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 املقدمة

من رشور أنفسنا ومن سيئات  اىلونعوذ باهلل تع ،ونستعني به ونستغفره ،نحمده رب العاملني احلمد هلل

وأشهد أن ال  ،واهلل ال هيدي القوم الظاملني ،                    ومن ي ضلل فال هادي له ،                    من هيده اهلل فال م ضل له ،أعاملنا

بن مريم عبد اهلل اوأشهد أن عيسى  ،عبده ورسوله     دا  وأشهد أن حمم ،ال رشيك له حدههلإ إال اهلل و

  .وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ،ورسوله

ََ َفَوَيلََ» :يف كتابه اخلالد املحفوظ هلالج لجيقول اهلل   َ  َ  َََ ََيَكَتَبوَن َلََََّلَيَن  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  ََلَكَتََٱَ    َ ََ َبََََ ََبََ 
َ
َأ
 
َهََََ ََيَقولَوَن ََثَم َ  ََيَديهََم َ  َ َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ ََ ََذاَ 

ََمَنََعنَدَ  َ َ  َ َ  َ َ َلََيَشََتَواََبَهََََ  ّلََلََٱَ   َ
 َ ََ   َ  َ  َ ََ َثَمَناََقلَيَٗلَََفَوَيَلَلََهمَمََمَََۦَ    َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ ََكَتَبَتََاَ   َ  َ  َ  ََ

َ
َأ
 
ََ َيَديَهَمََوَوَيَلَلََهمَمََمَََ   َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ ََيَكَسَبوَنََاَ   َ َ  َ  َ  َ  َ٧٩» (1) 

رب   < هبذا الدعاء الرقراق:ح صالة الليل تيفت × كان النبي حممد
ب  ج  م  ر      الل ه 
يل  و      ائ ي                

ائ  م يك         ل  و 
اف يل     إ                          ْس  

األ    و 
ات  و  م  ر  الس 

       ف اط 
              

  ال غ       
اِل          ر ض  ع 
اد ة     ي             ه  الش  يام      ني                   ن ت  حت  ك م  ب     أ                   ب  و 

ب اد    ف 
     ع 

          
ين       ون  اه د  ف 

 َي  ت ل 
ان وا ف يه                ك 

        
ام                

   ل 
ت ل ف                اخ 

ن  احل  ق  ب  
             ف يه  م 
اء     إ         ذ ن ك     إ           ى م ن  ت ش 

               ن ك  َت  د 
ت ق يم     إ              م س 

اط   
             ىل  ِص 

    
     <(2)  

 :بعد أماثم 

يف كتاب  مع   ي  أن بمكان من الصعب      إن ه :قلت وإن     دا  كثري ج اليهود والنصارىحريف الواقع يف كتب      الت  

بة واملتداخلة                     مئات املواضيع املتشع   هويقع حتت ،عليه مئات األدلة         الت حريففهذا ،  !    غا  ال أكون مبال ،احدو

 .يف كثري من األمور

عن         مقاالت   أكتبسنوات أن  عزمت منذ قد، واجلميع أهنا حمرفة ىلد     فا  شهرية معرو     صا  لكن هنا  نصو

ألسباب خاصة، وكان من          وتوقفت   (3)19:28عن حتريف نص متى      دا  واح       مقاال          فكتبت   ،هذه النصوص

                                                           
 .79سورة البقرة  1

 .770صحيح مسلم، رقم  2

  pL-U7ax4https://wp.me/P القول السديد يف حتريف نص التعميد 3
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 إنجيلمن  21أشهر التحريفات> اإلصحاح ن عبذة <ن ـضمن النصوص املعدة يف هذه السلسلة املعروفة ب

أن اإلصحاح مضاف حمرف،  صفحة تناولت فيه األدلة التي توضح 27يف     ا                 فكتبت مقاال  صغري ،يوحنا

تناقشنا يف و. (1)خوةاألمر عىل بعض اإل                                   نفيس االختصار يف هذه السلسلة، فعرضت            اشرتطت  عىلوكنت 

عن رشطي         فرجعت   ،التفصيلومزيد من األدلة إىل أن املقال حيتاج  البعض أىور ،    فا  نآاملذكور  أمر املقال

 يف        ونظرت   .سة كاملةادر إنجيل يوحنامن  21عىل دراسة اإلصحاح         وعزمت   ،-االختصار– األول

الدراسة الكاملة ألول مرة يف املكتبة فكانت هذه  ملثل هذه الدراسات، ماسة بحاجة هي فإذااملكتبة العربية 

لت -وهلل احلمد- العربية وربام اإلنجليزية قول مبني يف حتريف هذا  :فهي بحق ،القول يهاف          فقد فص 

ت مني الكثري من الوقت واجلهد ومراجعة مئات       وأخذ   ،قصارى جهدي يهاف          قد بذلت  و ،اإلصحاح

جتد إجابته هنا وإال  21حول اإلصحاح  سؤالَيطر ببالك        أن ه الوأظن عزيزي القارئ  .الكتب املسيحية

من إنجيل  21حتريف اإلصحاح  كل األدلة عىل الدراسة تذكربكل بساطة هذه يف هذه الدراسة بفضل اهلل. 

 ناوضحو يكتبه الكاتب األصيل، وِلمن اإلنجيل      يا               يكن جزءا  أصل وِلمضاف باعرتاف اجلميع  نهأو يوحنا

كل هذه األمور بحيادية  نااقشون .ىومت أضافهن الذي                      لامذا أضيف اإلصحاح وم   ناذكرعىل ذلك، و األدلة

من األمور     ا  نا كثريصححبل  .كل ذلك بمراجع مسيحية خالصة .النصارىعىل اعرتاضات  نادورد ،تامة

أن تالميذ يوحنا هم من أضافوا اإلصحاح> هل هذه املتداولة يف احلوار اإلسالمي املسيحي منها: <

 الدراسة.ه يف هذه تعرفاملعلومة صحيحة؟ هذا ما س

وهذه احلقيقة  .باعرتافهم الكتاب املقدسللشك حتريف                بام ال يدع جماال   تثبتفهذه الدراسات وغريها 

فيه ثر                 وال نقد نيص وال ع   نقديةسات ايف عرص كان ال يوجد به در     نا  قر 14منذ  القرآن الكريمالتي أعلنها 

، فبعد مرور مئات ×اء واملرسلنينبيأخرب الوحي هبذه احلقيقة خاتم األ نامإعىل الكثري من املخطوطات، 

                                                           
 .حفظه اهلل تعاىل األخ عبد الرمحن الرشقاوياألستاذ أيمن تركي حفظه اهلل تعاىل و  1
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 القرآن الكريمبصدق  -محاهلبلسان -دون يشهو احلقيقة هالنصارى أنفسهم يعرتفون هبذنجد السنوات 

  .أنه كالم اهلل عز وجلو

 يهافف ،هذه النصوص دراسة متعمقة لدراسة خوة الباحثني املسلمنيوأدعو اإل نتهز هذه الفرصةأف

 ولامذا؟ فدراسة ى؟ومت ؟ن الذي حرف   م   :الشهرية التي يرددها النصارى سئلةاأل ناإلجابات الكاملة ع

ثراء إىل إخوة الباحثني فمن هنا أدعو اإل كثري من التساؤالت، نالكاملة ع اإلجابة يهابتعمق ف ينهعنص ب

فقد تكون هذه  ،الناس إىليف إيصال احلق  مقرصينال نكون  ىحت املكتبة العربية بمثل هذه الدراسات

ر .احلق إىل يف وصوهلمعقبة  سئلةاأل  هبذه الدراسة.      قمت   عىل تبليغ احلق لكل الناس ي   من      صا      وح 

 بحثيف أي م أستدل وِل ،نفسهميقوم عىل الدليل من كتب النصارى أ         قرائيا  است     يا  علم     جا  منه يهاف    ت  اتبع

املعلومات كام  توعرض        حمايدا  أكون  حاولت قدر املستطاع أنو،     قا  هذه الدراسة بكتاب إسالمي مطل من

 ةمهم أراها نيكانت ال تعجب الكثري لكن وإنلذلك فضلت أن تكون الدراسة باملراجع املصورة  ،هي

فالكثري يكتب بدون مراجع مصورة ونحن  ،وال بأس بالتنوع ،يف أبحاثنا    ا  ها كثرياألسباب عديدة ذكرن

لوضعها يف       يها  وج       سببا   ولعل استخدام اإلخوة هلذه املراجع املصورة يف احلوارات يكون ،نكتب باملراجع

التي ليس هلا عالقة  االقتباسات أما ،وقد اخرتت املراجع املصورة اخلاصة بصلب املوضوع ،البحث

 املرجع. عرضدون  هبا تاكتفيفبصلب املوضوع 

 ِل يأنن ذلك سببو ،           أو اختزاال  يف غري موضعه                                         عزيزي القارئ يف مباحث هذه الدراسة تفصيال  ىقد تر

ل        فمثال : ،تفصيلإىل الأنه حيتاج  أرىام في تل         ، بل فص  يف أمر منترش يف الكتب اإلسالمية أو املنتديات      أفص 

 >من خالف تالميذ يوحنا وما يدور حوهلم< القول، يهاف تل         لذلك فص   أحديذكرها  ِل >شهادة ترتليان<

ظهورات املسيح <،     دا  مع أنه أمر هام ج يف الكتب اإلسالمية هيأخذ حق ِلألنه تفصيل إىل األمر حيتاج 

تأيت فرصة ثانية يف  ربام الهذا األمر، ف تفصيل                               تأخذ حقها يف البحث فكان يب عىل   ِل >ينهاوالتناقض ب
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من اجلهد يف                                بني الباحثني، ويعلم اهلل كم بذلت   املشهور واملعروف فهو هتاختزلما  ماأو ؛الكتابة حوهلا

 أتفربام أخط جا باالستنتاَتاخلطأ، فهنا  أمور أخذ عنذلك أين معصوم  ىلكن ليس معن ،هذه الدراسة

تبليغي، ويعلم أنه سيجد  إىليف هذه الدراسة فليسارع      طأ  ن يد خ                         أرجو من القراء الكرام م   فإين ،يهاف

    ومجيع اآلراء بصدر رحب. قبل النقد البناء واالقرتاحاتأ     ضا  لذلك، وأي     با  رح     را  صد

، وال    ا           أوال  وأخريهلل  احلمدإمتام هذه الدراسة ف توفيقه يفعىل  حده أشكر اهلل عز وجل وفإينويف اخلتام 

احلبيب <حممد شاهني  اذيوعىل رأسهم: أستخوة الذين ساعدوين يف هذه الدراسة كل اإل     ضا  أي نسىأ

يل بعد اهلل عز      نا  فكانا عو ،اىلاحلبيب <معاذ عليان> حفظه اهلل تع اذيوأست ،اىلاعب> حفظه اهلل تع     الت  

أخي  نسىوال أ ،أن تكون يف ميزان حسناَتام فأسأل اهلل ،من أسباب إمتام هذه الدراسة       سببا  و وجل

صحاح التعمق يف دراسة هذا اإل ونح    ام  مه     زا  مه حافكان كالعبد الرمحن الرشقاوي> فقد < املجتهداحلبيب 

  ذه الدراسة الكاملة.هب هىانتالذي 

 ذلك )أسأل اهلل أن يكون     يا  بمراجعة األبحاث لغو    ام  ئاالذي أتعبه د (1)>ىفصططالب م ىفصطمواألخ <

                                              > الذي قام مشكورا  بمراجعة الكتاب مرة ثانيةمدحت حممد هنداويوأستاذنا الكبري< يف ميزان حسناته(،

من     ا  كثري                           > مصمم الغالف. وقد استفدت  حسنيفي صطوشيخنا اجلليل <أبو معاذ م               فجزاه اهلل خريا ، 

 )أسأل اهلل أن يكون ذلك يف ميزان حسناته(. .كتاباته

 ،تنري الطريق للباحثني عن احلقأن و ،وهيدي هبا الضالني ن يريد اهلداية؛   م  ه الدراسة أسأل اهلل أن هيدي هبذ

 .الكريم ههلوج    ة  خالص اوأن يعله

ــار األثـــعم وـه/ أبـوكتب  ريـ

 ـه 1441القعدة  ذيمن  18

                                                           
   www.zmislamic.comمدير موقع شبكة زاد املتقني اإلسالمية:  1
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 يدمته

 إنجيل يوحنامن  21باإلصحاح      فا  ، نضع يف هذا التمهيد تعريقبل الدخول يف تفاصيل هذا البحث

 وباهلل التوفيق. ،الدراسة إىلكمدخل  النصارىوكذلك أمهيته عند 

 من إجنيل يوحنا نيوالعشراحلادي  حصاا اإلالتعريف ب 

 العربية من لفاندايكويتكون حسب ترمجة ا 21 هو هرقيموت احلايل (1) إنجيل يوحنا خر إصحاح يفآهو 

 21) ويبدأ بقول الكاتب ،الفاندايكيف ترمجة  قطع املتوسطمن امل     با  ويقع يف صفحة واحدة تقري ،   ا  دعد 25

ر     أ   ا           ب ع د  هذ  ](: 1: لت ال       أ ي         ظ ه 
ه  ل  وع  ن ف س  ا ي س        ض 
ي ة                          ر  ط رب    ع ىل  ب ح 

                       م يذ 
ي اء     أ     و  ](: 25:21) وينتهي بقوله[       ر          ش          أ خ 

ة   ري 
ث       ك 
ن ع ه        ،  ا         ص  وع  ت        إ ن           ي س  ة ، ف ل س  د 

اح  ة  و  د 
اح  ب ت  و 

ت                 ك 
          

          
ع     أ       ظ ن     أ       ه  ي س    ن ف س 

اِل                    ن  ال ع 
           . ني 

. آم     ال ك ت ب  امل  ك ت وب ة 
                            ] 

 املتاحة.( 2)هكذا الفصل يف مجيع الرتمجات العربية واإلنجليزية 

 :حمتويات اإلصحاح

<يف إنجيل يوحنا بخالف األناجيل  للمرة الثالثة طربية ةريبحعىل  يف اجلليل ظهورللْسد  :حيتوي عىل

ــــ1) سمكة 153 ـل            معجزة صيد  هنا  يف سياق هذا الفصل  >كام سيأيت اإلزائية األخرى ، وتأكيد حب (14ـ

ــ15وتسليمه اإلرسالية ) ،ثالث مرات بعد إنكاره ليسوع واستعادته ملكانته ليسوع بطرس ــ تنبؤ ال، و(17 ـ

ــ18) من أجل يسوع     دا  شهي يف سن الشيخوخة بطرسبموت   تعليق عىل مستقبل التلميذ احلبيبال، و(23ـ

ــ 21) ليسوع كام يزعمون  .(3) (25ـــ24) نجيل كام يزعمونإلوشهادة اجلامعة ل (22ــ

                                                           

                                                      األخرى <متى، مرقس، لوقا>، ي نسب إىل القديس يوحنا الرسول                                                                       رابع األناجيل املعروفة لدي النصارى اليوم، َيتلف جذريا  عن األناجيل الثالثة  1

 . كام يقولون                        الذي كان تلميذا  للمسيح

 وكذلك املخطوطات واخلالف األشهر عدم وجود كلمة <آمني> يف بعض املخطوطات. ،مع اختالف طفيف يف ترمجة وتركيب بعض العبارات2

ــ اإلنجيل ــ رشح إنجيل يوحناالكنز اجلليل يف تفسري دي، إد. وليم انظر:  3 ــ 3، جممع الكنائس يف الرشق األدنى ، جـ بولس الفغايل،  ، 317، صـ

 .381ترمجة البطريركية الامرونية، جامعة الروح القدس الكسليك، صــ ،21، صــ 5ة، جــ ي، املكتبة البولسالكتاب املقدس املدخل إىل
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  ىعند النصار حصاا اإلأهمية 

  !ىل نص اإلنجيلإ وهفاضأ لام وإالبال شك،  النصارى عند     دا  هذا اإلصحاح مهم ج

 :األمور هذه جملها يف     ن ن  يمكننا أ اإلصحاح؟ اهذام أمهية ف

 ،وظهوره للتالميذ الصلباملزعومة بعد  يسوعقيامة اإلصحاح من ضمن الرباهني التي تؤيد  :     أوال  

وقد ذكرها يف إنجيله  !لقيامة والظهورعىل اشاهد عيان ليسوع هذه شهادة من تلميذ حمبوب  إن يقولونو

والعرشين من البشارة  احلادي صحاحاإلأول أهداف  إن] :باركيلوليم يقول األستاذ  صحتهاكدليل عىل 

  (1)[قيامة الرب يسوع من األموات باجلسدهو تأكيد حقيقة الرابعة 

فهو يذكرها  ،الرابعة بحقائق عظمى للكنيسةاألخري يتقدم كاتب البشارة  صحاحاإليف هذا ] :    ضا  ويقول أي

، وهو يصدر قيامة الرب يسوع من بني األموات، وهو يذكرها بعمومية رسالتها وشموهلا للعاِل أمجع بحقيقة

بل أن بطرس هو الراعي الكبري  ،متنافسني يف جمال اخلدمة والكرامة ويوحنا ليساأمامها ما يؤكد أن بطرس 

 كو1 قرأ هذا النص من بولسايف املسيحية  املسيحقيمة قيامة  تعرف ىحتو  (2)[ويوحنا هو الشاهد الكبري

إ ن  ] 17: 15           و 
  ِل 
    ، يح  ق د  ق ام 

                ي ك ن  امل  س 
ن ك م     إ             ف ب اط ل                !       ن ت م     أ  .           يام  ط اي اك م   خ 

              ب ع د  يف 
         ](3) 

 صحاحاإلكذلك و، ذكر يف األناجيل األخرى   ت  والظهور  القيامةحادثة فما املشكلة هنا؟  :قائل قد يقول

 ،الظهور هذا     ير   ِلالكاتب  فإن وكذلك ؛يف أن هذا نص مقدس املشكلة تكمنولإلجابة نقول:  .الذي قبله

إنجيل القيامة والظهور مضاف باتفاق العلامء يف كالم باقي التالميذ عن  والحظ هنا أن فكيف يصفه؟

قيامة وظهور  تثبت حتى إنجيل مرقسوهناية  21 صحاحاإلفهل أضافت الكنيسة  ،مرقسجيل إنو وحناي

 يسوع؟

                                                           
ــ 2جــــ  ،)ترمجة: الدكتور عزت زكي( دار الثقافة، ،يوحنا، تفسري العهد اجلديد بشارة وليم باركيل 1  .558، صـ

 .567املرجع السابق، صـ  2

 حسب: ترمجة الفاندايك. 3
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فهذه األحداث املهمة مبنية عىل  .له بعد اإلنكار الثالثي املسيحوتوبته وقبول  بطرسعودة  :    يا  ثان

: ال وجود لتوبة بطرس بكل بساطةالنتيجة  !يف األصل؟ يوجد هذا اإلصحاح ِل نإفامذا ، 21اإلصحاح 

 مع غياب هذا اإلصحاح؟                       فكيف حت  ل هذه اإلشكالية هنا  شك يف قبول املسيح لبطرس!وبالتايل 

أثر هذا النص يف ون بعد األزمة بحسب االختصاصيني،    و              شك يف أنه د   ال 21فالفصل ] :ميشيل بريدريقول 

يسوع القائم من بني  منحهبل ي ... إنه يسعى إلعادة املكانة لسمعان بطرس     غا  بال    ا  اجلامعة اليوحناوية تأثري

بل ربام يكون  ،يف هذه النقطة     دا  اإلصحاح مهم جف (1)[عويااألموات رسالة إدارية بحسب النموذج الر

 كام سيأيت. !أضيف من أجلها

<دراسة نقدية حول كاتب  يف كتايب تكام بين .صحاحاإل يعتمد النصارى عىل هذاعرفة الكاتب مل :    ثا  ثال

ذ  ] 24:21من هذا اإلصحاح  ستوحىمالكاتب اسم معرفة  فإن (2)إنجيل يوحنا> ي  ا     ه  و  الت ل م يذ  ال ذ                          ه 

ه    ذ         ي ش 
    د  ِب 
ذ   ا      ك ت ب  ه  ن ع ل م  ا              و  ق     أ               . و  اد ت ه  ح  ه  حمع أن النص ال ي [                    ن  ش   به النصارى يستدل ،اسم الكاتبب    رص 

هذه القصة هي ]: صحاحاإلوهو يعلق عىل يقول  باركيلوليم  إن حتى !يوحنا الرسولعىل أن املقصود هنا 

  (3)[واحدة من األدلة الناصعة القوية عىل أن يوحنا احلبيب هو كاتب البشارة الرابعة

( ويرون أن هذه 24نجد ذلك يف هناية اإلصحاح عدد ) .اإلنجيل شهادة اجلامعة لصدق كاتب :    عا  راب

 موت يوحنا روهنا  أمور أخرى تبني أمهية اإلصحاح كتربي !شهادة من الكنيسة لصحة إنجيل القديس

  !اإلنجيل أو نحذف منه؟ إىلضيف       أن ن   الطبيعيفهل من  ،   ام  مه اإلصحاح يكن ِل إن ىوحت .    مثال 

 أمهيته.  تعرفأضيف اإلصحاح عرف لامذا ا: ةاخلالص

                                                           
 .45صـ  ،األب سامي حالق اليسوعي( :، دار املرشق، )ترمجةبطرس األول بني الرسلميشيل بريدر وآخرون،  1

 R9-U7ax4http://wp.me/Pالرابط التايل  إليكقراءة وحتميل الكتاب ل 2

 .555، صـــ 2جـــ  ،)ترمجة: الدكتور عزت زكي(دار الثقافة،  ،، تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل 3
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من إجنيل يوحنا 21 حصاا اإلال يعرف  العالمة ترتليان  
ـــــ 160) (1)ترتليانالعالمة  ــ ـــ ــ ردوده عىل  أحديف  ؛ يذكرنيالثاين والثالث امليالدي نيعلامء القرن ( من 240 ــ

قوية  يف صفعة ،الوحيدة لإلنجيلاخلامتة  هي اعىل أهن إنجيل يوحنامن  20 صحاحاإلاهلراطقة هناية  أحد

 :يتيقول اآلحيث  25الفصل  (1)ضد بركسياسيف كتابه ، وذلك 21صالة الفصلأعىل وجه من يتمسك ب

                                                           
الالتينية  وأبيعتربه البعض  :املسيحيني الالتني الكتابأحد أهم < كوينتوس سبتيموس فلورينس ترليانوس>                ترتل يانوس وهو: العالمة ترتليان أو 1

يف  <الثالوث>كلمة  من الالتني أول من أستخدموأول من كتب يف الدفاع عن املسيحية بالالتينية، يصفه البعض بالعظيم والعبقري، وهو ، الكنسية

أول من أطلق مصطلح وبشكل واضح،  >التاميز األقنومي< أول من رشحو، <أقنوم>أول من أستخدم كلمة واحلديث عن األقانيم اإلهلية الثالثة!، 

، وحكم عليه القديس جريومو يوسابيوس القيرصيعليه املؤرخ  ىثنوأكان يتقن الالتينية واليونانية، وعىل األسفار املسيحية،  العهد اجلديد

، منشورات ترتوليانوس القرطاجير: األب جورج رمحة، عتنق فكرها، انظاو املونتانيةتأثر ببدعة و، أغسطينوسو هيالري أسقف بواتييهباهلرطقة 

نظرة ، كنيسة مار جرجس ـ اإلسكندرية، تادرس يعقوب ملطي، العالمة ترتلياناملركز الرعوي لألبحاث والدراسات ــ لبنان، أنطون فهمى جورج، 

علم اآلبائيات ، جوهانس كواستن، 32اإلسكندرية، صــ  ، كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج ـشاملة لعلم الباترولوجي يف القرون الستة األوىل

موسوعة آباء . عادل فرج عبد املسيح، 378، 270، صـ  2، جـ (د. جرجس كامل يوسف :ترمجة)، مركز باناريون للرتاث اآلبائي، "باترولوجي"

ـــ رت، املطران كريلس سليم بس181، 173بولسية، صـــ ، منشورات املكتبة الآباء الكنيسة. د. أسد رستم، 154، صــ 2، دار الثقافة، جـ الكنيسة س ـ

نصوص خمتارة املرتمجة بالعربية،  به، أو مقدمات كت350، 327، منشورات املكتبة البولسية، صــ تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةوآخرون، 

ضد ، مراجعة القمص تادرس يعقوب ملطي، مكتبة مار جرجس سبور تنج، (أنطونيوس أنبا راهب من دير :ترمجة)، من كتابات العالمة ترتليان

، مكتبة مدرسة اإلسكندرية، )ترمجة وتقديم: أجمد رفعت رشدي(، تربج النساء، دير سيدة محاطورة ــ لبنان، بخصوص بركسياس ـ ضد هرموجانس

 .58، 57، صــ (بريدي ىند ترمجة:)الثقافة،  ، دارقصة الكتاب املقدسقانون العهد اجلديد انظر: ف. ف. بروس ـــ وآخرون، 

 مالحظات:

، مع العلم أن الكثري من الباحثني نظرة شاملةاعتمدنا هنا ما جاء يف كتاب و ترتليانهنا  تضارب بني الباحثني يف تاريخ ميالد ونياحة  .1

 م! 220يقولون إنه ال يمكن أن يكون قد عاش بعد 

يف اجليش الروماين؛ بخالف الكثري من اآلباء والكتبة يف عرصه وبعده ال نعرف إال     ا  ه كان قائداأن أب تعود معرفة اسم ترتليان بالكامل إىل  .2

 اللقب.                      اسمه فقط بل أحيانا  

يف بعض تعاليم الثالوث وسقوطه يف البدعة،  بسبب انحرافه           أو قديسا       أبا   ترتليان الكنيسة األرثوذكسيةالكنيسة الكاثوليكية وال تعترب  .3

تاب الالتني! ي                                                   القديس جريوم اعتربه كاهنا  مع أن كتابات ترتليان ال تدع                                                             ذلك، لكن ال خالف بني النصارى أن ترتليان من أعظم الك 
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م ن وا                  هذه األشياء قد ك   كل إن بالقول ينهع >يوحنا< ولذلك كله فقد اختتم هذا اإلنجيل] ت ؤ 
           تبت <ل 
وع     أ                     ن  ي س 

< 
 
يح  اب ن  اَّلل 

و  امل  س    ه 
 
             

           ](2) 

 

                                                                                                                                                                                                                        
مصطلحات كثرية  هخدم املجمع فيم( بل است325) نيقيةقبل جممع  وأول وأكرب رشح للثالوث ضد بركسياس أهم أعامل ترتليانوس العقائدية 1

ـــ210) أن زمن كتابته عام الباحثونيذكر و ،من هذا الرد يف رشح عقيدة الثالوث ، ذكر بركسياس(، وقد اختلف الباحثون يف شخصية 211 ـ

 .انظر املراجع يف اهلامش السابق ،الرومانية من ترتليان، والبعض ذكر أنه ملك عىل مقاطع يف اإلمرباطورية ةالبعض أنه شخصية ومهية افرتاضي

 .141، مكتبة مدرسة اإلسكندرية، )ترمجة وتقديم: أجمد رفعت رشدي(، صـــ ضد بركسياس ـ ضد هرموجانسترتليانوس اإلفريقي،  2
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ذكر اإلنجيل  سببهذا هو ] نصه: ما التفسري املسيحي القديمنص ترتليان يف  ميشال نجمالدكتور  يرتجمو

 (1)[.اهلل ابن... لتؤمنوا أن يسوع هو املسيح  ن   و               ن منها ما د     و         أنه د   يف اخلامتة

 
                                                           

، 4جامعة البلمند، جـ ، منشورات التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس ــ العهد اجلديد )إنجيل يوحنا()مرتجم(،  األب الدكتور ميشال نجم 1

 .452صـــ 
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بالذي ذكره خر ليس له عالقة آيتحدث عن يشء  21 صحاحاإلف 20 صحاحاإلهو يقصد هناية     ا  عطب

 .اإلنجيل اتمن ضمن هناي أهنااإلنجيل يف حد ذاته بل يقصد  يقصد هنايةال  نهإ :قائل ربام يقولو !ترتليان

 ] قول:ت     فا  نآالنص املذكور  رجم منها        التي ت   ةموسوعة آباء ما قبل نيقي إن: نقول 

 Wherefore also does this Gospel، intimate that these  ,at its very termination 

things were ever written، if it be not، to use its own words، that you might 

believe that Jesus Christ is the Son of God? John 20:31 Whenever ، therefore، 

you take any of the statements of this Gospel, and apply them to demonstrate 

the identity of the Father and the Son] (1) 

 

                                                           
1 ANF4. Tertullian .Against Praxeas. Chapter 25  
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 إىل ةتكن مقسم ِل العهد اجلديدأن أسفار  االعتباربمع األخذ ، هنايته أقىص :فالنص يقول هنا

  .شك هناية اإلنجيل فهو يقصد بال، لذلك ترتليان زمن يف (1)صحاحاتإ

تأيت يف املرتبة  اقتباسات اآلباء     أن  فمن املعروف يف نفس الوقت، حمرجة وحمرية  ترتليانشهادة ن أ واحلق

وهذا  .ب من الذاكرةاقتباس األ :منها ،لعدة أسبابذلك يرجع و (2) مصادر نص العهد اجلديد يف خريةاأل

                                                                              غري مؤثر يف شهادة ترتليان، ألن ه هنا ال يقتبس بل يشري إىل نص أمامه، وتكمن خطورة هذه  سببال

ا شهادة لنهاية اإلنجيل فهي ليست جمرد اقتباس عادي!يف الشهادة  يقتبس من  ترتليان فهل كان                                                   أهن 

، به ةخاصنسخة من يوحنا أن لديه  25-21لقد أثبت يف الفصول ، بل من الصعب إثبات ذلك ؟الذاكرة

نه يقاطع نفسه يف إحتى  ط؛بالضب 17:20يوحنا اقتباس  االقتباس من قبل هذا هىانت، فهو قد يقتبس منها

قتبس ا نهإ بل ،لديه ةمن نسخ     يا  مما يدل عىل أنه يقتبس حرف ؛اتعليق حوهلاللإلدالء ب عدادمنتصف تلك األ

 ترتليانوهذا دليل قوي عىل أن  اقتباسات حرفية،كلها تعترب  (3) مرة 115 حوايل يف كتابه إنجيل يوحنامن 

  .31 ــ 30: 20 فصلالبتنتهي  إنجيل يوحناكان يملك نسخة من 

وهو أن اقتباساته  ،كان يملك نسخة ختتلف عن إنجيل يوحنا احلايل ترتليانن هنا  دليل قوي آخر عىل أو

     ذا  تلمي البعضالذي يعتربه  (4)سنوكربياالقديس من اإلنجيل ختتلف بشكل ملحوظ عن اقتباسات 

اقتباسات العالمة ترتليانوس الواردة يف ] :باسيليوس املقاري الراهب يقول .وكان يصفه باملعلم لرتتليان

                                                           
              املتبع حاليا  السفر إىل إصحاحات  تقسيم ا، أم>يوسابيوس القيرصي<من القرن الرابع  ــ إعداد، فقرات أقدم تقليد وصلنا عن تقسيم األناجيل إىل 1

 .49، 48، دار الكتاب املقدس ـ مرص، صـ ، تقديم الكتاب املقدسإسطفانوس، انظر:  عبد املسيح  >ستيفن النجتون< عىل يد عرش  13فمن القرن 

 . اقتباسات اآلباء.3. الرتمجات القديمة 2. املخطوطات اليونانية 1اجلديد:  نص العهدمصادر  2

، مكتبة مدرسة اإلسكندرية، )ترمجة وتقديم: هرموجانسضد بركسياس ـ ضد ترتليانوس اإلفريقي،  :حسب إشارات اهلوامش من املرتجم، انظر 3

 أجمد رفعت رشدي(.

له اهتامم بالرد عىل اهلراطقة  ؛ من أعظم األساقفة يف القرن الثالث امليالدي،ةقرطاجن( أسقف 250ـــ  200القديس سيسيليوس كربيانوس ) 4

 .197، صــ 2، موسوعة آباء الكنيسة، جـ 236شاملة، صـ  ةاذ، انظر: نظر                                                تأثر كثريا  بكتابات ترتليان وكان يصفه باملعلم األستو والوثنيني،
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القديس كربيانوس مما يرجح انتشار  يهاخمتلفة عن الرتمجة التي اعتمد عل ىأخركتاباته واضح أهنا عن ترمجة 

ما هي  :سؤالوال (1)[ترمجات خمتلفة بالالتينية للكتاب املقدس يف عرص مبكر يف قرطاجنة وقبل روما

 صحاحلإل يها ف   رش     ي   ِلالتي و !(2)     دا  عد 7258قتبس منها االتي و ؟النسخة التي كانت بني يدي ترتليان

يقول  ،الرتمجة الالتينية القديمةحتدثنا املصادر املسيحية أن الرتمجة املستخدمة يف زمن ترتليان هي  .21

وقد أمكن احلصول  ...أقدم ترمجة التينية للكتاب املقدس متت يف مدينة قرطاجنة ] :رهبان دير األنبا مقار

 وجودوكذلك يؤكد بعض الباحثني  (3) [عىل أجزاء كبرية من هذه الرتمجة من كتابات ترتليان وكربيان

ذلك أن ترتليان كان يستخدم  إىل؛ أضف (4)الالتينية يف زمان ترتليان  إىلكتاب مقدس كامل مرتجم 

رهبان دير األنبا بل يدعي ، (5) حد ما عىل الكلامت األصلية إىلنه حيافظ إ :الذي يقول عنه النقاد الغريب

،     دا  هذا القول مبالغ فيه ج     عا  طبو (6)لألناجيل! النصوص األصليةخمطوطات  ترتليان كان يملكأن  مقار

 ،(7)ضاعتالقديمة الرتمجات الالتينية من  األوىل ةالنسخبكل بساطة ون ألنثبت ذلك أن حن ال نستطيع نف

أن اقتباسات عىل النقاد  معظممع           مع ذلك ي  و املخطوطات األصلية للكتاب املقدس؛ مثلها مثل باقي

مبارشة من كان يرتمجها بنفسه رتتليان بام هي ترمجات خاصة وإنترتليان ليست من ترمجة التينية 

إنجيل يوحنا  يهاوبعد ترتليان يوجد ف قبل املخطوطاتوالربديات أن كل  إىل ذلك أضف. (8)اليونانية

                                                           

  .204، دار جملة مرقس، صـــ دراسات يف آباء الكنيسةالراهب باسيليوس املقاري،  1

 .72، مكتبة األخوة، صـ وحي الكتاب املقدسيوسف رياض،  2

 . 116، دار جملة مرقس، صــ الكتاب املقدس نفكرة شاملة ع رهبان دير األنبا مقار، 3

 .226صــ  ،، دار الثقافةقصة الكتاب املقدسف. ف. بروس،  ،140، الرابطة الكتابية، صــ مقدمات يف الكتاب املقدسبولس الفغايل، 4

 .140 بريدي(، صــ ى، دار الثقافة، )ترمجة: ندقصة الكتاب املقدسف. ف. بروس وآخرون، 5

 .107، دار جملة مرقس، صـ الكتاب املقدس نفكرة شاملة ع ،رهبان دير األنبا مقار 6

 .226 بريدي(، صــ ى، دار الثقافة، )ترمجة: ندقصة الكتاب املقدسف. ف. بروس وآخرون،  7

8 Jacobus H. Petzer, “The Latin Version of the New Testament,” p. 121 
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أو  بداية القرن الثالثبخ     ؤر          التي ت   (1) 66الربدية هي  21 صحاحاإل يهاوأقدم بردية جاء ف ،21 صحاحاإلب

 ليان ينقل من نسخة لديه فهيترت لو كان بالطبعو .قد تكون معاِصة لرتتليان التي م(200) هناية الثاين

 صحاحاإلينقل من نسخة أقدم، فهل كان يملك ترتليان نسخة ختلو من كان  فقد نإذ 66الربدية أقدم من 

  .    دا  جي بل يتقنهام ترتليان فهامن يعرافاللغت؟ الالتينيةبأم  ،اليونانيةب؟ لغتهاثم ما هي  !ربام ؟تصل إلينا ِل 21

ومضمونه  ،توصلت إليه من خالل دراستي ملوقف ترتليان حد ما قد حيل اإلشكال إىل حتليل مقبول هنا 

وهي التي ، 21 صحاحاإلكانت ختلو من  إلينا تصل ِليف القرن الثاين التي  املخطوطات اليونانية القديمةأن 

التي  الرتمجات الالتينيةيف  فكان اإلنجيل ؛21 صحاحاإلترجم منها ترتليان أو نقل منها اإلنجيل بدون 

ويف  .21 صحاحاإللو من خت يف املخطوطات القديمة املفقودةمن بعض املسيحيني و     يا  فرد           كانت عمال  

القديس جاء عندما ترتليان  نسخة بعد ،يف املخطوطات اليونانية 21 صحاحاإلتم إضافة هذه الفرتة 

استعان باملخطوطات اليونانية  جريومن أن ويذكر الباحثإذ  ،(3)الرتمجات الالتينية القديمةونقح  (2)جريوم

عن      نقال  الالتينية إىل 21 صحاحاإلفهل جريوم هو الذي أضاف  (4)الرتمجات الالتينية القديمةيف تنقيح 

أن مجيع النقاد  ولكن ينقض هذا االحتاملقبل هذا احلل!       قد ي  واملحتمل ذلك،  من ؟املخطوطات اليونانية

                                                           
تم العثور عليها بمرص و ،146صفحة من أصل  100يوجد منها و ،كانت نسخة كاملة لإلنجيل أهنايرجح و ،قدم الربديات إلنجيل يوحناأمن  1

 ،خالف كبري يف حتديد تاريخ الربدية  وهنا  ،75               جدا  من الربدية     ا  وقريب                                                ويعترب نصها األسايس خليطا  بني النص السكندري والغريب، 1952عام 

ن  من النقادف غلب النقاد عىل أهنا من النصف األول من القرن أالقرن الرابع، لكن  ن يؤخرها إىل   م   مومنه ،يف القرن الثاين    ا  مبكر    ا  يعطيها تارَي    م 

، فهيم 38، صـــ األنبا رويس بالعباسية ،خمطوطات الكتاب املقدس بلغته األصلية: شنودة ماهر إسحاق، انظر    ا .ميالدي 200سنة حوايل بعد الثالث 

 .136دار الثقافة، صــ  ،قصة الكتاب املقدسف. ف. بروس وآخرون، ، 119، دار الثقافة، صـ د اجلديداملدخل إىل العهعزيز، 

س  القديس 2  .263نظرة شاملة، صـــ  انظر: .صاحب أهم ترمجة التينية <الفوجلاتا>وعظم اآلباء الغربيني، أ( من 419ـــ  345جريوم )ـ          هريونيم 

 .81مكتبة األخوة، صـ ، وحي الكتاب املقدسيوسف رياض،  3

، دار جملة الكتاب املقدس نفكرة شاملة ع ، رهبان دير األنبا مقار،86، دار الكتاب املقدس، صـ تقديم الكتاب املقدس، إسطفانوسعبد املسيح  4

 . 117صـ  مرقس،
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كان هنا  خمطوطة إلنجيل  هنإذا القول هال يمنع و ؛    دا  مضاف يف وقت مبكر ج 21 صحاحاإل إنيقولون 

،     ضا  أيهنا  احتامل آخر معقول و .قرطاجنة يف وقت مبكر إىلنقلت  21 صحاحاإليوحنا كانت ختلو من 

         أن  هنا  يؤيد هذا القول و ،يقبله كإضافة لإلنجيل ِللكن  21 صحاحاإلوهو أن ترتليان كان يعرف 

نام ذكر إيذكر أنه أقتبس من إنجيل يوحنا  ِللكن  ،إىل موت التلميذ احلبيب ليسوعفيه يشري  لرتتليان     سا  اقتبا

هذا االقتباس  ونتجاهل ترتليان أخطأ إنقول بكل بساطة النستطيع  قد .(1)ويصفها بالشطط شائعات

الكاتب يد غري ب 21 صحاحاإلذلك وهنا  شبه إمجاع بني النقاد عىل إضافة نستطيع كيف ولكن  !برمته

 !(2)األصيل 

وهي هنا ضد شهادة  ،اليونانيةللمخطوطات هو حتديد القراءة األصلية يف علم أن السلطان األعىل أ

 ،لكن هذا ليس كل يشء ،21 صحاحاإلالتي وصلتنا حتوي  فجميع الربديات واملخطوطات ،ترتليان

فبهذه  ،ترتليان شهادة أن نتجاهل علذلك ال نستطي ،فاألدلة الداخلية وإمجاع النقاد مع شهادة ترتليان

التغريات ن ندر  كذلك أوهبذه الشهادة  ،دم         منذ الق   21 صحاحاإلالشهادة ندر  أن هنا  مشكلة يف 

إىل      أد ىيف املخطوطات املبكرة و اانتشاره إىل     أد ىمما  ،يف األناجيل يف وقت مبكر والتحريفات حدثت

يف مجيع ونظرة فاحصة دراسة عميقة إىل حتتاج شهادة ترتليان  !ا من النصوص األصليةبأهنالنصارى  ظن

 مع دراسة كبرية للرتمجات الالتينية واقتباسات اآلباء يف زمن ترتليان ،كتبه واملخطوطات قبله وبعده

 يؤيدها هذه الشهادةو هذا،يف     ا  كثري أشك ؟21 صحاحاإلترتليان  هل يعرف .رضية          بنتيجة م   روجلخل

لشهادة      دا  اإلنجيل األصيل تأيي لنص 21 صحاحاإلإمجاع الباحثني عىل إضافة  فإليك ،عرشات الباحثني

  .وتدعمها األدلة الداخلية كام سيأيت، ستأنس هبا هنا        التي ي   ترتليان

                                                           

 . 507صــ، 4منشورات جامعة البلمند، جـ ، التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس )إنجيل يوحنا(األب الدكتور ميشال نجم)مرتجم(،  1

 .262، صـ (ترمجة األب بيوس عفاص) ، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل، العراق،اإلنجيل بحسب القديس يوحنا الن مرشدور،أ 2
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 21 حصحا اإلشهادات علماء املسيحية على إضافة 

  

 ،من إنجيل يوحنا 21أقوال واعرتافات علامء املسيحية حول حتريف اإلصحاح  أعرضيف هذا املبحث 

 ختصص الكتب:ت الشهادة حسب موأنه إضافة الحقة يف وقت متأخر عن اإلنجيل، وقد قس

 شهادات مقدمات الرتمجات احلديثة. .1

 شهادات املفرسين.  .2

  لإلنجيل.دارسنيشهادات الباحثني وال .3

 وشهادة البابا توارضوس الثاين. .4

 ،احلايل إنجيل يوحنامن  21اعرتف علامء املسيحية من مفرسين ومرتمجني وباحثني بتحريف الفصل فقد 

تفقوا عىل أن فقد اذلك  عىل الرغم من أن جتد املسيحيني يتفقون عىل يشء!      وقل       يا  مسيح     عا  هذا يعترب إمجاو

ا يقول ، فبعضهم تربيراَتم املختلفة عنضاف بغض النظر               هذا اإلصحاح م   إضافة من يوحنا نفسه      إهن 

هيمنا يف هذا املبحث  الذي .... إلخ ، ومنهم من يقول من التالميذ-ام بعديوسوف نرد عىل هذه احلجة ف-

 فسنناقشها وهاتلك االفرتاضات واحللول التي وضع وأماأهنم يعرتفون أن اإلصحاح مضاف = حمرف، 

 .معتمدةمن مراجع مسيحية  تفاصيل هذه الشهادات إليك عزيزي القارئاآلن و .فام بعد

  21 حصاا اإلشهادة الرتمجات النقدية احلديثة على حتريف 

 فهؤالء ،مضاف 21 اإلصحاح بأنوضوح  ن بكلواملرتمجيعرتف  ففي مقدماَتا ،العربيةنبدأ بالرتمجات 

 وإليك .هيا                  هذه الشهادة ويقو   يدعممما  ،ذلكوالحظوا  يوحناالنصوص اليونانية إلنجيل  ؤواقر املرتمجون

نا، أصدره بعض تالميذ املؤلف أيديبني  كام هو ،فمن الراجح أن اإلنجيل] :الرتمجة اليسوعيةاعرتاف       أوال  

 (1)[بعض التعليق     ضا  أضافوا أيأهنم شك  وال ،21فأضافوا عليه الفصل

                                                           
 .286صـ ،)ترمجة اآلباء اليسوعيني( ، دار املرشق بريوت،الرتمجة اليسوعية العهد اجلديدالكتاب املقدس، 1
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أن الرتمجة  فيام بعد سنناقش هذا األمر، وما هيمنا اآلن هو ؟صحاحعترب شهادة لإلتهل هذا صحيح؟ وهل 

ص نجاء يف التعليق اهلاميش عىل فمصدر الفصل موضع نقاش!  نإ :لتاتراجعت عن هذا القول وق
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ــ 30 \20]يظهر هذا الفصل األخري، الوارد بعد خامتة  :ما ييل صحاحاإل بظهر امللحق وال تزال مسألة  31 ـ

   (1)[مصدره موضوع نقاش

إضافات الحقة... ] :ترمجة البطريركية الامرونيةنأخذها من  مضاف صحاحاإل أنعىل  والشهادة الثانية

 (2)[(31 ــ 30\20) اإلنجيل بعد اخلامتة إىل( أضيف 21والفصل )

 
                                                           

 .359املرجع السابق، صـــ  1

 .381، جامعة الروح القدس الكسليك ــ لبنان، صــ ترمجة البطريركية الامرونيةالكتاب املقدس ــ العهد اجلديد،  2
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ومن اخلصائص ] :جورج فاخوري البوليس باألفيقول املرتجم  رتمجة البولسيةال هذه الشهادات من ةوثالث

( التي تربز آية يف اجلامل اإلنشائي وقمة يف الرؤية 18 ــ 1:1األدبية األخرى مقدمة اإلنجيل الفريدة )

واخلامتة تدالن عىل وجود اإلنجيل األخرى فهاتان املقدمة  دفة 21وخامتته التي يقفل هبا الفصل  ،الالهوتية

مدرسة  إىلأنه يشري من بالرغم   (1)[                                   رشت البرشي التي أعطاها هو شكال  هنائية نمدرسة تابعة لإلنجييل 

يوحنا هو الذي أعطاها الشكل  إنمع ذلك يقول و ،>باجلامعة اليوحناوية< ىتابعة ليوحنا وهي ما يسم

 .أن اإلصحاح أضيف بعد موت يوحنا     قا  وال دليل عىل ذلك، وسنذكر الح ،النهائي

 

                                                           
 .400، صـ (األب جورج فاخوري البوليس :نقله عن اليونانية)، منشورات املكتبة البولسية، الرتمجة البولسيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  1
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هذا عىل  جاء يف التعليق وشواهد                              فاندايك العهد اجلديد مع حواش   التعليقات املوجودة عىل ترمجة ويف

تالميذه يف  جاز وعد السيد بمالقاةإنوقد ورد فيه خرب  ملحق هلذا اإلنجيل 21الظاهر أن ص ] :صحاحاإل

 (1)[(25ب )   ت     ك   عاموأضيف يف خامتة الكتاب عبارة أخرى يف إمكان الزيادة  اجلليل ...

 

                                                           
 م.1877، بريوت 370، مجعية الكراريس الربيطانية، صـــ، العهد اجلديد مع حواش وشواهدالكتاب املقدس 1
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اطلعوا عىل النصوص اليونانية لإلنجيل  ،علامء املسيحية كاثوليك وبروتستانتن من واملرتمج فهؤالء

ــالتالميذ من  أنه مضاف = حمرف وأكدوا هذه شهادة    .ــكانت هذه املعلومة صحيحة كام سيأيت  إن ـ

 فامذا عن املفرسين؟ املرتمجني،

 21 حصاا اإلالعهد اجلديد على حتريف  يشهادة مفسر 
 عباراَتم، وضوح نص اإلنجيل، لكن عىل اختالف يف إىل 21بإضافة اإلصحاح      ضا  أي نواملفرس اعرتف

نه من إضافة إيقول  البعضأنه جمرد ملحق لإلنجيل، و يدلل عىل ومنهم من ،م من يقول إنه إضافةهفمن

من عىل التحريف فهل يوجد حجة أكرب  ،هنم يعرتفون أن اإلصحاح مضافأهنا  اوالذي هيمن .يوحنا نفسه

وال  .حسب التقليد املسيحيالذي يدققون يف ألفاظ الكتاب ويفرسونه كلمة كلمة فهم  ؟شهادة املفرسين

  .عنا عرض تفاصيل ذلك ولكن لعلنا نشري إىل بعض النامذج املميزة ألشهر املفرسينيس

 ياحلاد صحاحاإلويبدو أن ة للبشارة، يهذه الفقرة تشكل خامتة طبيع] :وليم باركيل املفرس الشهري يقول

 20يعرتف أن اإلصحاح ولكنه  ،أضاف هذا امللحق ن الذي   م  يوضح  ِل وهو هنا (1)[ملحق هلاوالعرشين 

  .ةياخلامتة الطبيع وه

بالرغم من أن هذا ] :باركيلوليم      ضا  : يقول أينقول"، ملحق لإلنجيل نه يقول فقط"إال يقول قائل:  حتىو

إال أننا سنحاول أن  يشكل إضافة لإلنجيل، الذى يبدو من الفقرة السابقة أنه وصل إىل متامه صحاحاإل

 (2)[إىل البشارة الرابعة صحاحاإللامذا أضيف هذا  سنحاول أن نكتشف ندرسه نفس الدراسة التأملية...

