتها المختلفة سواء تقليدية او نقدية
كتبت االعداد كاملة بدون اقواس فيما عدا العربية المشتركة وضعت قوس وهذا يعني أن الرائ
األخير هو اصالتها وأكرر ما قلت فالتكرار يعلم الشطار
األسلوب الذي يسير عليه المترجمين في اضافة كلمات او حزفها فيقسمون االشارات الي الكلمات
التي حولها خالف الي
القراءه التي الخالف عليها بدون اقواس

القراءه التي عليها خالف ولكن الصحيحه واضحه بادله كثيره توضع بين قوس مفرد { }
القراءه التي عليها خالف واالدله شبه متساوية توضع بين قوس مزدوج {{ }}
القراءه التي عليها خالف واالدله على عدم صحتها أكثر تحذف
وفي كالمي اقصد ما استشهدت به وهو الشائع وهو فانديك والحياة والمشتركة واليسوعية
والكاثوليكية والبولسية
فيستشهد المشككين الثبات كالمي بترجمة العهد الجديد بين السطور ولكن هذه الترجمة ليست
بالمعنى المعروف فهي ما يسمى بنظام interlinear

فهي انترلينير أي ترجمة بين السطور وليس ترجمة بمعنى الترجم يقوم بالرجوع لعدة مخطوطات
او نصوص وتنقيحها ولكن هي النص اليوناني لنسخة نستل االند فقط واتبعت عالمات نستل االند

فهي نص يوناني نقدي األصل وهذا ليس كالمي بل كالم مقدمة الكتاب نفسه

وتاكيد لهذا انا استشهدت باالتي في مقالي

بل أيضا هذا الكتاب ال يعرف معنى االقواس أصال وال يضع مقياس لما هو معنى االقواس بأسلوب
نقدي .بل لم االحظ فيها أي اقواس أخرى زوجية واعداد كثيرة نقدية لم تضع أي اقواس
فلهذا هي ليست ترجمة بالمعنى المعروف وأيضا االقواس ليس لها معنى محدد نقدي
ثم المشككين ينقلون كالمي عن التراجم اإلنجليزية عندما قلت

وفي تسجيلي الصوتي قلت إني راجعتها في أكثر من ثالثين ترجمة فيقولوا اني قدمت نصف
الحقيقة
الترجمات التقليدية الكثيرة جدا تاكدت من اصالتها ولم تضع تعليق وايضا بعض الترجمات النقدية
لم تعلق ولكن بعض الترجمات التي تتبع المدرسة النقدية وضعتها ولكن وضعت تعليق نقدي
واقدم تعليقات الترجمات النقدية
)Mark 16:9 (Amplified Bible
Mark 16:9 Some of the earliest manuscripts do not contain verses 920.
بعض اقدم المخطوطات ال تحتوي على االعداد من  1الي 02
اي الكالم عن قلة من المخطوطات القديمة ال تحتويه

Mark 16:8 (Common English Bible)
Mark 16:8 In most critical editions of the Gk New Testament, the
Gospel of Mark ends at 16:8.
8 معظم النسخ النقدية اليونانية للعهد الجديد إلنجيل مرقس تنتهي بعدد
وهذه معلومة غير دقيقة فتقريبا كل النسخ النقدية اليوناني باالضافة الي التقليدية تحتوي على
02-1 النهاية التقليدية من
Mark 16:9 (Complete Jewish Bible)
Mark 16:9 Verses 9–20 are found in many ancient Greek manuscripts
but not in the two oldest ones.
 توجد في كثير من المخطوطات اليوناني ولكن ليس في اثنين من اقدمهم02  الي1 اعداد

Mark 16:9 (Contemporary English Version)
16.9 One Old Ending to Mark’s Gospel: Verses 9-20 are not in some
manuscripts.

 غير موجود في بعض المخطوطات02-1  عدد6واحدة من اقدم نهايات انجيل مرقس

Mark 16:8-9 (Easy-to-Read Version)
Mark 16:8 Some of the oldest Greek copies end the book here. A few
later copies have this shorter ending: “But they soon gave all the
instructions to Peter and those with him. After that Jesus himself sent
them out from east to west with the holy message that will never
change—that people can be saved forever.”
... قلة حديثة تضيف النهاية القصيرة.بعض اقدم مخطوطات اليوناني تنتهي بمرقس هنا
اي ان االكثرية بهم النهاية التقليدية وقلة قديمة ال توجد بها النهاية التقليدية وقلة حديثة توجد
بها النهاية القصيرة

Mark 16:8-9 (English Standard Version)
Mark 16:9 Some manuscripts end the book with 16:8; others include
verses 9–20 immediately after verse 8. At least one manuscript
inserts additional material after verse 14; some manuscripts include

after verse 8 the following: But they reported briefly to Peter and

those with him all that they had been told. And after this, Jesus
himself sent out by means of them, from east to west, the sacred and
imperishable proclamation of eternal salvation. These manuscripts
then continue with verses 9–20
 مباشرة على8  بعد عدد02-1  اخرين تحتوي على عدد8 بعض المخطوطات تنتهي الكتاب بعدد
 االتي8  بعض المخطوطات وضعت بعد عدد94 االقل مخطوطة وضعت مواد اضافة بعد عدد
02-1  هذه المخطوطات بعد هذا تحتوي على عدد....

Mark 16:8-9 (Expanded Bible)

Verses 9–20 are not included in some of the earliest surviving Greek
copies of Mark and have significant stylistic differences from the rest
of Mark’s Gospel.
 غير موجودة في بعض نسخ اقدم المخطوطات اليوناني الناجية لمرقس وتحتوي على02-1 عدد
اسلوب مختلف من بقية انجيل مرقس

Mark 16:8-9 (GOD’S WORD Translation)
Mark 16:8 Some manuscripts and translations end Mark here; some
add verses 9–20.
02-1 بعض مخطوطات والترجمات تنهي مرقس هنا وبعضهم تضع اعداد

Mark 16:8-10 (Good News Translation)
a. Mark 16:9 Some manuscripts and ancient translations do not
have this ending to the Gospel (verses 9-20).
b. Mark 16:9 Some manuscripts and ancient translations have this
shorter ending to the Gospel in addition to the longer ending
(verses 9-20).
)02-1 بعض المخطوطات والترجمات القديمة ال تحتوي على نهاية االنجيل هذه (عدد
بعض مخطوطات والترجمات القديمة تحتوي على هذه النهاية القصيرة باالضافة الي النهاية
)02-1 التقليدية (عدد

Mark 16:8-9 (Names of God Bible)

Mark 16:8 Some manuscripts and translations end Mark here; some
add verses 9–20.
02-1 بعض مخطوطات والترجمات تنهي مرقس هنا وبعضهم تضع اعداد

Mark 16:8-9 (New International Version)
Mark 16:8 Some manuscripts have the following ending between
verses 8 and 9, and one manuscript has it after verse 8 (omitting
verses 9-20): Then they quickly reported all these instructions to

those around Peter. After this, Jesus himself also sent out through
them from east to west the sacred and imperishable proclamation of
eternal salvation. Amen.
.... 1  و8 بعض المخطوطات تحتوي على النهاية االتية بين عدد

ويبدوا يق ارؤا بعض تعليقات الترجمات اإلنجليزية النقدية وال يوضح انها وضعت االعداد فهي ان
 بل ال يكتفوا.كانت متاكدة انها مضافة لكانت حذفتها ولكن هذه الترجمات أيضا وضعت االعداد
باخفاء ذلك ولكنهم يدلسوا بشدة في ترجمة التعليقات النقدية ليخدعوا المستمعين اكثر

ويبدوا ببعض التعليقات وساضع لكم لتاكيد كالمي عن تدليسهم صور من موقع Bible Gaate
 wayلتاكيد انهم يدلسون في ترجمة التعليقات النقدية

فهي تقول بعض اقدم المخطوطات ال تحتوي على االعداد من  1الي  02ولكن المشككين صوتيا
يترجموا تدليسيا ويلغوا كلمة بعض فيقولوا اقدم المخطوطات ال تحتوي على االعداد من  1الي 90
فلماذا التدليس؟

ثم يستشهدوا ب

معظم النسخ النقدية اليونانية للعهد الجديد إلنجيل مرقس تنتهي بعدد 8

ثم يستشهدوا ب

اعداد  1الي  02توجد في كثير من المخطوطات القديمة اليوناني ولكن ليس في اثنين من
اقدمهم
ولكن المدلسين يقولوا "االعداد من  1الي  02لقوهم في مخطوطات قديمة ولكنهم مش موجودين
في اقدم اثنتين" فلماذا المدلسين لغوا كلمة كثير؟ فالنص يقول في كثير من المخطوطات اليوناني
القديمة فلماذا يحذفوا كلمة كثير هل ليخدعوا المستمع اكثر؟
باالضافة الي عدم ذكر ان كل هذه الترجمات كتبت االعداد ووضعتها.

مع مالحظة انهم يقفزوا بعض الترجمات التي تشهد ضدهم

المهم انهم يكملوا ويستشهدوا ب

ويدلسوا ويقولوا واخري تضع بعض النصوص بعد عدد  94رغم ان الترجمة تقول على األقل
مخطوطة واحدة تضع إضافة بعد عدد  94وليس بعض فايضا اكرر لماذا التدليس.

فهم ينتقوا بعض التعليقات النقدية وال يكتفوا بل يدلسوا في ترجمة التعليق أيضا ليخدعوا
المستمعين.

ويستشهدوا ب

وتقول اعداد من  1الي  02غير موجودة في بعض أقدم المخطوطات الناجية من النسخ اليوناني
لمرقس  ...ولكن المشككين يدلسوا قائلين غير موجودة في المخطوطات القديمة .فال اعرف لماذا

التدليس فكل مرة المدلسين يحذفون في ترجمتهم العربي كلمة بعض  someاال يوضح هذا
تدليسهم؟

ويستشهدوا ب

وهذه المرة يضيف لإلنجليزي كلمة  oldرغم انها غير موجودة فهي تقول بعض المخطوطات
والترجمات تنهي مرقس هنا وبعضها يضيف اعداد  1الي 02
لماذا عدم االمانة في الترجمة باضافة كلمات ليست في التعليق النقدي او حذف كلمات تغير
المعنى .اليس هذا معنى التحريف يا مشككين؟ عرفت من الذي يحرف؟

هذا باالضافة الي ان كل هذه الترجمات كتبت االعداد ومعظمها كتبتهم بدون اقواس .فلماذا لم
يعترف المشككين بذلك؟

ثم يوجه المشككين كالمهم لي قائلين ال تقول ان الترجمات اإلنجليزية كتبتها وتسكت وأكرر ما
قلته صحيح فكل الترجمات اإلنجليزية من أكثر من  32ترجمتها راجعتها كتبت االعداد فيما عدا
اثنين وكما قلت أيضا ان ملفي كان ادلة اصالتها وليس تحليل تفصيلي لكل ترجمة مرجعيتها
وتعليقها الهامشي وغيره .فبنفس المقياس اقدر ان أقول عن المشككين هم أيضا قالوا نصف
الحقائق النهم لم يقولوا مرجعية كل ترجمة .فاالمر ليس كذلك انا قدمت معلومات صحيحة
باختصار وعلى األقل لم ادلس واترجم خطأ مثلما فعلوا وقدمت لكم امثلة على تدليسهم في الترجمة
ليخدعوا المستمعين البسطاء من المسلمين

ولكن المشككين بتدليس يكملوا كالمهم الموجه لي ويقولوا األمانة العلمية الي هي أصال مش
عندك تقتضي منك ان تقول ان كل التراجم كلها اإلنجليزية اكدت ان النصوص مضافة ومش
موجودة في األصول القديمة للعهد الجديد .وهنا أطالب المشككين بدليل ان التراجم اإلنجليزية كلها
وأكرر كلها قالوا لفظا اكدت ان النصوص مضافة وان لم يحضروا الدليل على هذا فهم مدلسين.
اريد ان القارئ يكون حكم ويبحث بنفسه هل كل التراجم االنجليزية قالت ان االعداد مضافة؟

حتى الترجمات النقدية اإلنجليزية التي استشهدوا بها بأنفسهم معظمها لم تضع االعداد بين
اقواس رغم انها تراجم نقدية وقالوا البعض من المخطوطات ولكن حتى التي استشهدوا بها لم تأكد
ان النصوص مضافة فهو تدليس من المشككين.
بل لو كانت تؤكد انها مضافة لما كنا وجدنا االعداد في كل التراجم اإلنجليزية ولكن العكس هو
الصحيح .هل تعبير بعض المخطوطات هذا أصبح تأكيد بإضافتها؟ كفاكم تدليس وتزوير فتدلسوا
في األدلة واألرقام والترجمة وأيضا االستنتاج
وهنا اشرح للمشككين نوعية التراجم اإلنجليزية
ترجمة جون ويكليف
John wiklef 1385
عالم الهوتي الئع حصل علي الدكتوراه في الالهوت  9370من جامعة اكسفورد واصبح مدرس
بها واصبح بعد ذلك اشهر مدرسيها
وكان يحب االنجيل ويؤمن به ويتمسك بكلمات االنجيل بشده وترجمه ايضا الي االنجليزيه القديمه
ونسخته ال زالت بين ايدينا وتتطابق مع نص االنجيل الذي في ايدينا وشاهدا من العصور الوسطي
علي سالمة االنجيل وعدم تحريفه
ولم يعلق على االعداد
ونسخه اخري وهي

William Tyndale 1534
وهي ماخوذه بعد مقارنة اليوناني بالنسخ الالتيني القديم وفي العهد القديم ايضا العبري ومكتوب
عنها ايضا ان االصول الماخوذه منها قديمه جدا في العهدين
وايضا هو تعتبر اول ترجمه انجليزية تطبع بالخط المتوسط
ولم تعلق
ميلس كوفيردالي
Coverdale Bible
هي تعتبر اول ترجمه باالنجليزي الحديث للعهدين ونشرت سنة  9535م وهو اعتمد علي نسخة
تندل
وأيضا لم تعلق
توماس ماثيو
Matthew Bible
سنة  9537م وهي ايضا اعتمدت علي نسخة تندل مع مقارنتها بالعبري واليوناني والفلجاتا
وايضا نسخة لوثر االلمانية
وأيضا لم تعلق
نسخة توماس كرانمير

)Cranmer ( born in 1489
 Great Bibleوتسمي
طلب منه الملك هنري صنع ترجمه للكتاب المقدس فاتمها ونشرها في ابريل  9531م
ولم تعلق على االعداد
وايضا جنيفا ( )9557
Geneva bible
هي نسخة تمت سنة  9557م في زمن ماري االولي ملكة انجلت ار وهي النسخه التي استخدمها
وليام شكسبير
وهي كانت مصاحبه لتعاليم جون كالفين و ثيؤدور بي از
وأيضا لم يعلقوا على االعداد دليل على اصالتها
وبيشوب ( )95:8
Bishops’s Bible
قامت بها كنيسة انجلت ار سن  95:8م وتم مراجعتها مره اخري سنة  9570م وهي تمت من
العبري واالرامي واليوناني والفلجاتا
ونفس االمر تاكد اصالة االعداد

دوري ريمس
Douay–Rheims Bible
هي ترجمة من الفلجاتا الالتيني الي االنجليزي سنة  9580م
ولم تعلق أيضا
ترجمة كينج جيمس
King James Version 1611
وتسمي ايضا
Authorized King James Version
وأيضا لم تعلق مؤكدة على اصالة االعداد
هي ترجمة قامت بها كنيسة انجلت ار بناء علي طلب الملك جيمس السادس والتي بدؤا فيها سنة
 9:24وانتهوا منها  9:99م وطبعت في مطبعت الملك وهي تعتبر الترجمه الثالثة الرسمية
االنجليزية بعد نسخة كرانمير او الكتاب المقدس العظيم ونسخة بيشوبس
وهي تمت مباشره من المخطوطات اليوناني للعهد الجديد ومن النص العبري للعهد القديم واالسفار
القانونية من السبعينية والالتيني ولهذا تسمي ترجمه من اللغات االصلية وهي النسخه التي
استخدمها االنجليكان وايضا كنائس البروتستنت وسميت النسخة الرسمية

Authorized Version

واستمرت هذه هي النسخة الرسمية االنجليزية في كل الكنائس الناطقة باالنجليزية حتي نهاية
القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين مع بداية ظهور الترجمات النقدية
واثناء هذا ظهرت ايضا ترجمات اخري مثل
ترجمة جون ويزلي للعهد الجديد واعتمد اكثر علي السرياني 9755
ترجمة كوارك وهي ترجمة لفظية للعهد القديم والجديد مع تعليقات نقدية وتعليقات شرحية 97:4
ترجمت تومسون  9828م هي ترجمه اعتمد في العهد القديم علي السبعينية والعهد الجديد من
النص اليوناني
ترجمة ويبستر هي ترجمه تعتمد علي كنج جيمس مع استبدال كلمات اسهل وتصريف افعال ابسط
سنة  9833م
ترجمة ينج اللفظية سنة  98:0م اعتمد علي النص اليوناني المتسلم مع نص االغلبية وتعليقات
نقدية
ترجمة جوليا سميث بيكر وهي تعتبر اول ترجمة للكتاب المقدس تقوم بها امراة وهي ترجمة لفظية
من اللغات االصلية من النص التقليدي سنة  987:م
ترجمة جون نيلسون داربي  9812م وهو قام باول نسخة سنة  98:7والثانية  9870والثالثة
 9884م

الترجمات النقدية
نسخة Revised version
النسخة المراجعة قام بها خمسين مترجم انجليزي 9885وقت ظهور
وستكوت وهورت النقدية اليوناني وايضا جون بيرجون التقليدي وقدمت  5222تغيير اعتمادا عن
ما قالوا عنه مخطوطات يوناني افضل واصبحت عند النقديين من القرن التاسع عشر هي الرسمية
بدل من كنج جيمس وهذه النسخة التي بني عليها كثير من النسخ الحديثة
النسخة االمريكية القياسية
American Standard Version1901
اعتمدت علي النسخة المراجعة واشترك فيها  32مترجم اختارهم فليب شاف وهي نقدية تعتمد
علي نص وستكوت وهورت وفي العهد القديم علي النص الماسوريتك العبري مع بعض االضافات
من السبعينية وظهر فيها بوضوح والول مره فكر المخطوطة السينائية والفاتيكانية
وهذه النسخة لم تعلق على االعداد تاكيدا الصالتها رغم انها النقدية القياسية

الترجمة القياسية المراجعة
Revised Standard Version1952
وقام بها معهد تعليم االديان العالمي
وهي تعتمد علي االمريكية القياسية بلغه لفظية انجليزية حديثة وتظهر معني االعداد باسلوب
ابسط وهي اعتمدت ايضا علي نسخة نسلي واالند السابعة عشر للعهد الجديد ونص الماسوريتك
للعهد القديم مع مراجعة مخطوطات قمران لسفر اشعياء وهي اصرت ان تكتب اشعياء 94 67
بترجمة امرأه صغيره وليس عذراء وتعرضت لبعض النقد لما فعلته في العهد القديم والجديد ودار
صراع فتره حتي انتجه منها نسخه احدث وهي

New Revised Standard Version
وهي تمت سنة  9181م وهي فقط مراجعه للنسخة الماضية فازالت ضمير الغير مباشر الذي
كانت كتبته النسخه االولي وايضا حاولت ان تجعل النص محايد اي ال يتكلم بلغة الذكور فقط كما
ذكر بروس متزجر

النسخه القياسية االمريكية الحديثة
New American Standard Bible1995
وهي تنقيح للنسخه القياسية االمريكية وهي تعتمد باالكثر علي
NA27 / UBS4

ومن نفس المجموعه خرج
English Standard Version2001
وهي تنقيح لنسخة النسخة القياسية المرجعة وايضا تعتمد علي
NA27 / UBS4
وهي حاولت ان تجعل االسلوب النحوي مفهوم انجليزيا وايضا قريب من التصريف في اللغات
االصلية

ومن مجموعه اخري
الترجمه العالمية الحديثة
New International Version
وهي قدمت منها ثالث نسخ  9178و  9184و  0299وهي تمت في الواليات المتحدة عن
طريق كلية الثالوث المسيحية وايضا تعتمد علي نسخة نيسلي واالند النقدية للعهد الجديد ونسخة
الماسوريتك للعهد القديم مع بعض المراجعات من مخطوطات قمران وايضا السامرية وايضا مع
نسخة اكيال وسيماخوس والترجوم
وخرج ايضا منها
New International Reader's Version
وقام بها مؤسسة الكتاب العالمية سنة  9115م وهي بهدف جعل لغته االنجليزية بسيطة جدا
علي نفس مبادئ العالمية الحديثة
وايضا منها
Today's New International Version 2005
واعلن في  0221انه سيقدم نسخه جديدة من العالمية الحديثه وبناء عليه سيتوقف طباعة هذه
النسخة وبالفعل توقف طباعتها 0299

النسخة االنجليزية الحديثة
New English Bible 1961
هي نسخة نقدية اعتمدة علي مؤسسة تاسكر التي وضعت نص يوناني نقدي عدد بعدد
وخرج منها
Revised English Bible 1989
والفرق انها اعتمدت علي نسلي االند  0:فقدمت تغيرات كثيره عن النسخة االولي

انجيل اورشليم
Jerusalem Bible 1966
هي اول نسخة انجليزية يقوم بها رومان كاثوليك بناء علي طلب البابا بايوس  .وتم الموافقه
عليها باالساقفة الكاثوليك
وهي تمت من النص العبري الماسوريتك وايضا السبعينية بدل من نسخة جيروم الالتيني
وترجماتها االنجليزي التي كانت تعتمد عليها الكنيسة الكاثوليكية كثيرا .وهي ترجمه في البداية
كانت فرنسية وتم ايضا تحويلها الي االنجليزية  91::م
ومنها اتت نسخة

New Jerusalem Bible 1986
وايضا قامت بها الكنيسه الكاثوليكية الرومانية وبها بعض التعليقات النقدية
ومنها ايضا خرجت
النسخة االمريكية الحديثة
The New American Bible
هي تعتبر او نسخة كاثوليكية امريكية حديثة من نسخة اورشليم وهي نشرت اول مره سنة 9172
وبعد عدة مراجعات نشرت مره ثانية في  9184م بالعتماد علي النسخه النقدية نسلي االند 0:
فهي نقدية

نسخة االخبار السارة
Good News Bible 1976
قام بها مؤسسة الكتاب المقدس االمريكية واسمها القديم النسخة االنجليزية اليومية
Today's English Version (TEV),
وتغير اسمها في  0229م  .هي صنعت لمن يجيدون االنجليزية ولكن االنجليزية ليست لغتهم
االصلية وهي ترجمة فكر وليس لفظ
"thought for thought" rather than "word for word".

وهي تجمع ما بين الفكر التقليدي والفكر النقدي

النسخة االنجليزية المعاصرة
Contemporary English Version 1995
وايضا قام بها مؤسسة الكتاب المقدس االمريكية وهي الغرض منها جعلها مفهومة للجميع فتبسط
كل المصطلحات الكتابية وايضا تجمع بين النص التقليدي والنقدي

ترجمة كلمة اهلل
God's Word Translation 1995
من مؤسسة بعثة الكتاب المقدس بامريكا القائم عليها مجموعة كنيسة لوثر  .هي محاوله اخري
ان يقدموا اقرب معني للعبري واالرامي واليوناني واتبعت اسلوب يسمي االقرب الطبيعي المساوي
"Closest Natural Equivalence".
وهي قدمت نص اقرب الي النقدي منه الي التقليدي

االنجيل المعاش

The Living Bible 1971
قام بها كنيث تايلور وهو اعتمد علي النسخة االمريكية القياسية فهي ايضا نقدية
ومنها خرج
New Living Translation 1996- 2004
في العهد القديم اعتمدت علي النص الماسوريتك العبري مع بعض االضافات من السبعينية
ومراجعات من مخطوطات قمران والنص السامري والبشيتا
 NA27 / UBS4والعهد الجديد يعتمد فقط علي النص النقدي

نسخة هولمان المسيحية القياسية
Holman Christian Standard Bible 2004
هذه الترجمه في البداية كان مقرر انها تعتمد علي نص االغلبية اليونلني ولكن القرار تغير
واصبحت تعتمد علي النص النقدي  07مع وضع فقط تعليقات من القراءة التقليدية

النسخة االمريكية المراجعة الحديثة
New American Bible Revised Edition 2011

وهي نسخة كاثوليكية وهي ايضا نقدية
وهم وحتى الذي علق منهم على االعداد كلهم كتبوا االعداد كاملة.

ثم يحاول المشككين التشتيت بالكالم عن قصة جون ويكليف وهذه ليس موضوعنا فلماذا التشتيت
والتدليس ومن يريد ان يراجع قصة جون ويكلف سيجدها في هذا الملف
حرق عظام جون ويكليف
ويحاول المشككين مهاجمة كالمي عن جون ويكلف ويدعوا انه لم يعرف لغات الكتاب المقدس
وترجمها من الفلجاتا فقط ثم يستشهدوا بدكتور يواقيم رزق ولكن دكتور يواقيم رزق يقول يبدوا
انه لم يكن يجيد العبرية او اليونانية ولم يؤكد عدم معرفة جون ويكلف لهما فايضا المشكككين
ينقلوا معلومة غير متاكد منها دكتور يواقيم ويدعوا انها قاطعة.
الذي لم يعرفه المشككين ان جون ويكلف الحاصل على الدكتوراه في الالهوت  9370من جامعة
اكسفورد وأصبح مدرس بها وأصبح بعد ذلك أشهر مدرسيها فهو بالفعل ترجم انجيله من الالتيني
الفلجاتا التي تعود الي القرن الرابع ولكنه أيضا كان يجيد اليوناني كما ذكر مرجع
Balliol College, Oxford. Retrieved 22 August 2009.
بل الذي ال يعرفه المشككين ان جون ويكلف ليس هو فقط كفرد الذي ترجم كل الكتاب بل مجموعة
ضخمه من زمالؤه الدكاتره مثل زميله جون بورفي الذي يجيد العبرية واليوناني وتالميذه أيضا وهو
كان على راسهم وهذا مراجع بهذه المعلومات

Kenyon, Sir Frederic G,)9121( .
وايضا
Catholic Encyclopedia Versions of the Bible

ثم يعترض المشككين على كيف االستشهاد بترجمة انجليزية قديمة من الفلجاتا فاتسائل ما هي
اإلشكالية في ان يكون ترجم واعتمد في األساس على الفلجاتا التي من القرن الرابع؟ فالفلجاتا
للقديس جيروم في القرن الرابع هي نقلت من مخطوطات يوناني من قبل القرن الرابع أي قبل
السينائية والفاتيكانية بكثير .فكيف يزعم المشككين ان االعداد مضافة وهي موجودة في ترجمة في
القرن الرابع نقلت عن أصول يوناني اولي؟ ام هل يتخيل المشككين ان القديس جيروم ترجم اعداد
لم يكن لها وجود في وقته؟
شيء غريب.

ولكن الحظت شيء هام ان المشككين الذين يحاولوا التشكيك في كل كلمة لم يتطرقوا الي التعليق
على كالمي عن شهادة بقية الترجمات االنجليزية الكثيرة بمرجعاياتها المختلفة عن اصالة االعداد
التقليدية مع مالحظة ان الترجمات ليس في تاريخ الترجمة ولكن في مرجعية الترجمة والمدرسة
التي تنتمي اليها فالترجمات التقليدية واالغلبية كتبتها بدون اقواس وايضا حتى الترجمات النقدية
التي تتبع المدرسة الغربية التي تتبع النص السكندري االقلية من القرن الرابع مثل السينائية

والفاتيكانية كتبوها ايضا بعضهم باقواس وبعضهم بدون اقواس وهذا يقطع بان المترجمين متاكدين
.من اصالة هذه االعداد او ادلة اصالتها اكثر بكثير من ادلة اضافتها
ولهذا اقدم هنا اسماء التراجم االنجليزية مع بعض التراجم الفرنسية وااللمانية ما يقرب من تسعين
ترجمة التي وضعت االعداد بدون اقواس او بقوس مفرد او قوس مزدوج الظهر ما ارادوا اخفاؤه
من برنامج ايسورد
Mark 16:9

(Murdock) And in the morning of the first day of the week, he arose; and
he appeared first to Mary Magdalena, from whom he had cast out seven
demons.

(ALT) Now having risen in the early morning on the first [day] of the week

[i.e. Sunday morning], He appeared first to Mary the Magdalene, from
whom He had cast out seven demons.

(ACV) Now having risen early morning on the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven
demons.

(ABP+) And having risenG450

G1161

in the morningG4404 on the first day

G4413

of the Sabbath,G4521 he appearedG5316 firstG4412 to MaryG* theG3588
Magdalene,G* fromG575 whomG3739 he had cast outG1544 sevenG2033
demons.G1140

(ABP-G+) αναστας δεG450

G1161

πρωϊG4404 πρωτηG4413 σαββατουG4521

εφανηG5316 πρωτονG4412 ΜαριαG* τηG3588 ΜαγδαληνηG* αφ΄G575 ηςG3739
εκβεβληκειG1544 επταG2033 δαιμονιαG1140

(AKJ) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(ALTNT) Now having risen in the early morning on the first [day] of the
week [i.e. Sunday morning], He appeared first to Mary the Magdalene,
from whom He had cast out seven demons.

(AUV-NT) Now when Jesus arose from the dead early on the first day of
the week [i.e., Sunday morning], He appeared first to Mary from
Magdala, from whom He had driven out seven evil spirits.

(ASV) Now when he was risen early on the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven
demons.

(BBE) Now when he came back from the dead early on the first day of the
week, he went first to Mary Magdalene, from whom he had sent out seven
evil spirits.

(VW) Now when He arose early on the first day of the week, He appeared
first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons.

(Bishops) When [Iesus] was rysen early, the first [day] after the Sabboth,
he appeared firste to Marie Magdalene, out of whom he had cast seuen
deuils.

(CENT) Now when he rose early on the first day of the week, he appeared
first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven demons.

(CEV) Very early on the first day of the week, after Jesus had risen to life,
he appeared to Mary Magdalene. Earlier he had forced seven demons out
of her.

(CJB) [Verses 9-20 are found in many ancient Greek manuscripts, but not

in the two oldest ones.] When Yeshua rose early on Sunday, he appeared
first to Miryam of Magdala, from whom he had expelled seven demons.

(CLV) Now, rising in the morning in the first sabbath, He appeared first to
Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons."

(Mace) Now Jesus being risen early on the first day of the week, he
appear'd first to Mary Magdalene, whom he had dispossess'd of seven
demons.

(Darby) Now when he had risen very early, the first day of the week, he
appeared first to Mary of Magdala, out of whom he had cast seven
demons.

(DIA) Having risen and early first of week he appeared first to Mary the
Magdalene, from whom he had cast seven demons.

(DRB) But he rising early the first day of the week, appeared first to Mary
Magdalen; out of whom he had cast seven devils.

(EMTV) Now having arisen early on the first day of the week, He
appeared first to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven
demons.

(ESV)

[1]

[[Now when he rose early on the first day of the week, he

appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven
demons.

(ERV) Jesus rose from death early on the first day of the week. He
appeared first to Mary Magdalene. One time in the past Jesus had forced
seven demons out of Mary.

(Etheridge) But in the morning of the first day of the week he arose, and
was first seen by Mariam Magdalitha, she who had seven devils cast out
from her.

(EVID) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(FDB) Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il
apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept
démons.

(FLS) Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine,
apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept
démons.

(Geneva) And when Iesus was risen againe, early the first day of the
weeke, he appeared first to Marie Magdalene, out of whom he had cast
seuen deuils:

(GLB) Jesus aber, da er auferstanden war früh am ersten Tag der Woche,
erschien er am ersten der Maria Magdalena, von welcher er sieben Teufel
ausgetrieben hatte.

(GNB) [After Jesus rose from death early on Sunday, he appeared first to
Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons.

(GW) After Jesus came back to life early on Sunday, he appeared first to
Mary from Magdala, from whom he had forced out seven demons.

(HCSB-r) Early on the first day of the week, after He had risen, He
appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had driven seven
demons.

(HNV) Now when he had risen early on the first day of the week, he
appeared first to Miriam from Magdala, from whom he had cast out seven
demons.

(csb) Early on the first day of the week, after He had risen, He appeared
first to Mary Magdalene, out of whom He had driven seven demons.

(IAV) Now when Yehowshua was risen early the first day of the week, he
appeared first to Miryam Magdala, out of whom he had cast seven devils.

(ISV) After Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first
to Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons.

(JMNT) Now arising early in the morning, in the first [part] of [the] sabbath,
He [later] appeared first to Mary the Magdalene, beside whom (or: from the
presence of whom) He had thrown out seven demons.

(JST) And she went and told them who had been with him, as they
mourned and wept.

(JOSMTH) And she went and told them who had been with him, as they
mourned and wept.

(KJ2000) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven
demons.

(KJVCNT) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(KJCNT) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(KJV) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(KJV-Clar) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(KJV-1611) Now when Iesus was risen early, the first day of the weeke,
he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seuen
deuils.

(KJV21) Now when Jesus was risen early the first day of the week, He
appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven devils.

(KJVA) Now when Jesus was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(LBP) Now he rose early on the first day of the week, and appeared first
to Mary of Magdala, from whom he had cast seven demons.

(Lamsa) Now he rose early on the first day of the week, and appeared
first to Mary of Magdala, from whom he had cast seven demons.

(Lamsa NT) Now he rose early on the first day of the week, and appeared
first to Mary of Magdala, from whom he had cast seven demons.

(LEB) [[Now early on the first day of the week, after he rose, he appeared
first to Mary Magdalene, from whom he had expelled seven demons.

(LitNT) NOW HAVING RISEN EARLY [THE] FIRST [DAY] OF THE WEEK
HE APPEARED FIRST TO MARY THE MAGDALENE, FROM WHOM HE
HAD CAST OUT SEVEN DEMONS.

(LITV) And having risen early on the first of the sabbath, He first appeared
to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.

(LONT) Jesus having arisen early the first day of the week, appeared first
to Mary the Magdalene, out of whom he had cast seven demons.

(MKJV) And when Jesus had risen early the first day of the Sabbath, He
appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven
demons.

(Moffatt NT) (a) Now after he rose early on the first day of the week, he
appeared first to Mary of Magdala out of whom he had cast seven
daemons.

(nas) [Now

[307]

after He had risen early on the first day of the week, He

first appeared to Mary
demons.

(587)

Magdalene, from whom He had cast out seven

(NCV) After Jesus rose from the dead early on the first day of the week,
he showed himself first to Mary Magdalene. One time in the past, he had
forced seven demons out of her.

(NET.) Early on the first day of the week, after he arose, he appeared first
to Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons.

(NET) Early on the first day of the week, after he arose, he appeared first
to Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons.

(NAB-A) ( When he had risen, early on the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven
demons.

(NIVUK) When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared
first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons.

(NLV) (*It was early on the first day of the week when Jesus was raised
from the dead. Mary Magdalene saw Him first. He had put seven demons
out of her.

(NWT) After he rose early on the first day of the week he appeared first to
Mary Mag'da·lene, from whom he had expelled seven demons.

(OrthJBC) And now after Rebbe, Melech HaMoshiach arose early on Yom
Rishon, he appeared rishonah to Miryam of Magdala, from whom he had
cast out shiva shedim.

(Murdock R) And in the morning of the first day of the week, he arose;
and he appeared first to Miriam Magdalena, from whom he had cast out
seven demons.

(RNKJV) Now when Yeshua was risen early the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(RV) Now when he was risen early on the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven
devils.

(RYLT-NT) And he, having risen in the morning of the first of the sabbaths,
did appear first to Mary the Magdalene, out of whom he had cast seven
demons;

(TCNT) After his rising again, early on the first day of the week, Jesus
appeared first of all to Mary of Magdala, from whom he had driven out
seven demons.

(TMB) Now when Jesus was risen early the first day of the week, He
appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven devils.

(TRC) When Jesus was risen the morrow after the Sabbath day,(risen up early
upon the first day of the Sabbaths)

he cast seven devils.

he appeared first to Mary Magdalen, out of whom

(Tyndale) When Iesus was rysen the morow after ye saboth daye he
appered fyrst to Mary Magdalen oute of whom he cast seven devyls.

(Webster) Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven
demons.

(Wesley's) Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(WESNT) Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he
appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

(WMSNT) Now after He had risen, early on the first day of the week, He
appeared first to Mary of Magdala, out of whom He had driven seven
demons.

(WNT) But He rose to life early on the first day of the week, and appeared

first to Mary of Magdala from whom He had expelled seven demons.

(WORNT) Now Jesus being risen early on the first day of the week
appeared first to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven
devils:

(WTNT) ¶ When Iesus was risen the morrow after the saboth day, he
appeared first to Mary Magdalen, out of whom he cast seven devils.

(Wycliffe) And Jhesus roos eerli the firste dai of the woke, and apperid
firste to Marie Maudeleyne, fro whom he had caste out seuene deuelis.

(WycliffeNT) And Jhesus roos eerli the firste dai of the woke, and apperid
firste to Marie Maudeleyne, fro whom he had caste out seuene deuelis.

(YLT) And he, having risen in the morning of the first of the sabbaths, did
appear first to Mary the Magdalene, out of whom he had cast seven
;demons
فهل كل المترجمين حتى من علق عليها نقديا او وضعها بين اقواس او بدون اخطؤا؟ ام مقتنعين
باصالتها او وجود ادلة على اصالتها اكثر من اضافاتها؟

ثم يعرض المشككين كالمي عن النصوص اليونانية التي قلت فيها
النسخ اليوناني
العدد موجود في كل النسخ اليوناني القديمه و التقليديه والحديثه والنقدية
مثل
اليونانية الحديثة
ويعلق المشككين ويقولوا ان اليونانية الحديثة اني اخطأت في االستشهاد بها الن بها االعداد بين
اقواس.
ملحوظة 6المعلومة التي ذكرتها ان االعداد موجودة فيها هذه معلومة صحيحة ولكني لم احلل
موقفها الني كما قلت اتكلم باختصار .ولكن هنا بشيء من التفصيل

ولكن المشككين المدلسين اخطؤا في ادعاء ان اليونانية الحديثة وضعته بين اقواس فهذا غير
صحيح
واضع نصها من برنامج االيسورد
Mar 16:7

λλ᾿ παγετε εἴπατε το ς μα ητα ς α το και τ Πετρ ὅτι

Προαγει μ ς ε ς την Γαλιλαιαν· κε α τον ὄψεσ ε, κα ως εἶπεν μ ν.
Mar 16:8 και

ελ ο σαι ἔφυγον πο το μνημειου· εἶχε δε α τας τρομος

και ἔκστασις, και ο δενι ο δεν εἶπον· φοβο ντο γαρ.
Mar 16:9 ᾿Αναστας δε πρωῒ πρωτ σαββατου φανη πρ τον Μαρι τ
Μαγδαλην , φ᾿ ἧς κβεβληκει πτα δαιμονια.
Mar 16:10

κεινη πορευ ε σα πηγγειλε το ς μετ᾿ α το γενομενοις,

πεν ο σι και κλαιουσι·
Mar 16:11 κ κε νοι κουσαντες ὅτι
Mar 16:12 Μετα δε τα τα δυσιν

και

εα η π᾿ α τ ς, πιστησαν.