تم حتريف  لامذاعن كشف الب     ما  وسيقوم مكر ،اإلصحاح مضاف= حمرف بأنمفرسكم املفضل يزم ف نإذ

 .هذا اإلصحاح

                                                           

 .552صـ، 2جـ ،)ترمجة: الدكتور عزت زكي( دار الثقافة، ،تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل،  1

 .552، صـــ2جـ املرجع السابق، 2
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 ،صحاحاإلشهادة أرثوذكسية عىل إضافة  تعالوا لنأخذ ،بروتستانتي باركيلوليم العهد اجلديد  أستاذ

ه ليس من نإو صحاحاإلكثري من الرشاح يقولون بإضافة ال بأنيعرتف  املسكني ىب متاألواملفاجأة أن 

ق. يد  غريأنه مضاف بيد  وهواعترب، صحاحاإلكثري من الرشاح عثروا يف هذا ] كتابة القديس يوحنا فيقول:

 (1)[يوحنا

 

                                                           
 .1326ـ صـ  2، دار القديس أنبا مقار ــــ وادي النطرون، جـاإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                األب مت ى املسكني،  1
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وهذا ، بحجة أنه يب أن يكون لإلنجيل هناية مثل باقي األناجيل ومع ذلك قام بالدفاع عن اإلصحاح

 بأن: اعرتافهيكفي و ،انهة لإلنجيل كام سيأيت بييخامتة طبيع 20دليل يف غاية الضعف فخامتة اإلصحاح 

املسكني  ىب متاأل بأنوللحق نقول  ،عن تقليد الكنيسة األرثوذكسية بعيد صحاحاإل نإ يقولون الكثريين

 يقولون ذلك. ينالكثري إن :لكن قال ،يقل بإضافة اإلصحاح ِل

                    يكن يف األصل جزءا  من  ِل 21أن يوحنا  سنيردايعتقد بعض ال]يف موسوعته:  كينر س. كريج.ويقول 

  (1)[إنجيل يوحنا

 
                                                           

 .278ـــــ ص، 1، دار الثقافة، جـاخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديدكينر،  س. كريج. 1
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جتعلنا نعتقد أنه قد طريقة إدخاله يف اإلنجيل ] يف تعليقه عىل إنجيل يوحنا: ريامأندره سك باأليقول 

أو تلميذ ما      ضا  هل هو يوحنا أيوهذا يطرح بدوره مسألة معرفة املؤلف:  ،أضيف بمثابة <ملحق> كام يقولون

وأمهيتها يف األيام األوىل  تلك اجلامعة اليوحناوية التي نعلم اليوم بوجودها إىل، كاتب ينتمي له

 مدرسة تابعة له؟ متلميذ له أ ميوحنا أأهو  :يضطرب وال يعلم الكاتب باألوهنا  (1)[للمسيحية؟

 
                                                           

 .116، صــ 2، جـ (تعريب: رهبنة دير مار جرجس احلرف) ، منشورات النور،إنجيل يوحنا قراءة وتعليقأندره سكريام،  1
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الطوائف  .21اإلصحاح حتريف  إضافة =بس والربوتستانت يقولون فعلامء الكاثوليك واألرثوذوك

 يقتنع حتى اآلن. ِلملن الشهادات وإليكم املزيد من  ،الكربى املسيحية تعرتف بذلك

 21 حصاا اإل للعهد اجلديد على حتريف رسنياد والنيشهادة الباحث 
يبدو أنه خالصة منطقية  20 إصحاحفالعدد األخري من ] فيقول: ،جون دريننبدأ بالالهويت الكبري 

اخلتامي ربام قد  صحاحاإلهذا  .21 إصحاحلإلنجيل رغم إنه تاله تعليامت يسوع لبطرس ما بعد القيامة يف 

أسلوبه ولغته قريبة  إنجديدة من الناس رغم  ة جمموعاتخلدم أضيف يف وقت أن بدأ استخدام اإلنجيل

 (1)[يهودخاص الأنه أضيف عىل يد نفس الشخص أو األش بد اللبقية اإلنجيل الذي      دا  ج

 

                                                           

 .206صــ  ترمجة: د. إهياب جوزيف، د. فنيس نقوال(،)، دار الثقافة، العهد اجلديد مدخل إىلجون درين، 1 
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عىل  تاريخ الكتاب املقدس شهادة مؤلفي كتاب :أتباع الكنيسة التقليدية يف وجهثم تأتى الصفعة القوية 

احلادي والعرشين الذى يصف  صحاحاإل] من إنجيل يوحنا فيقولون: 21 صحاحاإلحتريف وإضافة 

بخامتة واضحة لإلنجيل  ينتهيالعرشين  صحاحاإلألن  ،مضاف إصحاحظهورات الرب املقام يف اجلليل 

؟ احدفلامذا خامتتان من كاتب و ،بخامتة أضعف لإلنجيل يبدوره ينته والعرشين احلادي صحاحاإلو ،كله

 (1)[احلادي والعرشين صحاحاإلآخر يمكن أن يكون قد أضاف      با  كات إنثم 

 

                                                           
 .77صـ ترمجة: وليم وهبة(،)، دار الثقافة، تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 1
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شأن هناية  فمضا 21 الفصل إنإذ  ،تالميذ يوحنا قد أصدروا إنجيله] :فاضل سيداروس اليسوعي باأل

 هيا)ويواز 31:  20 ما يدفع إىل هذا احلكم أن هناية اإلنجيل يف إن] :    ضا  وجاء يف اهلامش أي [إنجيل مرقس

 ،موته تربير التالميذ أرادوا إىل أنح و( يشري بوض24ـ21:21) ثم ما يتعلق بموت يوحنا نفسه، ( 25: 21

 (1)[يكتبه يوحنا ِلوحادث املرأة الزانية  .أنه لن يموت ــخطأ  ــنه شاع أيف حني 

 

                                                           
 .63، دار املرشق بريوت، صـ تكوين األناجيلاألب فاضل سيداروس اليسوعي،  1
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مما يعل من خامتة مالئمة بشكل تام إلنجيل،  31 ــ 30: 20يوفر يوحنا ] يقول: ديفيد أ. ده سيلفااألستاذ 

 (1)[يبدو وكأنه إضافة الحقة 20 صحاحاإل

 

                                                           
 .557، صـ 1، جـ (بيار فرنسيس :ترمجة) ، دار منهل احلياة،مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا، 1
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. 21يسوع عىل شاطئ البحرية، أورده إنجيل يوحنا يف الفصل  رائيت] :بييو بنوا الدومنيكي باأليقول  

: 20) اخلامتات التي سبقته سبب، وذلك بأسلوبه من جهة، وب    قا  ويطرح هذا الفصل مشكلة، إذ يبدو ملح

ـــــ 30 ـــ 24:  21( والتي أعقبته )يو 31 ـ ــ  ىير 21( من جهة أخرى. ولدى حتليل أسلوب هذا الفصل 25 ـ

  (1)[وتارة أخرى، تبدو فيه آثار يد غريبة ،من قلم يوحنا تارة     قا  نه حأالنقاد 

 

                                                           

)ترمجة: األب بيوس  الكتابية، املوصل ـــ العراق،، مركز الدراسات روايات اآلالم والقيامة حسب األناجيل األربعةاألب بييو بنوا الدومنيكي،  1

 .287عفاص(، صـــ
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مضاف يف وقت  صحاحاإل نإ يقولون سنياردأن أغلب المفاده     ا  خطري    ا  مكال أالن مرشدور باأليقول 

حتى أن أغلب الوضوح لإلنجيل،  هىخالصة يف منت 20كانت خامتة الفصل ] فيقول:، الحق

دراجه يف هذا املكان بالذات غري إن أو قد أضيف يف وقت الحق. 21االختصاصيني يعتقدون أن الفصل 

 (1)[بمقدار ما بدت الرواية وكأهنا جتهل جتليات يسوع السابقة ،موفق

 

                                                           
 .262األب بيوس عفاص(، صـــ  ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة:اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1
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ـــ 30: 20عندما يكتب اإلنجييل يف اخلامتة األصلية لإلنجيل )]: بريجر جري هاردسنيقول الباحث  ( 31 ــ

 (1)[هو كام نعلم أنه تذييل( 21)حيث أن الفصل 

 
                                                           

 .121وع جرجس(، صـــ ، الرشق املسيحي للنرش، )ترمجة: بيش، أصول تقاليد اإلنجيلبريجر جري هاردسن 1
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( يعالج مسألة هو إضافة حمتملة لإلنجيل بمثابة اخلامتةو) 21الفصل  نإ] :ريموند بروان الباحثيقول 

 (1)[رييعن طريق النشاط التبشالصعوبات التي تنتظر أعضاء اجلامعة املسيحية املنتمني 

 

باعرتاف علامء وباحثني ومرتمجني ومفرسين من كربى الطوائف املسيحية: ، وحمرف اإلصحاح مضاف

 ك هذه املراجع املعتمدة؟       ِل تكف  أ ؟بعد زلت غري مقتنع ماأ .>وبروتستانت ،وأرثوذكس ،كاثوليك<

وبطرير  الكرازة  اإلسكندرية اباب توارضوس الثاينالبابا  إليك شهادة رأس الكنيسة األرثوذكسية..     نا  حس

 املرقسية!

                                                           

، 123، مركز الدراسات الكتابية، املوصل ـــ العراق، )ترمجة: املطران جرجس القس موسى(، صـــ الكنيسة التي ورثناها عن الرسلريموند بروان،  1

 )واملؤلف باحث مرجعي يف الدراسات اليوحناوية(
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  21 حصاا اإلالبابا تواضروس الثاني على حتريف شهادة 

بل  ،نص اإلنجيل إىل مضاف 21 صحاحاإل بأن توارضوس الثاينالبابا يعرتف ومثرية  يف شهادة خطرية 

( ربام 21األخري ) صحاحاإلكذلك ] :من الكنيسة األرثوذكسية وقةغري مسب أةيف جر     ضا  املقدمة أييف يقول 

هذه األمور جتعلنا نقول أنه  (31 ـــ 30:  20يف )يو خريةكام يتضح من اآليات األيف بعد انتهاء الكتابة ضأ

 (1)[ن عىل عدة مراحل   و  كتاإلنجيل قد  اهذ أن     دا  من املتحمل ج

 
                                                           

 .167، صـ 1األرثوذكس بالقاهرة، جـ ، بطريركية األقباط مفتاح العهد اجلديدس الثاين، وتوارض 1
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21 حصاا اإلالعلماء على القول بإضافة  ججبراهني وح: األدلة الداخلية  
اإلصحاح  إن :األدلة الداخلية التي من أجلها قال العلامء -عزيزي القارئ-يف هذا املبحث نقدم لك  

مضاف  صحاحاإلالعلامء أن هذا  يدعيلامذا و .يكتبه ِلالكاتب األصيل  وإن ،مضاف عىل نص اإلنجيل

العلامء الكذب عىل  رتيوة؟ هل يفاوبني يوحنا عد ينهمبهل  ؟ليس بقلم الكاتب األصيل وأنه وحمرف

 وهوفحصاإلصحاح  درسوا أهنم احلقيقة ذلك؟ وأدلة عىل ؟ أم أهنم قدموا براهنيالذي يقدسونهالكتاب 

 :هيو، ثالثة براهني قوية إىلترجع  احظ أهننالأدلة العلامء  ةعند دراسف ،ذلكعىل  وقدموا أدلة قويةبعناية 

 .(وسدعمها ترتليان وأوغسطين         )التي ي   العرشين صحاحاخلامتة املنطقية لإل  .1

 باقي اإلنجيل. عن 21 صحاحاإل إنشاءاختالف  .2

 واألناجيل اإلزائية. وبني اإلنجيل 21 صحاحاإلالتناقض بني  .3

     دا  واحدرس هذه األدلة نبنا  فهيا، الكاتب األصيل بغري يدمضاف  صحاحاإل عىل أنكل هذه األدلة تربهن 

  .باقتباسات علامء املسيحية يهاوندلل عل ،التفصيل بيشء من اآلخرتلو 

 ؟احدمن كاتب و خامتتنياخلامتة املنطقية لإلجنيل فلماذا : الربهان األول 

واملنطقية  ةيالنهاية الطبيع وه 21 صحاحاإلضافة الرباهني التي يستدل هبا العلامء عىل إ ىقوأمن 

ــ 30 :20هذه األعداد  يمعقرأ ا، بل بعض اآلباء معظم العلامءكام يقول  20 صحاحلإل آي ات  ]  31 ــ ر           و          أ خ 

ام  ت ل   وع  ق د  ن ع  ي س  ة  ص  ري 
ث                                   ك 
ه                 م يذ 

  ل 
. و   ا                ت ك ت ب  ِف  هذ      ت اب 

          ال ك 
م ن وا  ا   م     أ        ت ؤ 

ب ت  ل 
ت   ف ق د  ك 

ه             هذ 
       

            
يح     أ       

و  امل  س  وع  ه      ن  ي س 
                      

 ،
 
  اب ن  اهلل
 
ل ك              و 

م      ي       ون  ل ك  ا               ت ك  ي اة        إ ذ  ن ت م  ح  م ه .ا   ب                     آم  من كتابة  هىانت -املجهول-الكاتب بدو هنا أن ي [       س 

فهذه  ،كتابة اإلنجيل سببوكذلك يوضح  ،كتب   ت   ِل ىأخر = معجزات هنا  آيات إناإلنجيل ويقول 

نفسه وكام يف األناجيل  صحاحاإليف  خامتة يف غاية الوضوح بعد الظهورات ملريم املجدلية والتالميذ

 ؟التارَيية املنطقيةهي اخلامتة  اخلامتة ههذ أنيف فهل هنا  شك  ،اإلزائية األخرى
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  .ة لإلنجيليالنهاية املنطقية والطبيع ابأهن من كل الطوائف املسيحية وإليك اعرتاف علامء النصارى

 .يدل هذا املقطع عىل أنه خامتة اإلنجيل]: أوغسطينوس القديس مثل     ضا  لقد الحظ ذلك اآلباء القدماء أي

يكفي اعرتافه  (1)[ةسْس الكني إىل عىل بحرية طربية يف أثناء صيد السمك ليشري لكن فيام بعد تراءى الرب

 .ا خامتة اإلنجيلبأهن

 
                                                           

ـــ التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد إنجيل يوحنااألب ميشال نجم )مرتجم(،  1 أوغسطينوس  .،486، صـــ 4، منشورات جامعة البلمند، جـــــ

ـــــ  354أسقف هيبو ) سم كاهنا  يف وشتهر بالفلسفة ا( من أشهر آباء الكنيسة الغربية، 430ـ  93، ذكر عنه أنه كتب    ا  األربعني من عمره ثم أسقف              ر 

، منشورات املكتبة تاريخ الفكر املسيحي عن آباء الكنيسةانظر: كريلس سليم بسرتس،  .تفاق اإلنجيلينيا                                       كتابا  من أشهرها: مدينة اهلل، يف الثالوث، 

ــــ 727البولسية، صـــ   .274ــــ  269، كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج ، صـــ نظرة شاملة لعلم الباترولوجي. تادرس يعقوب، 754ـ
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ف رللهنا اخلامتة املنطقية أالعرشين يبدو  صحاحاإلمن  خريةفاآلية األ ]:جون درينيقول  املحتمل  منو...      س 

 (1)[خلدمة احتياجات جمموعة جديدة من الناس     فر         ل الس      رس     أ  قد أضيف حني  صحاحاإلأن هذا 

 

                                                           
 .271، دار الثقافة، )ترمجة: نكلس نسيم سالمة(، صــ يسوع واألناجيل األربعةجون و. درين،  1
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 (1)[الوضوح لإلنجيل هىخالصة يف منت 20كانت خامتة الفصل ] :أالن مرشدور باأليقول 

هذه اخلامتة كانت  أنال شك ] هي خامتة اإلنجيل: 20 صحاحاإلشك أن هناية  ال :تقول الرتمجة اليسوعية

 (2)[هدفه تتضمنخامتة اإلنجيل و

 
                                                           

 .262ـــ األب بيوس عفاص(، ص العراق، )ترمجة:ــــــ  املوصل ،، مركز الدراسات الكتابيةاإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1

 .358)ترمجة اآلباء اليسوعيني(، صـــ  ، دار املرشق ــــ بريوت،الرتمجة اليسوعية العهد اجلديدالكتاب املقدس،  2
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، ويبدو أن ة للبشارةيهذه الفقرة تشكل خامتة طبيع] وهو يعلق عىل هذه األعداد: باركيلوليم  يقول

 .(1)[احلادي والعرشين ملحق هلا صحاحاإل

خامتة اإلنجيل  مهاوهاتان اآليتان ] :20 صحاحاإليف هامش  البطريركية الامرونية رتمجةال وويقول معلق

 (2)[نوالفصل احلادي والعرش ،خريةوأيف مرحلة الحقة  ،وأحلق باإلنجيل ،األصل

 

                                                           

 .552، صـ2الدكتور عزت زكي(، جـ :)ترمجة ، دار الثقافة،تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل،  1

 .439جامعة الروح القدس الكسليك ــ لبنان، صــ  ،البطريركية الامرونية ترمجةالكتاب املقدس ــ العهد اجلديد،  2
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 21ل صظهر ف    وي   ،بالفصل العرشين بشكل معقولانتهي اإلنجيل الرابع حينئذ ] :رايموند براونيقول 

 (1)[خصائص إنجيل يوحنا التكمييل

 
                                                           

 .145، صـــ (فكري ماري :، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجةإنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1
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كام يقول  21 صحاحاإلاألحداث قبل إضافة  فاإلنجيل كان مكتمل ،هي هناية معقولة بكل املقاييس     فعال 

 ،21من يوحنا  يهانظر ف                                               هنا  قصد خمتلف أو جمموعة من املقاصد قد حتتاج أن ي  ] :ديفيد أ. ده سيلفا األستاذ

 (1)[اجلسم األسايس لإلنجيل كمل   أ  امللحق الذي متت إضافته بعد أن التي تبدو يف مظهر اخلامتة أو 

 

                                                           
 .555، صـ 1فرنسيس(، جـ )ترمجة: بيار  ، دار منهل احلياة،مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  1
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  وال جواب ألونالنصارى حيارى ويسعلماء.  

 ومؤلف يسأل بال أجوبة! أسئلة يطرحونحيارى أصاب النصارى بتخبط شديد فرتاهم  21 صحاحاإل

بخامتة واضحة  يالعرشين ينته صحاحاإل] :اليوم ىحتوتاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين كتاب 

فلامذا خامتتان من  ،بخامتة أضعف لإلنجيل يبدوره ينته احلادي والعرشين صحاحاإلو ،كله لإلنجيل

 (1)[صحاحاإلآخر يمكن أن يكون قد أضاف      با  كات إنثم  ؟احدكاتب و

أن اإلنجيل الرابع تنتهي انسياب حركته التارَيية املنطقية عند  مالحظةإنه ليسهل عىل القارئ العادي 

آي ات  ]  31، 30: 20يوحنا  (2)هناية الفصل العرشين الذي جاء فيه ر           و  ام  ت ال          أ خ  وع  ق د  ن ع  ي س  ة  ص  ري 
ث                                   ك 
ه                 م يذ 

  ِل 
   

. و   ا                ت ك ت ب  يف  هذ   ت اب 
          ال ك 
م ن وا  ا   م     أ        ت ؤ 

ب ت  ل 
ت   ف ق د  ك 

ه             هذ 
       

            
ل ك     أ        ، و 

 
يح  اب ن  اهلل

و  امل  س  وع  ه           ن  ي س 
 
            

ن ت م        إ ذ ا               ت ك ون  ل ك م      ي                                   آم 

ي اة   ه .ا   ب           ح  م   علامء النصارى! عندإجابة  توجد لهال  سؤالهذا الف خامتة أخرى؟ فلامذا يضي  [       س 

أنه  احدمه: أنيبسبالفصل األخري من اإلنجيل الرابع يثري مشكلة ل] :مال اليسوعي دو ناسيان باأليقول 

 ام ِلب ،يف الفصل احلادي والعرشين ،يعود من جديد    م      فل   .و أن اإلنجيل انتهيدبعد خامتة الفصل العرشين يب

؟ ولامذا أضاف اخلامتة الثانية؟ هل ىليعدل اخلامتة األو ِللامذا فلو كان نفس الكاتب  (3)[يكن يف احلسبان؟

؟ حسب علمي ال يوجد سفر يف الكتاب نفسه لكاتب األصيللان تمن املمكن أن يكون لإلنجيل خامت

من املمكن أن يكون الكاتب األصيل هو من أضاف اخلامتة الثانية؟  هل .انتله خامت بكاملهاملقدس 

 !     أصال  الكاتب األصيل نعرف البساطة  ، ألنناسؤالعند طرح هذا ال    ا  ضحكت كثري

أصح: ال يستطيعون حتديد كون اخلامتة الثانية  ىبمعن أو ،االفرتاضيقبل علامء النصارى هذا  ِل     ضا  وأي

 الكاتب األصيل، حيارى! إضافة الحقة أم هي من إمالء

                                                           
 .77وهبة(، صـ م)ترمجة: ولي، دار الثقافة، تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 1

 .238، 237، مكتبة النافذة، صـ قيامة املسيح بني احلقيقة واخلرافةد. سامي عامري،  2

 .114صــ  ،)ترمجة: األب حليم عبد اهلل( دار املرشق بريوت، ،إنجيل يوحنا قراءات يف األب دوناسيان مال اليسوعي، 3
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   20شهادة األناجيل اإلزائية للخامتة املنطقية لإلحصاا 

أنه > إال لوقا، مرقس، متىعن األناجيل اإلزائية األخرى < (1)    يا  َيتلف جذر يوحناأن إنجيل  من بالرغم

قيامته وظهوره ويذكر بعد حياة يسوع األرضية صلبه  ىمتيتفق يف طريقة ختامه لإلنجيل، ففي إنجيل 

يف      ضا  املوجود أيهو وهذا  ،-اإلرسالية- لتبشري باإلنجيللللتالميذ ومن خالل هذا الظهور يرسلهم 

التسلسل التارَيي حلياة يسوع هنا أقصد و ،لوقا وكذلك املوجود يف إنجيل ،املضافة مرقسخامتة إنجيل 

بخامتته  20اإلصحاح  حتى يوحناهو املوجود يف إنجيل  هذاو ،التي تنتهي بظهوره وتكليفه للتالميذ

كان  إن]: من إنجيل يوحنا 20عىل اإلصحاح      قا  معل تادرس يعقوب ملطييقول القمص .املعروفة

كلمة  كونهميالده األزيل ب    ا  نعن بقية األناجيل اإلزائية الثالثة، معل    ا  ممتا    ا  فالقديس يوحنا بدأ إنجيله خمتل

  (2)[ه ختم السفر كبقية األناجيل باحلديث عن قيامة املسيح.فإنمعه،  احداآلب الو

إنجيل يوحنا كإنجيل بحسب التقليد الرسويل ال ينتهي عند آيات ظهور الرب ] :املسكني متى باألويقول 

البشارة املفرحة ... وذلك مثلام  اعتبارهاإلرسالية للعاِل واألمم كنهاية لإلنجيل ب    ام  بل هو يذكر حت لتالميذه

املسكني  متىب األ أنمن بالرغم   (3)[ي ذكر اإلرسالية يف األناجيل الثالثة عىل مستوى األمرأذكرها  أيت

فيه الظهورات وكذلك  الذي فهو ،20ينطبق عىل اإلصحاح  الكالم إال أن ،21عن اإلصحاح يتكلم 

القارئ العادي يستطيع أن يرى أن  إن لبطرس فقط!اإلرسالية  فيه الذي 21إلصحاح ا وليس ،اإلرسالية

، فهذه الشهادة باقي األناجيل األخرى مثله مثل اإلنجيل ينتهي بانسجام تام بانتهاء اإلصحاح العرشين

 ألناجيل يف تسلسلها التارَيي حلياة يسوع.لمضاف وخمالف  21األدلة عىل أن اإلصحاح  ىمن أقو

                                                           
، دراسة نقدية حول كاتب إنجيل يوحناعامر األثري،  .، أبو533، مجعيات الكتاب املقدس، صــ الكتاب املقدس املرشد إىل، مؤلفنيجمموعة  انظر: 1

 .126ـــ 121صــ 

 .1232، صـــ 2، األنبا رويس بالعباسية، جــــ ، اإلنجيل بحسب يوحناتادرس يعقوب ملطي 2

 .1326صـ ، 2، دار القديس أنبا مقار ــــ وادي النطرون، جـاإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                األب مت ى املسكني،  3
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 والتاريف اجلماعي ولعنة يوحنا 21 حصاا النهاية الغريبة لإل 

ودللنا عىل أن اإلصحاح  ،نص اإلنجيل األصيل إىل 21 صحاحاإلإضافة  األدلة عىليف أول  زلنا ما

هذه األعداد  معياقرأ  ،غريبة 21لكن يوجد خامتة لإلصحاح  لإلنجيل.اخلامتة املنطقية  العرشين هو

ي  ا    هذ  ] 24 :21يو  21 صحاحاإلمن  خريةاأل و  الت ل م يذ  ال ذ  ه                          ه  ذ         ي ش  ك ت ب  هذ   ا        د  هب  ن ع ل م  ا             و  اد ت ه     أ               . و  ه                 ن  ش 

ق   عىل صيغة  "علمن"، وقال يف حقه -بضامئر الغائب- د هبذا وشهادتهيشههذا هو التلميذ الذي  [...     ح 

    ع             املتكلم، ف  
نا، ح                       وجد شيئا  من مكتوبات يو الكاتب املجهولأن كاتبه غري يوحنا، والظاهر أن هذا     م     ل 

نه إمع العلم أنكم تقولون  د هلا؟يشههل يستقيم أن يذكر يوحنا نفسه و،  (1)عنه مع زيادة ونقصان  هافنقل

ا بأهنحكم عىل شهادته بل كيف ن هو الذى عاين وشهد؟            يبني لنا م   ِلالنص و ،(2)    عا  يذكر اسمه تواض ِل

؟ وكيف نؤمن بشهادة شاهد                     بل ال نعلم عنه شيئا   ،أم كاذبهو أصادق نعلم  وهو شاهد جمهول ال حق

نعلم أن "بصيغة اجلمع  ال نعلم من هو القائل هنا، وال نعلم من هم الذين يتكلموننحن   (3)جمهول؟ 

املتكلم يتحدث بصيغة  نإإذ شاهد عليهم! هذه اجلملة هي  إن، بل     ما  ، فالقائلون جمهولون متا"شهادته حق

بييو بنوا  باأل يقول ...    دا  واح     دا  الكاتب جمموعة من األشخاص وليس فر إىل أناجلمع، وهذا يشري 

انتهي هو  قد 20يف حني كان الفصل  ـميزة أخرى غريبة: أنه ينتهي بخامتة 21الفصل  يتضمن: ]الدومنيكي

  .(4) [اآلخر بخامتة

                                                           
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الرئاسة العامة إلدارات (، إظهار احلقهـ1308)املتوىف  رمحت اهلل بن خليل الرمحن الكريانوي 1

 ، )ت: الدكتور حممد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي(.154، صــ 1السعودية، جـ 

 .2، كنيسة العذراء بالفجالة، صــ تفسري سفر الرؤياأنطونيوس فكرى،  2

 .109، دار الفكر العريب، صـ مرياث اخلطيئة صلب املسيحمحد طاهر، أحممد  3

)ترمجة: األب بيوس  ، مركز الدراسات الكتابية، املوصل ـــ العراق،روايات اآلالم والقيامة حسب األناجيل األربعةألب بييو بنوا الدومنيكي، ا 4

 .287عفاص(، صـــ
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فهذا  ،   ا  لن نطيل يف الكالم كثريو نفسهم.أمن خالل أقوال علامء النصارى هيا بنا ندرس هذه اخلامتة قلت: 

 املخطوطة السينائيةبل ناسخ  ،لنص اإلنجيل األصيل باعرتاف اجلميع العدد والذي بعده إضافة ثانية

 سيأيت.  مرة ثانية كام عاد كتابتهأحذف العدد األخري ثم 

اعرتاف صادم لكل من يدعي ب الرتمجة اليسوعية تجاء ،عىل هذا ل النصارىاإليك األدلة من أقوواآلن 

دخلوا أوقد يكون أولئك الذين  ،ا بعض تالميذ يوحناأضافههذا الفصل تكملة ] عصمة الكتاب املقدس:

 (1)[ تشكالن إضافة يعرتف هبا مجيع املفرسينامبأهن    ام  عل ،األخريتني اآليتني

 
                                                           

 .359، دار املرشق ــــ بريوت، )ترمجة اآلباء اليسوعيني( ، صــــ الرتمجة اليسوعية العهد اجلديد الكتاب املقدس، 1
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أن حق تستدل هبذا النص عىل  األرثوذكسية.. بأياللهم إال الكنيسة  "إضافة يعرتف هبا مجيع املفرسين"

 ! ؟مجيع املفرسين باعرتافيوحنا وهو إضافة  هو باتكال

من التفسري املسيحي القديم للكتاب ة قوية        آبائي  فإليك شهادة ، تقل ذلك من فراغ ِل الرتمجة اليسوعية     عا  طب

 (1)[آخر )ثيودور(اخلامتة تبدو أهنا من وضع شخص ] :املقدس

 

                                                           

، 4، منشورات جامعة البلمند، جـ التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس ــ العهد اجلديد )إنجيل يوحنا()مرتجم(،  األب الدكتور ميشال نجم1

508. 
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خر الذي أضاف وعرف لنا هذا الشخص اآل البحث مؤنةكفانا  ابن العربي الرسياينيف احلقيقة العالمة  

بعض  اأضافههذه اآلية ليست ليوحنا بل  إن :وقال بعض املفرسين] :قال ،من اإلنجيل رياألخد العد

، مقبول = "الفضالء"من          الت حريفكأن  !"الفضالء" (1)[منه كأهنا ارتيف آخر الكتاب فص الفضالء

 !من غري الفضالء = غري مقبول         الت حريفو

 
                                                           

 . 674لكرتونية، صــ إ، نسخة تفسري املرشقي عىل إنجيل يوحناأبو الفرج ابن العربي،  1
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 وأما، عىل شبكة اإلنرتنتواملتوفرة يف املكتبات املسيحية كان يف النسخة القديمة  ولكن هذا

: بقوله عىل النسخة املطبوعة ق     فعل   ،العربيابن  يعجبه قول فلم ميخائيل مكيس إسكندر رشيدياكوناأل

 كأهنا ارتبعض الفضالء يف آخر الكتاب فص اأضافههذه اآلية ليست ليوحنا بل  إن :وقال بعض املفرسين]

 ه!يبأمع      با  تعليقه يف اهلامش تأد يضع ِل إنهحتى  (1)[(وهو رأي غري مقبول يف رأينا) منه

 

                                                           

رشيدياكون ميخائيل مكيس إسكندر، مكتبة ، تبسيط وتعليق األتفسري املرشقي إلنجيل القديس يوحناغريغوريوس يوحنا أبو الفرج ابن العربي، 1

 .265املحبة، صـــ 
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 فناسخ ،ذكرنان قال بتحريف العدد كام        فقط م   هوفليس  ،أو رفضه العربيابن         ل قول           سواء قب       ما  عمو

بييو  باأل يقول !فيه يشكنه أة ثانية مما يوحي مر كتابتهد اعأثم  حذف العدد األخري املخطوطة السينائية

من  خريةالصفحة األ وااستطاعوا أن يصور ،وا عىل النسخة السينائيةلحصاإلنكليز حني ] :بنوا الدومنيكي

 ،24اآلية  ىيتوقف لد 21الفصل  يهاوحتققوا من وجود حالة سابقة للمخطوطة كان ف ،إنجيل يوحنا

هكذا يكون  .هذه العبارة "اإلنجيل بحسب القديس يوحنا" تلتهانا  زخرفة بمثابة خامتة للنص وكانت ه

الزخرفة مع عبارة "اإلنجيل بحسب  األسفل إىل وأزاح 24الناسخ قد مسح هذا العنوان وكتب اآلية 

 (1)[القديس يوحنا"

 
                                                           

)ترمجة: األب بيوس  اق،، مركز الدراسات الكتابية، املوصل ـــ العرروايات اآلالم والقيامة حسب األناجيل األربعةاألب بييو بنوا الدومنيكي،  1

 .289عفاص(، صـــ
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: 7يوحنا  تقحمبعض املخطوطات  ألن ،ظن أهنا إضافة الحقة      ما ي       با  غال 25اآلية ]: د. بوب أتيل ويقول

ال بد أن وكان  25الناسخ اآلية حذف  ،وكذلك يف املخطوطة السينائية القديمة ،24بعد اآلية  11:  8 ـــ 53

 (1)[يقحمهام كياملتن املزخرف رسم  يرجع فيحذف

 
                                                           

)تم إعادة صياغة العبارات بشكل  .266، صـ (رياض قسيس )ترمجة: القسلكرتونية، إ، نسخة مذكرات التلميذ احلبيب ورسائلهد. بوب أتيل،  1

 أفضل والنص األصيل مثبت يف صورة املرجع(
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 اجلماعي[          الت  اريف] من الذي أضاف العدد األخري وملاذا؟ 

 ،سؤالال هذا ناإلجابة ععلامء النصارى حيارى يف  ن الذي حرف اإلنجيل وأضاف إليه ما ليس منه؟   م  

بعضهم يذكر ف ،االحتامالتبل يضعون  ،ليس من كتابة الكاتب األصيل متفقون عىل أن هذا العدد ولكنهم

ليس من  نهإ وغريهم يقول ،هم من أضافوا هذا العدد والذي قبله -فسسأشيوخ -تالميذ يوحنا  أن

اجلامعي من          الت حريفالقارئ العزيز نكشف  هياأ لتعا كاتب العددين.يوحنا نفسه هو يكون املستبعد أن 

من هذا  21 صحاحاإلالفقرة اخلتامية من  أما] :ونالداكدوليم ميقول  .مجاعة يوحنا إلنجيل معلمهم

لتشجيع املؤمنني عىل  ؛بواسطة شيوخ الكنيسة يف أفسس ،يف هناية القرن األول ،تبت         ح أهنا ك     ج      فري   ،اإلنجيل

 (1)[قبول إنجيل يوحنا

 
                                                           

ــ ، دار اإلخوة للنرش،)األناجيل األربعة( اجلديدتفسري الكتاب املقدس للمؤمن ـ العهد وليم ماكدونالد،  1  .376صـــ  ،1جــــ
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 كيف تضيف عليه ما ليس فيه بحجة تشجيع؟ أليس هذا كالم اهلل .هذا حتريف مجاعي من مجاعة يوحنا

يقبلوا اإلنجيل من يوحنا قبل هذه  ِلذلك أن عوام املسيحيني  ىهل معن !؟قبول اإلنجيلعىل املؤمنني 

  !؟القديس ويصدقون اآلباء حمريف اإلنجيل بون   ذ     ي كهل و ؟اإلضافة

ربام كان ] نظر ماذا قال:اف ،يتخبط يف القولفهو يف حرية من أمره  كينر س. كريج. أستاذ العهد اجلديد أما

مع أنه ليس من املستعبد أن دون بصدق شهادة معلمهم كشاهد عيان، يشهنفسه  إضافة من تالميذ يوحنا

 ال يعلم! أنهن الذي كتب؟ يوحنا؟ أم التالميذ؟ احلقيقة    م   (1)[هو كاتب هذه الكلامت بنفسه يكون يوحنا

هذه د لنفسه؟ وما قيمة يشههل يوحنا  !العجيب أنه يقول ليس من املستعبد أن يكون يوحنا هو الكاتب

 ؟الشهادة

 
                                                           

 .279، صـــ 1، دار الثقافة، جــــ اخللفية احلضارية للكتاب املقدس ـــ العهد اجلديدكينر،  س. كريج. 1
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 من قبل مجاعة يوحنابمثابة تصديق لإلنجيل  خريةهذه الكلامت األ أضيفتلقد ] :مرشدور نالأويقول  

 (1)[املسؤول عن اإلنجيل     قا  ح التلميذ الذي كان يسوع حيبه هو أنللتعبري عن 

 

                                                           
 .268:األب بيوس عفاص(، صـــ ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة ، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدورأ 1
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ـــ 24: 21تبني اخلامتة الثانية )] اجلامعي فيقول:         الت حريفعن  بولس الفغايلعلمة الكاثوليك  ويكشف لنا  ــ

الفضلء الذي حتدث عنهم ابن  هؤالء هل (1)[نشاط اجلامعة اليوحناوية ِف تأليف اإلنجيل الرابع( 25

ـــــ 24اآليتني األخريتني )] :دو ناسيان مل اليسوعي باأل العربي؟ يقول ــ يبدو أهنام من إنشاء ( اللتني 25 ــ

قوامني عىل الكتاب  اجلامعي من هؤالء الذين نصبوا أنفسهم         الت حريفهذا هو  (2)[التلميذنفر من 

وكيف قبلت  ؟    ضا  أي ن من الروح القدسوفهل هؤالء مسوق (3)البابا شنودة الثالثاملقدس عىل رأي 

 من الرسل؟  أحدالكنيسة هذه اإلضافة وهي ليست من كتابة 

ء  فهاموحذ فتهاماضإف كبريةأمهية  هلامهذين العددين ليس  نإيقول  من هناك ،نعم خر ؤلن يقدم ولن يسوا

الكتاب املقدس ليس بوحي  إنقلنا  إنقد يستقيم هذا الكلم       أوال :هل هذا صحيح؟ ف .ِف املسيحية يشء

القديس يوحنا  إىلالنصارى ِف نسبة اإلنجيل عند عمدة ال ان مهان العددا: هذ    يا  ثان أليس كذلك؟من اهلل، 

األدلة من هذين العددين  (4) باركيلوليم بل يعد األستاذ  ،صحاحاإلِف مبحث أمهية  كام ذكرنا الرسول

  .عىل نسبة اإلنجيل ليوحنا الناصعة القوية

 :خترج بنتائج خطرية لن تقبلها الكنيسة اليوم     دا  جيوتدرسها ل النصارى ِف هذه النقطة ا تراجع أقو حني

ا تضيف وحتذ  ما تشاء هتالكنيسة ورجاال ذيهي فها  ،   ا  يإهل    ا  بمنها أن اإلنجيل = العهد اجلديد ليس كتا

جاء  حتى املؤمنني أن هذا اإلنجيل من كتابة يوحنا بوحي من اهللاإلهل عجز عن إقناع  إنكأهنم يقولون  (5)

                                                           
ـــي، املكتبة البولسالكتاب املقدس )من بولس إىل يوحنا وسائر الرسل( املدخل إىلبولس الفغايل،  1  .21، صــــ 5ة، جـ

 .114صـــ  )ترمجة: األب حليم عبد اهلل(، ، دار املرشق ــــ بريوت،قراءات يف إنجيل يوحنااألب دو ناسيان مال اليسوعي،  2

)الكتاب عبارة عن رد عقيم عىل بعض املواطن النقدية يف  .5الكلية اإلكلرييكية بالعباسية القاهرة، صـــ  ،النقد الكتايبانظر البابا شنودة الثالث،  3

                                                كتابات األب مت ى املسكني وأشهرها خامتة إنجيل مرقس(.

 .555صـ، 2 دار الثقافة، جـ ،عزت زكي()ترمجة: الدكتور  ،، تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل 4

ـــ وادي أ، دار القديس اإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                                               قصة املرأة الزانية نموذج، انظر: األب مت ى املسكني،  5 نبا مقار ـ

 .509، صــ 1النطرون، جــ
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 لالتي  اإلنجيل عىل اسةالقد فسس هم من أضفوا هالةأشيوخ وكذلك  فوا العددين!افسس فأضأشيوخ 

هو  هذين العددين األخريينأن من أضا   رايموند براون يرى الباحث .إلخ ...األصل من هلتكن 

تم الفصل املضا  بتأكيد عىل أن الواقف وراء رسد اإلنجيل هو التلميذ احلبيب وهو ] فيقول: الناسخ،                                                                          ُي 

يضيف     ا  فيه( وشادته حق وأخري الشهادة الواردة )ربام عن طريق توفري الشهود أو املسؤول عن كتابته

 (1)[تب.                             ملحظة لرشح أن ليس كل يشء قد ك   الناسخ الفعيل

 

                                                           
 .149ماري فكري(، صـــ : األكويني ـ القاهرة، )ترمجة، دار إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1
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قال:  ىن تر        ولكن م  ] ال نعرفه:     زا  لغ ىخر عددين سيبقآأن معرفة من أضا   جان بريري الباحث ويرى

الذي يديل بشهادة هي هبذا القدر من القوة؟ هذا  ن هو بالضبط < هذا التلميذ>      ؟ وم  24:21<نحن نعلم> يف 

 (1)[    زا  لغ ،حد ما إىل ى،قبما سي

 
                                                           

 .221، صـــ 1، جـــ(األب بيوس عفاص :ترمجة)ـ العراق،  ، منشورات مركز الدراسات الكتابيةقراءة يف العهد اجلديدجان بريري وآخرون،  1

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )61) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

 منِف موضعه  انهسيأيت بي كام- ِف احلقيقة ال نستطيع أن نسلم هلم أن تلميذ يوحنا هم من أضافوا العددين

 أنناجمهول، واحلقيقة  :خر يقولاآل البعضو ،الناسخ :فكام ذكرنا أن من الباحثني من يقول -هذه الدراسة

  .    ما  فهم جمهولون متا ،ن الذي أضا  هذين العددين                 ال نعلم بالضبط م  

 21وعند دراسة هذه النقطة تبني يل أن النصارى يقولون ذلك إلضافة هالة القداسة عىل اإلصحاح 

وذكروا ذلك وهذا  تلميذ يوحنا هم الذين صدقوا عىل إنجيل معلمهم إن، فهم يقولون كلهواإلنجيل 

فهؤالء جمهولون  ،هي إال افرتاضات يقدمها النصارى وما ،ال يوجد دليل عليهدليل صحته، وِف احلقيقة 

ال  الكاتب، ألسباب منها: أن مستحيليوحنا هو الذي كتب هذين العددين  بأنواالفرتاض القائل  .عندنا

ما قيمة أن ثم نعلم>  حننفسه <ون نثم يقول عنفسه <هذا هو التلميذ> فهل يقول عىل عادة، د لنفسه يشه

فهل عاد من  ،أن يوحنا قد مات ِف ذلك الوقتوهو بسيط  سببك هنا     ضا  وأي د اإلنسان لنفسه؟يشه

فهي    أض   النص إن قائليقول  قد املوت وأضا  العددين؟ احلقيقة ولكن ِف  ،ف ِف حياة يوحنا أو حتت إرشا

موت  دبع تم كتابته أن العدد دويةتعلنها م البطريركية الامرونيةالرتمجة  ذيهي فها  ،    دا  أب حيدث لهذا 

 25رشاح أن الذي كتب  يريو وهموكتبت هذه اآلية، بعد موت يوحنا، لتصحيح ذلك ال] يوحنا الرسول:

  (1)["يف ظني"املفرد  إىل "نعلم"بدليل االنتقال املفاجئ من املتكلم اجلمع  24غري الذين كتبوا اآلية 

 22 العدد حتى 21اإلصحاح  ما بعد موت يوحنا أضا  شخص     أن  امعي يكشف لنا اجل         الت حريففهذا 

فهل هذا كتاب  !25ثم جاء آخر فأضا  العدد  24 ـ 23ومن ثم جاء شخص آخر وأضا  العددين 

ل  م ن     أ     ِّن     أل  ] 18: 22إليه كام قال ِف الرؤيا املنسوبة  لعنة يوحناهل ستصيب هؤالء و ؟مقدس ك 
د  ل  ه            ش 
         

ع   م  ل  ن ب     أ           ي س  :  ا       ة  هذ     و               ق و ا ت اب 
       ال ك 
د        ك ان        إ ن        يد  ع ىل  هذ          أ ح  ل  ا                 ي ز  يد  اهلل  ع  ب ات     ي                     ، ي ز  ت وب ة  ِف  هذ                 ه  الَّض   . ا                     امل  ك  ت اب 

      ال ك 
     ]  

 ه حتريف اإلنجيل؟!سببكان  ، هلما أصاب النصارى من اضطهاد ِف ذلك الوقتو

                                                           

 .497الكسليك ــ لبنان، صــ ، جامعة الروح القدس ترمجة البطريركية املارونيةالكتاب املقدس ــ العهد اجلديد،  1
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 بالكامل حصاا اإلأكرب دليل على إضافة  21 حصاا اإلعددين يف  خرآضافة إ 

وأن هناية  ،إضافة الحقة 21 صحاحاإلخر عددين ِف آ أن والباحثني جممعون عىل أن العلامء ناذكر

 صحاحاإلن وهي أ ،ال مفر منها نتيجة واحدة إىليؤدي  هذا .هي النهاية املنطقية لإلنجيل 20 صحاحاإل

خر عددين من آنحذ   :بكل بساطة وبدون تعصب ؟ذلك إىلعامر  كيف توصلت يا أبا مضا  بالكامل!

ذ  ] :هي اخلامتة ونصها 23 تكون هناية العددس ،ما هي اخلامتة ىونر 21 صحاحاإل اع  ه  ل  ب   ا             ف ذ       ني                ال ق و 

ة :     اإل   و  ك  الت ل م يذ  ال        إ ن          خ 
                  ذ ل 
ن       

ل ك  . و     ي م وت 
                 

  ل 
وع      :          ن ه  ال     إ                      ي ق ل  ل ه  ي س  اء     أ         ك ن ت        إ ن  »              ي م وت  ب ل  ت ى    أ        ش                     ن ه  ي ب ق ى ح 

ذ     أ   يء  ف ام 
           ج 
؟ ا   تصلح أن أ تكون هذه خامتة ألي كتاب عىل ظهر األرض؟ تصلح أنهل  عليك باهلل [«.     ل ك 

قال هذا الكلم عن قد أن يكون يوحنا  من املستحيلو؟ 20 صحاحاإلتكون خامتة اإلنجيل؟ أم خامتة 

 نفرتض أن .آخر يوضح موت يوحنا شخص كلم أنه فمن الواضح ،موته ِبذا الطريقة إىلنفسه وأشار 

:  ] :22هناية اإلنجيل ِف العدد  وع  اء     أ         ك ن ت        إ ن  »                    ق ال  ل ه  ي س  ت ى    أ        ش  ذ     أ                     ن ه  ي ب ق ى ح  يء  ف ام 
           ج 
؟ ات ب ع ن ي  ا    [«.     ن ت     أ                   ل ك 

 إىل أنكل هذه األدلة تشري  ؟20 صحاحاإلهناية  وكون هناية اإلنجيل أيأن  يصلح هذا العدد هل

حات من وورش تإضافات عديدة وتوضيحا ليس ذلك فقط بل حدثت له ،مضا  21 صحاحاإل

 .(1)النساخ وغريهم

لب أهنا  ذياآلباء والباحثني وكل  وبعضد هلا املنطق والعقل يشه >20 صحاحاإل< ِف هناية األمر خامتة

من أناس جمهولني، مضا   21 صحاحاإلوأن  ،    دا  لإلنجيل بشكل ملحوظ ج ةتارُيي ةيطبيع خامتة منطقية

يوحنا أضا  هذه اإلضافات العديدة لكان دقق وأحسن التحرير واملراجعة كام ذكر ذلك الباحث  ولو أن

 . (2)ونرايموند برا  املرجعي ِف الدراسات اليوحناوية

                                                           

 .11، صـــ (فكري ماري، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة، إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةانظر: رايموند براون،  1

 .16املرجع السابق، صــ  2
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 عن باقي اإلجنيل 21 حصاا اإل: اختالف إنشاء الربهان الثاني. 

كتابته  مما يوحي أن ،عن باقي اإلنجيل     را  ظاه     قا  اختل هفيوجدوا  صحاحاإلن هذا وعندما درس املتخصص

قريبة من لغة باقي  صحاحاإللغة  نإنعم يوجد من الباحثني من يقول  ،احديد كاتب و عىل تكن ل

 .شهادات املتخصصني ِف هذا الشأنوإليك  ،ةوليست متشاِب ويقولون قريبةوهؤالء قلة  ؛اإلنجيل

تضمن بعض نصوص يوحنا مفردات غريبة عن جممل اإلنجيل: فعىل سبيل املثال، ] :الن مرشدورأ يقول

ــ 1:1احتوى املطلع ) ــ ــ وقد  .من املفردات الغائبة يف بقية اإلنجيل     دا  عىل عدد كبري ج 21( والفصل 18 ــ

                                                   تكن جزءا  من إنجيل يوحنا يف الصيغة التي سبقت إنشاءه  ِلهذه النصوص  إىل أن    ا  يكون ذلك مؤرش

 (1)[النهائي

 
                                                           

 .18)ترمجة :األب بيوس عفاص(، صـــ  ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق،اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1
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ولكن  طر يف إنشاء َيتلف عن إنشاء سائر اإلنجيل            فيام بعد وس   21زيد ف ] :بولس الفغايليقول العلمة 

( نشاط اجلامعة اليوحناوية يف 25 ــ 24:21وتبني اخلامتة الثانية ) هذا ال يعني أننا نستطيع أن نستغني عنه...

 (1)[تأليف اإلنجيل الرابع

 

                                                           
 .21، صــ 5)من بولس إىل يوحنا وسائر الرسل(، املكتبة البولسية، جــ الكتاب املقدس املدخل إىلبولس الفغايل،  1
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( بصورة واضحة، 21)ف يشكل الفصل األخري، حالأي  ويف] :دراسات ِف إنجيل يوحنا ومؤلفيقول 

نكتشف  يكملحة ل وهلذا بدت الرضورة .مع خامتته اخلاصة 20ف يف يف البدء  هىلعمل أول انت     قا  ملح

يكن وجود التصميم  ِل إنالطبقات األدبية املتعاقبة، ونحيط بالينابيع األدبية  ونربز األقدم العناِص

 (1)[األصيل

 
                                                           

 .24، املكتبة البولسية، صــ                                       الكلمة صار برشا  ـ دارسات يف إنجيل يوحنابولس الفغايل )منسق(، 1
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     قا  نه حأالنقاد  ىير 21من جهة أخرى. ولدى حتليل أسلوب هذا الفصل بييو بنوا الدومنيكي: ] باأليقول 

  (1)[وتارة أخرى تبدو فيه آثار يد غريبة ،من قلم يوحنا تارة

امللحق.  بمظهر ،31ـ30: 20هذا الفصل األخري الوارد بعد خامتة  يظهر] التايل: الرتمجة اليسوعية وجاء يف

 ومفاهيم ح يمتاز هبا إنشاء يوحنا نجد فيه عباراتمالمتزال مسألة مصدره موضوع نقاش فإىل جانب  وال

                          يكن يف األصل جزءا  من إنجيل  ِل 21يعتقد بعض الدراسني أن يوحنا ] :كينر س. كريج. يقول  (2)[جديدة

   (3)[                مفاجئا  يف األحداث    ا  وتغري     طا  إنه يبدو أن هنا  هبويوحنا 

   (4)[وقع فابتدأ ثانية     دا  جدي     ثا  ولكن حديبدو أن كاتب هذا اإلنجيل اختتم قصته ]:نريمتى هويقول 

 باقي تذكر يف ِلعبارات ومفاهيم جديدة وكلامت  يمتاز بوجود صحاحاإل فإنفكام ترى يف هذه الشهادات 

طبعا - صحاحاإلوالذي أضاف ؛ 21 صحاحاإلفاإلنجيل كان مكتمل األحداث قبل إضافة  ،اإلنجيل

عىل أن  األدلة ىهذا من أقو ،من عنده أضاف عبارات ومفاهيم جديدة -ألنه ليس الكاتب األصيل

  .مضاف يف وقت الحق وأنه ليس بيد الكاتب األصيل صحاحاإل

 يتجاهل الظهورات السابقةأنه  َيتلف عن باقي اإلنجيل 21 صحاحاإل إنومن األمور التي جتعلنا نقول 

ر     أ   ا           ب ع د  هذ  ] 1: 21اقرأ  للمسيح، لت ال       أ ي         ظ ه 
ه  ل  وع  ن ف س  ا ي س        ض 
ذ                          ر  هك  . ظ ه  ي ة 

ر  ط رب    ع ىل  ب ح 
                   م يذ 

                  
هذا لو كان ف [ا     

 ىالقارئ العادي هذا بدون أدنويالحظ  .ىثم أظهر نفسه مرة أخرلإلنجيل، لقال:  كملهو امل صحاحاإل

 !    حا  بمجرد القراءة يظهر ذلك واض ،دراسة

                                                           

)ترمجة: األب بيوس  ، مركز الدراسات الكتابية، املوصل ـــ العراق،روايات اآلالم والقيامة حسب األناجيل األربعةبنوا الدومنيكي،  األب بييو 1

 .287عفاص(، صـــ

 .359)ترمجة اآلباء اليسوعيني( صـ  ، دار املرشق بريوت،الرتمجة اليسوعية العهد اجلديدالكتاب املقدس،  2

 .278صـ 1، دار الثقافة جـاخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديدكينر،  س. كريج. 3

 .791، صــ 1، مطبوعات إيلز، جــ التفسري الكامل للكتاب املقدس العهد اجلديدمتى هنري،  4
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أغلب االختصاصيني  نإ] :حول إدراج هذا اإلصحاح يف اإلنجيل    ا  خطري    ا  مكال أالن مرشدور باأل يقول

بمقدار ما  موفقدراجه يف هذا املكان بالذات غري إ نإوقد أضيف يف وقت الحق.  21يعتقدون أن الفصل 

الكاتب  هذا اإلصحاح ليس كتابة وهذا دليل عىل أن (1)[بدت الرواية وكأهنا جتهل جتليات يسوع السابقة

: التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس وويقول حمرر .لال علم له باإلنجي ن   م   ةضافإام وإن ،األصيل

ـــ 19: 20) كأهنم عىل غري معرفة بظهور املسيح السابقيف هذه القصة  نويبدو]   (2)[(23 ــ

نذكر أمثلة من العبارات اجلديدة والتي تظهر ألول مرة يف اإلنجيل يف أكثر سعيني ونكون موض ولكي 

 ن.ون واملتخصصومما ذكره الباحث ي، وه21 صحاحاإل

o  ظ ه ر   أ       

 ، من األمثلة عىل ذلك:يف اإلنشاء عن باقي اإلنجيل     فا  اختال 21 صحاحاإليف  سطر نجد يف أول 

يستخدم كاتب  والتالميذ "مريم املجدلية" ـل 20 صحاحاإلفي الظهورات السابقة يف ف: <أظهر>كلمة 

ἦ  <أتى>لفظ  اإلنجيل λ θ ε νـــــ19: 20 معي أقرا ،عن ظهور يسوع    ا  معرب وع  ] 26 ــ اء  ي س  ق ف  يف                 ج  و              و 

 : ق ال  هل  م   و 
ط  س                  ال و 
وع   .>..       ل ك م      م      سال  <          اء  ي س  األ                   ف ج  ل ق ة        و  اب  م غ  يستخدم  21 صحاحاإللكن نجد يف  [                   ب و 

ر     أ   ا           ب ع د  هذ  ] 1:21  <أظهر>فعل  الكاتب ه       أ ي          ظ ه  وع  ن ف س  ا ي س   جاءت يف اليونانية، [                     ض 

ἐ φα ν έ ρ ωσ ε ين األ    ا  فـخال   جاء الفعل ] :تادرس يعقوب ملطييقول القمص  .لني   و              للظهور 

 ِل. ..، أو "أعلن عن نفسه"   ا  ر"أظهر" يعني صار ظاه                       " الذي ت رجم يف العربية esti genoumenis"ظهر 

كمن انطلق من موضع إىل آخر، بل وقف عىل الشاطئ فجأة وظهر للتالميذ     ا  اشي                    يأت  إىل هذا الشاطئ م

 (3)[هكذا.

                                                           
 .262عفاص(، صـــ  األب بيوس ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة:اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1

 .2003، دار الثقافة، صــ التفسري العريب املعارص للكتاب املقدسد. ق. أندريه زكي إسطفانوس)حمرر(،  2

 .1275، صــ 2، األنبا رويس بالعباسية، جــ اإلنجيل بحسب يوحنا :من تفسري وتأمالت اآلباء األولنيالقمص تادرس يعقوب ملطي،  3
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o طربية رحب 

 ا           ب ع د  هذ   ] والنص كالتايل: 1:6ىل يف يواألواملرة  ،كر مرتني يف إنجيل يوحنا            بحر طربية ذ  :     ضا  من األمثلة أي

وع   ر           ىل  ع رب      إ               م َض  ي س  و  ب ح  ه  ، و  يل 
ر  اجل  ل                     ب ح 
                          أوال  ببحر اجلليل مثل إنجييل  الحظ هنا يسمي البحر [.          ط رب  ي ة               

املرة الثانية جاءت يف  .ثم عرف أنه هو بحر طربية املدينة املشهورة (1)ومرقس بخالف إنجيل لوقا ىمت

ر     أ   ا           ب ع د  هذ  ] 1:21يوحنا  21 صحاحاإل لت ال       أ ي         ظ ه 
ه  ل  وع  ن ف س  ا ي س        ض 
ر        م يذ                          ىل  ب ح  خالف نمط  وهذا[           ط رب  ي ة              ع 

 والعجيب أن معظم أحداث ،به ببحر طربية     فا  ببحر اجلليل ثم معر هفقد ذكر يف املرة األوىل إلنجيلا

دوناسيان مال  باألكام يقول  الظهور كان يف اجلليل إال أن هذا أورشليم واهليكلتدور يف منطقة  اإلنجيل

قد  ِف حني أن جممل أحداث إنجيل يوحنا وبالتحديد بحرية طربياطار احلدث هو اجلليل، إ] :اليسوعي

: كان Tiberiasبحر طربية : ]تادرس يعقوب ملطيالقمص ويقول  (2)[حصلت ِف أورشليم وِف اهليكل

، Chinnerethبحر اجلليل يدعى يف أيام السيد املسيح بحر طربية. يف العهد القديم كان يدعى بحر كنارة 

م تأسست مدينة عىل شواطئه دعيت طربية 20". ويف حوايل عام ارت"بحرية جنيس 5:1وجاء يف لوقا 

Tiberias  ،"ة سنواتوقد تم هذا التغيري خالل عد                                         عىل اسم اإلمرباطور، ود عي البحر "بحر طربية .

  (3)[استخدم اإلنجييل يوحنا االسم الشائع وقت كتابته للسفر.

سم باال بدليل أنه يذكر البحر ؛لكاتب األصيللوليس  بعدام يف أضيف صحاحاإلقلت: هذا دليل عىل أن 

ينتبه  ِل صحاحاإل فالذي أضاف ،س كام هو معرف وقت الظهور الفعيلولي صحاحاإلكتابة  الشائع وقت

 يصلهم! امفي ال يدققون ني                   متكئا  عىل أن املسيحي سماال هذا إىل

                                                           
وهنا        قديام   واملسيحيون ؛يسمي بحرية جنيسارت 1:5يف إنجيل لوقا و ،16:1يسمي بحر اجلليل وكذلك إنجيل مرقس  18:4             يف إنجيل مت ى  1          ي سم 

 .317، صــ 3، جـــكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيلإدي، الوليم                                                  ، علام  أنه ِل يسم  البحر بحر طربية إال يوحنا، انظر:"بحرية يسوع"

 .115، دار املرشق ـــ بريوت، )ترمجة: األب حليم عبد اهلل( ، صـــ قراءات يف إنجيل يوحناي، األب دوناسيان مال اليسوع 2

 .1277، صــ 2، األنبا رويس بالعباسية، جــ اإلنجيل بحسب يوحنا :من تفسري وتأمالت اآلباء األولنيالقمص تادرس يعقوب ملطي،  3
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o توما الشكاك 

ي  ا              ف ق ال  ت وم  ] 16:11اإلنجيل هذا التلميذ أول مرة ِف يوحنا  ذكر :(1)عرش ثنيالتلميذ اال أحد :توما        ال ذ 

لت ل      م     أ                      ي ق ال  ل ه  الت و  
      ل 
ائ ه     ف ق   ر 

             م يذ 
ذكره باالسم  29 ،28، 27، 26: 20ويو  5 :14باقي اإلنجيل يو وِف  [     

م ع ان   ] :2:21 صحاحاإللكن ِف  !سببذكر الوصف مرة ثانية بدون  24: 20إال أنه ِف يو  فقط،
ان  س          ك 
        

 ، س  ت وم            ب ط ر  ي ي ق ال  ل ه  الت و   ا        و 
                      ال ذ 
فهل نيس الكاتب أنه ذكره قبل بضعة مرة أخرى، ذكره بالوصف  [   م     أ       

نحن نتقبل ذكر الوصف ِف بداية اإلنجيل ومن  من ذكر الوصف هنا؟ ةوما الَّضور ؟الوصفأعداد ِبذا 

؟ أليس هذا     ضا  أي أعداد يذكره بالوصف 8لكن بعد  ،نيس اللقب القارئلعل إذ  20 صحاحاإل           ثم  ذكره ِف 

 صحاحاإلال املحر  الذي أضا  انتح              اإلصحاح وي ظهرِف إنشاء  لشكبايوحي ال ِف األسلوب؟ أ    ا  تغري

 .                             أسلوب الكاتب األصيل؟ لكنه فشل  

  ز ب د ي ا     اب ن         

لكن  ،األناجيل اإلزائيةيف  ة مراتعد      ذ كرتة وهذه العبار يعقوب الكبري> وه: <يوحنا وأخامهابنا زبدي 

 صحاحاإليف  أنه إال      حا  يف أول عرشين إصحا يذكرها الكاتب األصيل وال مرة واحدة ِليف إنجيل يوحنا 

غري  صحاحاإلعبارة جديدة يف كت هرظ "زبدي بنيا"عبارة  عىل غري عادة الكاتب األصيل! كرت   ذ   21

الفصل األخري من اإلنجيل ]: دو ناسيان مال اليسوعي باأليقول  .وإليك شهادة املتخصصني ،مألوفة

يف هذا الفصل بعض العناِص مما ال عهد لإلنجيل  إىل أنأن دراسة األسلوب تشري ... هو الرابع يثري مشكلة

مما جعل العلامء  (2)[وقد استعملت هنا للمرة األوىل 2يف اآلية زبدي"  بنيعبارة " ا كمثلالرابع هبا 

                                                           
أن اسمه احلقيقي هيوذا، ويسمي الشكا  ألنه شك يف  يوسابيوس القيرصيباليونانية املرتجم التوأم، ويذكر:  اسمه بالعربي توما وديديموس 1

كامل  ،109، 101، دار الثقافة، صــــ كل الرسل يف الكتاب املقدسهربت لوكري،  ، انظر:25:20ظهور يسوع للتالميذ كام جاء يف إنجيل يوحنا 

 .116، 108، مكتبة املحبة، صـــ سة تارَييةا           عرش رسوال  در اثناالفيليب كامل، 

 .114صــ )ترمجة: األب حليم عبد اهلل(، ، دار املرشق بريوت،قراءات يف إنجيل يوحنا األب دو ناسيان مال اليسوعي،2 
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هذا  فليس من عادة الكاتب األصيل استعامل ،صحاحاإلحول صحة هذا  حون اإلشكاالت والشكوكريط

 !<يعقوب> اللقب لإلشارة إليه هو وأخيه الكبري
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: إزائية األناجيل األربعةن معه يف عملهم الرائع آخران اوباحث بولس الفغايلالعالمة      ضا  ظ هذا أي     والح  

كانت قد  وإنهذه القطعة  زبدي" ولكن يبدو أن بنيحني تقرأ "ا : نندهش 21وختتلف اآلراء حول ف ]

جمموعة  إىل( وما يسبقها يعود 25:21) خريةاآلية األ إنإال أهنا تتلون بلون يوحناوي ثم  أحلقت باألناجيل

 (1)[د هبذه األمور ويدوهنا ونحن نعرف أن شهادته صادقةيشه"هذا التلميذ هو الذي  التالميذ

 
                                                           

 .648، املكتبة البولسية، صــ إزائية األناجيل األربعةبولس الفغايل وآخرون،  1
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اختالف اإلنشاء والعبارة اجلديدة  سببوال ،كله صحاحاإليشكك يف  رياض يوسف داودواملهندس 

 زبدي> بنيواألسلوب خمتلف: مثل عبارة < ا: إنه يأيت بعد اخلامتة. سببنيامللحق يثري مشكلة ل إن] فيقول:

 (1)[يف هذا اإلنجيل ( فقد استعملت للمرة األوىل2\21)

 

                                                           

ء عىل البنى األدبية ِف األناجيلرياض يوسف داود،  1  .62، دار املرشق ـــــ بريوت، صـــأضوا
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: مها ابنا زبدي] الذي أصدرته دار الكتاب املقدس: باخللفيات التوضيحيةالعهد اجلديد يف      ضا  جاء أي

  (1)[يف أي موضع يف هذا اإلنجيل يذكرا باسميهام وِليعقوب ويوحنا. 

 

                                                           
 .135، دار الكتاب املقدس، صــ العهد اجلديد باخللفيات التوضيحيةالكتاب املقدس،  1
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هذا يف : ابنا زبدي للمرة األوىل يهاالئحة التالميذ فتضم سبعة شهود يظهر ف أما] يف التفسري العريب املعاِص: 

ـــ 19: 20) اإلنجيل... ويبدون يف هذه القصة كأهنم عىل غري معرفة بظهور املسيح السابق  (1)[(23 ــ

 

                                                           

 .2003، دار الثقافة، صــ التفسري العريب املعارص للكتاب املقدسد. ق. أندريه زكي إسطفانوس)حمرر(،  1

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )76) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

 (1)[أمر غري عادي وفريد من نوعه يف يوحنازبدي  بنياإلشارة هنا ال]: رايموند براونيقول 

 

                                                           
 .146، صـــ (فكري ماري، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة، إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1
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o إداما 

:] 5: 21يو  وع  ن   ا   ي  <                      ف ق ال  هل  م  ي س  ل ام 
       غ 
ك م          ل ع ل     أ     ن د 

         ع 
اب     أ  . >       د ام ا؟   إ     العهد اجلديد ويعلق مؤلفو [ >!   ال  <:    وه        ج 

ترد ِف أي  لالكلمة اليونانية إداما: ] :                         ترد يف كل العهد اجلديد أصال  ِلالكلمة  بأن باخللفيات التوضيحية

πيف األصل اليوناين  (1)[مع اخلبزوتعني ما يؤكل خر ِف العهد اجلديد آموضع  ρ ο σ φά γ ι ο ν 

 

                                                           
 .136صــ ، دار الكتاب املقدس،باخللفيات التوضيحيةالعهد اجلديد الكتاب املقدس،  1
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o  ي س ع       

ي اء     أ     و  ] :جاء النص 21 صحاحاإلسطر يف  خرآيف  ر          ش  ة          أ خ  ري 
ث       ك 
ن ع ه        وع   ا         ص  ت        إ ن          ي س  ة  ف ل س  د 

اح  ة  و  د 
اح  ب ت  و 

ت                ك 
          

          
    

ه     أ       ظ ن     أ     ن ف س 
اِل             ن  ال ع 
ع               ني          ي س 

. آم     ال ك ت ب  امل  ك ت وب ة 
 تقول[ تسعالام ] :البطريركية الامرونية [ وحسب ترمجة                            

 (1)[6:2ويف إنجيل يوحنا إال هنا  الكلمة يفترد هذه  ِلتسع: ا لام] :الرتمجة

 

                                                           
 .494، جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، صـــ ترمجة البطريركية الامرونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  1
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  21 حصاا اإلمفاهيم جديدة يف 
تذكر يف باقي اإلنجيل بل باقي  ِلات ومفاهيم جديدة به عبار يوجد 21 صحاحاإلأن      قا  ذكرنا ساب

واآلن إليك الكاتب األصيل لإلنجيل،  بغري يداإلصحاح مضاف      أن   يدل عىل األخرى، وهذااألناجيل 

  عىل األناجيل: 21ا اإلصحاح أضافهبعض األمثلة عن املفاهيم اجلديدة التي 

o  مرات ثالثنكاره ليسوع إعودة مكانة بطرس بعد 

؛ يو 59-56: 22؛ لو 69-66: 14؛ مر 71-69: 26)مت يف األناجيل األربعة  بطرس ورد إنكار 

 ،من إنجيل يوحنا 21 صحاحاإلله إال يف  يسوعوقبول وتوبته  بطرسذكر عودة    ت   ِللكن  (17، 16: 18

 اعتربنافلو  !يفهم منها أن يسوع قبله وِلكتمل ت ِل ولكنها ،    ضا  أي لوقا ومن بولس مرقسإنجيل وإشارة يف 

ب     حس  ف ،بيسوع       يلتق   وِلالقرب  إىليذهب  ِلبطرس  فإن (1)قاد  ن كام يقول أغلب ال 8: 16هناية إنجيل مرقس 

بل من  .(2)نجد إشارة واضحة لعودة وتوبة بطرس ِلمن إنجيل يوحنا      حا  إصحا 20و األناجيل اإلزائية

حياة  إنالتفسري التطبيقي  ومؤلف يقول  .كام سيأيت، أضيف من أجل ذلك 21أن اإلصحاح      دا  الواضح ج

يسوع لبطرس بإرساليته ولعل الرب  يف هذا الفصل تكليف]  :21بطرس تغريت من خالل اإلصحاح 

ن هو    م      ا  إىل تشجيع خاص بعد إنكاره ليسوع... تغريت حياة بطرس عندما أدر  أخري     جا  بطرس كان حمتا

وكذلك تغريت "صخرة"  إىليسوع وتغري عمله من صياد سمك إىل مبرش كام تغريت شخصيته من مندفع 

  (3)[مغزي كلامت يسوع عن موته وقيامته     ما  عالقته بيسوع فقد غفر له الرب وأدر  اآلن متا

                                                           

منصور  :ترمجة)لطباعة األوفست،  االحتاد، ورشح ةإنجيل ربنا يسوع املسيح للقديس مرقس دراس األب جان ماسون اليسوعي، انظر: 1

بحسب  اإلنجيلجا  هريفيو،  ،622صــ ، دير األنبا مقار، دراسة ورشح :اإلنجيل بحسب مرقس                األب مت ى املسكني،  ،206ـــ  ، ص(الفرنسيسكاين

 . ولنا وقفة طويلة مع اخلامتة يف هذه السلسلة إن شاء اهلل.228بولس الفغايل(،صـ : ترمجة)دار بيبليا للنرش،  ،القديس مرقس

 دار املرشق، )ترمجة األب سامي حالق اليسوعي(. ،، بطرس األول بني الرسلميشيل بريدر وآخرون انظر لألمهية: 2

 .2244، بيت تندل للنرش، ترمجة وليم وهبة وآخرون، صــ التفسري التطبيقي للكتاب املقدسجمموعة مؤلفني،  3
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 عىل رياسة بطرس عىل سائر التالميذ،             وتعتربه دليال      دا  اإلصحاح ج اهبذ ةالكنيسة الكاثوليكيهلذا تتمسك 

املزيد من  سنذكراإلنجيل، و إىلأضيف اإلصحاح  لامذاخاص حول: مبحث  د هذه املسألة يفسنفرو

 األقوال حول هذا املوضوع.

o  أهمية الرؤية واإلميان 

[ : وع  ي ي       أ ي          ن ك  ر     أل  <                    ق ال  ل ه  ي س 
     ت ن 
ين  آم ن وا  ا      ت وم   ا    

! ط وب ى ل ل ذ              آم ن ت 
                        

ِل    و 
و        إىل اإليامن  20بينام دعا الفصل  [>ا       ي ر 

 متى باأليقول باقي اإلنجيل      فا  ن خماليؤكد عىل أمهية الرؤية واإليام 21بدون رؤية، يبدو أن الفصل 

ما انتهت إليه خربة القديس توما والتي ينبغي أن تنتقل إلينا أنه ليس بالعيان وال باللمس  أما] املسكني:

 (1)[يكون اإليامن بل بتصديق اخلرب اإلنجييل بطاعة الكلمة

o شهادة اجلماعة للكاتب اإلجنيل 

ذ  ]( جاءت هذه الشهادة 24:21يف هناية اإلصحاح ) ي  ا     ه  و  الت ل م يذ  ال ذ  ه                          ه  ذ   ا         د  هب  ذ         ي ش  ك ت ب  ه  ن ع ل م  ا              و     ن     أ               . و 

ق   اد ت ه  ح  ه  ابالرغم   [.                 ش  مثلها يف باقي يوجد  وال ،فريدة من نوعها                                    ما يف هذه الشهادة من اضطراب، إال أهن 

كام ذكرنا  21تشهد عىل حتريف اإلنجيل وإضافة اإلصحاح  وهي !سفار العهد اجلديدبل مجيع أ ،اإلنجيل

( 25 ـــــ 24: 21تبني اخلامتة الثانية )] اجلامعي:         الت حريفعن  بولس الفغايلعلمة الكاثوليك  يقول .من قبل

اآليتني ] :دو ناسيان مل اليسوعي باأل يقولو  (2)[نشاط اجلامعة اليوحناوية ِف تأليف اإلنجيل الرابع

ـــــ 24األخريتني ) ــ  ختالفافهذه مفاهيم جديدة تبني    (3)[يبدو أهنام من إنشاء نفر من التلميذ( اللتني 25 ــ

كل  .االختالف الظاهر يف األسلوبباإلضافة إىل وتدعم إضافته، اإلنجيل عن باقي  صحاحاإل إنشاء

 .من إنجيل يوحنا وال من كتابة الكاتب األصيل           يكن جزءا   ِلأن اإلصحاح  يدل عىلذلك 

                                                           
 .1303، صـــ 2، دار القديس أنبا مقار ــــ وادي النطرون، جــ اإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                األب مت ى املسكني،  1

ـــي، املكتبة البولسالكتاب املقدس )من بولس إىل يوحنا وسائر الرسل( املدخل إىلبولس الفغايل،  2  .21، صــــ 5ة، جـ

 .114صـــ  )ترمجة: األب حليم عبد اهلل(، ، دار املرشق ــــ بريوت،قراءات يف إنجيل يوحنااألب دو ناسيان مال اليسوعي،  3
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 واألناجيل األخرىبني اإلجنيل  21 حصاا اإل: تناقض الربهان الثالث 
الف الواضح بني تخالتناقض واال :ليس هو كاتب باقي اإلنجيل 21 صحاحاإلمما يؤكد أن كاتب 

 الن مرشدورأ باألاعرتف قد و .من جهة أخرىاألناجيل وباقي  ينهوب ،من جهة واإلنجيل صحاحاإل

 إىل ى( يرق21                                                 والنظرية األكثر احتامال  تقوم يف أن إضافة هذا الفصل )] فيقول: صحاحاإلبتناقضات هذا 

 (1)[ري املتناقضات الطفيفة التي أدرجها فصله هذاييرؤ عىل تغ وِلتلميذ قريب من يوحنا، 

 !مضاف عىل نص اإلنجيل 21 صحاحاإلكد أن ؤنلقي نظرة خمترصة عىل هذه التناقضات التي تلتعالوا 

o  مر يسوعأالتالميذ خيالفون 

                                    ال ي ظهر لنا التالميذ الذين انطلقوا يف  فهو ،      ِصاحة   20 صحاحلإل     فا  خمال 21 صحاحاإلهكذا يقول لنا  

 !يذهبون إىل الصيد تالميذال فإن، 20لفصل يف اللتبشري كام  روجمن اخلاملهمة التي أوكلها إليهم يسوع 

               ف ق ال  هل  م  ]أمر يسوع للتالميذ بالتبشري كام جاء يف باقي األناجيل األخرى  21: 20 صحاحاإلفقد جاء يف 

وع   ام      م      سال  <:         أ ي ضا           ي س  . ك  م  ي اآلب     أ                ل ك 
ل ن         ر س 
ل ك م     أ          

       ر س 
م  ]: سكندريس اإللكريالقديس يقول  [>ا   ن     أ       س             هبذا ر 

، ألنه قد هميوصيهو  وهاربنا يسوع املسيح التالميذ ليكونوا مرشدي ومعلمي العاِل وخدام األْسار اإلهلية 

كل  ينريوا يليس لليهودية فقط حسب حدود وصية الناموس... بل باحلر     را  حان الوقت ألن يكونوا أنوا

 (2)[كلهامكان حتت الشمس حيثام انترش البرش وسكنوا عىل وجه األرض 

ثم  ... للتالميذ ةواإلرسالياملسيح قواعد التقديس  يرسىيف هاتني اآليتني ] :املسكني ىمت باألويقول 

مر أبل نجدهم يف  21 صحاحاإليف  ىال نجد هلذه اإلرسالية صد لكن (3)[اإلرسالية ةيعطيهم املسيح مهم

                                                           
 .262، صـ (األب بيوس عفاص :ترمجة)العراق،  ــــ الكتابيةــ املوصل، مركز الدراسات اإلنجيل بحسب القديس يوحنا الن مرشدور،أ 1

، صــ 2. نصحي عبد الشهيد( جـــ دترمجة: ، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية بالقاهرة، )، رشح إنجيل يوحناسكندريس اإللالقديس كري 2

503. 

 .1285، صـــ 2مقار ــــ وادي النطرون، جــ  أنبا، دار القديس وتفسري ورشحاإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة                 األب مت ى املسكني،  3
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بعد أحداث الفصح، ] :دوناسيان مال اليسوعي باأل يقول .يف اجلليلالصيد  إىليذهبون  همف،     دا  جطبيعي 

لامذا ف  (1)[فاقتادهم بطرس إىل صيد السمك ستعادوا نشاطاَتم العاديةاأهنم  وويبداجلليل  إىلرجع التالميذ 

 إن؟ أم     ضا  أليس هذا تناق سلم الروح؟أإىل اجلليل بعد أن كلفهم يسوع و من أورشليم يعود التالميذ

  مؤيدون بالروح القدس! م؟ مع أهن    دا  يبرشوا أح وِليسوع أمر التالميذ خالفوا 

 19: 20ويبدون يف هذه القصة كأهنم عىل غري معرفة بظهور املسيح السابق )] :التفسري العريب املعاِصويف 

ـــ فهذا يوضح عدم تأثري  (2)[للمجموعة     سا  مع اعتبار بطرس رئي وفيام يعود التالميذ إىل حياَتم القديمة( 23 ــ

       حقيقة   فإن ،عن باقي اإلنجيل 21 صحاحاإلويؤكد استقالل  ،20 صحاحاإليف  للتالميذ ظهور يسوع

م أنكروا التفويض الذي قد تلق   للصيدالتالميذ       روج  خ ة وه                                      تعني أهن   .20يف اإلصحاح          ذات مر 

o ؟ نالتالميذ خائفون أم خيرجون كما يشاؤو 

 هذا العدد  أقرا ،وال َيرجون من منازهلم اليهودكانوا خائفني من  التالميذأن  20 صحاحاإلنجد يف 

ل ام  ]19:20 و          و  ه  م  و  ك  ال ي و 
ي ة  ذ ل 

ان ت  ع ش                      ك 
         

ب وع         ل  األ       أ و               ان ت  األ          س  ك  ة  ح                و  ل ق  اب  م غ  ان  الت ال     ي                        ب و  ني                  ث  ك 
يذ  جم  ت م ع 

   م 
             

  

ب ب     ل   ود          س  ن  ال ي ه 
              اخل  و ف  م 
            : ق ال  هل  م   و 

ط  س   ال و 
ق ف  يف  و  وع  و  اء  ي س                  ج 

          
ي ة  ]26:20    ويف  [>       ل ك م      م      سال  <                         

ن  ب ع د  ث ام       و 
               

ان  تال     أ   ه                  ي ام  ك  يذ 
      م 
ت وم           أ ي ضا     ال  و 

           د اخ 
.  ا      م  األ            م ع ه  وع  و  اء  ي س  اب  م غ ل ق ة                        ف ج  أن  يوضحان انالنص انفهذ [                   ب و 

 ،األكرب يسوع املسيح مبمعلمه من اليهود والرومان أن يفعلوا هبم مثل ما فعلوا نيالتالميذ كانوا خائف

للتالميذ      ضا  أظهر نفسه أي] :يف تعليقه عىل إنجيل يوحنا سكندرياإل سلكريالقديس وهذا ما يقوله 

خوفهم من  سببالذين خافوا من هجامت اليهود الرشيرة ولذلك اجتمعوا يف منزل معني وبالقديسني 

 يصف فعل التالميذ باحلكمة! (3)[اليهود القتلة اختفوا بحكمة عىل هذا النحو

                                                           
 .115صـــ ، دار املرشق ـــ بريوت، )ترمجة: األب حليم عبد اهلل( ، قراءات يف إنجيل يوحنااألب دوناسيان مال اليسوعي،  1

 .2003، دار الثقافة، صــ املقدسالتفسري العريب املعاِص للكتاب )حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 2

 .499، صــ 2، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ، )ترمجة: د. نصحي عبد الشهيد( جـــ رشح إنجيل يوحناسكندري، القديس كريلس اإل 3
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خاف ] :ديإوليم  يقول يف ذلك الدكتور ،ام فعلوا بيسوعكهبم  أن يفعلوااليهود خائفني من  واكان التالميذف

 21 صحاحاإللكن نجد يف  (1)[   ا  له ولذلك اجتمعوا ْس     ضا  بغ التالميذ أن يعاملهم اليهود كام عاملوا يسوع

خرجوا يف ربام تقول:  الصيد دون خوف! بعملهم لة وَيرجون يخالف ذلك فهم يامرسون حياَتم الطبيع

بلغ خوف التالميذ من اليهود أهنم لقد ، ألن يعودوا ملنازهلم؟ أتى حاالصبولكن  ،ربام: أقول! الليل

النسوة ]: يتاآل املسيحي القديم للكتاب املقدسيف التفسري جاء  .النسوة إىل قرب يسوع بزعمهم اأرسلو

 مريم املجدليةأن من بالرغم  (2)[القرب نيابة عنهن إىلأكثر من الرسل ربام أرسلن مريم      نا  ظهرن إيامأاللوايت 

يف نظرة خاطفة  اءافقد ج يسوع أتر اأهن هم>م<يوحنا بزع والتلميذ الذي كان حيبه يسوع بطرسأبلغت 

 ،اليهودمن      فا  ثالث مرات خو يسوعأنكر  هنفس بطرس بل، اليهودمن      فا  خو هاميمنزل إىلوعادا برسعة 

النهار كام حيدثنا  وضحيف  واعوديو يف الليلصيد ال إىلذهبوا ي بأنمنهم  فكيف جاءت هذه اجلراءة

كاتب  إنأم  ؟عن باقي اإلنجيل فصالهوان 21 صحاحاإليؤكد اختالق  األيس هذ !؟21 صحاحاإل

 ،يسوع جاء واألبواب مغلقة: يدراميكتمل املشهد ال حتىية من عنده درامأراد أن يضيف حبكة  اإلنجيل

 .وقع يف فخ التناقضلألسف ! لكنه خارقةيا هلا من معجزة 

o  21 حصاا اإلالصيد العجائيب بني لوقا وكاتب 

بالرغم و ،ظاهر       حتريف  مع  لوقاالصيد العجائبي مقتبسة من إنجيل عن  21 صحاحاإلالقصة الواردة يف 

 منهذه األعداد  أقرا .    دا  بك القصة جيحي ِل 21 صحاحاإليبدو أن كاتب  !          تناقض بني   ذلك بينهاممن 

ــ1: 5إنجيل لوقا  ل     إ     و  ] 11 ـ م  ع 
ان  اجل  م ع  ي ز د ح          ذ  ك 
اق     ي                             ان  و   ك 

 
ة  اهلل م 

ل  ع  ك  م  ي س 
             ه  ل 

 
       

             
ن د       فا       

     ع 
ن يس      ري        ب ح      ج 

         ة 
ت         أ ى       . ف ر        ار 

ين ت  
ف        س 
 ني       

 
ت     ف 

اق        و 
 ني         

 
ن د  ال ب ح    

              ع 
ام      ري       ن ه 

وا م  ر ج  ي اد ون  ق د  خ  الص   و 
       ة 

                                
    . ب ا   ل وا الش  غ س  ل                        و  خ  ى         ف د  د  ين ت          إ ح 

ف        الس 
 ني         

 
         ال ت ي   

                                                           
ــــ الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل ــ رشح إنجيل يوحنا دي،إوليم  1  .311صــ  ،3بريوت، جـــ ، جممع الكنائس يف الرشق األدنى ـ

، 4، منشورات جامعة البلمند، جـ التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس ــ العهد اجلديد )إنجيل يوحنا()مرتجم(،  األب الدكتور ميشال نجم 2

 .431صـــ
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م ع ان  
ان ت  ل س          ك 
س                ار  ي ع ل م  ا   أ       ل ه     أ       و  ص  ل س  و  . ث م  ج  يال  ع ن  ال رب  

د  ق ل 
                                               ن  ي ب ع 

       
ل ام            . و 

ف ين ة  ن  الس 
وع  م           جل  م 

              
ن  ال ك ال              

غ  م             ف ر 
   م           

 : م ع ان 
         ق ال  ل س 
لص     أ                  ىل  ال ع م ق  و     إ         ب ع د  ؟<          

ب اك ك م  ل 
    ل ق وا ش 

            
    ي           

:    أ     ف   .>   د  م ع ان 
اب  س           ج 
ب ن   ا   ي  <        

     م ع ل م  ق د  ت ع 
ل ه     ي       الل   ا                               ل  ك 

ِل    و 
     

ذ  ش   ن  ع ىل       ئا .   ي              ن أ خ 
ل ك          و 
ت ك          م 

ل         ك 
ة          أ ل ق ي     ب ك  ل ام  >           الش  م     أ                  ف ع ل وا ذ ل ك            . و  وا س  ك  ث ري     كا                م س  ا     ج      ا       ك  ت       ف ص        د  م         ار  ت ه  ب ك               ش 

. ق  ر  وا    أ     ف              ت ت خ  ار  ف ين ة  األ     إ          ش   الس 
ين  يف 

ه م  ال ذ 
ائ  ك                   ىل  رش  

      
          

ر ى             د       أ ت و      ن  ي     أ        خ 
اع  ي س     ا و 
م              ا     . ف        وه  م أل           أ ت و  ين ت  وا         و 

ف        الس 
 ني         

 
ت ى            ح 

ت     أ   ذ  . ف ل ام   ا       خ 
ق   ال غ ر 

         يف 
          

م ع ان  ب ط ر س      أ ى   ر     
                 س 
ك ب ت      ن د  ر 

ر  ع  ك  خ 
              ذ ل 

          
وع  ق ائ ال :     ي       ي ي  <                 ي س 

ف ين ت  ن  س 
ج  م  ر       ؟خ 

            
   ين          ر ب  أل   ا          

ل   ج  ئ          ر 
اط     خ 
ة     إ  . >      ين  م ع ه  د ه ش 

يع  ال ذ 
مج  ت ه  و   اع رت  

                    ذ 
         

                
ي    ي          ع ىل  ص      م ك  ال ذ   الس 

                 د 
ذ     أ     ل ك  .     وه       خ  ذ  ك            ي ع ق وب           أ ي ضا             و 

ن   ي وح  ان   ا      اب ن   ا          و   ك 
ان  ي الل ذ  ب د         ز 
يك   ا                  م ع ان      ي         رش  

        س 
   : م ع ان 

وع  ل س           . ف ق ال  ي س 
ن  اآلن  ت ك ون  ت      ال  <                      

! م                     خت  ف 
ط                اد       ص 

! ل ام   .>        الن اس  اء وا ب          و  ين ت  ا           ج 
ف        لس 
 ني        

 
وا ك ل  يش      إ      ك  ت ب ع                              ىل  ال رب   ت ر   و 

 
          ء
 
 [.    وه   

يف  ت ل ك  الل  ] 11ـــ3: 21هذه األعداد من إنجيل يوحنا  معي أقراو . و 
ق ت  ل و 

ف ين ة  ل  ل وا الس  د خ  وا و  ر ج                     ف خ 
        

    ي                                      
       ل ة 
  ِل 
   

ك وا ش   ل ام      ئا     ي                ي م س  ن  الت ال            . و 
ل ك  . و  ئ 

اط  وع  ع ىل  الش  ق ف  ي س  ب ح  و            ك ان  الص 
          

        م يذ                                            
  ِل 
ون      . ف ق ال     أ                        ي ك ون وا ي ع ل م  وع                        ن ه  ي س 

 : وع  ن   ا   ي  <               هل  م  ي س  ل ام 
       غ 
م     أ     ك  ن د 

         ل ع ل  ع 
اب     أ  . >؟    ما     د ا   إ            ة     أ  <               ف ق ال  هل  م : . >!   ال  <:     وه        ج  ب ك  وا الش  ف ين ة      ىل     إ                    ل ق  ب  الس 

ان                 ج 
     

وا   ي      األ   د  ن  ف ت ج  و     أ       . ف  >               م     ا       ل ق 
ِل    و 
ون                 ي ع ود وا ي ق        ر 

      د 
ب     أ     

   ن  ي  ذ 
ا         ان       وه  ي ك  ك  الت ل م يذ  ال ذ 

. ف ق ال  ذ ل  م ك   الس 
ة  ث ر  ن  ك 

                            م 
                       

           
  

 : ب ط ر س 
ب ه  ل 
وع  حي             ي س 

       
و  الر ب  <            م ع ان  ب ط ر س            . ف ل ام  >            ه 

ع  س 
م                   س 

     
ب ه  أل     أ       ي ا                                  ن ه  الر ب  ات ز ر  ب ث و  ر  ه     أ     و       نا                    ن ه  ك ان  ع                 ل ق ى ن ف س 

. ر  اء وا ب         الت ال   ا   م     أ     و                يف  ال ب ح  ر ون  ف ج  يذ  اآلخ 
                           م 
ف ين ة  أل  ا           هن  م                لس 

  ِل 
ين  ع ن  األ     

             ي ك ون وا ب ع يد 
ئ ت      ال     إ       ر ض                   

و  م       ن ح 
اع      ي            ر 

      ذ 
  

م   ه  ب          و  ون  ش  م ك                ي  ر  ة  الس  وا           . ف ل ام                ك  ر ج  وا مج          ىل  األ     إ           خ  و     را                    ر ض  ن ظ ر  م       عا         م و ض  س  و     كا         و  ل       عا         م و ض  ب     ي       ع  خ   و 
        ه 
        . ق ال      زا    

 : وع  ي <               هل  م  ي س  م ك  ال ذ  ن  الس 
م وا م                     ق د 
ك ت م  اآلن     أ              م ع ان  ب ط ر س  >                م س 

د  س 
ع                   . ف ص 

     
ة           ب ك  ب  الش  ذ  ج       ر ض         ىل  األ     إ                      و 

م   ئ ة  س 
          مم  ت ل 
ب ري     كا          ثال      ا       ك  ئ ة  و 

           م 
ة       ثا     ث ر   ال ك 

ه  ذ  م ع  ه  . و  ني 
َخ  س               و 

                 
         

  ِل 
ة .    ب ك   الش 

ق  ر              ت ت خ 
          ] 

دوناسيان مال  باأليقول  هنا قصة واحدة؟إهل هذه الواقعة حدثت مرتني أم  :نول الباحثاءوهنا يتس

( هو نفس املذكور يف إنجيل 21وحنا )عند يكان الصيد العجائبي املذكور  إنيتساءل املفرسون ] :اليسوعي
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ــ 1\5لوقا ) أن احلادثتني من  البعض ىفري .ختتلف اآلراء       أيضا  وهنا  .أعجوبتني خمتلفتني ن ثمةإ( أم 11 ـ

 إىلالعديدة مما يدعو  اآلخر إىل أوجه الشبه البعضيف حني يشري  ا واحدة،اعتبارمهاألمور املتباينة ما ينفي 

آخر: هل تم الصيد العجائبي بعد القيامة فقدم لوقا  سؤالطرح         وهنا ي   .يكن إال أعجوبة واحدة ِلالظن أنه 

عادته؟ أم عىل العكس تم يف بداية نشاط يسوع الرسويل فأخره يوحنا إىل ما بعد القيامة؟ من  يذكره عىل ما ه

 (1)[عىل جانب كبري من األمهية أن ذلك ليس    ام  الصعب البت يف األمر، عل

 

                                                           
 .116عبد اهلل( ، صـــ ، دار املرشق ـــ بريوت، )ترمجة: األب حليم قراءات يف إنجيل يوحنااألب دوناسيان مال اليسوعي،  1
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  .احدو جوهر القصةف نإذ ،عن بطرس وصيد السمك بمعجزة فاإلنجيالن يتحدثان

فالروايتان تشرتكان يف  11 ــــ1:  5يوحنا يشبه رواية لوقا  لديالصيد العجائبي ] :الن مرشدورأ باأل يقول

لتدخل يسوع الذي طلب أن تلقي الشبا ، وما  ى، فيام تصدىذكر صيد لييل لبطرس ورفاقه، دون جدو

وفيام وضع لوقا هذه الرواية يف بدء  ،مع التشديد عىل دور خاص بسمعان بطرسحصل من نجاح باهر، 

درجها يوحنا بعد القيامة وجعلها تتمحور حول عالقة سمعان بطرس بيسوع، وحول أاجلليل،  إىلالرسالة 

 (1)[انهإعادة تقييمه بعد نكر

  :وإليك بيان ذلك ،تناقض يف معظم التفاصيل الواقعة واحدة فبينهام هذه كانت فإن

 بعد القيامة. يوحنا \ يف بدء خدمة يسوع لوقا :التوقيت

 . وهيعرف ِل يوحنا \ التالميذ يعرفونه لوقا :عيسو

 .جاء يف الصبح ووقف عىل الشاطئ يوحنا \ يسوع دخلها وأمر بالبعد لوقا :السفينة

 .خترتق ِل يوحنا \ اخرتقت لوقا :الشبكة

 (2).يوجد مجر ونار يوحنا \ ال يوجد مجر ونار لوقا :النار

 إذافكيف  وقتها؟                   ف لوقا القصة وغري          فهل حر  قيل لكم:  ،يوحنا فهو الشاهد :قلتم إنن هو الصادق؟     فم  

فهو الذي  ،21 صحاحاإلحدث من كاتب          الت حريفأن إذن علمنا  ؟ (3)        تب أوال                  ن إنجيل لوقا ك  أ معلمت

                                                           
 .263، صـــ 262املوصل ــــ العراق، )ترمجة: األب بيوس عفاص(، صـ  ،، مركز الدراسات الكتابيةاإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1

، األنبا اإلنجيل بحسب يوحنامن تفسري وتأمالت اآلباء األولني ـ لمزيد من االختالفات بني القصتني انظر: القمص تادرس يعقوب ملطي، ل 2

، دار طيبة اخلرضاء ـ مكة التحريف والتناقض بني األناجيل األربعة، الدكتورة سارة حامد العبادي، 1291، 1277، صــ 2رويس بالعباسية، جــ 

 .67الزمان، صــ  ، مكتبة دارقراءة يف الكتاب املقدس وتأمالت يف كتب األناجيل، الدكتور صابر طعيمة، 118، 117صــ  املكرمة،

 ،العهد اجلديد املدخل إىلدكتور موريس تاورضوس،  :م، انظر 67ـــ  63ن أنه كتب بني وويري الباحث إنجيل لوقاهنا  خالف يف تاريخ تدوين  3

 .123دار القديس يوحنا احلبيب للنرش، صــ 

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )87) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

احلاصل هنا          الت حريف إن .لكنه وقع يف فخ التناقض وهو ال يدري ،هاوحرف لوقانقل القصة من إنجيل 

 فسواء (1)ومرقس ىبني مت     صا  وخصو األناجيل األربعةشائع احلدوث بني هو بالتبديل و         الت حريف ىيسم

 ملفق عىل نص اإلنجيل. 21 صحاحاإلفهنا  خالف وتناقض يؤكد أن  ،القصة واحدة أم قصتنيأكانت 

o هل عرف التالميذ يسوع؟ 

 19: 20 معيأ قرا ،مبارشة وهعىل التالميذ واألبواب مغلقة عرفعندما دخل يسوع  20 صحاحاإلنجد يف 

ل ام   ] :20 ـــ و          و  ه  م  و  ك  ال ي و 
ي ة  ذ ل 

ش  ان ت  ع                      ك 
         

ب وع         ل  األ       أ و               ان ت  األ          س  ك  ة  ح                و  ل ق  اب  م غ  ان  الت ال     ي                        ب و  ني                  ث  ك 
يذ  جم  ت م ع 

   م 
             

  

ب ب     ل   :         س  ق ال  هل  م   و 
ط  س   ال و 

ق ف  يف  و  وع  و  اء  ي س   ج 
ود  ن  ال ي ه 

                اخل  و ف  م 
          

                          
             

ل ام   .>       ل ك م      م      سال  <            ذ          و  م  ي د     أ   ا           ق ال  ه  اه      ي               ر 
   ه 

ن ب ه  ف ف ر ح  الت ال   ج  . ا   و     أ     ر      ذ     إ        م يذ                             و  وهذا تدليس من  ،يعرفه إال التلميذ احلبيب ِل 21 صحاحاإللكن يف  [       الر ب 

ل ام  ] 4:21، لرفع شأن هذا التلميذ صحاحاإلكاتب  ن  الت ال          و 
ل ك  . و  ئ 

اط  وع  ع ىل  الش  ق ف  ي س  ب ح  و  ان  الص            ك 
          

      م يذ                                            

  
  ِل 
ون      وع     أ                        ي ك ون وا ي ع ل م  ومثل هذا اجلهل من قبل التالميذ حيمل عىل ] :الن مرشدورأ باأل يقول   [.             ن ه  ي س 

أن  هوكان بوسع األصلذلك مؤرش عىل استقاللية هذا الفصل يف  20ات يسوع يف الفصل رائي، بعد تالدهشة

نص يف  وإقحامه صحاحاإل اهذا مؤرش قوي عىل استقالل هذ بل (2)[يصبح أول تراء ليسوع بعد قيامته

لكن الرب  يكونوا يعرفونه ِلفهم  وهيكن التالميذ هم الذين كلم ِل] :فؤاد حبيب يقول.إنجيل يوحنا

لكن  ،ومربرات مربرات فاسري النرصانية والدفاعيةكتب الت ستقرأ يف(3)[هم بالكالمرالصالح هو الذي باد

اندفاع بطرس وهذا يفرس  ،يظهر من قبل ِلن يسوع أيظهر يف مظهر جديد ك 21 صحاحاإلف ،مامناأالواقعة 

  عرف أن يسوع قد ظهر! لام

                                                           
قراءة يف الكتاب املقدس وتأمالت يف د صابر طعيمة ،  )ترمجة: بيار فرنسيس(،، دار منهل احلياة، مقدمة للعهد اجلديدانظر: ديفيد أ. ده سيلفا،  1

 .67، مكتبة دار الزمان، صــ كتب األناجيل

ـــ العراق، )ترمجة: األب بيوس عفاص(، صـــ اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 2  .264، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل ـ

 .246، صـــ 3خالص النفوس للنرش، جــ  جلنة ،فة ـ رشح إنجيل يوحناكنوز املعرفؤاد حبيب،  3
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فكل األدلة  ،ال أظن ذلك ؟األوىل صحاحاتاإل باقي كاتب ءإمالمن  21 صحاحاإلن أ     عا  مقتن تزل أما

 فإليك املزيد منها. ،بعد       تنته   ِللكن التناقضات  ،العقلية والنقلية ضد ذلك

o كم مرة ظهر يسوع؟ 

ه  ] 14:21 صحاحاإلنجد اإلجابة يف  ذ  ة         ه  وع  ل تال             ث ال ث ة          م ر  ر  ي س  م                       ظ ه   ب ع د 
ه            م يذ 
ن  األ   ا       

       ق ام  م 
ات                    فهل فعال   [        م و 

أحب أن  سؤالهذا ال نقبل أن نجيب ع ؟ 21 صحاحاإلكاتب  يقول كام ظهر يسوع ثالث مرات فقط

 :ومها ،بحثناا ثناييف  رشنا إليهامأأوضح نقطتني يف غاية األمهية قد 

التالميذ كانوا يعملون بدليل أن  (1)يتجاهل الظهورات السابقة 21 صحاحاإلأن كاتب  :النقطة األوىل

 ،يعرفوا يسوع من الوهلة األوىل ِل، وأهنم 20 صحاحاإلجاء يف  عام اإلرسالية ىطبيعي بدون صد بشكل

مضاف عىل  صحاحاإلكل هذا يدل عىل أن  ؛بطريقة غريبة كام سيأيت اندفاع بطرس غري املربر وكذلك

 إن :بل نقول ،كال .وقع يف التناقضف باقي اإلنجيل يعرف ِل 21 صحاحاإلكاتب  إن :ال نقولو .اإلنجيل

يف  قصة املرأة الزانية حرشن فشل يف        مثل م   ،كاتب باقي اإلنجيلفشل يف اختالق أسلوب  صحاحاإلكاتب 

 وباقي اإلنجيل.  صحاحاإلوكذلك فشل يف التوفيق بني  ،نفس اإلنجيل

يف وال  ،سفر أعامل الرسليف وال  ،يف األناجيل اإلزائية األخرىعدم ذكر هذا الظهور، ال  :النقطة الثانية

سفار األيف  حتىوال بل  ،كل أسفار العهد اجلديدوال يف بل  ،رسائل بطرس نفسهيف وال  ،رسائل بولس

ــام أعلم يف ـــــبوكريفا األ إشارة  (3)املنحول إنجيل بطرس  ما جاء يف أما .(2)أعامل بطرس املنحولة ال يف و ـ

                                                           
، د. 262األب بيوس عفاص(، صـــ  ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة:اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ انظر: 1

 .2003، دار الثقافة، صــ املقدسالتفسري العريب املعاِص للكتاب )حمرر(،  ق. أندريه زكي إسطفانوس

 .42ــــ  9، دير سيدة النرص، صـــ األعامل والرسائل املنحولةشديد )مرتجم(،  إسكندر 2

 .134ــــ  129، دير سيدة النرص، صـــ األناجيل املنحولة شديد )مرتجم(، إسكندر 3
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 يعتربونهو فهو غري قانوين عند مجيع الكنائس ،فهل تؤمن الكنيسة بإنجيل بطرس؟ كال عن هذا الظهور!