α τ ν περιπατο σιν φανερω η ν

τερ μορφ , πορευομενοις ε ς γρον.
Mar 16:13 κ κε νοι πελ οντες πηγγειλαν το ς λοιπο ς· ο δε κεινοις
πιστευσαν.

Mar 16:14 ῞Υστερον νακειμενοις α το ς το ς ἕνδεκα φανερω η, και
νειδισε την πιστιαν α τ ν και σκληροκαρδιαν, ὅτι το ς εασαμενοις
α τον γηγερμενον ο κ πιστευσαν.
Mar 16:15 και εἶπεν α το ς· πορευ εντες ε ς τον κοσμον ἅπαντα
κηρυ ατε το ε αγγελιον πασ τ κτισει.
Mar 16:16

πιστευσας και βαπτισ εις σω ησεται,

δε πιστησας

κατακρι ησεται.
Mar 16:17 σημε α δε το ς πιστευσασι τα τα παρακολου ησει· ν τ
νοματι μου δαιμονια κβαλο σι, γλωσσαις λαλησουσι καινα ς·
Mar 16:18 ὄφεις ρο σι· κἂν ανασιμον τι πιωσιν, ο μη α τους βλαψ ·
πι ρρωστους χε ρας πι ησουσι, και καλ ς ἕ ουσιν.
Mar 16:19 ῾Ο μεν οὖν Κυριος μετα το λαλ σαι α το ς νελημφ η ε ς τον
ο ρανον και κα ισεν κ δε ι ν το Θεο .
Mar 16:20

κε νοι δε

ελ οντες κηρυ αν πανταχο , το Κυριου

συνεργο ντος και τον λογον βεβαιο ντος δια τ ν πακολου ουντων
σημειων. μην.
ونري بوضوح عدم وجود االقواس التي زعمها المشككين
ومثله برامج كثيرة مثل مكتبة اللوغوس

وايضا اقدمها من موقع Greek new testament
Αναστας δε πρωῒ πρωτ σαββατου φανη πρ τον Μαρι τ Μαγδαλην ,
φ᾿ ἧς κβεβληκει πτα δαιμονια.
ولم يضعها باقواس
وايضا من موقع  bible Hubوايضا لم يضعها باقواس رغم انه وضح االقواس للتراجم النقدية
مثل تشندورف ووستكوت وهورت
Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ
Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
وايضا موقع blue letter
16:9 Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ
Μαγδαληνῇ ἀφ᾽ ἡς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
لم يضعها باقواس
بل عدت الي النسخة المطبوعة التي عندي لليونانية الحديثة وهي طباعة  9152م في لندن
وايضا بدون اقواس.
لهذا هناك احتمالين االول هو المشككين عندهم نسخة نقدية باقواس فظنوا انها اليونانية الحديثة
او انهم يدلسون كعادتهم.
ثم يكملوا كالمي عندما اقول

و
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 16:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics
النسخة التي نقلها تشندورف من السينائية وهي نسخة نقدية
وكل ما قلته صحيح وايضا اوضح اني كنت اتكلم باختصار ولم اتطرق لتحليل تشندورف
فتشندورف وضعها بين اقواس ولكن المهم انه وضعها .ولو كان ادلة ان هذه االعداد مضافة اكثر
او اقوى من ادلة اصالتها لكان تشندورف حذفها
ثم يعلق المشككين عن نسخة تشندورف فخالصة كالمهم ان تشندورف كتب تعليق ان هذه
النصوص لم يكتبها مرقس .معي نص من نسخة تشندورف طبعة  98:4م التي طبعها بعد
خمس سنين من حصوله على السينائية وقبل وفاته بعشر سنوات وال يوجد فيها تعليقات نقدية
التي ادعوها .ولكن الذي ال يعرفه المشككين ان نسخة تشندورف هي مرت بعدة مراحل منها
اضافة هوامش ومنها اضافة ارقام سترونج ومنها اضافة تعليقات نقدية
اول تعليقات نقدية اضيفة الي نسخة تشندورف هي في سنة  9878م وليست بواسطة تشندورف
بل بواسطة اشخاص مختلفين مثل جورج نويس او كاسبر رنيه واضافوا تعليقاتهم بالالتيني وليس
اليوناني ومنها الجملة التي استشهد بها المشككين عن جهل او تدليس وادعوا انها كالم
تشندورف.
ومنها نسخة موجودة في مكتبة اللوغوس واول صفحة

وصورة الصفحة التي فيها االعداد

اما الجملة النقدية الالتينية
Haec non a Marxo scripta esse argumentis probatur idoneis.

Novum Testamentum graece. 1869-94 (C. v. Tischendorf, C. R.
Gregory & E. Abbot, Ed.) (1:403). Lipsiae: Giesecke & Devrient.

فهي غالبا ليست نص كالمه الشخصي.
واكرر ان ما قاله المشكككين هو اما عن جهل النهم مثلما ال يعرفون متى تم وضع الشواهد
النقدية في اليسوعية فهم ايضا ال يعرفون متى ومن الذي وضع التعليقات الهامشية في
تشندورف .او يكونوا يعرفون ويدلسون بالكذب كعادتهم كما علمهم دينهم.
وبغض النظر عن كل السباب الموجه لي في كل التسجيل فهذا ال يهمني ولن انزل لهذا المستوي,
يستشهد المشككين بترجمة جورج نويايس االنجليزية لكالم تشندورف
هذه الترجمة تمت سنة  9878م بعد وفاة تشندورف ب  94سنة
وصورتها

المترجم جورج نايس يقول في ص  4من المقدمة انه لم يغير في نص كالم تشندورف ولكنه
وضع تعليقات ويقول ان هذه التعليقات هي تعليقات من حقه كمترجم وليس كقاضي على نص
تشندورف

ويعود في ص  :تكرار ان هذه التعليقات هي تعليقات دكتور نوياس

وفي ص  997التي فيها نهاية انجيل مرقس البشير يقول

هذا كالم المترجم يقول " االعداد االثني عشر المتبقية حسب تشندورف واالخرين لم تكن جزء من
انجيل مرقس ولكنها اضافة قديمة جدا مع االعتبار النها تم االشارة اليها بواسطة ارينيؤس في
الجزء االخر من القرن الثاني فهي هنا كملحق".
ونالحظ ان الكالم ليس نص كالم تشندورف ولكن نص كالم المشكك نقال عن تشندورف واخرين
ولهذا هو يختلف عن نص كالم المعلق الالتيني السابق على كالم تشندورف.

وفي نهاية هذه النقطة اوضح الهدف الذي يحاول المشككين جاهدين تشتيته عن المستمعين .انا
كنت اتكلم باختصار عن ادلة اصالة النص التقليدي لالعداد من  1الي  02ويهمني في االصل
االدلة التي توضح اصالتها ولكن ايضا ذكرت ان حتى النقديين الذين ارفض كالمهم النهم حذفوا
بعض االعداد من الكتاب المقدس بحجة انها ليست موجودة في السينائية والفاتيكانية حتى هؤالء
الذين ارفض رايهم ومنهم تشندورف ووست كوت وهورت عند هذه االعداد كتبوها ولم يحذفوها من
نسخهم سواء وضعوها بين اقواس اوال ال .فتشندورف كونه انه كتب هذه االعداد في نسخته ولم
يحذفها سواء باقواس او بدون ,سواء بتعليق تشكيكي او بدون فهذا في حد ذاته يشهد على
اصالة هذه االعداد في رائ تشندورف النقدي.

ثم يعلق المشككين على اني قلت ان نسخة الجريك اورثوزكس Greek Orthodox Church
ويحاول المشككين يقولوا ان استشهادي بها خطأ النها قالت ان االعداد حتى القرن الرابع لم يكن
لها وجود.
ومعي نسخة  9124وليس فيها هذا الكالم فال اعرف من اين اتى به المشككين.
ايضا النسخة في جميع المواقع التي راجعتها وضعتها بدون اقواس رغم انها وضعت النسخ
النقدية باقواس

فكيف يقولوا انها اكدت على عدم اصالة االعداد؟
اطالب المشككين بالدليل ان الجريك اورثودوكس اكدت على عدم اصالة االعداد من بدايتها واال
ثبت انهم بالفعل مدلسين وكذابين في كل ما يقولوه.

بل االصعب ان المشككين ال يفكرون فيما يقولوا فهم يهاجموا باسلوب غبي ويغلطوا انفسهم
ويناقضوا انفسهم .فهم يحاولوا التشكيك في اصالة النهاية التقليدية بادعاء ان الجريك
اورثودوكس قالت انها حتى القرن الرابع لم يكن لها وجود.
وهنا يتضح شيئين الجهل ليس احدهما وهما 6االول هو التدليس الن المشككين في محاوالتهم
المستميته للتشكيك في استشهادي بنسخة تشندورف ذكروا ان القديس ارينيؤس استشهد بهذه
االعداد وهو في المنتصف الثاني من القرن الثاني .وايضا المشككين في بداية الكالم ذكروا ان
 UBS4انها قالت  9:دليل على اصالة االعداد التقليدية ومن ضمن االدلة ارينيؤس
 Irenaeusالذي هو من القرن الثاني.
فكيف يدلس المشككون ويقولوا ان الجريك اورثودكس قالت ان هذه االعداد لم تكن موجودة حتى
القرن الرابع؟
االحتمال الثاني ان المشككين مع تدليسهم ال يتذكرون ما يقولوا من كذب الن الكذاب نساي.
القديس ارينيؤس شهد لها في القرن الثاني وهو ليس فقط من اباء القرن الثاني بل هو تسلم
االنجيل من معلمه بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب .فكيف يستشهد اب من اباء القرن الثاني
بهذه المكانة بنص اعداد نهاية انجيل مرقس التقليدية اضيفت بعده باكثر من قرنين؟
ام كان يتنبأ؟

ثم يتطرق المشككين للتشتيت كعادتهم فهم يقولوا كذبه ثم يشتتوا بالدخول في موضوع اخر.

فذكروا اني كيف استشهد بترجمة بها سفري المكابيين الثالث والرابع .والن هذا ليس موضوعي
والني لن انخدع بتشتيتهم فلهذا لو احد مهتم بقصة سفر المكابيين الثالث والرابع هما في هذين
اللنكين
سفر المكابيين الثالث
سفر المكابيين الرابع
ولكن لماذا التشتيت؟
فهل يقبل المشككين اثناء كالمي عن أي موضوع ان اشير بدن سبب الي سورة الوالية والنورين
الضائعين؟ او اشير الى اآليات الضائعة من سورة األحزاب التي كانت تشابه البقرة في طولها او
غيره الكثير من المفقود من القران؟
واالمر االخر السينائية فيها اسفار غير قانونية كثيرة ورغم هذا يستشهد بها على انها مرجع
اساسي كل علماء النص النقدي اي نص االقلية .بل سيستشهد بها المشكك نفسه فهو بهذا يكيل
بمكيالين.
فتوضيح سريع لو نسخة اضافت سفر غير قانوني مثل المكابيين الثالث ولكن مفيد للقراءة او من
كتب القراءة الكنسية في زمن ما هذا ليس بخطأ واالستشهاد بها ال ينتفي .والسبب ان في هذا
الزمان تكلفة النسخ مرتفعة جدا فلو تبقي عدة صفحات في المخطوطة الجلدية لن يقوم الناسخ
بتركهم لتكلفتهم ولكنه سيقوم بنسخ سفر مفيد للقراءة .وهذا حدث في مخطوطات كثيرة .واضرب
مثال توضيحي  6كل المسيحيين االرثوزكس يعترفون باسفار العهد الجديد  07وايضا يعرفون ان

كتاب السنكسار هو كتاب تاريخي هام مفيد للقراءة ولكنه ليس جزء من الكتاب المقدس ولكن لو
وجد كتاب به العهد الجديد مع السنكسار هذا ال يوجد به اشكالية
وايضا كتب القراءة الكنسية بها مقاطع من اسفار الكتاب المقدس مع وعظات من اقوال االباء
وطروحات معا .وال يقول احد ان بهذا كتب القراءة الكنسية اعتبرت هذه الوعظات جزء من الكتاب
المقدس .من يقول هذا ال يدرك شيئ عن اسلوب القراءة في الكنيسة
واتمنى ان يدرك المشككين ذلك ولكن اعرف انهم ال يفهموا هذا وسيرفضون ان يفهموا هذا ألنهم
ال يتساءلوا للمعرفة ولكن فقط يلقوا شبهات ويشككوا فيما يقدم من ادلة وال يريدوا ان يستمعوا
بعقل لإلجابة المقدمة بأدلة.

ثم يعلق المشككيين على استشهادي من نص نسخة استفانوس للنص التقليدي  9552م ويقولوا
ان استيفانوس قال ان هذه الفقرات ليست مرقسية.
ويعلق المشككين ويقولوا يعني مكتبهاش مرقس مضافة للكتاب
والحقيقة ال اعرف من اين اتى المشككين الكاذبين بهذا االدعاء الكاذب فعندي نسخة استيفانوس
مطبوعة وال يوجد فيها ال اقواس وال تعليق وال جملة ان هذه الفقرات ليست مرقسية.
وها هي مقدمة النسخة التي أتكلم عنها التي معي نسخة مطبوعة منها

واالصحاح يقع ما بين ص  51و ص :2
وها هما صورة الصفحتين من الكتاب

وكما يري القارئ انه ال يوجد اقواس وال تعليق هامشي وال أي كلمة من كذب وتدليس المشككين
وأيضا النسخة القديمة الستيفانوس

وصورة الصفحة في نسخته القديمة التي بها االعداد

أيضا من موقع بايبل جيت واي الذي يستخدمه المشككين كدليل على كالمهم الن فيه التعليقات
النقدية وأيضا ال يوجد فيه هذا التدليس الذي يؤلفه المشككين

أيضا عدت الي موقع  Bible hubولم اجد هذا الكالم
واالعداد ها هي امامكم بدون اقواس

أيضا عدت الي موقع  unbound Bibleالذي يذكر التعليقات الهامشية ولم يذكر هذا الكالم

فانا أوجه نظر القراء الي ان يراجعوا ما قاله المشككين وما أقوله ويتأكد إني أقدم صور من الكتب
ال يوجد فيها تدليس المشككين وليحكم القارئ بنفسه إني اجيب على فقط على تدليس المشككين
الذين يكذبون ويدلسون ويخترعون كالم ال أصل له بل هو كذب مثل ما علمهم رسولهم والههم.
فهل هؤالء اشخاص يثق القارئ ان يأخذ منهم معلومة بعد هذا الكم من الكذب؟
فما قدمته من أدلة حتى االن على اصالة خاتمة انجيل مرقس قدمت ادلة عليها ولكن المشككين
كعادتهم للتشكيك في كالمي الفوا ودلسوا في التعليقات التي زعموها.
المهم أيضا حتى لو أحدهم أضاف على نسخة استفانس تعليق هامشي حديث ليس من كالم
استفانوس الذي كان يكتب باليوناني وليس اإلنجليزي ستظل نسخة استفانوس تشهد على اصالة
هذه االعداد ألنها وضعتها في كل طبعاتها بدون اقواس

بل لو يفكر المشككين قليال في كذبهم وتدليسهم لكيال يحرجوا أنفسهم هل يقول استفانس ان
االعداد ليست مرقسية ثم يكتبها بدون حتى اقواس؟ أهذا يعقل؟
فكروا قليال لكيال تقعوا في هذه المأزق التي تكشف كذبكم امام القارئ

ثم يعلق المشككين على استشهادي بوست كوت وهورت .ويقولوا اني مدلس !!!! ثم يقولوا
المشككين بتدليس أيضا وستكوت وهورت كتبت أن االنجيل بينتهي عند العدد 8
الحقيقة نسخة وستكوت وهورت لم تقل هذا النص الذي يقوله المشككين المدلسين
ها هي نسخة وستكوت وهورت طبعة سنة  9889م

االعداد الي  8في ص  990ولم تكتب هذا التعليق

واالعداد من  1الي  02في ص 993

 بداية انجيل لوقا994 ومن ص

9105 وايضا نسخة من الكتاب طبعة سنة
The New Testament In The Original Greek , By Brooke Foss Westcott
& John Anthony Hort , New York 1925 , P. 113

فالنسخة لم تقل هذه الجملة التي ادعاها المدلسين الذين فضحوا أنفسهم جدا بهذا الكم من الكذب

وأيضا من موقع جيت واي الذي يستشهد به المشككين فايضا لم يقل هذا
وها هي صورة الصفحة كاملة

فاين هو التعليق الذي دلسه المشككين وكذبوا فيه؟

اما لو كان المشككين عن جهل يقرؤا تعليق احدهم ويظنوا أن هذا تعليق وستكوت وهورت فهو
عذر اقبح من ذنب النه يوضح انه ال يجب ان اضيع وقتي مع هؤالء الذين ال يعرفون عما
يتكلمون .وقدمت صورة من النسخة المطبوعة
وبالفعل أعرف أن نسخة وستكوت وهورت النقدية وضعتها في اقواس ولكن يكفي ان نسخة نقدية
مثل هذه تضع االعداد في اقواس هذا يعني ادلة اصالتها أكثر من أو مساوية الي ادلة اضافتها
في نظرهم رغم انهم من أكثر الناس الراديكاليين في المدرسة النقدية المرفوضة من طرفي.
وأكرر مرة ثانية أسلوب التقييم
القراءه التي الخالف عليها بدون اقواس
القراءه التي عليها خالف ولكن الصحيحه واضحه بادله كثيره توضع بين قوس مفرد { }
القراءه التي عليها خالف واالدله شبه متساوية توضع بين قوس مزدوج {{ }}
القراءه التي عليها خالف واالدله علي عدم صحتها اكثر تحزف

ثم يكمل المشككين رحلة التدليس ويعلقوا على كالمي عن النسخة البيزنطية األغلبية
Byzantine Majority Text
ويدعى المشككين ويقولوا االتي أن البيزنطية وضعت االعداد بين اقواس ووضعت النهاية القصيرة
بين اقواس ودللت ان النهايتين مضافين على الكتاب

وأيضا ال اعرف من اين أتوا بهذا التدليس
فايضا نسخة  RP Byzantine Majority Text 2005التي استشهدت بها واالصحاح يقع
بين صفحتي  995و 99:

وال يوجد اقواس وال يوجد نهاية قصير وال يوجد أي تدليس مما قاله المشكك

وهذا الكتاب وليس أي كالم تدليسي
أيضا موقع بايبل هب  bible hubالذي وضع اقواس نسخت وستكوت وغيرها

ولم يضع اقواس وال النهاية القصيرة التي دلس فيها المشككين ولم يضع تعليق وال غيره مما دلس
فيه المشككين .فما يحدث هنا هو انهم يدلسوا في كل جملة يتفوهوا بها وهذا ليس بغريب الن لهم
في رسولهم اسوة حسنة

المستلم  Textus Receptusاصدار عام  9873نجد بها نهاية مرقس
و كذلك فى النص ُ
الطويلة  ,و هذه صور فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى التيكستس ريسبتس
Novum Testamentum , Textus Receptus, 1873 edition: H KAINH
DIAQHKH , P. 140 , 141

ثم يعلق المشككين عن استشهادي أيضا بتكتس ريسيبتس  9814م ويقولوا عني " ولعدم امانته
ماقلش ان النسخة كتبت االنجيل الي عدد  8وحطت االعداد بين اقواس وقالت أنها إضافة الحقة
للكتاب"
أيضا ما قاله المشككين هنا ينضم الي السلسلة الطويلة من األكاذيب والتدليس الذي اتبعوه في
هذا الموضوع وغيره من المواضيع فها هي نسخة سكرايفنير للتكتس ريسيبتس

واالصحاح في ص  95:و  957و  958وال يوجد ال اقواس وال غيره

وأيضا النسخة االلكترونية

وال يوجد بها تدليس المشككين.

وايضا صورة فتغرافية لنسخة اخري من كتابه
Novum Testamentum , By F. H. A. Scrivener , P. 131 , 132

والحقيقة اتعجب فاإلنسان يكذب في معلومة او اثنين في المنتصف لكيال ينفضح كذبه ولكن يكذب
في كل جملة يقولها؟ هذا شيء عجيب ولكن ماذا أقول! له في رسوله اسوة حسنة
كوبر فى ُنسخته اليونانية للعهد الجديد  ,اذ يضع نص النهاية الطويلة فى ُنسخته  ,و هذه صورة
غالف ُنسخته

و هذه صورة النهاية الطويلة فى ُنسخته فى الصفحة رقم -6 92:

المستلم Textus Receptus
وايضا ايرازموس فى نسخته بنصيها  ,اليونانى و الالتينى للنص ُ
اذ يضع نص النهاية الطويلة فى نسخته بنصيها اليونانى و الالتينى  ,و هذه صور فوتوغرافية
لنص النهاية الطويلة ألنجيل مرقس فى ُنسخته
Erasmus , 1516 Greek-Latin New Testament , P. 115 - 116

ويستشهد المشككين بكالمي عن نسخة  UBS4ويعلقوا عندما أقول انها كتبتها ويقولوا المشككين
" اليو بي اس لسه متكلم عنها من شوية ووضحت أن النسخة اقرت بما ال يدع مجال للشك أصال
ان النصوص دي مضافة"
فهل  UBS4اقرت بما ال يدع للشك ان النصوص مضافة؟
هذا كذب وتدليس مثله مثل الماضي
ها هي صورة االصحاح الذي يبدا فيها ص 988

ارجوا من القارئ ان يجتهد قليال ويحاول أن يخرج من كالم  UBS4الكذب الذي قاله المشككين
في جملة النسخة اقرت بما ال يدع مجال للشك أصال ان النصوص دي مضافة
النسخة رغم انها نقدية ولكن هي لم تقل هذا التدليس الذي ادعاه المشكك فهي وضعت ادلة كل
قراءة وقالت التعليقات االتية
أوال التي حذفت االعداد من 02-1

omit vv 9-20

אB 304 syrs copsa_ms armmss geo1, A Eusebius mssacc. to Eusebius
Epiphanius1/2 Hesychius mssacc. to Severus; Jerome mssacc. to Jerome
ثانيا التي اضافت النهاية القصيرة

add the shorter ending only
itk
02- 1 ثالثا التي اضافت النهاية القصيرة و االعداد من

add the shorter ending and vv 9-20
L Ψ 083 099 274mg 579 l 1602 syrh_mg copsa_mss, bo_mss ethmss, TH
 مع مع مالحظة او عالمة02-1 رابعا التي إضافة االعداد من

add vv 9-20 with critical note or sign
ƒ1 205 and others
02-1 خامسا التي كتبت االعداد من

add vv 9-20
A C D (W with long addition, see footnote 4) Δ Θ ƒ13 28 33 157 180
565 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
2427 Byz [E G (H defectively) Σ] Lect itaur, c, d_supp, ff_2, l, n, o, q vg syrc, p, h,

)copbo, fay armmss ethpp geoB slav (slavms add only 16.9-11

pal

Irenaeuslat mssacc. to Eusebius Asteriusvid Apostolic Constitutions
Didymusdub Epiphanius1/2 Marcus-Eremita Severian Nestorius mssacc.
; Rebaptism Ambrose mssacc. to Jerome Augustine

to Severus

فهل بعد هذا يتجراء المشككين ويدعوا أنها اقرت بما ال يدع مجال للشك أصال ان النصوص دي
مضافة؟ كيف؟
بل النسخة تذكر تعليقات نقدية لكل عدد من  1الي  02فكيف تكون قطعت بما ال يدع مجال
للشك انها مضافة؟
أطالب المشككين المدلسين من اين أتوا بهذا التعبير؟ وان لم يستطيعوا يكونوا شهدوا بتدليسهم
وكذبهم.

بل نسخة نقدية اخري وهي نسخة نستل االند  Nestle Alandاليبرهارد االند وضع نص النهاية
الطويلة فى نسخته  ,و ان كان قد وضعه بين قوسين فهذا ال معنى له سوى انها غير موجودة
ببعض المخطوطات و ليس رفضه لها  ,فعالمة الرفض فى ُنسخ العلماء هى عدم وضع النص
بالكامل فى ال ُنسخة  ,و هذه صور فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى نسخته
1

NT Greek text with critical apparatus , London : British and Foreign

Bible Society , By Eberhard Nestle , P. 144 - 145

و كذلك العالم الشهير هنرى الفورد  ,فى نسخته اليونانية مع التعليقات النقدية يضع نص النهاية
الطويل فى خمس صفحات من نسخته اليونانية  ,و هذه صور فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة
فى نسخته اليونانية
H. Alford , The Greek New Testament With A Critically Revised Text ,
Vol 4 , London 5th Edition , P. 431 - 435

و اما العالم االلمانى هيرمان فون سودين  , Von Sodenفيضع نهاية مرقس الطويلة اوال بين
اقواس ثم يضع نص نهاية مرقس القصيرة بين اقواس ايضا  ,و كما قلنا قبال فهذه االقواس هى
ليست سوى عالمة على عدم وجود النصوص فى بعض المخطوطات  ,و لعل اكبر داللة على هذا
هو ان فون سودين وضع نص النهايتين بين اقواس  ,و هذه صورة فوتوغرافية لنص نهايات
مرقس فى نسخة العالم االلمانى فون سودين
Griechiches Neues Testament , Text mit Kurzem Apparat , Gottingen
Vandenhoeck & Ruprecht 1913 , By Hermann Freiherr von Soden , P.
110

و كذلك العالم  BloomFieldوضع نهاية مرقس الطويلة فى نسخته اليونانية و التى وضعها مع
الترجمة الحرفية و التعليقات النصية.
The Greek New Testament With English Notes , Critical , Philological
& Explanatory , Vol II , By Rev. S. T. Bloomfield , P. 253 - 255

و مثله فعل هنرى سويتى فوضع نص النهاية الطويلة فى نسخته ألنجيل مرقس اليونانية و ان
كان وضعها بين االقواس  ,فهذا ال يعنى  ,كما قلنا قبال  ,سوى انها غير موجودة ببعض
المخطوطات.
& The Gospel According To St. Mark , Greek Text with Intro. Notes
Indices , 3rd Edition , By Henry Barklay Swete , P. 399 - 408

و قام فرنسيس باتريك  ,رئيس اساقفة بلتيمور  Baltimoreفى ترجمته لنسخة الفلجات الالتينية
الى االنجليزية  ,بوضع نص نهاية انجيل مرقس الطويلة ضمن النص االصلى لالنجيل و لم ُيشر
ال من قريب او بعيد ألى شك من جانبه حول اصالة هذه االعداد  ,و هذه صور فوتوغرافية للنص
فى ُنسخته

The New Testament from The Latin Vulgate With Notes , Critical &
Explanatory , 1862 Baltimore 2nd Edition , By Francis Patrick Kenrick
, P. 178 - 180

 يضع هنرى سكريفنر نص خاتمة انجيل مرقس, و فى تجميعه لنص نحو عشرون مخطوطة
الطويلة
A Full and Exact Collation Of About Twenty Greek Manuscripts Of The
Holy Gospels With Critical Introduction , London & Cambridge Univ.
Press 1853 , By F. H. Scrivener , P. 80 - 81

كل هؤالء الذين وضعتهما متاخر فيما عدا االخير هم نقديين وليس تقليديين فكيف يدعي
المشككين بعد هذا عدم اصالتها؟

مع مالحظة شيء هام وهو أن باالضافة الي كل محاوالت المشككين التدليس على النصوص
اليوناني هى ايضا فيها تشتيت المستمع الني اكرر مرة ثانية استشهد بالنسخ اليوناني أن الفيصل
هل كتبت االعداد أم لم تكتبهم سواء كتبتهم بدون اقواس وال تعليق تاكيدا على اصالتهم الغير
مشكوك فيها او كتبتهم بتعليق بمعنى ان بعض المخطوطات ال توجد بها ولكن أدلة اصالتها اكثر
واقوي وبعضها وضعتها باقواس وتعليق موضحا ان يوجد ادلة على االثنين ولكن الن ادلة
اصالتها مرجحة اكثر فكتبوها بين اقواس .قبالقعل بعض النسخ كتبت تعليقات ولكن المحصلة رغم
التعليقات هي ان االعداد كتبت .فهل المشكككين سينكرون وجود االعداد في النسخ اليونانية التي
استشهدت بها؟

ثم يعلق المشككين على كالمى عن فليب كامفرت ويدلسوا على كالمي ويدعوا بتدليس اني قلت
عن فليب كامفورت انه ليس مسيحي وانا لم اقل هذا انا قلت ان واحد (أي فليب كامفورت) ال
يمثل علماء المسيحية .هذا اعتقد واضح انى أقول ان فليب كامفرت واحد بس من علماء
المسيحية ولكنه لو اختلف رايه مع باقي علماء المسيحية فهو واحد فقط امام اإلباء والعلماء في

كل زمان ومكان من علماء المسيحية هذا ما أقوله عن فليب كامفرت .فهو بالرغم من علمه اال
انه يتبع المدرسة النقدية التي ال اقبل رايها وعلماء المدرسة التقليدية يردوا على هذا .ولكن الذي
حدث انه عندما كنت اتكلم كتب لي أحد األحباء على التكست وقت كالمي في البال توك عن
المشكك األصلي المسلم الذي كنت أرد عليه في محاضرتي هذه ويقول هذا األخ ان المشكك ادعى
انه علماء المسيحي فردت علي تعليقه على التكست وقلت له (عن المشكك المسلم) اه غالبا هو
علماء المسيحية رغم انه مش مسيحي الذي اقصد به المشكك المسلم الذي كتب الشبهة التي
كنت ارد عليها.
فإما المشككين حتى ال يفهمون ما أقوله بالعربي او هم يكملون سلسلة كذبهم وتدليسهم بادعاء
ان تعليقي على المسلم هو كالمي عن فليب كامفورت وهذا تدليس منهم.

ولكن يقول المشككين تعبير غريب ويقولوا "العلماء مش الي ترجموا العهد الجديد للعربي او
لالنجلش" وهذا اول مرة اسمع هذا التقسيم .فمن اين اتى المشككين بان من ترجموا الكتاب
المقدس من اليوناني الي العربي او اإلنجليزي ال يصح ان يصنفوا علماء مسيحية؟
ام اقام المشككين المسلمين على اخر الزمن أنفسهم قضاة لمن يستحق لقب عالم مسيحي ومن ال
يستحق واصدروا احكامهم ان كل من ترجم الكتاب المقدس ال يستحق لقب عالم؟ الحقيق هذا في
منتهى السخافة وعدم اللياقة وخرق كل حدود للياقة والتعدي على اشخاص هم ال يستحقوا
كمسلمين ان ينطقوا أسمائهم .واترك الحكم للقارئ.

ثم يكمل المشككين في تعديهم ويقولوا العلماء هم زي بروس متزجر وووووو وكل من ذكرهم هم
بالطبع من المدرسة النقدية فقط أي مدرسة األقلية .ورغم هذا هم اشتركوا في ترجمة الكتاب فهو
ذكر بروس متزجر وهو اشترك في  UBSوذكر وستكوت وهو أيضا ترجم وذكر تشندورف وهو
أيضا ترجم فهم قالوا قاعدة تعدوا فيها بدون لياقة ثم خرقوا ما قالوه .غريبة ان المشككين ال
يفكرون فيما يتفوهوا به.

ثم يترك كل هؤالء رغم انهم من المدرسة النقدية ثم يستشهد ببارت ايرمان الملحد الباحث عن
الشهرة عن طريق الهجوم على الكتاب المقدس .لهذا ما قاله المشككين من استشهاد من كالم
بارت ايرمان ليس بحجة على االطالق فاالستشهاد بملحد باحث عن الشهرة بالهجوم والكذب على
الكتاب ال اقبله كشاهد.

ولكن المشككين ال يكتفوا فقط باالستشهاد ببارت ايرمان بل أيضا يدلسوا حتى في كالمه الخطا
فيقول المشككين بعد تسجيل كالم بارت ايرمان "بل بارت ايرمان قال لذلك مفيش أي عالم من
علماء النقد النصي عندوا ادنى شك ان هذه النصوص مضافو للكتاب المقدس" اين قال بارت
ايرمان هذا الكالم في التسجيل الذي اذعته يا مدلسين يا كذابين .فتستشهدوا برجل ملحد وبعد هذا
ال تكتفوا بل تدلسوا في كالمه وتقولوه ما لم يتج أر ويقوله؟

هل وصل المستوى من الكذب والتدليس حتى هذه الدرجة؟ ولكن كل ما أقول هو ان لهم في
رسولهم اسوة حسنة

ثم يذيع المشككين تسجيل لدانيال والس وهو أيضا من المدرسة النقدية وهو له دفاعيات رائعة
ولكنه أيضا في بعض الحاالت يقول رائ نقدي مرفوض .فال يوجد احد كالمه منزل او معصوم من
الخطأ .المهم السؤال لدانيال والس كان عن قصة المراة الذانية في يوحنا  8التي يرفضها دانيال
والس واختلف معه في هذا مثلي مثل علماء النص التقليدي ,فيعلق دانيال والس للذي ساله هذا
السؤل ويساله انه لو يجب عليه ان يختار بين هذه القصة ومرقس  02-1 69:ومسموح له فقط
ان يضع احداهما فقط في الكتاب ومجبر ان تأخذ الثانية خارجا فيقول انه كل مكان ذهب اليه
وسال هذا السؤال يجيبه الناس ويقولوا له زيل نهاية مرقس  9:وابق على هذه القصة ثم يكمل
دانيال والس تعليقه ويقول انه مقطع النساخ القدام يريدونه أيضا رغم انه له شواهد اقل من نهاية
انجيل مرقس .فدانيال والس رغم انه نقدي ورغم انه ليس من المدرسة التي انتمي اليها .ورغم
هذا هو وضح ان نهاية انجيل مرقس لها شواهد على اصالتها اكثر من قصة المراة الزانية في
انجيل يوحنا .ولكن المشككين كما تعودنا يدلسون في كالم دانيال والس باالتي "دلوقتي فيه ناس
بتقول ان نهاية مرقس من االعداد من  1الي  02مضافة للكتاب المقدس انت رايك ايه قالهم
طبعا انا مختلفش معاهم هذه النصوص بكل تأكيد مضافة للكتاب المقدس" هؤالء مدلسين كاذبين
ارجوا من القارئ ان يستمع للتسجيل جيدا ويعرف ان هذا ليس السؤال الذي وجه لدانيال والس وال
هذا ترجمة إجابة دانيال والس .كذب وتدليس باستمرار

ثم يقول المشككين عني هولي بايبل يعتقد انه افضل من بارت ايرمان وافضل من دانيال والس
وافضل من كل علماء النقد النصي وهذا في الحقيقة تدليس وتضليل للمستمع فانا لم اقل هذا بل
ان انسان في ذاتي ضعيف ولكن ال يستهين احد بضعفي الني استطيع كل شيء في المسيح الذي
يقويني (في  )93 64فما قدمته هو ليس رائ ضعفي عن تكبر بل انا قدمت رائ المدرسة
التقليدية الضخمة التي انتمي اليها وايضا رائ مدرست نص االغلبية .مثلما قدمت كالمهم سابقا
ولكن لم اكتفي فقط بكالم علماء المدرسة التقليدية بل قدمت أيضا الرائ المخالف من بعض
علماء المدرسة النقدية التي رغم رفضي اليها ولكن عندما استشهد بمن يخالفني ولكنه يقول ان
هناك ادلة كثيرة على اصالتها تكون شهادتي اقوي ولهذا استشهدت بالتراجم النقدية وليس
التقليدية فقط واستشهدت بالنصوص اليوناني النقدية وليس التقليدية فقط بل واستشهدت بعلماء
نقديين وليس تقليديين فقط .فانا ال أقول اني افضل من أي احد فنحن ليسنا في مبارزة وال حلقة
تكبر ولكن قدمت اراء وادلة تؤكد مرجعية رائي.
المشككين للتضليل ليضعفوا قوة ادلتي يريدوا ان يشخصنوا الموضوع ويحولوه كما لو كان هذا رائ
شخص فقط وهذا ليس الصورة الحقيقية بل محاولة تدليسية كالعادة منهم.

ثم يوجه المشككين الكثير من االهانات الشخصية لي بعد هذا وبالطبع السباب واللعان والشتيمة
لهم في رسولهم وقرانهم اسوة حسنة ولكن أقول لهم كما علمني ربي ,ربنا يسامحكم ويبارككم
ويفتح اعينكم ويرشدكم للنور الن المسيح علمنا
إنجيل متى 44 65
ِ ِ
ارُكوا الَ ِع ِني ُكم .أ ْ ِ
َما أََنا فَأَقُو ُل لَ ُكم 6أ ِ
اء ُك ْم َ .ب ِ
ين
َوأ َّ
َج ِل الَِّذ َ
صلُّوا أل ْ
َح ُّبوا أ ْ
َحس ُنوا إِلَى ُم ْبغضي ُك ْمَ ،و َ
َع َد َ
ْ
ْ
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْط ُرُدوَن ُك ْم،
ُي ِس ُ
يئ َ
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 90 64
وَنتْعب ع ِ
شتَ ُم فَ ُن َب ِ
ضطَ َه ُد فَ َن ْحتَ ِم ُل.
ين ِبأ َْي ِدي َنا ُ .ن ْ
ار ُك ُ .ن ْ
املِ َ
َ َُ َ
فاقول مرة ثانية ربنا يبارككم واعنيها من القلب.

ثم يكمل المشككين كالمي عن المخطوطات
ويكرروا مرة ثانية خطؤهم عن عدد المخطوطات التي تشهد عن اصالة النهاية التقليدية ويعترض
المشككين عن تعبيري ان المخطوطات باالالف ولكن لن اكرر ما قلته سابقا من ص  3:الي 42
في هذا الملف.