  :أمور كثريةيف  صحاحاإل هذا معمع ذلك فهو خمتلف و ،    را  مزو

 فقط. 3يذكر جيل بطرس إنوتالميذ  7يذكر  21 صحاحاإلف

 .يذكر أندراوسجيل بطرس إنو يذكر توما مع بطرس 21 صحاحاإلو

  .بدون تعريف     را  يذكر بح جيل بطرسإنويذكر بحرية طربية  21 صحاحاإلو

تنبؤات عنهم الصيد العجائبي وكالمه مع بطرس ويوحنا واليذكر ظهور يسوع ومعجزة  21 صحاحاإلو

 .!    قا  مطل إنجيل بطرسوهذا غري مذكور يف 

 .ظهور أيال يذكر  جيل بطرسإنوظهورات ليسوع  4يذكر  إنجيل يوحنا

 ،هي إال إشارة عن ذهاب بطرس للصيد هو وأندراوس إن ،    قا  يوحنا يف إنجيل بطرس مطللذكر  ال

ا إىل جهنوأنا سمعان بطرس وأندراوس أخي تناولنا شباكنا وتو] :إسكندر شديدالنص كام ترمجه  دونكو

فأمام املتمسك هبذه اإلشارة ثالثة خيارات  (1)[الوي معنا، ابن حلفى من الرب...عرض البحر... وكان 

 : يوه

فإمجاع  ؛هبا جال وجه لالحتجا نإذ .أن يكون كاتب إنجيل بطرس نقل من إنجيل يوحنا هذه اإلشارة - 1

 .النقاد عىل أهنا مضافة يف إنجيل يوحنا

وبني  ينهاحرفها أو مزج بمع ذلك هو الذي نقل من إنجيل بطرس و 21 صحاحاإلأن يكون كاتب  - 2

 إىلالكنيسة إليه مبارشة بل  هجيل بطرس ال تنسبفإن ،هذا مستبعدو .قصة الصيد العجائبي الواقعة يف لوقا

صح  فلو .األناجيل القانونية من إنجيل أبوكريفا أحدوالكنيسة ال تقبل أن يقتبس  ،كاتب من القرن الثاين

 .ينقل من كتب مزورة = منحولة ألنهبه  وحىغري م صحاحاإلدل عىل أن هذا ل

                                                           
 .134املرجع السابق، صـــ  1
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هذا يف حكم و .من مرجع آخر ال نعلمه وكاتب إنجيل بطرس نقال 21 صحاحاإلكاتب  أن يكون - 3

  .صحته ىوال نعلم مد ،املفقود = املجهول

     نا  وهي خمتلفة يقي ،يوحنا املنحولأعامل سفر  اإلصحاح يفوكذلك جاءت إشارة أو قصة تشابه ما جاء يف 

ويكفي أن  .21 صحاحاإلعن املذكور يف      ما  واملناقشات ختتلف متا احلوار إذ ،عن ظهور بحرية طربية

املجمع املسكوين  هاعترببل  ،تب يف القرن الثاين امليالدي   ك  و     را  الكنيسة ال تعرتف هبذا السفر وتعتربه مزو

يوسابيوس ضع املؤرخ الكنيس الشهري كذلك وو .يب إحراقه     يا  جتديف     با  اكت ةنيقييف  م( 787) السابع

هنا  حواملقال ال يسم .(1)الرائجة بني اهلراطقة  ضمن الكتب احلمقاء الكافرة سفر أعامل يوحنا القصريى

  .(2)والقصة الواردة يف سفر أعامل يوحنا 21 صحاحاإلذكر كل االختالفات بني ل

نا هنا أن هذا الظهور ال وجود ، والذي هيمكل التقاليد املسيحية     فا  خمال رإنجيل يوحنا تفرد هبذا الظهو نإذ

؛ مر 7: 28)مت  ومرقس متى يف إنجييل إال ما جاء ،إشارة عنه حتىوال  ،يف األناجيل الثالثة األخرى له

كد ؤمن األقوال من الكتب املسيحية ت     ضا  وإليك بع ،شاء اهلل إن موضعه يف اموسيتم الرد عليه (7: 16

إال  من البشريين غري يوحنا أحديذكره  لوهذا الظهور ] ِف الكنز اجلليل:    د ىإد. وليم يقول  هذه احلقيقة.

 (3)[أهنم ذكروا وعد املسيح باالجتامع ِف اجلليل

رشاح قصتني: الفيه  ىوير يتفرد يوحنا بذكر هذا الظهورظهور يسوع: ] :البطريركية الامرونية ترمجةويف 

ــ 1\5)لو  قصة الصيد العجيب   (4)[لتالميذه الذي قدمه يسوع الغداء ة( وقص11 ـ

  (1)[ينهاينفرد إنجيل يوحنا يف تقديم هذه اخلامتة ع]: املسكني متى باأليقول و

                                                           
 43، دير سيدة النرص، صـــ املنحولة األعامل والرسائلإسكندر شديد )مرتجم(،  1

 .62ـــ  59انظر املرجع السابق، صـ  2

ــ بريوت، صــ الكنز اجلليل ِف تفسري اإلنجيل ــ رشح إنجيل يوحنا، إديد. وليم  3  .317، جممع الكنائس ِف الرشق األدنى ـــ

 .494لبنان، صـــ  ـــ الروح القدس الكسليك، جامعة ترمجة البطريركية الامرونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  4
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إىل أشار وهو الذي  ى    مت  يذكره  ِللامذا  .لعدم ذكر هذا الظهور اهلام يف باقي األناجيل األخرى     را  أجد مرب ِل

يذكره لوقا املدقق يف كل  ِلولامذا  .أنه يتوسع يف إنجيله بعض اليشءمن كام سيأيت؟ بالرغم عد يسوع و

ل هف ،(1:  1الرسل  ما فعله يسوع )أعاملنه كتب كل إوهو الذي قال      قا  رش إليه مطل   ي   ِل حتى يشء؟ بل

 اأضافهة خمتلقهنا قصة إأم  ب لوقا املؤرخ؟   ذ  ك          القديس ي  يوحنا  إنأم  ب لوقا املؤرخ يوحنا القديس؟   ذ  يك

 !؟    قا  سنكشفها الحبعض املحرفني ألسباب 

يف إنجيل يوحنا وباقي أسفار العهد اجلديد؟ إليك تفاصيل  ظهر يسوع      مرة   كم :األولنا سؤال إىلنرجع 

 أو ،هئخطأو  21 صحاحاإلاالعرتاف بكذب كاتب بإال  منها     جا  املسيحي خمرلن يد  املعضلة التيهذه 

 صيل.انك التفوود .كذب األسفار األخرى

  كم مرة ظهر يسوع يف إنجيل يوحنا؟ 

دثنا   ظهورات ليسوع: ةعىل أربع 21و 20 صحاحاإل       حي 

ــ 1: 20) :ريم املجدليةمل .1  .= أول األسبوع (18 ـــ

ــ 19: 20) :لتالميذ بدون تومال .2  .= بالليل (23 ــ

 .= بعد ثامنية أيام من الظهور الثاين (29 ـــــ 24 :20) :لتالميذ مع تومال  .3

ـــ 1: 21) لسبعة من التالميذ عىل بحر طربية  .4  (25 ــ

:    د ىإوليم كام ذكر د.  ،ياميقصد األكان  :سيقولون هذه مرة ثالثة؟ إن 21 صحاحاإلفكيف يقول كاتب 

حيسب معها  ِلوعىل هذا  ،األفرادجلامعة من الرسل ال لغريهم من  يهاذكر يوحنا هنا املرات التي ظهر ف]

وال التلميذين الذين كانا منطلقني  ،لبطرس هوال ظهور ،16: 20ظهوره ملريم املجدلية الذي ذكره يف ص 

يوم  :    ثا  ظهوره ثال اته باعتبار املشاهدين فيكون        دون مر   أيامهعمواس. ولعله نظر إىل الظهور باعتبار  إىل

                                                                                                                                                                                                                        
 .1327، صـــ 2مقار ــــ وادي النطرون، جـــ  أنبا، دار القديس اإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                األب مت ى املسكني،  1

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )92) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

وهذا اليوم مرة وهي  ،مرة أسبوعوبعد  ،نه شاهده فيه كثريون عىل التوايل يف حمالت خمتلفةأالقيامة مرة مع 

ظهور  عدمن الباحثني من هنا  ، لكن هذا تربير يف غاية الضعف كام سيأيت يف هناية هذا املبحث (1)[الثالثة

: ملريم ات ليسوع بعد قيامتهرائيأربعة ت 21و 20يروي الفصالن ] :الن مرشدورأ يقول ،مريم املجدلية

ــ 19)آ (، للتالميذ من دون توما18 ـــ14)آ  املجدلية ــ 26 )آ (، للتالميذ مع توما يف األسبوع التايل23 ــ (، 29 ـ

 (2)[الذي أضيف إىل اإلنجيل يف وقت الحق( 21وللتالميذ عىل شاطئ البحرية )الفصل 

 

                                                           

ـــ بريوت، جـــ ، جممع الكنائس يف الرشق الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل ــ رشح إنجيل يوحنا، إديوليم  1  .321صــ  ،3األدنى ــ

 .251، صـــ (ترمجة األب بيوس عفاص)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 2

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )93) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

حسبنا  إذاثالث أو أربع مرات  حادثة الظهورويذكر مرقس ] يقول: حنا جرجس اخلرضي وكذلك القس

 15كو 1يف ) يها... وبولس يشدد عل ويوحنا أربع مراتالصعود... ولوقا يذكرها أربع مرات... 

:15.)](1) 

 
 

                                                           
ـــ  ،1، دار الثقافة، جــ ، تاريخ الفكر املسيحيالقس حنا جرجس اخلرضي 1  .361صـ
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 (1)كم مرة ظهر يسوع يف األناجيل اإلزائية األخرى؟ 

 وإليك التفاصيل... إنجيل يوحنا مرقس، لوقا> عن، متىَيتلف عدد الظهورات يف األناجيل اإلزائية < 

 :متىإنجيل  .1

ل ام  ] 17: 28 صحاحاإلللتالميذ كام جاء يف  يسوعظهور  متىيذكر إنجيل  ه     ر          و  م          أ و  ه  ن  ب ع ض 
ل ك  وا ل ه  و  د  ج                س 
                    

ك وا التفسري العريب  جاء يف .ظهورين انسيكونف (2)حسبنا الظهور ملريم املجدلية ومريم األخرى وإذا [      ش 

األول للمجدلية  :ظهورين للمسيح القائمعن  متىبعد مشهد القرب الفارغ وبشارة املال  َيرب ]: املعاِص

 ،للتالميذ     دا  واح     را  ظهو يذكر متى جيلفإن (3)[عرش كخامتة لإلنجيل حدوالثاين للرسل األ ،ومريم األخرى

 متىن يف اظهورلدينا  سيصبحف مريم املجدليةولو حسبنا ظهور  .ظهورات 3 يوحنايف املقابل يذكر 

  وهذا الظهور يف اجلليل! ظهوراتبني ال ةوال يوجد مشاهب!    ام  قائ التناقض لزا امف، يف يوحنا ةوأربع

  :مرقسإنجيل  .2

 بكل بساطة ،ضالت العهد اجلديد التي ال تنتهيقضية الظهور معضلة كبرية من معف مرقس يف إنجيل أما

مع و .(4)    أصال                              إنجيل مرقس ال يوجد فيه ظهور   :مجيع النقادرأي و ثقهاووأ املخطوطاتحسب أقدم و

                                                           
لعل اهلل عز وجل يوفقنا لكتابة  ،فاملوضوع كبري ومتشعب ،املقال ال يتسع لذكر كل التفاصيل إذ ،سنذكر الظهورات هنا مع التعليق املخترص 1

 .بحث يف هذا الشأن

مكتبة  ،سيح يف فكر اآلباءقيامة امل)مقدم(،  متاؤس األنباأم يسوع !، انظر:  ءالعذراالباحثني أن املقصود بمريم األخرى هي اآلباء و يذكر بعض 2

 .384،  373، 344دير الرسيان العامر، صــ 

 .1750، دار الثقافة، صــ التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 3

 مدخل إىلاألب بولس نديم طرزي،  ،57، دار املرشق بريوت، ترمجة: باسيل فوزي، صــ اإلنجيل من األناجيل إىلانظر األب أتيان رشبنتييه،  4

، التفسري احلديث العهد اجلديد إنجيل مرقس أالن كول،  ،325، صــ 1نقوال أبو مراد، جــ  :، منشورات النور، تعريبالعهد اجلديد بولس ومرقس

، ولنا وقفة طويلة .97بولس الفغايل، صــ  :ة، دار املرشق بريوت، ترمجدليل إىل قراءة اإلنجيل كام رواه مرقس، جان دلورم، 229دار الثقافة، صــ 

 ، دار التحقيقات العلمية.إخوة الزيف نظرة بحثية إلنجيل مرقس وخامتتهمع هذه اخلامتة إن شاء اهلل، انظر: م. حممد عنان، 
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أقانيم  ذووهنا إشكال كبري  (1)ن أهنا منقولة من إنجييل لوقا ويوحناودراسة هذه اخلامتة احلالية يؤكد الباحث

 نك التفاصيل.وود كثرية

 إنجيل مرقس بدون خامتة.   .1

  ] 8:16املخطوطات إنجيل مرقس ينتهي عند حسب معظم النقاد وأقدم 
ِل    و 
د              ي ق ل ن  أل         ح 

           هن  ن  ك ن         ئا  أل     ي     ش       

. ائ ف ات  مرقس  كان إذاإال  ،ال ظهور ملريم وال للتالميذ نإذ .حد       شيئا  أل نيقل ِلذلك أن النسوة  معني [           خ 

حكم املجهول الذي ال نستطيع احلكم  يف نإذ فهي! يهاوال سبيل للوصول إل تضاعكتب خامتة وقد 

  .النقطة الثانية إىلاآلن وهذا ينقلنا  ظهورات إنجيل مرقس املوجودة فيه مامنا إال احلكم عىلأفليس  عليه!

 .لوقا ويوحنا اخلامتة احلالية إلنجيل مرقس منقولة من إنجييل .2

!     أصال  تذكر ظهور بحرية طربية ِلأن اخلامتة  سببوال! دليل أقدمه لدييف ذلك وليس أشك      يا  شخص اأن

 عىل خالف: 4ظهورات أو  3فاخلامتة احلالية ذكرت 

 )أول األسبوع( 9:16ملريم املجدلية  .1

 )يف الربية( 12:16لتالميذ بدون تعريف لاثنان  .2

 )يف اجلليل( 14:16عرش  حدللتالميذ األ  .3

 19:16بني الباحثني                 الصعود عىل خالف    .4

 اأهنى اآلخر ير البعضو (2) 3 اأهن البعض ىير ، إذالظهورات يف اخلامتة احلاليةحول عدد  نونقسم الباحثا

 الذيفهو خمالف لباقي اإلنجيل  ،21 صحاحاإلوهذا موافق لقول كاتب  3 تلو كان حالعىل أي  .(1)4

                                                           
لطباعة األوفست، ترمجة منصور الفرنسيسكاين،  االحتاد، ورشح ةإنجيل ربنا يسوع املسيح للقديس مرقس دراساألب جان ماسون اليسوعي،  1

، دليل إىل جان دلورم ،238، صــ ()البطريركية الامرونية ، جامعة الروح القدس، الكسليك                                     ترمجة العهد اجلديد، كلي ة الالهوت احلربي ة ،201صـ

 .98، صــ (بولس الفغايل :ترمجة)، دار املرشق بريوت، قراءة اإلنجيل كام رواه مرقس

ـــ 1، دار الثقافة، جــ ، تاريخ الفكر املسيحيالقس حنا جرجس اخلرضي 2  .361، صـ
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تذكر ظهور  ِلكذلك اخلامتة  أو ظهورين،     را  الذي يذكر ظهو متىوخمالف إلنجيل  ،ظهورات 4يذكر 

وخالف  ل ثالثةاأخطأ وق 21 صحاحاإلفهذا يثبت أن كاتب  4الظهورات  تكان وإن .بحرية طربية

هنا أن الظهورات املذكورة يف هذه اخلامتة ختتلف كل  ، الحظ    دا  زال التناقض موجو وما !متىإنجيل 

 ظهورات إنجيل يوحنا إال ظهور مريم املجدلية وإليك هذه املقارنة: عناالختالف 

 متفق مع يوحنا. :ريم املجدليةالظهور مل .1

 متفق مع لوقا.و ،يوحنالخمالف :  من التالميذثننيالظهور ال .2

 متفق مع إنجيل لوقا.و ،الكيفيةو ،املكانو يوحنا يف العدد،ل خمالف: عرش حدللتالميذ األالظهور  .3

 ولوقا. متىمتفق مع و ،نجيل يوحناإلخمالف  :الصعود .4

 .ىنجيل مرقس ولوقا ومتإلخمالف  :ظهور بحرية طربية يف إنجيل يوحنا  .5

الذي هيمنا هنا أن  .مصنف منفرد إىلفهذا حيتاج  ،   ا  تفاصيل هذه االختالفات كثريذكر لن نخوض يف 

  .    دا  موجوزال  ما 21 صحاحاإلجيل يوحنا وكاتب وإننجيل مرقس التناقض بني إ

 ،خامتة إنجيل مرقس منقولة من إنجييل لوقا ويوحنا إنيقول بعض الباحثني  :نقطة عىل هامش املوضوع

 إىل أنرنا انظأوهذا يلفت  .(2)أن خامتة إنجيل مرقس مضافة يف القرن الثاين امليالدياآلخرون ويذكر 

ويذكر  .    ضا  حدث يف وقت مبكر أي         الت حريفيكشف لنا أن و،     دا  مضاف يف وقت مبكر ج 21 صحاحاإل

 واال نستبعد أن يكون اآلباء هم أنفسهم من أضافو .اخلامتة هم اآلباء واأضاف نبعض الباحثني أن الذي

 . اإلنجيل الثالث إىلننتقل . و-ء اهللشا إن كام سيأيت-إلنجيل يوحنا  21 صحاحاإل

                                                                                                                                                                                                                        
 .1806، دار الثقافة، صــ التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 1

، بريوت قاموس الكتاب املقدس، د. جورج بوست، 1656، دار منهل احلياة، صـــ تفسري الكتاب املقدس فاندايك البستاينجون ما  آرثر،  2

 .227، صــ 2، جــ 1901عام  ،املطبعة األمريكانية
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 :لوقاإنجيل   .3

 صيل:اودونك التف .عن إنجيل يوحنا يف كل يشءلفة تخم ليسوعيذكر إنجيل لوقا ثالثة ظهورات 

 (34 ــــ 13: 24الظهور األول لتلميذي عمواس )لوقا  .1

يف إنجيل مرقس  إال إشارة عنه (1)ذكر يف مكان آخر يف العهد اجلديد   ي   وِل ،هذا الظهور ينفرد به لوقا

 ،مأخوذة من إنجيل لوقا ويوحنا اخلامتة احلالية إلنجيل مرقس إنمعظم النقاد يقولون و .(12:16)

هذا الظهور من  إىلشار أالصواب هو أن الذي أضاف خامتة مرقس احلالية هو الذي  إىلاالحتامل األقرب ف

 ! (3)من السبعنييقولون و ـ تلميذي عمواس ـــ عرش ثنيوهؤالء ليسوا من التالميذ اال ،(2)إنجيل لوقا

 (34:24الظهور الثاين لبطرس ) .2

كر يف     وذ   ،ذكر يف باقي األناجيل   ي   وِل ،تفصيل وال كيفية الظهور أدينبدون      را  عاب ذكرها اإلنجييلعبارة 

  !(5)إشارة عابرة جمرد إنام هي ،يف إنجيل لوقا     را  الكثري ال حيسب هذا ظهوفلذلك  (4)بولس رسائل

ـــ 36:24عرش ) حدالظهور الثالث للتالميذ األ .3  (43 ـــ

 .ظهوران خمتلفان وضح أهنامت لكن االختالفات بينهام 19:20أنه يشابه ظهور إنجيل يوحنا  البعض ىير

وما  19: 20صف يف يو                   فس الظهور الذي و  نهو  أن هذا    ا  ممن الواضح متا] :ليون موريسالقس  يقول

 (6)[ظهر أهنام حدثان خمتلفان                                    بعدها إال أن االختالفات بني الروايتني ت  

                                                           
، رشح إنجيل لوقا            مت ى املسكني،  األب ،1911، دار الثقافة، صــ التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 1

 .738األنبا مقار، صــ دير 

ـــ 3، املكتبة البولسية، جـــ إنجيل لوقا يسوع يف أورشليمانظر: بولس الفغايل،  2  . 474، صـ

 .572، صــــ 3، منشورات جامعة البلمند، جـــ التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس ــ إنجيل لوقا ــانظر: د. ميشال نجم )مرتجم(،  3

 .758، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية، صــ تفسري إنجيل لوقا، سكندريكريلس اإل 4

 .483، صــــ 3، املكتبة البولسية، جـــ ، إنجيل لوقا يسوع يف أورشليمانظر: بولس الفغايل 5

 .364ــ، دار الثقافة، )ترمجة: نيكلس نسيم(، صـــ  التفسري احلديث للعهد اجلديد ــ إنجيل لوقا القس ليون موريس، 6
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الظهورات  فهذه ،(1)القيامة أحدوهو فقط  احدهذه الظهورات كانت يف يوم و إنويقول بعض الباحثني 

بخالف ظهور  ،للتالميذ جمتمعني     دا  واح     را  فلوقا يذكر ظهو .ظهورات التي ذكرها يوحناالعن  خمتلفة

 .    ام  واخلالف قائزال التناقض  وما .ظهورات 3املقابل يوحنا يذكر  يفو ،تلميذي عمواس وظهور بطرس

 رسائل بولس: .4

 ،(2)    سا  هو ما ذكره بولس املدعو قدي -هممبزع - املسيح بعد الصلب تأقدم تقليد وصلنا لظهورا

 يوحنا؟ فهل توافق .ظهوراتالمن  قائمة يذكره فإن ،5:15أهل كورنثوس  إىليف رسالته األوىل      دا  وحتدي

يذكر كل  ِلنه إمع العلم أن بعض الباحثني يقولون  ،هذه الظهورات ىلعنلقي نظرة خمترصة ل تعالوا

 (3)الظهورات

 .الظهور األول لبطرس  .1

 5:15أهل كورنثوس  إىل يف رسالته األوىل املذكورة أول قائمة الظهوراتيف  يذكر بولس الظهور لبطرس 

ر     أ     و  ] ف              ن ه  ظ ه  ص 
     ل 
أن إنجيل لوقا      قا  وذكرنا ساب ،يذكر أي تفاصيل حول هذا الظهور وِل [      ع رش           ث ن ي            ث م  ل ال   ا  

 نفهم يقولو ،من بولس أن لوقا نقل هذه اإلشارةهو والقول الراجح هنا  (34:24هذا الظهور ) إىلأشار 

وسفر أعامل  (14:4 كولويسأو رفيقه كام جاء يف رسائل بولس نفسه ) (4)لبولس     ذا  لوقا كان تلمي إن

                                                           

، 3، املكتبة البولسية، جـــ إنجيل لوقا يسوع يف أورشليمبولس الفغايل،  ،462، نسخة إلكرتونية، صـــ لوقا املؤرخ تفسري إنجيل لوقاأتيل،  بد. بو 1

 .487صــــ 

 .31)ترمجة: األب صبحي محوي اليسوعي(، صـــ ، دار املرشق بريوت، املسيح قامرشبنتييه،  إسطفاناألب  2

، بريوت األدنى، جممع الكنائس يف الرشق والثانية الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل ـــ رشح رسالتي كورنثوس األوىلد. وليم إدي،  3

 .182، صــ 6، جـــ 1973

اإلنجيل بحسب بولس ديفيد وينهام،  ،192صــ  جوزيف، د. فنيس نقوال(،، دار الثقافة، )ترمجة: د. إهياب العهد اجلديد مدخل إىلجون درين،  4

 .129صـــ  ،، دار الثقافة، )ترمجة: د. فنيس نقوال(؟هل فهم بولس يسوع
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 منهم من يقولف ،بولس اختلف النصارى يف قصدكام  ذكر يف أي من األناجيل،   ي   ِلوهذا الظهور  الرسل،

ق بني بطرس     فر   قدف ،القول ونص كالم بولس ال يدعم هذا ،نه من ضمن التالميذ وذكر بطرس ملكانتهإ

     ضا  وهذا أي ،(1)بولس يقصد ظهور بحرية طربية إنوالتالميذ كام هو ظاهر يف النص، ومنهم من يقول 

فاالحتامل األقرب أن  ؛نوآخرستة بل معه  حدهيكن لبطرس و ِلفظهور بحرية طربية  ،َيالف قول بولس

ــ عرش ثنيالالظهور لظهور طربية ببولس يقصد  ــ ــ     را                      وهذا تنزال  وليس تقري ــ ــ وهي أن  وهنا  نقطة قوية .ـ

 كذلكو ،اجلليلية يف يوحنا كان يف طرب بحرية وظهور، ورشليميسوع لبطرس يف لوقا كان يف أ ظهور

 (3)                                               ألناجيل التي تذكر أن يسوع ظهر ملريم املجدلية أوال  لوهذا خمالف  (2)               ظهر أوال  لبطرس  :بولس يقول

 الظهور الثاين للتالميذ ...؟ .2

فهل ظهر يسوع  .[      ع رش           ث ن ي            ث م  ل ل  ]بعد ذكر ظهور بطرس يذكر بولس ظهور يسوع للتلميذ فيقول  

يكونوا  ل -بكل بساطة  -التلميذ حيدث قط! ألن  لهذا الظهور   كام ذكر بولس؟ بكل تأكيدعرش ثنيلل

أن بعض املخطوطات القديمة     ام  فهل أخطأ بولس ِف ذكر العدد؟ عل .(4)عرش عندما ظهر يسوع هلم اثني

الرسيانية والسلفونية  الرتمجات مثل:وكذلك بعض  ،(5)عرش حدتذكر األ بيزا> D<املخطوطةمثل: 

 ،طسرجارد واالرتمجات احلديثة مثل: الكاثوليكية القديمة،  وبعض (6)كتابات اآلباء بعضووالفوجلاتا 

                                                           
 .1982، دار منهل احلياة، صـــ تفسري الكتاب املقدس فاندايك البستاينجون ما  آرثر،  1

 .73د. جورج عوض إبراهيم(،صـــ  :)ترمجة، داث هامة يف حياة يسوعحأد. ج. باترونس،  2

 .281مكتبة دير الرسيان العامر، صــ  ،قيامة املسيح ِف فكر اآلباء)مقدم(،  متاؤس األنباانظر:  3

 .182صــ ، 6، جممع الكنائس يف الرشق األدنى، جـــ ـــوالثانية ، الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل ـــ رشح رسالتي كورنثوس األوىلد. وليم إدي 4

ــــ والثانية كنيسة مضطربة كورنثوس األوىل رسائل بولس إىلد. بوب أتيل،  5  .199، نسخة إلكرتونية، صـ

كنيسة  رسائل بولس إىل، د. بوب أتيل، 436، األنبا رويس بالعباسية، صــــ أهل كورنثوس إىل رسالة بولس الرسول األوىلتادرس يعقوب ملطي،  6

ـــ والثانية مضطربة كورنثوس األوىل  .199، نسخة إلكرتونية، صــ
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مذكور  معهم كام هويكونا  لاللذين  توماو وذاهيبعد خيانة  ة فقط                               ألنه فعل  وقت ظهور يسوع كانوا عرش

     ضا  مع العلم أي! عرش اثنيعرش وليس  أحدلو قصد الظهور مع توما فهم كانوا  ىوحت .(1)ِف إنجيل يوحنا

ذهب الكثري من الباحثني النصارى لذلك عرش بعد ظهور يسوع وليس قبله،  الثاِّنوا التلميذ اختارأهنم 

تفسري ِف غاية  هذاو .(2)قل من العدد الرسميلو كانوا أ حتىعليهم     ام  صبح علأعرش  ثنياسم اال إىل أن

ُيرب عنهم  كان الذي ،إال ِف إنجيل يوحنا)            لعدد كامل  إىل ا إالاللقب  ذاِبن واإلنجيليرش    ي   فلمالضعف 

 .خطأ بولسدليل عىل  لعددل بعض املخطوطات والرتمجات ريتغيكام أن ، (حيددهم والفرق شاسع الو

 إنجيل يذكر ِف ولولوقا  متىه الظهور املذكور ِف إنجيل إىل أن هذا الظهور ربام يشريفيكن من األمر  مهامو

  يوحنا.

 أخ ! 500الظهور الثالث  .3

ة  ]بولس: يقول  .هذا ثالث ظهور  د 
اح  ر  د ف ع ة  و  ك  ظ ه 

ب ع د  ذ ل       و 
                        

ئ ة     أل               
م  ن  َخ  س 

ث ر  م       ك 
          

م  ب اق     أ      خ     أ            ه  .    إ                   ك ث ر           ىل  اآلن 

وا. ق د  م  ق د  ر  ه  ن  ب ع ض 
ل ك                              و 
وهذا  ،ِف مجيع أسفار العهد اجلديد إال هنا     ضا  يرد أي لفهو  !وهذا أعجب ظهور [      

     ما  لم يكن هذا الظهور هافأ ،حدثقد كان  وإنشخص بيسوع؟  500من عجائب هذا الكتاب! فهل آمن 

 ن؟واإلنجيلي يذكره حتى

تفرد بذكره بولس وال إنام يعنه  ءيرد ِف األناجيل يش لر العام وهذا الظهو]  التايل: التفسري املعارصجاء ِف 

نه إمنهم من يقول ف ن حول هذا الظهوروالباحث نقسما (3)[ولكن يرجح أنه ِف اجلليل ىيذكر أين جر

 هنإومنهم من يقول ، (4)عرش حدنه ظهر لألأح ويذكر بكل وض متىأن من رغم الب ،متىظهور إنجيل 

                                                           
 .182، صــ 6، جممع الكنائس يف الرشق األدنى، جـــ والثانية ، الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل ـــ رشح رسالتي كورنثوس األوىلد. وليم إدي 1

 .834، صــــ 2، دار اإلخوة للنرش، جـــ ، تفسري الكتاب املقدس للمؤمنوليم ماكدونالد 2

 .2192، دار الثقافة، صـــ التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 3

 .260، رشكة أوفست للطباعة، صــــ حياة املسيح وتعاليمهد. ديفيد هولد واي،  4
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 بكل بساطة نحن ال نعر  تفاصيل .عدداليذكر  لأنه  من بالرغم، (1)يقصد يوم الصعود املذكور ِف لوقا

أو   !؟هذا الظهور فهل شاهد بولس غري مذكور ِف األناجيل األربعة،نقول إنه وبكل يقني  ،هذا الظهور

 املهم أن هذا خمالف إلنجيل يوحنا. ،ال نعلم     ضا  أي ؟نقله من شهود

 ليعقوب! الظهور الرابع .4

ب ع د  ]: بولسيقول   ي ع ق وب           و 
ر  ل  ك  ظ ه 

          ذ ل 
            

ال  ن يعقوب هذا؟   م  ف .(2)بذكر هذا الظهور     ضا  ينفرد بولس أي .[    

عىل أن يسوع ن وجممع مع أهنم ،(4)نه يعقوب أخو يسوعإن يقول          فمنهم م   ،(3)ن هو                     نعلم عىل وجه اليقني م  

نه إمنهم من يقول ، و(5)األرضية حياة يسوع ِف     نا  مؤميكن  ليعقوب و ،تباعهيظهر بعد القيامة إال أل ل

 وال يذكر ،مهام يكن األمر فهذا الظهور خمالف لكل أسفار العهد اجلديد .(6)يعقوب بن زبدي أخو يوحنا

 التقليد والتاريخ املسيحي. ِف حتىوال  ،أسفاره أي تفاصيل عنه ِف

 الظهور اخلامس الرسل  .5

ل  ] يقول بولس: س  لر 
        ث م  ل 
.   أ          ني 

   مج  ع 
 حداألهل يقصد  ؟ن يقصد بالرسل التلميذ   م   .عبارة مبهمة من بولس .[     

نه يقصد إقالوا ف ،هلذه الكلمة    ا  جيد النصارى تفسري ل ؟نيسبعالهل يقصد  !فقد ذكرهم قبل قليل ؟عرش

  .(1) عرش حديقصد ظهور يوحنا التلميذ األ هنإومنهم من قال  .(7) ثننياال

                                                           

 .152نقوال(،صــــ ، دار الثقافة، )ترمجة: د. إهياب جوزيف، د. فنيس العهد اجلديد مدخل إىلجون درين،  1

 رسائل بولس إىل، د. بوب أتيل، 230، بطريركية األقباط األرثوذكس، صــــ كورنثوس إىل تفسري الرسالة األوىل ،موريس تاورضوسد. انظر:  2

 .200، نسخة إلكرتونية، صــــ والثانية كنيسة مضطربة كورنثوس األوىل

 .820صـــ  ،(ياإلسقيط املقدس، )ترمجة د. جورجي يوسف عقداو، راهب من حياة املسيحفردريك و. فارار،  3

 .834، صــــ 2، دار اإلخوة للنرش، جـــ تفسري الكتاب املقدس للمؤمنوليم ماكدونالد،  4

 .2455، بيت تندل للنرش، )ترمجة: وليم وهبة وآخرون(، صــ التفسري التطبيقي للكتاب املقدسجمموعة مؤلفني،  5

 .1982، دار منهل احلياة، صـــ تفسري الكتاب املقدس فاندايك البستاينجون ما  آرثر،  6

 .113، صـــ 4، كنيسة مار مرقص، جـــــ املوسوعة الكنسية ـ تفسري رسائل بولسكهنة وخدام كنيسة مار مرقص،  7
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 ِف السطور القادمة. اتتعالوا نلخص هذه الظهور .وهذا ال هيمنا هنا ،ثم ذكر بولس الظهور له

 كم مرة ظهر يسوع ِف مجيع أسفار العهد اجلديد؟ 

 ،اختلف النصارى ِف عدد الظهورات ، فقدةمعقد؟ اإلجابة ةسهل سؤالهذا ال نربام تظن أن اإلجابة ع

 ( 2)أوغسطينوس القديس  كام يقولظهورات  10 اأهن البعضفيذكر 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 .1982ـ ، دار منهل احلياة، صــتفسري الكتاب املقدس فاندايك البستاينجون ما  آرثر،  1

ــــ التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد إنجيل يوحنا األب ميشال نجم )مرتجم(، 2  .495، صـــ 4، منشورات جامعة البلمند، جــــ
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  (1)للكتاب املقدس يالتفسري التطبيقمثل ما جاء ِف      را  ظهو 11 اهنإمن يقول  همومن

 

                                                           
 .2246، بيت تندل للنرش، )ترمجة: وليم وهبة وآخرون(، صــ التفسري التطبيقي للكتاب املقدسجمموعة مؤلفني،  1
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 .(1) ِف تفسريه بوب أتيل مع ذكر ظهور بولس كام ذكر د.     را  ظهو 15 اهنإمن يقول  مومنه

 
                                                           

ـــ  ، نسخة إلكرتونية،والثانية كنيسة مضطربة كورنثوس األوىل إىل رسائل بولسد. بوب أتيل،  1  .199صـ
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 اخللصة والنتيجة: 

املوضوع خطري وهام ومتعلق ؛ لكن ةأننا قد أرهقنا القارئ الكريم بتفاصيل هذه الظهورات الكثري أعلم 

ت  إنقال  21 صحاحاإلكاتب  خلصة املوضوع أن .بحثناموضوع لب     بص   يسوع ظهر ثلث مرا

 أمامنا عدة نقاط: ، لذلكللتلميذ

 .ف اإلنجيلالوخ 21 صحاحاإلكاتب  فهنا أخطأ ،بظهور مريم املجدلية 4الظهورات ِف إنجيل يوحنا 

هذا خمالف جلميع األناجيل األخرى وأسفار العهد قلنا: ، فقط نه قصد ظهورات التلميذإ قيل: فإن

 .             اجلديد كاملة  

  فقط؟ جمتمعني عرش حداأل لتلميذلكم مرة ظهر يسوع  :هنا سؤالوال

  .فقط     دا  واح     را  ظهو يذكر: متى إنجيل

  .    ضا  فقط أي     دا  واح     را  ظهو واخلامتة املضافة تذكر ،ال ظهور: مرقسإنجيل 

  .فقط     دا  واح     را  يذكر ظهو :لوقا إنجيل

عندما جاء وتوما معهم،  يظهر إال مرة واحدة لفهو  ،عرش حد؟ لو قلنا لأليذكر     را  كم ظهو :يوحناإنجيل 

 يسوع يهاهنا مرة ثالثة يظهر فإ 21 صحاحاإل، فكيف يقول كاتب     دا  واح     را  عرش ظهو حدبولس يذكر لألو

  ؟    ضا  وتناق     طأ  لتلميذ؟ أليس هذا خل

 هياأ فامذا كان يقصد ،فحسبمرات يوحنا ال يمكن أن يقصد الثلث  إن :املسكني متى باأليقول 

ال يمكن أن ]: متى املسكنييقول األب  ؟ك عىل ذلكلهل كنت معه؟ ما دليف ،القمص؟ هو أكد بالعدد

هذا يوم ثالث  .. أناحلقيقة.يكون قصد ق. يوحنا أنه ظهر لتلميذه ثلث مرات فحسب ولكن قصده ِف 

لو كان يقصد األيام . (1)[جمتمعنيأنه يقصد الظهور اخلاص بالتلميذ  وستكوت.. لكن يرى العال لأليام.

                                                           
 .1342، صــ 2، دير األنبا مقار، جــ ورشح وتفسري اإلنجيل بحسب يوحنا دراسة            مت ى املسكني،  1
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تلميذ فقط؟ هذا خمالف إلنجيل لوقا الذي يذكر لثلث مرات ل     ما  فقط فهل ظهر يسوع ملدة أربعني يو

ت خمتلفة ِف تفاصيل كثرية العلم أن الظهورا مع .وخمالف لباقي األناجيل الثلثة ،احدالظهورات ِف يوم و

 ،وقد اعرت  علامء كبار ِبذه االختلفات .إلخ الكيفية...والعدد، و ،(اجلليل ـــــأورشليم )ِف األماكن      دا  ج

 هذه االختلفات دليل صحة القيامة!! إنويقولون  ،ن عىل هذاومتفق     با  هنم تقريإبل 

من  يها            دم أوال  بام فصطمن يقرأ سرية قيامة املسيح ِف هذه األناجيل ي نإ]: سبسرتسليم  باأل يقول

كل هذه االختالفات   (1)[اختل  ِف رسد األحداث التي رافقت هذا احلدث األسايس ِف اإليامن املسيحي

عىل نص مضاف  خمتلق صحاحاإلوأن  ،خمطئ 21 صحاحاإلشك أن كاتب  ىكد بدون أدنؤواألدلة ت

 .نتظر اإلجابةن ؟21 صحاحاإلكاتب أخطأ أم  ؟كل أسفار العهد اجلديد أتأخطفهل   .اإلنجيل

 الذي يتسمك به النصارى! العجيب امللفق صحاحاإليف هذا  التناقضات زيد منامل هنا  زال ما

  ؟ ءكل شي يسوع يعلم هل 

ب   ا   ي  <              ف ق ال  ل ه : ]       قائال :  17:21فرد يف املرة الثالثة يف  ؟بنيأحت :يسوع عندما سأله     ثا  يقول بطرس حمد      ن ت     أ       ر 

                   ت ع ل م  ك ل  يش   
 
 ء
 
ب ك     أ     ين     أ            ت ع ر ف       ن ت     أ  .  

     ح 
  <] 

ييب عنه يسوع نفسه من  اهلام سؤالهذا ال حسب نصوص العهد اجلديد؟ فهل يعلم يسوع كل يشء

    ا  كثريلن نتوسع يف هذه النقطة ، وءخالل نصوص الكتاب املقدس التي تبني أن يسوع ال يعلم كل يش

 باختصار. يهامن العهد اجلديد ونعلق عل بعض النصوصموضعها، لكن سنضع  فليس هذا

 .موعد التني من جهة الناسوت يسوع عدم معرفة :النص األول .1

 فامذا فعل؟ ،خرج من بيت عينا جاع فلام عرش ثنيدخل أورشليم مع اال يسوع أن مرقسنجيل َيربنا إ

ــ 11: 11إليك القصة كام جاءت يف  وع  ] 14 ــ ل  ي س  خ  اهل      أ                   ف د  يم  و 
ل  ش             ور 
ل ام     ي          ل  و  ل ه               ك  و               ىل  ك ل  يش      إ                  ن ظ ر  ح 

 
 ء
 
   ذ     إ   

                                                           
 .211، صــ 1، منشورات املكتبة البولسية، جـ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاِص، البوليساألب سليم بسرتس  1
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ق ت  ق د   ان  ال و  ج     أ                       ك  ر  ى خ  ن ي     ي        ىل  ب     إ               م س   ع 
        ت 
.        ث ن ي           م ع  اال   ا    ل ام         ع رش  

يف  ال غ د        و 
ن  ب               

وا م  ج  ر        خ 
ن ي     ي               ع 

        ت 
. ا   اع            ف ن ظ ر         ج 

ل    ع 
ن  ب ع يد 

ة  ت ني  م  ر  ج        ش 
          

ا                 ق        ي ه  ر  اء  ل ع ل ه  ي  د  ف          و  ج  ا                          و  اء          ف ل ام       ئا .    ي     ش       يه  ا   ل     إ        ج          ي ه 
  ِل 
ر           ئا  إال     ي           ي  د  ش             ن ه     أل       قا       و 

  ِل 
ق ت                    ي ك ن  و 

. وع  هل           الت ني  د           ي أ ك ل      ال  <: ا                    ف ق ال  ي س   ث م          أ ح 
      م ن ك 
 أل ب د  ا   ىل     إ         ب ع د       را        

ان  ت ال  >       ك  م ع ون                 . و  ه  ي س  يذ 
                  م 
القصة يف  تكملة [.  