ويعلق المشككين على كالمي عن المخطوطة االشورية خابورس التي تعود الي ما بعد موت
نيرون ب  922سنة اي تقريبا  9:5الي  9:8م ولالسف المشككين يلجؤا كالعادة الي الهانة
والتجريح ولكن هذا ال مشكلة فيه فال يهمنى ما يوجه من اهانة ولكن يهمنى محتوى المعلومات.
المهم يعترض المشككين على كالمي عن االشورية انها اقدم من السينائية بأنهم يقولوا " نعم؟
المخطوطة االشورية قبل السينائية؟"
ثم اهانات
ثم "طب بالش اول لما الواحد يجي يدرس كده اي واحد مبتدئ لو فتح اي كتاب عن المخطوطات
هيجد أن العلماء بتسمى السينائية والفاتيكانية the oldest and the best manuscripts
اقدم وافضل المخطوطات "
اوال من قال هذا الكالم حديثا؟ وتعبير أن السينائية والفاتيكانية اقدم وافضل المخطوطات لماذا لم
يقدم مرجع بهذا النص لنحلله؟
هذا تعبير قديم خطأ بدأ من زمن تشندورف الذي اعتبر السينائية افضل مخطوطة النه مكتشفها
واشتهر بها ودافع عنها وايضا وستكوت وهورت في كالمهم عن الفاتيكانية بنفس االسلوب.
فللرد على هذا افند الكلمتين
اوال تعبير اقدم التي ادعاها المشككين
المخطوطة السينائية هي من القرن الرابع وهذا نصا من الموقع الرسمي للمخطوطة السينائية
الذي يقول نصا

Codex Sinaiticus is generally dated to the fourth century, and
sometimes more precisely to the middle of that century. This is based
on study of the handwriting, known as palaeographical analysis.
المخطوطة السينائية تارخ عامة الي القرن الرابع وبعض االحيان بتحديد اكثر الي منتصف القرن
الرابع هذا يعتمد على دراسة الخطوط المعروفة بتحليل الباليوجرافي
والفاتيكانية معها او بعدها
فهل يوجد مخطوطات اقدم من السينائية؟ اي هل يوجد مخطوطة اقدم من القرن الرابع التي كتبت
فيه السينائية والفاتيكانية
موقع بايبل ترانسكريبت وضع مخطوطات يونانية اقدم من السينائية التالي
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 مخطوطة يوناني اقدم من السينائية سواء بردية او جلدية83 فهناك على االقل

هذا بكالمنا عن المخطوطات اليونانية ولن اتكلم عن مخطوطات الترجمات االن
اذا بوضوح السينائية والفاتيكانية ليست اقدما مخطوطة
فما ميزة السينائية؟ ال شيء اال فقط انها تحتوي على كل العهد الجديد تقريبا والذين قبلها يحتوا
على اجزاء ولكنها ليست االقدم كما قال المشككين عن جهل كبير.
اما الفاتيكانية فهي بعد السينائية واقل من السينائية في الرؤيا وبعض الرسائل
وليس فقط ما قدمت هنا بل قدمت ايضا ملف تحليل دقيق لمخطوطة واشنطون التي اتضح انها
اقدم من السينائية

ثانيا تعبير ادق
يقول المشككين عن جهل ان السينائية والفاتيكانية ادق مخطوطات وهذا ايضا جهل وهذا شرحته
سابقا في ملف
مقدمة في النقد النصي الجزء الخامس عشر المخطوطات الجلدية
ومن يريد التفصيل يرجع الي هذا الملف ولكن باختصار
من كتاب New Testament Manuscripts
وايضا من The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism
وايضا Scribal habitsin early Greek papyri

تشندورف مكتشفها كان يعتز جدا باكتشافها ودرسها بدقة وهو الذي قال عنها انها النص االصلي
لالنجيل واصر ان يعطيها حرف اليف العبري لتكون اول المخطوطات في الترقيم رغم انها مكتشفة
بعد عدة من المخطوطات الجلدية التي كان يجب ان تسبقها في الترقيم اليوناني
وعندما درسها وجد انه اشترك بها اربع نساخ
ABCD
وهذا ما قدمه تشيندور ولكن كثيرين اعترضوا علي هذا ووضحوا ان رايه كان خطا غالبا .وقيل
ثالث نساخ  A B Dوالناسخ سي ليس له وجود
وبعضهم كان ينسخ بمهاره وهو الناسخ دي واالخرون اقل جوده فالناسخ ايه كان كثير االخطاء
االمالئيه والنسخيه وايضا الناسخ بي ويصنف بانه رديئ
والناسخ دي الماهر كان يعمل في العهد القديم ولكن لالسف معظم العهد الجديد كتب بواسطة
النساخ ايه وبي ويالحظ ان الناسخ دي فقط صحح بعض اخطائهم .ونالحظ ان تصحيح الناسخ
دي دائما ما يصحح ليجعل العدد يشبه النص التقليدي.
وايضا اتضح انهم اعتمدوا في النسخ علي الطريقتين
االمالئيه وبها الكثير من أخطاء السمع في بعض الحروف وبخاصه الحروف اللينه
والنقل العيني ولهذا بها اخطاء النقل مثل النهايات المتشابهة

ولكثرة االخطاء بها تعرضت السينائية لغلو قيمتها لمحاوالت تصحيح من النساخ انفسهم وما
بعدهم اي من القرن الرابع حتي القرن السادس وهذه التصليحات ذادت الموضوع صعوبه فعندما
نقلت منها الفاتيكانية ( والبعض يختلفون في هذا االمر ) نقلت بعض التصليحات الخطأ
وتتراوح اخطاء السينائيه بين اخطاء في احرف الي جمل كامله تقريبا  94222خطا وهذا اعلي
بكثير من اي مخطوطة اخري فهي في العهد الجديد اقل في الدقة من بقية المخطوطات وبخاصة
المخطوطات للنص التقليدي التي كانت تنسخ بطريقة رائعة وتكاد تخلو من االخطاء تماما.
واحصي تشيندورف محاوالت تصحيح توازي  94822تصحيح ( والبعض احصي 05222
تصحيح بين العهد القديم والجديد ) وقسمهم الي خمس مجموعات كتقسيم مكاني وزمني ولكن
حديثا يقسموا الي اكثر من ذلك والمصحح سي يعتبر انشطهم وهو كان يصحح في زمن النساخ
وهو كان يصحح للنص البيزنطي التقليدي
المراجع
نص العهد الجديد  ,بروس ميتزجر  ,ص 44 – 43
وايضا
The Scribes & Correctors Of The Codex Sinaiticus (Oxford Univ.
)Press 1938
وكما ذكرت سابقا انواع االخطاء في السينائيه تتنوع ما بين اخطاء امالئيه اي في حرف واحد او
كلمه واخطاء نقليه

ومحاوالت التصحيح شملت النوعين وكان التصحيح يتم مباشره من الناسخ بمحاولة المحي قبل
ان يجف الحبر واعادة الكتابه فوقه مره اخري وهذا واضح في اماكن كثيره في السينائيه
وايضا بالتصحيحات الجانبيه واعلي او اسفل السطر او اعلي واسفل الصفحه ولذلك قد يعرض
احدهم صورة عدد في السينائية ويقول انه خطأ ولكنه ال يعرض تصحح الناسخ في اعلي الصفحه
نفسها او اسفلها ويعتبر ان العدد االصلي في السينائية يشهد علي تحريف االنجيل التقليدي الذي
في ايادينا رغم ان الناسخ في نفس الصفحة صحح خطأوه النسخي.
ونوع ثالث وهو استبدال صفحه باخري مع التضييق والتوسيع في المسافات وهذا يعرف بعد
السطور في العمود الواحد ( الذي يحتوي علي  48سطر ) فيتضح تغير صفحه كامله لتصحيح
خطا حزف او زياده في عمود
اعتبرها تشيندورف مكتشفها اهم مخطوطه للعهد الجديد غير مراعي لدقة النص وال نوع الكتابه
ولكن وست كوت وهورت اعتبروها تاتي في المرتبه الثانية بعد الفاتيكانية التي يعتبرها البعض
نسخه من السينائية قبل المرحله الثانية والثالثة من تصحيح السينائية.
اما فون سويدن ( وهو يعتبر من علماء النقد النصي البارزين في النصف االول من القرن
الماضي ) اعتبرها في مرتبه اتش اي غير دقيقه
والند وضعها في مجموعه  9للنص االسكندري
زونتز اعتبرها هي والفاتيكانيه عائله واحده ومن مصدر واحد وايضا اتبعه في االسلوب بعض
الباحثين واكدوا انهما عائله واحده مع بعض البرديات مثل  ::و  75والترجمه القبطي الصعيدي

وايضا كثيرين اعتبروا السينائية والفاتيكانية هم نسختين من خمسين نسخة امر االمبراطور
قسطنطين ان يقوم بهم يوسابيوس القيصري.
وحتى االن السينائية ممنوع ان يؤخذ منها عينة لتحليلها بالكربون المشع .الن التحليل سيتطلب
تدمير جزء صغير من احدى صفحاتها.

الفاتيكانية
اشترك فيها ناسخين للعهد القديم وناسخ واحد للعهد الجديد وتعرضت الي مراجعات قليله في زمن
متاخر تقريبا في القرن السادس والعاشر فهي تعتبر مخطوطة غير مراجعة فرغم اهميتها زمنيا
البد ان يوضع ذلك في االعتبار فالمخطوطة الغير مراجعة اقل بكثير في االهمية من المخطوطة
المراجعة حسب كتاب مخطوطات العهد الجديد.
في بعض االجزاء تم كتابة الحروف مره اخري فوق الحروف التي بدات تبهت وهذا كان له مشاكل
فصعب تحديد عمرها بعلم الباليوجرافي وايضا اخفي بعض القراءات االصليه وصعب تحديد االصل.
وهذا جعل تحديد انها من القرن الرابع محل شك.
وايضا جعل علمات الترقيم غير معروف ان كانت قديمه ام حديثة
هي مخطوطه غير تقليديه في نصها ووصفها وستكوت وهورت بانها اسكندرية محايدة وهي
وبردية  ::وبردية  75يصنفوا عائله واحده وتنضم اليهم احيانا السينائية مع الترجمه القبطي
الصعيدي ولكن يوجد بها بعض القراءات الشاذه حتي عن النص االسكندري ( النقدي ) وال يوجد

في اي مخطوطه اخري تابعه الي نص اخر مثل الغربي او البيزنطي او القيصري ولهذا فال يمكن
ان يطلق علي نصها انه اسكندري نقي النه يوجد به بعض اختالف عن اي مجموعه من
المجموعات
منع الفاتيكان تشيندورف من فحصها بدقه واول من درسها بدقه يعتبر هو الكاردينال ماي
تشتهر هذه المخطوطة بالعالمات النقدية و التى تُعرف بإسم ُيسمى  umlautsو هى عبارة عن
زوجين من النقاط أفقيين بجوار بعضهما  ,تشير الى القراءات المتنوعة فى زمن نسخ المخطوطة
 ,فكان الناسخ حينما يعلم بوجود قراءة اخرى موجودة فى مخطوطات اخرى  ,ان نوى عدم وضعه
فى المخطوطة التى ينسخها يضع الـ  umlautsليعلم القارىء بأن هناك قراءات لهذا النص .اول
عالم توصل الى هذا االكتشاف العظيم فى علم المخطوطات هو فيليب باين Philip . B Payne
و قد قام فى عمل له اسمه "أصالة الرموز النصية النقدية فى المخطوطة الفاتيكانية" The
 , Originality of Text-Critical Symbols in Codex Vaticanusو الذى ُنشر فى
الجورنال الالهوتى "العهد الجديد" بعمل رسم بيانى لوجود الـ  umlautsفى الفاتيكانية  ,و وصل
عددهم فى الفاتيكانية الى  44زوج من النقاط.
Novum Testamentum, Vol. 42, Fasc. 2, (Apr., 2000), pp. 105-113

وحتى االن فشلت كل المحاوالت لتحليل عمرها بالكربون المشع.

فما يقوله المشككين عن جهل في تعبير ان السينائية والفاتيكانية اقدم وادق المخطوطات هو خطأ
وهو مقولة قديمة رددها تشندورف ووست كوت قبل اكتشاف بقية مخطوطات العهد الجديد
وبخاصة البرديات التي هي قبل السينائية
فمثال قال سير فردريك كنيون في كتابه «الكتاب المقدس والدراسات الحديثة» عن برديات تشستر
بيتي قللت من اهمية المخطوطة السينائية.

مخطوطة خابورس
وصورتها

ونصها ارامي
 1ܒܫܦܪܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܩܡ ܘܐܬܚܙܝ ܠܘܩܕܡ ܠܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܗܝ ܕܫܒܥܐ ܫܐܕܝܢ
ܐܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗ ܀  92ܘܗܝ ܐܙܠܬ ܤܒܪܬ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ ܕܐܒܝܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ ܀
 99ܘܗܢܘܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܐܡܪܢ ܕܚܝ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܝܢ ܐܠ ܗܝܡܢܘ ܐܢܝܢ ܀
 90ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܕ ܡܗܠܟܝܢ ܘܐܙܠܝܢ ܠܩܪܝܬܐ ܀
 93ܘܗܢܘܢ ܐܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܫܪܟܐ ܐܦ ܐܠ ܠܗܢܘܢ ܗܝܡܢܘ ܀
 94ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܚܕܥܤܪ ܟܕ ܤܡܝܟܝܢ ܘܚܤܕ ܠܚܤܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܠܩܫܝܘܬ
ܠܒܗܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܚܙܐܘܗܝ ܕܩܡ ܐܠ ܗܝܡܢܘ ܀  95ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ
ܘܐܟܪܙܘ ܤܒܪܬܝ ܒܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܀  9:ܐܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥܡܕ ܚܝܐ ܘܐܝܢܐ ܕܐܠ ܡܗܝܡܢ
ܡܬܚܝܒ ܀  97ܐܬܘܬܐ ܕܝܢ ܐܠܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܢܩܦܢ ܒܫܡܝ ܫܐܕܐ ܢܦܩܘܢ ܘܒܠܫܢܐ
ܚܕܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܀  98ܘܚܘܘܬܐ ܢܫܩܠܘܢ ܘܐܢ ܤܡܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܬܘܢ ܐܠ ܢܗܪ ܐܢܘܢ
ܘܐܝܕܝܗܘܢ ܢܤܝܡܘܢ ܥܠ ܟܪܝܗܐ ܘܢܬܚܠܡܘܢ ܀
 91ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܤܠܩ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܀
 02ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܘܐܟܪܙܘ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܘܡܪܢ ܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܫܪ ܡܠܝܗܘܢ
ܒܐܬܘܬܐ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀

وترجمتها االنجليزي

جون ويسلي

16:9 But in the morning of the first day of the week he arose, and
was first seen by Mariam Magdalitha, she who had seven devils cast
out from her.
16:10 And she went and declared to them who were with her, who
mourned and wept.
16:11-a And they, when they had heard …..
16:11-b …..what they told, that he lived and had appeared to them,
believed them not.
16:12 After these things he appeared to two of them in another
fashion as they walked and went to a village.
16:13 And they went and told the rest, neither did they believe.

16:14 BUT afterward he appeared to the eleven as they reclined, and
he reproved the littleness of their faith and the hardness of their
heart, because those who had seen that he had arisen they had not
believed.
16:15 And he said to them, Go into all the world, and proclaim my
gospel to every creature:
16:16 He who believeth and is baptized is saved; and he who
believeth not is condemned.
16:17 And these signs shall follow those who believe: In my name
they shall cast out devils, and with new tongues shall they speak;
16:18 and serpents they shalt take up; and if the poison of death they
drink, it shall not hurt them; and their hands shall they lay upon the
sick, and they shall be healed.
16:19 But Jeshu our Lord, after he had spoken with them, unto the
heavens ascended, and sat on the right hand of Aloha.

16:20 And they went forth and preached in every place, and our Lord
helped them, and confirmed their words by the signs which they
wrought.

ثم انتقل الي نقطة اخرى اكثر خطأ قالها المشككين وهي
دلوقتي بنسمع والول مرة في تاريخ البشرية "
ثم اهانات لشخصي
ثم " ان فيه مخطوطة اسمها مخطوطة خابورس االشورية و تعود للقرن  0وبالتحديد سنة 9:5
م طب معلش تعالوا نشوف مع بعض الكالم ده" ثم يقولوا تعالوا نشوف الموقع الرسمى للمخطوطة
االشورية " ويقراء منها انها تعود بالكربون المشع الي القرن الثاني عشر ثم يكرروا " القرن
االثنى عشر وليس القرن الثاني.
الذي لم يكن فيه امناء المشككين كعادتهم هم انهم اقتطعوا كالم الموقع بتدليس .ولكن نقراء معا
بقية نص الكالم الذي اخفاه المشككون المدلسون
Khaburis Photos On WhyAgain.com
The Khabouris (also spelled Khaburis) Codex is a copy of the oldest
known Eastern Canon of the New Testament in its native, and the
original language of the Scriptures, Aramaic. The physical manuscript

has been carbon-dated at approximately 1000 AD plus or minus 50
years. The colophon bears the seal and signature of the Bishop at the
Church at Nineveh, then capital of the Assyrian Empire located today
in the present-day Iraqi city of Mosul. According to colophon it is a
copy of a text from approximately 164 AD (internally documented as
100 years after the great persecution of the Christians by Nero, in
65AD). It was scribed on lamb parchment and hand bound between
olive wood covers adorned with gold clasps, hinges and cornerbrackets.
مخطوطة خابورس هي نسخة من اقدم ما عرف عن قانونية الشرق للعهد الجديد في موطنه
االصلي ,و اللغة االصلية للنسخ هي االرامية .التحليل الفيزيائي للمخطوطة ترخها بالكربون نحو
سنة  9222م  52_+سنة .ولكن بيانات النسخ يحمل ختم وامضاء السقف في كنيسة نينوى
التي كانت عاصمة االمبراطورية االشورية توجد اليوم في العراق في مدينة الموصل .وفقا لبيانات
النسخ هي نسخت تقريبا سنة  9:4م من نص (وداخليا توثق انها  922سنة بعد االضطهاد
الكبير للمسيحيين بواسطة نيرون في سنة  :5م) هي كتبت على جلد ضان وربطت يدويا بين
خشب الزيتون مع مشبك من ذهب وتعلق والقرون بني زاوية القوسين.
فلماذا اخفى المشككين الملسين هذه المعلومات المهمة؟
بل يكمل الموقع قائال

The original second century manuscript, as well as the Khabouris,
were scribed in the ancient Estrangelo script. The script which was
developed at the School of Edessa (100AD) in order to record the
Teachings of Y’Shua
االصل من القرن الثاني وايضا الخابورس نسخوا في االسترانجيلو القديم والمخطوطة تم انشاؤها
م) لكي تسجل تعاليم يشوع922( في مدرسة اديسا
م فماذا نريد دليل بعد هذا؟9:5 فهي مخطوطة مكتوب فيها داخليا انها من سنة
بل الموقع ال يكتفي بهذا بل يقدم مراجع واسماء علماء على هذا
Resources:
1) Abbott Gerrit Crawford, PhD, MSJ, Western-Rite Syrian Orthodox
Church in America
2) fr. michael ryce, N.D., D.C.P.
3) Enlightenment, Khabouris Manuscript, The Yonan Codex
Foundation, Inc. Atlanta, GA 1993
نفس المعلومات التي قدمتها يقدمها ايضا كتاب
INTRODUCTION The Transcription of the KHABOURIS CODEX by S. P.
Silver© 2005

الذي يجهله المشككين لعدم درايتهم ال بالمخطوطات وال بالكربون المشع أن مقياس االعمار
بالكربون المشع به العديد من المشاكل ويتاثر بعوامل كثيرة مثل الرطوبة والضغط والحرارة وشرحت
هذا تفصال في ملف
مقياس الكربون المشع في الغالف الجوي يؤكد صغر عمر األرض وخطأ االلحاد والتطور
وايضا اضيف نقطة في الكربون المشع شرحتها سابقا
تقدير االعمار باستخدام الكربون 94-ال يعطي نتائج دقيقة فباالضافه الي القنابل والمفاعالت
النوويه التي افسدت تماما مقياس الكربون المشع وغيره من المقاييس االشعاعيه يتجاهل الذين
يستشهدون بالكربون المشع شيئ مهم جدا وهو انه يتاثر بثالث عوامل مهمة وهي
 9الضغط
 0الحراره
 3الرطوبه
فيفترض انهم في ظروف غير متغيره ليصبح معدل التحلل ثابت ويكون مقياس العمر صحيح
ولكن بحدوث اي تغيير مثل ارتفاع الرطوبه والضغط والحراره يزداد معدل تحلل العناصر االشعاعية
فتكون ان ينتج عمر اطول بكثر من عمر الحفريه الحقيقي .
ولهذا ال يعتد به كمصدر اول لتاريخ المخطوطات.

فالمشككين المسلمين يستخدمون عن جهل مقياس الكربون المشع دون فهم خلفيته ومشاكله
ولكنهم فقط يستعينوا باي شيء حتى الشيطان نفسه فقط ليهاجموا الكتاب المقدس

ملحوظة علم الخطوط هو اهم من الكربون المشع في الخطوط وهذا ليس كالمي بل من
New Testament Manuscripts
Interestingly, carbon dating and other chemical methods are rarely
used in determining the age of manuscripts. Instead, a paleographer
analyzes the handwriting of the text, which yields a much more
precise date than carbon dating would. A paleographer "cannot
establish the exact date but he can confidently place one handwriting
in the 30's and another in the 80's."

وايضا يؤكد نفس المعلومة
Britannica Online: Types of manuscript errors
Dating of manuscript material by a radiocarbon dating test requires
that a small part of the material be destroyed in the process; it is less
accurate than dating from paleography

ولهذا بناء على الخط االرامي المكتوبه به
بالطبع اللغه االراميه قديمه جدا ولن اتكلم عن مراحلها قبل الميالدي ولكن باختصار
مرحلة االرامي القديم  9922ق م الي  022م
االرامي المتوسط من  022الي  9022م
االرامي الحديث بعد سنة  9022م
وهذه الثالث مراحل تميزت بخطوط مختلفه ارامية
القديم
ܐܣܛܪܢܓܐܠ
استرانجيال
وهو غير منقط فيما عدا حروف قليلة
مدنهايا
مثل البشيتا
وهو منقط بشكل رباعي
النوع الثالث من بعد  9022م
سيرتو وهو منطق بشكل سلس يشبه العربية

وبمقارنة خط المخطوطه نجده انه ينتمي الخط االسترانجيال او االسترانجيلو وهذا يؤكد انها من
القرن الثاني الميالدي

وهذا ما ذكره الموقع ايضا ان خطها استرانجيلو
were scribed in the ancient Estrangelo script.

فهذا خط مميز للمخطوطات القديمة ولو كانت من القرن العاشر لكانت بخط مدنهايا ولو كانت من
الثاني عشر لكانت بخط سيرتو
ولهذا فهي مؤكدة بالخط وليس فقط بالمحتوي المكتوب انها من القرن الثاني الميالدي

ولكن المشككين النهم ال يفهمون هذه االمور لم يعرفوا انهم يخطؤون انفسهم بتدليسهم والنهم
ايضا يقتطعوا فلم يهتموا بفهم ما يقوله الموقع.

ام اخر وهو الغالف
فالغالف القديم هو كان عباره عن لوحين خشب من الجانبين وبهما الواح خشب في الوسط

ثم تطور الي ورق بردي يثني بين لوحي الخشب قبل الميالد

ثم جلد بين لوحي خشب من الميالد حتى القرن الخامس والسادس

ولكن بعد هذا تطور باشكال منها ان يغلف بجلد يلصق حتي وصل بعد القرن الحادي عشر
بمرحله ان يكون الغالف من الورق المضغوط

هذه المخطوطة هي بين لوحي من خشب الزيتون وبنها رقوق جلد وهذا من القرون االولي حتى
الخامس ولهذا هي التاكيد قبل هذا
وصورتها

ايضا هي مخطوطة جلدية ولو كانت من القرن العاشر او ما بعده لكانت من الورق وليس الجلد
الن الذين استمروا يكتبوا على الجلد هم اليهود فقط ولكن المسيحيين بدؤا يستخدموا الورق من
القرن العاشر ولهذا هي من قبل ذلك.

والدليل ايضا على انها من القرن الثاني انها تتبع الترتيب القديم للعهد الجديد وبخاصة الرسائل
الجامعة قبل رسائل بولس الرسول وهذا اختفي من القرون االولي ولن نجده في ترتيب القرن
الثالث بعد بداية تقسيم اسفار العهد الجديد الي مقاطع قراءة
وايضا ال نجد فيها رسالتي يوحنا الثانية والثالية والرؤيا الذي كان كتب قبلها بستين او سبعين
سنة فقط ولم يصل كل الكنائس بعد ولكن بالطبع من نهاية القرن الثاني وبداية الثالث كان سفر
الرؤيا في كل النسخ
ولهذا عندما اقول من القرن الثاني فانى اقول ذلك عن دراسة وادلة.

الذي ال يعرفه المشككن ان السينائية نفسها من علم الخطوط هي من منتصف القرن الرابع وال
اعترض على هذا رغم انهم يرفضوا تحليل السينائية بالكربون المشع الذي غالبا سيعطي عمر
مختلف عن القرن الرابع كالعادة .وايضا لو نظرنا بمعايير اخرى للسينائية سنجد ان حبر السينائية
يحتوى عن كربون وتانين وهذا قد يشير الي انها بعد القرن الرابع ولكن التحليل الكامل لحبر
السينائية لم يتم بعد .وحتى لو تم الكربون المشع على السينائية والفاتيكانية واعطت العاشر مثال
ايضا سنستمر متمسكين بتاريخ الباليوجرافي .فما اقصد أن اقوله أن كل االدلة في االشورية الي
انها  9:5م فيما عدا الكربون المشع الخطأ افضل بكثير من السينائية التي ال نختلف على انها
من منتصف القرن الرابع وبقية التحاليل لم تكتمل بعد.

ولكن للجدل فقط ساتماشي مع رائ المشككين الخطا انها في القرن العاشر او الثاني عشر
ونسخة طبق االصل لنص من سنة 9:5م وطابقته في االلفاظ والترتيب والمحتوى .اال يدل هذا
ايضا ان النص القديم سنة 9:5م وبه االعداد الخاتمة التقليدية النجيل مرقس يؤكد اصالة
االعداد من قبل السينائية بقرنين كاملين؟
ولكن ما قدمة من ادلة على انها من القرن الثاني وباكثر تحديد  9:5م اعتقد يؤكد هذا.

المشككين لالسف من كم الكذب والتدليس الذي يتبعونه الذي ليس له حدود يقولوا اني اناقض
نفسي فقلت هنا انها من سنة  9:5م ثم يقتطعون تسجيل لي اقول فيه ان المخطوطة عندما
اكتشفوها قالوا انها من  9242م ولكن بخبث ال يكملون كالمي عندما اكمل واقول ولكن االدلة
بعد هذا اثبتت انها من سنة  9:5م فلهذا ارجوا ال يثق احد في مشككين مثل هؤالء بدون ان
يراجع.
فما اقتطعه هؤالء الكاذبين هو من محاضرتي
مقدمة النقد النصي الجزء التاسع عشر الترجمات القديمة
وهو بتاريخ  01مارس 0290
والجزء الذي اقتطعوه هؤالء المدلسين

ومن يريد ان يتاكد يرجع ايضا للتسجيل الفيديو بداية منم الدقيقة التاسعة
http://www.youtube.com/watch?v=ZxqDMJftwFg#t=550
والفيديو بتاريخ  03مايو 0290

فلماذا التدليس؟
هؤالء وصلت بهم الجراءة ليس لتحريف وتزوير واقتطاع نص كالم الكتب ال يعرفها المستمع بل
الكالم المسجل لمن يهاجموهم مثل ضعفي.

ويقول المشككين تعبير غريب وهو ان المخطوطة وجد نص واضح مكتوب فيها انها كتبت بعد
نيرون بمئة سنة ليس بدليل فيقولوا "هل نعرف زمن المخطوطة من المكتوب عليها؟"
االجابة بالطبع نعم .هذا دليل مهم ولكنه ال يعتبر كدليل وحيد ولكن نقارنه ببقية االدلة
ولكنهم يكملوا باسائة لضعفي وهذا ال يهم ولكن يقولوا "تاريخ تاليف المخطوطة يرجع للكاربون
ديتنج والباليوجرفي يعني مينفعش يكون تاريخ المخطوطة بالكربون المشع طلع القرن االثني
عشر ولمجرد ان واحد كتب عليها من القرن الثاني يبقي خالص من القرن الثاني" ثم يكملوا
اسائة الي
وهذا التعليق غير علمي من المشككين بل يخالف نفسهم الن المشككين قالوا عن اهمية
الباليوجرفي وايضا الكربون المشع ولكنهم يتنازلوا عن الباليوجرفي الذي هو اهم ويثبت انها من
القرن الثاني ويتمسكوا بالكربون المشع الذي هو خطأ
وايضا هو علمي أن يؤخذ فقط التاريخ المكتوب ولكنه ايضا مهم بأن يؤخذ معه تاريخ الباليوجرفي
وايضا الكيميائي وايضا نوع الجلود ونوع الغالف وغيره كما شرحت سابقا وكلهم فيما عدا الكربون
المشع يوضحوا انها من القرن الثاني.

ثم يحاول المشككين كعادتهم التشتيت بان يتفرعوا في مواضيع اخرى لم اتطرق اليها ومن يريد
الرد على موضوع قصة المراة الزانية وادلة اصالتها سيجدها في هذا الملف بالتفصيل
امراة امسكت في زنا .هل قصة المراه الزانية في انجيل يوحنا  8اصلية ام مضافة ؟

والرد على الفاصلة اليوحناوية في هذا الملف
اصالة الذين يشهدون في السماء هم ثالثة  9يو 7 65

ثم يدعي المشككين شيئا لم اقوله وهو ادعاء أني قلت انها تنقل من انجيل مرقس نفسه وهذا لم
اقوله فأنا قلت انها شاهد عيان من منتصف القرن الثاني على انجيل مرقس البشير الذي كتبه
بنفسه اي انها شهادة من منتصف القرن الثاني ان كاتب انجيل مرقس البشير هو مرقس البشير
بسبب تعليق كاتبها في نهاية كل سفر.

ويقول المشككين "مش غريبه انه يقول انى كتبتها سنة  9:5وكتبتها من انجيل مرقس االصلي"
اوال هو لم يقل اني كتبتها سنة  9:5بل النص يقول انها نسخت بعد موت نيرون بمئة سنة وهذا
يؤكد ان اسلوب التقويم قديم الن التقويم القديم قبل قسطنطين كان يقيم بتاريخ الملوك سواء

ملكهم او موتهم او احداث مهمة حتى بدا التقويم الميالدي بتحويل التقويم اليولياني الي التقويم
الميالدي تقريبا في القرن الرابع الميالدي فهي تستخدم تقويم اقدم من القرن الرابع الميالدي.
ثانيا هو لم يقل اني انقل من النص االصلي بل قال
بداية االنجيل ( وهو اخر سطر في هذه الصفحه )

the proclamation : of the blessed : Mark : the Apostle

) اي بشارة ( اعالن ) المبارك مرقس الرسول ( اي احد السبعين رسول
واخر االنجيل كتبت
Completion : of the proclamation :Of the blessed:Mark:the Apostle :
that he proclaimed : to the Romans:In Rome

ويختم االنجيل ب

Completion: of the proclamation :Of the blessed:Mark:the Apostle :
that he proclaimed : to the Romans: In Rome

ثم يحذف المشككين كالمي عن بقية التراجم القديمة السريانية التي قدمتها بمخطوطاتها الكثيرة
مثل مجموعات

syrc
syrp
syrh
syrpal
لماذا؟
وبخاصة البشيتا المشهورة وهي ترجمة سرياني من القرن الرابع وهي هامة النها في نفس القرن
الرابع مثل السينائية والفاتيكانية ولكنها تثبت النص التقليدي وايضا بها االعداد كاملة

ثم يعلق المشككين على استشهادي بالترجمات الالتينية القديمة التي تمت هذه الترجمات في
منتصف القرن الثاني وقدمت نص مهم النه عزل من هذا الوقت واصبح لو حدث خطأ في
اليوناني في القرن الثالث او الرابع مثل النهايات المتشابهة لن نجده في الالتينية القديمة اال لو
كان خطأ قديم او خطأ بسيط من مترجمين الترجمات الالتينية القديمة .ولكنهم يقولوا "على فكره
مفيش مخطوطة للترجمة الالتينية القديمة من القرن الثاني" هذه محاولة تشتيتية فانا كنت اتكلم
عن تاريخ الترجمات الالتينية القديمة متى تمت وليس عن مخطوطاتها المتبقية هذه االيام .بمعنى
ان علماء النقد النصي سواء التقليديين او النقديين ال يختلفوا في ان هذه الترجمات من القرن
الثاني .وايضا هم عندما يتكلموا عن اهميتها يعتبروها شاهد مهم النها تطابق النص التقليدي

عادة فيما عدى اخطاء نسخية بسيطة جدا او اخطاء ترجمة معنى بسيط .ولكن المشككين ال
يقبلوا هذا النها تشهد للنص التقليدي.

وخلفية مختصرة عنها
الترجمات الالتينية 6
بدات الترجمات االتينية للعهد القديم والجديد من القرن الثاني الميالدي ثم استمرت حتي القرن
الرابع الميالدي .وهي تشمل علي.
(أ) الترجمة الالتينية القديمة (إيطاال 6) Itala
Old Latin or Vitus Latina
رغم أن اللغة اليونانية كانت هي اللغة الشائعة في الحديث والكتابة في معظم أرجاء اإلمبراطورية
الرومانية إبان القرنين األولين أو القرون الثالثة األولى من العصر المسيحي ،إال أنه سرعان ما
ظهرت الحاجة إلى ترجمة التينية للكتاب المقدس .وبدات ترجمة العهد القديم نقال عن السبعينية
وليس عن النص العبري ثم بدات في العهد الجديد باالربع اناجيل ,وفي نهاية القرن الثاني
أصبحت األناجيل ـ وربما العهد الجديد كله ـ متداولة باللغة الالتينية في شمالي أفريقيا ،وسرعان
ما انتشرت هذه الترجمة في سائر أجزاء اإلمبراطورية  .وتختلف مخطوطات الترجمة الالتينية
القديمة ( التي يرمز لها بالرمز  OLأو  ITمن  ) Italaفيما بينهما اختالفا كبي ار في اسلوب
الترجمه وفرقات لغوية للمترجمين فواضح أن الترجمة الالتينية لم تكن ترجمة واحدة بل ترجمات

عديدة ،مما يتفق مع قول أوغسطينوس من أنه في األيام األولى من العصر المسيحي ،حاول كل
من لديه مخطوطة يونانية ،وعلى دراية باللغتين اليونانية والالتينية ،أن يترجم األسفار المقدسة
إلى الالتينية .وما بهذه الترجمات من ألفاظ دارجة وتعبيرات بسيطة ،يؤيد النظرية القائلة بأنها قد
ظهرت أصال بين عامة الشعب .وليس بين المخطوطات الخمسين ـ أو نحو ذلك ـ المعروفة لهذه
الترجمة ،مخطوطة تحوي العهد الجديد كامال ،وان كانت في مجموعها تحوي الجزء األكبر منه.
ويرجع تاريخ هذه المخطوطات إلى مابين القرن الرابع والقرن الثالث عشر ،مما يدل على أن
الترجمة الالتينية القديمة "  " OLظلت مستخدمة زمنا طويال وكانت هامة جدا ولكن قلت اهميتها
بعد القرن الرابع بعد أن حلت "الفولجاتا" محلها رسميا.
تبقي منها  07مخطوطة الناجيل و  7لالعمال و  :لرسائل بولس وبعض االجزاء لالسفار السبعة
الجامعه وسفر الرؤيا .وهناك ثالث مجموعات للترجمه الالتينية القديمة وهي مجموعة افريقيا
واوربا وايطاليا
فاكرر مرة ثانية أن هذه المخطوطات اهميتها ليس النها من القرن الرابع والخامس وما بعده ولكن
اهميتها الي انها نسخ من ترجمات تمت في منتصف القرن الثاني ونص تم ترجمته وتم عزله في
هذه المجموعات.

W IV ita

Mt-Jn except Mt 25:2-12; Mk 1:22-34; 15:15-16:20; Lu
11:12-26; 12:37-59

Mt-Jn except Mt 1:1-11; 15:12-22; 23:18-27; Mk 13:11-16;
13:27-14:24; 14:56-16:20; Lu 19:26-21:29; Jn 7:44-8:12

W V itb

Mt-Jn except Mt 1:1-12:49; 24:50-28:2; Mk 1:1-20; 4:8-19;
6:10-12:37; 12:40-13:2; 13:3-24,27-33; 13:36-16:20; Lu
8:30-48; 11:4-24; Jn 18:12-25; At 1:1-8:20; 10:4-20:31;

W V itd

21:2-7; 21:10-22:2; 22:10-20; 3J 11-15

Mt-Jn except Mt 1:1-12:49; 24:50-28:2; Mk 1:1-20; 4:8-19;
6:10-12:37; 12:40-13:2; 13:3-24,27-33; 13:36-16:20; Lu W V ite
8:30-48; 11:4-24; Jn 18:12-25

Mt-Jn except Mt 1:1-11:16 14:70-16:20 ; Lu 9:48-10:20;
11:45-12:6; Jn 17:16-18:9; 20:23-21:8

W V itff2

n
Mt 17:1-5; 17:14-18:20; 19:20-21:3; 26:56-60,69-74; W V it

;27:62-28:3; 28:8-20; Mk 7:13-31; 8:32-9:10; 13:2-20
15:22-16:13; Jn 19:13-17,24-42

ثم يقول المشككين كذب جديدة كالعادة وهي ان مخطوطة  ITaهي ترجع للقرن السادس وهذا
كذب فهي تعود للقرن الرابع وهذا ليس كالمي بل حتى علماء النقد النصي النقديين ايضا مثل
بروس متزجر في نهاية طبعاته االربعة لملخص المخطوطات
A Textual Commentary On The Greek New Testament

ريتشارد ويلسون في مقدمة كتابه
NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS

فليب كامفورت في كتابه
NEWTESTAMENT TEXT &TRANSLATION COMMENTARY
ita (Vercellenis) Gospels; 4th c.

وغيرهم الكثير جدا.
فالمشككين يكذبون ويدلسون حتى في ابسط المعلومات وفي كل جملة.

ايضا قال بروس متزجر عن مخطوطة ITa
المخطوطة الالتينية القديمة  itaو هى من اهم المخطوطات الالتينية القديمة
The Early Versions of the New Testament , By Bruce Metzger , P. 312

ثم يلجأ المشككين الي ما هو اكثر خبث ويدعوا اني اخفيت اشياء ويكمل المشككين قائلين ان اهم
وافضل مخطوطة للالتيني القديمة هي ITk
من قال ان اهم مخطوطة للالتينية القديمة هي  ITk؟
بل كيف يكون مخطوطة واحدة هي االهم لعدة ترجمات مستقلة تسمى الترجمات الالتينية القديمة
و مختلطة ولها عدة مخطوطات؟
المشككين فقط ادعوا هذا الن هذه المخطوطة هي الوحيدة التي بها النهاية القصيرة.
اوال الذي كذب فيه المشككين ان هذه المخطوطة هي بعد  ITaفهي من القرن الخامس اي بعد
 ITaبقرن .فالمشككين ادعوا ان  ITaالتي هي من الرابع ادعوا تدليسا انها من السادس و
ITkالتي من الخامس ادعوا انها االهم.