ـــ20العدد  ــ ــ ــ ب اح  ] 22 ــ يف  الص  ين  ر     إ                 و 
ان وا جم  ت از         ذ  ك 
ت                    الت ين ة  ق د  ي   ا   و     أ                      ن  األ          ب س 

       م 
  . ول  ق ال  ل ه :        ص  ر  ب ط ر س  و  ك   ا   ي  <                                  ف ت ذ 

ي ان ظ ر  الت ين ة  
ي د                      س 
ن ت ه         ال ت ي        ت          ق د  ي   ا           ل ع   موعديكن يعلم  ِلالقصة ختربنا بكل بساطة أن يسوع  ههذ [>!       ب س 

أشهرها أنه أراد أن  ،واضح لكنك جتد تفسريات عجيبة من النصارى القصة مع أن نصو ،موسم التني

يد  ِلام الشجرة ول إىلفأول القصة يذكر أنه جاع بالفعل وذهب      دا  وهذا عجيب ج، للتالميذ         يرضب مثال 

أي  إىلبدون الذهاب  مثالاأل كام أن من عادته رضب الثمر غضب ولعنها وال أدري ما ذنب الشجرة؟

 يفهم التالميذ؟!  حتىشجرة العن إىل لهل رضب املثل حيتاج ف ،(1)مكان

القصة ال تدعم  ولكن ،يسوع اإلنسان وليس اإلله فعلهذا  إنبقوهلم  من املأزق روجاخلحياول النصارى 

هذه القصة من                               يأمرها أن تثمر بدال  من لعنها؟ ِلفلامذا  ،ستخدم الالهوت يف ذلك اللعنا ما دامهذا القول 

تعد القصة ]: باركيلوليم كام يقول د.  وما يعادهلا يف باقي األناجيل إنجيل مرقسأغرب القصص يف 

نا نعتقد أن القصة يف غاية فإنضدها اعرتاضات كثرية...  ارتولقد ث ،أصعب وأعقد قصة يف هذا اإلنجيل

يف قصة قيامة  ءمثل: ما جا نفسه إنجيل يوحنايف  هلذا النص ةهنا  نصوص كثرية مشاهب .(2)[الصعوبة

ـــ 1: 11قصة كاملة موجودة يف اإلصحاح الو ،لعازر من املوت  أهناالنصارى  هذه القصة التي يدعي .45 ــ

مريم أخت لعازر تبكي هي  أىر ختربنا أن يسوع لام ،(3)والتي ينفرد هبا يوحنا ،من أعظم معجزات يسوع

                                                           
 ، منشورات املكتبة البولسية.يف أمثاله( يسوع >1<تأمالت يف إنجيل ربنا يسوع املسيح )جزءس سليم بسرتس، لانظر: كري 1

 .613ـــ  612صـــ  ، دار الثقافة، )ترمجة: د. فهيم عزيز(،                                 تفسري العهد اجلديد إنجييل مت ى ومرقسوليم باركيل،  2

 وما بعدها. 654، صــ 2، دير األنبا مقار، جــ دراسة وتفسري ورشح اإلنجيل بحسب يوحنا            مت ى املسكني،  3
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: ]ج وقال: نزعاواليهود عند القرب  ق ال  ع ت م       أ ي  <         و  ض  ان ظ ر   ا   ي  <              ق ال وا ل ه :  >؟    وه                ن  و  ي د  ت ع ال  و  يسوع  ذافها هو  [.>                         س 

 :املسكني متى باأليقول  أنه أقامه من املوت بزعمهم! من بالرغم  ،يعلم مكان قرب لعازر وسأل عنه ال

ألول مرة يذكر اإلنجيل عن الرب أنه يستفرس أي يطلب معرفة عن يشء ولكن يبدو يف احلقيقة أنه يعلن ]

مربرات عجيبة يف كتب  ستجد  (1)[بذلك عن نيته يف إقامة لعازر من املوت وليس جمرد معرفة املكان

يف تعليقه عىل  الذيسكندري كريلس اإلجتد أعجب من تربير القديس  نل نكولك ،هلذا النصالنصارى 

ال يفهم الناس أنه  حتىسأل عنه  هلكن ،يسوع كان يعرف مكان القرب إنالنص يقول عدة مربرات منها: 

نه إيسوع ال َيلو من النقائص البرشية، ويقول  إنويقول  ؟وهل إقامة املوتى ال تدعو للتكربأقول:  .متكرب

نقلوا منه  بعده اومجيع املفرسين الذين جاءو .(2)يدعو الناس ملشاهدة إقامة لعازر من املوتل قال ذلك

دم هذه املعرفة يف الذهاب خيست ِللكنه  ،الرب يسوع كيل املعرفة] :مني مويسأهالل يقول  .هذه املربرات

 ،صلب املسيحب ة التي انتهتامريف تدبري املؤ املبارش سببوالعجيب أن هذه القصة كانت ال  .(3)[القرب إىل

ة اليهود عىل امريف مؤ سبببخالف األناجيل اإلزائية األخرى التي توضح أن تطهري اهليكل هو ال

يسوع  يقولية امريف حوار يسوع مع املرأة الس 16:4النص الثاين: املوجود يف إنجيل يوحنا  .(4)املسيح

ت ع ايل   ا<]لمرأة: ل  و 
ك  و ج  ي ز 

اد ع  ب ي و              ذ ه 
          

ه     ىل     إ                   ج     ي     ل  < ]فأجابت املرأة : [>ا   ن       ه  و  أن هذه من بالرغم [ >             س  يل  ز 

                                       اء اهلل فضال  عن هلإ!، إال أهنا تعرتف بعدم علم أنبينبي من  إىلنسبتها  حصتأشياء ال  يهاالقصة عجيبة وف

  .يسوع الكيل

                                                           

 .686املرجع السابق، صـــ  1

، 2، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية بالقاهرة، )ترمجة: د. نصحي عبد الشهيد( جـــ رشح إنجيل يوحناسكندري، انظر: القديس كريلس اإل 2

 .131صــ  ،الربمويس سأوغسطينو، دار نوبار للطباعة، إعداد إنجيل يوحنا رشحالقديس يوحنا ذهبي الفم،  ،49صــ 

 .224مني مويس، تفسري إنجيل يوحنا، دار األخوة للنرش، صـــ أهالل  3

 .204، صــ 2جــــ  )ترمجة: الدكتور عزت زكي(،دار الثقافة،  ،، تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل 4
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أن تذهب وتنادي  يهالامذا طلب يسوع إل: يف تربير هذا املقطع     جا  فرسون حريد امل] :مرشدورالن أ يقول

توضح من النصوص، ا وغريمه فهذان النصان، (1)[؟ما هو املربر من إدراج هذا املوضوع اجلديد؟ زوجها

وال هيمنا  .عادي كإنسانفهو يسأل عن أشياء  ،21كاتب اإلصحاح  ىدعاأن يسوع ال يعلم كل يشء كام 

 عىل عادَتم مع أهوائهما عىل حسب وهنيفرس ذواالنصوص التي أربكتهم فأخ هلذهالنصارى  تهنا تربيرا

حمرف ومضاف من شخص آخر  21كل ذلك يدل عىل أن اإلصحاح  .النصوص التي تصادم عقائدهم

 صحاحات كذاب؟كاتب باقي اإل أمبطرس كذاب؟  أم قض نفسه؟فيناأ :وإال، غري كاتب باقي اإلنجيل

 الهوت!من جهة ال الساعة يسوع موعدعدم معرفة  :ثاينالالنص  .2

 ا   م     أ     و  ] 32:13            جاب قائال  يف أعندما سأل التالميذ يسوع عن موعد قيامة الساعة  إنجيل مرقسجاء يف  

ة   اع  ل ك  الس 
ت  م  و  ك  ال ي و 

               ذ ل 
                 

ام        ف ال      
   ي ع ل م  هب  
د                ال          أ ح          امل  ال        و 

 
ء ام   الس 

ين  يف 
ة  ال ذ   ئ ك 

 
        

      
ال                      و 

.     إال        ب ن      اال  هنا يعلن . (2)[     اآلب 

ذلك إنجيل ب     فا  خمال ،حدههذا العلم خمتص باآلب وأن و ،يسوع بكل ِصاحة أنه ال يعلم موعد الساعة

 .الذي ذكر عىل لسان بطرس أن يسوع يعلم كل يشء 21اإلصحاح      صا  يوحنا وخصو

بغض النظر  - (3)إنجيل مرقس ما هو إال مذكرات بطرس إنيقولون  اآلباء وبعض العجيب أن الباحثني

  ملفق؟ 21اإلصحاح  قض بطرس نفسه؟ أمفيناأ -صحة ذلكعن 

حوله  ارتيف الكتاب املقدس بالكامل ث     صا  بل ال أعلم ن ؛للنصارى     كا  اربإهذا النص من أكثر النصوص 

النص  إن (4)(397 ـــ 339) أمربوسيوس أسقف ميالن القديسقال  حتىعواصف أكثر من هذا النص، ال

                                                           

 .83األب بيوس عفاص(، صـــ  ، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة:اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1

  https://youtu.be/qStGAgQVnHMعىل هذا النص وشهادة أمربوسيوس  األستاذ حممد شاهنيشاهد تعليق  2

 .39ـــــ  38ــــ  37، منشورات املكتبة البولسية، صــ إنجيل مرقس بشارة يسوع املسيحانظر: بولس الفغايل،  3

له عدة رشوحات لإليامن  ،غزير اإلنتاج ،هو أحد معلمي وأئمة الفكر والالهوت يف الكنيسة الغربية (397ـــ  339) أمربوسيوس أسقف ميالن 4

، كنيسة نظرة شاملة لعلم الباتر ولوجي يف القرون الستة األوىلالقمص تادرس يعقوب ملطي،  ، انظر:إنجيل لوقا، وله تفسري شهري عىل املسيحي
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أن  مع .(1)لتدعيم عقائدهم يف النص >بنوال اال<هم من أضافوا عبارة  >األريوسيني< حمرف واهلراطقة

وكذلك املخطوطات القديمة إلنجيل  ،مرقس وأقدمها وأوثقهاإنجيل  معظم خمطوطات يف النص موجود

املفرسين                   قد وضع هذا النص  فبخصوص تربيرات النصارى للنص  أما، (3)والنسخ النقدية احلديثة (2)متى

جاء   .هواهمنهم يفرس النص حسب  احدوبدأ كل و ،مأزق كبري املسيحيني آباء ومعاِصين يفوالالهوتيني 

التخبط يف  ىانظر مدو ،عن كتب اآلباء يف تفسري النص تمنقوال تادرس يعقوب ملطيالقمص  يف تفسري

وهذا يف غاية  ،ل للتالميذ    يق   ِلولكن  ،أن يسوع كان يعلم الساعة سأوغسطينوالقديس  عن ينقلالتفسري: 

يف املقابل جاء  يفو  .(4)بالساعة؟                                 يسوع الكذب مفضال  ذلك عىل عدم علمه  إىلفهل ينسب  العجب!

علم بن يهل أنه ليس من العيب أن اال القديس هيالري أسقف بواتييهالتفسري املسيحي القديم عن 

 :ر. أالن كول يقول ،                                                         نجد بعض الباحثني قد اعرتفوا أن يسوع فعال  كان يهل وقت الساعةو  .(5)الساعة

ما ثابرنا عىل متابعة علم األرقام وأن نحسب عىل النحو الذي  إذالنا أننا       كيام  ح     را  حتذي 32اآلية  تتضمن]

ولسوف نجد عىل املستوى األعمق أنه ما تزال  يقنعنا التوقيت الزمني للتاريخ الذي سريجع فيه الرب...

  بن ال يعلم كل يشء!فهو هنا َيرب أن اال (6)[ بن من منظور العلم الكيل لآلبعن اال حتىهنا  أشياء خميفة 

                                                                                                                                                                                                                        

، منشورات املكتبة تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة، املطران كريلس بسرتس وآخرون، 259ـــ  258 ـ اإلسكندرية، باسبورتنجمار جرجس 

 .117، دار املرشق بريوت، صـ قراءة آباء الكنيسة دليل إىل. مهان، ج أدلبريت. ،703البولسية، صـ

 .198، صـــ 2، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية، )ترمجة: د. نصحى عبد الشهيد(، جــ رشح اإليامن املسيحيالقديس أمربوسيوس،  1

الكتاب املقدس ــ العهد اجلديد،  ،189اخلوري بولس الفغايل(، صـــ )تعريب:  مرقس، دار بيبليا للنرش، بحسب القديس اإلنجيلجا  هريفيو، 2

 .146، جامعة الروح القدس الكسليك ــ لبنان، صــ ترمجة البطريركية الامرونية

 مثل: الرتمجة العربية املشرتكة، والرتمجة اليسوعية. 3

 .247ـــ 245، األنبا رويس بالعباسية، صــ اإلنجيل بحسب مرقستادرس يعقوب ملطي،  4

ــــ التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد إنجيل مرقساألب ميشال نجم )مرتجم(،  5  274، صـــ 2، منشورات جامعة البلمند، جــــ

 .184نجيب إلياس برسوم(، صــ  :ــ، دار الثقافة، )ترمجة التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد اجلديد ـــ إنجيل مرقسر. أالن كول،  6
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فيسوع يهل إذن اليوم الذي فيه بعد أن يكون اهليكل قد هدم سيأيت هو ] :إميل بوامار ــماري  باأليقول 

 يسوع قال ذلك من ناحية الناسوت إنهنا  من يقول و (1)[ابن اإلنسان ليوطد ملكوت اهلل عىل األرض 

! وهذا يف (2) ال يعلم يةمثل باقي البرشفهو  الناسوت أما ،= اإلله اإلنسان فهو يعلم من جهة الالهوت

بن = بغض النظر عن ذلك فهو يتكلم عن اال يسوع الهوت وناسوت؟ بأنمن أين جئت إذ  ،غاية العجب

يكن يريد يسوع  وِلهذا ْس  إنمنهم من يقول و .أي يتكلم عن الالهوت وليس الناسوت ،األقنوم الثاين

هذا ْس  إنأن يقول هلم يكن يكفي ِل أ م؟يكذب عليهإذن لامذا  ،عجيب أيضاوهذا . (3)أن يطلعهم عليه

هذه اجلملة ... تقول ] :جا  هريفيو يقول  الكذب؟ إىلضطر اإلله                             وال يمكن ألي برش معرفته! هل ي  

       وجهل   .امفهبن" نفسه ال يعر" اال .لنهاية العاِل ــاليوم والساعة  ـيعرف الوقت الدقيق  أحدما من  إنبوضوح 

 (4)[يسوع إنسانيةنه يركز بقوة عىل إ .أربك الالهوتينيبن" " اال

كام أخربنا كاتب  ال ،األشياء يعلم كليكن  ِليسوع  إنتقول هذه النصوص بكل وضوح  :اخلالصة

هنا  نص يف قيل:  فإن .إنجيل يوحنا نفسه حتىباقي األناجيل      فا  خمال عىل لسان بطرس 21اإلصحاح 

     أ               آلن  ن ع ل م     ا  ] 30:16يف  إنجيل يوحنا َيربنا أن يسوع يعلم كل يشء
اِل    ن ك  ع 
ت  حت  ت اج             ب ك ل  يش               ل س   و 

 
                   ء
 
   ن     أ   

د       ل ك     أ       ي س    ذ         أ ح 
    . هل 
ن   ا    

م     ن ؤ 
ت     أ         ر ج   خ 

 
ن  اَّلل 

          ن ك  م 
 
      

ويف بداية احلوار يبدو أن  ،من التالميذ     فا  هذا كان اعرتا . قيل:[       

 املسكني متى باأليقول  .فقالوا هذا اجلواب التالميذ كانوا يريدون أن يسألوا يسوع عن أشياء فعرف هو

ولكن حتى اعرتاف التالميذ هبذا العلم بكل يشء ال يأيت يف ] :العلم الكيل يعرتاف ال يعنهذا اال إن

وهذا اعرتاف  ،ولكن معرفة قلوب التالميذ وحسب ،املعرفة الكلية هلل ىمفهومه اإلهلي املطلق بمعن

                                                           
 . 160، مركز الدراسات الكتابية، )ترمجة: األب بيوس عفاص(، صــــ يسوع الذي من الناِصة بقلم مرقس اإلنجييلماري ــ إميل بوامار،  1

 ، مطبعة املرصيني.، هل كان املسيح يهل يوم وساعة هناية العاِل؟انظر: القمص عبد املسيح بسيط أبو اخلري 2

 .300، كنيسة السيدة العذراء بالعصافرة، صـــ موسعة يف إنجيل مرقسدراسة فؤاد واصف،  يالقس بيشو 3

 .189)تعريب: اخلوري بولس الفغايل(، صـــ  مرقس، دار بيبليا للنرش، اإلنجيل بحسب القديسجا  هريفيو،  4
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أنه يريد أن  نيهعي من خالل قراءة وعرفت ،األشخاص أحدمع      سا  لو كنت جال كأن ىبمعن .(1)[ناقص

كيف عرفت؟ هذا ما حدث مع  :كل سيقولف، باجلواب قبل أن يسألأنت  هادرتبف ،يسألك عن يشء

العلم الكيل خمالف للنصوص األخرى التي تقول  كام أن إثبات .املسكني متىيسوع وتالميذه حسب كالم 

فهل كان يسوع يعلم كل يشء حسب قول بطرس يف  .يعلم كل يشء يكن ِليسوع  إنبكل وضوح 

 وِلفهذا تناقض واضح يؤكد أن اإلصحاح ملفق عىل اإلنجيل  ،ال :اإلجابة بكل تأكيد ؟21اإلصحاح 

 .يكتبه الكاتب األصيل

 هل مت تدوين كل شيء عن يسوع؟  

ي اء     أ     و  ] :يقول 25:21نجد اإلجابة من كاتب اإلصحاح  ر          ش  ري ة          أ خ 
ث       ك 
ن ع ه        وع   ا         ص  ة        إ ن          ي س  د 

اح  ة  و  د 
اح  ب ت  و 

ت       ك 
          

          
    

ت   ني     أ       ظ ن     أ           ف ل س 
. آم  ع  ال ك ت ب  امل  ك ت وب ة  ه  ي س    ن ف س 

اِل     ن  ال ع 
                                              

والعاِل ال يسع كل  يتم تدوين كل يشء ِل نإذ . (2)[.           

تبت. الكتب  سوىما كتبه يوحنا يف هذه البشارة من تعاليم املسيح وأعامله ليس  نإ]: بن العربيا يقول          لو ك 

ليعلم  ؛ن كل ما قاله وعلمه املسيح إال اليسري          يدونوا م   ِلاآلخرون  نجيليوناإلقليل من كثري... وكذلك 

لكانت تبت أقوال يسوع وأعامله كلها بالتفصيل                  فكأنه يقول لو ك   ...بن اهلل اهو املسيح  الناس منه أن يسوع

آي ات  ]: يتاآل 30فقد جاء يف العدد  20هذا النص يناقض اإلصحاح  .(3)[عديدة متأل العاِل     با  كت ر           و  ري ة          أ خ 
ث       ك 
    

ام  تال   وع  ق د  ن ع  ي س  ه                             ص            م يذ 
  ِل 
ذ      . ا                 ت ك ت ب  يف  ه  ت اب 

      ال ك 
 21يف املقابل اإلصحاح و، يكتبها ِلفهو َيربنا أنه  [     

أنه  اتظنوكأن يوحنا اإلنجييل يقول ال ] :أبن العربي     ضا  يقول أي  .الكتب املكتوبةالعاِل ال يسع  إنيقول 

 ت،كام ذكر ،هر فقط ثالث مراتظوال تظنوا أنه  .ذكرَتا يف هذه البشارة التييسوع فقط العجائب  إنظهر 

                                                           
 .992، صــ 2، دير األنبا مقار، جــ اإلنجيل بحسب يوحنا دراسة وتفسري ورشح            مت ى املسكني،  1

أن هذا العدد إضافة من ناسخ!  ريموند بروان ، يريهذا العدد مضاف باعرتاف اجلميع أنوبيان  لإلنجيل، املبحث اخلاص باخلامتة املنطقيةراجع  2

 .149، صـــ (فكري ماري، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة، إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةانظر: 

 .265رشيدياكون ميخائيل إسكندر، مكتبة املحبة، صـــ ، األتفسري املرشقي إلنجيل القديس يوحناغريغوريوس يوحنا أبو الفرج ابن العربي،  3
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ختم اإلنجيل وقال يف  كاتب اإلنجيل كام أن .(1)[من العجائب ما ال حييص  هتصلبوعلموا أنه صنع قبل ابل 

التنبؤ بالغيب ك 21يف اإلصحاح  ليسوعخالف نفسه وذكر معجزات "، ثم تكتب ِل أخروآيات " 30: 20

يسجل  ِلالقديس يوحنا الذي كتب هذا اإلنجيل  ]: سكندريالقديس كريلس اإليقول . (2)بموت بطرس

عدد  فإن اختصارصنعها الرب يسوع املسيح واحدة واحدة بدون  التيتبت كل األعامل       لو ك   ألنهكل يشء 

يناقض سفر أعامل الرسل الذي      ضا  وهذا أي. (3)[إنه يمأل العاِل كله حتىالكتب املكتوبة سيفوق احلرص 

أ ت ه  ي     أ     ل     و         م  األ         ل ك ال     ا  ] 2ــ 1:1يقول كاتبه يف املقدمة:  ف يل س   ا              ن ش  يع  م               ث اؤ 
       ع ن  مج  
ي ع ل م  ب ه .    أ          اب ت د   ا         وع  ي ف ع ل ه  و     ىل     إ                                      ي س 

ت ف ع  ف يه   ي ار 
م  ال ذ                    ال ي و 
اإلنجيل بالكامل حيكي كل  نإذ .هنا هو إنجيل لوقا هوالكالم األول الذي يقصد (4)[               

قول كاتب  يف حياته األرضية حسب النص األول من سفر أعامل الرسل، وهذا يناقض ما فعله يسوع

يقول . مجيع الكتب املكتوبة ال تسعها حتىهنا  أشياء كثرية عن يسوع  إنالذي يقول  21اإلصحاح 

وقاله                                   مطوال  يف إنجيله عن كل ما عمله يسوع     را  تقريعلينا أن ال نظن أنه أعطانا ]  :سأوغسطينوالقديس 

يسوع أتى بأمور أخرى  إنألن ذلك َيالف ما يؤكده يوحنا بقوله  ،عندما عاش بني تالميذه عىل األرض

كل هذه التناقضات تؤكد  .قول لوقا َيالف قول يوحنا بغض النظر عن تربيره بأنيكفي اعرتافه  (5)[كثرية 

 وهلنفسه؟  احديناقض الكاتب الوفهل  وإال .اإلصحاح ملفق ومضاف من غري يد الكاتب األصيل إن

 َيالف الوحي يف األناجيل واألسفار األخرى؟ كاتب الوحي 
 

                                                           
 .258املرجع السابق، صـــ  1

 .238، 237، مكتبة النافذة، صـ قيامة املسيح بني احلقيقة واخلرافةد. سامي عامري،  2

 .533، صــ 2جـــ  ،، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية بالقاهرة، )ترمجة: د. نصحي عبد الشهيد(إنجيل يوحنارشح سكندري، كريلس اإل 3

، >يننجد يف ترمجة الفاندايك عبارة <عن مجيع> لكن يف الرتمجات األخرى مثل: < احلياة، اليسوعية، العربية املشرتكة، بني السطور عريب يونا 4

 .فتقول <مجيع أعامل يسوع>توضح املعني أكثر 

ــــ التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد أعامل الرسل األب ميشال نجم )مرتجم(، 5  .23، صـــ 5، منشورات جامعة البلمند، جــــ
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 21غرائب وعجائب يف اإلحصحا  

يف      يا  يكن وح وِل خمتلقبني أن هذا اإلصحاح    ت       ضا  يوجد فيه أمور غريبة بل طريفة أي 21اإلصحاح 

  نلقي نظرة خمترصة عىل هذه النصوص.لتعالوا  .األصل

  موقف غريب من بطرس الرسول 
واقف عىل الشاطئ بعدما أخربه المن بطرس عندما علم أن يسوع هو      با  غري     فا  موق 21يذكر اإلصحاح 

: ] 7: 21وإليك النص كام جاء يف اإلصحاح  ،يوحنا ب ط ر س 
ب ه  ل 
وع  حي   ان  ي س  ي ك 

ك  الت ل م يذ  ال ذ 
          ف ق ال  ذ ل 

       
                   

                    
و  <                  ه 

م ع ان  ب ط ر س          ف ل ام  . >       الر ب  
ع  س 
م                   س 

     
ب     أ       ب ه  أل              ن ه  الر  ر  ب ث و  ر ي ا                      ات ز  ان  ع  .   أ     و       نا                    ن ه  ك  ر  ه  يف  ال ب ح   (1)[                            ل ق ى ن ف س 

  نفسه يف البحر لبس ثيابه! ىألق ولام     نا  بطرس كان يقف عريا :عزيزي القارئ هذا املوقف معيختيل 

أن هيونوا من كلمة وقد حاول الرشاح األجانب ] فعل بطرس الغريب:     را  مرب املسكني متى باأل يقول

 ،لكن الذي يعرف مهنة الصيادين يف الرشق ويعارشهمو .فقط أنه خالع ثوبه اخلارجي وهاوجعل "،عريان"

... فهنا القصة عىل     ما  متا     نا  األسفل عريا هأن الصياد يضطر خللع مالبسه الداخلية ويكون نصف     ما  الم متيع

أن َيلع  ،    يا  عكس ما هو متوقع طبيع هذا الترصف ":نفسه يف البحر ىألقزر و   ت  ا" الواقع صحيحة وحمبوكة...

 (2)[كان القديس بطرس يف وضع غري طبيعي! ،إذن .اإلنسان مالبسه ويلقي نفسه يف البحر

 أن بطرس :أشهرها ،يرددها النصارى -من وجهة نظري- هنا  مربرات كثرية هلذا املوقف الغريب

 ،اإلصحاح مستقل عن اإلنجيل ايدل عىل أن هذو ،التربير ضدهم وهذا .بظهور يسوع وفوجئ رتبكا

فعل بطرس وهو الواقف عىل  ةردلوهذا التفسري الوحيد املنطقي  ،وأن هذا الظهور كأنه أول ظهور ليسوع

 عادة.َيالف الوقام بفعل  رتبكاحيث  الشاطئ

                                                           

 راجع الرتمجات العربية األخرى لتوضيح املعني أكثر. 1

 .1337، صــ 2ار، جــ ، دير األنبا مقاإلنجيل بحسب يوحنا دراسة ورشح            مت ى املسكني،  2
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 كنيسة يسوع ىالشيطان يرع 
: ] 23:16ه شيطان ومنافق ِف بأنُيربنا أن يسوع وصف بطرس  متىإنجيل  س  ب ط ر 

ق ال  ل            ف ال ت ف ت  و 
       ذ ه ب  أ»                      

ن ي ي   ة     أ  .       ط ان     ي     ش   ا         ع  ع ث ر  ن  ب ام                هت  ت م  ب ام           ن ك  ال        يل  أل                   ن ت  م 
 ل ك 
 
 
 
        ّلِل

     
 
 
 
 [«.         ل لن اس    

 ،خرافه ىينتهي بقول يسوع لبطرس أن يرع 21املوجود يف اإلصحاح بني يسوع وبطرس يف احلوار و

و   ا            ف ب ع د  م  ] 18:15وإليك النص كام هو موجود يف  :  ا         ت غ د  س  ع ان  ب ط ر  م 
وع  ل س                    ق ال  ي س 
ع ان  ب ن  ي ون   ا   ي  »                   م 

                   س 
 ا  

 ت ح     أ  
 ب ن ي    

ال     أ        ؤ  ن  ه 
ث ر  م            ك 
؟         

 
 ء
 
ب   ا          ن ع م  ي  »            ق ال  ل ه : «   ب ك     أ     ِّن     أ                ن ت  ت ع ل م     أ       ر 

     ح 
ر اِف  أ»            ق ال  ل ه : «.   

ع  خ        ر 
         أ ي ضا             ق ال  ل ه   .«       

ي ة : 
      ث ان 
ع ان  ب ن  ي ون   ا   ي  »      م 

                   س 
 ت ح     أ   ا  

 ب ن ي    
ب   ا          ن ع م  ي  »            ق ال  ل ه : « ؟     ب ك     أ     ِّن     أ                ن ت  ت ع ل م     أ       ر 

     ح 
ن م يأ»            ق ال  ل ه : «.    ع  غ             ق ال  ل ه   .«            ر 

ع ان  ب ن  ي ون   ا   ي  »           ث ال ث ة :  م 
                   س 
 ت ح     أ   ا  

 ب ن ي    
ن     ف  « ؟     ز  س  أل          ح   ت ح     أ                        ق ال  ل ه  ث ال ث ة :       ن ه              ب ط ر 

 ب ن ي    
ب   ا   ي  »                ؟ ف ق ال  ل ه :                         ن ت  ت ع ل م  ك ل     أ       ر 

.     يش   
 
  ء
 
ب ك     أ     ِّن     أ            ت ع ر         ن ت     أ   

     ح 
   .» : وع  ن م يأ»                    ق ال  ل ه  ي س  ع  غ  توبة بطرس وقبول  21هكذا يعلن اإلصحاح  [>            ر 

أو  ،ال يوجد توبة لبطرس :ِف األصل؟ بكل بساطة     دا  موجو 21يكن اإلصحاح  ل إنفامذا ، املسيح له

 21صحاح اإل إال -بوضوح-ِبذا ن الذي ُيربنا     فم   ،هناك شك ِف قبول املسيح لبطرس :أصح ىبمعن

،     فا  أنكر يسوع عىل الصليب خو     ضا  فهو أي ،وهذا املوقف املتناقض ليس هو األول من جهة بطرس ؟(1)

 هو الذي يؤسس عليه يسوع كنيسته؟  يشبه الشيطانالذي املنافق هذا املنكر لسيده  فهل

ييب يسوع عن متنيات      دا  ج بجواب قاس ] :23:16 متىعىل نص      قا  تعلي التفسري العريب املعارصجاء ِف  

بطرس عند قبوله اإلهلام اإلهلي  ئ( هين10:4بطرس < البرشية> يشبه جوابه إلبليس وقت جتاربه يف الربية )

الستسالمه للمنطق واالعتبارات البرشية التي ال مكان هلا وال تصح فيام هو إهلي وبعد أن  ه( ويوبخ17)ع 

 (2)[العطية اإلهلية صخرة للكنيسة جعله خوفه من اآلالم معثرة ليسوع صريه قبوله

                                                           

 .21سندرس هذه النقطة بالتفصيل يف مبحث لامذا أضيف اإلصحاح  1

 .1717، دار الثقافة، صـــ التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس 2
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 يكلم ابن اهلل ِللو  ... >يا شيطان<جهل بطرس املقاوم هلل قال له يسوع  بسبب] :سأورجيانويقول العلمة 

 إن... إذ  >غرب عنيا<لام أجابه  >هذا رب لن يصيبك حاشا لك يا<              يعاتبه قائال   ِل وِل احلي عن جهل

ما قاله عن جهل  سببلقد جعله ب ،به عن اتباع ابن اهلل والسري يف خطاه     فا  الشيطان قد استحوذ عليه منحر

 (1)[ يف ما هلل بل يف ما للبرش مفكرابن اهلل غري  ويعترب عقبة يف طريق الشيطان ىأن يدع     قا  مستح

شيطان> تتعارض بشدة قسوة هذا التوبيخ مع كلامت اإلطراء التي  <اذهب عني يا]: جون ماك آرثر يقول

ــ 17قاهلا املسيح يف ع   (2)[ناطق باسم الشيطان إىلفقد اعترب يسوع أن بطرس حتول  19 ــ

نفسه هذا عطى لأ حتىحيثية بالنسبة للمسيح  ذااعتقد ق. بطرس أنه أصبح ] :املسكني متى باألويقول 

مما اضطر  ،فقصوره عن فهم ما قاله املسيح يعرب عن جهالة بقدر املسيح ،القدر أن ينتهر املسيح : أي يوبخه

 (3)[وبقسوة زجره زجرة فريدة من نوعها لكي توقظه من غفلته ،املسيح أن يضعه ِف حجمه الصحيح

  .ما أرشنا إليه وغريها من االقتباسات التي تؤكد

توبة  إىلترش األناجيل بوضوح  لِف احلقيقة قلنا:  .له           املسيح وقب   إىلورجع  لكن بطرس تاب :قيل فإن

 أما .يوضح لنا بشكل دقيق توبة بطرس لوظهور املسيح  .فهم منها قبول املسيح له   ي   لبطرس إال إشارات 

افة باعرتا  اجلميع كام إض هوهذ ،بطرس ل                      بشكل واضح أن يسوع قب   يعلنهافهو الذي  21اإلصحاح 

ويؤسس عليه  ىالنتيجة النهائية هي بطرس املوصو  بالشيطان املعاند املنافق يرعف =     قا  ساب وضحنا

حرفوا  ؟فامذا فعلوا  من هذه الورطة     جا  فمن أجل ذلك كان جيب عىل الكنيسة أن جتد خمر، كنيسة املسيح

  .ضافة اإلصحاحإلرئييس  سببفهذا  ،كل هذا من أجل بطرس ،21نصوص الكتاب وأضافوا اإلصحاح 

                                                           
ـــــ ، ىالتفسري املسيحي القديم العهد اجلديد إنجيل مت األب ميشال نجم )مرتجم(، 1  .82)ب(، صـــ 1منشورات جامعة البلمند، جـــ

 .1554، دار منهل احلياة، صــ تفسري الكتاب املقدس فاندايك البستاينجون ما  آرثر،  2

 .497ـــ  496، دير األنبا مقار، صـــ                                 اإلنجيل بحسب مت ى دراسة وتفسري ورشح            مت ى املسكني،  3
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  يسوع يضاك على التالميذ 
: أن يسوع ة ظريفة وهيبطرفة نرصانية عجي 21قصة الصيد العجائبي املوجودة يف اإلصحاح  يفما حدث 

:  ] :                               طلب من التالميذ أوال  شيئا  يأكله وع  ن   ا   ي  »                       ف ق ال  هل  م  ي س  ل ام 
       غ 
م          ل ع ل     أ     ك  ن د 

         ع 
ا   إ     اب     أ  «. ؟    ما     د  ثم   [!«.   ال  : »    وه        ج 

: ]فعل معهم معجزة:  ة     أ  »               ف ق ال  هل  م  ب ك  وا الش  ف ين ة  األ     إ                    ل ق  ب  الس 
ان                     ىل  ج 
وا   ي           د  ن  ف ت ج  و     أ     ف  «.                م     ا        ل ق 

ل    و 
ون                 ي ع ود وا ي ق        ر 

      د 
   

ب     أ  
   ن  جي  ذ 
ا         .     وه  ك  م   الس 

ة  ث ر  ن  ك 
          م 

           
      م يذ         الت ال   ا   م     أ     و  ]يرون الشبكة:  وهمنه يسوع الرب جاء التالميذ أفلام عرفوا   [  

اء وا ب   ون  ف ج  ر  ف ين ة  أل  ا                       اآلخ          هن  م                لس 
  ِل 
ين  ع ن  األ     

             ي ك ون وا ب ع يد 
ئ ت      ال     إ       ر ض                   

و  م       ن ح 
اع      ي            ر 

      ذ 
م     ه  ب ك ة          و  ون  ش                    ي  ر 

. ك  م  وا         ف ل ام  ] :طرفة ؟فامذا وجدوا [         الس  ر ج  وا مج         ىل  األ     إ           خ  و     را                   ر ض  ن ظ ر  ض  م       عا         م و  س  و     كا         و  ل       عا         م و ض      ي       ع 
   ه 

ب   خ      ا  زوخب    ا  كت لكم سمدأعداملعجزة أبلغ لو قال هلم  ستكون مع التلميذ؟ يمزحفهل كان يسوع  [.    زا         و 

 .بدون صيد

: ] السمك الذي ِف الشبكة: مالعجيب أن يسوع طلب منهو وع  ي »                     ق ال  هل  م  ي س  م ك  ال ذ  ن  الس 
م وا م                     ق د 
           

ك ت م  اآلن     أ   ة   «.                م س  ب ك  ذ ب  الش  ج  س  و  ع ان  ب ط ر  م 
د  س 
ع                                       ف ص 

     
م         ىل  األ     إ         ئ ة  س 

          ر ض  مم  ت ل 
ثل      ا       ك ب ري     كا               ئ ة  و 

           م 
.      ثا     ني 

َخ  س      و 
       

ة   ث ر   ال ك 
ه  ذ  ع  ه  م               و 
               

  ل 
ة .    ب ك   الش 

ق              ت ت خ ر 
            : وع  و  »                     ق ال  هل  م  ي س  وا ت غ د  ل م     «.ا                  ه 

ل    و 
د         جي  رس         ن  الت ل          أ ح 

          م 
           ل ه : م ن     أ          ن  ي س     أ        م يذ    

؟    أ   ون     إ        ن ت  ان وا ي ع ل م  .   أ                         ذ  ك  ب  م    [            ن ه  الر 
   فل 
 كان يسخرهل  ؟للسمك واألكل     دا  يسوع مع ما دامكل هذه القصة     

 !منهم

وع  و  ] أن بعد هذه القصة جاء نص غريب وهو: العجيب اء  ي س  ذ  اخل  ب ز  و     أ                        ث م  ج  .   أ                   خ  م ك  ك  الس 
ل  ذ  ك  م  و              ع ط اه 
                  ]  

  جاء من أين؟ هو موجود معهم بالفعل؟

الكاتب  هيكتب ول األصيل مضا  وملفق عىل نص اإلنجيل 21كل هذه األمور توضح أن اإلصحاح 

 ؟21ن الذي حر  اإلنجيل وأضا  اإلصحاح    م  : أهم جزء ِف بحثنا  إىلننتقل و .األصيل
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 ؟21من الذي أضاف اإلحصحا  

هذا  نإليه؟ تتعدد اإلجابات ع 21ف اإلنجيل وأضاف اإلصحاح             من الذي حر   ،اهلام سؤالهذا هو ال

 نويالتقليدف .ن نحدد بعض املتهمني بتحريف اإلنجيلأيمكن  وعند دراسة هذا املوضوع .سؤالال

م كوهنل نواملرشح نإذ .صحاحاتكاتب باقي اإل :أدق ىأو بمعن ،يوحنا نفسه :ن يقولونوواملحافظ

 :نحرصهم يفاإلصحاح يمكننا أن أضافوا 

  .يوحنا الرسول )أو كاتب باقي اإلنجيل( .1

 تالميذ يوحنا. .2

 مجاعة يوحنا. .3

 نارش وحمرر اإلنجيل. .4

 .جمهولشخص  .5

     دا  هم واحتعالوا ندرس .ال نعرفهم جماهيل الثاين والثالث والرابعأصحاب االحتامالت  :يف حقيقة األمر

ال يوجد أي مانع أن  :نولكن يقول املدافع )متهم( همنفهو ليس م يوحنا الرسولبخالف      عا  طب ،خرتلو اآل

 .عىل أصحاهبا نبدأ به ونرد هذه احلجةلذلك س .21يكون يوحنا نفسه هو الذي أضاف اإلصحاح 

 21يكون يوحنا الرسول هو الذي أضاف اإلحصاا  يل أن امن املست 
 لِف حقيقة األمر ال يقو .كام تعلم عزيزي القارئ نحن ال نتكلم إال بالدليل  !عامر؟ ايا أبتلك جسارة أية 

ومعظم  (1)طريقتهم> ن عىل   م  <األرثوذكس و إال بعض التقليديني 21يوحنا هو الذي كتب اإلصحاح  إن

 إىل 21يوحنا هو الذي كتب اإلصحاح  إنينقسم من يقولون و .العلامء املتخصصني يقولون بخل  ذلك

 ني:مقس

                                                           
 .1326، صـــ 2، دير األنبا مقار، جــــ يوحنا دراسة وتفسري ورشحاإلنجيل بحسب                   انظر: مت ى املسكني،  1
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 )وهذا الرأي يقول به قلة(  الحقةإضافة  وليس 21األصيل اإلصحاح  اإلنجيل يوحنا كتب ِف .1

  .(1)أضافهصحاحات هو الذي لكن يوحنا نفسه أو كاتب باقي اإل ،إضافة 21اإلصحاح   .2

كان  -بكل بساطة-؛ ألن يوحنا من املستحيل ذلك  ؟21فهل يوحنا هو الذي أضا  أو كتب اإلصحاح 

  .هذا ما يقوله علامء املسيحية !21إضافة اإلصحاح  وقتقد مات 

( 23:21) صاحب اإلنجيل الذي مات منذ بعض الوقتعن  21حيدثنا  ]: بولس الفغايلالعلمة  يقول

 فهل كتب يوحنا اإلصحاح بعد موته؟ (2)[ "التلميذ احلبيب"إنه 

 
                                                           

 .271، صـ (نكلس نسيم سالمة :ترمجة)، دار الثقافة، يسوع واألناجيل األربعةجون و. درين،  انظر: 1

 .308، املكتبة البولسية، صــ العهد اجلديد مع شهود عديدين تعرف إىلبولس الفغايل،  2
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ِف إنجيل      با  كام كان غال ،ببطرس     طا  فنجده هنا مرتب ،التلميذ الذي كان يسوع حيبه أما] :الن مرشدورأويقول 

 أنذلك  .كان االثنان قد رقدا أنبعد  األسطرمؤلف هذا املقطع كتب هذه  بأنويمكن االعتقاد  .يوحنا

 (1)[قلق مجاعة يوحناأموت التلميذ الذي كان يسوع حيبه قد 

 
                                                           

 .267، صـــ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1
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بكتابة اإلصدار األول  ،نفسهبتلميذ املحبوب هو الأو  ،تلميذه أحدقام ] :ديفيد أ. ده سيلفاويقول 

ليوفر ما  ،بعد موت التلميذ املحبوب ،آخر من تلميذه بتوسيعات الحقة لإلنجيل احدووربام قام  ،لإلنجيل

ِف هذا امللحق أو التذييل ]:     ضا  ويقول أي (1)[ وإرشادهاعىل شهادته  يلزم لتنمية اجلامعات التي اعتمدت

 (2)[يتعامل الكاتب مع موت يوحنا التلميذ املحبوب األمر الذي ربام فاجأ وأفزع اجلامعة

 

                                                           

 .561، صـ 1، جـ (بيار فرنسيس :ترمجة)، دار منهل احلياة، مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  1

 .555املرجع السابق، صـــ  2
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 أحدمن املرجح أن يكون هذا الفصل األخري من إنجيل يوحنا قد أضيف عىل يد ]  :لكسندر منأويقول 

هذا الفصل من احلياة ما يظهر أن كاتبه ينبغي أن يكون شاهد عيان ملا حصل ِف ذلك  وِف ،تلميذه بعد موته

 (1)[اليوم

 
                                                           

 .316، صــ (األب مكاريوس جبور :ترمجة)، تعاونية النور األرثوذكسية للنرش، يسوع معلم الناِصةلكسندر من، أ 1
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لكن ] يوحنا:ل املنسوبة كتاباتالاخلطري الذي هيدم كل  جاء هذا الترصيح البطريركية الامرونيةويف ترمجة 

 ،عىل يد جمموعة من تالميذ يوحنا الرسول ،قد اختذ شكله احلايل النهائيالنقد األديب يثبت أن اإلنجيل الرابع 

 (1)[(24\21) وبعد وفاته

 
                                                           

 .388، جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، صـــ ترمجة البطريركية الامرونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  1
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وهو أنه لو كان يوحنا هو  ،اإلنجيل إىل 21يضف اإلصحاح  وِليكتب  ِلآخر يؤكد أن يوحنا  سببهنا  

فصاحب الكتاب  ،ودقة من هؤالء الذي جاءوا بعده     را  الذي أضاف أو كتب اإلصحاح لكان أكثر حتري

 ىاالختالفات والتناقضات وراع الكاتب لتجنبفلو كان هو  ،نخرينفسه يعرف ما يكتب أكثر من اآل

والتصحيح كان عن طريق  هذا التحريريبدو أن معظم ] :رايموند براونهذا ما يقوله الباحث  ،السياق

كثر منها عن طريق أ( 106 ــال تناسب السياق انظر اخلطاب األخري ص عندما تكون اإلضافة حتى) اإلضافة

يف التعامل مع عمله      را  يكن اإلنجييل )ألنه سيكون أكثر حتر ِلالعلامء أن املحرر  يشكعىل ذلك         وبناء   التغيري

من املفرتض  .اخلاص( لكنها إضافات املحرر هي التي أتاحت لنا الشكل النهائي لإلنجيل كام نعرفها اآلن

ذلك االستنتاج جاء من اهتامم املحرر يف  .أن هذا حدث عندما غاب اإلنجييل وبعدما مات التلميذ احلبيب

  (1)[التلميذ لن يموت بأنلرفض النظرية القائلة  23:21

  ؟21و كاتب اإلصحاح هل يوجد دليل أكرب من ذلك عىل أن يوحنا ليس ه

ذ  ] 23:21هذا الكالم املوجود يف اإلصحاح  معيقرأ ا موته!بعد  ؟هل يوحنا يربر موته اع  ه  ل  ب   ا             ف ذ       ني                ال ق و 

ة :     اإل   و  ك  الت ل م يذ  ال        إ ن          خ 
                  ذ ل 
ن       

ل ك  . و     ي م وت 
                 

  ل 
وع      :          ن ه  ال     إ                      ي ق ل  ل ه  ي س  اء     أ         ك ن ت        إ ن  »              ي م وت  ب ل  ت ى    أ        ش                     ن ه  ي ب ق ى ح 

ذ     أ   يء  ف ام 
           ج 
؟ ا    البطريركية الامرونيةويف  .يمت ِلطأ أنه خفالكاتب هنا يربر موت يوحنا بعدما شاع  [«.     ل ك 

هم  )عدم موت يوحنا(... وهمالكتب هذه اآلية بعد موت يوحنا لتصحيح ذلك ] جاء التعليق التايل:

  (2)[جمموعة تالميذ رتبوا اإلنجيل يف وضعه احلايل بعد موت يوحنا 

صحاحات هو الذي كتب أو أضاف فهذا كله يؤكد أنه من املستحيل أن يكون يوحنا أو كاتب باقي اإل 

 لو كان عاد بعد موته ليربره!  إال 21اإلصحاح 

                                                           

 . 16ماري فكري(، صـــ : القاهرة، )ترمجة، دار األكويني ـ إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1

 .497، جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، صـــ ترمجة البطريركية املارونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  2
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 عىل ما سبق:        بناء   نإذ

 .بخامتة منطقية 20األصيل ختم إنجيله يف اإلصحاح املؤلف  -

 .21عن اإلصحاح  صحاحات األوىلاختالف إنشاء اإل -

 .21التناقض بني اإلنجيل واألناجيل األخرى واإلصحاح  -

 .تأكيد بعض الباحثني أن اإلصحاح أضيف بعد موت يوحنا أو الكاتب األصيل -

ن املستحيل أن يكون يوحنا هو الذي كتب نفسه يؤكد أنه م 21تربير موت يوحنا داخل اإلصحاح  -

 .أو أضاف اإلصحاح

 ؟أضافهفمن الذي  21يكن يوحنا هو الذي كتب وأضاف اإلصحاح  ِل فإن 
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   21تالميذ يوحنا هم من أضافوا اإلحصاا  
بعد  21تالميذ يوحنا هم من أضافوا اإلصحاح  إنمعظم النقاد واملتخصصني من النصارى يقولون 

لكثرة األدلة التي تؤكد أن اإلصحاح      را  نظ قالوا ذلك إلضافة هالة القداسة عىل اإلصحاح     عا  وطب .موته

ال يقعوا يف  حتىنام هو تربير من النصارى إ ،دليل أدينال يوجد عليه وقوهلم هذا  .يكتبه يوحنا وِلمضاف 

 .يكتبه يوحنا وِلاإلصحاح مضاف  إىل أنكل األدلة تشري ف ،حرج

د–تلميذ  :ومنهم من قال .يوحنا هم من أضافوا اإلصحاح -باجلمع –تلميذ من قال: منهم و  -باإلفرا

ل الباحثني الذين قالوا سنذكر و .    ضا  حيدده أي ول هو من أضا  اإلصحاح، ليوحنا بذلك ونحلل هذه  أقوا

ن أضافوا                وهل فعال  هم م   ،التاريخ املسيحي مم نذكر بعض تالميذ يوحنا الذين ذكره       ومن ث   .املعلومات

ن    م  وعدم معرفة  21اآلراء املختلفة حول اإلصحاح  دوناسيان مال اليسوعي باأل؟يذكر 21اإلصحاح 

أو كان هذا الفصل من صميم اإلنجيل الرابع  نإم      ن ث             فنتساءل م  ]بدقة فيقول:  21الذي أضاف اإلصحاح 

تالميذ  أحدزاده الفصل  بأنفبعضهم يقول  ،َيتلفون يف الرأيواملفرسون الكاثوليك أنفسهم  ،ه زيد عليهأن

ما  إذاوفريق ثالث يعترب أنه  ،أن أساسه من يوحنا وقد أعاد صياغته كاتب آخر يريهم اآلخر وبعض ،يوحنا

فالفصل احلادي  أهنام من إنشاء نفر من التالميذ يبدوا( اللتني 25 ـــ 24) اآليتني األخريتني استثنينا

ال أسلوب انتحألنه ليس من السهل  والعرشون هو يف أغلب الظن من نتاج مؤلف الفصول السابقة

! هذا الكالم يقال عىل كتاب تقولون عليه أنه وحي من اهلل؟ ما أعجب النصارى "أغلب الظن"  (1)[يوحنا