ثانيا ما قال انها االفضل؟ وافضل في ماذا؟ ومن قال هذا؟
هي احد مخطوطات الالتينية القديمة ال اقلل من قيمتها وال اغالي فيها ايضا
هي احد مخطوطات المجموعة االفريقية مهمة لنص المجموعة االفريقية ولكنها ليست الوحيدة
للنص االفريقي .ولكن المتابع معى لكان عرف االن ان هناك عدة مجموعات وهي مجموعة افريقيا
واوربا وايطاليا
ولو كان بروس متزجر علق وقال انها مهمة في المجموعة االفريقية وهذا صحيح ولكن هناك
مخطوطات اخري للمجموعة االفريقية وايضا مجموعات اخرى منفصلة عن المجموعة االفريقية
كلها .فهذه المخطوطة تمثل احد الشهود لمجموعة واحدة فقط .فمن ياخذ كالم بروس متزجر
ويدلس ويعممه بطريقة كاذبه ويجعلها اهم مخطوطة التينية قديمة على االطالق هو كاذب
ومدلس.
وليس في القدم فقط بل هي من حيث المحتوى اقل اهمية النها تحتوي على اجزاء قليلة فقط
;Mt 1:1-3:10; 4:1-14:17; 15:20-36; Mk 8:8-16:8
بل هذه المخطوطة في مرقس  3 69:بها اضافة تفسيرية
ab osteo? Subito autem ad horam tertiam tenebrae diei factae sunt
( per totum orbem terrae, et descenderunt de caelis angeli et surgentntes?, nte eo?, surgit?) in claritate vivi Dei (viri duo? + et) simul

ascenderunt cum eo, et continuo lux facta est. Tunc illae accesserunt
ad monimentum.
"from the earthquake? But suddenly, through the whole world until the
third hour of the day darkness was made over all the earth, and were
come down from heaven angels And there shall arise (Riseth?) In the
clarity of the living God (two men? + And) at the same time went up
with him, and once the light was made. Then she went to the
sepulcher."
3 هذا يوضح اسلوب الكاتب في هذا الجزء يميل الي التفسير باضافة مقاطع كما راينا في عدد
وبخاصة ان هذا العدد ال خالف علي اصالة النص التقليدي فيه

ايضا هذه المخطوطة وصورة النهاية بها

كما يقول جيم سنابر ان النص في هذه المخطوطة بالفعل مختل تماما من بداية اصحاح 9:
النجيل مرقس وبه اضافات من انجيل بطرس المنحول مثل الذي في العدد  .3بل هي اليوجد بها
نصف العدد  8اصال وبعده تضيف النهاية القصيرة الغريبه هذه الذي ايضا يتكلم عن بطرس بما
يناسب انجيل بطرس المنحول .لهذا فهي ال يعتد بها في هذه االصحاح كدليل قوي.

اي ان شهادتها اضعف في هذا الجزء.
وهذا جعل البعض يعتقد انها ليس رسمية تقليدية وبخاصة في هذا الجزء بل هي اجزاء للقراءة مع
اضافات شرح .وهذا يجعل الخاتمة القصيرة هي ليست خاتمة اصال بل هي مثلها مثل الشرح الذي
في عدد 3
Eberhard Nestle, Erwin Nestle, Barbara Aland and Kurt Aland (eds),
Novum Testamentum Graece, 26th edition, (Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 1991), p. 146.

ثم يقول المشككين عن مخطوطة ان "هناك مخطوطة التينية قديمة اخري من اقدم واصح
المخطوطات الالتينية وهي  Codex Veronensisوواالند واللكر يقول ينتهي رق المخطوطة
بعدد مرقس  5 695وبعيد اربع صفح اتقطعوا وبعدين اتحطت رق اخر الي تحوي نص الفلجاتا
لنهاية مرقس الطويلة"
أوال واضح أن المشككين ال يعرفون أن مخطوطة  Codex Veronensisهي المخطوطة ITa
والتي سابقا قال عنها المشككين هي من القرن السادس رغم أن والكر نفسه الذي يستشهدون به
قال إنها من القرن الرابع ( .)Vercellensis, 4th CEفالمشككين يتكلمون عن مخطوطات ال
يعرفونها أصال أو يعرفون ويكذبون.
ثانيا الذي قاله والكر هو كالم ترنر الذي من سنة 9107م

 وأيضا يضع احتماالت لو كان الصفحات المفقودة.ثالثا ما يقوله هو استنتاج وليس شيء قاطع
. فما يتكلم عنه هو احتماالت.اربعه او خمسة
ولكن هذا الكالم لم يقبله الكثير من علماء النقد النصي الذين درسوا هذه المخطوطه
بل وجدت أن كل من
a b Bruce M. Metzger, The Early Versions of the New Testament,
Oxford University Press, 1977, p. 296.

Scrivener, Frederick Henry Ambrose; Edward Miller (1894). A Plain
Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. 2 (fourth
ed.). London: George Bell & Sons. p. 45.

NA26, p. 181

UBS3, p. 390.

^ Gregory, Caspar René (1902). Textkritik des Neuen Testaments 2.
Leipzig. p. 601.

Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission,
Corruption, and Restoration, Oxford University Press 2005, p. 102.
.
J. Belsheim, Codex Veronensis. Quattuor Evangelia (Prague, 1904).
لم يقولوا هذا بل عرضوا نصها كاالتي
Matthew 1:1-11; 15:12-23; 23:18-27; John 7:44-8:12; Luke 19:2621:29; Mark 13:9-19; 13:24-16:20
 موجود02 69:  الي04 693 أي ان نص مرقس من
بل كتاب
A General Introduction to the Bible: From Ancient Tablets to Modern
Translations
By David Ewert

الذي شرحها بالتفصيل لم يقل هذا بل على نص مرقس ولم يشير الي هذا االدعاء ان هناك
صفحات مضافة.
وأيضا كتاب
Buchanan, E.S. (ed.) The Four Gospels from the Codex Veronensis

b.(Oxford Old Latin Biblical Texts 6). Oxford
الذي شرحها تفصيال أيضا لم يشير الي ذلك االدعاء.
العالم  H.S. Millerفى مدخله للعهد الجديد أن هذه النهاية موجودة فى الترجمة الالتينية
القديمة  ,فيقول6
H.S. Miller, General Biblical Introduction, p. 236
the long ending also appeared in the Old Latin witness which Jerome
was in general revising and attempting to standardize
"النهاية الطويلة موجودة ايضا فى الشاهد الالتينى القديم الذى جيروم كان يراجعها و يقايسها" .ثم
يؤكد بعد هذا ان هذا الشاهد هو الترجمة الالتينية القديمة التى تمت فى نصف القرن الثانى
فيقول6
The Old Latin was translated from Greek around 150 AD
الالتينية القديمة تُرجمت من اليونانية نحو عام  952بعد الميالد

فالالتينية القديمة تؤكد اصالة الخاتمة التقليدية من بداية القرن الثاني الميالدي

يعترض المشككين على تعبيري نص معزول ويقولوا عنى "تفرد بمصطلحات لم يسمعوا بها من قبل
 بل يبلغ الجهل من بعض المشككين ان يقولوا "يعني ايه معزولة و."ومحدش قالها قبل كده
"مشلولة و معقولة والكالم الفارغ ده
هذا التعبير سيجده المشككين في
The International Standard Bible Encyclopedia
Value of Old Latin for Textual Criticism
These Old Latin translations going back in their earliest forms to
nearly the middle of the 2nd century are very early witnesses to the
Greek text from which they were made. They are the more valuable
inasmuch as they are manifestly very literal translations. Our great
uncial manuscripts reach no farther back than the 4th century,
whereas in the Old Latin we have evidence--indirect indeed and
requiring to be cautiously used--reaching back to the 2nd century.
وايضا في
Introductions to Textual Criticism of the New Testament by Scrivener

وايضا في
The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism
 مهم جدا مبني علىCanons of Criticism بل هناك قانون في النقد النصي التحليل الداخلي
هذا االمر وهو قانون
The more remote reading is best.
وهو النص الذي في منطقه بعيده معزوله افضل
That is, isolated sites are more likely to preserve good readings,
because manuscripts preserved there are more likely to be free from
generations of errors and editorial work. This criterion, of course,
cuts two ways: While a remote site will not develop the errors of the
texts of the major centres, it is more likely to preserve any peculiar
errors of its own. Remote texts may well be older (that is, preserve
the readings of an older archetype); they are not automatically more
accurate.
الن المخطوطات التي حفظت في هذه المنطقه هي غالبا خاليه من اجيال من اخطاء او تعديل
نساخ
 وال يعرفون قواعد التحليل الداخلي؟.فكيف يدعوا معرفتهم بالنقد النصي وال يعرفون ذلك

وهذا دائما ينطبق علي الترجمات المعزوله ايضا التي قام المترجم بها مره في القدم مثل االشوريه
او الالتينيه القديمه او الفلجاتا او البشيتا والدياتسرون وغيرها
وايضا نص القاعدة

Versions of the Scriptures. There can be no doubt that the Translators
of the Bible wished, at least, faithfully to express the sense of the
original: and their renderings may in general be held to represent the
text from which their versions were taken: but as the ancient versions
were themselves liable to alteration, care ought to be taken to procure
their text as nearly as possible in the state in which it was originally
published.
فيعني ان الترجمات القديمه هي تمت بامانه وايمان لتقديم اصل الكتاب وهي حفظت النص معزول
ولكن النسخ قد يحدث بها اخطاء.
مع مالحظة ان هذه المخطوطات محفوظه من اي تغيير في النص اليوناني فهي ايضا لو حدث
بها خطا في االول هذه المناطق تحافظ علي هذا الخطأ بدون تصحيح
بمعني منطقه معزوله في افريقيا بها نص التيني قديم قد تكون افضل من نص موجود في منطقة
االسكندريه التي هي مفتوحه علي العالم وياتي اليها كثيرين من مدارس مختلفة وحاول نساخها
تصحيح اشياء اعتقدوا انها اخطاء نسخيه

فالمشككين بهذا التعليق فضحوا جهلهم الشديد.

ثم يعلق المشككين ويقولوا اني اخالف قاعدة أن القراءة التي ادخلتها النصوص الالتينية الي
النصوص اليونانية ترفض .اوال من قال أن هذه القاعدة تنطبق هنا؟
هذه تنطبق على النصوص الغير موجودة في اي مخطوطة يوناني وموجودة فقط في الالتيني
سواء كانت تفسير او مالحظة هامشية .فهي ال تنطبق هنا

يعلق المشككين على الفلجاتا ويعترضوا عليها ويقولوا الكثير من االسائات لشخصي وهذا ال يهم
ثم يقولوا كيف اقول عن أن نسخة جيروم تعود الي نفس زمن السينائية وجيروم مولود في سنة
340م والسينائية 305م
اوال انا كنت اتكلم انهم من نفس الزمن اي من القرن الرابع واعتقد هذا لم يختلف عليه احد من
باحثي النقد النصي
ثانيا كيف تاكد المشككين من تاريخ السينائية انها من سنة 305م؟
قدم ادلة سابقة واكرر بعضها السينائية عمرها تقديري بمنتصف القرن الرابع وهذا نص كالم
الموقع الرسمي للسينائية

Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the
middle of the fourth century,
ويكمل
Date
Codex Sinaiticus is generally dated to the fourth century, and
sometimes more precisely to the middle of that century. This is based
on study of the handwriting, known as palaeographical analysis.
فهذا تاريخ تقديري بناء على علم الخطوط وليس على تحليل كيميائي وال غيره .وهو تقريبا
منتصف القرن الرابع اي  352م تقريبا
ولكن الذي كنت اشرحه هو أن القديس جيروم اهمية ترجمته ليس انها من القرن الرابع فقط بل
النه ترجمها من مخطوطات يونانية اقدم من القرن الرابع

ثم يعلق المشككين على تعليق والكر على اقتباس القديس جيروم وكالعادة ال يخلو االمر من
االهانات الشخصية وهذا ايضا ال يهم .المهم وهو محتوى المعلومات
المشككين يقراءوا نصف كالم والكر وليس االقتباس كامل
ونص كالمه كامل للرد على اقتطاعهم

Jerome (around 400 CE):
He writes in the epistle 120,3 ad Hedybiam:
"Cuius quaestionis duplex solutio est. aut enim non recipimus Marci
testimonium, quod in raris fertur euangeliis omnibus Graeciae libris paene
hoc capitulum [16:9-20] in fine non habentibus, praesertim cum diuersa
atque contraria euangelistis certis narrare uideatur …"
"Of which question the solution is twofold. For either we do not receive the
testimony of Mark, which is extant in rare gospels, almost all of the Greek
books not having this chapter at the end, especially since it seems to
narrate things different and contrary to certain evangelists …"
Jerome seems to be dependent on the above Ad Marinum here.
But Jerome knew the Longer Ending since he incorporated it into his
Vulgate. He even knew the Freer Logion (see below)! As Kelhoffer points
out, this says nothing about Jerome's own view of the Longer Ending, for
Jerome translated also books like Judith and Tobit under protest.
 التي هي موجودة في, فاما ال نحصل على شهادة مرقس.من الذي يشك في الحل ذو الشقين
 وبخاصة انه يبدو انها, غالبية الكتب اليونانية ال تحتوي على نهاية هذا الفصل,االناجيل النادرة
.تروي اشياء مختلفة وخالفا لبعض المبشرين

فما حذفه المشككين من بداية الشهادة التي يذكرها والكر نقال عن جيروم الذي يقول من الذي
يشك في النهاية حتى لو كانت غير موجوده في كثير من الكتب اليونانية.
ووالكر يعلق على كالم جيروم قائال "يبدو ان جيروم اعتمد على ماريوم هنا .ولكن جيروم عرف
النهاية الطويلة وبخاصة انه ادمجها في الفلجاتا له....
فلماذا اقتطع المشككين ولم يقولوا كالم جيروم كامل.
والمشككين يترجموا كالم والكر بتدليس ويقولوا ان والكر قال ان جيروم كان ايضا يعلم بالنهاية
القصيرة .....ويقولوا ان جيروم ترجم النهايتين القصيرة والطويلة.
اين هذا الكالم في نص والكر؟
المدلسين ال يكتفون باالقتطاع بل يدلسوا في ترجمة الكالم وايضا في شهادات العلماء
ولتاكيد كالمي هذا صورة الصفحة لنص كالم والكر

وايضا لماذا المشككين لم يعترفوا ان والكر استشهد بكالم القديس ارينيؤس الذي هو من القرن
.الثاني الذي يقتبس بوضوع من النهاية التقليدية النجيل مرقس
ونص كالم والكر
Irenaeus (later 2nd CE), the earliest clear reference, wrote (Adversus
Haeresies, Book 3, 10:5-6):
"In fine autem euangelii ait Marcus: Et quidem Dominus Jesus, posteaquam
locutus est eis, receptus est in caelos, et sedit ad dexteram Dei."
"Also, towards the conclusion of his Gospel, Mark says: So then, after the
Lord Jesus had spoken to them, he was received up into heaven, and sits
on the right hand of God."
This is a direct quotation of Mk 16:19. There is a note in the margin of
manuscript 1582 (folio 134r) by the original scribe Ephraim (10th CE) citing
this reference: Eivrhnai/oj o` tw/n avposto,lwn plhsi,on\ evn tw/| pro.j ta.j
ai`re,seij tri,tw| lo,gw|) tou/to avnh,negken to. r`hto.n) w`j Ma,rkw
eivrhme,non)
وايضا كالم والكر عن الدياتسرون من القرن الثاني
.وغيرها الكثير من تعليقات والكر على اقوال االباء وساتي اليها الحقا

ثم يسترسل المشككين عن جيروم بكالم ال دليل له فال يعنيني ال من قريب وال من بعيد .ولكن
اتهام غريب يقولونه أن "النهاية الطويلة لم تكن موجودة قبل القرن الرابع" فاقول على المدعي
االتيان بالبينة فانا قدمت ادلة على اصالتها من اباء القرن الثاني وما بعده ومن مخطوطات
القرن الثاني وما بعده ومن الدياتسرون من القرن الثاني ومن الترجمات القديمة من القرن الثاني
وما بعده فما دليلهم على االدعاء التدليسي انها لم تكن موجودة قبل القرن الرابع؟

ايضا يقول المشككين "ظهر النهاية الطويلة والنهاية القصيرة والنهاية المفصلة والنهاية الطويلة
والقصيرة معا" واتسائل ما هي هذه النهاية المفصلة هذه؟ ايخترعون نهايات ايضا من مخيلتهم؟
غالبا هم يقصدوا تعليق احدهم على واشنطون وهذا ساتي اليه الحقا.

ثم يلجأ المشككين كالعادة الي التشتيت بالكالم عن العالمة اوريجانوس وكالمه مع افريكانوس
ويقولوا انه قال ان الترجمات الالتينية القديمة مختلفة جدا وهذا غير صحيح فالعالمة اوريجانوس
يتكلم مع يوليوس افريكانوس عن بعض ترجمات سفر استير التي صنعها اليهود حديثا بعد الميالد
ومن يريد التفصيل يرجع الي ملف
هل العالمه اوريجانوس اعترف بتحريف التوراه ؟

فالمشككين يشتتوا بامور اخرى وحتى هذا يدلسوا فيه

ومن اغرب ما سمعت هو تعليق المشككين االتي "جيروم كتب النهاية الطويلة النه توقع انها
ستكتب في مخطوطات وخاف انه يتعاب عليه بعد كده انه لم يكتبها"!!!!!
وال تعليق لي على هذا الخيال الواسع الذي يتخيل فيه المشككون ان جيروم توقع ان النساخ
سيكتبوها في المستقبل وسيعيبوا عليه في المستقبل انه لم يكتبها!!!

والفيصل ان كل مخطوطات الفلجاتا تكتبت النهاية التقليدية من عدد  1الي  02كاملة
Mar 16:8 at illae exeuntes fugerunt de monumento invaserat enim eas
tremor et pavor et nemini quicquam dixerunt timebant enim
Mar 16:9 surgens autem mane prima sabbati apparuit primo Mariae
Magdalenae de qua eiecerat septem daemonia
Mar 16:10 illa vadens nuntiavit his qui cum eo fuerant lugentibus et
flentibus
Mar 16:11 et illi audientes quia viveret et visus esset ab ea non
crediderunt

Mar 16:12 post haec autem duobus ex eis ambulantibus ostensus est in
alia effigie euntibus in villam
Mar 16:13 et illi euntes nuntiaverunt ceteris nec illis crediderunt
Mar 16:14 novissime recumbentibus illis undecim apparuit et exprobravit
incredulitatem illorum et duritiam cordis quia his qui viderant eum
resurrexisse non crediderant
Mar 16:15 et dixit eis euntes in mundum universum praedicate evangelium
omni creaturae
Mar 16:16 qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit qui vero non
crediderit condemnabitur
Mar 16:17 signa autem eos qui crediderint haec sequentur in nomine meo
daemonia eicient linguis loquentur novis
Mar 16:18 serpentes tollent et si mortiferum quid biberint non eos nocebit
super aegrotos manus inponent et bene habebunt
Mar 16:19 et Dominus quidem postquam locutus est eis adsumptus est in
caelum et sedit a dextris Dei
Mar 16:20 illi autem profecti praedicaverunt ubique Domino cooperante et
sermonem confirmante sequentibus signis

وصورة احد مخطوطاتها

والمشككين يضيفوا معلومة تدليسية اخري وهي ان "النهاية الطويلة لم تكن موجودة في مجموعة
 Vetus Latinaكلها" واتسائل من اين اتوا بهذه المعلومة ام انهم يدلسون؟
تعبير  Vetus Latinaهو المخطوطات الالتينية القديمة  Old Latinوهو الذي قدمته سابقا
ويوجد في معظمها النهاية التقليدية من عدد  1الي  02فكيف يتجراء المشككين يدلسوا قائلين
انه ال يوجد فيها النهاية التقليدية؟

واكرر لهم الن في االعادة افادة والتكرار يعلم الشطار
اوال التي كتبت النهاية التقليدية
ita itaur itc itd(supp) itff2 itl itn ito itq
وصورة  qللمقطع الذي به بداية االعداد

التي حذفت النهاية التقليدية

اليوجد
التي كتبت النهاية القصيرة هي فقط  Itkوهي من القرن الخامس (بعد جيروم)
التي كتبت النهايتين
ال يوجد
فنحن نتكلم عن  1مخطوطات التينية قديمة من القرن الرابع وما بعده كتبت النهاية التقليدية الي
 9من القرن الخامس فقط كتبت النهاية القصيرة الي  2بدون نهاية الي  2النهايتين معا
2626961
صور بعضهم للتاكيد
Valenciennes, Bibl. Municipale 69 62

وكيف بعد هذا التدليس يصدقهم احد؟

ثم يعلق المشككين على كالمي عن المخطوطات القبطية التي قلت بالنص انها من القرن الثالث
والرابع وما بعده ويقولوا "طبعا تدليس كالمعتاد فحسب اليو بي اس الصعيدية والبحيري بها النهاية
القصيرة مش الطويلة"
ما يقولونه هو التدليس الن هذا ليس نص كالم  UBSبل وضحت باختصارات ساشرحها
بعض المخطوطات القبطي الصعيدي حذفت االعداد

,

بعض المخطوطات القبطي الصعيدي كتبت النهاية التقليدية والقصيرة ايضا

قلة من المخطوطات القبطي البحيري كتبت النهاية التقليدية والقصيرة ايضا
ال يوجد اي قبطي سواء صعيدي او بحيري او فيومي كتبت القصيرة فقط
معظم مخطوطات القبطي البحيري كتبت النهاية التقليدية كاملة
كل مخطوطات القبطي الفيومي كتبت النهاية التقليدية كاملة

فلماذا منهج التدليس هذا الذي يتبعه المشككين في كل جملة يتفوهوا بها؟
ومراجع اكثر تؤكد ما اقول
سويتى  Sweteفان جميع المخطوطات القبطية البحيرية و الفيومية تضع النهاية الطويلة ألنجيل
مرقس .اثنين منهم تضعا النهاية القصيرة فى الهامش بينما نص النهاية الطويلة ضمن النص
االصلى
The Gospel According to St. Mark , 1909 Macmillan , New York , By
H.B. Swete , P. 107

فريدريك كينيون "6االعداد االثنى عشر االخيرة من انجيل مرقس موجودة فى جميع المخطوطات
القبطية البحيرية  ,و لكن ُنسختين منهما فقط  ,يضعون فى الهامش نهاية اخرى قصيرة مثل
الموجودة فى المخطوطة  "Lو هاتين المخطوطتين هما  Hunt. 17و المخطوطة رقم 9395
بالمتحف البريطانى.
ُ
Handbook to the Textual Criticism of the New Testament ,By Sir F.
Kenyon , P. 184

كذلك قام العالم  Kahleبعمل دراسة عن نهاية انجيل مرقس الطويلة فى المخطوطات القبطية
بجميع لهجاتها و وصل الى نتيجة يتفق معه فيها الجميع و هى ان النهاية الطويلة موجودة
بجميع مخطوطات الترجمات القبطية بجميع لهجاتها  ,البحرية  ,الصعيدية و االخميمية
P. E. Kahle , The End of St. Mark's Gospel. The Witness of The
Coptic Versions , Journal of Theological Studies , n. s. II (1951) , P.
49 - 57

ثانيا يقول المشككين معلومة غريبة تدليس هي االخري "ثم مين قال ان النسخ دي من القرن
االول وال التاني؟ هي من القرن التاسع" انا لم اقل من القرن االول وال الثاني أنا ذكرت بوضوح
أنها من القرن الثالث والرابع وما بعده
ودليل كالمي
كتاب
NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS by type of manuscript
الجدول الذي قدمه
Name Date

Type Contents

Comments

cop III/IV

A

the Coptic translation

copsa III/IV

A

Sahidic

copbo III/IV

A

Bohairic

coppbo III/IV

A

copfay III/IV

A

Fayyumic

copmae III/IV W in Atti

Middle Egyptian

copmf III/IV

A

copach III/IV

A

Achmimic

copach2 III/IV

A

Sub-Achmimic
ايضا بروس متزجر في كتاب

The Greek New Testament Principal Manuscripts and Versions
copsa IV
coppbo IV/V
copfay IV
copach IV
وايضا بروس متزجر يكرر الكالم عن القبطي وانها من القرن الثالث وما بعده في كتاب
The Bible in Translation Ancient and English Versions p 20
 الذي استشهد بها المشككين انفسهم في المقدمة تقولUBS4 نسخة

Coptic (From the Third Century)
copsa

Sahidic (Hintze/Schenke; Horner; Kasser; Quecke;

Schüssler; Thompson)
copbo

Bohairic (Horner)

coppbo

Proto-Bohairic (Kasser)

copmeg

Middle Egyptian (Schenke)

copmf

Middle Egyptian Fayyumic (Husselmann)

copfay

Fayyumic (various fragments)

copach

Achmimic (Rösch)

copach2

Sub-Achmimic (Thompson)
وايضا فليب كامفورت
xxxiv في مقدمة كتابه ص

Coptic
The Coptic translations of the NewTestament date from the 3rd
century onward.
ويستخدم نفس التعبير الذي استخدمته وهو من القرن الثالث وما بعده
ولهذا نسخة االنجيل القبطي الصعيدي وضعت االعداد للنهاية التقليدية بين اقواس

اما القبطي البحيري والفيومي وضعته بدون اقواس

فكيف بعد هذا يدعوا ان بها النهاية القصيرة ويدعوا انها من القرن التاسع؟
فلماذا منهج التدليس هذا الذي يتبعه المشككين في كل جملة يتفوهوا بها؟

ثم يعلق المشككين على استشهادي من كتاب الدياتسرون الذي كتبته العالمية تاتيان .وناخذ فكرة
مختصره عنه

كتاب الدياتسرون

وهو كتاب كتبه العالمه تيتان سنة  9:2ميالديه وهو يمثل نص االربع اناجيل مرتبة االعداد
المتشابهة بجانب بعضها فنتج عنها كتاب الدياتسرون الذي يحتوي علي  % 75من نص االربع
اناجيل وفي هذا الكتاب
وهو يشهد علي اصالة الخاتمه ونصه العربي المنقول من السرياني الموجود حتي االن في ايدينا

ومخطوطاته بارقامها

Name

Date Type Contents

Diatessaron

II

Diatessarona

II

Diatessaronarm II
Diatessarone

373

Diatessarone-arm 373
Diatessarone-syr 373
Diatessaronf

II

Diatessaroni

II

Diatessaronl

II

Diatessaronn

II

Diatessaronp

II

Diatessarons

II

II

Diatessaronsyr

II

Diatessaront

II

Diatessaronv

ولقوة هذه الشهادة يلجأ المشككون الي خدعة خبيثة وهي بدل من ان يردوا على هذه الدليل الذي
فيه االعداد بوضوح يلجؤا الي مهاجمة العالمة تاتيان .وفي البداية قوة شهادة كتاب الدياتسرون
ال تتاثر ببعض اخطاء العالمة تاتيان الفكرية في نهاية حياته .فنحن نتكلم عن نص االنجيل.
بمعنى لو كان كتاب الدياتسرون ليس فقط كتبه عالمة مسيحي اخطأ فكريا في قرب نهاية حياته
بل حتى لو كان وثني فهو يستمر دليل اقوى على صحة االعداد
ثانيا يستشهد المشككين بكالم ابونا متى المسكين عن العالمية تاتيان.

خلفية مختصرة عن تاتيان السرياني
ولد حوالي سنة  902م في شرق سوريا
تحول طاطيان السرياني
تعلم الفلسفة اوال ثم قبل االيمان المسيحي تقريبا سنة  952م .وقصة ُّ
تحول القديس يوستينوس الشهيد ،الذي صار
من الوثنية إلى المسيحية تشبه إلى حد ما قصة ُّ
معلما لطاطيان في روما .لقد وجد طاطيان في المسيحية الفلسفة الحقيقية الوحيدة .وبخالف رؤية
يوستينوس الذي يرى مبادئ الحق في كل العالم وكل الثقافات ،فأن رؤية طاطيان للمسيحية كانت

ضيقة .فأنه في ميله للمغاالة كان مشتركا مع ترتليانس أكثر مما مع معلمه القديس يوستينوس
الذي ُيلقبه طاطيان بأنه "الرجل المدهش جدا".
الف كتاب الدياتسرون الجميل الذي استمر منتشر في الكنائس وبخاصة السورية وايضا الف ألف
دفاعه " "Oratio ad Graecsأظهر فيه إنه ال وجه للمقارنة بين المسيحية بتعاليمها اإللهية
النقية والثقافة اليونانية .يعتبر طاطيان أحد المدافعين األوائل عن المسيحية إذ كتب دفاعا دعاه
"مقال إلى جريسوس  .Oratio ad Graecosوهو دفاع ملتهب كشف فيه عن نقاوة المسيحية
اإللهية مع هجوم عنيف ضد الحضارة اليونانية حيث يقدمها أشبه بكتلة من الشر ،ال يمكن
مقارنتها باإليمان المسيحي.
ولكنه لالسف كان متشدد الفكر وانتمى الي جماعة نسكية تسمى اإلنكراتيين  Encratitesتحرم
أكل اللحوم وتنظر إلى الزواج كزنا .وهذا كان خطأ سقط فيه ولهذا قام كل من القديس ارينيؤس
والعالمة ترتليان بمحاولة تصحيحة ومقاومة فكر هذه المجموعة التي انتمى اليها وال يعرف ماذا
حدث في النهاية وهل رجع عن خطؤه هذا ام ال وتقريبا هو تنيح سنة  982م وتعتبره الكنائس
عالمة لكتاباته الدفاعية القوية قبل خطؤه ولكن لم يمنح لقب قديس لخطؤه الفكري في انتماؤه
لمجموعة االنكراتيين.

ثم يقول المشكككين ان "الترجمة المتبقية للدياتسرون هى من النصف االول للقرن الحادي عشر"

هذه معلومة قديمة جدا من بداية القرن العشرين االستشهاد بها االن خطا الن كمية المخطوطات
المكتشفة للدياتسرون حديثا من القرن الثاني كثيرة
بل يفتي المشككون ويقولوا أن للدياتسرون خمس مخطوطات فقط وهذا ايضا خطأ منهم
كتاب
NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS by type of manuscript
الجدول الذي قدمه
Fathers
Name Date Type Contents
Diatessaron

II

Diatessarona

II

arm

Diatessaron

II

Comments

Arabic
the Armenian translation when
different from the Syrian original

Diatessarone 373

quotation by Ephraem

Diatessarone- 373

quotation in the Armenian

arm

translation of Ephraem

Diatessarone-

quotation in the Syriac text of

syr

373

Ephraem

Diatessaronf

II

Fulda

Diatessaroni

II

Italian (when 't' and 'v' agree)

Diatessaronl

II

Liège

Diatessaronn

II

Old Dutch (when 'l' and 's' agree)

Diatessaronp

II

Persian

Diatessarons

II

Stuttgart

syr

Diatessaron

II

the Syrian original when different
from the Armenian translation

Diatessaront

II

Tuscan

Diatessaronv

II

Venetian

فالمخطوطات القديمة هي من القرن العاشر والحادي عشر ولكن المكتشفة حديثا له معظمها من
القرن الثاني وبعضها يشهد على النص الذي كان موجود في القرن الثاني وهو ايضا يمثل نص
.معزول من منتصف القرن الثاني
ولهذا فليب كامفوت هو وروجر اومانسون وريتشارد ويلسون وولند والكر وغيرهم يستشهدوا به
في كتبهم التحليلية لالعداد كدليل من منتصف القرن الثاني
7 بل والكر الذي يستشهد به المشككون كثي ار في هذا الموضوع قال نصا في ص
Diatessaron, Tatian (late 2nd CE)
Most scholars accept the incorporation of the longer ending into the
Diatessaron in some way (e.g. Aland, Zahn). It should be noted though
that our knowledge of the contents of the original Diatessaron is limited.
The Arabic version includes the Long Ending (cp. Ciasca) and so does
also the Codex Fuldensis. Mk 16:9-20 is woven together with Mt 28 and
Lk 24. They don't do this in exactly the same way, but the basic outline is
the same (e.g. Mk 16:9 is at different positions and Mk 16:19a isn't in
Fuldensis, compare Zahn, Kanon 2,2, p. 553-4). Ephrem, in his
Diatessaron commentary, unfortunately does not comment on this passage.
Nevertheless, we have one clear reference to Mk 16:15 in the Syriac
version of his commentary (cited out of order within the chapter of Jesus

sending out his disciples, Mat 10, McCarthy p. 145). But this is missing in
the Armenian version (due to abbreviation?). On the other hand, in the
Armenian version material is preserved that is missing from the Chester
Beatty manuscript (due to lacunae). In this material, the words "Go forth
into the whole world" (Mk 16:15) are also quoted once (again not during
the resurrection narrative, but during the Last Supper discourse, McCarthy
p. 289). Since the citation in Ephrem agrees with the Arabic (=
combination of Mk 16:15 with Mt 28:19), it seems probable that this
actually was in the Diatessaron.
وصورة احد المخطوطات التي تعود الي القرن الثاني او الثالث كما حدد بعض العلماء

واخري باالرامي من نفس الزمن تقريبا

فارجوا اال يتكلموا فيما ال يعرفوا وان يتوقفوا عن التدليس
بل يقول المشككن ان "علماء النقد النصي ال يستشهدون بالدياتسرون مثل العالمة بروس متزجر"
ما هذا التدليس؟ فارجوا من القارئ ان يرجع الي كتاب بروس متزجر

A Textual Commentary On The Greek New Testament
ويري كم مرة استشهد بالدياتسرون
بل في كالم بروس متزجر في نفس الموضوع الذي اتكلم عنه اي عن النهاية التقليدية يقول ان
اقدم شاهدين هما ارينيؤس من اباء القرن الثاني والدياتسرون من القرن الثاني
The traditional ending of Mark, so familiar through the AV and other
translations of the Textus Receptus, is present in the vast number of
witnesses, including A C D K W X D Q P Y 099 0112 ¦13 28 33 al. The
earliest patristic witnesses to part or all of the long ending are
Irenaeus and the Diatessaron.
وايضا في مقدمة كتابه يقول
I. EXTERNAL EVIDENCE, involving considerations bearing upon:
A. The date and character of the witnesses. In general, earlier
manuscripts are more likely to be free from those errors that arise
from repeated copying. Of even greater importance, however, than
the age of the document itself are the date and character of the type
Page 12*

of text that it embodies, as well as the degree of care taken by the
copyist while producing the manuscript.
B. The geographical distribution of the witnesses that support a
variant. The concurrence of witnesses, for example, from Antioch,
Alexandria, and Gaul in support of a given variant is, other things
being equal, more significant than the testimony of witnesses
representing but one locality or one ecclesiastical see. On the other
hand, however, one must be certain that geographically remote
witnesses are really independent of one another. Agreements, for
example, between Old Latin and Old Syriac witnesses may sometimes
be due to common influence from Tatian’s Diatessaron.
 وايضا القدم.فهو يعتبر الدياتسرون دليل مهم لتوضيح التوزيع الجغرافي القديم الصالة االعداد
 ويقول95 .3 بل بعض المرات اعتبره فيصل قوي في اصالة العدد مثل شرحه لمتى
And straightway, as the Diatessaron testifies, a great light shown, and
the Jordan was surrounded by white clouds, and many troops of
spiritual beings were seen singing praises in the air; and the Jordan
stood still quietly from its course, its waters not being troubled, and a

scent of perfumes was wafted from thence; for the Heavens were
opened” (M. D. Gibson’s translation, p. 27).
وايضا في شرحة لمتى 07 699
several witnesses (including N Diatessaron(syr), arm and a variety of
church fathers,

وايضا في كتاب
NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS
في تعليقه على نهاية انجيل مرقس واصالة النهاية التقليدية يستشهد بالدياتسرون بثالث
مخطوطات له ويذكر انهم من القرن الثاني
Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn

والغريب ان المشككين يستشهدوا من كتاب "الكتاب المقدس هل يعقل تحريفه "...المقطع التالي
"لم نسمع بالدياتسرون والهكسبال في القوائم القانونية النها غير معترف بها من االساس" ثم
يقولوا المشككين "هل قبلت الكنيسة الدياتسرون ضمن االسفار القانونية االجابة ال ,لم تحسب
الكنيسة قط الدياتسرون من االسفار المقدسة النه عمل بشري فقط بل كتبت االسفار القانونية

بوحي من الروح القدس ".كل هذه المقطع الذي يقرؤونه صحيح جدا وال خالف عليه فبالفعل
الكنيسة قبلت  07سفر العهد الجديد فقط هم الموحي بهم من الروح القدس وبقية الكتب الرائعة
لالباء كلهم لم تدخلهم في االسفار القانونية فكتابات بوليكاربوس واغناطيوس تالميذ التالميذ
وارينيؤس وكتابات القراءات الكنسية والدياتسرون والهكسبال وكتب االلحان وكتابات البابا
اثاناسيوس كل هذا لم تضمه الكنيسة الي الكتاب المقدس فهي كتب رائعة من اباء روحيين وهامة
للتعليم ولكنها ليست مثل الكتاب المقدس فاسفار الكتاب المقدس هي الوحيدة المكتوبة بوحي من
الروح القدس ومعصومة من الخطأ.
ولكن المشككين يضيفون من عندهم بتدليس "اذا الكنيسة ال تقبله ورفضته النه لم يرد في
الوثائق القانونية مثل الموراتورية وال وثيقة اوريجانوس وال وثيقة يوسابيوس وال وثيقة البابا
اثاناسيوس" ماذا؟
ما عالقة هذا بذلك؟
القوائم هي السفار العهد الجديد فقط.
الكنيسة ال تضيف اي كتاب الي اسفار العهد الجديد التي اكتملت بسفر الرؤيا .ولكن ال ترفض
كتابات االباء الهامة للتعليم فكيف يستشهد المدلسون بان طالما لم تضمهم للكتاب المقدس تبقى
رفضتهم وال تقبلهم؟
اضرب مثال توضيحي للمشككين فقد يكونوا بالفعل ال يفهمون .كتابك القران ال تضيف عليه
شيء ,صح؟

ال تضيف عليه صحيح البخاري وال صحيح مسلم رغم انه احاديث رسولك الصحيحة .بل ال تضيف
عليه االحاديث القدسية ,صح؟
هل تقبل لو قلت لك ان البخاري غير مقبول ورفضه المسلمين النهم لم يضموه لقائمة سور
القران؟
االحظتم الفرق؟
فالكتب الكنسية الرائعة ال نضيفها الي الكتاب المقدس ولكن ايضا ال نقلل من قيمة شهادتها.

ثم يستشهد المشككين بكالمي عن المخطوطات اليونانية مثل االسكندرية من القرن الخامس.
ولكن الغريب انهم ال يردوا على اي من المخطوطات اليونانية الكثيرة والمهمة التي قدمتها تشهد
على اصالة النص التقليدي.
فلماذا تجاهلوا اهمية االسكندرية؟
فمثال يقول
يقول "6 Willoughby Charlesان نص الخاتمة موجود فى جميع المخطوطات اليونانية ماعدا
السينائية و الفاتيكانية ".و هذه شهادة قوية جدا ايضا تؤكد على اصالة الخاتمة فى كل
مخطوطات انجيل مرقس اليونانية

The Gospel According To St. Mark With Introduction & Notes , the
Oxford Church Biblical Commentary , London 1915 , By The Ven. W.
C. Allen , P. 191
وايضا يقول برجون "6غير مخطوطتين الحروف الكبيرة الذين تكلمنا عنهم (يقصد السينائية
والفاتيكانية)  ,فإنه ال توجد مخطوطة فى الوجود  ,من الحروف الكبيرة المنفصلة  ,او الحروف
الصغيرة المتصلة – و انا أطلعت على االقل على  98مخطوطة من الحروف الكبيرة المنفصلة (و
هى كما كتبها برجون فى الحاشية Viz. A, C[v]; D[vi]; E, L[viii]; F, K, M, V, G( 6
 ) D L, (quaere), P[IX]; G, H, X, S, U[ix, xو نحو  :22مخطوطة من الحروف
الصغيرة المتصلة لهذا االنجيل – تترك هذه االعداد أل نجيل مرقس دون ان تضعها"
Last Twelve Verses Of The Gospel According To St. Mark Vindicated ,
Oxford and London 1871 , By John Burgon , P. 70

وبعد هذه المخطوطتين السينائية والفاتيكانية واحدة من القرن  90وهي 324
اما كل المخطوطات اليوناني كتبت الخاتمة التقليدية معظمهم حتى بدون مالحظات
االسكندرية من القرن الخامس
المخطوطة االسكندرية

المخطوطة المرموز لها بالرمز ”)“A(02أو المخطوطة اإلسكندرية (Codex
)Alexandrinus
وهي مخطوطة من القرن الخامس وتشمل معظم العهدين (ولكن ينقصها من العهد الجديد إنجيل
متى كله تقريبا وجزء من إنجيل يوحنا ،ومعظم الرسالة الثانية إلى كورنثوس) ،وهي معروضة في
المتحف البريطاني بجانب المخطوطة السينائية.
وبعد أن حصل بطريرك القسطنطينية على هذه المخطوطة من اإلسكندرية أهداها في 9:07م إلى
الملك شارل األول ملك إنجلترا .واثناء الحرب االهليه اخذها باتريك ينج ورجعها مره اخري 9::4
م
ويبلغ طول الصفحة فيها ثالث عشرة بوصة وعرضها عشر بوصات ،ومكتوبة على عمودين في
كل صفحة ،وبها من الزخارف أكثر مما بالمخطوطة السينائية لذلك قيمت انها بعد السينائية في
التاريخ.
المتعارف عليه انها تعود الي القرن الخامس ولكن هناك اختالف علي هذا االمر فالبعض يقدم
ادله علي انها من القرن الرابع والبعض يقول انها اقدم من ذلك
هناك ايضا اختالف علي عدد النساخ والرائي الشائع انهم خمس نساخ منهم اثنين ممتازين في
النسخ ولكن البعض يقول انهم ثالث نساخ فقط او اثنين
يوجد علي هوامش المخطوطه بعض الحروف القبطي وهذا يدل انها من العائله االسكندرية

هي تحتوي علي مجموعه من التصحيحات من نفس النساخ وبعضها من مصححين الحقين
ومالحظ ان المصححي الالحقين حاولوا ان يمحوا بعض الجمل التي تؤيد النص التقليدي البيزنطي
ويجعلوه النص االسكندري
هي تتارجح بين مؤيد للنص البيظنطي وبين مخالف له في بعض االحيان ففي االناجيل هي
بيزنطيه وتؤكد اصالة النص التقليدي مع الترجمات القديمه
وهي مخطوطه هامه جدا لكثير من العلماء فوضعها االند في مجموعه الف ولكن وستكوت وهورت
قللوا من قيمتها النها ضد نصهم النقدي في االناجيل
وصورة االعداد

وبقية االصحاح

ويختم ايفانجيليون كاتا ماركون

اي انجيل مرقس البشير.
والغريب أن المشككين يقولوا ردا على شهادة المخطوطة االسكندرية القوية بانهم يقولوا " اباء
الكنيسة االسكندرية مكانوش يعرفوا اي حاجة على النهاية دي" هذه ساتي اليها بالتفصيل الحقا
في اقوال االباء الثبات هذا التدليس وان اباء الكنيسة بانواعهم كانوا يعرفوا النهاية التقليدية من
تالميذ التالميذ واباء القرن الثاني وما بعدهم.
ولكن المهم ان االسكندرية التي ال تقل اهمية عن السينائية والفاتيكانية تشهد باصالة االعداد
كاملة .ولم يستطيع المشككين ان يقتربوا منها باي تعليق.

واكمل المخطوطات
C
االفرايمية القرن الخامس
ونص االفرايمية هو النص القديم وليس النص الجديد الذي كتب عليه
فكرة مختصرة عن هذه المخطوطة
المخطوطة األفرايمية
)C(04

وهي واحدة من أهم مخطوطات باللغة اليونانية للعهد الجديد على رقوق هذه المخطوطة أعيد
استعمالها في القرن  90بعد محو الكتابة التي كانت عليها قبال ولكن تمكن البعض من استرجاع
النص االصلي قبل محوه .وتوجد هذه المخطوطة في المكتبة القومية في باريس ،ويرجع تاريخ
النص االصلي إلى القرن الخامس الميالدي ،وكانت أصال تضم كال العهدين القديم و الجديد ،وكما
قلت في القرن الثاني عشر تم محو النص الكتابي من عليها  ،وما بقي منها كتبت عليه بعض
أقوال أفرام السرياني .وقد تمكن تيشندورف من قراءة النص الكتابي الذي للقرن الخامس ونشره
وهذا ما نستشهد به وهو ما يستشهد به كل علماء النقد النصي عندما يقدموا شهادة الفرايمية ،إال

أنه استخدام الكيماويات في محاولة إظهار الكتابة األصلية ،قد شوه المخطوطة بدرجة كبيرة.وتضم
األجزاء المتبقية من المخطوطة أجزاء من كل أسفار العهد الجديد تقريبا.
قيمت بعلم باليوجرافي بانها تعود الي القرن الخامس وتعرضت لمحاولتين من التصحيح قبل
مسحها وفقط تم تصحيح اخطاء قليله مع مالحظة ان التصحيح ليس في متن النص ولكن
مالحظات جانبية قليلة.
يعلق المشككين على استشهادي باالفرايمية ويسيؤا كعادتهم الي شخصي ولكن هذا ال يهم المهم
انهم يقولوا "اي الي متعرفهوش ان النص اتمسح تماما وتم كتابته مرة ثانية في القرن  90اي
احد الكتاب مسحها خالص واعاد استخدمها"
ما يقوله المشككين هنا خطأ شديد وتدليس فبالفعل المخطوطة باهته وتم محاولة في القرن الثاني
عشر لمحو النص الذي من القرن اخامس ولكن تشندورف تمكن من استرجاع النص القديم من
القرن الخامس عن طريق المعالجة الكيميائية التي اظهرت النص القديم بوضوح
دليلي على ما اقول
اوال كالم كيرت االند وبارب ار االند الذين يشهدوا ان النص لم يمحي بالكامل وبقي النص االصلي
من القرن الخامس
The effacement of the original text was incomplete, for beneath the
text of Ephraem are the remains of what was once a complete Bible,

اي ان محو النص االصلي لم يكن كامل (على عكس ما ادعي المدلسين) واسفل نص افرايم باقي
النص الكامل للكتاب.
Aland, Kurt; Barbara Aland; Erroll F. Rhodes. The Text of the New

Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory
and Practice of Modern Textual Criticism. Grand Rapids: William B.
Eerdmans Publishing Company. p. 109.
ايضا تاكيد ان تشيندورف سنة  9843استرجع النص االصلي من القرن الخامس للمخطوطة
االفرايمية وكتب النص كامل
The lower text of the palimpsest was deciphered by biblical scholar
and palaeographer Tischendorf in 1840–1843, and was edited by him
in 1843–1845.
النص السفلي (االصلي الذي من القرن الخامس) الممسوح تم اظهار غموضة بواسطة عالم
الخطوط تشندورف ما بين سنة  9842الي  9843م وكتبه في سنة  9843الي  9845م
"Liste Handschriften". Münster: Institute for New Testament Textual
Research. Retrieved 9 November 2011.
ايضا فريدريك كينون يشرح نفس االمر ويقول ان تم استرجاع النص االصلي الذي كان مكتوب
في عمود واحد في الصفحة وبه من  42الي  4:سطر وكان مكتوب بخط كابيتال بحجم متوسط

Frederic Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts, 2nd edition,
p. 138.
بل ايضا بروس متزجر يشهد قائال ان نهاية انجيل مرقي من عدد  1الي  02موجودة في النص
القديم في الفريايمية من القرن الخامس واسرجعه تشندورف ورغم ان المواد الكيميائية جعلته غير
واضح االن اال انه حتى االن تستطيع ان تري االعداد في الجزء السفلي من الصفحة وبعدد
السطور يستطيع اي احد ان يؤكد انه كان في النص االصلي من القرن الخامس
The text of Mark 16:9–20 was included to the codex, though it was
located on the lost leaves; by counting the lines it can be proved that
it was in the work.
Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New

Testament, p. 103.
وايضا في كتابه
A Textual Commentary On The Greek New Testament
في كالمه عن المخطوطات يوضح انه يتكلم عن نص االفرايمية من القرن الخامس
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923 ويقول في ص

النهاية التقليدية لمرقس المعتادة في ترجمة امريكان فيرجن وغيرها من تراجم النص المسلم
..... موجودة في كم ضخم من الشواهد مثل االسكندرية واالفرايمية
The traditional ending of Mark, so familiar through the AV and other
translations of the Textus Receptus, is present in the vast number of
witnesses, including A C D K W X D Q P Y 099 0112 ¦13 28 33 al. The
earliest patristic witnesses to part or all of the long ending are
Irenaeus and the Diatessaron. It is not certain whether

وايضا بارب ار االند ونستل االند يضعون االعداد في نص االفرايمية القديم من القرن الخامس في
كتاب
Barbara Aland and Kurt Aland (eds), Novum Testamentum Graece,
26th edition, p. 689.

وايضا اكد هذا االمر كل من فليب كامفورت في كالمه عن الفرايمية في مقدمة كتابه ان ما
يستشهد به هو نص االفرايمية من القرن الخامس
C (Ephraemi Rescriptus) most of NT with many lacunae; 5th c.
وفي ص  958يستشهد باالفرايمية من القرن الخامس على اصالة النهاية التقليدية
ايضا ريتشارد ويلسون في المقدمة يتكلم انه يستشهد بنص االفرايمية من القرن الخامس
(القرن الخامس) ( Vاالفرايمية) C
A (a bit B) (Gospels, Acts, Paul, Rev); like f1739 (A, un po' W) in the
Catholics
;Mt 1:2-5:15; 7:5-17:26; 18:28-22:20; 23:17-24:10; 24:45-25:30
;26:22-27:11; 27:47-28:14; Mk 1:17-6:32; 8:6-12:29; 13:19-16:20
Lu 1:2-2:5; 2:42-3:21; 4:25-6:4; 6:37-7:16; 8:28-12:3; 19:42;20:27; 21:20-22:19; 23:25-24:7; 24:46-53; Jn 1:3-40; 3:33-5:15
6:38-7:3; 8:34-9:11; 11:8-46; 13:8-14:7; 16:21-18:36; 20:2621:25; Acts 1:2-4:3; 5:34-6:7; 6:9-10:43; 13:1-16:37; 20:1021:31; 22:20-23:18; 24:15-26:19; 27:16-28:5; James 1:2-4:2; 1P
1:2-4:5; 2P 1:2-3:18; 1Jn 1:2-4:3; 3Jn 2-15; Jude 2-25; Rom 1:2;2:5; 3:21-9:6; 10:15-11:31; 13:10-16:27; 1Cor 1:2-7:18; 9:6-13:8

15:40-16:24; 2Cor 1:2-10:8; Gal 1:20-6:18; Eph 2:18-4:17; Phili
1:22-3:5; Col 1:2-4:18; 1Thess 1:2-2:9; 1Tim 3:9-5:20; 2Tim 1:24:22; Tit 1:2-3:15; Phile 2-25; Heb 2:4-7:26; 9:15-10:24; 12:1513:25; Rev 1:2-3:20; 6:1-7:14; 8:1-5; 9:16-19:19; 11:3-16:13;
18:2-19:5
وايضا في تعليقه على الخاتمة الطويلة يستشهد بها ويقول من القرن الخامس

add verses 9-20] A C D K (W X Δ Θ Π f13 28 33 157 180 274text 565
597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242
1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174
2427 Byz Lect itaur itc itd(supp) itff2 itl itn ito itq vg syrc syrp syrh syrpal
copbo copfay goth armmss ethpp geoB slav (slavms add verses 9-11)
Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn Justin. Irenaeuslat Rebaptism
Asteriusvid Aphraates Apostolic Constitutions Ambrose Didymusdub
Epiphanius1/2 Severian Marcus Eremita Augustine Nestorius
mssaccording to Jerome with addition at Mark 16:14) mssaccording to Eusebius
mssaccording to Severus [NRtext] CEI ND Rivtext Dio Nv
 التي يستشهد بها المشكك ذكرة في المقدمة ان عندما تتكلم عن الفرايميةUBS4 بل حتى نسخة
فهي تتكلم عن نص القرن الخامس
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وايضا في تعليقها علي نهاية انجيل مرقس النهاية التقليدية تضع االفرايمية من القرن الخامس
مع االسكندرية.
وغيرهم الكثير فكيف بعد هذا يدلس المشككين ويدعوا اننا ال نملك نص االفرايمية للقرن الخامس
لنص نهاية انجيل مرقس التقليدية.
واخي ار من موقع
BACKGROUNDs TO THE BIBLE
يتمكن من احضار المقطع الذي فيه االعداد للنص الذي من القرن الخامس ويعرضه

الظاهر بالخط الصمول هو الذي من القرن  90اما الذي اسفله بالخط الكابيتال هو النص من
القرن الخامس

المشكلة ان المشككين يقولون عن تدليس او جهل ان "المخطوطة اتعدلت ثالث مرات" اهذا تعبير
يقبل لمن يتكلم في النقد النصي؟
المراجعة ليس اسمها انها اتعدلت ولكن المراجع او المصحح يصحح بعض اخطاء الناسخ سواء
فوق الكلمة او في الهامش فكيف يدعوا ان هذا تعديل كامل؟

وتاكيد كالمي
يقول جورج كاسبر ان المخطوطة االفرايمية التي كتبت غالبا في النصف االول من القرن الخامس
تعرضت لصحيحيات قليلة من بعض المراجعين الذين كتبوا التصحيحات في الهوامش
Textkritik des Neuen Testaments 1. Leipzig: J.C. Hinrichs’sche
Buchhandlung. p. 41.
ويقول تشندورف الذي تمكن من استرجاع نصها من القرن الخامس ان االفرايمية بها ثالث نساخ
ولقبهم *** C*, C**, and Cاالول هو الذي نسخها والثاني في القرن السادق قام ببعض
التصحيحات لسفر يشوع بن سيراخ في العهد القديم فقط.
اما الثالث فهو اضاف فقط النبرات واالصوات واضاف صلوات في الهوامش
Swete, H. B. (1902). An Introduction to the Old Testament in Greek.
Cambridge. pp. 128–129.
وايضا كرر نفس الكالم
Gregory, C. R. (1907). Canon and Text of the New Testament. New
York: Charles Scribner's Sons. p. 348. Retrieved 2011-08-03.
فكيف يدلس احدهم بعد هذا ويدعي انها اتعدلت ليخدع المستمع ويوهمه انها تغيرت ثالث مرات؟
التصحيح كان في سفر يشوع بن سيراخ او اضافت بعض الصلوات في الهوامش يا مدلسين.

الغريب ان المشككين يكملون في تدليسهم فكما قلت كل جملة يتفوها بها هي اكاذيب كما علمهم
رسولهم ويقولوا "هي مخطوطة ال يصلح االستشهاد بها" هذا ما لم يقولوه عالم مخطوطات واحد ال
من المدرسة النقدية وال التقليدية فهي مهمة وال تقل اهمية عن السينائية والفاتيكانية واالسكندرية
في االعداد التي تمكنا من استرجاع نصها من القرن الخامس.
ويقول كيرت االند انها احد المخطوطات اليونانية الهامة القديمة من القرن الخامس
The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical
Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism.
Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. p. 109
بل تشهد دائرة المعارف الكاثوليكية وغيرها الكثير جدا من المراجع عن اهمية هذه المخطوطة التي
من القرن الخامس فكيف يدعي المشككين انها اليصلح االستشهاد بها واي تدليس هذا؟

 Dبي از يوناني والتيني

والالتيني

ويؤكدوا انه االنجيل بحسب القديس مرقس
نبذة مختصرة عن هذه المخطوطة

وهي مخطوطة من القرن الخامس وتضم األناجيل األربعة وسفر األعمال ،وهي محفوظة في مكتبة
جامعة كمبردج منذ أن أهداها إليها تيودوربي از في 9589م .وقد كتب النص على عمود واحد لكل
صفحة مع اختالف في أطوال السطور .والنص فيهما مدون بلغتين هما اليونانية والالتينية على
صفحتين متقابلتين .وترتيب األناجيل فيها يبدأ بإنجيل متى ثم يوحنا فلوقا ثم مرقس كتلميذين
ورسولين  .وتعد الممثل الرئيسي لما يعرف "بالنص الغربي" (  .) Western textولنصوصها
بعض الظواهر المميزة .ونصها اليوناني يتطابق مع الالتيني حتى في الظواهر الممية وانه غربي.
اذا ما يقوله المشككين خطأ عن انها "النص الالتيني هو نص الفلجات" هذا غير صحيح فالنص
الالتيني هو به نفس الزيادات الغربية مثل النص اليوناني المختلف عن الفلجاتا بل قال بروس
متزجر ان بعض التعبيرات الال تينية تشابه الالتينية القديمة وليس الفلجاتا
Bruce Metzger The Text of the New Testament 4th ed. p. 73.
وايضا يقول مرة اخري انها تتفق مع مخطوطات الالتينية القديمة وحفظت نص التيني من سنة
 052م
Codex Bobiensis and Codex Veronensis, it is a witness to a text
current no later than 250 CE and "preserves an ancient form of the
Old Latin text".
Bruce Metzger The Text of the New Testament 4th ed. p. 73.

ويكمل المدلسين كالمهم قائلين "النص اليوناني هو ترجمة للنص الالتيني" وهذا عكس ما قله
علماء المخطوطات فالنص الالتيني هو ترجمة للنص اليوناني .فهم يقلبون الحقائق ويدلسوا
ولتاكيد كالمي
هذا ما قاله كيرت االند وبارب ار االند
Erroll F. Rhodes (trans.) (1995). The Text of the New Testament: An
Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of
Modern Textual Criticism. Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Company. pp. 109
وابسط دليل على هذا ان النص اليوناني يطابق النص اليوناني الغربي بالحرف في كل االعداد
التي لم تضع الزيادات الغربية فكيف يكون هي ترجمة من الالتيني ؟
وبالبديهة النص اليوناني منتشر في كل مكان ويريدوا ترجمته للالتيني لمن ال يقراء اليوناني فهل
يترجموا اليوناني للالتيني ثم يترجموا الالتيني لليوناني ثانية رغم ان اليوناني متاح بالفعل؟
وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية نصا تحت عنوان مخطوطة بي از
The Latin text is not the Vulgate, nor yet the Old Latin, which it
resembles more closely. It seems to be an independent translation of
the Greek that faces it,

النص الالتيني هو ليس نص الفلجاتا وليس الالتينية القديمة ولكنه يشبهه جدا (اي يشبه
الترجمات الالتينية القديمة) ويبدوا انه ترجمة مستقلة للنص اليوناني المقابل فيها.
وتشرح الموسوعة محاوالت البعض ان يقولوا انها تشبه الفلجاتا او النص الالتيني القديم ولكنها
تقدم تحليل يثبت انها ليست الفلجاتا ولكن النص الالتيني ترجمة لنص المخطوطة اليوناني
االصلي.
فالحقيقة ال اعرف ما اقول في وصف هؤالء المشككين الذين يدلسون في كل جملة ويقلبون
الحقائق تماما .بل المشككين انفسهم يعودوا ويقولوا ان نصها الالتيني يشبه الالتيني االفريقي
وهو كما عرفنا احد انواع الترجمات الالتينية القديمة.
ثم يكمل المشككين للتشويش بالكالم عن الزيادات الغربية الموجودة في مخطوطة بي از وهذا ليس
موضوعنا االن وشرحته سابقا بالتفصيل في ملف
الرد على عقلنة الفوضى  92الرد على نظرية عدم الزيادات الغربيه نظرية بي از
فارجوا ان ال يلجأ المشككين بتشويش القارئ بموضوعات خارجية ال تقلل من قوة شهادة مخطوطة
بي از على اصالة خاتمة انجيل مرقس التقليدية .فوجود بعض الزيادات الغربية ال يؤثر على ان
النهاية التقليدية النجيل مرقس بها كاملة تطابق النص التقليدي بالحرف.

ومخطوطه واشنطون من اخر الرابع بداية الخامس
W

ويكتب ايفانجيليون كاتا ماركون
اي االنجيل بحسب مرقس

وايضا يضع صوره للقديس مرقس والقديس لوقا

هذه المخطوطة هي هامة جدا الن هناك دراسات حديثة دقيقة بدأت توضح انها ليست من القرن
الخامس ولكنها من القرن الثاني وهذا شرحته بالتفصيل بادلة في ملف
مقدمة النقد النصي الجزء السادس عشر مخطوطة واشنطون
وهذا من نهاية القرن الرابع ولكن لم يقدم بحث كامل دقيق في تحديد نوع الخط كما ذكرت دائرة
المعارف النقدية
As with all the major uncials, no attempt is made to compile a
complete bibliography.
ولكن المفاجئة الحديثه ان باحثي االثار قدموا ادله مؤكده تقريبا ان المدينه التي اكتشفوا
المخطوطه مدفونه في انقاضها هدمت تماما وتدمرت عن اخرها سنة  200ميالديه تقريبا
)Soknopaiou Nesos (Dimet
وهي قريبه من بحيرة قارون
اذا هذه المخطوطه حسب علم االثار كتبت قبل سنة  200م بفتره لكي تدفن سنة  200م في
المنطقه التي بدا التنقيب فيها سنة  2001م

وهذا ما اثبته دكتور ودارد استاذ بجامعة اكلوهاما
وهو في كتابه اكتشاف االناجيل من القرن االول
بل وحدد من الختم االرامي الذي يوجد بها بانها كتبت في نهاية القرن االول او في القرن الثاني
وصورة الختم

وهو مقلوب وصورته مصوره بالوان مختلفة

فهو
a
n
f
h
srA
وكما فسر دكتور ودارد ان
H f n aهي هفنا هي انتيوخ

واس ار ايه  srAهي سوريه
فقال هي انتيوخ السوري وقال انه هذا يرجع الي نهاية القرن االول وهو التاريخ الذي كان
يستخدم فيه هذا النوع من االختام
وبهذا يكون عندنا دليل على اصالة الخاتمة التقليدية قبل السينائية بقرنين .وبهذا يكون انتهى
االمر تماما.
وبالطبع الن المشككين يجهلون هذا فقالوا انها اقل اهمية من السينائية والفاتيكانية ولكن هذا
غير صحيح فهي من ناحية االخطاء اقل بكثير من السينائية ومن ناحية المراجعة هي افضل من
الفاتيكانية ومن ناحية القدم هي غالبا اقدم من االثنين .فما يقولونه هو عن جهل وتدليس.

وكالعادة يجأل هؤالء الي االسائة لشخصي بالفاظ كما علمهم قرانهم ورسولهم من السباب واللعان
وهذا ايضا ال يهم .المهم انهم يقولوا ان في بي از بعد العدد  94يوجد جمل زيادة وهذا صحيح ولكن
هل هذا يلغي انها تشهد على اصالة االعداد من  1الي  02الذين كتبتهم بالحرف؟
وهذه الصورة للتوضيح

 في واشنطون بعد بنهايته اي بعد جملة "لم يصدقوا الذين نظروه قد94 االضافة التي في عدد
قام" ونصها
Κἀκεῖνοι ἀπελογοῦντο λέγοντες ὅτι ὁ αἰὼν οὗτος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς
ἀπιστίας ὑπὸ τὸν Σατανᾶν ἐστιν, ὁ μὴ ἐῶν τὰ ὑπὸ τῶν πνευμάτων
ἀκάθαρτα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ καταλβέσθαι δύναμιν· διὰ τοῦτο
ἀποκάλυψον σοῦ τὴν δικαιοσύνην ἤδη. ἐκεῖνοι ἔλεγον τῷ Χριστῷ, καὶ
ὁ Χριστὸς ἐκείοις προσέλεγεν ὄτι πεπλήρωται ὁ ὄρος τῶν ἐτῶν τῆς
ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ, ἀλλὰ ἐγγίζει ἄλλα δεινὰ καὶ ὑπὲρ ὧν ἐγὼ
ἁμαρτησάντων παρεδόθην εἰς θάνατον ἵνα ὑποστρέψωσιν εἰς τὴν
ἀλήθειαν καὶ μηκέτι ἁμαρτήσωσιν· ἵνα τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ πνευματικὴν
καὶ ἄφθαρτον τῆς δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσωσιν

وهي لم تاتي في اي مخطوطة اخري او ترجمة اخري اال واشنطون فقط مع مالحظة ان االعداد
 في واشنطون موجودة بالكامل فقط وتشهد الى اصالتها ولكن هذه االضافة في02  الي1 من
94 عدد
وترجمتها
". And they defended [themselves], saying, 'This age of lawlessness
and unbelief is under Satan, who does not allow the things under the
unclean spirits to attain to the truth [and] power of God. For this
[reason] reveal your righteousness right now.' They were saying [this]
to Christ and Christ was replying to them, 'The term of years of
Satan's authority has been fulfilled, but other terrible things are
coming near. And for those having sinned I was delivered to death,
so that they may return to the truth and no longer sin, so that they
may inherit the spiritual and imperishable glory of righteousness
which is in heaven.'"
وهي ترجمتها بالعربي
 الذي ال,ودافعوا عن انفسهم قائلين هذا الزمن من الفوضي وعدم االيمان هو تحت الشيطان
يسمح لالشياء التي تحت االرواح النجسة ان تصل الي الحقيقة وقوة اهلل ولهذا السبب اكشف برك

االن .كانوا يقولون هذا للمسيح والمسيح يجيبهم مقدار السنين لسلطان الشيطان اكتملت ولكن
اشياء اخري فظيعة تقترب .ولهؤالء قد يرجعون الي الحق وال يخطؤا بعد ,فلهذا هم سيرثون المجد
والخلود الروحي لالبرار الذي في السماء.
ويعلق عليها بروس متزجر على هذه االضافة في العدد  94الموجود في مخطوطة واشنطون فقط
قائال هي ليس لها اي وجه من االصالة ليس فقط باالدلة الخارجية محدودة جدا ولكن ايضا
التعبير هو ليس تعبير مرقس وغير موجود في اي مكان في العهد الجديد فكل هذه االضافة هي
نهكة اضافة ابوكريفية هي فقط اضافة من نساخ القرن الثاني او الثالث الذين يتمنوا ان يقللوا
من الدينونة الشديدة لالحدي عشر في عدد .94
has no claim to be original. Not only is the external evidence
extremely limited, but the expansion contains several non-Markan
(words and expressions (including o` aivw.n ou-toj( a`marta,nw
avpologe,w( avlhqino,j( u`postre,fw) as well as several that occur
nowhere else in the New Testament (deino,j( o[roj( prosle,gw). The
whole expansion has about it an unmistakable apocryphal flavor. It
probably is the work of a second or third century scribe who wished
to soften the severe condemnation of the Eleven in 16.14.
اذا حسب كالم بروس متزجر هي اضافة واضح انها اضافة من ناسخ اضافها على الخاتمة
التقليدية االصيلة.

وتبقي مخطوطة واشنطون المهمة شهادة قوية على اصالة الخاتمة التقليدية.
وقبل ان انتهي من هذه النقطة يوجد دراسة للعالم  L. Hurtadoلبردية p45

وهي موجوده في مكانين االول في متحف دبلن في فينا برقم  39174والثاني مكتبة تشيستر
بيتي بدبلن برقم 9

وكان يفترض انها تعود الي القرن الثالث ولكن يحدد تاريخها االن بمنتصف القرن الثاني
الميالدي وتقريبا  952م
وهي كانت مكونه من  992صفحه باقي منها  32صفحه معظمها متاكل وهي نصها وبخاصه في
االعمال تقليدي
وهي  02 *05سم وكل صفحه  31سطر في عمود واحد ويوجد في البقيه الباقيه اجزاء من
االربع اناجيل مع اعمال الرسل
وانجيل مرقس به
Mk 4:36-40; 5:15-26, 38-43 <p> 6:1-3, 16-25, 36-50; 7:3-15,
>25-37 <p> 8:1, 10-26, 34-38, <p> 9:1-9, 18-31; 11:27-33, <p
;12:1, 5-8, 13-19,24-28
هو قارن  923قراءة لهذه البردية مع مخطوطة واشنطن وهم متطابقين تقريبا فاثبت انهم من
نفس العائلة وفي تعليقه على نهاية انجيل مرقس قان بناء على تطابقهم اذا هذه البردية كان بها
نهاية انجيل مرقس التقليدية من  1الي 02

ويستشهد المشككين بشهادة بورس تيري الذي يقول
RSV2n NEBn COMMENTS: The above addition is found only in
manuscript W, although Jerome was familiar with part of it and says

that it was found in some manuscripts of his time (the fourth and fifth
centuries).
ولكن المشككين كعادتهم التدليسية في الترجمة التي تعودنا عليها يقولوا " خالف ما ورد في
شهادة جيروم انها وردت في مخطوطات كثيرة جدا " اين تعبي ار انها وردت في مخطوطات كثيرة
جدا في كالم بروس تيري؟
لماذا التدليس في كل جملة وكل ترجمة وكل تعبير؟
ولماذا لم يذكروا ادلة بروس تيري على العدد  94التقليدي؟
EVIDENCE: A C D K L X Delta Theta Pi Psi f1 f13 28 33 565 700 892
1010 1241 Byz Lect most lat vg syr(p,h,pal) most cop
TRANSLATIONS: KJV ASV RSV NASV NIV NEB TEV
RANK: A
بل بروس تيري كما ذكرت سابقا هو يقر باصالة النهاية التقليدية ويعطيها A
كثير جدا من علماء النقد النصي الذين علقوا على نهاية انجيل مرقس لم يعلقوا على هذه
االضافة المعروف انها اضافة صغيرة من الناسخ منهم ريتشارد ويلسون الذي اكتفي بوضع االدلة
الضخمة على اصالة عدد 94
A C D Δ G K L W Θ Π Ψ 047 f1 f13 28 33 565 579 892 954 099 700
1009 1010 1079 1242 1195 1216 1230 1241 1253 1424 1546 1344

1365 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itc itd(supp) itff2 itl ito itq vg syrp
syrpal copsa copbo(mss) goth eth geoB Diatessaron NR CEI ND Riv Dio
TILC Nv l547 syrh copbo(mss) arm [WH] NM

ونت بايبل وديفيد بالمر لم يهتموا باالشارة اليها وحتى  UBS4لم تعلق عليها اال باالشارة الي
انها في واشنطون ولكن في المقابل وضعت كم من المخطوطات التي تشهد للعدد  94التقليدي.
A C (D πρὸς αὐτούς) L Δ Θ Ψ 099 ƒ1 ƒ13 28 33 157 180 205 565 579
597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505
2427 Byz [E G H] Lect itaur, c, d_supp, ff_2, l, o, q vg syrp, h, pal copsa, bo armmss
eth geoB slav Ambrose Augustine
وحتى فليب كامفورت اشار اليها قائال غالبا انها كانت تعليق هامشي كتب في القرن الثالث
ودخلت بالخطا في النص االصلي.
فلهذا استشهد باالعداد  90من  1الي  02االصليين في هذه المخطوطة الهامة ولكن االضافة
التي وضعها الناسخ من تعليق هامشي فقط وغير موجودة في اي مخطوطة اخري نعرفها وايضا
نعرف انها فقط اضافة ال تؤثر على شهادة مخطوطة واشنطون القوية للنهاية التقليدية النجيل
مرقس.

وليس هذه المخطوطات فقط بل غيرهم كثير يشهد للنهاية التقليدية مثل
المخطوطة L

ويحاول المشككين ان يشتتوا بتعبير ان مخطوطة  Lهي تعود للقرن التاسع ولكن هذا غير
صحيح فهي تعود للقرن الثامن وهذا بشهادة كم كبير من العلماء وعلى راسهم كيرت االند وبارب ار
االند
Aland, Kurt; Barbara Aland; Erroll F. Rhodes (trans.) (1995). The Text
of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to
the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Company. p. 113

ولكن هذا ليس االمر الوحيد االمر المهم ان كاتبها هو ناسخ مصري غالبا يكتب قبطي وليس
ناسخ يوناني وهذا يبدوا من شكل الحروف
Gregory, Caspar René (1900). Textkritik des Neuen Testaments 1.
Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung. p. 55.
واهمية هذا انها تمثل النص االسكندري الذي ينتمي الي السينائية والفاتيكانية
Carlo Maria Martini, La Parola di Dio Alle Origini della Chiesa, (Rome:
Bibl. Inst. Pr. 1980), p. 285.
فهم يدلسوا في كل جملة يتفوهوا بها
ويضعها بعض العلماء مثل كيرت االند من افضل اربع مخطوطات لالناجيل للنص االسكندري فهو
يعتبرها من االهمية بعد بردية  75و الفاتيكانية والسينائية وهي اقرب الي الفاتيكانية.

It is probably the fourth-best manuscript of the Gospels, inferior only
to P75, Codex Vaticanus, and Codex Sinaiticus. It is much closer to
Vaticanus than to Sinaiticus.
ولهذا رجح العلماء انها رغم انها تعود الي القرن الثامن اال انها منسوخة من القرن الرابع من
نفس مجموعة الفاتيكانية ولهذا السبب اعتبرها جرسباخ هامة جدا للنص االسكندري
set a very high value on the codex.
Scrivener, Frederick Henry Ambrose; Edward Miller (1894). A Plain
Introduction to the Criticism of the New Testament 1 (4 ed.). London:
George Bell & Sons. pp. 137–138.
فاهميتها الشديدة ليس في تاريخها ولكن انها توضح ان القرن الرابع نفس مجموعة الفاتيكانية
كان بها النهاية التقليدية الطويلة المعتادة.
وعندما نضع هذا مع التحليل السابق الذي قدمته للفاتيكانية ان ناسخها ترك عمود ونصف فارغ
يكفي تماما للنهاية التقليدية
الناسخ في الفاتيكانية ترك مسافة كافية لالعداد وهذه ليست عادته

وهي مسافة كافية لكتابة االعداد الناقصه بدليل
بتجربة وضع االعداد في الفراغ نجده كافي
وهنا صورة الفاتيكانية تحتوي علي االعداد

هذا مع شهادة المخطوطة  Lنتاكد ان مجموعة المخطوطات االسكندرية في القرن الرابع التي
منها الفاتيكانية تحتوي علي النهاية التقليدية وهذا يجعل النهاية التقليدية اصيلة بشكل قاطع
وبالطبع هذا ما لم يعرفه المشككين.

الغريبة المشككين في بداية كالمهم قالوا المخطوطات توزن وال تعدد ولكن يتجاهلوا او يجهلوا
.وزن المخطوطات

K Π ويشهد ايضا للنهاية التقليدية كل من
 هي بالفعل تعود للقرن التاسع ولكن يقول كيرت االند انها هامة جدا لالربع اناجيلK مخطوطة
It is one of the very few uncial manuscripts with complete text of the
four Gospels, and it is one of the more important late uncial
manuscript of the four Gospels.
Aland, Kurt; Barbara Aland; Erroll F. Rhodes (trans.) (1995). The Text
of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to
the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Company. p. 113.
 التي ايضا بها النهاية التقليدية النجيلΠ اوPetropolitanus اهميتها انها هي ومخطوطة
Tregelles مرقس ينتموا لنفس عائلة المخطوطة االسكندرية حسب ما قال تريجيليس
S. P. Tregelles, An Introduction to the Critical study and Knowledge
of the Holy Scriptures, Samuel Bagster & Sons, London 1856, p.
202.
 هذا يعطيناK Π فعندما نري النهاية التقليدية ليست فقط في االسكندرية بل ايضا موجودة في

انطباع عن ان هذه النهاية موجودة ومنتشرة في االسكندرية وليس عمل فردي من نساخ
.االسكندرية
وايضا يقول عنها جريجوري كاسبر رغم انها من القرن التاسع اال انها تقدم قراءات قديمة اقدم
من النص البيزنطي
Gregory, Caspar René (1900). Textkritik des Neuen Testaments, Vol.
1. Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung. p. 54.
ويكرر نفس الكالم فود سويدن
Soden, von, Hermann (1902). Die Schriften des neuen Testaments, in
ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt / hergestellt auf Grund ihrer
Textgeschichte 1. Berlin: Verlag von Alexander Duncker. p. 128.

Δ وايضا مخطوطة دلتا

L التي يقول عنها بروس متزجر انها تنتمي في مرقس للنص االسكندري مثل
Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament:

Its Transmission, Corruption, and Restoration, Oxford University
Press, New York, Oxford 2005, pp. 82.