كرب دليل أوهذا  .ن الكاتب   م   درونال يكام رأينا: املفرسون أنفسهم حيارى  !عقائدهميف االستدالل عىل 

ام لبه      ما  وزلو كان األمر جميدل عىل أن ذلك التخبط ف .اإلصحاح مضاف وليس من كتابة يوحناأن عىل 

 .هذا االختالف الشديداختلفت اآلراء 

                                                           
 .114صــ ،)ترمجة: األب حليم عبد اهلل( ، دار املرشق بريوت،إنجيل يوحنا يفقراءات األب دوناسيان مال اليسوعي،  1
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 ِلربام ] ننا نجهل لامذا تدخل التالميذ يف إنجيل يوحنا فيقول:أ دوناسيان مال اليسوعي باأل     ضا  أي ويرى

من تالميذه قد حرروا املقطع  البعضأن يكون عىل إنجيله، ومن املحتمل  خريةيضع يوحنا اللمسة األ

ننا نجهل أمهية تدخلهم يف كتابة نصوص إ .اخلتامي من الفصل احلادي والعرشين ونرشوا اإلنجيل كله

 (1)[ اإلنجيل وترتيبها

 

                                                           
 .7املرجع السابق، صــ  1
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نا، أصدره بعض تالميذ أيديهو بني  أن اإلنجيل كام فمن الراجح] وجاء يف الرتمجة اليسوعية هذا الترصيح:

 (1)[بعض التعليق     ضا  شك أضافوا أي وال 21الفصل املؤلف فأضافوا عليه 

هم بعض تالميذ اإلنجييل أحلقوا الفصل احلادي والعرشين  :(21ق )حاملل] :البطريركية الامرونيةويف ترمجة 

 (2)[بإنجيله

 

                                                           

ــ  ،)ترمجة اآلباء اليسوعيني( ، دار املرشق بريوت،الرتمجة اليسوعية العهد اجلديدالكتاب املقدس،  1  .286صــ

 .381، جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، صـــ ترمجة البطريركية الامرونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  2
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ن هذا الفصل تلميذ ليوحنا نرش اإلنجيل    و  ( د21 )ف مصري يوحنا وبطرسامللحق: ]: بولس الفغايلويقول 

 (1)[كله

 

                                                           
 .1426الكتاب املقدس، املكتبة البولسية، صـ  مجعية، ع يف الكتاب املقدس والرشق القديماملحيط اجلامبولس الفغايل،  1
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أن كل الكتابات املنسوبة إىل يوحنا الرسول يف العهد اجلديد من إنتاج تالميذه  جورج كرونك ىيربل 

ضعت يف الشكل احلايل عن                        نصوص إنجيل يوحنا قد و   بأن احلديثني يعتقدون دارسنيوكثري من ال]فيقول: 

 ( 1)[يهم وليس عن طريق يوحنا نفسهثق فإليه والذي كان ي القريبنيتالميذ القديس يوحنا  أحدطريق 

 
                                                           

 .143، صـ (القمص إشعياء ميخائيل :تعريب)معهد فالديمري الرويس نيويور ،  ،رسالة اإلنجيل يف املفهوم األرثوذكيسجورج كرونك،  1
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ف؟            ن الذي حر     م   :يسأله لك سؤالأول ف ،عندما تعرض عىل النرصاين العريب أدلة حتريف الكتاب املقدس

 إنالذين يقولون  ،النصارى أنفسهم إىله     وج                 من املفرتض أن ي   سؤالويف احلقيقة هذا ال( 1)ولامذا؟ وأين؟ 

وقالوا  ،سؤاللكن هم أنفسهم أجابوا عن هذا ال ف؟ ولامذا؟           ن الذي حر     م   :نسأهلمف ،هذا اإلصحاح حمرف

وال بأي حق  ،ن هؤالء التالميذ              نحن ال نعلم م       عا  طب .اإلصحاح افوا هذ                      تالميذ يوحنا هم من حر   إنلنا 

هل  للنصارى: أسئلةهنا عدة  ولنا ،فرتض أنه وحي من اهلل              إنجيل مقدس ي   إىلمن تلقاء أنفسهم  أضافوا

ضاف    ي   كيف من الروح القدس؟     ضا  أي مسوقونهل تالميذ يوحنا  اإلنجيل من إصدار يوحنا أم التالميذ؟

أوله  ذكر   ي   ِل العلم أنه، مع طلق عليه إنجيل يوحنا وهو من إصدار وحترير تالميذ يوحنا                 هذا يف اإلنجيل وي  

 فمن هذا الذي يملك الصالحية ؟   ا     ش  وغ    ا  عأليس هذا خدا ؟وليس يوحنا نفسه أنه من عمل تالميذ يوحنا

ويدعى بعدها قدسية  الكتاب املقدس إىل    ا  صضيف نصوفيفيه ما يشاء  ويضع ويؤلفيف اإلنجيل  ليغري

، حالعىل أية  ؟ن حرف الكتاب املقدس   م   يف براءة: ألونثم يس هذه النصوص؟ فأين قدسية الوحي؟

  ونذكر بعض التالميذ الذين ذكرهم التاريخ:هؤالء النصارى التقليديني هنا رأي سنجاري 

 تالميذ يوحنا ال يعرفون إجنيل يوحنا 
ن وعىل هامش ما يذكره الباحث .لكن هذا هو احلق ،ربام يكون هذا أغرب عنوان قرأته عزيزي القارئ

من هم تالميذ يوحنا كام  لنرىمن إنجيل يوحنا هم تالميذه! تعالوا  21صحاح أضاف اإلن               النصارى أن م  

 ؟         الت حريفعليهم َتمة  تثبتوهل  ،يزعم النصارى

 :وهمأشهر تالميذ يوحنا ( 2)يف مدخله إلنجيل يوحنا املسكني متىاألرثوذكيس  باأليذكر 

ـــ68القديس إغناطيوس األنطاكي ) .1 ــ  (107 ــ

                                                           

   lx-U7ax4http://wp.me/Pالذي حرف الكتاب املقدس؟ ن                جتدها يف بحثنا م  عىل هذه األسئلة إجابة شافية كافية  1

ـــ وادي النطرون، صـــ )دراسة وحتليل( املدخل لرشح إنجيل القديس يوحنا            مت ى املسكني،  2  .42، دير القديس أنبا مقار ـ
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ــ69) بوسرالقديس بوليكا .2 ــ ــ  (155 ـ

ـــــ60) ياسبالقديس با .3 ــ  (130ـ

ـــ140) إيريناوس وهو القديس احدشخص و إىل بابياس> ـــ<بوليكاربوس  وترجع شهادة هذه التلمذة ــ  ـ

  ه؟وهل عرفوا اإلنجيل                  فعال  تالميذ يوحنا؟  هم عن هل بغض النظر، سندرس هؤالء الثالثة .(1)(202

  ـــــ68إغناطيوس األنطاكي )القديس (107 ــ
(2) 

 بل !صالة هذه الرسائلأ حولوهناك شكوك كثرية  ،إال من خلل رسائله السبعة     ئا  ال نكاد نعر  عنه شي

                                                           
يأن <بوليكاربوس ـ بابياس> كانا  إيريناوسيذكر  1 وهنا  شك كبري يف ذلك ألسباب عديدة منها: اخللط بني يوحنا الشيخ  .يوحنا الرسول        تلميذ 

ربام أخطأ أو فإيريناوس شخص واحد فقط هو هذه الشهادة تعتمد عىل وأن  ،ليوحنا تلميذين امأهن ياِل يدعوأن هذين نفسيهام  ،ويوحنا الرسول

                                                                                    هر إيريناوس نفسه بعض التشويش حيال معرفته بـ "يوحنا" فمن ناحية يزعم أنه كان تلميذا  ]يظ ديفيد أ. ده سيلفايقول  .ختلط عليه األمرا وأكذب 

ليوحنا                                                                                                       )أوائل القرآن الثاين( ويعرف عن بوليكاربوس كتلميذ ليوحنا الرسول ولكنه يزعم أيضا  أن بابياس كان تلميذا   لبوليكاربوس يف شبابه

أيضا  خطأ"الشيخ" وليس الرسول... إن كان إيريناوس عىل خطأ بخصوص بابياس فقد يكون عىل الرسول بينام يف حالة بابياس يوحنا هو يوحنا 

الرسويل نسب التأليف  إىل ىالقبول أو الرغبة برتويج نص عىل أنه مستقيم أو صحيح أد أنبخصوص معلم بوليكاربوس علينا أن نتذكر أيضا 

اوس وآخرون حياولون جاهدين إعادة املطالبة بالنص للشهادة الرسولية بوجه )وليس العكس!(. فيام يتعلق بيوحنا بالتحديد كان إيرين

 :ترمجة) للعهد اجلديد، دار منهل احلياة، ةانظر: مقدم االستخدامات الناشطة للنص من قبل الغنوصيني املسحيني الرتويج معتقداَتم اخلاصة هبم[

]ِل يثق فيها العلامء ألن املصدر الوحيد الذي يمكن أن يكون أخذ عنه عن شهادة إيريناوس  القس فهيم عزيزويقول  .537، صـ 1، جـ (بيار فرنسيس

تباس أو "بوليكاربوس" الذي كتب رسالته إىل فيلبي ولكنه ِل يرش إىل هذا اإلنجيل وِل يقتبس منه، فهل يعنى هذا أنه ِل يكن يعرفه، إن عدم االق

 .549انظر: املدخل إىل العهد اجلديد، دار الثقافة، صـ قاطعة[اإلشارة أي شهادة الصمت ال يمكن أن تكون 

ملقب باملتوشح باهلل ـ وهو ، ، يقولون إنه خليفة بطرس الرسولأحد اآلباء الرسولينيوالقديس إغناطيوس األنطاكي: أسقف أنطاكية يف سوريا  2

وليس لدينا أي مصادر عن حياته إال  ،كتب سبعة رسائلوم( 117ـــ  98) وهو يلقب نفسه بحامل اإلله، أعدم يف روما يف زمان اإلمرباطور تراجان

ــ تاريخ الكنيسةانظر: يوسابيوس القيرصي،  ،هذه الرسائل علم جوهانس كواستن، ، 36 ، ف3،   138، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صـ

ــ 1قار وآخرون(، جــــ ، مركز باناريون للرتاث اآلبائي، )ترمجة األنبا ماآلبائيات باترولوجي ، املكتبة آباء الكنيسةأسد رستم، ، 80ـــ  64، صــ

، الراهب 125ـــ  123، كنيسة مار جرجس اإلسكندرية، صـــ نظرة شاملة لعلم الباترولوجي، تادرس يعقوب ملطي، 31ـــ  23البولسية، صــ 

، 3، دار الثقافة، جـــ موسوعة آباء الكنيسة)حمرر(،  ، عادل فرج عبد املسيح61 ، دار جملة مرقس، صـــدراسات يف آباء الكنيسةباسيليوس املقاري، 

 .164ـــ  159صـــ 
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أسطورة يرددها  يوحنا الرسولمسألة تلمذته عىل يد القديس و .(1)والتلعب ِف نصوصها         الت حريف ثبت 

دي.  جريج يقول  .يقتبس منه وِل إنجيل يوحنايعرف  يكن ِلبالرغم من ذلك و ،(2)فقط نوالتقليدي

فشل ِف  هفإناألمر املثري هو رغام أن إغناطيوس يضع املرجعية ِف الكتب املقدسة العربانية املكتوبة ]: لريتأ

إلغناطيوس كانت  بالنسبة وضع نفس املرجعية ِف الوثائق املعروفة لنا باألناجيل املقننة املرجعية األوىل

من األناجيل بأي طريقة تدل أهنا  يقتبس ِف أي مكان إغناطيوس ل هذا السياق ...البشارة الرسولية باملسيح 

ليس هناك دليل عىل أن إغناطيوس أمسك بأي وثيقة من العهد اجلديد عىل ... مقدسة مرجعية    ا  بكانت كت

 (3)[متلك املرجعية ذاهتا التي لوثائق العهد القديم اأساس أهن

منه(        كبريا            )أو جزءا   يبدو أن أغناطيوس كان عىل دراية بام نعتربه اآلن العهد اجلديد]  :جوزيف تريج ويقول

مقتبسة من العهد      صا  ككتاب قانوِّن له سلطان فهو ال يقدم نصو يعترب ربام لكان ال يتحكم به و وإن حتى

 ( 4)[مثلام كان يفعل إلشارته للعهد القديم اجلديد بعبارة مكتوب

 عىل  مايكل هوملز املرتجم نفسه يردهل هذا صحيح؟ ف اإلنجيل،نه يقتبس من أفهم منها               وهنا  نصوص ي  

)بشكل غري      دا  وثمة القليل ج سمن دليل عىل استخدامه بشارة مرق وليس هنا ] فيقول: سؤالهذا ال

)راجع  كان استخدامه لبشارة يوحنا( 2:3استخدامه بشارة لوقا )راجع إغناطيوس إىل سمرينا  أماشامل( 

هل عرف  !بكل بساطةهكذا  (5)[يهامن األمور املشكو  ف( 1:7، فيالدلفياد3:7إغناطيوس إىل رومية 

                                                           
، املكتبة البولسية، آباء الكنيسةأسد رستم،  ،177)ترمجة: جرجس كامل(، صــ  ، دار النرش األسقفية،الرسوليون اآلباء انظر: مقدمة مايكل هوملز، 1

 .92ــــ  91، كنيسة مار مرقس الرسول، صـــ املدخل يف علم الباترولوجي، القمص تادرس يعقوب ملطي، 25صــ 

 .142، املكتبة البولسية، صـــ تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةكريلس سليم بسرتس وآخرون،  2

 .162، مكتبة دار الكلمة، )ترمجة: صموئيل خريي حنا(، صــ رؤية علوية لألسفار املقدسة، تألريجريج دي.  3

 .13)ترمجة: د. عادل زكري(، صــ  ، دار سالم للنرش والتوزيع،التفسري عند اآلباء الرسوليني واملدافعنيجوزيف تريج،  4

 .181)ترمجة: جرجس كامل(، صــ  ، دار النرش األسقفية،الرسوليون اآلباء مايكل هوملز، 5
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ه هو الذي إىل أنهل أشار  .نعلم ال (1)قتبس من إنجيل يوحنا؟اهل  .إغناطيوس إنجيل يوحنا؟ ال نعلم

أنا عىل يقني لو كان هنا   .فعل ذلك؟ ال اآلباء أن إغناطيوس أحدهل ذكر  .ال ؟ 21أضاف اإلصحاح 

  !        الت حريفمن َتمة  ن إغناطيوس بريءإذ .بذلك     حا  النصارى فر ارتدليل عىل ذلك لط ىأدن

 ـــــ69بوس)رالقديس بوليكا (155 ــ
(2) 

كثري من النه تر  إ إيريناوس القديس يقول . (3)وهنا  شك كبري يف ذلك .يوحنا الرسولنه تلميذ إ قيل

 وِل ،ال يعرف القديس بوليكاربوس إنجيل يوحنا .وهي إىل فيلبي تصلنا إال رسالة واحدة وِل ،(4)الرسائل

، إذ    ا  كثري النصارى     حري  من بوليكاربوس جتاه إنجيل يوحنا وهذا الصمت  ،    قا   إليه مطل   رش     ي   وِل ،يقتبس منه

 ؟جمرد إشارة إنجيله إىل أال يشري حتىيوحنا املقرب  تلميذلكيف 

 (5)[ألي من األناجيل املقننة ككتب مقدسة     دا  بوليكاربوس أب ال يشري]: لريتأدي.  جريجيقول 

                                                           
بالرغم أننا ذكرنا أن اقتباس إغناطيوس من إنجيل يوحنا من األمور املشكو  فيها جتد بعض النصارى يدعي أن هنا  نصوص يفهم منها انه  1

أن القديس اقتبس من  واوقال      فرحا  هبا  ونطارياقتبس من إنجيل يوحنا، وصل جنون النصارى أنه جمرد اقتباس األب كلمة تشابه كلمة يف اإلنجيل 

]ال يضل أحد منكم إن ِل يكن كل واحد يف  5: 2أهل أفسس  لك مدي جهالة من يقول ذلك إغناطيوس إىليبني  لذياملثال اا نجيل انظر هذاإل

ىل  ق ر   23:6النص املقابل يف إنجيل يوحنا  وسط اهليكل املقدس فهو يفتقر إىل خبز اهلل [
ن  ط رب  ي ة  إ 

ف ن  م  اء ت  س          ] غ ري   أ ن ه  ج 
               

ع  ال ذ ي أ ك ل وا ف يه                                                                       ب  امل  و ض 

]. ك ر  الر ب  ذ  ش 
، إ                    اخل  ب ز 
باهلل عليك هل هنا  أي دليل يف النص يشري أن إغناطيوس يشري إىل إنجيل يوحنا!؟ هل جمرد وجود كلمة <خبز>يف النصني              

 يس! دليل أن إغناطيوس يعرف إنجيل يوحنا ما أضعف حجتكم يا معرش النصارى، وعىل هذا فق

من أهم الشخصيات الكنيسة يف والية آسيا الصغرى يف  ،)أزمري احلالية يف تركيا(، أحد اآلباء الرسوليني القديس بوليكاربوس أسقف سمرينا 2

ِل تصلنا إال النصف األول من القرن الثاين، يلقب بمعلم آسيا ــ أب املسيحيني ــ حمطم آهلة األمم الباطلة، يقولون أنه كتب الكثري من الرسائل و

، أنطون فهمي 14، ف 4،   167، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صـــ تاريخ الكنيسةانظر: يوسابيوس القيرصي،  ،فيلبي رسالة واحدة إىل

، كنيسة املدخل يف علم الباترولوجي، كنيسة مار مرقس اإلسكندرية، تادرس يعقوب ملطي، القديس بوليكاربوس الشهيد اسقف سمريناجورج، 

 .103ـــ 102، النارش املؤلف، صــ فكر آباء الكنيسة مدخل إىل، سعيد حكيم، 125مار مرقس اإلسكندرية، صــ 

 .159ــ  158، املكتبة البولسية، صـــ تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةانظر: كريلس سليم بسرتس وآخرون،  3

 .14، ف 4،   167حبة، )ترمجة: مرقس داود(، صـــ ، مكتبة املتاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي،  4

 .164ـــ  163، مكتبة دار الكلمة، )ترمجة: صموئيل خريي حنا(، صــ رؤية علوية لألسفار املقدسةجريج دي. ألريت،  5
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العلامء ألن املصدر الوحيد الذي  ثق فيهاي ِل] :إيريناوس هو يتكلم عن شهادةو فهيم عزيزيقول القس 

 وِليرش إىل هذا اإلنجيل  ِلولكنه " الذي كتب رسالته إىل فيلبي بوليكاربوسيمكن أن يكون أخذ عنه "

عدم االقتباس أو اإلشارة أي شهادة الصمت ال يمكن أن  إنيعرفه،  يكن ِل هذا أنه يعنىيقتبس منه، فهل 

 (1)[تكون قاطعة

 ؟يعرف اإلنجيل قط ِلأم أن بوليكاربوس  دفةصأهي يقتبس من إنجيل معلمه قط أو حتى ذكره،  ِل

فيبدو أن ]: مايكل هوملز يقول ،قتبس من أسفار أخرى أقل أمهية من إنجيل يوحنااأنه من بالرغم 

 إىلالرسالة األوىل      ضا  رسالة بطرس األوىل وكليمنضس األوىل ويستخدم أي     دا  بوليكاربوس كان يعرف حتدي

ستخدم رسالتي تيموثاوس األوىل والثانية والرسالة األوىل للقديس اأهل أفسس وربام  أهل كورنثوس وإىل

شملها العهد  يمن األسفار الت     يا  يوحنا وربام رسالة رومية وغالطية وأهل فيلبي وبينام يبدو بوضوح أن أ

يمكن أن  1:12س )اإلشارة إىل الرسالة إىل أهل أفسس كنص مقد يهايتم اقتباسها باإلشارة إل ِلاجلديد 

األسلوب الذي يشري به بوليكاربوس إىل هذه األسفار يدل عىل أنه قد اعتربها  فإن(       حمتمال                 تكون استثناء  

من  يهايقتبس ف وِل ،مرة من العهد اجلديد 100قتبس ابل يذكرون أنه  (2)[كتابات ذات سلطان رسمي

نه متأثر أكثر بأسلوب القديس بولس الرسول والقديس إبل يقولون  .(3)إنجيل يوحنا وال مرة واحدة

 وعليه .نهيقتبس م وِلعىل ما سبق: القديس بوليكاربوس ال يعرف اإلنجيل        بناء   نإذ .(4)بطرس الرسول

                                                           
 .549، دار الثقافة، صــ اجلديد إىل العهداملدخل القس فهيم عزيز،  1

، الكلية ، دراسات يف علم اآلباءبنيامني املحرقي ، 281النرش األسقفية، )ترمجة: جرجس كامل(، صــ ، دار اآلباء الرسوليونمايكل هوملز،  2

 .137ــ  136، صـــ 2اإلكلرييكية بدير املحرق، جـــ 

 .86صـ  إلكرتونية،، نسخة الوحي اإلهلي واستحالة حتريف الكتاب املقدسالقمص عبد املسيح بسيط أبو اخلري،  3

، مركز باناريون للرتاث (اآلباء الرسوليون )النصوص املسيحية يف العصور األوىل ،)مرتجم( د. جرجس برشى حنا وأخرون :انظر هوامش 4

 .178، دار املرشق، صــرسائل إقليمس الروماين ــ إغناطيوس األنطاكي ــ بوليكاربس السميزين ،)مرتجم( ،  سعد اهلل سميح جحا382اآلبائي، صــ 
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هنا صارى النبه  حيتجما خر آف، حتى عرفه أو 21 أنه هو الذي أضاف اإلصحاحعىل ي دليل ال يوجد أف

لو وإنجيل يوحنا،  كان يعرفه بأن اجلزم يستطيعونال ف ،قاطعة تشهادة بوليكاربوس ليس إن هو "قوهلم"

            أنه هو فعال   فال سبيل إىل إثباتذلك  ثبتلو و ،كنص مقدس استخدمهأنه  سبيل إىل إثباتال فكان يعرفه 

 !التحريفمن َتمة  يءهو اآلخر برإذن بوليكاربوس  .21اإلصحاح أضاف من 

 ــ60اس)يالقديس باب ــ ــ (130ــ
(1) 

إال يصلنا منه  وِلمفقود وهو <تفسري أقوال الرب>  إال أنه كتب كتاب(2)اسينكاد نجهل كل يشء عن باب

يدور فمسألة أنه تلميذ ليوحنا الرسول  أما. (3)>إيريناوسيف كتابات <يوسابيوس و منسوبة إليه مقتطفات

 أحديرصح أنه تلميذ  ِل نفسه اسيأن باب يوسابيوس القيرصي يذكرو .وشكو  كثرية حوهلا جدل واسع

     عا  ه كان مستمبأنمن األحوال  حال بأي حه يف مقدمة أبحاثه ال يرصنإف، هبابياس نفس أما] من الرسل فيقول:

  (4)[تعليم اإليامن من أصدقائهم تلقىللرسل املباركني ولكنه يبني يف كلامته أنه قد      نا  أو معاي

                                                           
أسقف كنيسة هريابوليس فريية يف آسيا الصغرى، أحد اآلباء الرسوليني، وضع تفسري ألقوال الرب يف َخسة كتب ِل يصلنا منها  القديس بابياس: 1

، انظر: >حمدود الذكاء وذو انحرافات<بأنه  يوسابيوس القيرصي> يصفه املؤرخ الكنيس  إيريناوسإال مقتطفات يف كتابات <يوسابيوس و

علم اآلبائيات جوهانس كواستن،  ،39، ف 3،  144، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي، 

ــ  :، مركز باناريون للرتاث اآلبائي، )ترمجةباترولوجي علم  املدخل إىلتادرس يعقوب ملطي،  89ــ  86، صــ 1األنبا مقار وآخرون(، جــ

. 85ــ  83، دير األنبا مقار، صــ دارسات يف آباء الكنيسة، الراهب باسيليوس املقاري، 147ندرية، صــ ، كنيسة مار مرقس باإلسكالباترولوجي

نظرة شاملة لعلم ، تادرس يعقوب ملطي، 168ـــ  159، صــ 2، الكلية اإلكلرييكية بدير املحرق ، جــ دارسات يف علم اآلباءبنيامني املحرقي، 

 .19سكندرية، صـــ ، كنيسة مار جرجس اإلالباترولوجي

 .174، املكتبة البولسية، صـــ تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةكريلس سليم بسرتس وآخرون،  2

تاريخ الفكر كريلس سليم بسرتس وآخرون،  ،19، كنيسة مار جرجس اإلسكندرية، صـــ نظرة شاملة لعلم الباترولوجيتادرس يعقوب ملطي،  3

 .111صــ  ،، دار سالم للنرشالنص حتت الفحص، ألفونسمار  د.  ،176 ، املكتبة البولسية، صـــالكنيسةاملسيحي عند آباء 

 .39، ف 3 ،  144، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي،  4
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وليس يوحنا الرسول كاتب  ه القس>ي<يسم(1)ليوحنا الشيخ     ذا  بابياس كان تلمي إىل أنويشري كذلك 

فهل توافق  ،(3)ليوحنا الشيخ هو كاتب اإلنجيل وليس يوحنا الرسو إىل أن . قلت: هذه إشارة(2)اإلنجيل

 (4)عامة من الغموض واالضطراب حول األناجيل ريوب موقف بابياس كث    يش   الكنيسة عىل ذلك؟

     را  تصو انيال تعط <يوسابيوس وإيريناوس>، فاملقتطفات املوجودة يف كتابات خاصة جيل يوحنا وكاتبهوإن

 لفارق الزمني بني بابياسا سببب املقتطفات هذفال سبيل إىل الثقة هب ،عن موقف بابياس      كامال 

 ؟هو كالم بابياس كام يوسابيوس وإيريناوس وهل اقتبس .إيريناوسو ، وكذلك بني بابياسيوسابيوسو

 وهل بابياس ؟(5)ه رجل حمدود الذكاء كام يظهر من كتاباتهبأنله يوسابيوس  مع وصف همراد فهامهل و

 ؟(6)ام يقولينفسه صادق ف

لنا أن نحدد  حيال يتما وصل إلينا من نتف من تفسري بابياس  إن ]:سبسرتكريلس سليم  يقول املطران

 فإن سببوهلذا ال ،وما يسعنا قوله هو أن هذا التفسري نمط قديم له ارتباط باحلقبة الرسولية ،أسلوبه األديب

                                                           

وليس يوحنا الرسول[ التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد ]يف أحسن األحوال نري يوحنا هذا كالشيخ األسيوي الغامض : ر. أالن كول يقول 1

ــ إنجيل مرقس  .30نجيب إلياس برسوم(، صــ  :ــ، دار الثقافة، )ترمجة اجلديد ـ

]أن مشكلة يوحنا : . أالن كولر، يقول .39، ف 3 ،  145، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي،  2

نجيب  :ــ، دار الثقافة، )ترمجة التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد اجلديد ـــ إنجيل مرقس الرسول الشيخ ويوحنا عند بابياس من املشاكل املثرية[

 .30 إلياس برسوم(، صــ

 .551، دار الثقافة، صــ العهد اجلديد املدخل إىلالقس فهيم عزيز،  3

                                                                                                                    للغموض واالضطراب وعدم الدقة يف شهادة بابياس حيال إنجييل مت ى ومرقس مع شهادة يوسابيوس أنه حمدود الذكاء جعل الباحثني يشكون  4

انظر: ر.  ام الامنع أن يكون حاله كذلك بخصوص يوحنا الرسول ويوحنا الشيخ وإنجيل يوحنا، فأخطأ يف حال اإلنجييل  ما داميف شهادة بابياس و

ــ إنجيل مرقسكول،  أالن  .30، 27نجيب إلياس برسوم(، صــ  :ــ، دار الثقافة، )ترمجة التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد اجلديد ـ

 .39، ف 3،  144، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي، 5

التفسري احلديث  ، انظر:يوحنا الرسول وهو كذاب يريد الشهرة من خالل االنتساب إىل : أنه من املمكن أن يكون بابياسر. أالن كوليقول  6

 .30، 27ــ، دار الثقافة، )ترمجة: نجيب إلياس برسوم(، صــ  للكتاب املقدس ـ العهد اجلديد ـــ إنجيل مرقس
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 ،صاحبها ال يتمتع بفكر ناقد أكيد إنإذ  ،مع ذلك عرضة للشك ىإال أهنا تبقشهادة بابياس هلا فائدة كبرية 

عىل احلكم عىل  يوسابيوسوقد يكون هذا األسلوب من مجلة ما حدا  ،    ضا  بل يتكلم بأسلوب يكاد يكون غام

  .(1)["" ضعيف العقل هبأنبابياس 

 :إي. يب. ساندرز يقول .الباحثني عند مقارنته بموقف معاِصيهيثري شكو  من األناجيل  بابياس موقف

الشهيد كان االقتباس من إذ قبله... وبعده مبارشة يوستني  بأسلوبه     دا  يف تلك الفرتة يقف بابياس منفر]

ومن املشكو  فيه بعض اليشء أن بابياس كان عىل حق بينام  اسم الكاتب... راألناجيل يتم بدون ذك

 . (2)[باملسألة     ما  اهتام حتى ايبدو ِلن واآلخر نوحياملسي

 ،ويفصل بينهام ،يوحنا الشيخ والرسول :اثننيفهو يذكر  !    با  أكثر اضطراهو موقفه من إنجيل يوحنا ف أما

يذكر اإلنجيل  ِلأن بابياس  ونكثري ويرى .كام ذكرنا الرؤياه يقصد بالشيخ كاتب بأنويعلق يوسابيوس 

يذكر ] : بابياس وأعامله     فا  معر يف قاموسه جوزيف كميل جبارة باأليقول  ،يصمت حيالهأنه و     أصال 

كريلس سليم  املطرانويذكر  (3)[ويصمت حيال إنجيل يوحنا ولوقا ورسائل بولسومرقص  متىإنجييل 

     ضا  ويبدو أن بابياس كان مناه] ه:ونيل يكن يعتمد عىل إنجيل يوحنا ألن الغنوصيني ِلأن بابياس  سبسرت

جيل لوقا ورسائل وإنيكن يعتمد من الكتب تلك التي يلها الغنوصيون كإنجيل يوحنا  ِلللغنوصية إذ 

نجد يف بعض  مع ذلك (4)[إىل تقاليد شفهية وتقاليد ذكرها مرقس ومتى     صا  بولس بل كان يلجأ خصو

تقليد طريق فهل عرفها عن طريق إنجيل يوحنا أم عن  (5)قصة املرأة الزانية ذكرأنه يالشذرات الواردة عنه 

                                                           

 .178سية، صـــ ، املكتبة البولتاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةكريلس سليم بسرتس وآخرون،  1

 .24، دار رسالتنا للنرش، ):ترمجة باسم سمري فرج(، صـــ دراسة األناجيل اإلزائيةإي. يب. ساندرز، مار جريت دافيس،  2

 . 157، صـــ 1 ، املكتبة البولسية، جــقاموس أعالم الفكر الديني املسيحياألب جوزيف كميل جبارة،  3

 . 177، املكتبة البولسية، صـــ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسةتاريخ كريلس سليم بسرتس وآخرون،  4

 .754، دار النرش األسقفية، )ترمجة: جرجس كامل(، صــ اآلباء الرسوليونمايكل هوملز،  5
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     ضا  ونجد أي ،(1)واسع      جدل   حوهلا ثارشارته هذه إأن  مايكل هوملزيذكر  !سبيل للعلم بذلك ال آخر؟

مع أن يوسابيوس ينسب  ،(2)شذرات من القرن الثالث عرش أن بابياس هو الذي كتب قصة املرأة الزانية

أن بابياس  عرش من القرن السابع متأخرةشذرات  ونجد كذلك يف، (3)إنجيل العربانيني املنحول إىلالقصة 

ولعدم الدقة ] :ديفيد أ. ده سيلفايقول  يعلم. أحديوحنا الشيخ أم يوحنا الرسول؟ ال ، (4)ليوحنا     با  كان كات

يف شهادة بابياس حيال إنجيل يوحنا ينفر العديد من الدراسني بشكل مربر من تأكيد تفسري بابياس ألصل 

  .(5)[إنجيل مرقس برسعة

هل فكان يعرفه  وإنكان يعرفه أم ال؟ أ :يف موقف بابياس من إنجيل يوحنا     ضا  هنا  غموأن خالصة األمر 

وال نستطيع أن نفرس املقتطفات  .وكتابه مفقوديعلم.  أحدال كان ينسبه ليوحنا الرسول أم يوحنا الشيخ؟ 

  .ا العلامءهبوال يثق  <يوسابيوس وإيريناوس> الواردة يف كتابات

مكن أن يكون هو الذي هل من امل .كان تلميذه؟ ال هل هذا مشكو  فيه.هل عرف بابياس إنجيل يوحنا؟ 

ثم  .من صحة الشذرات تثبتال إىلترجع  سؤالهذا ال ناإلجابة ع اإلنجيل؟ إىل 21أضاف اإلصحاح 

كان  وإنهل عرف اإلنجيل؟ ف، لشيختلميذ اكان  إن ؟يوحنا الرسول أم الشيخن؟         لميذ م  تكان بابياس 

يؤمن أنه وحي  فلميخ يوحنا الش هوأن مؤلف اإلنجيل عرف هل هل كان يعتقد أنه وحي من اهلل؟ فيعرفه 

إذن هو عمل برشي  هل توافق الكنيسة عىل ذلك؟ ه ؟واحلذف منإىل اإلنجيل اإلضافة فاستحل  ،اهلل من

 .    يا  وليس إهل

                                                           

 .738صــ  املرجع السابق،ـ 1

 .418مركز باناريون للرتاث اآلبائي، صــ  ،اآلباء الرسوليون )النصوص املسيحية يف العصور األوىل()مرتجم(  د. جرجس برشى حنا وأخرون 2

 .39، ف 3،  144، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي،  3

 .418، مركز باناريون للرتاث اآلبائي، صــ اآلباء الرسوليون )النصوص املسيحية يف العصور األوىل()مرتجم(  د. جرجس برشى حنا وأخرون 4

 .265، صــ 1)ترمجة: بيار فرنسيس(، جـ  ، دار منهل احلياة،مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  5
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ن حاسمة أو ن تكولذلك ال تصلح أو ،    با  واضطرا     ضا  وغمو     كا  شتثري وأقواله  هبابياس وكتابه وشذرات حال

، كل يشء آخر قاله بابياس رده العلامء بصورة واسعة وبحق     يا  علم] :إيرمان ارتبيقول  .قاطعة ألي موقف

بل  !ال يعرفون اإلنجيل :تالميذ يوحنا مبأهن يصفوهنممن هم هؤالء ف (1)[ألنه خيال ديني ال حقيقة تارَيية

 وِل، (2)عند املسيحيني يف القرن الثاين بكثرة     فا  ويكن معر ِلأن إنجيل يوحنا  بولس الفغايلذكر اخلوري 

 !، فسقط الدليل الوحيد الذي يتمسك به النصارى21ضاف اإلصحاح أيذكروا أو يذكر عنهم أهنم من 

تالميذ يوحنا أبرياء من َتمة وهلم،      ذا  الرسل أو تلمي أحد هقبول السفر أن يكون مؤلفل     را  فهم يضعون معيا

 من وه تالميذ يوحنا أحدما الامنع أن يكون  قيل: فإن  .حول كتاهبموهنا  جدل واسع هنا،          الت حريف

تمل أضاف اإلصحاح؟  فهذه  ،يؤيد ذلك احدال يوجد دليل ونقول:  .سمح هلم بذلكهو أن يكون        وحي 

ضافة الحقة إي ذكرنا أنه ذال 21عددين يف اإلصحاح  أخرن من خالل وجمرد نظريات استنتجها الباحث

املحرر  ،الناسخ ،مجاعة يوحنا ،<تالميذ يوحنا أضافهمن عيدور حوله خالف      ضا  ي أيذوال ،تفاقاالب

بل يقول املعلقون  ذلك! أي من يف سبيل إىل اجلزمال إذ      حا  نرت  القوس مفتوو> جمهول ،بابياس، النارش

أن الذي رشاح  يريو وهمالوكتبت هذه اآلية، بعد موت يوحنا، لتصحيح ذلك ] :الرتمجة الامرونيةعىل 

يف "املفرد  إىل "نعلم"بدليل االنتقال املفاجئ من املتكلم اجلمع  24غري الذين كتبوا اآلية  25كتب 

 حتىإضافة وحذف نص أو  استحلواك لرشي غري موحي به فلذنص بهل كانوا يرون أن ال (3)["ظني

ثم اإلنجيل  إىل     صا  ن يشاء ن              أي حق يضيف م  بف ،النصارى يزعمنحن نتكلم عن نص مقدس كام  ؟إصحاح

  ؟!اهللهذا من عند النصارى  يقول

                                                           
 .106، مركز تكوين، صــ براهني النبوة                        نقال  عن: د. سامي عامري،  1

 .74، املكتبة البولسية، صــ مقدمات يف الكتاب املقدسبولس الفغايل وآخرون،  2

 .497، جامعة الروح القدس الكسليك ــ لبنان، صــ ترمجة البطريركية املارونيةالكتاب املقدس ــ العهد اجلديد،  3
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من تالميذ  21إضافة اإلصحاح  دعوى إن .بعد موت يوحنا الرسول ذكرنا أن اإلصحاح أضيف     ضا  وأي

اح َتدم عصمة من أجل إضافة هالة القداسة عىل اإلصح تنعصطاالتي و ،يهاالتي ال دليل عل ،يوحنا

 .!هحي اإلنجيل كلوو

لكن  ،التعديالت األخرى وبعض 21تالميذ يوحنا هم من أضافوا اإلصحاح يكون  أن     قا  نستبعد مطل الو

 دعواهم حتى نناقشه.يؤيد      دا  واح      دليال يذكروا  ِل أصحاب هذه الدعوى ؟أين الدليل الرصيح عىل ذلك

بل  ه،كلحنا يويف وحي وعصمة إنجيل الطعن  21تالميذ يوحنا هم من أضافوا اإلصحاح ويلزم من كون 

له ال يرون كانوا  إذا مقدس؟ إال يفرتض أنهعىل نص  هؤالء فيأي حق يضبف كله،العهد اجلديد 

 ؟ما قصتهم .يوحنا مجاعة وهم 21املتهم الثالث يف قائمة املتهمني بإضافة اإلصحاح  إىل!نذهب قدسية

 هذا ما سنعرفه!

   21مجاعة يوحنا هم من أضافوا اإلحصاا  

 ،الكاتببتعيني  واجلهلالكتابات املنسوبة ليوحنا يف العهد اجلديد، اختالف األخبار واآلراء عن  سببب

 إنفقيل  ،عرف بجامعة يوحنا أو مدرسة يوحنا      ما ي   منها ،خرجت نظريات كثرية حول منشأ هذه الكتابات

منها إضافة اإلصحاح  ،بعض اإلضافات يهاوأجرت عل ،هذه اجلامعة هي املسؤولة عن نرش هذه الكتابات

من تالميذه قد  البعضومن املحتمل أن يكون ] :دوناسيان مال اليسوعي باأليقول  .من إنجيل يوحنا 21

وثمة الذين يميلون إىل اعتبار هذا التدخل  ...ونرشوا اإلنجيل كله،  21حرروا املقطع اخلتامي من الفصل 

يوحنا هو مصدره ومصدر  نإويقولون كيفية تأليف اإلنجيل الرابع  ة عنمعقدنون فكرة    و  شأن فيك ذا

تصوره األسايس ولكنهم يتحدثون يف الوقت نفسه عن وجود مدرسة ليوحنا سامهت يف عملية التحضري 

  (1)[النهائية

                                                           
 .7، دار املرشق بريوت، )ترمجة: األب حليم عبد اهلل(،صــ قراءات يف إنجيل يوحنااألب دوناسيان مال اليسوعي،  1
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املعلم للذين يتابعون علمه...  تيهاتوجيدخلنا يف زمن اجلامعة ويسمعنا  21ف  إن]  :بولس الفغايلويقول 

من هم هؤالء؟  .(1)[( نشاط اجلامعة اليوحناوية يف تأليف اإلنجيل الرابع25ـــ24: 21) وتبني اخلامتة الثانية

نسب        كيف ت   :وهذا يف غاية العجب ،هم جماهيل بالنسبة لنا .يف أي عرص كانوا؟ ال نعلم .ال نعلم

تالميذ  مهنإمن يقول  ممنهو أنه وحي من اهلل؟فرتض                 مقدسة يف كتاب ي   نصوصهم تعرفألشخاص ال 

حيدد ملحق اإلنجيل ]: بولس الفغايل     ضا  يقول أي .وال دليل عىل ذلك كام ذكرنا يف املبحث السابق ،يوحنا

اجلامعة  إنالرابع موقع التلميذ الذي كان يسوع حيبه بالنسبة إىل اجلامعة اليوحناوية... ولكننا نقول اآلن 

 (2)[صادق وموافق للحقيقة هاهتمت بنرش الكتاب وختمته بخامتها معلنة أن

 
                                                           

 . 21، صــ 5، املكتبة البولسية، جـــ الكتاب املقدس املدخل إىلبولس الفغايل ،  1

 .25، صــ 5جـــ  املرجع السابق، 2
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رشت نواخلامتة تدالن عىل وجود مدرسة تابعة لإلنجييل املقدمة ] :جورج فاخوري البوليس باأل ويقول

 .أضيف بعد موت يوحنا 21اإلصحاح  بأنواثقون ونحن  (1)[    ا  ي                             البرشي التي أعطاها هو شكال  هنائ

شكلت اإلنجيل مستخدمة  ةاليوحناوياحللول التأملية تقرتح أن املدرسة  أحد] :كينر س. كريج. يقول 

أن معظم املعلمني املشهورين كان لدهيم تالميذ ينقلون عنهم تعاليمهم يف  ىتقاليد يوحنا أو نقلت عنه بمعن

 (2)[نفس املحيط

 

                                                           

 .400، صـ (األب جورج فاخوري البوليس :نقله عن اليونانية)، منشورات املكتبة البولسية، الرتمجة البولسيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  1

ــــ1، دار الثقافة، جـاجلديداخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد كينر،  س. كريج. 2  .231، صـ
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كان وراء هذه الطبعة  ــغري اإلنجييل  وهو ـــمن املدرسة اليوحناوية وال شك      با  كات أن] :الن مرشدورأ يقول

 (1)[النهائية لإلنجيل الذي وصلنا

 

                                                           
 .21، مركز الدراسات الكتابية ـــ املوصل، العراق، )ترمجة :األب بيوس عفاص(، صـــ اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 1
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يكتب  ِليف القرن الاميض شعر كثريون من العلامء أن الرسول ] التايل: تاريخ الكتاب املقدسوجاء يف كتاب 

 أحدم يعتقدون أن فإهنلكنيسة أو مجاعة من املسيحيني احتفظوا بكتاباته      سا  اإلنجيل فمع أنه قد يكون مؤس

 !إذنباجلملة          الت حريف (1)[أو أكثر وكتب اإلضافات احدأتباع يوحنا كتب اإلنجيل وبعد ذلك قام و

 

                                                           
 .76وليم وهبه(،صـ، دار الثقافة، )ترمجة: تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 1
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ن قليل م غريعدد  هبا قال وإن ،ضعيفة يهااألدلة علو ،فام هي إال جمرد نظريات، مهام يكن أمر هذه اجلامعة

 بني من يوحنا الرسول؟ي                       ن هم؟ وهل فعال  كانوا قر             رف بالضبط م     ع  ية وال الباحثني، فهذه اجلامعة جمهول

بأي حق وأي مستند فعلوا ذلك؟ ال ف أضافه من كانوا هم ؟ ولو 21                         هم فعال  من أضافوا اإلصحاح  هلو

 املتهم الرابع. إىلننتقل و .األمور لألسباب السابقةنستطيع اجلزم يف هذه 

   21حمرر وناشر اإلجنيل هو من أضاف اإلحصاا 
 .؟ ال نعلم21بأي حق يضيف اإلصحاح  .ليوحنا؟ ال نعلم     ذا  كان تلمي هل .ال نعلم ؟ن هو هذا املحرر   م  

 .ال دليل عىل ذلكلكن  ،ال نستبعد ذلكونحن  ،لقد قال بذلك بعض الباحثني عجيب أمر النصارى!