اما اهميتها النها ايضا تحتوي على النص الالتيني الذي هو ينقل نص التيني قديم فالنص
الالتيني هو خليط ما بين الفلجاتا والالتينية القديمة كما يقول سكريفينر
F. H. A. Scrivener, A Plain Introduction to the Criticism of the New
Testament, (George Bell & Sons: London, 1894), vol. 2,

Psi وايضا مخطوطة

X وايضا مخطوطة

وايضا
Θ
ومجموعة مخطوطات كثيره يطلق عليها
F1 as 1, 118, 131, 209
f13 as , 13, 69, 124, 174, 230, 346, 546, 788, 826, 828, 983, and
1689, 1709, known as ferrar group
,:1 ,93  اى نــص المخطوطــات, f13  مــن المخطوطــات93 و هــذه صــور احــدى ُنســخ العائلــة
William Hugh Ferrar  بحسب ما نشرها العالم34: ,904
A Collation of Four Important Manuscripts of the Gospels , Dublin;
London : Hodges, Foster, and Figgis; Macmillan & Co. , 1877 , by
William Hugh Ferrar, with introduction by T. K. Abbott , P. 179 - 180

كالعادة المشككين يدلسون فيقولوا ان كل مجموعة  f1و مجموعة  f13من القرن  94وهذا ايضا
كذب كالعادة الن بعض مخطوطات  f1و  f13هي من القرن  99وما بعده وهذا من قائمة
ريتشارد ويلسون في

NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS by type of manuscript
مثل رقم  9وايضا رقم  998هي من القرن  93ومخطوطة  904هي من القرن  99ومخطوطة
 974هي من سنة  9250م اي من القرن  99ومخطوطة  032هي من سنة  9293م و
مخطوطة  34:من القرن 90
فلماذا يدلسوا حتى في هذه المعلومة؟ لماذا يدلسوا ويكذبوا في كل جملة يتفوهوا بها؟
وليس المخطوطات التي ذكرتها فقط بل كذلك العالمة سيلفيا ليك  Lakeفى نسختها لنص
مخطوطات العائلة  f2 IIو المخطوطة السكندرية  ,قامت بوضع نص نهاية انجيل مرقس الطويلة
و ليس القصيرة  ,و هذه صورة فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى نسختها
Family II and the Codex Alexandrinus , the text according to Mark ,
By Silvia Lake Tipple , London 1937 , P. 115 - 116

وايضا مخطوطات الخط الصغير
3 28 33 157 180 274 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079
1195 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505
1546 1646 2148 2174 2427

ومجموعة مخطوطات البيزنطيه التي تعد بالمئات
Byz
وصورة مخطوطة 074

وصورة مخطوطة 9949

واقدم صور بعض مخطوطات الخط الصغير التي تحتوى على الخاتمة التقليدية والتي قدمها اخي
الحبيب خادم الرب فادي
مخطوطة 034:

ومخطوطة 9430

ومخطوطة 0444

المخطوطة 0445

المخطوطة 044:

المخطوطة 0754

المخطوطة 0755

المخطوطة 075:

المخطوطة 9:80

المخطوطة 0937

المخطوطة 0028

ايضا المخطوطات التي بها اجزاء
12, 24, 36, 37, 40, 41, 108, 129, 137, 138, 143, 181, 186, 195,
210, 221, 222, 237, 238, 255, 259, 299, 329, 374
A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament , Vol 2 ,
London 4th Edition 1894 , By F. H. A. Scrivener , P. 337-344

ثم يتجه المشككين الي محاولة خبيثة اخري في التشكيك بلسلوب خبيث وهو لو اي مخطوطة
اخطأ الناسخ في كلمة مثل ما حدث في مخطوطة  211ويقولوا ان تعبير يتكلمون بالسنة جديدة
غير موجود فيها
واتسائل هل جملة صغيرة حذفها الناسخ بالخطأ في عدد  97تلغي شهادة كل المخطوطة التي
تحتوي على النهاية الطويلة بالكامل؟
بالطبع ال .النها كتبت كل االعداد من  1الي 02
ولهذا ريتشارد ويلسون يقول ان قراءة يتكلمون بالسنة جديدة اصلية النها حذفت فقط في 211
وموجودة في كل االتي
A C2 (Dsupp Θ l127 λαλήσωσιν) E G H K W X Θ Π f1 f13 28 33 157 180
205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1216 1230
1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646
2148 2174 2427 Byz Lect itaur itc itd(supp) itl itq vg eth slav Ambrose
Augustine ς WHmg NR CEI ND Riv Dio TILC Nv
C* L Δ Ψ pc copsa copbo armmss WHtext NM
ito syrc syrp syrh syrpal geoB Hippolytus Jacob-Nisibis Apostolic
Constitutions
وايضا يقول بروس تيري ان كل االتي يشهد على صحة تعبير يتكلمون بالسنة جديدة

A C2 D(supp) K W X Theta Pi f1 f13 28 33 565 700 892 1010 1241
Byz Lect most lat vg syr(c,p,h,pal) C* L Delta Psi most cop
بل يعلق فقط على تعبير جديدة ولكنه ال يهتم بخطأ  211النه خطأ ناسخ فردي
وايضا بروس متزجر ايضا ال يعلق على هذا بل يعلق فقط على كلمة جديدة في ص 927
ولهذا هي محاولة فاشلة من المشككين المدلسين الذين يشتتوا بامور خطأ

وباقي التراجم بعد القرن الرابع مثل
الغوصية من القرن الرابع
goth
وعددهم  :مخطوطات من القرن الرابع وما بعده
االرمنية من القرن الخامس
armmss
الشواهد االرمينية  ,يقول  Colwellانه رأى  88مخطوطة ارمينية بعينيه بها نص نهاية انجيل
مرقس الطويلة
Mark 16:9-20 in the Armenian Version , Journal of Biblical Literature
56 (1937) , By Ernest Cadman Colwell

وصورة احد مخطوطاتها وهي برقم 0374

وبقية االعداد موجودة في الصفحتين التاليتين
وعدد التي بها الخاتمة اكثر من الف من القرن الخامس وما بعده

االثيوبية من القرن الخامس والسادس
ethpp
بروس متزجر نفسه  ,و الذى يحتج به اعداء االيمان ُ ,يقر بأنه ال توجد مخطوطة اثيوبية واحدة
ال يوجد بها خاتمة مرقس الطويلة و انه بنفسه فحص  :5مخطوطة اثيوبية تحتوى على انجيل
مرقس  ,بها جميعا النهاية الطويلة  ,منها نحو  45مخطوطة بها النهاية القصيرة و يتبعها
مباشرة النهاية الطويلة
The Early Versions of the New Testament , 1987 Oxford University
Press , By Bruce Metzger , P. 234
العالم  William F. Macomberاختبر بنفسه  901مخطوطة اثيوبية غير الـ  :5التى اختبرها
ميتزجر  ,و وجد ان النهاية الطويلة موجودة بجميع هذه المخطوطات االثويبية
The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and
Restoration , 1992 Oxford University Press , By Bruce Metzger , P.
275
وايضا يقول كولويل ان كل مخطوطات االثيوبية بها النهاية التقليدية ولم ترد النهاية القصيرة بها
على االطالق
Mark 16:9-20 in the Armenian Version , Journal of Biblical Literature
56 (1937) , By Ernest Cadman Colwell

وعددهم تقريبا اكثر من  9222مخطوطة من القرن الخامس وما بعده
الجوارجينية من القرن الخامس
geoB
وهي  7مخطوطات من القرن الخامس وما بعده
السالفينية من القرن الثامن
slav
كلهم وتقريبا اكثر من  4922مخطوطة
واجمالي اكثر من  91222مخطوطة
يوناني اكثر من  9522من القرن الثاني وما بعده
قراءات كنيسة 943:
ترجمات من القرن الثاني وما بعده اكثر من  9:222مخطوطة

وهم كما قلت بتدليس اخفوا الكم الضخم من المخطوطات التي تشهد على اصالة النهاية التقليدية
بل يعودوا ويكرروا كذبهم قائلين انهم  9:مخطوطة .تكلمت عن مجموعات تحتوي على اكثر من
 91222ويقولوا  9:فقط!

ثم يعود ويقول المشككين "بكده نكون ردينا علي  0:مخطوطة الي قالهم" هل هم  9:ام  0:ام
 91222يا مدلسين؟  .هذا باالضافة الي مخطوطات الدياتسرون من القرن الثاني الميالدي
سواء العربي او الالتيني او الدوتش او غيرهم بمخطوطاتهم القديمة هذا باالضافة الي اقتباسات
االباء من عدد  1الي  02بداية من القرن االول وما بعده.
وهل بهذا ردوا؟
خطأهم في الكربون المشع وعدم التعليق على االسكندرية والكذب على نص االفرايمية والتشتيت
في عدد  94في واشنطون ويعتبروا بهذا انهم ردوا؟
يا له من تدليس.
واتسائل لماذا لم يعلق المشككين على االربع مخطوطات اليوناني التي ال يوجد بها النهاية؟
وبخاصة طالما المشككين يعرفون ملف والند والكر عن خاتمة انجيل مرقس فلماذا لم يتكلموا عن
عن نقاط كثيرة مهمة تطرق اليها منها المخطوطات التي ال توجد بها النهاية؟
فمثال لماذا لم يعرضوا تحليله للمخطوطة  038:من القرن الحادي عشر الذي يذكر انها رغم ان
ال يوجد بها النهاية الطويلة وتقف عند عدد  8ولكن الصفحة األخيرة من انجيل مرقس مفقودة
ويشرح بالتفصيل هذا مثل الترقيم يؤكد هذا
No ending:

2386 does not contain any ending. It ends on the last line of the last page
with evfobou/nto ga,r, but an analysis of the actual MS reveals that the last
page is missing, probably torn out to get a painting from the beginning of
Lk (Aland).
The same thing with 1420. Here two pages are missing as can be seen
from the chapter numbering.
أيضا يقدم شرح تفصيلي لمخطوطة  324التي من القرن  90ويشرح ان بها كان تعليق تفصيلي
بعد عدد  8وأيضا يقول ما قاله روبينسون ان
I would suggest that MS 304 should not be claimed as a witness to
the shortest ending".
أي اقترح ان  324ال يجب تعتبر كدليل على النهاية القصيرة.
وهي أحد الشهود االربعة اليوناني على عدم وجود االعداد من 02-1
لماذا لم يذكر المشككين هذا؟
اذا من اربع مخطوطات يوناني فقط ال يوجد بهم النهاية اثنين منهم االولي  038:من القرن 99
و مخطوطة  324من القرن  90االثنين ال يصلح االستشهاد بهم لعدم اكتمالهم.
ويتبقي فقط مخطوطتين يونانيتين وهما السينائية والفاتيكانية

وأيضا والكر يشرح سبب عدم وجود االعداد في السينائية بل يقدم دليل ان االعداد كانت اصال
موجودة في السينائية من القرن الرابع فيقول ويؤكد ما قلت في ص  4:في ملفي االول عن أن
تكرر في السينائية اسلوب وهو ان يقوم احد النساخ بتغيير عمل ناسخ اخر وهو
ان يحزف مخطوطه كامله وينسخها مره اخري بتوسيع الخط وتم هذا في النهاية وتاكد ذلك
بمالحظة تغيير الخط وتوسيعه
وهذا ليس كالم والكر فقط بل ايضا
يوجد بالسينائية شىء تكرر بها اكثر من مرة و ُيسمى  Cancel-Sheetو يعنى ان ناسخا ما ,
غير الناسخ االصلى للمخطوطة  ,ازال رقا او اكثر من الرقوق االصلية  ,و وضع رقوقا اخرى
Outlines of Textual Criticism Applied to the NT , The Clarendon Press
, 4th Edition , By Charles E. Hammond , P. 124 & Textual
Commentary on the Greek Gospels , Wieland Willker , Entry for "The
Endings Of Mark" , Online Edition , Other many Refrences about TC
also

وهذا البحث الذي نقلته عد الحروف واثبت هذا الكالم

من اول مر  91 6 95اى فى العمود الخامس و السطر الحادى عشر بدأ النص يأخذ شكال
مختلفا عما هو ُمتبع من البداية .بدأت النصوص تأخذ مساحة اكبر من المساحلة المطلوبة لها ,
اى ان النصوص بدأت تتمدد و بدال من تأخذ رقين اخذت خمسة رقوق كاملة
من السطر االول فى الرق الرابع الى السطر العاشر فى الرق الخامس النصوص كانت تسير
بشكل مضغوط  ,اى اذا كانت النصوص تحتاج الى ثالثة رقوق لكتابتها تم كتابتها فى رق و
نصف مثال بحيث كانت النتيجة ان العمود الرابع احتوى على  727حرفا .فى حين ان متوسط
الحروف الذى وصل له الناسخ فى العمود الواحد كان :35
العمود التاسع يحتوى على  550فقط  ,اى اقل من المتوسط بنحو  82حرف
االعمدة  9: – 99تحتوى على نص لوقا  , 5: – 9 6 9مكتوبة بشكل مضغوط ايضا مثل
الرقوق الرابع و الخامس
ناسخ هذه الرقوق كتب الكلمات " "ANQRWPOS," "HUIOS," and "OURANOSبدال مما
هو ُمتبع فى بقية المخطوطة من كتابتهم بأختصار مثلما هو ُمتبع فى بقية المخطوطة
ناسخ هذه الرقوق كتب االسمين بيالطس و يوحنا بأستهجاء ُمختلف عما هو مكتوب فى االماكن
المذكور بها هذه االسماء فى باقية المخطوطة
المعطيات التى توصل اليها علماء النقد النصى  ,فتوصلوا الى نتيجة واحدة و هى
هذه هى جميع ُ
كالتالى -6

وجد الناسخ المصحح خطأ ما فى نهاية مرقس فى السينائية و بداية انجيل لوقا  ,فأزال االربعة
الرقوق و قام – مستخدما مخطوطة اعتقد انها تحتوى على النهاية الطويلة – باعادة كتابة
االربعة رقوق هذه و حين وصل الى العمود الرابع  ,شعر بخطأ ما فى النساخة و ان المساحة
الموجودة لن تكفى  ,فابتدأ بضغط الحروف و الكلمات ليكون هناك ُمتسع من المساحة لكتابة
المطلوب محتويا على النهاية الطويلة .و لكن فجأة – حينما وصل الى مر  – 91 6 95اكتشف
ان المخطوطة التى ينقل منها غير موجود بها النهاية الطويلة  ,فأبتدأ يكتب بشكل ُموسع و ان
يمدد شكل الحروف ليتحاشى ان يترك اعمدة فارغة بين بشارة مرقس و بشارة لوقا
فالسينائية التي تعتبر اهم دليل على حذف هذه االعداد هي في الحقيقة تشهد على اصالة االعداد
وهذا ليس كالمي بل كالم والكر الذي يستشهد به المشككين
Codex Sinaiticus 01
The text now in Sinaiticus is on a cancel sheet (= one bifolium, 4
pages) in the center of quire 76. It covers Mk 14:54 - 16:8 and then
the beginning of Lk 1:1-56, written by scribe D.
The two other replacement sheets are: Mt 16:9-18:12+Mt 24:3625:21 and 1.Th 2:14-5:28+Heb 4:16-8:1. The rest of the NT is
written by scribe A.

From the space it appears probable that scribe A committed some
extensive blunder, perhaps a dittography in the ending of Mk or an
omission in the beginning of Lk. Scribe D tries to space out the end
of Mark so as to run over into the next column.
An obvious question would be if not originally Mk 16:9-20 were
present? But even if one is compressing the text, the space is not
sufficient to include the longer ending. This means that it is
practically certain that the reason for the cancel sheet was NOT to
remove the longer ending from the text.
Additionally it has been proposed by Tischendorf that scribe B of
Vaticanus (who wrote the NT in Vaticanus) is identical with scribe D in
Sinaiticus. Subsequent analysis by Skeat and others have ruled out
this possibility. If at all, more agreement is with scribe A of
Vaticanus.
See Milne/Skeat "Scribes and Correctors …" pages 9-11 and 89-90.
Compare also: D. Jongkind "Scribal Habits of Codex Sinaiticus", 2007,
p. 45-6.

فلماذا اخفى المشككين شهادة والكر ان السينمائية نفسها تشهد باصالة االعداد الن الصفحة
االصلية حذفت واضيف صفحة بخط مختلف وتم توسيع ما بين االعداد لتحذف االعداد من -1
 02بعد تغيير الصفحة
وكالم والكر في هذه النقطة صحيح والدليل
والدليل هذه صورة الرق السابق

ونالحظ الخط

فالخط متغير
شكل الضغط

لعل شكل الحروف يكون اوضح بهذا الشكل لتفهم معنى ما قلناه بدقة  ,و هناك مالحظة اخرى
تؤكد ما قلناه و هى ان االعمدة من  9: – 99و التى تحتوى على االصحاح االول من لوقا بها
 494:حرفا  ,اى بمتوسط  :19حرفا و هذا اكبر بكثير من متوسط حروف الناسخ االصلى
للمخطوطة و هو  :32حرفا.
وهذا االمر الواضح هو الذي غالبا دفعا تشندورف مكتشف السينائية وهو الذي كتب نسخة
تشندورف اليونانية ملتزما بنص السينائية انه يكتب االعداد من  1الي  02في نسخته
و هذه صور فوتوغرافية للثالث صفحات الموجود بها النهاية الطويلة من كتاب
Novum Testamentum Graece : ad antiquissimos testes denuo
recensuit, vol. 1 , P. 407 - 409

و قـد قـام جـورج نـويس  George R. Noyesبترجمـة نسـخة تشـيندروف الـى االنجليزيـة و قـد
وضع نهاية مرقس الطويلة فيها مثل تشيندروف و ان كان اشار الى قـراءات النهايـة فـى الهـامش
اال انه وضع النهاية الطويلة و ليس القصيرة  ,و هذه صور فوتوغرافية للنهاية فى هذه النسخة
The New Testament Translated from Greek Text of Tischendorf ,
Harvard Univ , By George R. Noyes P. 117 , 118

و لكن هذا الناسخ الذى قام بعمل الكانسل شيت  ,فاجأنا بأنه وصل الى "مريم المجدلية فى 6 95
 47ثم انتقل مباشرة الى  , 9 6 9:و هذا تصرف غريب
يوجد بالسينائية  ,كما قال سكريفنر  ,اربعة امثال مثل هذا العمل  Cancel Sheetتقع فى الرق
العاشر (متى  )90 6 98 – 1 6 9:و الرق الخامس عشر (متى  ): 6 0: – 3: 6 04و
الرق الثامن و الثمانين ( 9تس  )08 6 5 – 94 6 0و الرق الواحد و التسعون (عبرانيين 6 4
)9 6 8 – 9:
Full Collation of the Codex Sinaiticus , 1864 Deighton Bell & Co. , By
F.H.A. Scrivener , P. 16

ُمالحظــة اخــرى الحظهــا دارســى الســينائية فــى هــذا الجـ أز و هــى العالمــة التــى وضــعها الناســخ فــى
نهاية االنجيل  ,هذه -6

هذه العالمة الغريبة التى ال معنى طبيعى لها لم يضعها الناسخ ُمطلقا عند نهاية نص اى سفر
فى السينائية
نفس هذه العالمة الديكورية تظهر ايضا عند نهاية سفر التثنية فى المخطوطة الفاتيكانية.
من هنا  ,توصل العلُماء الى ان ُنساخ هاتين المخطوطتين  ,تدربوا و عملوا فى نفس المدرسة و
سلكوا نفس المنهج الذى استقوه فى تعليمهم النساخة الكتابية .والبعض قال الذي صلح في

السينائية هو احد نساخ الفاتيكانية فهو قرر ال يكتب هذا في الفاتيكانية بل ويحذفه في السينائية
.التي ينقل منها الفاتيكانية
 و هو ُمكتشفConstantine von Tischendorf غير انه جدير بالذكر ان تشيندروف
 و هذه صور فوتوغرافية للثالث,  وضع نهاية مرقس الطويلة فى نسخته, المخطوطة السينائية
صفحات الموجود بها النهاية الطويلة
)وايضا اضع مثل العلماء الذين قالوا هذا (وهم كثير
بحث رائع قدم عن سبب ازالة المخطوطه السينائية التي بها النهاية ووضع شيت اخر
This replica shows two important features at the end of Mark in Codex
Sinaiticus. The first thing to notice about the end of
Mark in Sinaiticus (besides noticing that verses 9-20 are absent) is that it
is was not written by the same copyist who produced
the surrounding pages. The text of Mark 14:54-Luke 1:56 is written on a
"cancel-sheet," a four-page replacement. The
second thing to notice is the remarkable decoration which follows Mk.
16:8. Only part of it is reproduced here. To see the
actual decoration, made with black and red ink, visit the Codex Sinaiticus
website. By itself, this decoration does not seem
significant, but if you compare it to the other decorative lines made by this

copyist (at the end of the books of Tobit, Judith,
and First Thessalonians - which you can also see at the Codex Sinaiticus
website), it is uniquely emphatic.

The format of the text itself in these two columns -- columns 9 and 10 of
the four-page (16-column) cancel-sheet at the end of
Mark in Sinaiticus -- is another unusual feature. The average column in
Codex Sinaiticus contains about 635 letters. The text
on the cancel-sheet was written compactly, however, from the top of
column 4 to the 10th line of column 5, with the result that
column 4 contains 707 letters! If the copyist had continued to write that
compactly, the cancel-sheet would have had plenty of
room for Mark 16:9-20. However, the text from 15:19 (which appears in
the cancel-sheet at column 5, line 11) onward has
been stretched so as to fill more space than it normally would. Something
strange is going on here! Did the copyist begin to
write the cancel-sheet with the intention to include 16:9-20, and then
change his mind?

That possibility cannot be entirely ruled out. But probably something else
was going on: the copyist may have initially
intended to begin the text of Luke in column 10 instead of column 11. After
writing column 4 in compressed lettering, though,
he decided that it would be better to write the text of Luke 1:1-56 in five
columns of compressed lettering than six columns of
expanded lettering. So he resolved to stretch the rest of the text of Mark
into column 10. This would not have been a
problem, but after the copyist accidentally skipped a large piece of Mark
15:47-16:1 and the Greek equivalent of "of Nazareth"
in 16:6, he had to really stretch the lettering in column 9 in order to finish
verse 8 in column 10.

The original pages of Mark 14:54-Luke 1:56 did not contain Mark 16:920. The main copyist, using his normal lettering,
would reach the end of column 10 with 206 letters to go. What about the
Short Ending? Since the Short Ending could have

fit under Mk. 16:8 in column 10, in the original pages, this must remain an
open question. However, since the lettering of Luke
1:1-56 is consistently compressed in the cancel-sheet, the likelihood is
that the cancel-sheet was produced because the main
copyist had accidentally omitted a large portion of text (about 336 letters)
somewhere in Luke 1:1-56. So, while the cancelsheet-maker availed himself of an opportunity to express his opinion about
how Mark should end (by drawing the emphatic
decoration after 16:8), the evidence provides no basis to think that the
main copyist's exemplar was significantly different than
the exemplar used by the maker of the cancel-sheet. The emphatic
decorative line (not shown in this picture) probably
indicates the cancel-sheet maker's knowledge of Mk. 16:9-20 in copies
other than the exemplar that he and the main copyist
were using.
http://www.curtisvillechristian.org/MarkOne.html
وبحث اخر
The Last Two Columns of Mark in Codex Sinaiticus

This hand-made replica below shows the arrangement of the text in
columns 9 and 10 of the four-page (16-column) cancel-sheet at the end
of Mark in Sinaiticus. The text of Mark from 15:19 (which appears earlier in
the cancel-sheet, at column 5, line 11) onward has been stretched so as
to fill more space than it normally would. However, from column 4, line 1 to
column 5, line 10, the text was written in a compressed script, with the
result that column 4 contains 707 letters. If the copyist had continued to
write compactly, the cancel-sheet would have had plenty of room for the
Long Ending. (However, if the copyist had continued to write so as to
average 635 letters per column, if he had tried to write the Long Ending he
would have reached the end of column 10 with 206 letters to go. Thus it is
practically certain that the original pages of the end of Mark in Sinaiticus
did not contain the Long Ending.)
As you can see, column 9 contains only 552 letters (significantly less than
the typical amount of about 635). Columns 11-16 (containing Luke 1:156) are all written in compressed script; in those six columns the average
column contains 691 letters. This suggests that the cancel-sheet was
made because the original pages featured an accidental omission of text in

Luke 1. That still does not explain why the text is compacted in column 4
and in the first 10 lines of column 5.
One theory is that the person who made the cancel-sheet began by using
an exemplar which contained the Long Ending, and as he was writing
column 4, he sensed that something was amiss, so he began to compact
the text so that the Long Ending would fit, but then (at the beginning of
Mark 15:19) he consulted the exemplar used by the original copyist, and
realized that it did not contain the Long Ending. He had to stretch the text
of Mark from that point on, in order to avoid leaving a blank column
between Mark and Luke.
Another theory is that the cancel-sheet's maker initially planned to begin
the text of Luke in column 10, and compressed the text of Mark for that
reason (i.e., so as to end Mark's text in column 9). Then he changed his
mind, preferring to compress Luke's text within six columns rather than to
stretch it for seven columns, with the result that he had to stretch the text
of Mark from 15:19 onward (especially in column 9) to avoid leaving a
blank column between Mark and Luke. However, this does not explain why,
if the cancel-sheet's maker initially planned to begin the text of Luke in

column 10, he did not start the text-compression immediately in columns
1-3.
Note: bold-print letters in the replica indicate the presence of textual
variants.

A comparison of Vaticanus and Sinaiticus shows that in Mark 16:3-8, 10
out of 33 lines in Vaticanus begin at the same point as lines in Sinaiticus.
This may be coincidental. Or it may suggest that their copyists liked to
preserve the format of their exemplars when it was feasible, in which case
this may support the view that the exemplars of Vaticanus and Sinaiticus
were closely related.
Note: the full ornamentation at the end of Mark 16:8, which is a significant
feature, is not included in this replica.
واخر
In Codex Sinaiticus, the four pages on which the last part of Mark (14:5416:8) and the first part of Luke (1:1-56) are written constitute a cancelleaf (to picture this, think of a four-page church bulletin, folded in the
middle). That is, they are not the pages written by the copyist who wrote
the surrounding text of Mark and Luke. Someone (probably the
scriptorium-supervisor who oversaw the production of the codex) removed
the original pages, re-wrote the text they contained, and then inserted the
new, re-written pages. Why? It was NOT to remove Mark 16:9-20. A

statistical analysis of the capacity of the 16 columns on these pages shows
that they did not have room for the contents of Mark 16:9-20 (unless the
copyist "compacted" the text).
Possibly the main copyist accidentally skipped from the end of Luke 1:4 to
the beginning of Luke 1:8, omitting Luke 1:5-7, and the supervisor decided
that the best way to fix this mistake was to replace the entire four-page
sheet. But whatever the reason was, the relevant implication is that when
we look at Sinaiticus we are probably not looking at the text that was in the
main copyist's exemplar; we are probably looking at the text that was in an
exemplar used by the supervisor. Furthermore, the text in the fourth
column of the replacement-page (and the first 10 lines of the fifth column)
is "compacted," which may suggest that the supervisor accessed -- but
abandoned at 15:19 -- an exemplar which contained Mark 16:9-20. If the
supervisor had continued to write the cancel-leaf the way he wrote column
four, the full text of Mark 14:54-16:20 could fit on the replacement-page
with room to spare, along with the text from Luke 1:1-56.
The supervisor who made Sinaiticus' replacement-pages seems to have
been closely associated with the same scriptorium which produced

Vaticanus. One of several indications of this is that the ornamental
decoration at the end of the Gospel of Mark in the cancel-leaf in Sinaiticus
is remarkably similar to an ornamental decoration at the end of
Deuteronomy in Vaticanus. So the evidence from Vaticanus and Sinaiticus,
while ancient and valuable, attests only to one narrow channel of the text's
transmission.
وايضا
Outlines of Textual Criticism Applied to the NT , The Clarendon Press
, 4th Edition , By Charles E. Hammond , P. 124 & Textual
Commentary on the Greek Gospels , Wieland Willker , Entry for "The
Endings Of Mark" , Online Edition ,,, Other many Refrences about TC
also

وايضا لماذا لم يتكلموا عن تعليق والكر عن الفاتيكانية ؟
الناسخ في الفاتيكانية ترك مسافة كافية لالعداد وهذه ليست عادته

وهي مسافة كافية لكتابة االعداد الناقصه بدليل
بتجربة وضع االعداد في الفراغ نجده كافي
وهنا صورة الفاتيكانية تحتوي علي االعداد

http://www.curtisvillechristian.org/Vaticanus.html

وقال والكر
Codex Vaticanus 03
At the end of Mk a full column is left blank. This is unique in the codex.
Only between the OT and the NT two columns are left blank, too.
Elsewhere a new book always starts on the next column.
It has been suggested that this means the scribe knew of the longer
endings perhaps, and left room for some text. Maybe, we just don't know.
The space is not sufficient to cover the long ending.
وهذا لم يقوله والكر فقط بل الكثير ومن اهمهم اكبر مؤيد للفاتيكانية وهو وستكوت وايضا هورت
في
Introduction to the New Testament in the Original Greek, Notes on
Select Readings , Harper & Brothers (New York 1882) , By Westcott &
Hort , P. 45
B المخطوطات التى بها النهاية الطويلة كان يعرفها ناسخ المخطوطة
وايضا وارفيلد في كتاب
Commentary On The Gospel Of Mark , 1905 Philadelphia , By John A.
Broadus , P. 145

المخطوطة الفاتيكانية  , B ,تحذفها  ,و لكن تترك بقية العمود و العمود الذى يليه فارغا .هذه
الظاهرة – و التى لم تتكرر فى هذه المخطوطة وال فى غيرها – تؤدى بنا الى االفتراض بأن ناسخ
هذه المخطوطة و الذى يعرف النهاية الطويلة جيدا  ,المنسوخ عنه لم يكن فيه النهاية الطويلة
وايضا روبرتسون
Studies in Mark’s Gospel , Broadman Press 1958 , By A.T. Robertson
, P. 128
المخطوطة الفاتيكانية تحمل عمودا فارغا  ,مما يعنى بأن ناسخا يعرف نهاية مرقس الطويلة و
لكنه قرر اال يضعها

بل وستكوت وهورت نفسه يعلق على هذه المساحة الفارغة قائال
المخطوطات التى بها النهاية الطويلة كان يعرفها ناسخ المخطوطة B
Introduction to the New Testament in the Original Greek, Notes on
& Select Readings , Harper & Brothers (New York 1882) , By Westcott
Hort , P. 45
وايضا يقول وارفيلد Warfield

المخطوطة الفاتيكانية  , B ,تحذفها  ,و لكن تترك بقية العمود و العمود الذى يليه فارغا .هذه
الظاهرة – و التى لم تتكرر فى هذه المخطوطة وال فى غيرها – تؤدى بنا الى االفتراض بأن ناسخ
هذه المخطوطة و الذى يعرف النهاية الطويلة جيدا  ,المنسوخ عنه لم يكن فيه النهاية الطويلة
Commentary On The Gospel Of Mark , 1905 Philadelphia , By John A.
Broadus , P. 145
وايضا يقول روبرتسون
المخطوطة الفاتيكانية تحمل عمودا فارغا  ,مما يعنى بأن ناسخا يعرف نهاية مرقس الطويلة و
لكنه قرر اال يضعها
Studies in Mark’s Gospel , Broadman Press 1958 , By A.T. Robertson
, P. 128

اذا السينائية والفاتيكانية هم في الحقيقة يشهدوا الصالة النص التقليدي بطريقة غير مباشرة.
اذا من المخطوطات اليوناني اليوجد مخطوطة تشهد الي ان االصحاح يقف عند العدد  8بل كلهم
يشهدوا الصالة النص التقليدي.

شهادات االباء

ولكن كما قلت أن المشككين تهربوا من هذا الكم الضخم من المخطوطات اليوناني التي تؤكد سواء
بالقدم وبالتوزيع الجغرافي وغيره على اصالة الخاتمة التقليدية ,ولجؤا الي الهروب الي اقوال
االباء .ولكن لالسف يبدؤا كالمهم بتدليس عن االباء ويقولوا أن "اباء القرون االولي في مدرسة
االسكندرية لم يكن يعرفوا حاجة عن الخاتمة دي" ويكتفوا بهذا التدليس
من قال هذا الكالم؟
ليس اباء الكنيسة االسكندرية فقط كانوا يعرفونها بل من هم اقدم من اباء كنيسة االسكندرية كانوا
يعرفوها جيدا .ولكن في البداية اوضح شيء مهم جدا وهي ان ليس كل اب يقتبس كل االعداد.
فشهادة اب باقتباسه العدد هي شهادة قوية النها تمثل شهادة شاهد عيان قراء العدد وعرفه جيدا
واقتبسه نصا حسب نوع االقتباس .اما كما يقول علماء النقد النصي عدم وجود عدد في اقتباس
اب ال يعني عدم اصالة العدد وال يعني عدم معرفة االب بالعدد هو فقط لم يقتبسه ولهذا القاعدة
تقول
An argument from silence does not carry any weight
ال تحمل حجة الصمت اي وزن.
ساركز فقط في اقوال القرون االولي ماقبل مجمع نيقيه في البداية ( االقدم من السينائية بكثير )

اوال تعاليم التالميذ االثني عشر
And when He was risen from the dead, He appeared first to Mary

Magdalene, and Mary the mother of James, then to Cleopas in the way,
and after that to us His disciples, who had fled away for fear of the Jews,
but privately were very inquisitive about Him.30883088

Mark xvi. 9 Mark

xvi. 14
اوايضا
And again: “He that believeth and is baptized shall be saved; but he that
believeth not shall be damned.”32393239

Mark xvi. 16.
وايضا قوانين التالميذ

“Now these signs shall follow them that have believed in my name: they
shall cast out devils; they shall speak with new tongues; they shall take up
serpents; and if they drink any deadly thing, it shall by no means hurt
them: they shall lay their hands on the sick, and they shall
recover.”35553555

Mark xvi. 17, 18.

Constitutions of the Holy Apostles Book VIII

) 9:5 – 922 ( القديس يستينوس الشهيد
and conferred on those that believe in Him the power “to tread upon
serpents and scorpions, and on all the power of the enemy,” [Mark xvi. 17,

18.]
وهذا يشهد الصالة العدد من بداية القرن الثاني
02 وايضا يقتبس جزء من العدد
Justin Martyr, Prim. Apol., 45
Justin Martyr (2nd CE) wrote in his First Apology 1.45:
lo,gou tou/ ivscurou/ o`n avpo Ierousalhm
oi` avpo,stoloi auvtou/ evxelqo,ntej pantacou/ evxh,ruxan
"...of the strong word which his apostles, having gone out away from
Jerusalem, preached everywhere."
Or "going forth from Jerusalem, preached everywhere." The three
words in red here represent three Greek words identical to Greek
words used in Mark 16:20, including the somewhat rare word

pantachou.

Mk 16:20 evkei/noi de. evxelqo,ntej evkh,ruxan pantacou/(
and later: 1.50:
{Usteron de. evk nekrw/n avnasta,ntoj kai. ovfqe,ntoj auvtoi/j
"and afterwards, when He had risen from the dead and appeared to them,"

{Usteron Îde.Ð avnakeime,noij auvtoi/j toi/j e[ndeka evfanerw,qh kai. wvnei,disen
th.n avpisti,an auvtw/n kai. sklhrokardi,an o[ti toi/j qeasame,noij auvto.n
evghgerme,non Þ ouvk evpi,steusanÅ
Þ evk nekrw/n
Mark 16:14

 م9:2  الي75 القديس بابياس
تلميذ يوحنا الحبيب وصديق بوليكاربوس
 م وينقل يوسابيوس انه كتب ان بارساباس سقوه سم ومثلما قال922 كتب تقريبا قبل سنة
98 69: المسيح لم يكن له تاثير عليه وهذا من مرقس
Eusebius (Eccl. Hist. 3.39.9):
kai. pa,lin eteron paradoxon peri Iouston ton epiklhqenta Barsabban
gegonojÃ wj dhlhthrion farmakon empiontoj kai. mhden ahdej dia thn tou
kuriou carin upomeinantoj)
He also mentions another miracle relating to Justus, surnamed
Barsabas, how he swallowed a deadly poison, and received no harm,
on account of the grace of the Lord.
From the exposition of the oracles of the Lord. VI
 م اوضح435 ولو كانت شهادة يوسابيوس عن بابياس غير واضحة فشهادة فيليب من سنة
Philip of Side, in about 435, echoed Eusebius, but he included details
which Eusebius did not mention:

Pa,piaj o` eivrhme,noj i`sto,rhsen w`j paralabw.n avpo. tw/n qugaterw/n Filippou
o[ti Barsabbaj o` kai. Ioustoj dokimazomenoj u`po. tw/n avpi,stwn ivo,n evci,dnhj
pi,wn evn ovno,mati tou/ Cristou/ avpa,thj diefula,cqh)
"The aforesaid Papias recorded, on the authority of the daughters of Philip,
that Barsabbas, who was also called Justus, drank the poison of a snake in
the name of Christ when put to the test by the unbelievers and was
protected from all harm. He also records other amazing things, in particular
one about Manaim's mother, who was raised from the dead."
 وبخاصة تعبير باسمي98-97 69: ويعلق والكر انها من مرقس

 م020 – 932 القديس ارينيؤس
Book III, 10:5-6
"In fine autem euangelii ait Marcus: Et quidem Dominus Jesus,
posteaquam locutus est eis, receptus est in caelos, et sedit ad
dexteram Dei."
Also, towards the conclusion of his Gospel, Mark says: “So then, after the
Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven, and
sitteth on the right hand of God;”34273427

Mark xvi. 19.
91 69: وهو نصا من مرقس

وهذا يؤكد معرفته بالنهاية
وايضا من كتابه الثاني ضد الهرطقات
and conferred on those that believe in Him the power "to tread upon
"serpents and scorpions, and on all the power of the enemy,
هنا يجب ان نشير الى ان ايريناؤس عاش فى القرن الثانى الميالدى  ,و قد كان معه ُنسخ
المعترف بها" و عليه فشهادة ايريناؤس بأن
للكتاب المقدس  ,يصفها هو نفسه بـ "القديمة و ُ
مرقس دون العدد  91فى االصحاح االخير من بشارته  ,هو لدليل قوى جدا ُيثبت وجود النص فى
اقدم ُنسخ الكتاب المقدس و التى كانت لدى ايريناؤس اسقف ليون.
تاريخ الكنيسة  ,يوسابيوس القيصرى  ,ترجمة القمص مرقس داود  ,الكتاب الخامس  ,الفصل
الثامن  ,ص 095

العالمة ترتليان (  ) 002 955المولود في قرطاجة
وله عدة مقوالت مقتبسه من هذه االعداد
on the contrary, could show him not merely the co-existence of two souls
in one person, as also of two bodies in the same womb, but likewise the
combination of many other things in natural connection with the soul—for
instance, of demoniacal possession; and that not of one only, as in the

case of Socrates’ own demon; but of seven spirits as in the case of the
Magdalene;16831683

Mark xvi. 9.

ِ شي
ِ ْ ان قَ ْد أ
ِ اك ار ِفي أ ََّو ِل األُسبوِع ظَهر أ ََّوال لِمريم ا ْلم ْج َدلِي
ِ وبع َدما قَام ب
ين
َ اط
َ َّة الَِّتي َك
َ َ س ْب َع َة
ُْ
َ َ َ ََْ
َ َخ َر َج م ْن َها
ََ
َ ََ َْ
وايضا
if he had so abruptly, as some will have it, and as they say, blindfold, and
so indiscriminately, and so unconditionally, excluded from the kingdom of
God, and indeed from the court of heaven itself, all flesh and blood
whatsoever; since Jesus is still sitting there at the right hand of the
Father,76607660

Mark xvi. 19.
وايضا

“He sitteth at the Father’s right hand”81948194

Mark xvi. 19
وايضا

Constitutions of the Holy Apostles Book V

And when He was risen from the dead, He appeared first to Mary
Magdalene, and Mary the mother of James, then to Cleopas in the
way, and after that to us His disciples, who had fled away for fear of
the Jews, but privately were very inquisitive about Him

)  م058 كبريانوس ( المتنيح
If, therefore, being converted, they should wish to come to the Lord, we
have assuredly the rule of truth which the Lord by His divine precept
commanded to His apostles, saying, “Go ye, lay on hands in my name,
expel demons.” Mark xvi. 17, 18.