عندما  حتى) والتصحيح كان عن طريق اإلضافة يبدو أن معظم هذا التحرير] :براونرايموند يقول الباحث 

عىل ذلك         وبناء   كثر منها عن طريق التغيريأ( 106 ــال تناسب السياق انظر اخلطاب األخري ص تكون اإلضافة

يف التعامل مع عمله اخلاص( لكنها      را  يكن اإلنجييل )ألنه سيكون أكثر حتر ِلالعلامء أن املحرر  يشك

إضافات املحرر هي التي أتاحت لنا الشكل النهائي لإلنجيل كام نعرفها اآلن من املفرتض أن هذا حدث 

لرفض  23:21ذلك االستنتاج جاء من اهتامم املحرر يف  عندما غاب اإلنجييل وبعدما مات التلميذ احلبيب

 (1)[التلميذ لن يموت بأنالنظرية القائلة 

وهو  21اإلنجيل الفصل  إىل أضاف"النارش" الذي ويصادق عىل متانة هذه الشهادة ] الن مرشدورأويقول 

  (2)[وكان قد تويف والشك ــحني حتدث عن "التلميذ الذي أحبه يسوع"  يالذ

 ،هتالميذ كانوا وإن .ال نعلم ؟! هل كانوا تالميذ يوحنا    ئا  بالطبع نحن نجهل هذا املحرر وال نعلم عنه شي

 )!( املحرر الناسخ = جمهول ؟يذكروا ذلك بكل بساطة يف التاريخ الكنيس وينتهي األمر ِلفلامذا 

                                                           

 . 16ماري فكري(، صـــ : ، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجةإنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1

 .15، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل، العراق، ترمجة األب بيوس عفاص، صـــ اإلنجيل بحسب القديس يوحنا الن مرشدور،أ 2
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   جمهول 21الذي أضاف اإلحصاا  
 .جمهول 21اإلصحاح  والذي أضاف ،جمهول كلهكاتب اإلنجيل  .يف هذه الدراسة هنرجحهذا هو الذي 

ــمجاعة يوحنا  ـــاملحرر  ــ<التالميذ  ـالقائلة ب والدعاوى يف عداد       إمجاال       ضا  أي وهم ،يهاعلبابياس> ال دليل  ـ

        جمهوال .هذا املحرف  ويبقى .املجاهيل

ال مع ذلك و ،يف اإلنجيل     يا               يكن جزءا  أصل وِلمضاف يف وقت الحق  21كل األدلة تؤكد أن اإلصحاح 

بكم يا      يا  أليس حر !حي من اهللونص مقدس و هالنصارى يؤمنون أن لكن، أضافهن    م   سبيل إىل تعيني

  ؟أضافهن الذي                  الذي ال تعلمون م  واإلصحاح املضاف  امعرش النصارى أن حتذفوا هذ

لكن سأكتفي  ،(2)، كمعظم أسفار الكتاب املقدس(1)األدلة عىل جمهولية كاتب اإلنجيل كثرية وفرية إن

  .جمهول 21اإلصحاح وبعض االقتباسات القليلة التي توضح أن كاتب اإلنجيل ب

يقول بكل ِصاحة  القس فهيم عزيزوالتناقضات والغموض يف الشهادات جعلت الدكتور  كل اخلالفات

العهد  إىلاملدخل كام جاء يف كتابه      يا  ووضوح <ال يعلم إال اهلل كاتب هذا اإلنجيل> ونص كالمه حرف

صعب واجلواب عليه يتطلب دراسة  سؤالن هو الذي كتب إنجيل يوحنا. هذا ال        ولكن م  ] هو: اجلديد

هذه هي احلقيقة  (3)[اإلنجيل> ان الذي كتب هذ   م   حدهبالعبارة < ال يعلم إال اهلل و يما تنته     با  واسعة غال

يوحنا يف العهد  إىلبل كل الكتب املنسوبة  ،ن كتب إنجيل يوحنا        يعرف م   أحدال  ،الصادمة لكل مسيحي

 .الرؤيا> ـــالرسائل  ــ<اإلنجيل  (4)اجلديد

                                                           

 . ربام نعيد النظر فيها قريبا ونضيف إليه الدراسات احلديثة.دراسة نقدية حول كاتب إنجيل يوحناعامر األثري،  أبوانظر:  1

، إم جيمس سوير، دانيا يب والس، يجي إد كومزوسك ،47، صــ (ندى بريدي :ترمجة)، الثقافة، دار ، أفهم كتابك املقدسداريل آرون انظر: 2

 .128، صـ (سامى رشدي مرجان :ترمجة)، مركز مورغان للنرش واإلعالم، شخصية يسوع اخرتاعأيعيدون 

 .546، دار الثقافة، صـــ العهد اجلديد املدخل إىلفهيم عزيز،  3

 .24، )ترمجة: شوقي غطاس(، دار الثقافة ، صـــ  التفسري احلديث للكتاب املقدس سفر الرؤياانظر: ليون موريس،  4
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فالتلميذ الذي وضع  سؤالن الصعب اإلجابة عىل هذا ال   م  ن هو يوحنا؟    م  ] :أتيان رشبنتييه باأليقول  

إليه الفصل احلادي والعرشين يصفه بالتلميذ الذي كان يسوع      فا  مضي اإلنجيل عىل هذا خريةاللمسات األ

تالميذ الرب الذي  أحدأم تراه يوحنا القديم  ؟ هل هو يوحنا الرسول كام يقول التقليد      إذا  ن كان    م   حيبه

يسأل بكل  باأل (1)[؟يف شبابه أسئلة يهوالذي كان بابياس يطرح عل 140 عام بابياس حوايل هحيدثنا عن

 !بكل بساطةألنه جمهول  .سؤالهذا ال نه من الصعب اإلجابة عبأنوييب  .(2)ن يوحنا هذا؟   م   :بساطة

 

                                                           

 .77، دار املرشق بريوت، )ترمجة: باسيل فوزي(، صــ اإلنجيل من األناجيل إىلرشبنتييه، األب أتيان  1

 إنجيل يوحنا. نال يعرفوراجع اخلالف بني يوحنا الرسول ويوحنا الشيخ فاملبحث اخلاص بتالميذ يوحنا  2
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خر إنجيل يكتب من آاإلنجيل الرابع املنسوب ليوحنا... وكان ]: دسالكتاب املق تاريخوجاء يف كتاب 

من الواضح أهنا لتنقيح مرتني عىل األقل حيث أنه حيتوي عىل مادة عرض لاألناجيل األربعة ولعله قد ت

الكاتب أضيفت إىل اإلنجيل األصيل يف زمن متأخر وقد تكون هذه الامدة املضافة قد كتبت بمعرفة نفس 

 (1)[ن كتب هذا اإلنجيل          ن يعرف م                   ومرة أخرى ليس م  ... مثل األصل أو من كاتب خمتلف

ن كتب          اخلاص بم   سؤالإعادة فتح موضوع كاتب هذا اإلنجيل وتاريخ كتابته. وال] :درين جون و. يقول

يوحنا فيام هبذا اإلنجيل:  باسم اثنني                               فضال  عن أن تقاليد الكنيسة تذكر  ،    كا   مرب      سؤاال      ام  هذا اإلنجيل كان دائ

ن الذي أضاف اإلصحاح    م  علم ي أحدال ففي هناية األمر   .(2)[الرسول، ويوحنا الذي يطلقون عليه الشيخ

اخليارات التي      قا  نحن ال نستبعد مطلو .اإلصحاح مضاف إناإلنجيل، مع أن كل األدلة تقول  إىل 21

ن أضاف: . يهاعل ال دليلبابياس> لكن  ـــاملحرر النارش  ــمجاعة يوحنا  ــ يضعها النصارى < التالميذ  إن           وم 

مجاعة  كان وإناإلنجيل مادة جديدة بعد موت معلمهم األكرب؟  إىل يضيفونأي حق بيوحنا، فكان تالميذ 

 يف مجع يهااعتمدوا علاملصادر التي وموثوقية املواد  ىبيوحنا ومد معالقته ىام مدف ،ةيوحنا املجهول

 ،كان املحرر النارش وإن؟     سا  مقد     ما  اإلنجيل؟ وهل هلا عالقة بالوحي اإلهلي؟ وهل تصلح أن تكون كال

 ؟    سا  مقد     صا  عالقته بيوحنا؟ وهل كان يعترب اإلنجيل ن ىوما مد؟ ه احلق يف إضافة هذه الامدةامن أعطف

املضيف هو كان  وإن ؟    فا  عترب حتريتهل كان يعلم أن اإلضافة واحلذف منه ف ،    سا  كان يعتربه مقد وإن

ن       ؟ وم  أضافهصحة الكالم الذي  ىوما مد يوحنا الشيخ أم يوحنا الرسول؟ ن؟             فهو تلميذ م   ،بابياس

ذلك يف  ذكر   ي   ِلفلامذا  ،حق وهكان يظنون أن ما فعل إن     عا  وهؤالء مجي ؟    سا  سمح له؟ وهل كان يراه مقد

 .بدون إجابة من النصارى مفتوحة أسئلة األمر! ينتهيو التاريخ

                                                           

 .76ــ الثقافة، )ترمجة: وليم وهبه(،صـ، دار تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م1

 .271ــــ ، دار الثقافة، )ترمجة: نكلس نسيم سالمة(، صيسوع واألناجيل الرابعةجون و. درين، 2
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 ؟إجنيل يوحنا إىل 21أضيف اإلحصحا   متى

 نواإلجابة ع مات يوحنا الرسول؟ ى                كت ب اإلنجيل؟ ومت متىمتعلقة بأمرين:  سؤالهذا ال ناإلجابة ع

معرفة أي يشء يف املسيحية  إن بل، تواريخ دقيقة هنا وضعفمن املستحيل  ،ني ليست سهلةسؤالهذين ال

 الباحثني.األمور كام يتصورها أغلب  أعرضأن سأحاول و .ينهاملستحيل بعبدقة هو 

 كتب إنجيل يوحنا؟ متى

يعطي ، و(1)أن تاريخ اإلنجيل جمهول البعضى ريف، سؤالهذا ال نَيتلف الباحثون حول اإلجابة ع

أغلب و، (2)م175     دا  ج       أخرا  مت    ا  تارَي البعضيضع و ،م70حوايل      دا  ج     را  مبك    ا  تارَي         اإلنجيل          البعض  

ـــ 90الباحثني يضعون كتابة اإلنجيل بني   .(4)    ضا  وهذا ما يقوله التقليد أي ،أي أواخر القرن األول (3) 100 ـ

ــ 90ات القرن األول )ينتسعي منتصف يف تب             أن اإلنجيل ك  فهو السائد واملقبول  الرأي أما ــ  ،(100 ـ

 إىليف املدخل  (6)املسكني متى باأل ذلك ذكر كام حسب كالم معظم العلامء، (5)م95عام  :دقوباأل

حول تاريخ  تبغض النظر عن اخلالفات واإلشكاليا ،    با  تقري 95تب حوايل عام            فاإلنجيل ك   ،اإلنجيل

  .كلهكتابة اإلنجيل 

                                                           
ـــ موسوعة آباء الكنيسة)حمرر(،  عادل فرج عبد املسيح 1  .112، صــــ 1، دار الثقافة، جـ

 .560صـــ ، دار الثقافة، العهد اجلديد املدخل إىلفهيم عزيز،  2

ديفيد أ. ده سيلفا، ، 76، دار الثقافة، )ترمجة: وليم وهبه(،صـــ تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 3

 .540 ، صـ1)ترمجة: بيار فرنسيس(، جـ  ، دار منهل احلياة،مقدمة للعهد اجلديد

 املدخل لرشح إنجيل القديس يوحنا            مت ى املسكني، ، 231، صـــــ1، دار الثقافة، جـاخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديدكينر،  س. كريج. 4

 .45 ، دير القديس أنبا مقار ــــ وادي النطرون، صـــ)دراسة وحتليل(

ــــ1ة، جـ، دار الثقافاخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديدكينر،  س. كريج. 5 ، اإلنجيل من األناجيل إىلاألب أتيان رشبنتييه،  ،231، صـ

 .123، دير الشهيد مار مينا ـ بمريوط، صــ مرشد العهد اجلديدعادل قزمان،  ،77دار املرشق بريوت، )ترمجة: باسيل فوزي(، صــ 

ـــ وادي النطرون، صـــ ، دير القديس )دراسة وحتليل( املدخل لرشح إنجيل القديس يوحنا            مت ى املسكني،  6  .52أنبا مقار ـ
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 مات يوحنا الرسول؟  متى

بالطبع  مات القديس يوحنا؟ ىإضافته بعد موت القديس يوحنا، فمت تمت 21أن اإلصحاح      قا  ذكرنا ساب

أن يوحنا مات يف بداية  يوسابيوس القيرصيبدقة، لكن يوجد شهادة من املؤرخ  التاريخ حتديدستحيل ي

ــ 98حكم اإلمرباطور تراجان ) إيريناوس  لديالتقليد وفق ما جاء يؤيدها  وهذه الشهادة ،(1)(117 ــ

يقول  البعضو (3)يف هناية القرن األول مات ، فأغلب الباحثني يقولون(2)وكليمنضس اإلسكندري

لكن الذي هيمنا أن األغلبية يقولون يف بداية حكم  ،األمور طبيعي هذه اخلالف يف مثل     عا  ، طب(4)م100

 يهايوحنا مات يف نفس السنة التي كتب ف إن، ولدينا شهادة أرثوذكسية تقول 100 ـــ 98 بني تراجان أي

ــيوحنا  ـــواملرجح أنه كتب هذا اإلنجيل ]يقول البابا شنودة:  ،اإلنجيل  98يف أفسس وقد تويف سنة  98سنة  ـ

ــ 98يف أيام حكم تراجان ) حسب كالم  يوحنا مات بعد كتابة اإلنجيل بقليلأن اخلالصة . و(5)[(117 ـ

  .(6)املتخصصني معظم

يتفق معظم الباحثني أن  إنجيل يوحنا؟ يكاد إىل 21أضيف اإلصحاح  متى :نا األولسؤال إىلنرجع و

وإليك  ،وقبل انتشار اإلنجيل بشكل واسع ،بعد موت يوحنا بقليل ،    دا  اإلصحاح أضيف يف وقت مبكر ج

 .األدلة عىل ذلك

                                                           
 .23، ف 3، كـ 121، مكتبة املحبة، )ترمجة: مرقس داود(، صـــ تاريخ الكنيسةيوسابيوس القيرصي،  1

 .27، صــ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل، العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 2

 .81، مكتبة املحبة، صـــ دراسة تارَيية          عرش رسوال   اثناالكامل فيليب كامل،  3

 .72، صــــ 1، دار الثقافة، جــــ موسوعة آباء الكنيسة)حمرر(،  عادل فرج عبد املسيح 4

ـــــ عهد جديد( موسوعة اخلادم القبطي ،)مرشف( البابا شنودة الثالث 5  .60مار جرجس ــ املطرية، صــ ، كنيسة الشهيد العظيم )كتاب مقدس ـ

 م.120عام  ، أو من يقول أنه عاش إىلم67 بغض النظر عن من يقول أن يوحنا مات مع بطرس 6
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صل هذه املؤلفات لكن أمن املحتمل أن تكون شخصية يوحنا الرسول يف ]: هيسطفان رشبنتيإ باأل يقول

وهذا التحرير  (1)[100 ـــ 95التحرير األخري الذي تم حوايل السنني  حتىن عىل عدة مراحل    و  عمله تك

 .بعد موت يوحنا كام ذكرنا 21الذي تم فيه إضافة اإلصحاح 

 

                                                           
 .207، دار املرشق بريوت، )ترمجة: صبحي محوي اليسوعي(، صـــ قراءة الكتاب املقدس إىل لدليه، يسطفان رشبنتيإاألب  1
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أي بعد موت يوحنا  100يف عام  21تاريخ إضافة اإلصحاح  دراسة األناجيل اإلزائيةكتاب  ومؤلف حيدد

 (1)[م100ربام كتب يف وقت متأخر نحو  21يوحنا ]بقليل: 

 

                                                           
 . 36)ترمجة: باسم سمري فرج(، صــ  ، دار رسالتنا للنرش والتوزيع،دراسة األناجيل اإلزائيةيب. ساندرز، مار جريت دافيس،  إي. 1
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للتحدث عن مرحلة التأليف النهائية  100حوايل عام  خريةالنسخة األ ]:جان بريريما يقوله      ضا  وهذا أي

 بإزاء احديربز الوجهني الكبريين: بطرس والتلميذ احلبيب ونجدنا يف آن و 21نلفت االنتباه كيف أن يو 

وهنا يعرب هذا الفريق اخلاص عن عالقته ع" ... ا"ر ةما ومهم بأولويةالعرتاف له ااستشهاد بطرس و

أن تكون هذه الروابط قد عرفت ِصاعات يف فرتات معينة إال  البدو 010العام بمجمل الكنيسة يف حدود 

 (1)[خافية علينا ىتبقهذا التاريخ أن تفاصيل 

 

                                                           
 .222، صـــ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، منشورات مركز الدراسات الكتابية، املوصل ـ العراق، قراءة يف العهد اجلديدجان بريري وآخرون،  1

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )158) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

. قبل أن 125تب بالتأكيد قبل عام                   إنجيل يوحنا قد ك  ] :رايموند براون باألالباحث      ضا  أي هوهذا ما يقول

ــ 100م( ويأيت يف شكله النهائي عىل يد املحرر )90اإلنجيلية )حوايل  ةالرئيسييكون ضمن الرتكيبة   ـ

110)](1) 

 
                                                           

 .17، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة: ماري فكري(، صـــ دراسة تفسريية خمترصةإنجيل يوحنا ورسائله ـ رايموند براون،  1
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يف املخطوطات املبكرة )عىل  21وجود فصل ]ويؤكد أن اإلصحاح أضيف قبل نرش اإلنجيل فيقول: 

 (1)[قبل نرش اإلنجيله أضيف إىل أنعكس قصة الزانية( يشري 

 

                                                           
 .145املرجع السابق، صـــ  1
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هذا اإلصحاح اخلتامي  21إصحاح  ] استخدام اإلنجيل: اإلصحاح أضيف يف بداية إن جون درين ويقول

 (1)[جديدة من الناس ة جمموعاتخلدم قد أضيف يف وقت أن بدأ استخدام اإلنجيلربام 

 ت منتسعيناالتب يف غضون    ك  يتفق غالبية العلامء عىل أن اإلنجيل ] تاريخ الكتاب املقدس:وجاء يف كتاب 

  (2)[أن هنا  مادة مضافة جاءت بعد ذلك يف العقد األول من القرن الثاين البعضويعتقد القرن األول 

تلميذه أو تلميذ املحبوب هو نفسه بكتابة اإلصدار األول لإلنجيل  أحدقام ] : ديفيد أ. ده سيلفاويقول 

ليوفر ما يلزم لتنمية  آخر من تلميذه بتوسيعات الحقة لإلنجيل بعد موت التلميذ املحبوب احدووربام قام 

 (3)[ وإرشادهاعىل شهادته  اجلامعات التي اعتمدت

ِف إنجيل      با  ببطرس كام كان غال     طا  التلميذ الذي كان يسوع حيبه فنجده هنا مرتب أما] :الن مرشدورأويقول 

موت  أنذلك  .كان االثنان قد رقدا أنبعد  األسطرمؤلف هذا املقطع كتب هذه  بأنويمكن االعتقاد يوحنا 

 (4)[قلق مجاعة يوحناأالتلميذ الذي كان يسوع حيبه قد 

 أضيف بعد موت يوحنا: فاإلصحاح 21اإلصحاح  إىل أنالتي تشري  اتعىل ما سبق واالقتباس       بناء   نإذ

 ،أو بعده بقليل 100حوايل عام  ،وقبل نرش اإلنجيل ،بقليل بعد موت يوحنا ،    دا  ج     را  أضيف يف وقت مبك

إىل وهذا يقودنا  ،يف مجيع الربديات واملخطوطات املتوفرة لدينا اليوم وجد اإلصحاحيوهذا يفرس لنا لامذا 

فالكنيسة ، التحريفات والتغريات حدثت يف وقت مبكر مما ساعد يف انتشارها يف معظم املخطوطات أن

يقودنا إىل      ضا  ، وهذا أي    ئا  التحريفات واضحة وال تستطيع أن تفعل شي تري ذي هي ها ،عىل خطر عظيم

  هذا ما سنحاول أن نعرفه يف املبحث القادم. ؟إىل اإلنجيل 21خطري وهو لامذا أضيف اإلصحاح  سؤال

                                                           
 .206)ترمجة: د. إهياب جوزيف، د. فنيس نقوال(، صــ  ، دار الثقافة،العهد اجلديد مدخل إىلجون درين،  1

 .76، دار الثقافة، )ترمجة: وليم وهبه(،صـــ التكوين وحتى اليومتاريخ الكتاب املقدس منذ ميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 2

 .561، صـ 1، جـ (بيار فرنسيس :ترمجة)، دار منهل احلياة، مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  3

 .267، صـــ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 4
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 21ملاذا أضيف اإلحصحا  

يف      صا  مضيف اإلصحاح ناقه آالبشارة الرابعة؟ ما الذي ر إىل 21لامذا أضيف اإلصحاح  ،هام سؤالهذا 

فعند  ،من األمهية بمكان سؤالال هذا ن؟ اإلجابة عحتى يضيف هذا اإلصحاحاإلنجيل والعهد اجلديد 

 ضافته هلذه األسباب:إ تمت 21أن اإلصحاح  يتبنيدراسة املوضوع من زوايا خمتلفة 

 األدلة عىل قيامة وظهور يسوع املسيح.تدعيم  .1

 عودة وتوبة بطرس الرسول. .2

 تربير موت يوحنا الرسول. .3

 .ولكن هذه أمههاوهنا  أسباب أخرى 

 تدعيم األدلة على قيامة وظهور يسوع املسيحاألول سببال : 

هو تدعيم األدلة عىل قيامة وظهور : 21يف إضافة اإلصحاح      يا  رئيس       سببا  كان ليس  وإناألول  سببفال

ومذكورة يف  ،يف كل األناجيل األخرى ألن ظهورات املسيح موجودة     يا  رئيسليس هو ويسوع املسيح، 

د وضع مزيد اأر 21من أضاف اإلصحاح يكون ال يمنع أن هذا من إنجيل يوحنا، لكن  20اإلصحاح 

املفرس يقول  .للقيامة    ام  تدعيفأضاف قصة ظهور بحرية طربية  من األدلة عىل قيامة وظهور يسوع املسيح

إىل احلديث عن اهلدف احلقيقي إلضافة هذا اإلصحاح للبشارة الرابعة أال  نأيتواآلن ] :ركيلاوليم باملشهور 

 احلقيقي إلضافة سببأن ال ىفهو ير (1)[وتأكيدها بالربهان تلو الربهان وهو إثبات حقيقة قيامة املسيح

والحظ أن خامتة  .وتأكيدها بعدة براهني إنجيل يوحنا هو إثبات حقيقة قيامة املسيح إىل 21اإلصحاح 

ضافات برشية إلثبات إإىل        كبريا  كان احتياج الكنيسة  كم مضاف،     ضا  مرقس مضافة وهذا اإلصحاح أي

 ! قيامة يسوع

                                                           
 . 557، صــ 2جـ ،،دار الثقافة، )ترمجة: الدكتور عزت زكي( تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل،  1
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 عودة مكانة بطرسالثاني سببال : 

إنجيل يوحنا هو عودة مكانة بطرس الرسول بعد  إىل 21إلضافة اإلصحاح  يرييف تقدالرئييس  سببال

يكن  ِل نإتوبة بطرس وقبول املسيح له! فامذا يعلن  21اإلصحاح ف ،بالشيطان وصفهإنكاره ليسوع و

شك يف ال وقوع :أصح ىأو بمعن ،وجود لتوبة بطرسال  :يف األصل؟ بكل بساطة    ا  دموجو 21اإلصحاح 

ــبوضوح  ــن الذي َيربنا هبذا     فم   قبول املسيح لبطرس!   .هذا ما يقوله علامء املسيحية ؟21إال اإلصحاح  ـ

ن بعد األزمة بحسب االختصاصيني، أثر هذا النص يف    و              شك يف أنه د   وال 21فالفصل ] :ميشيل بريدرقول ي

فال يعود إىل نموذج اإلزائيني لزعيم  إنه يسعى إلعادة املكانة لسمعان بطرس ،    غا  بال    ا  اجلامعة اليوحناوية تأثري

يسوع القائم من بني األموات رسالة  منحه( بل ي11،  2: 21صياد نشط يصغي اجلميع إليه وحسب )

 (1)[إدارية بحسب النموذج الراعوي

 

                                                           
 .45صـ  ،األب سامي حالق اليسوعي( :، دار املرشق، )ترمجةبطرس األول بني الرسلميشيل بريدر وآخرون،  1
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     نا  يكن مدو ِلأن هذا أن يسوع أعاد لبطرس مكانته و يوضح 21أن اإلصحاح  ماير ب. الدكتور ف. ويرى

 يهاهلا قد أضيف إل                                                أن اإلصحاح األخري من بشارة يوحنا الذي يعترب تذييال       دا  املرجح ج] :، يقوليف التاريخ

ه ختم خدمته الطويلة بأنالذى يذكر عنه التقليد يف كل الكنائس  ،                             إحياء  لذكرى صديقه احلميم بطرس

لذكراه أراد أن يبني كيف أن الرب نفسه أعاد      نا  يوحنا إذ كان أمي فإن ،املجيدة باالستشهاد فوق الصليب

ولكن  ،أعمدَتا أحد                              لقد اعتربته الكنيسة األوىل فعال   ،م إنكاره املثلث لهغاملفاتيح يف يديه ورد إليه سيفه ر

 (1)[نت بعد عىل صفحات التاريخ   و            تكن قد د   ِلإىل رتبته األوىل  عليةإعادته الف أخبار

 

                                                           
 .128، مكتبة املحبة، )ترمجة: القمص مرقس داود(، صـــ الرسولحياة بطرس ماير،  ب. د. ف. 1
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كورنثوس  ورسائل بولس( 34:24) كام هو مذكور يف إنجيل لوقا حدهاملسيح ظهر لبطرس و قيل: فإن

ذكرنا يف مبحث التناقضات أن هذه إشارة عابرة ال قلنا:  ،قبل توبته يف هذا اللقاء ولعله (5:15) األوىل

لو كان ف، خرافهى بطرس وأمره أن يرع يهافيسوع         هل قب لوال ندري  ،متت ىمتال و يهاحدث ف ماذا نعلم

إشارة لوقا وبولس  نا:قلتم هذا تفصيل الظهور؟ قل فإن؟ 21لامذا ذكر يف اإلصحاح فحدث الذي هذا 

عن      فا  ظهور خمتلالكان هذا  وإن ،ن مع بطرسآخريستة للبطرس فقط وظهور بحرية طربية  ورظهالذكرت 

 يسوع بطرس؟ يظهر                ثانية؟ هل يعري  تم فتح املوضوع مرة  لامذافظهور طربية وتم قبول بطرس من يسوع 

 ره باإلنكار الثالثي؟         ن ويذك  آخري 6مام أه               يقبله ثم يعري   حدهله و

موقفه يف العرص وأن بطرس عاد وتاب بدليل رياسته للتالميذ  انديشهالتاريخ ولكن الواقع قيل:  فإن

 ؟الظهور حدث بالفعلهل هذا  هنا: ونحن ال نقول بخالف ذلك، لكن القضيةقلنا:  ،األول للمسيحية

قضية به كاتب اإلنجيل؟ فالقضية ليست من اإلنجيل؟ وهل كت له يسوع؟ وهل هذا جزء أصيل        وهل قب  

 ؟    سا  مقد     صا  هذا نكان هل قضية:  هالكن توبته من عدمها،

 .هو الذي يذكر توبة وعودة بطرس وزعامته عىل التالميذ 21اإلصحاح  إنن والباحثيقول  ،حالعىل أي 

ه يب النظر إليه يف ضوء األمور األخرى فإنيف هذا احلذف،  سببكان ال     يا  ولكن أ]: أالن كول .ريقول 

 ،فقط 21ما يسجله يوحنا يف ص  هووالعظيمة التي حذفت بشأن عودة بطرس إىل حظرية اإليامن القويم 

 ،السننير وم أن ذكرى هذا اللقاء عىل ضفاف البحرية قد غمضت عىل بطرس بمرنزعلكن من السخف أن 

ويبدو من املؤكد أن اإلشارات الرعوية يف رسائل بطرس تشري بصفة مبارشة إىل كلامت الرب إليه يف هذه 

 (1)[حفظها يوحنا التيوالتي يظهر أهنا عىل صلة وثيقة هبذه األقوال  املناسبة

                                                           
 . 226، دار الثقافة، )ترمجة: نجيب إلياس برسوم(، صــ التفسري احلديث للكتاب املقدس ـ العهد اجلديـد إنجيل مرقس ــر أالن كول،  1
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موضوع  إنحيث ] :ميشيل بريدر، ويقول (1)                                                 بغض النظر عن مربراته التي ليس هلا عالقة باملوضوع أصال 

داخل اجلامعة اليوحناوية التي  حتىبه      فا  هو بالضبط تربير دور بطرس الراعوي الذي صار معرت 21الفصل 

 (2)[ظلت حذرة فرتة طويلة جتاه أول الرسل

 
                                                           

إشارات أن صعب أن يكون هذا غاب عن بطرس ومجاعته! ويذكر  يقول يف املقابل 21اإلصحاح يسوع مع بطرس املذكور يف  تشابه حواريذكر  1

 21عىل أن بطرس يذكر هذا احلوار وعند الرجوع إىل هذا النص املذكور ذهلت دقائق أين الرابط بني ما ذكر يف اإلصحاح  األوىلطرس برسالة  من

الكلمة هل هذا  استخدم نفس 21اإلصحاح ويسوع يف ؟ هل معني أن بطرس استخدم كلمة خراف األوىليف رسالة بطرس  يهوالنص املشار إل

 دليل عىل أن بطرس يشري إىل ظهور بحرية طربية؟ عجيب.

 . 46، دار املرشق، )ترمجة: األب سامي حالق اليسوعي( صـ بطرس األول بني الرسلميشيل بريدر وآخرون،  2
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أن  ىيكن بال جدو وِلأن يضيف البشري هذا اإلصحاح األخري      ثا  يكن عب ِللذلك ]  :باركيلوليم ويقول 

... لكن هذا اإلصحاح لقد سجله ليعلن أن بطرس هو راعى رعية املسيحهذا احلدث  إصحاحهيسجل يف 

 (1)[الرفيعةيرفع بطرس رسول اخلتان وسط القمم 

 
                                                           

 .564، صــ ـ2،دار الثقافة، )ترمجة: الدكتور عزت زكي(، جـ تفسري العهد اجلديد بشارة يوحناوليم باركيل،  1
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اإلنجيل لتأسيس عالقة قوية  إىل 21اإلصحاح  أن اجلامعات اليوحناوية أضافت ديفيد أ. ده سيلفا ويرى

قصد آخر هلذا اإلصحاح قد يكون تأسيس عالقة بني بطرس ] بني القيادة الرسمية حينئذ والتلميذ احلبيب:

                   يكن جزءا  من احللقة  ربام ِلالذي يمثل القيادة الرسمية للكنيسة األشمل وبني التلميذ املحبوب الذي 

ب عومن جهة أخرى قد تل ... الرسولية أو كام يبدو من اهليكلية اهلرمية للكنيسة التي كانت يف طور الظهور

إىل اخلط     ا  ميف التوفيق بني اجلامعة وبني سلطة الكنيسة األشمل بينام انضمت املسيحية اليوحناوية متا     را  دو

 (1)[الرئييس

 
                                                           

 .555، صـ 1، دار منهل احلياة، )ترمجة: بيار فرنسيس(، جـ مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  1
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قام ] حلفظ اجلامعة من االنقسام: ةأن هذه اإلضافة كانت الزمتاريخ الكتاب املقدس  كتاب ومؤلفيرى و

اإلصحاح احلادي والعرشين  يهام < من اجلامعات اليوحناوية> بكتابة اإلضافات لإلنجيل األصيل بام فحدهأ

يلزم أن     ام  خرافه وكان هذا تعليفهذا اإلصحاح األخري يركز عىل تكليف الرب يسوع لبطرس أن يرعى 

فذلك أفضل من قبول نوع من الكنيسة أشد  يضاف لإلنجيل يف ذلك الوقت حلفظ اجلامعة من االنقسام

 (1)[   ام  تنظي

 

                                                           
 .77، دار الثقافة، )ترمجة: وليم وهبة(، صـتاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحتى اليومميلر وروبرت ف. هوبر،  .ستيفن م 1
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يف هذا الفصل تكليف ]  :21التفسري التطبيقي أن حياة بطرس تغريت من خالل اإلصحاح  ومؤلف يرىو

إىل تشجيع خاص بعد إنكاره ليسوع... تغريت      جا  الرب يسوع لبطرس بإرساليته ولعل بطرس كان حمتا

ن هو يسوع وتغري عمله من صياد سمك إىل مبرش كام تغريت شخصيته من    م      ا  حياة بطرس عندما أدر  أخري

مغزي كلامت يسوع      ما  وكذلك تغريت عالقته بيسوع فقد غفر له الرب وأدر  اآلن متا"صخرة"  إىلمندفع 

 (1)[عن موته وقيامته

 

                                                           
 .2244، بيت تندل للنرش، ترمجة وليم وهبة وآخرون، صــ التفسري التطبيقي للكتاب املقدسجمموعة مؤلفني،  1
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حظرية اإليامن وقبول املسيح  إىلعودته  ويقررظهور بحرية طربية يرفع من شأن بطرس  : أنخالصة األمر 

ال يوجد يف إذ  ،أراد ذلك 21ضح أن الذي أضاف اإلصحاح اكنيسة املسيح، فمن الو ىيرع بأنله وأمره 

لقد  :أسباب ذلكبغض النظر عن و .21ذلك بكل وضوح إال اإلصحاح  يوضحما العهد اجلديد كله 

من أجل كسب ثقة الكنيسة املتمثلة يف خلفاء بطرس، أو من مجاعة اإلصحاح اليوحناوية  ةاجلامع أضافت

 .بطرس إلضافة املزيد من الرباهني التي تؤيد رياسته

 تربير موت يوحنا الرسولالثالث سببال : 

 اإلشاعة أن هنايته هو     صا  إنجيل يوحنا وخصو إىل 21من األسباب التي من أجلها أضيف اإلصحاح  

اع  هذ  ] 23: 21قرأ هذا النص ا .يأيت املسيح حتىيوحنا = التلميذ احلبيب ال يموت  ل  ب   ا            ف ذ       ني                ال ق و 

ة :     اإل   و  ك  الت ل م يذ  ال        إ ن          خ 
                  ذل 
ن      

لك  . و     ي م وت 
                

  ل 
وع      ل  ل ه  ي س  :          ن ه  ال     إ                      ي ق  ، ب ل  اء     أ         ك ن ت        إ ن  »               ي م وت  ت ى    أ        ش                     ن ه  ي ب ق ى ح 

ذ     أ   يء ، ف ام 
            ج 
؟ ا   ديفيد أ. ده يقول  .هنا كاتب اإلصحاح يربر موت يوحنا الذي أفزع اجلامعة اليوحناوية [>     ل ك 

    ا  من املمكن أن يكون اإلصحاح األخري قد تم إضافته يف مرحلة الحقة من تاريخ اإلنجيل معاجل] سيلفا

اهتاممات أخرى ظهرت يف املرحلة االنتقالية مثل موت التلميذ املحبوب أو استيعاب اجلامعات اليوحناوية 

ِف هذا امللحق ] :    ضا  ويقول أي (1)[يف صفوف التيار األسايس للحركة املسيحية املمثلة بقيادة بطرس الراعوية

فالكاتب  ،الذي ربام فاجأ وأفزع اجلامعة يتعامل الكاتب مع موت يوحنا التلميذ املحبوب األمرأو التذييل 

كانت  يتلك اإلشاعة الت ،يرجع يسوع إىل أنقد يكون لربام عر  باإلشاعة أن التلميذ املحبوب لن يموت 

أن هذه اإلشاعة من األسباب الرئيسية  يريتقديف . (2)[منترشة ِف اجلامعات التي تبعت التقليد اليوحناوي

أفراد اجلامعة اليوحناوية  أحدفالكاتب الذي ربام يكون  ،لإلنجيل يوحنا 21يف إضافة اإلصحاح 

                                                           

 .560ــ  559، صـ 1، دار منهل احلياة، )ترمجة: بيار فرنسيس(، جـ مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  1

 .555السابق، صـــ  املرجع 2
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عن ال نتحدث هنا و> يربر ويرشح مفهوم الكلامت التي قاهلا يسوع <    ضا  <املجهولة واملجهول هو أي

 >من اإلنجيل              اإلصحاح جزءا  هل كان عن: بل نتحدث من عدمه،  هذا الظهورحدوث 

 

https://nottansser2.wordpress.com/
https://nottansser2.wordpress.com/


 عامر األثري أبو )174) احلادي والعرشين القول املبني يف حتريف اإلصحاح
 

.wordpress.com2https://nottansser  

إنام ] مضاف بيد تالميذ يوحنا: 21ن اإلصحاح أ تقريرهبعد  فاضل سيداروس اليسوعي باألويقول 

 ثم ما يتعلق بموت يوحنا نفسه (25: 21 هياويواز) 31:  20يدفعني إىل هذا احلكم أن هناية اإلنجيل يف 

أنه لن يموت وحادث  ــخطأ  ــنه شاع أالتالميذ أرادوا تربير موته يف حني  إىل أنح ويشري بوض( 24ـ21:21)

 (1)[يكتبه يوحنا ِلاملرأة الزانية 

ِف إنجيل      با  ببطرس كام كان غال     طا  التلميذ الذي كان يسوع حيبه فنجده هنا مرتب أما] :الن مرشدورأويقول 

موت  أنذلك  .كان االثنان قد رقدا أنبعد  األسطرمؤلف هذا املقطع كتب هذه  بأنويمكن االعتقاد يوحنا 

 (2)[قلق مجاعة يوحناأالتلميذ الذي كان يسوع حيبه قد 

إضافات املحرر هي التي أتاحت لنا الشكل النهائي لإلنجيل كام نعرفها ] :رايموند براونويقول الباحث 

ذلك االستنتاج جاء  ،من املفرتض أن هذا حدث عندما غاب اإلنجييل وبعدما مات التلميذ احلبيب ،اآلن

 (3)[التلميذ لن يموت بأنلرفض النظرية القائلة  23:21من اهتامم املحرر يف 

)عدم  وهمكتب هذه اآلية بعد موت يوحنا لتصحيح ذلك ال] جاء التعليق التايل: البطريركية الامرونيةويف 

 (4)[هم جمموعة تالميذ رتبوا اإلنجيل يف وضعه احلايل بعد موت يوحنا ..موت يوحنا(.

أشار إىل كاتب اإلنجيل يف هنايته وشهادة  21هنا  أمور أخرى ذكرها بعض الباحثني منها: أن اإلصحاح 

ذ  ] 24:21اإلصحاح اجلامعة له بالصدق  ي  ا     ه  و  الت ل م يذ  ال ذ  ه                          ه   ذ         ي ش 
    د  ِب 
ذ   ا      ك ت ب  ه  ن ع ل م  ا              و  اد ت ه     أ               . و  ه                 ن  ش 

ق   قع واملنتديات  -هذا النص يستدل به كل أساتذة اللهوت الدفاعي بل استثناء . و(5)[     ح  بل كل املوا

                                                           

 .63صـ ، بريوت ـــ ، دار املرشقتكوين األناجيلاألب فاضل سيداروس اليسوعي،  1

 .267، صـــ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ 2

 . 16ماري فكري(، صـــ : ، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجةتفسريية خمترصةإنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة رايموند براون،  3

 .497، جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، صـــ ترمجة البطريركية املارونيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  4

 راجع املبحث اخلاص باخلامتة املنطقية وبيان أن هذا النص مضا  وحمر . 5
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هذه ]: 21وهو يعلق عىل اإلصحاح  باركيلوليم ل اق حتى ،يوحنا الرسولعىل أن املقصود هنا  -املسيحية 

  (1)[األدلة الناصعة القوية عىل أن يوحنا احلبيب هو كاتب البشارة الرابعةالقصة هي واحدة من 

هو التأكيد أن الكاتب هو التلميذ احلبيب كام  21ضافة اإلصحاح إلأن من ضمن األسباب  البعض ىفري

 فريجح أهنا كتبت يف هنايةمن هذا اإلنجيل  21الفقرة اخلتامية من اإلصحاح  أما ]:ونالداكدوليم ميقول 

 (2)[القرن األول بواسطة شيوخ الكنيسة يف أفسس لتشجيع املؤمنني عىل قبول إنجيل يوحنا

 نه إضافة باتفاق!أومن املعروف  ،ن هو الكاتب           يف معرفة م       ما  مع أن العدد املضاف ليس جاز

جون ، ويذكر الباحث (3)مثل معاجلات أمور يف اجلامعة اليوحناوية البعضوهنا  أسباب أخرى ذكرها 

 ن اإلصحاح أضيف خلدمة جمموعة من الناس دخلت يف املسيحية )ربام تؤمن بأولوية بطرس(أ درين

نه تاله تعليامت يسوع أيبدو أنه خالصة منطقية لإلنجيل رغم  20فالعدد األخري من إصحاح ] فيقول:

هذا اإلصحاح اخلتامي ربام قد أضيف يف وقت أن بدأ استخدام  21لبطرس ما بعد القيامة يف إصحاح 

بد أنه  اللبقية اإلنجيل الذي      دا  ن أسلوبه ولغته قريبة جأرغم  جديدة من الناس ة جمموعاتاإلنجيل خلدم

 (4)[يهودخاص الأضيف عىل يد نفس الشخص أو األش

إنجيل يوحنا بعد موت يوحنا وقبل  إىل 21أن هذه أهم األسباب التي من أجلها أضيف اإلصحاح  ىوأر

     يا  املضيف يظن أن إنجيل يوحنا ليس وح كان، وربام هنا  أسباب أخرى، وربام نرش اإلنجيل كام ذكرنا

احلذف  يفال يوجد إشكال  عمل برشي فهو ،ليهبعض القصص املتداولة إال يوجد مانع من إضافة ف     أصال  

  إلخ. قصة املرأة الزانية ...املقدمة واخلامتة و ـمنه أو اإلضافة عليه ك

                                                           
 .555، صـــ 2جـــ  ،)ترمجة: الدكتور عزت زكي(،دار الثقافة،  تفسري العهد اجلديد بشارة يوحنا، وليم باركيل 1

ــ ، دار اإلخوة للنرش،)األناجيل األربعة( تفسري الكتاب املقدس للمؤمن ـ العهد اجلديدوليم ماكدونالد،  2  .376صـــ  ،1جــــ

 .560ــ  559، صـ 1دار منهل احلياة، )ترمجة: بيار فرنسيس(، جـ ، مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  انظر: 3

 .206ترمجة: د. إهياب جوزيف، د. فنيس نقوال(،صــ )، دار الثقافة، العهد اجلديد مدخل إىلجون درين، 4 
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 ؟21جاء اإلحصحا   نمن أي

أسفار العهد مجيع النصوص املسيحية ك نظهور بحرية طربية ينفرد به إنجيل يوحنا ع أن     قا  ذكرنا ساب

حسب  ـــاملسيحي ذكر يف التاريخ         بل ال ي   ،التي ال تعرتف هبا الكنيسة بوكريفااألأسفار ، واجلديد القانونية

ال  :أدق ىأو بمعن ،سؤالهذا ال نإجابة حمددة ع لديليس  ؟21اإلصحاح  أين جاءمن  نإذ ،ـــعلمي 

  .الرأي واالستنتاج ىويبق ،سؤالهذا ال نوجد إجابة دقيقة عت

 إىل فأضيف عن ظهور املسيح ىقصص ترو جاء من التقليد كمجموعة ن اإلصحاحأبعض الباحثني  ىير

فهو عىل األرجح يمثل جمموعة أخرى من قصص الظهور املبكر  لذلك] :رايموند براون يقول .اإلنجيل

فهل كانت هذه القصة متداولة يف  (1)[عمل البشري إىلا أضافهو املحرر النهائي يف التقليد يهاعثر عل التي

تمل هذا لكن البشارة الرابعة؟  إىلإضافتها  تالتقليد ومت قصة ظهور صدق ال نناقش هنا و عليه.ال دليل               حي 

 وإذا ،كانت القصة متداولة يف التقليد وإن ؟    سا  هذا النص كان مقد هل إنام نناقش ،أو كذهبابحرية طربية 

تالميذه،  أحدلو كان  حتى ؟فلامذا يضيفها من يأيت بعده ،اإلنجيل إىلفها     يض   وِلكان يوحنا يعلمها 

 يضعها يف إنجيله!  حتى األمهيةتلك  يهاف     ير   ِلفالكاتب نفسه 

أكثر من القديس نفسه؟ وهل يعلم أن الناس  يعلم ،تالميذ يوحنا أحدكان ولو  ،فهل مضيف اإلصحاح

اإلنجيل؟  إىلمن نفسه      صا  وكيف يضيف قص؟ مثل هذه القصص أكثر من املؤيد بالروح القدس إىلحتتاج 

كانت مثل هذه  إنتى وح ؟الرسل أحدمن كتابة  ليست يوه بل كيف تقبل الكنيسة هذه اإلضافة

تطعن  سئلةكل هذه األ .القصص متداولة يف التقليد، فالقصص يف التاريخ يشء والنص املقدس يشء آخر

املبحث التايل فإضافة اإلصحاح  إىلوهذا يقودنا  ،العهد اجلديد بالكامليف بل  يوحنا كله،يف نص إنجيل 

 تطعن يف عصمة الكتاب املقدس.

                                                           
 .145فكري(، صـــ ، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة: ماري إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  1
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 طعن يف وحي وحصحة اإلجنيلت 21إضافة اإلحصحا  

بعد موت  ــاإلنجيل  إىل 21ن إضافة اإلصحاح أيوضح لنا  بولس الفغايليف اعرتاف خطري من اخلوري 

هذا اإلنجيل الذي انترش  ]فيقول: ،    يا  إهل     يا  = وح     سا  يكن مقد ِليدل عىل أن اإلنجيل يف األصل  ــيوحنا

تتقبل  ِليربز املسألة التي تطرحها األناجيل املتعددة ويدل عىل أن األناجيل رغم قيمة حمتواها        كبريا       را  انتشا

 16بعد الطابع القديس كنصوص منفردة وسوف يلحقها بعض التغيري كام كان األمر مع هناية مرقس )

هالة القداسة يضيفوا  حتىهل انتظر النصارى هؤالء املحرفني املجهولني  (1)[ي(1: 21ي( ويوحنا )9:

ــ أقسم باهلل !؟عىل األناجيل  .ولن جتد أعجب من النصارى وكتاهبم ِل ــشاء اهلل  إنغري حانث  ــ

 
                                                           

 .74، املكتبة البولسية، صــ مقدمات يف الكتاب املقدسبولس الفغايل وآخرون،  1
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 جرمية مكتملة األركان

 .وقدمت األدلة عىل ذلك ،يهاحمكمة عىل هيئة قضية للنظر ف إىلدمت                         سنفرتض أن هذه الدراسة ق  

 .النصوص املحرفة املضافة فنحن نعرف

 ــبابياس  ــالنارش املحرر  ــمجاعة يوحنا  ــوعندنا قائمة باملتهمني حسب قوة األدلة عىل كل متهم < التالميذ 

 النساخ ...> أحد ــأنصار بطرس  أحد ــجمهول 

 واإلضافة وذكرنا األسباب.         الت حريفنعرف لامذا تم و

 حد ما.  إىلمتت هذه اإلضافة بشكل دقيق  متىونعرف 

 يكتب اإلصحاح. ِلأن الكاتب األصيل  ونعرف

  ؟والرتصد مع سبق اإلِصار مكتملة األركان جريمةهذه  تأليس

أنا  النرصاين صديقيالتحريف؟ املتهمني ب؟ هل سيحكم القايض برباءة تخرسفهل تظن أن هذه القضية س

أليس هذا  يرشد ،وانظر إىل ماذا      يا  ولكن اجعل عقلك أنت قاض ،القايضال أريد  أن تتحاكم لذا  

؟ اإلنجيل إىل 21هؤالء اإلصحاح  يضيف ف ولامذا؟ وبأي حق      ن حر                             حتريف باعرتاف اجلميع ونعرف م  

فيه فيحق هلم اإلضافة      يا  إهل                  إنجيل يوحنا عمال   نذلك أهنم كانوا ال يرو ىهل هلم احلق يف ذلك؟ هل معن

 واحلذف؟ أريد إجابة مقنعة؟

اإلصحاح ويعتربونه  عنفعون اهذه الدراسة جتد النصارى التقليديني يدها يف امع كل األدلة التي قدمن

أننا أثبتنا أن اإلصحاح  بالرغم من، هكتبه يوحنا الرسول نفسيعتربون أن من بل  ،               جزءا  من اإلنجيل

وماذا لو قدمنا ذلك من ضمن  وكتب اإلصحاح؟ فهل قام يوحنا من األموات ،أضيف بعد موت يوحنا

تنازل نذلك سكل مع و .القايض؟ بامذا سيحكم؟ راجعوا عقولكم يا معرش النصارى إىلملفات القضية 

 . يهام ونذكر بعض االعرتاضات ونرد علكمع
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 مناقشة خمتصرة لبعض االعرتاضات

يرددها بعض التقليديني يف كتبهم  بعض االعرتاضات عىل األدلة السابق ذكرها يف هذه الدراسة هنا 

مع  ،ويقولون ال إشكال أن يكون الكاتب يوحنا ،من إنجيل يوحنا 21اإلصحاح صالة أصحة و إلثبات

بني أنه من املستحيل أن يكون يوحنا هو الكاتب تذكرها علامء النصارى أنفسهم  ججأننا ذكرنا براهني وح

سنذكر أشهر هذه االعرتاضات ومناقشتها ، لذلك ججهبذه احلهنم يتمسكون أإال  ،أو املضيف لإلصحاح

 .21لدحض أي دليل لصالح اإلصحاح                       ه يف هذه الدراسة كاف  تفام ذكر ،باختصار

 اإلحصاا  موجود يف كل برديات وخمطوطات وترمجات إجنيل يوحنا
(1) 

  حمرف؟إنه تقول فكيف  ،اإلصحاح موجود يف كل برديات وخمطوطات وترمجات إنجيل يوحنا :يقولون

 نقول: 

فهذا الكالم يوضح أن خمطوطات الكتاب  !لكن هذا دليل ضدكمكر،                  موجود يف كل ما ذ   اإلصحاح – 1

فتكون النتيجة  ،بدليل أنكم تعرتفون بإضافة اإلصحاح من تالميذ يوحنا أو غريهم ،حمرفة املقدس كلها

 باعرتافمضاف  اإلصحاح منها ألنه ويب حذف هذا ،احلتمية لذلك أن مجيع هذه املخطوطات حمرفة

 املهمة: مثل املخطوطاتو الربديات إىل هوتم نسخ ،كام ذكرنا     دا  جزمن مبكر  يفعلامء، وأضيف مجيع ال

  .الربديات واملخطوطاتأن اإلصحاح حمرف/ مضاف قبل نسخ هذه  ىبمعن ،إلخ ...السينائية

 ذلك الوقت، يفتم          الت حريفألن  ؛ابتهلإلنجيل من زمن كت برديات أو خمطوطاتوجد ت ال – 2

                              وهذا دليل قوي عىل أن  املخطوطات ،من القرن الرابع واخلامسفهي واملخطوطات األخرى متأخرة 

                                                           

         األب مت ى  ،145، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة ماري فكري(، صـــ إنجيل يوحنا ورسائله ـ دراسة تفسريية خمترصةرايموند براون،  انظر: 1

ـــ وادي النطرون، جـدراسة وتفسري ورشح اإلنجيل بحسب القديس يوحنا:املسكني،   .1326ـ صـ  2، دار القديس أنبا مقار ـ
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ن اإلصحاح مضاف أللشك  ويدعم ذلك األدلة الداخلية التي تؤكد بام ال يدع جماال املوجودة اآلن حمرفة!

  .كام ذكرنا

الكاتب  كتبه اإلنجيل من أصيلولكن هل هو جزء يف الوثائق القديمة، اإلصحاح وجود ننكر  ال – 3

تب بوحي إهلي؟ األصيل فال يوجد مفر من احلقيقة الصادمة أن  ،ني هي النفيسؤالهذين الإجابة                      ؟ وهل ك 

  .    دا  املخطوطات حتمل إضافات حمرفة متت يف وقت مبكر ج

وجل  اهلل عز إىلنصوص اإلساءات كام أن  ،    فا  حمرالنص يف مجيع املخطوطات ال يعني أنه ليس  وجود – 4

وهي ليست منصوص  ،ِف معظم املخطوطات ةونشيد اإلنشاد موجودالصلة والسلم  معليه اءنبيواأل

نموذج حي عىل نفسه هذا  ابحثنو ،(1)19:28نص متى  فيه عن مقايل الذي تكلمت وراجع الوحي بيقني.