9:  من مرقس94  م يقتبس عدد052 من بعد سنةTreatise on Baptism ايضا كتاب

 مرتين91  و98 ايضا هيبوليتوس يقتبس العددين
S.P. Tregelles, An Account of the Printed Text, p. 252
 فى كتابه التقليد الرسولى98 القديس هيبوليتوس يشير كذلك الى العدد
Apostolic Tradition 32:1
"The faithful shall be careful to partake of the Eucharist before eating
anything else. For if they eat with faith, even though some deadly poison is
given to them, after this it will not be able to harm them."
 فى كتابه عن المسيح و ضد المسيح91 و العدد
On Christ and Antichrist , 46

مكاريوس  Macarius Magnesو الذى عاش فى القرن الرابع يقول أن هذا النص كان محل
اعتراض من االفالطونية الحديثة و الذين ُوجدوا قبل هذا االب بقرنين على االقل من الزمان و ذلك
فى اثناء حواره مع ابناء هذه البدعة.
Macarius Magnes, Apocritus, caps. xvi and xxiv respectively

القديس افراهاط  Aphraatesالحكيم السريانى الذى عاش فى القرن الرابع من  072الي 345
المطولة ايضا فى مقاله عن
م يقول و كان معه النسخة السريانية القديمة البشيتا اقتبس النهاية ُ
االيمان
;"And again He said this: 'This shall be the sign for those that believe
they will speak with new tongues and shall cast out demons, and they
"'shall lay their hands on the sick and they shall be made whole.
Aphraates, Demonstration One: Of Faith, sec. xvii

ايضا يورينيوس Ursinusتقريبا سنة  332م في اعادة المعمودة جزء  1يقتبس نصا مرقس
94 69:
القديس جيروم ايضا و الذى راجع الترجمة الالتينية القديمة يقتبس العدد  94و يضعه فى

6 ترجمته الفلجات و هذا نصه
novissime recumbentibus illis undecim apparuit et exprobravit
incredulitatem illorum et duritiam cordis quia his qui viderant eum
resurrexisse non crediderant

6 94  فى تفسيرهما للعددThomas Oden & Christopher Hall ولهذا يقول العالمان
Ancient Christian Commentary on Scripture ACCS , P. 249
In some copies. Jerome: In some copies, and especially in the Greek
codices, it is written according to Mark at the end of his Gospel: “At
length Jesus appeared to the eleven as they were at table.”
اى ان جيروم يقتبس هذا النص و يقول عنه فى بعض النسخ مما يؤكد ان االباء االوائل كان
.لديهم دراية واسعة بهذه القراءات

Easter-time sermons  في02-1 69: القديس اغسطينوس يقتبس مرقس
In his "The Harmony of the Gospels", book 3, ch. 24-25, Augustinus
quotes all of Mk 16:9-20 and is discussing it. After that he is discussing
the Emmaus story. He writes:

"The latter evangelist [Mark] reports the same incident in these concise
terms: 'And after that He appeared in another form unto two of them, as
they walked and went to a country-seat.'
For it is not unreasonable for us to suppose that the place of residence
referred to may also have been styled a country-seat; just as Bethlehem
itself, which formerly was called a city, is even at the present time also
named a village, although its honor has now been made so much the
greater since the name of this Lord, who was born in it, has been
proclaimed so extensively throughout the Churches of all nations. In the
Greek codices, indeed, the reading which we discover is rather estate
than country-seat. But that term was employed not only of residences, but
also of free towns and colonies beyond the city, which is the head and
mother of the rest, and is therefore called the metropolis."
It thus appears that the Longer Ending was known to Augustine not only
from the Latin, but also from Greek codices.

 اقتبس عدة مرات3:2 القديس يوحنا ذهبي الفم تقريبا
Homily XXXVIII.

He appeared to me also.” Yet surely the Gospel saith the contrary,
that He was seen of Mary first. (Mark xvi. 9.)
Homily VII.
9:69:
Homily IV
unmistakable expressions as ἑτέραις γλώσσαις (4), ἡμετέραις
γλώσσαις (11), and τῇ ἰδί& 139· διαλέκτῳ (6, 8). Cf. Mark xvi. 17
Homily XV.
and with the Apostles too He wrought other like wonders continually.
(St. Mark xvi. 18.)
Homily II.
and what is still more stupendous, that Flesh is seated in heaven, and
adored by Angels, and that He will come again (Mark xvi. 19);

The Prayer of  في كتاباته98 69: م يقتبس مرقس317 القديس امبروسيوس المتنيح سنة
Job and David
"He says, 'In my name they shall cast out devils, they shall speak in

new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly
thing, it shall not hurt them.' " - The Prayer of Job and David 4:1:4
"He gave all gifts to His disciples, of whom He said: 'In My name they
shall cast out devils; they shall speak with new tongues; they shall
take up serpents; and if they shall drink any deadly thing it shall not
" 'hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall do well.
)- Concerning Repentance, I:8 (section 35

و القديس ابيفانيوس  395الي  423م اسقف سالميس يقول عن السيد المسيح  "6الالهوت
الواحد نال التمجيد االعظم  ,و جلس فى السماء على يمين اهلل على عرش جالل ملكه االبدى
Panarion 5 : 2
و فى هذا االقتباس اشارة واضحة الى العدد  91من نص خاتمة انجيل مرقس الطويلة

و احد االباء ُيدعى  Gregory Thaumaturgusو عاش فى القرن الثالث و تنيح فى عام
 072م و قد كان تلميذا ألوريجانيوس كتب اثنى عشر مقالة فى االيمان  ,و فى المقالة الثانية
عشر قال "6و هو قد ارتفع الى السماء  ,و جلس على يمين اهلل االب .و فى اقتباس هذا االب
شيئين  ,اولهما انه يعرف هذه الخاتمة تقليديا كأب عاش فى القرن الثالث  ,و ثانيهما هو ان
معرفة هذا االب لخاتمة انجيل مرقس مع كونه تلميذا الوريجانيوس  ,يؤكد بقوة ان اوريجانيوس

ُمعلمه كان يعرف هذه الخاتمة تماما

وقد وضحت قبل ذلك العالمه تيتان في كتاب الدياتسرون  9:2م ووضع كل االعداد نصا
وبالكامل
وايضا القديس غريغوريوس النيصصى المتنيح سنة  312م
P.G., XLVI, 652
و كذلك القديس ديونسيوس السكندرى  912الي  072م تقريبا
P.G., X, 1272 sq

مارقوس ارميتا ()422
Marcus was an Egyptian monk. In the Greek text of his treatise Against
Nestorius he seems to be quoting Mk 16:18: Kai. ou[twj de. ouvde.n bla,yousi
)tou.j bebaiopi,stouj\ ka'n qana,simo,n ti pi,wsin ouvde.n auvtou.j bla,yei
)(compare: Johannes Kunze "Marcus Eremita", 1895, p. 10.

ايضا القديس يوحنا كاسيان سنة  432م تقريبا

يازنيك االرماني من  442م

Eznik was an Armenian, who probably was involved in the translation of the
Bible into Armenian. In his work "Against the sects" (= De Deo) he is
quoting Mk 16:17-18 (book 1, ch. 22):
"So the Lord himself told his disciples: … [Lk 10:19] … And again, 'Here
are signs of believers: they will dislodge demons, and they will take
serpents into their hand, and they will drink a deadly poison and it will not
cause harm.' "
This quote is particularly interesting since about half of the older Armenian
Bibles do not contain the longer ending. Compare: Colwell JBL 56 (1937)
369-386

 م444 القديس سيريل تقريبا سنة

Nestorius and Cyril of Alexandria - Cyril quotes Nestorius' use of
16:20.

 م452 اللقديس ثيؤدورس من سنة

فيكتور االنطاكي من القرن الخامس

Victor wrote a commentary on the Gospel of Mark. The comment below
deals with the Longer Ending. Unfortunately this comment suffers from
many textual variations and it isn't even extant in all copies. First Victor is
citing from Eusebius Ad Marinum. Then he writes:
Ei de kai to· Anastaj de prwi prwth sabbatou efanh prwton Maria th
MagdalhnhÃ kai ta exhj epiferomena en tw kata Markon euaggeliwÃ para
pleistoij antigrafoij ou keintaiÃ wj noqa nomisantej auta tinej einai·
hmeij deÃ ex akribwn antigrafwn wj en pleistoij eurontej auta kata to
Palaistinaion euaggeliou MarkouÃ wj ecei h alhqeiaÃ sunteqeikamenÅ
But even if the [words]: And having arisen early on the first day of the
week he appeared first to Mary Magdalene, as well as the things that are
extant in the following in the gospel according to Mark, do not stand
alongside most copies, so that certain ones reckon them to be
illegitimate, but we, finding them as in most of those from the accurate
copies in accordance with the Palestinian gospel of Mark, have placed
them together [with the rest of the gospel] as the truth holds.
This comment, which also appears in many minuscules, shows that the
author has added the longer ending to copies that previously had not
contained it.

بل ليس اباء بالمفرد فقط ولكن ايضا مجامع االباء مثل وثائق مجمع قرطاج سنة  05:الذي جاء
ANF05في
الذى انعقد برئاسة القديس كبريانوس القرطاجنى  Vincentius of Thibarisفى القرن الثالث
جاء ما يلى 6
""Ite, in nomine meo manum imponite, daemonia expellite.
If, therefore, being converted, they should wish to come to the Lord,
we have assuredly the rule of truth which the Lord by His divine
precept commanded to His apostles, saying, "Go ye, lay on hands in
"my name, expel demons.
the references to going, laying on hands, expelling demons, and
doing so in My name add up to a reference to Mark 16:15- 18,

مار افرايم السرياني سنة  372مستخدما الدياتسرون ويقتبس االعداد بترتيب الدياتسرون

وبعض الكتابات االبوكريفية اقتبسته ايضا
انجيل بطرس المنحول من منتصف القرن الثاني وموجود في متحف القاهرة
ابو كريفا العهد الجديد ( كيف كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟ )  ,الجزء االول  ,الكتب المسماه

9:1 - 9:8  ص,  القس عبد المسيح بسيط ابو الخير, بأناجيل الطفولة واالالم

ابوكريفا نيقوديموس في نهاية القرن الثاني الميالدي
And these signs shall attend those who have believed: in my name
they shall cast out demons, speak new tongues, take up serpents; and if
they drink any deadly thing, it shall by no means hurt them; they shall lay
hands on the sick, and they shall be well. And while Jesus was speaking
to his disciples, we saw him taken up to heaven.18451845

Mark xvi. 15–18.
وايضا

Go into all the world, and proclaim the good news; and whosoever will
believe and be baptized shall be saved; but whosoever will not believe
shall be condemned. And having thus spoken, he went up into
heaven.19231923

Mark xvi. 16.

 ويكرر عدد02  الي1  م االبكريفي يقتبس االعداد من022 ايضا كتاب اعمال يوحنا من سنة
 عدة مرات98
, " فلن يقدر السم على ان يؤذينى,  فاذا ناديت ألسم الرب الهى, "فاذا اعطيتنى السم ألشربه
""هذه الكلمات ربنا و معلمنا حققها بأمثلة و اعمال عجيبة
The Apocryphal New Testament:Translation and Notes , Oxford:

Clarendon Press 1924 , By M.R. James , P. 228

ايضا كتاب اعمال بيالطس الذي يعود الي سنة  332م يقتبس العداد كاملة

اعداء االيمان ايضا
مثل كل من بورفيري  Porphyryالذي مات  325ميالدية وكتب في نهاية القرن الثالث وايضا
هيروكليس  Hieroclesتلميذه الذي ايضا كتب سنة  322م تقريبا استغل مرقس 98 69:
كمثال على ضعف تعاليم المسيحية وكان مثله مثل اعوان الشيطان يستفزوا المسيحيين ويقول
لهم لو تؤمنوا اشربوا سم وارونا ايمانكم.

موجود في كثير جدا من اقتباسات االباء اثناء وبعد مجمع نيقية
مثل
Asteriusvid
Aphraates
Ambrose
Didymusdub
Epiphanius1/2
Severian Marcus Eremita

Augustine
Chrysostom
Nestorius
mssaccording to Jerome
mssaccording to Eusebius
كما قال الدارس ريتشارد ولسون

 عن االباء الذين اقتبسوا منRV  فى حاشية الترجمة المنقحةBurgon وايضا ما قاله بيرجون
6المطولة باالضافة الي ما قدمت
ُ هذه النهاية
J. Burgon, The Revision Revised, p. 423
The Acta Pilati and the heretic Celsus from the third century; the
Syriac Table of Canons, Didymus, the Syriac Acts of the Apostles,
Leontius, Pseudo-Ephraem, Cyril of Jerusalem, Epiphanius,
Ambrose, Augustine (who cites them in several Resurrection
sermons, showing its broad acceptance in the Western), and
Chrysostom in the fourth century; and by Leo, Nestorius, Cyril of
Alexandria, Patricius, Marius Mercator, Hesychius, Gregentius,

Prosper, John of Thessalonica, and Modestus in the fifth and sixth
centuries
أعمال بيالطس  ,المهرطق سيلزوس من القرن الثالث  ,الجداول القانونية السريانية  ,ديديموس
الضرير  ,اعمال الرسل السريانى  ,ليونتيوس  ,افرايم بسيديو  ,كيرلس االورشاليمى  ,ابيفانيوس
المطولة فى عظات متعددة عن القيامة و
 ,امبروسيوس  ,اغسطينوس (الذى يضع هذه النهاية ُ
الذى يؤكد القبول العام فى الشرق)  ,ذهبى الفم فى القرن الرابع  ,ليو  ,نسطوريوس  ,كيرلس
السكندرى  ,باتريكيس  ,ماريوس ميراكتور  ,هيسشيوس  ,جيرجنتيوس  ,بروسبر  ,يوحنا
التسالونيكى  ,موديستيس (هذه االسماء االخيرة من القرن الخامس و السادس).

ولو تكلمنا عن التوزيع الجغرافي نرى ان النهاية التقليدية االصيلة هي كانت منتشرة من القرون
االولي في كل مكان تقريبا فيستينوس في روما وارينيؤس في فرنسا ويوسابيوس في قيصرية
اسرائيل وفينسينتيوس في افريقيا وتاتيان وافراتيس في سورية واكلمندوس السكندري في مصر
وكيرلوس االورشليمي في اسرائيل وكيريلوس االسكندري في مصر ايضا

وايضا من كتاب  Kellsالذي يرجع للقرن السابع

فبعد هذا الكم من االباء بما فيهم كم ضخم من اباء االسكندرية يقول المشككين أنه لم يعرفها اب
واحد من اباء مدرسة االسكندرية؟ ما هذا التدلس؟

والرد على ادعاء على بعض االباء مثل العالمة اثيناغورس .من اين اتي المشككين بهذا االدعاء؟
وهل يجب على كل اب من اباء الكنيسة االوائل ان يستشهدوا بكل اعداد الكتاب المقدس بالكامل

من اول تكوني الي اخر اصحاح في الرؤيا ليكون االعدد سليمة؟ فما المشكلة لو كان اثنين من
االباء او ثالثة لم يستشهدوا ببعض االعداد؟ هذا ال يعني أي شيء .فمن يتخيل ان كل اب يجب
ان يستشهد بكل اعداد هو مجنون.

وايضا االدعاء بان اكليمندوس االسكندري لم يعرف النهاية الطويل .ايضا فما االشكالية في ذلك؟
اكليمندس السكندرى بالمثل لم ُيشر ال من قريب وال من بعيد الى االصحاح االخير من بشارة متى
ايضا فما االشكالية؟
ولكن قال العالم  Sharyn Dowdاستاذ العهد الجديد بجامعة بايلور Baylorحينما قال  "6ان
النهاية الطويلة شهد عليها اكليمندس  ,اوريجانيوس  ,يوسابيوس و جيروم
Reading Mark: A Literary and Theological Commentary on the

1

Second Gospel , Smyth & Helwys Publishing 2000 , By Sharyn E.
Dowd , P. 169
وبالفعل نجد اقتباس اكليمندوس االسكندري من الخاتمة في
""Preaching of Peter
وينقل لنا كاسيودورس من القرن السادس بعس كتابات اكليمندوس االسكندري الالتيني في
One quote runs (from Stählin):

In evangelio vero secundum Marcum interrogatus dominus a principe
sacerdotum, si ipse esset "Christus, filius dei benedicti", respondens dixit;
"Ego sum, et videbitis filium hominis a dextris sedentum virtutis." "Virtutes"
autem significat sanctos angelos. Proinde enim cum dicit "a dextris dei",
eosdem ipsos dicit propter aequalitatem et similitudinem angelicarum
sanctarumque virtutum, quae uno nominantur nomine dei. Cum ergo
"sedere in dextra" dicit, hoc est: in eminenti honore et ibi requiescere.
"Now, in the Gospel according to Mark, the Lord being interrogated by the
chief of the priests if he was the Christ, the Son of the blessed God,
answering, said, "I am; and ye shall see the Son of man sitting at the right
hand of power." But "powers" mean the holy angels. Further, when he says
"at the right hand of God," he means the self-same [beings], by reason of
the equality and likeness of the angelic and holy powers, which are called
by the name of God. He says, therefore, that he sits at the right hand; that
is, that he rests in pre-eminent honor.
In the other Gospels, however, he is said not to have replied to the high
priest, on his asking if he was the Son of God. But what said he? "You
say."

"Clement is quoting from the Gospel of Mk here. The "right hand of God
may come from Mk 16:19.

اوريجانيوس  ,الذى يدعى البعض من المدلسين عنه انه لم ُيشر الى نهاية انجيل مرقس  ,تكلم
عما جاء فى العدد  97من االصحاح االخير من مرقس
Against Celsus 7:17
و بروس متزجر يقول ان اوريجانيوس لم يكن ُمكث ار من استخدام انجيل القديس مرقس  ,بقدر ما
انه كان ُمكث ار من استخدام بقية البشارات
New Testament Textual Studies , Vol 8 , References in Origen to
Variant Readings , P. 101
الرد على ادعاء ان يوسابيوس القيصري لم يذكر في قوانينه النهاية التقليدية فساتي الحقا في
جذء سبب حذف النهاية التقليدية ولكن يوسابيوس كان يعرف جيدا النهاية التقليدية جتى لو كان
له يد في حذفها هو ايضا نقل لنا استشهاد بابياس الذي ذكرته سابقا وايضا جاء فى مخطوطة
سيريانية محفوظة فى الفاتيكان تحت رقم  954و تعود الى القرن الثامن الميالدى  ,بها تفسير
ألنجيل متى لشخص ُيدعى غريغوريوس من بلدة  Be’eltanو الذى مات فى عام  712م ,
جاء فى هامش هذه المخطوطة تعليق بأسم دينسيوس ابن الصليبى  ,و جاء فى هذا

التعليق"6يوسابيوس الذى من قيصرية  ,حمل على عاتقه بأن يقرر قوانين االنجيل  ,و هى
معروفة لدينا من رسالته الى كاربيانس  Carpianusويشير الي معرفة يوسابيوس بها .
Tatian’s Diatessaron , 1994 by E.J. Brill, The Netherlands , By
William L. Petersen , P. 59 – 60 & Dean Payne Smith's Cat. of Syrr.
MSS. p. 411
و ابن صليبا هذا عاش فى القرن الثامن و من اصحاب التراث العربى المسيحى  ,فيرد ردا بالغا
على االدعاء بأن يوسابيوس لم ُيكمل قصة القيامة فى قوانينه! كما ان ما ادعاه الفورد قائال عن
يوسابيوس انه "6أقر بان الخاتمة غير موجودة فى مخطوطات كثيرة" هو قول كاذب و محض
افتراء و رد عليه جون دين برجون فى كتابه حول خاتمة مرقس و اثبت بطالنه
Last Twelve Verses Of The Gospel According To St. Mark Vindicated ,
Oxford and London 1871 , By John Burgon , P. 40
وايضا يوسابيوس في كتاب له باسم Ad Marinum qu. 1
ويقول لماذا ظهر المسيح حسب متى في اخر السبت ولكن في مرقس ( )1 69:اول االسبوع اي
االحد؟ فاجاب وقال (حسب ما نقل والكر)
~O me.n ga.r ¿to. kefa,laion auvto.À th.n tou/to fa,skousan perikoph.n avqetw/nÃ
ei;poi a'n mh. evn a[pasin auvth.n fe,resqai toi/j avntigra,foij tou/ kata. Ma,rkou
euvaggeli,ou\ ta. gou/n avkribh/ tw/n avntigra,fwn to. te,loj perigra,fei th/j kata.
… to.n Ma,rkon i`stori,aj evn toi/j lo,goij

VEn tou,tw| [i.e. 16:8] ga.r scedo.n ("almost") evn a[pasi toi/j avntigra,foij tou/
kata. Ma,rkon Euvaggeli,ou perige,graptai to. te,loj. ta. de. e`xh/j spani,wj evn
tisin avllV ouvk evn pa/si fero,mena peritta. a'n ei;hÃ kai. ma,lista ei;per e;coien
avntilogi,an th/| tw/n loipw/n euavggelistw/n marturi,a|\ tau/ta me,n ou=n ei;poi a'n
tij paraitou,menoj kai. pa,nth| avnairw/n peritto.n evrw,thma)
"For, on the one hand, the one who rejects the passage itself, [namely] the
pericope which says this, might say that it does not appear in all the
copies of the Gospel according to Mark. At any rate, the accurate ones
of the copies define the end of the history according to Mark with the
words … [Mk 16:8]."
"For in this way the ending of the Gospel according to Mark is defined in
nearly all the copies. The things that follow, seldom [and] in some but not
in all [of the copies], may be spurious, and especially since it implies a
contradiction to the testimony of the rest of the evangelists. These things
therefore someone might say in avoiding and completely do away with a
superfluous question."
8 اي انه عندما لم يستطيع حل المشكلة ادعي ان االنجيل ينتهي بعدد
واخي ار للتوضيح بالنسبة لالدلة الخارجية من مخطوطات وترجمات اضعهم في شكل بياني
 م فقط4:2 توضيحي الشهادات حتى سنة

و  53 55و 54
52

49 , 50 , 51

450

 4:و  47و 48
 44و 45
43
42
41

400

 38و  31و 42
 3:و 37
 34و 35
33
30

 39و 30
29

28

23

23

350

28
 0:و 07
25
04
23
22

300

21
 91و 02
 9:و  97و 98
15

250

14
13
12
 92و 99

200

9
8
7
6
4--5
3

2

150

بدون نهاية

القصيرة

1

100

التقليدية

السنة

بابياس

1

تعاليم التالميذ

2

يستينوس

3

انجيل بطرس

4

بردية 45

5

تيتان

6

االشورية

7

ارينيؤس

8

نيقوديموس

9

واشنطون

10

اعمال يوحنا

11

اكليمندوس االسكندري

12

ترتليان

13

هيبوليتوس

14

اوريجانوس

15

كبريانوس

16

ديونسيوس االسكندري

17

مجمع قرطاج

18

Treatise on Baptism

19

جورجي

20

بورفري

21

هيروكليس

22

القبطي الصعيدي

23

افراهط

24

يورينيوس

25

مكاريوس

26

اعمال بيالطس

27

القبطي البحيري

28

السينائية السريانية

29

الترجمة الغوصية

30

السينائية

31

الفاتيكانية

32

يوحنا ذهبي الفم

33

ترجمة البشياتا

34

مار افرايم السرياني

35

الفلجاتا

36

اغريغوريوس النيزنزي

37

امبروسيوس

38

جيروم

39

ابيفانيوس

40

دوداديوس الضرير

41

اغسطينوس

42

االسكندرية

43

Ita

44

يوحنا كاسيان

45

االفرايمية

46

مخطوطة بي از

47

سيريل

48

Itd

49

Itff2

50

Itn

51

Itk

52

االرمنية

53

الجوارجينية

54

ثيؤدورس

55

و ليس اباء الكنيسة القدام المدققين فقط بل ايضا في العصور المختلفة الكنائس ناقشت هذا
االمر وتاكدت من النهاية التقليدية هي صحيحة فالكنيسة االرثوزكسية تستخدمها باستمرار وفي
القراءات الكنسية ايضا
الكنيسة الكاثوليكية في مجمع ترنت سنة 954:م اكدت على قانونية النهاية التقليدية
ايضا مارتن لوثر قائد الكنيسة البروتستنتيه اكد على اصالتها ايضا ومن بعده جون ويسلي
والكساندر كامبل وتشارلز سيرجون
ولهذا قال علماء النقد النصي حتى النقديين منهم االتي
يقول بروس متزجر
"6مترجمين كثيرين  ,و منهم انا  ,نؤمن بأن االعداد من  1الى  02تُعتبر ج أز شرعيا و حقيقيا
من العهد الجديد".
Christian History magazine , 1994

ويقول كرت االند وبارب ار االند فى كتابهما "نص العهد الجديد" عن خاتمة انجيل مرقس  "6ان
خاتمة انجيل مرقس الطويلة موجودة فى  % 11من المخطوطات اليونانية  ,و تماما ُيماثله
التقليد االبائى"
The Text of the New Testament , William B. Eerdmans Publishing
1987 , By Kurt & Barbara Aland , P. 287
ايضا عز ار جولد في تعليقه النقدي يؤكد ان مرقس الرسول ال ُيمكن ان يترك انجيله بنهايته "كن
خائفات" بل يؤكد ان النهاية بهذا الشكل هى نهاية مبتورة و غير كاملة
The International Critical Commentary , A Critical And Exegetical
Commentary On The Gospel According To St. Mark , London 1896 ,
By Rev. Ezra P. Gould , P. 304

يقول جون برجون
سميتا السينائية و الفاتيكانية  ,فانه ال توجد مخطوطة واحدة
"6مع استثناء المخطوطتين الالتان ُ
المتصلة  Cursiveال تحتوى
فى الوجود  ,من الحروف الكبيرة  Uncialاو الحروف الصغيرة ُ
على نهاية مرقس الطويلة"
& The Last Twelve Verses of Mark Vindicated , 1871 James Parker
Co. , By John Burgon , P. 71

ويقول فليب شاف استاذ االبائيات والمؤرخ
فى حاشية ترجمته لتفسير النج ألنجيلى مرقس و لوقا "6ان االدلة على اصالة هذه النهاية
المعارضة  ,فهى موجودة بمخطوطات الحروف الكبيرة A., C.,
الطويلة  ,اثقل و اكثر من تلك ُ
و ايضا فى  33و  :1و كذلك فى جميع
المتصلة .انها موجودة فى ُنسخ الالتينية القديمة و ُنسخ الفلجات ,
مخطوطات الحروف ُ
السيريانية الكترونيانية  ,البشيتا  ,السيريانية الفلسطينية  ,القبطية االخميمية  ,القوطية ,
االثيوبية .ايريناؤس ُيقر بوجودها و كذلك هيبوليتوس  ,كيرلس االورشاليمى  ,امبروسيوس ,
اغسطينوس  ,و حتى نسطور المهرطق" .
Critical, Doctrinal and Homiletical Commentary On Mark & Luke ,
1866 Scribner Armstrong & Co. New York , By John Peter Lange ,
Translated & Edited By Philip Schaff , p. 158-159

ايضا يقول جرهام سويفت
الجز هو ج أز قانونيا من العهد الجديد".
كل الدارسين يتفقون على ان هذا أ
The New Bible Commentary, Revised , 1970 Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., Grand Rapids, D. Guthrie & J.A. Motyer , By C.E.
Graham Swift , P. p. 886

وايضا جرسباخ الذي هو ايضا نقدي يقر انها البد ان تكون اقدم من  932م وتعرفها كل الكنائس
)"Geschichte des NT Kanons" (p. 929

هذا باالضافة الي الكم الضخم من علماء النقد النصي التقليديين

كل ما قدمته حتى االن هو فقط االدلة الخارجية ويعتبر نصف حجم االدلة رغم ضخامتها

القسم الثاني االدلة الداخلية

التحليل الداخلي هل يؤكد اصالة النهاية التقليدية ام القصيرة ام عدم وجود نهاية؟

البداية وهي النهاية القصيرة
'And all that had been commanded them they told briefly to those with
Peter. And afterward Jesus himself sent out through them, from the

east and as far as the west, the holy and imperishable proclamation
of eternal salvation. Amen".
"أما هن فأعلن بإيجاز للذين كانوا مع بطرس كل ما أمرن به .بعد هذا ،ظهر يسوع لهم أيضا
وأرسل بواسطتهم ،من المشرق إلى المغرب ،اإلعالن المقدس وغير الفاسد للخالص األبدي.
آمين"
النهاية القصيرة تعبيرها واضح انه ليس من مرقس البشير
فكل من التعبيرات االتية التي اتت في النهاية القصيرة لم يستخدمها مرقس على االطالق وهي
تعبيرات غريبة عنه
"sunto,mwj "briefly
"evxagge,llw "proclaim, declare, tell
"avnatolh, "rising, East
"du,sij "West
evxaposte,llw
i`ero,j
"a;fqartoj "imperishable; immortal
"kh,rugma "message, proclamation
"swthri,a "salvation

 لم يقولوا الحد شيء النهن كن خائفات8  فكيف يقول عدد8 ايضا بدايتها تناقض نهاية عدد
 لتناقضه مع النهاية8 ويكمل وقلن لبطرس ولهذا المخطوطة ك حذفت النصف الثاني من عدد
القصيرة
وهذا ايضا ما قاله والكر
It must be noted that the beginning of the shorter ending is in
contradiction to the ending of verse 8:
16:8 "So they went out and fled from the tomb, for terror and
amazement had seized them; and they said nothing to anyone, for
they were afraid."
"But they reported briefly to Peter and those with him all that
they had been told."
In verse 8 we are told that "they said nothing to anyone", but in
the shorter ending they reported to Peter and those with him.
For this reason k consequently omitted verse 8b and added the short
ending directly after verse 8a. This drastic change points to a very early age,
because only in the earliest times such major variations were possible. k is
generally known for its peculiar text.
كما علق كثير من علماء النقد النصي انها غالبا اضافه تلخيصية
فقال بروس متزجر

The internal evidence for the shorter ending (2) is decidedly against
its being genuine.25 Besides containing a high percentage of nonMarkan words, its rhetorical tone differs totally from the simple style
of Mark’s Gospel.
االدلة الداخلية للنهاية القصيرة تؤكد انها ليست اصيلة باالضافة الي ان هناك نسبة مرتفعة ليست
من تعبيرات مرقس واسلوبها يختلف عن اسلوب انجيل مرقس البسيط
والند والكر
علق على القراءة القصيرة ورفضها
It must be noted that the beginning of the shorter ending is in
contradiction to the ending of verse 86

ايضا بروس تيري يعلق على القراءة القصيرة ويؤكد انها ليست من اسلوب مرقس البشير ويقول
ان النص القصير ليس أسلوب مرقص ولكن بالتدقيق نجد ان النص الطويل التقليدي هو ال
يختلف عن أسلوب مرقس البشير على عكس ما كان يقول النقاد سابقا (النقاد سابقا كانوا يقولوا
ان النص الطويل ليس من أسلوب مرقس ولكن ثبت العكس انه من أسلوب مرقس)
A close examination of style, however, reveals that it is not so
different in style from the rest of Mark as is sometimes claimed.

وغيرهم الكثير
فلقلة ادلتها واسلوبها الداخلي يوضح انها ليست اصيلة ولهذا فهي ليست طرف في النقاش في
التحليل الداخلي بعد هذا

السؤال المتبقي هل االدلة الداخلية تشهد للنهاية الطويلة ام تشهد علي عدم اصالتها
اهم نقطة هي اسلوب الكاتب
اوال االسلوب متتابع فنهاية عدد  8يتفق مع عدد 1
 8 69:فخرجن سريعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا
النهن كن خائفات
 1 69:و بعدما قام باك ار في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة
شياطين
 92 69:فذهبت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و يبكون
فهن كن خائفات ولمن يقلن الحد شيئا بعد كالمهن مع المالك ولكن بسبب ظهور الرب لمريم
اطمئنت وابلغت التالميذ
فسياق الكالم يؤكد اصالتها

ايضا ردا على ادعاء أن االعداد منقولة من بقية االناجيل فهي لفظيا مختلفة فلماذا الذي ينقل من
بقية االناجيل ليصنع نهاية النجيل لوقا ال ينقلها لفظا من بقية االناجيل؟
Dr. Kelhoffer وهذا تحليل دكتور كيلهوفر لجمل النهاية التقليدية

 يرد عليه بروس تيري ويقول ان هذا حدث كثي ار1  و8 البعض الذي اعترض على النقلة بين عدد
في انجيل مرقس وقدم خمس توضيحات لهذا وضرب خمس امثلة ايضا لهذا في بقية اصحاحات
االنجيل
With regard to juncture, it may be noted that the transition between
verses 8 and 9 does seem awkward. An exact parallel containing all
the features of this juncture cannot be found elsewhere in Mark;
however, the various features may be found in different transitions
between sections in Mark. In fact, the first two features are found
together several times. There are at least five other verses in Mark
which meet the following conditions: (1) the verse must begin a new
section; (2) Jesus must be the presumed subject (referred to only as
"he"); (3) the previous verse must not refer to Jesus; (4) the previous
verse must have a subject other than Jesus; and (5) the subject of the

previous verse must not be mentioned in the new section. Mark 2:13;
6:45; 7:31; 8:1; and 14:3 all meet these conditions.

ثانيا في البداية في القرن التاسع عشر قال بعض باحثي النقد النصي ان اسلوبها ليس مرقس
ولكن بالتدقيق اتضح ان اسلوبها يطابق مرقس الرسول
وهذا ما اكده بروس تيري ان االعتراضات القديمة علي بعض التعبيرات بالدراسة المدققة وجودا ان
.كلهم من اسلوب مرقس البشير
Textual critics usually object to Mark's authorship of these verses on
the basis of supposed differences of style between them and the rest
of the Gospel of Mark. However, an in depth study of the stylistic
features in question reveals that almost all of them can be found
elsewhere in Mark.
 كلمة جداد لم يستخدمهم مرقس ولكن وجد ان كلهم لهم جذور في كلمات مرقس9: فقيل

poreuomai ("go," three times, vv. 10, 12, 15), pentheo ("mourn," v.
10), theaomai ("see," twice, vv. 11, 14), apisteo ("not believe,
disbelieve," twice, vv. 11, 16), heteros ("another, different," v. 12),

morphe ("form," v. 12), husteron ("afterward," v. 14), endeka ("eleven,"

v. 14), parakoloutheo ("follow, accompany," v. 17), ophis ("serpent,
snake," v. 18), thanasimos ("deadly," v. 18), blapto ("hurt, harm," v.
18), analambano ("receive up, take up," v. 19), sunergeo ("work with,"
v. 20), bebaioo ("confirm," v. 20), and epakoloutheo ("follow, attend,"
v. 10).
 منهم استخدمهم مرقس بتركيبات مختلفة8

Poreuomai may not be used before this section, but its compounds
are used 25 times elsewhere (eisporeuomai—8 times; ekporeuomai—
11 times; paraporeuomai—4 times; prosporeuomai— once;

sumporeuomai—once); in fact poreuomai itself is a variant reading in
Mark 9:30. It is certainly no surprise to find this word used three
times in this section. Apisteo is not found elsewhere in Mark, but its
noun form apistia ("unbelief") is found not only in this section (v. 14),
but twice elsewhere (6:6; 9:24). Morphe is not found elsewhere in the
four Gospels, but metamorphoo ("transfigure, transform") is found in
Mark 9:2. Parakoloutheo and epakoloutheo are found only here in
Mark, but akoloutheo is used 19 times in Mark and sunakoloutheo
twice. Thanasimos occurs only here in the New Testament, but

thanatos ("death") is found six times in Mark and thanatoo ("put to
death") twice. Analambano is found only here in the Gospels, but

lambano is used 21 times in Mark. And although sunergeo occurs
only here in the Gospels, ergazomai is found once and ergon twice in
Mark.
وثالث كلمات من المتبقيين هي تصلح فقط لالستخدام بعد القيامة ولهذا طبيعي اال يستخدمها
مرقس قبل القيامة وهي

apisteo ("disbelieve"), endeka ("eleven"), and analambano ("take up"). It
is therefore not unusual to find these words only here in Mark
because of the subject matter.
 كلمة9:  وقال لسنا نجد فقط4 69:  الي42 695 وايضا ضرب بروس تيري مثال ب مرقس
 مثل42 695  كلمة جديدة لم يستخدمها مرقس البشير قبل00 جديدة بل نجد

Salome ("Salome," twice, vv. 40, 1), sunanabaino ("come up with," v.
41), epei ("because, since," v. 42), paraskeue ("preparation," v. 42),

prosabbaton ("the day before the sabbath," v. 42), Arimathaia
("Arimathea," v. 43), euschemon ("honorable, respected, prominent," v.
43), prosdechomai ("wait for, look for," v. 43), thnesko ("die, be dead,"

v. 44), palai ("any while, some time," v. 44; some Greek manuscripts
have a different reading—ede, "already"—reflected in the RSV and
NASV text, but both the Nestle and UBS Greek texts have palai),

doreomai ("give, grant," v. 45), eneileo ("wrap, wind," v. 46), possibly
katatithemi ("lay," v. 46; several Greek manuscripts have the simple
verb form tithemi—the 25th edition of the Nestle Greek text has

katatithemi while the 26th edition joins the UBS Greek text in reading
tithemi), latomeo ("hew," v. 46), petra ("rock," v. 46), proskulio ("roll,"
v. 46), diaginomai ("be past, be over," v. 1), aroma ("spices," v.1),

apokulio ("roll away," v. 3), anakulio ("roll away, roll back," v. 4), and
sphodra ("very, exceeding, extremely," v. 4).
 كلمة استخدمت مره واحدة في555  عدد في انجيل مرقس ال خالف عليهم يوجد::9 وايضا من
انجيله وتوزيعهم كما قدمه بروس تيري
Chapter

Number of

Number of

Hapax

Ratio

Words Used Only Once

Verses

Legomena WUOO/Verses

1

39

45

6

.86

2

16

28

3

.57

3

13

35

1

.37

4

42

41

2

1.02

5

25

43

4

.58

6

46

56

3

.82

7

41

36 *

6

1.14

8

23

38

2

.61

9

43

48 *

10

.90

10

40

52

5

.77

11

14

32 *

2

.44

12

46

44

5

1.05

13

40

37

3

1.08

14

70

72

5

.97

15

53

46 *

5

1.15

16:1-8
Subtotals
16:9-20
Totals

4

8

0

.50

555

661

62

.84

13

12

1

1.08

568

673

63

.84

 في اصحاح9.95  و3  في اصحاح2.37  هو متوسط بين9.28 ولهذا نسبة الكلمات الجديدة
. وهذا يؤكد انهم من تعبيرات مرقس البشير.95
 ينقلها ايضا بروس تيري مقسمة مقاطع وايس اصحاحاتUBS او تقسيمة اخرى في
Number of

Number of

Sections

Words Used Only Once
per Section

Number of
Verses

Total

Ratio

Hapax

WUOO/Verses

per Section Legomena

Long Ending
4

Range: 1-6; Ave. 3.25

2-5

1

.33-2.00
Ave. 1.08

Rest of Mark
37

29

Range: 0-12; Ave. 3.32

2-5

16

.00-2.40

(chapters 1-16)

Ave.

(chapters 12-16)

Ave. 1.10

Range: 1-16; Ave. 6.38

6-9

15

.88

.13-2.29
Ave.

.90

17

Range: 1-15; Ave. 8.24

10-13

15

.09-1.30
Ave.

7

Range: 8-30; Ave. 15.29

15-23

16

.74

.53-1.36
Ave. .84

 وهذا ايضا يؤكد انه اسول0.42  الي2  هو متوسط بين0.22 وايضا عدد الكلمات نسبتها
مرقس
 كلمات جديدة تتعدي1 ولكن مع مقارنة النهاية القصيرة التي هي فقط عددين وبها وتحتوي علي
 هو ضعف معدل كلمات مرقس الجديدة وهذا يؤكد ان النهاية القصيرة ليست من4.5 نسبها
.اسلوب مرقس ولكن النهاية التقليدية الطويلة هي اسلوب مرقس البشير
ايضا يقدم بروس تيري تحليل اخر وهو للرد على تكرار بعض الكلمات الجديدة في النهاية
التقليدية ويؤكد ايضا انه اسلوب مرقس
A second objection to the Markan authorship of these verses is that
three of the sixteen words in question (poreuomai, theaomai, and

apisteo) are used more than once. But an examination reveals that
this is also characteristic of Mark's style.
 اعداد متتالية فقط وتوقف:  كلمة جديدة كررهم في77 فمرقس استخدم
An analysis of words that are used more than once within a twelve verse
span of text and only within that span in Mark reveals that there are 77
such words in the undisputed verses of Mark plus 5 proper nouns. If the
selection is limited to a six verse span (the largest span actually used in

16:9-20), the number of words drops to 58 plus 3 names. The following
chart shows the distribution:

Twelve Verse Spread

Six

Verse Spread
Times Used
words
2 times

words

names

names
53

2

42

14

2

11

4

1

4

5

-

-

1

-

1

1
3 times
1
4 times
1
5 times
6 times
-

The long ending of Mark has a unique-words-used-more-than- once
to verse ratio of .25. For chapters this ratio varies from 0 for chapter
10 (with no such words) to .25 for chapter 2 (7 such words in 28
verses). For sections it varies from 0 to 1. The most notable section
is 2:18-22 with a ratio of 1 (5 such words in 5 verses: nesteuo "fast"

[6 times], numphios "bridegroom" [3 times], palaios "old" [3 times],

neos "new" [twice], and askos "wineskin" [4 times]). This five-verse
section also contains at least 7 words that are used only once in
Mark, including 2 hapax legomena. Other examples of such words
throughout Mark include the following: sporos ("seed," Mark 4:26, 27),

sunthlibo ("throng, press," Mark 5:24, 31), telones ("tax-collector,
publican," Mark 8:9, 20), and huperetes ("servant, officer, guard,
attendant," Mark 14:54, 65). Thus, this objection is not valid.

ايضا بروس تيري يشرح ان الكلمتين المعتادتين لمرقس وهما في الحال ومرة اخري
eutheos or euthus (both meaning "immediately") and palin ("again.("
 عدد اي النهاية الطويلة بل قبلهم90 فقال ان ان هاتين الكلمتين ليس فقط لم تستخدما في اخر
 وايضا. عدد ال خالف عليهم انهم لمرقس قبل النهاية الطويلة53 لم يستخدمهم مرقس في اخر
%57  مقطع اي غير موجودة في373  مقطع اول كلمة غير موجودة في:52 يقسم الي
 من المقاطع التي ال%:9  مقطع اي غير موجودة في311 والكلمة الثانية غير موجودة في
 من مقاطع انجيل%35  مقطع ال يحتوي على الكلمتين اي001 خالف عليها انها لمرقس ومنهم
.مرقس ال تحتويان علة الكلمتين الشهيرتين

A third objection is that this section does not contain some of Mark's
favorite words: eutheos or euthus (both meaning "immediately") and

palin ("again"). This is to overlook the fact that not only do the last
twelve verses of Mark not contain these words, the last fifty-three
verses do not contain them. Looking at Mark as a whole, there are
650 sets of twelve consecutive verses, not considering the last twelve
verses. Out of these, 373 sets do not contain euthus or eutheos; that
is, more than 57% do not have them. Also, 399 sets do not contain

palin; that is, more than 61% do not have this word. And finally, it
may be noted that 229 sets do not contain euthus, eutheos, or palin;
that is, more than 35% do not contain any of these words. It is hardly
an objection to say that the last twelve verses are in the same
category with more than one-third of the sets of twelve consecutive
verses in the rest of the book.
فايضا هذا يناسب اسلوب مرقس البشير
ولهذا قال بروس تيري انه ال يمكن استخدام التعبيرات اللغوية كدليل على ان النهاية الطويلة
ليست من اسلوب مرقس بل على العكس
ففي المقابل هناك كلمات كثيرة تؤكد انه اسلوب مرقس

وندرس هذا معا بامثلة من بعض االلفاظ
1 العدد
πρωι
morning, 6
Mat_16:3, Mar_1:35, Mar_11:20, Mar_13:35, Mar_15:1, Act_28:23
early, 4
Mar_16:1-2 (2), Mar_16:9, Joh_20:1
اتت ستة مراة في مرقس ومره واحده في متي ومره واحده في اعمال ومره واحده في يوحنا

apistia ("unbelief," v. 14; also found in Mark 6:6; 9:24 and in Matthew
13:58),

Σκληροκαρδια σκληροκαρδιαν
sklerokardia
Total KJV Occurrences: 6
hardness, 3
Mar_10:5, Mar_16:14

heart, 2
Mar_10:5, Mar_16:14
واتت اربع مرات في انجيل مرقس ولم تاتي في اي مكان اخر واتت مره واحده بتصريف اخر في
متي
Mat_19:8

Θανασιμον
مميتا
92 67  وايضا مرقس98 69: اتت مرقس

khru,ssw
(14 times in Mk, 9 times in Mt, 9 times in Lk)
to. euvagge,lion
(8 times in Mk, 4 times in Mt)
kti,sij
(only in Mk, 10:6, 13:19)
kaino,j
(5 times in Mk, 4 times in Mt, 3 times in Lk, 2 times in Jo)

G732
ωστος

arrhostos
Total KJV Occurrences: 5
sick, 4
Mat_14:14, Mar_6:5, Mar_6:13, Mar_16:18
جائت مره واحده في انجيل متي وثالث مرات في انجيل القديس مرقس

evpiti,qhmi
(8 times in Mk, 7 times in Mt, 5 times in Lk, 2 times in Jo)
kalw/j
(6 times in Mk, 2 times in Mt, 4 times in Lk, 4 times in Jo)
pantacou/
(once more in Mk 1:28, else only once in Lk 9:6)

ايضا ليس نفس اللفظ بل تصريفاته
νιστημι
1 69: الذي جاء في
3 , 57 6 94 , 9 6 92 , 07 6 1 , 40 6 5 , 94 6 0 جاء بمشتقاته فى انجيـل مـرقس فـى
, 34 6 92 , 39 6 8 , 52 6 92 , 05 6 90 , 03 6 90 , 34 6 92 , 39 6 1 , 0: 6
35 6 9 , :2 6 94

Κλαιω
الذي جاء في 92 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى 70 6 94 , 38 6 5 , 31 6 5

Κηρυσσω
الذي جاء في 95 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى 1 6 94 , 90 6 : , 38 6 9 , 31 6 9 , 7 6 9 , 4 6 9
02 6 5 , 45 6 9 , 92 6 93 , 3: 6 7 , 94 6 9 , 02 6 9: ,

ε αγγελιον
الذي جاء في 95 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مـرقس فـى 6 8 , 1 6 94 , 92 6 93 , 95 6 9 , 94 6 9 , 9 6 9
01 6 92 , 35

Βαπτι ω
الذي جاء في 9: 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى 4 6 9 , 31 6 92 , 38 6 92 , 1 6 9 , 8 6 9 , 5 6 9
4 6 7 , 94 6 : , 8 6 9 ,

Σω ω

الذي جاء في 9: 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فـى , 4 6 3 , 39 6 95 , 02 6 93 , 93 6 93 , 0: 6 92
03 6 5 , 50 6 92 , 5: 6 : , 34 6 5 , 08 6 5 , 32 6 95 , 35 6 8

Χειρ
الذي جاء في 98 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فـى 8 , 5 6 7 , 3 6 7 , 0 6 7 , 5 6 : , 0 6 : , 03 6 5
6 9 , 39 6 9 , 4: 6 94 , 49 6 94 , 9: 6 92 , 43 6 1 , 39 6 1 , 05 6 8 , 03 6
43 6 1 , 07 6 1 , 03 6 8 , 30 6 7 , 49 6 5 , 5 6 3 , 3 6 3 , 9 6 3 , 49

χω
الذي جاء في 98 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مـرقس فـى 6 4 , 03 6 4 , 97 6 4 , 95 6 3 , 91 6 0 , 97 6 0
1 , 97 6 8 , 9: 6 8 , 5 6 8 , 0 6 8 , 9: 6 7 , 38 6 : , 3: 6 : , 98 6 : , 42
3 , 0: 6 3 , 00 6 3 , 92 6 0 , 05 6 99 , 00 6 99 , 03 6 92 , 09 6 92 , 52 6
97 6 1 32 6 3 , 01 6

ο ρανος
الذي جاء في 91 69:

جــاء بمشــتقاته فــى انجيــل مــرقس فــى , 09 6 92 , 99 6 8 , 34 6 7 , 49 6 : , 99 6 9
6 93 , 39 6 93 , 07 6 93 , 05 6 93 , 39 6 99 , 32 6 99 , 0: 6 99 , 05 6 99
30 6 4 , 4 6 4 , 92 6 9 , :0 6 94 , 30

Δε ιος
الذي جاء في 91 69:
جــاء بمشــتقاته فــى انجيــل مــرقس فــى 6 95 , :0 , 94 , 3: 6 90 , 42 6 92 , 37 6 92
5 6 9: , 07
σημε ον
الذي جاء في 02 69:
جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى 97 6 9: , 00 6 93 , 4 6 93 , 90 6 8 , 99 6 8
وكلمة
ولو كانت هذه االعداد كتبها كاتب اخر كيف ذكر الفاظ بهذه الدقه لم يذكرها غير البشير مرقس
ويتفق اسلوبها معه

ايضا الجمل
فيقول البعض ان هناك  8جمل لم يستخدمهم مرقس

prote sabbatou ("first [day] of the week," v. 9), ekballo apo or ekballo
para ("cast out from," v. 9), oi met' autou genomenoi ("those having

been with him," v. 10), etheathe hup' ("was seen by," v. 11), meta

tauta ("after these things," v. 12), pasa ktisis ("all creation, every
creature," v. 15), kalos echein ("to have well, to get well, to recover,"
v. 18), men oun ("on the one hand therefore," v. 19).
 وهم ال: 69:  الي40 695  عدد من مرقس90 ولكن كما وضح بروس تيري اننا لو اخذنا
خالف عليهم انهم لمرقس سنجد تسع تعبيرات لم يستخدمهم مرقس في بقية انجيله

ede opsias genomenes ("now evening having come," v. 42), ginosko
apo ("know from," v. 45), proskulio epi ("roll on," v. 46), he thura tou
mnemeiou ("the door of the tomb," twice, vv. 46, 3), lian proi . . .
erchomai ("come very early," v. 2), mia ton sabbaton ("[day] one of the
week," v. 2), en tois dexiois ("on the right," v. 5), stolen leuken ("white
robe," v. 5), me ekthambeisthe ("Be not affrighted, Do not be amazed,"
v. 6).
واكد ان هذا في الحقيقة ايضا يشهد السلوب مرقس البشير
ولكن باالضافة الي هذا يوجد اربع جمل مميزة لمرقس وهم

eis agron ("into the country," v. 12; also found in Mark 5:14; 6:36, 56;
13:16), kerusso to euaggelion ("preach the gospel," v. 15; also found
in Mark 1:14; 13:10; 14:9), en to onomati mou ("in my name," v. 17;

also found in Mark 9:38), and epi . . . cheiras epitithemi ("lay hands
on," v. 18; also found in Mark 8:25).
فيقول بروس تيري ان هذا ايضا يؤكد انها تعبيرات مرقس
This is additional evidence that this last section is in Mark's style.
ايضا يوضح بروس تيري تعبير اول االسبوع الذي استخدم فيه تعبير
πρωτηG4413 FIRST "DAY" σαββατουG4521 OF THE WEEK
هو ليس اسلوب يوناني اكثر ولكنه ارامي وموجود كثي ار في التلمود ولهذا لو كان الكاتب شخص
يوناني االصل لكتب ميا تون ساباتو  ton sabbatonبروتي سبتو ولكن هذا التعبير يؤكد انه
من اسلوب مرقس الذي يعرف ارام وهي لغته االولي.
فهي مثل من يتكلم عربي ويقول يوم بداية االسبوع بدل من ان يقول اليوم االول لالسبوع
ولهذا اكد بروس تيري انه يرفض من يدعي ان النهاية الطويلة لغويا ليست من اسلوب مرقس اي
انه يؤكد بوضوح انها لمرقس البشير لغويا
Terry, Bruce. 1976. Another Look at the Ending of Mark. Firm

Foundation 93 (Sept. 14).

ايضا سياق االفكار يتفق مع تلخيص مرقس .لو كان كما ادعي البعض ان هذه االعداد منقوله
من باقي االناجيل كيف يختلف اسلوب الكاتب مع باقي االناجيل في هذه االعداد ويتفق مع
اسلوب مرقس البشير ؟

اال يجب ان نراها تتفق لفظا وفك ار وتعبي ار مع االعداد التي اخذت منها؟
مثل موضوع مريم المجدلية
االعداد 99-1 69:
 1 69:و بعدما قام باك ار في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة
شياطين
 92 69:فذهبت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و يبكون
 99 69:فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا

نصها مختلف في
متي
 9 608و بعد السبت عند فجر اول االسبوع جاءت مريم المجدلية و مريم االخرى لتنظ ار القبر
 0 608و اذا زلزلة عظيمة حدثت الن مالك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج الحجر عن
الباب و جلس عليه
 3 608و كان منظره كالبرق و لباسه ابيض كالثلج

يوحنا
 9 602و في اول االسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باك ار و الظالم باق فنظرت الحجر
مرفوعا عن القبر
 0 602فركضت و جاءت الى سمعان بطرس و الى التلميذ االخر الذي كان يسوع يحبه و قالت
لهما اخذوا السيد من القبر و لسنا نعلم اين وضعوه

ونالحظ اختالف االسلوب

االعداد 93 -90
 90 69:و بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الثنين منهم و هما يمشيان منطلقين الى البرية
 93 69:و ذهب هذان و اخب ار الباقين فلم يصدقوا و ال هذين

لوقا
 93 604و اذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة
اسمها عمواس
 94 604و كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث

 95 604و فيما هما يتكلمان و يتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه و كان يمشي معهما
 9: 604و لكن امسكت اعينهما عن معرفته
 97 604فقال لهما ما هذا الكالم الذي تتطارحان به و انتما ماشيان عابسين
 98 604فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس و قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم و لم
تعلم االمور التي حدثت فيها في هذه االيام
 91 604فقال لهما و ما هي فقاال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتد ار في
الفعل و القول امام اهلل و جميع الشعب
 02 604كيف اسلمه رؤساء الكهنة و حكامنا لقضاء الموت و صلبوه
 09 604و نحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل و لكن مع هذا كله اليوم له ثالثة ايام
منذ حدث ذلك
 00 604بل بعض النساء منا حيرننا اذ كن باك ار عند القبر
 03 604و لما لم يجدن جسده اتين قائالت انهن راين منظر مالئكة قالوا انه حي
 04 604و مضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء و اما هو فلم
يروه
 05 604فقال لهما ايها الغبيان و البطيئا القلوب في االيمان بجميع ما تكلم به االنبياء
 0: 604اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا و يدخل الى مجده

 07 604ثم ابتدا من موسى و من جميع االنبياء يفسر لهما االمور المختصة به في جميع
الكتب
 08 604ثم اقتربوا الى القرية التي كانا منطلقين اليها و هو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد
 01 604فالزماه قائلين امكث معنا النه نحو المساء و قد مال النهار فدخل ليمكث معهما
 32 604فلما اتكا معهما اخذ خب از و بارك و كسر و ناولهما
 39 604فانفتحت اعينهما و عرفاه ثم اختفى عنهما
 30 604فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق و يوضح لنا
الكتب
 33 604فقاما في تلك الساعة و رجعا الى اورشليم و وجدا االحد عشر مجتمعين هم و الذين
معهم
 34 604و هم يقولون ان الرب قام بالحقيقة و ظهر لسمعان

وباقي االعداد ايضا تثبت اختالف االسلوب

والرد على اعتراض انها يعرف مريم المجدلية بانه الذي اخرج منها سبع ارواح رغم انه ذكرها في
عدد واحد ايضا يناسب اسلوب مرقس البشير الذي ذكر في مرقس  9: 63سمعان بطرس رغم ان
اسم بطرس ذكر كثي ار قبل هذا
ايضا نجده يعرف هيرودس الذي قطع راس يوحنا في  9: 6:رغم انه عرف هيرودس جيدا ايضا
قبل هذا
وايضا تكرر االسلوب في  97 63و  0: 67وهذا االسلوب مميز جدا لمرقس الرسول ويسموه
باسلوب العودة للوراء  flashbackفيكون انه ذكر مريم المجدلية بانه الذي اخرج منها سبع
اروح هو يؤكد انه اسلوب مرقس وليس من اضافة اخر لم يكن يحتاج ان يقول هذا.

النقطة االخري المهمة
العدد في  8ينتهي بلفظ جار
فخرجن سريعا وهربن من القبر ألن الرعدة والحيرة أخذتاهن .ولم يقلن ألحد شيئا ألنهن كن
خائفات.
καιG2532 AND ε ελ ουσαιG1831 [G5631] HAVING GONE OUT ταχυG5035 QUICKLY
εφυγονG5343 [G5627] THEY FLED αποG575 FROM τουG3588 THE μνημειουG3419 TOMB.
ειχενG2192 [G5707] δεG1161 AND POSSESSED αυταςG846 THEM τρομοςG5156 TREMBLING
καιG2532 AND εκστασιςG1611 AMAZEMENT, καιG2532 AND ουδενιG3762 TO NO ONE

ουδενG3762 ANYTHING [GLIT. NOTHING] ειπονG2036 [G5627] THEY SPOKE, εφοβουντοG5399
[G5711]

γαρG1063 FOR THEY WERE AFRAID.

 فاذا كان مرقس يكتب بشارة وليس.وتعبير خائفات صعب بل شبه مستحيل ان تنتهي به سفر
فقط سفر فكيف ينتهي البشرة بتعبير خوف؟
هذا اكد لمفسرين وعلماء كثيرين ان ال يعقل ان تكون هذه هي النهاية التي من ارشاد الروح
 بل حتى من ال يؤمن انه مكتوب بوحي من الروح القدس ال يقبل ان تكون هذه نهاية.القدس
بشارة
 انها نهاية غير مقبولة لغوياCrown with glory فيقول توماس هوالند في كتاب
ايضا يقول ويالند والكر في تعليقه علي تعبير خائفات انه نادر جدا ان ينتهي كتاب بتعبير جار وال
يمكن ان تكون بشرى سارة تنتهي بهذا
وينقل والكر كالم نوكس الذي يقول ان هذا ال تستحق القبول
Knox writes:
"To suppose that Mark originally intended to end his Gospel in this way
implies both that he was totally indifferent to the canons of popular storytelling, and that by pure accident he happened to hit on a conclusion which
suits the technique of a highly sophisticated type of modern literature. The
odds against such a coincidence (even if we could for a moment entertain
the idea that Mark was indifferent to canons which he observes

scrupulously elsewhere in his Gospel) seem to me to be so enormous as
not to be worth considering. In any case the supposition credits him with a
degree of originality which would invalidate the whole method of form"criticism.

الدكتور القس فهيم عزيز األستاذ بكلية الالهوت األنجيلية فى مدخله للعهد الجديد يقول 6
"العدد  8الذي يظن العلماء أنه نهاية اإلنجيل ال يصلح أن يكون نهاية  ،فالترجمة الحرفية له
تنتهي بكلمة "ألنه" و ال يعقل أن ينتهي كتاب هكذا ،وليس ذلك فقط ،بل كيف يمكن لمرقس وهو
اإلنجيلي الذي يظهر رسالة اإلنجيل في أول كتابه وأن ملكوت قد جاء بنهي هذا الكتاب نفسه
بوصف حالة النساء بأنهن كن خائفات – إن المنطق ال يقبل ذلك.
المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز  ،ص 039

سبب الحذف
هل النهاية التقليدية اصلية ام مضافة.
لو كانت مضافة كان سهل تفسير ادلة اضافتها

يعلق والكر على محاوالت كثيرة ( 7محاوالت) الدعاء ان النهاية الطويلة هي تاليف او تجميع من
بقية االناجيل لتكون مضافة ولكنه بعد تحليل مطول يقول كل هذه النظريات غير محتملة
Overall all theories like this are quite improbable.
وايضا يؤكد على هذا االمر
James Edward Snapp, Jr. 2007
لو كانت محذوفة فهل يوجد سبب معقول للحذف؟ وما هو سبب الحذف؟
يوجد عدت احتماليات للحذف
اوال كما قال بعض الباحثين مثل جيم سنابس ان سبب الحذف هو يوسابيوس القيصري الذي كان
نصف اريوسي وكثير من اراؤه مرفوضة .وهو ما نراه من تعليقه في كتاب  Ad Marinumفي
االشكالية التي كانت في رايه بين نهاية انجيل متى وعدم رؤية مريم المجدلية للمسيح عند القبر
ولكن المسيح ظهر للمريمتين معا
انجيل متى 08
 9 608و بعد السبت عند فجر اول االسبوع جاءت مريم المجدلية و مريم االخرى لتنظ ار القبر
 0 608و اذا زلزلة عظيمة حدثت الن مالك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج الحجر عن
الباب و جلس عليه
 3 608و كان منظره كالبرق و لباسه ابيض كالثلج

 4 608فمن خوفه ارتعد الحراس و صاروا كاموات
 5 608فاجاب المالك و قال للمراتين ال تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب
 : 608ليس هو ههنا النه قام كما قال هلم انظ ار الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه
 7 608و اذهبا سريعا قوال لتالميذه انه قد قام من االموات ها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه
ها انا قد قلت لكما
 8 608فخرجتا سريعا من القبر بخوف و فرح عظيم راكضتين لتخب ار تالميذه
 1 608و فيما هما منطلقتان لتخب ار تالميذه اذا يسوع القاهما و قال سالم لكما فتقدمتا و امسكتا
بقدميه و سجدتا له

وبين بداية عدد  1الذي يبدا ويقول انه او االسبوع ظهر لمريم المجدلية اوال
انجيل مرقس 9:
 8 69:فخرجن سريعا و هربن من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم يقلن الحد شيئا
النهن كن خائفات
 1 69:و بعدما قام باك ار في اول االسبوع ظهر اوال لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة
شياطين
 92 69:فذهبت هذه و اخبرت الذين كانوا معه و هم ينوحون و يبكون

 99 69:فلما سمع اولئك انه حي و قد نظرته لم يصدقوا
فقال تعبير ان بعض النسخ اليوناني ال توجد بها االعداد اذا هو كان له غرض في التخلص من
االختالف الذي لم يفهمه بادعاء ان انجيل مرقس ما بعد عدد  1المختلف عن انجيل متى في رايه
هو غير موجود فيكون بهذا تخلص من هذه المشكلة التي كانت في رايه .ولو ربطنا هذا بان
الكثير من االبحاث التي تقول ان السينائية والفاتيكانية هما نسختين من الخمسين نسخة التي
كان يشرف علي نسخها يوسابيوس بناء على طلب االمبراطور قسطنطين
فلم يكن يوسابيوس بالرجل الالهوتي ،لكنه دخل في الجدال األريوسي ،وقدم تنازالت كثيرة الهوتيه
فحسب شبه أريوسي .كان له دوره الفعال
لكي يكسب األريوسيين ومجاملة لإلمبراطور قسطنطينُ ،
في مجمع قيصرية المحلي المرفوض الذي أعلن أرثوذكسية عقيدة أريوس ،وان كان قد طلب من
أريوس الخضوع ألسقفه .في عام 305م ُعقد مجمع محلي ُحرم فيه يوسابيوس لرفض الصيغة
اإليمانية المعارضة لألريوسية .وقع على قانون اإليمان النيقوي إلرضاء اإلمبراطور .لكنه لم
يستخدم في كتاباته عقيدة الهوموأوسيوس (الهومو أوسيوس)  ،Homoousiosأي مساواة اآلب
واالبن في الجوهر ،وكان له دوره في مجمع صور سنة 335م الذي حرم البابا أثناسيوس.
وهو اظهر ايمانه بما يعرف بالتدريجية في الثالوث
subordinationism
وبالطبع هذا فكر مرفوض ولهذا حرمته الكنيسة سنة  305م

وكما ذكر كثيرين من المؤرخين المستشار الالهوتي لإلمبراطور 6ان قسطنطين كلف يوسابيوس
بان يقوم بعمل خمسين نسخه للعهد الجديد في االسكندريه لينشرها وبالفعل قام يوسابيوس بذلك
ولهذا هذه النسخ الخمسين غير مطمئن لفكرها كثي ار
والمفاجئة انه قال كثير من علماء النقد النصي بان السينائية والفاتيكانية هما نسختين من هذه
النسخ الخمسين ولهذا هاتين النسختين من زمن واحد واالثنين دفنتا غير متاكلتين وهذا كان يفعل
بالنسخ المرفوضة المليئة باالخطاء سواء بسبب الفكر الغير دقيق او بسبب كثرة االخطاء التي
يفشلوا في تصحيحها
وايضا بافتراض حسن النية في النسخ ولكي اكون ايضا واضح ان هناك قاعده ذكرها بروس
متزجر ان سرعة انتاج المخطوطات تاتي علي حساب الدقة فالن هذه المخطوطات كان مطلوب
بناء علي اموامر االمبراطور ان تتم في اسرع وقت فلهذا جائت مليئة باالخطاء علي عكس
مخطوطات النص البيزنطي التي كانت تتم في االديره بقدسية عالية وتاني وتستغرق وقت طويل
وقد ذكر سوتير " لقد أتفق جميع العلماء على ان هاتين المخطوطتين هما من ضمن المخطوطات
الخمسين التى قدمها يوسابيوس القيصرى النصف اريوسى للملك قسطنطين " المرفوضه النها
خرجت من بؤرة شبه اريوسية
ورغم ذلك يجب ان نفهم ان ما فعله قسطنطين هو امر رائع النه ليس بسهل فقيمة مخطوطة مثل
السينائية من اجرة الناسخ (  05دينار في  922سطر ) مع تكلفة الجلود هي تقريبا 32,222

دينار في هذا الزمان فثمن الخمسين مخطوطه هو مليون ونصف دينار وهذا المبلغ في هذا
الزمان ضخم جدا ال يتحمله اال امبراطور
بل لو ربطنا هذا ايضا بان السينائية كا يقول معلقين كثيرين على االربع صفحات التي تغيرت هو
ان الذي قام بتغيرها هو المشرف على النسخ )اي يوسابيوس) وليس الناسخ نفسه
In Codex Sinaiticus, the four pages on which the last part of Mark
(14:54-16:8) and the first part of Luke (1:1-56) are written constitute
a cancel-leaf (to picture this, think of a four-page church bulletin,
folded in the middle). That is, they are not the pages written by the
copyist who wrote the surrounding text of Mark and Luke. Someone
(probably the scriptorium-supervisor who oversaw the production of
the codex) removed the original pages, re-wrote the text they
contained, and then inserted the new, re-written pages....
The supervisor who made Sinaiticus' replacement-pages seems to
have been closely associated with the same scriptorium which
produced Vaticanus. One of several indications of this is that the
ornamental decoration at the end of the Gospel of Mark in the cancelleaf in Sinaiticus is remarkably similar to an ornamental decoration at
the end of Deuteronomy in Vaticanus. So the evidence from Vaticanus

and Sinaiticus, while ancient and valuable, attests only to one narrow
channel of the text's transmission.
بهذا نكون عرفنا بوضوح سبب المشكلة ومن قام بالحذف وفي اي زمان وباكثر من دليل في
الشاهدين االساسيين السينائية والفاتيكانية.
ودليل اكثر ان السينائية والفاتيكانية من مدرسة نسخ واحدة هو الختامات االتية
تعليق شخصي لي في هذه النقطة وهي ان يوسابيوس بالفعل له دخل في هذا االمر ولكن ليس
مصدره بل فقط ساعد على انتشاره .بمعني ان هذه النهاية التقليدية المنتشرة في كل مكان قبل
واثناء يوسابيوس قد تكون فقدت في مخطوطة يعرفها يوسابيوس اذا الخطا قبل يوسابيوس ولكنه
بسبب االلخالف الذي شرحته سابقا هو ليتخلص منه مال الي تاييد المخطوطة الوحيدة الخطأ
ورفض الكم الضخم الصحيح وعمل على نشر قراءة الحذف في نسخة الخمسين الذين منهم
السينائية والفاتيكانية الذين يعتبروا اقدم مخطوطتين لقراءة الخذف.
ولكن هذا ايضا يعني ان هناك سبب لخطأ فردي قبل يوسابيوس الذي استغله يوسابيوس ونشره.

ثانيا البعض يفسره بان انجيل مرقس هو في الترتيب القديم اخر االناجيل فكان الترتيب اثنين
تالميذ من االثني عشر متى ويوحنا واثنين من الرسل السبعين لوقا ومرقس ولهذا مرقس كان في
تجميع االربع اناجيل هو االخير واخر صفحة التي تتعرض للتاكل بسهولة هي التي بها االعداد
من  1الي 02

Some manuscripts of the Gospels arrange the Gospels in the order
Matthew-John-Luke-Mark (so that the apostles' Gospels were placed
first). In this order, the last page was vulnerable to damage.
ومثال على هذا ما حدث في مخطوطة  038:التي تكلمت عنها سابقا وغالبا ايضا مخطوطة
324
واعتقد هذا هو السبب والذي جعل يوسابيوس يتمسك به كدليل لنشر عدم وجود قراءة

ثالثا البعض يفسره بان السبب هو ان مرقس بسبب االضطهاد كان كثير التنقل فهو توقف في
مرحلة عند عدد  8واضطر يغادر المكان بسبب االضطهاد الروماني ولكنه عاد واكمل بقية االعداد
الحقا ولكن كان في اثناء ذلك تم نسخ انجيله بدون النهاية التي كتبها بعد النسخ وانتشر النسخ
التي ال توجد بها النهاية في مصر .والبعض يفسر انه عندمى اتى لمصر نسخ بها النهاية
التقليدية التي كتبها مرقس رفضوها النهم لم يتعودوا عليها.

رابعا البعض مثل جون برجون سنة  9879م يفسر بان انجيل مرقس كان من االناجيل االساسية
التي تقراء في مصر في ليلة عيد القيامة في القرون االولي الميالدية وكان يقراء من مرقس 695
 43الي  8 69:مثل االن وليرشد القارئ كان يكتب كلمة تيلوس التي تعني انتهي مقطع القراءة

ولكن بعض النساخ خطأ ظنوا ان هذه الكلمة تعني نهاية االنجيل وباقي االعداد هي اضافة فكانوا
ينسخوا الي عدد  8فقط.
والذي يؤكد ذلك في رايهم ان بعض المخطوطات التي بها النهاية القصيرة والطويلة هي بها رمز
) (Ψفي نهاية عدد  8وهذا عالمة انتهاء فصل القراءة

خامسا البعض يقول ما يشبه السبب الثاني ولكن هو انه بعض البرديات مكتوبه على الوجهين
وبعض النساخ الغير مدققين لم ينتبه الي خلفية البردية التي تحتوي على االعداد من  1الي 02
وهذا جعله يتوقف في النسخ عند 8

اذا يوجد اكثر من سبب عقالني واقعي وقد يكون عدة عوامل تداخلت معا
وبناء على ذلك نطبق قواعد التحليل الداخلي
اوال قاعدة

The reading which could most easily have given rise to the other
readings is best.
القراءه التي هي بوضوح السبب في بقية القراءات هي االفضل
وهذه القاعده هي من انتاج تشندورف وهي القراءه االفضل هي التي تفسر بقية القراءات

وكثيرين يعتبرون هذه القاعده هي االساسيه في التحليل الداخلي وتسمي ايضا
Corollary
ودرسنا معا بوضوح ان ال يوجد سبب مناسب لناسخ ان يضيفها ولكن يوجد عدة اسباب للحذف
اذا القراءة التقليدية هي االصح
وايضا تتفق معها قاعدة

The reading which could have given rise to the others accidentally is
best.
القراءه التي تكون السبب في اخطاء اخري هي االفضل
وهي قالها كيلي مكارتر بطريقه
Look first for the unconscious error
تبحث اوال عن الخطأ الالارادي .

القراءة الطويلة تتماشي مع اسلوب مرقس البشير سواء لغويا او سياق الكالم وبناء على قاعدة

) The reading most in accord with the author's style ( and vocabulary
is best.
القراءه التي تتماشي مع اسلوب الكاتب هي االفضل

وهي قاعده مهمة ولكن تحتاج خبره النه يحتاج دقه في تمييز اسلوب كاتب السفر فعلي سبيل
المثال اسلوب يوحنا دائما يقول الحق الحق اقول لكم فعندما نجد اختالف في قراءه عدد احدهم به
الحق اقول لكم واالخر الحق الحق اقول لكم يكون الذي يتماشي مع اسلوب الكاتب هو الصحيح
وهو الحق الحق اقول لكم
ولكن يجب ان تطبق بحزر وتقارن بالتقليد
وهي مهمة ومفيده جدا ايضا في اختيار االفعال الصحيحه الن الكتاب لهم اسلوب مميز في
تصريفات االفعال ولكن يجب ان يكون اسلوب الكاتب مدروس جيدا
وبناء عليه تكون القراءة الطويلة هي الصحيحة
وايضا تشابهها قاعدة

The reading which best fits the context or the author's theology( and
ideology ) is best.
القراءه التي تناسب الفكر الالهوتي للكاتب هي االفضل
واعتقد القراءة الطويلة مناسبة لفكر مرقس البشير بوضوح

ايضا قاعدة

The reading which is counter to ecclesiastical usage is best.

القراءه التي تخالف االستخدام الكنسي هي االفضل
وهي قاعده وضعها ابرهارد نستل وتطبق علي ايضا الفصول والنهاية هنا تخالف ترتيب القراءات
الكنسية ليلة القيامة فهي الصحيحة.

ايضا قاعدة

The reading which resembles Semitic usage is best.
القراءه التي تشابه االستخدامات الساميه ( للغات ) هي االفضل
الن كتاب العهد الجديد هم ناطقين باالراميه ويكتبوا اليونانية فالقراءه التي تميل الي استخدام
كلمات ساميه ( عبريه وارامية ) مخالفه لليوناني هذا هو تعبيرهم ولكن النساخ هم يونانيين فقط
في معظم االحوال فقد يميلوا الي تصحيح ذلك
بمعني لو وجد قراءه تكتب كلمه قريب نطقها الي االرامي او العبري وقراءه اخري بيونانيه سليمه
فغالبا االولي هي االقرب الي الصحه
وذكرت سابقا ان العدد  1به تعبير بروتى سبتو وليس ميا تون سبتو وهذا يؤكد ان الكاتب جذوره
ارامي وهذا ينطبق على مرقس البشير وهذا يؤكد ان النهاية التقليدية اصلية وصحيحة.

وايضا قاعدة

The reading which has the truest sense is best.
القراءه التي لها الحس المصدق هي االفضل

اذا االدلة الخارجية والداخلية معا يجزمان باصالة الخاتمة التقليدية من عدد  1الي 02

مالحظة .اني وضعت وقت كثير لهذا الرد ولم يكن عن عدم حكمة بمعنى اني لم انساق لمحاوالت
الشيطان ليضيع وقتي من خاللهم ولكن فعلت هذا للبسطاء الذين كذبوا عليهم المشككين وتالعبوا
بمسامعهم الواكد للقارئ كذبهم وتدليسهم لهذا اضفت صور الكتب نفسها
ولكن لن استجيب لمحاوالت الشيطان التي ستحدث بعد هذا في المستقبل الضاعت وقتي للرد على
فقط مجموعة من تدليس وكذب ليس له أصل في الكتب .فان حاول المشككين ان يدلسوا بتسجيل
اخر او ملف مكتوب او غيره سواء عن هذا الموضوع او عن موضوعات أخرى وذكروا أسمي
لدفعي الضاعة مذيد من الوقت لن أضيع دقيقة حتى ألعيرهم أي اهتمام اال لو بدؤا باعتذار عن
كل جملة دلسوا فيها وكذبوا وقدمت صور من الكتب التي تشهد بتدليسهم .هؤالء الكذبة في كل
دقيقة تكلموها ونطقوا جملة او اثنين دلسوا فيها وكذبوا اما بقول اشياء ليس لها اصل او او بذكر
عكس الحقيقة او بذكر نصف الحقيقة واخفاء النصف االخر

المهم يختم المشككين كالمهم بمجموعة من االسائات لشخصي كما علمهم رسولهم وقرانهم  .وهذا
ايضا ال يهم ولكن الشئ الغريب يقولوا عن ضعفي اني شخص جاهل ثم يطلبون مناظرة اليس هذا
شيء غريب؟ يطلبون مناظرة شخص جاهل في وصفهم؟
ولكن اقول النخلة المرتفعة المليئة بالتمر يلقيها الصبية بالحجارة.
فاجيب 6ال اناظر الذين يدلسون بهذا القدر من التدليس الني ال اتعامل مع كذابين وبخاصه ان
كان دينهم يحلل لهم الكذب في ثالث حاالت وايضا المعاريض التي هي ممدوحة في دينهم ولكن
ارحب بكل من ياتي ليسال في اي موضوع تكلمت فيه مهما كانت خلفيته او حتى لو كان مدلس
الن الكتاب المقدس علمني
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الرج ِ
ِ
له ِفي ُقلُوِب ُكم ،مستَِعد َ ِ ِ
ب ِ
اء
الر َّ
ِّسوا َّ
اإل َ
س َب ِب َّ َ
ِّين َدائما ل ُم َج َاوَبة ُك ِّل َم ْن َي ْ
ْ ُ ْ
سأَلُ ُك ْم َع ْن َ
َب ْل قَد ُ
الَِّذي ِفي ُكمِ ،بوَداع ٍة و َخو ٍ
ف،
ْ َ َ َ ْ
فمن ياتي ويسال اهال وسهال به
ولكن المباحثات الغبية امرني الكتاب ان اجتنبها
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اجتَِن ْبها ،عالِما أ ََّنها تُولِّ ُد ُخصوم ٍ
ات ا ْل َغ ِب َّي ُة و َّ ِ
ات،
احثَ ُ
السخيفَ ُة ْ َ َ
َوا ْل ُم َب َ
َ َ
َ
ُ َ
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النام ِ
اتَ ،وا ْلم َن َاز َع ُ َّ
اجتَِن ْب َها ،أل ََّن َها َغ ْي ُر
َوأ َّ
وم ُ
احثَ ُ
وسي ُة فَ ْ
س ُ
َما ا ْل ُم َب َ
ابَ ،وا ْل ُخ ُ
ات ا ْل َغ ِب َّي ُةَ ،واألَ ْن َ
ات ُ
ُ
ص َ
افع ٍة ،وب ِ
ِ
اطلَة.
َن َ َ َ
ارجوا ان يفهموا وال يحرجوا انفسهم بتكرار الطلب فيسمعون نفس االجابة اني لن اهبط الي
مستوى المدلسين.

والمجد هلل دائما