 . نقولما 

الكنيسة أن تفعل ال تستطيع و ،اجلديد : التحريفات موجودة يف العهدنتيجة خطرية وهي إىلوهذا يقودنا 

 .الكنيسة بهتتمسك مع ذلك و ،فنحن نملك كل األدلة التي تؤكد أن اإلصحاح مضاف ،    ئا  شي

قديمة كتب أبوكريفا موجودة يف وثائق  !؟جمرد وجود النص يف الوثائق القديمة دليل عىل صحته هل – 5

عىل        دليال   تليس هالكن ،عىل قدمه       دليال  الوثائق القديمة تكون  ربام ،نعم !هبا الكنيسة نوال تؤم ةمهم

 ة وتطعن يف مجيع خمطوطات الكتاب املقدس.ريكث أسئلةو     را  نا ماحلجة ضدكم وتفتح عليك هفهذ صحته! 

 نعم إضافة والكنيسة قبلتها
(2) 

أنه وحي من اهلل؟  نعم هذه حقيقة، لكن هل هذا معيار صحة هذا اإلصحاح؟ هل هذا دليل عىلنقول: 

كانت الكنيسة تعلم  فإذا ،صيلالكاتب األيد  غريب اإلصحاح مضاف إىل أنفكل األدلة تشري  ،ال بالطبع

                                                           

   pL-U7ax4https://wp.me/Pالقول السديد يف حتريف نص التعميد، 1

 .262، صـ (األب بيوس عفاص :ترمجة)، مركز الدراسات الكتابيةــ املوصل، العراق، اإلنجيل بحسب القديس يوحنا الن مرشدور،أ انظر: 2
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نه نص إه وتقولون ونمع ذلك تقبلوأنتم تعرتفون أنه حمرف  نإذ، للتحريف الراعي الرسمي ذلك فهي

تعرتفون  مكيف تقبلون هذا اإلصحاح وأنت منطق هذا!أي فمقدس ووحي إهلي ومن املستحيل حتريفه! 

 ِل     ما  اهلل كال إىل؟ كيف تنسبون جبار السموات واألرض ختشونأال  الكاتب األصيل؟ بيدأنه حمرف وليس 

من يزيد عىل      دا  يوحنا نفسه يف سفر الرؤيا متوع يهاالتي نص عل         الت حريفأال ختشون من عقوبة  يقله؟!

ع     أ     ين     أل  ] 19 ـــ18: 22هذا الكتاب أو ينقص منه  م  ك ل  م ن  ي س 
د  ل  ه                     ش 
ال  ن ب     أ            :  ا       ة  هذ     و               ق و  ت اب 

       ال ك 
ان        إ ن        د        ك          أ ح 

يد  ع ىل  هذ   ل  ا                 ي ز  يد  اهلل  ع   امل  ك ت وب ة  يف  هذ     ي                     ، ي ز 
ب ات                        ه  الرض  
ت اب   ا             

      ال ك 
  .وحكموا عقولكم راجعوا أنفسكم [.     

    ي   وِلكان يوحنا يعلم بالقصة الواردة يف اإلصحاح  إذا
 حتى من يأيت بعده افلامذا يضيفه ،اإلنجيل إىل افه   ض 

فهل مضيف  ،يف إنجيله ايضعه حتى األمهية يهاف     ير   ِلالكاتب نفسه كان  إذا ؟تالميذه أحدلو كان 

نفسه؟ وهل يعلم أن الناس  (القديسالكاتب )أكثر من  يعلم الكاتبتالميذ  أحدكان ولو اإلصحاح 

 ؟اإلنجيل إىلعنده من      صا  وكيف يضيف قص؟ مثل هذه القصص أكثر من املؤيد بالروح القدس إىلحتتاج 

 الرسل؟ أحدمن كتابة  ليست يكيف تقبل الكنيسة هذه اإلضافة وهو

 ؟يف نص اإلجنيل    فا ملاذا تعترب هذه اإلضافة حتري 

 ِلبل  ،كتاب من غري معرفة الكاتب األصيل عىل     صا  ف نا؟ رجل أضتعدوهنافامذا      فا  تكن حتري ِل إذانقول: 

يف هذا الكاتب األصيل وانترش كتبه  امم    ا  النص جزءهذا ن أ فحسبوان بعده         وجاء م   ،يعلن عن صنيعه هذا

 فامذا يكون إذن؟     فا  يكن هذا حتري ِل فإذا ،قفااآل

وتضليل  ،اهلل إىلهذا اإلصحاح  نسبة إىل أدتحتريف وخداع وتزوير  بل عملية ،فقط     فا  هذا ليس حتري

تقل مع ذلك و .هذا اإلصحاح وحي من اهلل بأنمئات املاليني عرب القرون من املسيحيني الذي يؤمنون 

 .االعرتاف باحلقيقة ىاألدلة والرباهني وختش نع ينهااإلصحاح وتغمض أع          الكنيسة  
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فأصحاب املعاجم يذكرون للتحريف عدة معان،  ،التبديلوري يالتغ: اللغة )حرف( يف          الت حريفمعنى 

بالزيادة          الت حريفيشمل      حا  الصطا         الت حريفو (1)وهي: التغيري، والتبديل، والرصف، وامليل، واإلزالة.

اللفظي وهو          الت حريفاملعنوي،          الت حريفالرتتيبي،          الت حريفمنها  ةكثري           وله معان   ،والنقص والتبديل

بالزيادة عىل نص هو حتريف  ناأيديوالتحريف الذي بني ، (2)بالزيادة والنقصان         الت حريف منها عىل أقسام

     فا  كنت ال تعترب هذا حتري فإن، وأقمنا األدلة عىل إضافته     قا  سابحناها وض نصإضافة  تم فيهاإلنجيل، 

 .فراجع عقلك

 الكنيسةيوجد يف اإلحصاا  ما خيالف تعاليم  ال 

ال َيالف تعاليم أ ضافة أي كالم يف نص الكتاب املقدس برشطإيمكن أنه ذلك  ىهل معننقول: 

هل هذا فهذه التربيرات الصبيانية،  وال متلكون إال ،نكار ذلكإلاإلصحاح مضاف وال وجه  الكنيسة؟

 تعاليم الكنيسة؟ عدم خمالفة ضف ما تشاء برشط أمعياركم؟ 

 أن تكون هذه القصة حدثت بالفعل؟ عما املان 

السبعة  أحدشاهد عيان < ةيافهذا الظهور من املفرتض أن يكون رو ،الدليل نقول: هذه دعوى ينقصها

 ،السبعة أحدوال  يكتب اإلصحاح ِل الذين ظهر هلم يسوع> ونحن نملك كل األدلة التي تؤكد أن يوحنا

  ؟ إذن ن أين جاء   م  ف

                                                           

، لسان ، ، العالمة ابن منظور135، 134 صـ ،2 ، جـ، مطبعة حكومة الكويتتاج العروس يف جواهر القاموسحممد مرتَض احلسيني الزبيدي،  1

 .43، صـ 9 ، جــ، دار الصادر بريوت العرب

مطبعة اجلبالوي القاهرة،  ،املناظرة التقريرية بني الشيخ رمحت اهلل اهلندي والقسيس بفندرهـ(،1308رمحت اهلل بن خليل الرمحن اهلندي )املتوىف:  2

 صالقم ،234صـــ  6، اهليئة املرصية العامة للكتاب، جــ تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(هـ(، 1354حممد رشيد بن عيل رضا )املتوىف:  ،115صــ 

 .7مطبعة املرصيني، صــ  ،؟هل يمكن حتريف الكتاب املقدس ،عبد املسيح بسيط
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ما هو نص مقدس  املسيحي وبنييف التقليد أو التاريخ  كى          بني قصص حت   قلنا: فرق، ن التقليد   م   قلتم: فإن

إضافتها عىل نص  احلق يف ىفربام تكون القصة حدثت بالفعل )وال دليل( لكن من أعط وحي إهلي!

  ؟    سا  مقد     ما  كالا اعتبارهواإلنجيل 

لو  حتى أحدفال يستطيع  ،وبني القصص والتاريخ والسرية       وسنة       نا  بني الوحي = قرآواملسلمون يفرقون 

 إىلثم يأيت من بعده ويضيفها  ×حيكي قصة حدثت معه مع النبيأن  ×كان من أصحاب حممد 

مع األسف عند هذا ما حدث  !حدثت بالفعل واألمة قبلتها ابحجة أهن     يا  وحالناس يقبلها القرآن و

  .النصارى

بني الوحي اإلهلي  ويفرقون، تثبت ِلهذا حديث ضعيف وهذه قصة  يقولواأن عند املسلمني ال مانع و

  ،وذاهذا بني  َيلطونوأصحابه رضوان اهلل عليهم، وال  ×عن أحوال النبي  وبني ما جاء يف السرية

 ةكل األدلة عىل أهنا مضافيملكون  وهمكالم إهلي وهلم هذه قصة مقدسة  الناس ويقولوا َيادعوا وأما أن

  ، فهذا صنيع الكنيسة ال صنيع املسلمني. حمرفة

فها يامذا يضلف ،اإلنجيل إىل يوحنا يضفها اإلنجييل ِلولكن  ،حدثت بالفعلقد أن تكون القصة إذن نع ال ما

 من يأيت بعده؟

   أضافوا اإلحصاا ؟    م ن أن يكون تالميذ يوحنا هم                     أليس من احملتمل فعال 

 : رد من و،       طويل       نا  زمعاش فقد  ،ثريوحنا الرسول تلميذ كمن الطبيعي أن يكون للقديس قالوا أن الوا

ولعله هو الذي  ،كان بعلمهأن ذلك و ،نص اإلنجيل إىل 21يكون تلميذه هم الذين أضافوا اإلصحاح 

  .صاغوا اإلصحاح وهمه عىل تلميذه أمل

، نحن ال ننكر أن يكون ليوحنا تلميذ، لكن أين الدليل عىل أن تلمينقول:   أو أنذه هم الذين أضافوا

هذه جمرد افرتاضات ف ،يشء من ذلكدليل عىل  ىبكل بساطة ال يوجد أدنذلك كان بعلمه أو من إملئه؟ 
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ليس يوحنا أن و ،اإلصحاح مضا  إىل أنكل األدلة تشري و .من هذا املأزق اخلطري روجمن أنفسكم للخ

  .املضيفهو 

   يف العقيدة املسياية      شيئا  خر تؤ وأقدم ت نلأو حذفه  اإلحصاا  إضافةمسألة 

فقد الثقة يف يعلنا نبل  ،غري فقط العقيدة املسيحيةإنجيل يوحنا ال ي إىل 21إضافة اإلصحاح  إننقول: 

 . الكتاب املقدس بالكامل

وعجزتم عن  وهو ما أقمنا عليه الدليلورواج ذلك بني النصارى، ، احدأمكن التحريف يف إصحاح و فإذا

 سفار، ألن حكم اليشء حكم نظريه.التحريف يف بقية اإلصحاحات واألوقوع ، أمكن رده

، وهو ما أقمنا عليه الدليل، ومع ذلك يوجد هذا املحرف يف غالب     فا  حمر 21كان اإلصحاح  وإذا

، وأي ثقة يهااملخطوطات القديمة، سقط االحتجاج هبذه املخطوطات كلها، ودخل الشك عىل كل نص ف

 نصوصها؟! أحدعىل حتريف  -الذي ال تستطيعون رده-ة الدليل تبقى هلا بعد إقام

، وراج التحريف بني النصارى قبل ذيوعه يف املخطوطات القديمة، كام ثبت     فا  حمر 21كان اإلصحاح  وإذا

بالدليل الذين ال تستطيعون دفعه، دل هذا عىل إمكان وقوع التحريف يف كتبكم ورواج ذلك بني سلفكم 

التحريفات يف املخطوطات، وال يصح منكم بعد هذا االحتجاج لصحة يشء بوجوده  األولني، قبل ذيوع

خطوطات، إذ ثبت أهنا ال تفيد صحة يشء، وأن دورها ال يتعدى ترويج التحريفات احلاصلة يف تلك امل

      فعال !

إنكم يف ختبطكم جتوزون أن يكون حتريف اإلصحاح بيد فرد أو مجاعة من سلفكم وفضالئكم يف القرن  بل

م يف أيدهياألول! فهذه شهادتكم أنفسكم عىل سلفكم وفضالئكم، أهنم كانوا يستحلون التحريف ب

ال يتعدى  النصوص التي تقدسوهنا ثم يقولون هذا من عند اهلل ! وتلك شهادتكم عىل أنفسكم، أن دوركم

فني ألجل حتريفهم !                                               إقرار التحريف والثناء عىل املحر 
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  ؟قد وقع الوعد باللقاء يف اجلليل أليس من املمكن أن يكون هذا الظهور 

حيكي ما وعد يسوع      حا  وجدنا إصحا إن، فال غرابة يسوع وعد التالميذ بالظهور يف منطقة اجلليلقالوا: 

  بوقوعه من قبل. 

فقال املال  ملريم املجدلية ومريم  7: 28 متىإنام جاء يف إنجيل  ،يف إنجيل يوحنا      يأت   ِلهذا الوعد نقول: 

ب  أ   و   ] األخرى: ي ا       ذ ه  ت ال         ق وال       عا      ْس  
     ل 
ه     ن  األ     إ          م يذ 

       ن ه  ق د  ق ام  م 
                   . ات  ب ق ك م   ا   ه           م و  و  ي س  ن ه .   إ                    ه  و  ن ا   ت ر  . ه  يل 

                        ىل  اجل  ل 
 ا   ه            

:                ف ق ال  هل  ام  ] وقال يسوع هلم: [.       ل ك ام               ق د  ق ل ت   ا   ن     أ   وع  ب  ا       خت  اف      ال  <         ي س  يت      إل          ق وال   ا          . اذ ه  و  ب وا    ن     أ         خ               ىل  اجل  ل يل     إ             ي ذ ه 

ن ن ي و  ن ا   ي ر  ه   ،َيربنا هبذا اللقاءالذي نفسه  متىفهل هذا ظهور بحرية طربية؟ اإلجابة من إنجيل  [.>                     و 

د      األ   ا   م     أ     و  ]جاء هذا الظهور:  20: 16ففي العدد  ،وبني ظهور بحرية طربية ينهال يوجد أي تشابه بالذي        ح 

.   أ     ث     ي                 ىل  اجل  ب ل  ح     إ               ىل  اجل  ل يل     إ                ف ان ط ل ق وا      ذا               ع رش   ت ل م ي وع  م  ي س  ه  ل ام                    م ر  ه     ر          و  ك وا        أ و  م  ش  ه  ن  ب ع ض 
ل ك  وا ل ه  و  د  ج                      س 
                    . 

م  ق ائ ال :     م           ف ت ق د   ه  ل م  ك  وع  و  ع  <                              ي س 
   د ف 
يل       

    إ 
ع ىل  األ       و 

 
ء ام   الس 

ل ط ان  يف              ك ل  س 
 
        

                 . ت ل م        ر ض  ب وا و  وا                     ف اذ ه  يع  األ       ذ 
        مج  
     م م     

د   م  ع  م           و  اال  ا   ب         وه  م  اآلب  و  .                س  الر وح  ال ق د س  ل م                            ب ن  و  ع  م           و  يع  م     أ         وه 
       ن  حي  ف ظ وا مج  
ص     أ   ا                 ا             ت ك م  ب ه .    ي       و  ه           م ع ك م   ا   ن     أ        و 

ل  األ   ر     إ        ي ام           ك  ه   الد 
 
اء ض 

          ىل  ان ق 
 
    

        <. ني 
   . آم 
     ] 

 َيتلف هذا الظهور وظهور بحرية طربية يف كثري من األمور:

 يف البحر.كان  21اإلصحاح  وظهور يف اجلبل، كان ى    مت   ظهور :املكان

غري ن اثنامنهم و ،سبعة فقطكان ل 21اإلصحاح  وظهورعرش،  حدللتالميذ األ كان ى    مت   ظهور: العدد

 .ذلك منهم لذكر الو كان، إذ     نا  عرش يقي ثنياالالتالميذ وليسا من  ،معروفني

 21اإلصحاح ظهور ال سجود يف و، سجد التالميذ     مت ى يف ظهور : الفعل رد

 .21 اإلصحاحفقط، وال أثر له يف ظهور      مت ىيف ظهور  حوار بطرس ويسوع والتلميذ احلبيب:
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 ر. ت. فرانس ، فلذلك يقولى    مت  عن ظهور طربية. والوعد تم بالفعل يف إنجيل  اخمتلف يقين ى    مت  فظهور 

 ،( ظهورات أخرى ليسوع بعد قيامته من األموات7 ــ 5:  15كو  1) ويسجل كل من لوقا ويوحنا وبولس]

يف اجلليل، وال يمكن  أنه حدث 23 ــ 1: 21فقط يف يو  احدولكن من كل هذه الظهورات وصف ظهور و

وكذلك جاء هذا الوعد يف إنجيل مرقس وحسب النهاية  (1)[وبني الظهورات األخرى ينهأن نخلط ب

 .ةَيتلف عن ظهور بحرية طربي املضافة

 حصاة اإلحصاا على  دليلموت بطرس  نبوءة حتقق. 

:    أ         احل  ق        حل  ق     ا  ] 19ـــ18ة عن موت بطرس يف العدد ءنبو 21جاء يف اإلصحاح  قالوا:        ك ن ت        ل ام  <            ق ول  ل ك 

 ح     أ  
مت  يش  ق  ذ ات ك  و 

اث ة  ك ن ت  مت  ن ط  د      ك ث ر  ح 
                  

خ ت     ي                                 
ن  م ت ى ش 

ل ك  اء . و       ث  ت ش 
           

ن ط ق ك     ي                ك  مت  د  ي د         ف إ ن                     ر  ي م  آخ                          ك  و 

ل ك  ح  
حي  م          و 
اء         ث  ال     ي          ذ   .>        ت ش  ري ا           ق ال  ه  يت ة     أ     ىل     إ      ا       م ش 

      ي ة  م 
ان  م ز م          د  اَّلل   هب      أ       عا               ك  ل ام  ا                     ن  ي م ج  ذ            . و              ق ال  ل ه :  ا           ق ال  ه 

، فتحقق نبوءة (2)    سا  منكو     با  وحيدثنا التاريخ الكنيس أن بطرس مات بالفعل يف روما مصلو [.>         ت ب ع ن ي<أ

 اإلصحاح دليل عىل صحته.

ن بطرس أل، هىعن حدث مَض وانت    ا  تكن هذه نبوءة عن يشء يقع يف املستقبل، بل كانت خرب ِلنقول: 

حني كتب  21كاتب اإلصحاح  إنأي  !اإلصحاح اهذ مات بالفعل قبل عرشات السنني من كتابةكان قد 

 ال أكثر. وعلمه اجلميع يكن يتنبأ بيشء، بل كان حيكي ما حدث بالفعل  ِلعن موت بطرس، 

ن بطرس كان قد مات املسيح هنا العلم اليقني ألوال ريب يف أن يوحنا علم ما قصد ]:    د ىإيقول د. وليم 

  .(3)[كتب بشارته بسننييقبل أن 

                                                           
 .458صـــ  ،شكري( ة، دار الثقافة، )ترمجة: أديب                                       التفسري احلديث للكتاب املقدس ــ إنجيل مت ىر. ت. فرانس،  1

، جممع الكنائس يف الرشق األدنى، تفسري اإلنجيل ــ رشح إنجيل يوحنا الكنز اجلليل يفدي، إكام ذكر ذلك العالمة أوريانوس، انظر: د. وليم  2

324. 

 .325املرجع السابق، صــ  3
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ما كان وما صار ألنه يكتب إنجيله هذا  ثيعلق ق. يوحنا هنا عىل الكالم بحي ] املسكني: متى باأل يقولو

 .(1)[الكنيسة كلها لدي معلومام وصار ذلك 64والقديس بطرس استشهد سنة  تقريبام 95سنة 

من دقتها الرائعة حيث إنه      با  املعني اخلفي هلذه النبوة وربام متعج إىليشري املحرر ] :رايموند براونويقول 

 (2)[من التاريخ بالفعل ءصلب بطرس عىل تل الفاتيكان جز فإنبالنسبة للمحرر 

 ،من إنجيل يوحنا 21إال اإلصحاح      را  مصد انحن ال نعرف هلفيف التقليد املسيحي  ىكانت ترو إن ىوحت

 .فلذلك ال نستطيع التأكد من صحتها

 

                                                           

 .1349ـ صـ  2، دار القديس أنبا مقار ــــ وادي النطرون، جـاإلنجيل بحسب القديس يوحنا: دراسة وتفسري ورشح                األب مت ى املسكني،  1

 .148فكري(، صـــ  ماري، دار األكويني ـ القاهرة، )ترمجة، دراسة تفسريية خمترصة إنجيل يوحنا ورسائله ـرايموند براون،  2
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 21لصاحل اإلحصاا   تتشابها
(1) 

 البعض يرصباقي اإلنجيل بشهادة املتخصصني، عن َيتلف  21نشاء اإلصحاح إأننا ذكرنا أن من بالرغم 

: وجود التلميذ احلبيب بجانب بطرس، وذكروا ،باقي اإلنجيلمع يف ْسد اإلصحاح     ا  أن هنا  تشاهبعىل 

  تعدد الظهورات.وإنكار بطرس الثالثي،  إىل اإلشارةو فكرة الراعي،و

عن كوكب      ئا  ال يعلم شي ذلك يظن أن الذي أضاف اإلصحاح جاء من كوكب املريخ يدعيالذي نقول: 

فهو ينقل أمر طبيعي، يف بعض األفكار الشائعة أو األخبار التي يعلمها اجلميع فوجود التشاهبات  !األرض

عن مسألة بحثنا فهي  أما .التقليد املسيحيمن ناجيل األخرى أو لديه من قبل سواء من األ ةمعروف     صا  قص

 علومات! بعض املجمرد تشابه االختالف ال ينفيه ني، وهذا سلوباألف اختال

كاتب لكن زبدي>  بنياكله < هه يف إنجيلييطلق عىل نفسه وأخ ِلأن يوحنا اختالف األسلوبني مثاله و

 ،هذا يدل عىل اختالف الكاتب، فلعادة يوحنا وأسلوبه يف بقية اإلنجيل     فا  خال يلقبهام هبذا 21اإلصحاح 

 .موضعها اخلاص هبا من بحثنا هذاالتي تكلمنا عنها يف  بني اإلنشاءيناالختالفات أمثلة من  هذا غريإىل 

 21 يف اإلجنيل لصاحل اإلحصاا  خريةشهادة اجلماعة األ 

ذ  ]: 24صاحب هذا االعرتاض بالعدد يستدل  ي  ا     ه  و  الت ل م يذ  ال ذ  ه                          ه  ذ   ا         د  هب  ذ         ي ش  ك ت ب  ه  ن ع ل م  ا              و     ن     أ               . و 

ق   اد ت ه  ح  ه  يدل عىل كتابته  ، وهذادقهوتقول هذا هو التلميذ <يوحنا> وتص اجلامعة هنا تشهد :ويقول[ .                 ش 

 .لإلصحاح

 نقول: 

مضاف باتفاق نفسه هذا العدد بل  ،اإلصحاح مضاف كام ذكرنا من قبل عىل أن العدد يدل هذا – 1

  .اجلميع

                                                           
 .114، دار املرشق بريوت، )ترمجة: األب حليم عبد اهلل(،صــ قراءات يف إنجيل يوحنااألب دوناسيان مال اليسوعي،  1
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د يشهن          ونجهل م   ،التلميذ انجهل هذ -بكل بساطة-ألننا  ؛العدد ليس يف صالح صحة اإلصحاح – 2

كيف نؤمن و. دقهحتى نحكم عىل مدى ص                               هو شاهد جمهول ال نعلم عنه شيئا  ف .فالكل جماهيل ،بذلك

نعلم أن "ن هم الذين يتكلمون بصيغة اجلمع                             ن هو القائل هنا، وال نعلم م            ال نعلم م   بشهادة شاهد جمهول؟

 .    ما  ، فالقائلون جمهولون متا"شهادته حق

  !كام تزعمون؟     عا  يذكر اسمه عىل اإلنجيل تواض ِلمع أنه  د هلايشهيمكن ليوحنا أن يذكر نفسه و هل – 3

 .ا حقبأهنوكيف حكم عىل شهادته  ،عاين وشهد ين هو الذ           يبني لنا م   ِل النص – 4

من الكاتب جمموعة  إىل أناملتكلم يتحدث بصيغة اجلمع، وهذا يشري  نإإذ  ؛ضدهمنفسها اجلملة  – 5

 .    دا  واح     دا  األشخاص وليس فر

 هو الذي أضاف اإلحصاا ؟ يوحنا املانع أن يكون ما 

 اإلصحاح!  ويضيفمن األموات  يقومأن مشكلة صغرية فقط: إال ! وال توجد مشكلة ال يوجد مانع 

 21من املستحيل أن يكون يوحنا نفسه هو الذي كتب اإلصحاح واإلصحاح أضيف بعد موت يوحنا، 

وغريها من األدلة املذكورة  ،اخلامتة املنطقيةو ،اإلنشاءاختالف و ،التناقضاتو ،منها: موتهلعدة أسباب 

 إىلوأكرب دليل عىل ذلك تربير موته الذي أفزع اجلامعة اليوحناوية التي اضطرت  ؛وغريها يف الدراسة

 إضافة اإلصحاح!

 ؟21لصاحل اإلحصاا        دليال  هل تعد اخلامتات الوهمية يف إجنيل يوحنا 

هذه  إحدى 20فمن املمكن أن تكون خامتة اإلصحاح  ،اخلامتات الومهيةبإنجيل يوحنا معروف قالوا: 

  .يسقط دليل اخلامتة املنطقيةبذلك و ات،اخلامت

دليل  إىلال حتتاج      دا  ضحة جاخامتة و 20له، فخامتة اإلصحاح ئقال ومهي هذا الكالم جمرد افرتاضنقولك 

  .جمرد افرتاضفهي اخلامتات الومهية  أما ،ا خامتة منطقيةإىل أهنيشري 
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 خامتة ومهية 10هناية اإلصحاح  إن قيل: التي يزعموهناذه اخلامتات الومهية هل                    عزيزي القارئ مثاال  إليك 

ــ 41نصها  اوهذ ق ال وا:    ي     ل     إ      ت ى    أ     ف  ] :42 ــ ري ون  و 
ث                   ه  ك 
ن        إ ن  <           ا        ي وح 

  ِل 
ل  م      ن  ك 

ل ك  ة  و  د 
اح             ي ف ع ل  آي ة  و 

           
ن   ا                          ع ن   ا                ق ال ه  ي وح 

ذ   ان  ح   ا     ه  ا           ك  . .>     ق  ن ا    ه 
ري ون  ب ه 

ث           ف آم ن  ك 
          

            ] 

بل أين الصلب والقيامة؟ فأين باقي أعامل يسوع؟  وإال، هذا النص أن يكون خامتة لإلنجيلال يصلح 

ان   ] يقول: 11اإلصحاح و ك  ان     إ          و  ي         ن س  ن  ب       ضا       م ر 
ر  م  ع از 

و  ل  ه        و 
          

ن ي     ي             ع 
        ت 
ر ث   ا   م   م ر ي م  و 

ن  ق ر ي ة 
                   م 

           
ه     أ   ا  

ت     خ 
 [ .ا    

 .21افرتاضات لتربير إضافة اإلصحاح إال هي  وإنكام يدعون، خامتة ومهية  تليس فمن الواضح أهنا

ودعوى  .القول يف املبحث اخلاص هبا يهاوقد فصلنا ف ،فهي يف غاية الوضوح 20خامتة اإلصحاح  أما

زق أمن م روجنظريات للخباألدق: هي  أو ،يهاال دليل عل الباحثنيجمرد افرتاضات من اخلامتات الومهية 

 .عىل نص اإلنجيل عرب الزمان تاإلضافات والتعديال

 ومهية وتربيرات صبيانية. ججفال تضحكوا عىل أنفسكم وتضلوا مئات املاليني من النصارى بح

 21ضد اإلحصاا      يا                          اختالف اإلنشاء ليس دليال  قو 

فرتة وتغري فربام كتبه بعد  ،                                            = األسلوب ليس دليال  عىل أن الكاتب ليس هو يوحنا اختالف اإلنشاء قالوا:

  ه.أسلوب

 نقول: 

  .جمرد افرتاض ال دليل عليهدعواكم  – 1

 !عىل اختالف الكاتب ةمن األدلة املهم ،صل إىل التناقضيكاد يي ذال ،األسلوب تغري – 2

 ؟21ال تستطيع الكنيسة حذف اإلحصاا   ملاذا 

عاجزة هي  !        الت حريفوال تستطيع أن حتذ  هذا  ،ومتلك كل األدلة عليه ،مامهاأ         الت حريف ىالكنيسة تر

جيل يوحنا وإنفمنذ القدم  ،غريه            ال متلك شكل   -بكل بساطة- األهن ؛بالتحريفألتباعها  الترصيحعن 
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ه مضا  ِف وقت الحق وبغري يد الكاتب األصيل، إىل أنمع أن كل األدلة تشري  ،21ينتهي باإلصحاح 

 ، ويقولون من املستحيل حتريفه.    يا  إهل     يا  وحو     سا  مقد     ما  مع ذلك يؤمنون به ويعتربونه كلو

                                                  ليس عندنا أي وصول واقعي تارُييا  أو الهوتيا إىل الرب  ]:ثيودور سيليانوبولوس  ويقول ِف ذلك األب

 ( 1)[املتجسد وبشارته إال عرب هذه الوثائق املكتوبة التى جتسد التقليدات الشفوية املكتوبة للمسيحية األوىل

ء صحيح أم خطأ   وال أجد أصدق من وصف القرآن                                                             فالنصارى ال يملكون إال هذا حتى لو كان حمرفا  سوا

والضلل هو العدول عن  .(2)الذين تركوا احلق عىل جهل وضلل أي: ،نوم ضالبأهنالكريم للنصارى 

النصارى يظنون أن هذا  ةذ  النصوص املحرفة تاركحتأن  تستطيعبالتحريف وال  تقرهنا  فالكنيسةاحلق، 

م ال يقرؤونكذلك ووحي من اهلل وهو ليس   !العوا

نكفتي ِبذا القدر ِف عرض هذه االعرتاضات ِف كل األدلة تشري أن اإلصحاح مضا  كام ذكرنا وهذه 

 من هذه الورطة.   روجمن النصارى للخ ةصبياني تاالعرتاضات ما هي إال تربيرا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نية برصى، العهد اجلديد نظرة أرثوذكسيةثيودور سيليانوبولوس،  1 ن ملكي(، صــ ، مطرا  .54)ترمجة: أنطوا

 .39، مؤسسة الرسالة، صــ سري الكريم الرمحن ِف تفسري كلم املنانت ،عبد الرمحن نارص السعدي 2
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 ةـــاخلامت

بام ال يدع  يهاثبتنا فأالكثري، والوقت  هداجلالتي استغرقت من  هذه الدراسة مع هااوبعد رحلة طويلة عشن

 باعرتاف اجلميع وذكرنا األدلة عىل ذلك وأشهرها: 21حتريف اإلصحاح  للشك      جماال  

 اخلامتة املنطقية لإلنجيل. .1

 اختالف أسلوب اإلصحاح. .2

 تناقضات اإلصحاح. .3

نا قدر دورد ،سيحيةمن الكتب املكل ذلك بأدلة  ى،ومت ،ولامذا ،ن الذي أضاف اإلصحاح   م   وذكرنا

إال  21دار يف بالك حول اإلصحاح  سؤالال يوجد  وأظن أنهاملستطاع عىل بعض االعرتاضات. 

 . 21 اإلصحاح عنتفصيل كل يشء  يهافف ،اإلجابة عنه يف هذه الدراسة ووجدت

أعلم أنه ستخرج عرشات الردود عىل هذه الدراسة مشحونة بمئات صور الربديات واملخطوطات 

من      صا  ن اآلباء الذين اقتبسوا  نصوبل مع قائمة م ،21جد هبا اإلصحاح التي يو والرتمجات القديمة

 ،عزيزي القارئ االختيار ولك واألدلة الداخلية ضده، ،اإلصحاح، وهذا كله مردود عليه يف الدراسة

 احلق الذي تراه.   عبتامن الطرفني، و األدلةقوة نظر ا أمامك،فالقضية 

حول النصوص املحرفة بيشء  يضةمستفلدراسة      دا  جا     حا  مفتا هذه الدراسة تكونأسأل اهلل أن ويف اخلتام: 

تكون  حتىالتساؤالت،  نواإلجابات ع         الت حريفوأسباب  يهاوذكر كل األدلة عل ،والتفصيل من التوسع

 احلق. نللباحثني ع     حا  ن تكون مفتاأو ،للباحثني والدراسني املتعمقني     عا  مرج

 

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتو
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 واملراجع املصادر

 .2010، دار الكتاب املقدس، طبعة ترمجة الفاندايكالكتاب املقدس،  .1

 .)ترمجة اآلباء اليسوعيني( ، دار املرشق بريوت،الرتمجة اليسوعية الكتاب املقدس،  .2

 .لبنان ــ، جامعة الروح القدس الكسليك ترمجة البطريركية الامرونيةالعهد اجلديد،  ــالكتاب املقدس  .3

 ، منشورات املكتبة البولسية.الرتمجة البولسيةالكتاب املقدس، العهد اجلديد،  .4

، الدار الكاثوليكية املرصية، الرتمجة الكاثوليك طبعة اآلباء املرسلني اليسوعينيالكتاب املقدس،  .5

 م.1937بريوت عام 

 .م1833، عن النسخة املطبوعة يف رومية، عام طسترمجة رجارد واالكتاب املقدس،  .6

 .، مجعية الكراريس الربيطانيةالعهد اجلديد مع حواش وشواهدالكتاب املقدس،  .7

 .، دار الكتاب املقدسالعهد اجلديد باخللفيات التوضيحيةالكتاب املقدس،  .8

اآلبائية بالقاهرة، ، املركز األرثوذكيس للدراسات ، رشح إنجيل يوحناسكندريالقديس كريلس اإل .9

 .)ترمجة: د. نصحي عبد الشهيد(

، املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية تفسري إنجيل لوقاسكندري، كريلس اإلالقديس  .10

 .بالقاهرة، )ترمجة: د. نصحي عبد الشهيد(

، دار نوبار للطباعة، إعداد أوغسطينوس رشح إنجيل يوحناالقديس يوحنا ذهبي الفم،  .11

 الربمويس.

 ، نسخة إلكرتونية.عىل إنجيل يوحنا قيتفسري املرشالفرج ابن العربي،  أبو .12

، تبسيط إلنجيل القديس يوحنا قيتفسري املرشغريغوريوس يوحنا أبو الفرج ابن العربي،  .13

 ميخائيل مكيس إسكندر، مكتبة املحبة. رشيدياكونوتعليق األ
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، منشورات  متىإنجيل  التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد ميشال نجم )مرتجم(، باأل .14

 .جامعة البلمند

، التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد إنجيل مرقسميشال نجم )مرتجم(،  باأل .15

 منشورات جامعة البلمند.

، منشورات ــ إنجيل لوقا ــ(، التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس د. ميشال نجم )مرتجم .16

 جامعة البلمند.

العهد اجلديد  ــالتفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس )مرتجم(،  ميشال نجم باأل .17

 ، منشورات جامعة البلمند.)إنجيل يوحنا(

، التفسري املسيحي القديم العهد اجلديد أعامل الرسلميشال نجم )مرتجم(،  باأل  .18

 منشورات جامعة البلمند.

 ، دير األنبا مقار. : دراسة وتفسري ورشحمتىاإلنجيل بحسب املسكني،  متى باأل .19

 ، دير األنبا مقار.اإلنجيل بحسب مرقس: دراسة وتفسري ورشحاملسكني،  متى باأل .20

 ، دير األنبا مقار. اإلنجيل بحسب لوقا: دراسة وتفسري ورشحاملسكني،  متى باأل .21

 ، دير األنبا مقار.ورشحاإلنجيل بحسب يوحنا: دراسة وتفسري املسكني،  متى باأل .22

 ، مطبوعات إيلز.العهد اجلديد ـالتفسري الكامل للكتاب املقدس ، نريمتى ه .23

 ، دار الثقافة.التفسري العريب املعاِص للكتاب املقدس)حمرر(،  د. ق. أندريه زكي إسطفانوس .24

 ، دار منهل احلياة.اينبستتفسري الكتاب املقدس فاندايك الجون ما  آرثر،  .25

، بيت تندل للنرش، )ترمجة: وليم وهبة التفسري التطبيقي للكتاب املقدسلفني، جمموعة مؤ .26

 وآخرون(.
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 ، دار الثقافة.اخللفية احلضارية للكتاب املقدس العهد اجلديدكينر،  س. كريج. .27

، بيت عنيا، )ترمجة: مراد ، موجز أسفار الكتاب املقدس اجلزء الثالثجون نيلسون داريب .28

 فارس وآخرون(.

 ، دار الثقافة، )ترمجة: د. فهيم عزيز(.ومرقس متىتفسري العهد اجلديد إنجييل باركيل، وليم  .29

 دار الثقافة، )ترمجة: الدكتور عزت زكي(. ،تفسري العهد اجلديد بشارة يوحنا ،باركيلوليم  .30

 للنرش. خوة، دار األتفسري إنجيل يوحنامني مويس، أهالل  .31

، جممع الكنائس يف الرشق رشح إنجيل يوحنا ــالكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل دي، إد. وليم  .32

 األدنى.

ــالكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل د. وليم إدي،  .33 ، جممع والثانية رشح رسالتي كورنثوس األوىل ـ

 الكنائس يف الرشق األدنى.

دار  ،اجيل األربعة()األن العهد اجلديد ـتفسري الكتاب املقدس للمؤمن ونالد، اكدوليم م .34

 اإلخوة للنرش.

 جلنة خالص النفوس للنرش. رشح إنجيل يوحنا، ـكنوز املعرفة  فؤاد حبيب، .35

املوصل، العراق،  ــ، مركز الدراسات الكتابيةاإلنجيل بحسب القديس يوحناالن مرشدور، أ .36

 بيوس عفاص(. باأل)ترمجة 

النور، )تعريب: رهبنة دير مار ، منشورات إنجيل يوحنا قراءة وتعليق، ريامأندره سك .37

 جرجس احلرف(.

القاهرة،  ـ، دار األكويني دراسة تفسريية خمترصة ـإنجيل يوحنا ورسائله رايموند براون،  .38

 )ترمجة، ماري فكري(.
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 ، األنبا رويس بالعباسية.اإلنجيل بحسب يوحناتادرس يعقوب ملطي،  .39

 .بالعباسية، األنبا رويس اإلنجيل بحسب مرقستادرس يعقوب ملطي،  .40

، األنبا رويس أهل كورنثوس إىل الرسول األوىل رسالة بولستادرس يعقوب ملطي،  .41

 .بالعباسية

، نسخة إلكرتونية، )ترمجة: القس رياض مذكرات التلميذ احلبيب ورسائلهد. بوب أتيل،  .42

 قسيس(.

 ، نسخة إلكرتونية.تفسري إنجيل لوقا لوقا املؤرخد. بوب أتيل،  .43

 ، نسخة إلكرتونية.والثانية كنيسة مضطربة كورنثوس األوىل إىلرسائل بولس د. بوب أتيل،  .44

 ، بطريركية األقباط األرثوذكس.كورنثوس إىل تفسري الرسالة األوىل ،د. موريس تاورضوس .45

ــالعهد اجلديد  ـالتفسري احلديث للكتاب املقدس ر. أالن كول،  .46  ، دار الثقافة،إنجيل مرقس ـ

 برسوم(.)ترمجة: نجيب إلياس 

، دار الثقافة، )ترمجة: إنجيل لوقا ــالتفسري احلديث للعهد اجلديد القس ليون موريس،  .47

 نيكلس نسيم(.

)ترمجة: شوقي  ،، دار الثقافةالتفسري احلديث للكتاب املقدس سفر الرؤياليون موريس،  .48

 .غطاس(

 كنيسة مار مرقص.، تفسري رسائل بولس ـ نسيةاملوسوعة الككهنة وخدام كنيسة مار مرقص،  .49

 .، كنيسة العذراء بالفجالةتفسري سفر الرؤياأنطونيوس فكرى،  .50

 .، بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرةمفتاح العهد اجلديدس الثاين، وتوارض .51

 ، املكتبة البولسية.دارسات يف إنجيل يوحنا ـ    ا  الكلمة صار برشبولس الفغايل )منسق(،  .52
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 باأل)ترمجة:  ، دار املرشق بريوت،إنجيل يوحنا يفقراءات دوناسيان مال اليسوعي،  باأل .53

 .حليم عبد اهلل(

 ، املكتبة البولسية.قراءات يف إنجيل يوحنابولس الفغايل،  .54

 ـ، مركز الدراسات الكتابية من أجل إيامن جاد اإليامن بحسب القديس يوحناكارلو مارتيني،  .55

 ألبري أبونا(. باألاملوصل، )ترمجة: 

، منشورات النور، العهد اجلديد بولس ومرقس إىلمدخل بولس نديم طرزي،  باأل .56

 .تعريب: نقوال أبو مراد

، دار املرشق بريوت، ترمجة: بولس دليل إىل قراءة اإلنجيل كام رواه مرقسجان دلورم،  .57

 .الفغايل

، ورشح ةإنجيل ربنا يسوع املسيح للقديس مرقس دراسجان ماسون اليسوعي،  باأل  .58

 لطباعة األوفست، )ترمجة: منصور الفرنسيسكاين(. االحتاد

 ، دار بيبليا للنرش، )ترمجة: بولس الفغايل(.اإلنجيل بحسب القديس مرقسجا  هريفيو،   .59

، كنيسة السيدة العذراء دراسة موسعة يف إنجيل مرقسفؤاد واصف،  يشوالقس بي .60

 .بالعصافرة

مركز الدراسات  ،مرقس اإلنجييليسوع الذي من الناِصة بقلم إميل بوامار،  ــماري  .61

 .بيوس عفاص( باألالكتابية، )ترمجة: 

 ، دار املرشق بريوت.تكوين األناجيلفاضل سيداروس اليسوعي،  باأل .62

، الرشق املسيحي للنرش، )ترمجة: بيشوع أصول تقاليد اإلنجيلبريجر جري هاردسن،  .63

 جرجس(.
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العراق،  ـ، منشورات مركز الدراسات الكتابية قراءة يف العهد اجلديدجان بريري وآخرون،  .64

 بيوس عفاص(. باأل)ترمجة: 

 ، املكتبة البولسية.إزائية األناجيل األربعةبولس الفغايل وآخرون،  .65

ــ، دار املرشق أضواء عىل البنى األدبية يف األناجيلرياض يوسف داود،  .66  بريوت. ـــ

 دار املرشق بريوت، )ترمجة: باسيل فوزي(.، اإلنجيل إىلمن األناجيل أتيان رشبنتييه،  باأل .67

  .، املكتبة البولسيةإنجيل لوقا يسوع يف أورشليمبولس الفغايل،  .68

 .، منشورات املكتبة البولسيةإنجيل مرقس بشارة يسوع املسيحبولس الفغايل،  .69

، معهد فالديمري الرويس نيويور ، رسالة اإلنجيل يف املفهوم األرثوذكيسجورج كرونك،  .70

 .القمص إشعياء ميخائيل( )تعريب:

 .، دار سالم للنرشالنص حتت الفحصلفونس، أد. مار   .71

، دار رسالتنا للنرش، )ترمجة دراسة األناجيل اإلزائيةإي. يب. ساندرز، مار جريت دافيس،  .72

 .باسم سمري فرج(

، ه(أمثال> يسوع يف 1تأمالت يف إنجيل ربنا يسوع املسيح )جزء<س، بسرتس سليم لكري .73

 املكتبة البولسية.منشورات 

 .ةي، املكتبة البولسالكتاب املقدس إىلاملدخل بولس الفغايل،  .74

 ، دار الثقافة.الكتاب املقدس إىلاملدخل حبيب سعيد،  .75

 .بريدي( ىند ، دار الثقافة، )ترمجة:قصة الكتاب املقدسوآخرون،  ـــف. بروس  .76

 .مرص ـ، دار الكتاب املقدس ، تقديم الكتاب املقدسالدكتور عبد املسيح إسطفانوس .77

 .، دار جملة مرقسالكتاب املقدس نفكرة شاملة عرهبان دير األنبا مقار،  .78
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 .خوة، مكتبة األوحي الكتاب املقدسيوسف رياض،  .79

 .، الرابطة الكتابيةمقدمات يف الكتاب املقدسبولس الفغايل،  .80

، دار وحتى اليوم تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوينستيفن م. ميلر وروبرت ف. هوبر،  .81

 .الثقافة، )ترمجة: وليم وهبة(

 .، األنبا رويس بالعباسيةخمطوطات الكتاب املقدس بلغته األصليةشنودة ماهر إسحاق،  .82

 .، مجعيات الكتاب املقدسالكتاب املقدس إىلاملرشد جمموعة مؤلفني،  .83

 .، بريوت املطبعة األمريكانيةقاموس الكتاب املقدسد. جورج بوست،  .84

 ، مكتبة العائلة.قاموس الكتاب املقدس)حمرر(،  مللكعبد ابطرس  .85

، مجعية الكتاب املقدس، املحيط اجلامع يف الكتاب املقدس والرشق القديمبولس الفغايل،  .86

 .املكتبة البولسية

 ، دار الثقافة.دائرة املعارف الكتابية)حمرر(،  وليم وهبة بباوي .87

 .، املكتبة البولسيةالعهد اجلديد مع شهود عديدين تعرف إىلبولس الفغايل،  .88

، مكتبة دار الكلمة، )ترمجة: صموئيل رؤية علوية لألسفار املقدسةجريج دي. ألريت،  .89

 .حنا( رييخ

)ترمجة:  دار سالم للنرش والتوزيع، ،التفسري عند اآلباء الرسوليني واملدافعنيجوزيف تريج،  .90

 .د. عادل زكري(

 .، دار الثقافة، )ترمجة: ندى بريدي(كتابك املقدسفهم ا، داريل آرون .91

 ، النارش املؤلف.، آباء القرن الثاين والكتاب املقدسجورج عوض إبراهيم .92
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)ترمجة: ماري  ، دار األكويني،وجواب حول الكتاب املقدس سؤال 101رايموند براون،  .93

 فكري(.

، شخصية يسوع أيعيدون اخرتاع، إم جيمس سوير، دانيا يب والس، يجي إد كومزوسك .94

 .مركز مورغان للنرش واإلعالم، )ترمجة: سامى رشدي مرجان(

، دار املرشق بريوت، )ترمجة: صبحي قراءة الكتاب املقدس إىلدليل سطفان رشبنتييه، إ .95

 محوي اليسوعي(.

)ترمجة: جرجس القس  ، دار بيبليا للنرش،العهد اجلديد إىل، دليل سطفان رشبنتييه وآخرونإ .96

 موسى(.

 جرجس(. شويبي، دار رسالتنا للنرش، )ترمجة: التاريخ واإلنجيليس. إتش. دود،  .97

 .بمريوط ـ، دير الشهيد مار مينا مرشد العهد اجلديدعادل قزمان،  .98

ب جوزيف، د. فنيس هيا، دار الثقافة، )ترمجة: د. إالعهد اجلديد إىلمدخل جون درين،  .99

 (.نقوال

 .دار الثقافة، )ترمجة: نكلس نسيم سالمة(، يسوع واألناجيل األربعةجون و. درين،  .100

 للنرش. خوة، مكتبة األاألناجيل األربعةيوسف رياض،  .101

 .، دار القديس يوحنا احلبيب للنرشالعهد اجلديد إىلاملدخل دكتور موريس تاورضوس،  .102

 .)ترمجة: بيار فرنسيس( ، دار منهل احلياة،مقدمة للعهد اجلديدديفيد أ. ده سيلفا،  .103

 .، دار الثقافةالعهد اجلديد إىلاملدخل فهيم عزيز،  .104

 بريوت. ـ، دار املرشق النقد الكتايب إىلمدخل رياض داود  .105
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ــ)كتاب مقدس  موسوعة اخلادم القبطي)مرشف(،  البابا شنودة الثالث .106 ــ ، كنيسة عهد جديد( ــ

 .املطرية ــالشهيد العظيم مار جرجس 

دار الثقافة، )ترمجة: د. فنيس  ؟يسوعاإلنجيل بحسب بولس هل فهم بولس ديفيد وينهام،  .107

 .نقوال(

 .، دير سيدة النرصاألعامل والرسائل املنحولةإسكندر شديد )مرتجم(،  .108

 .، دير سيدة النرصاملنحولة األناجيل إسكندر شديد )مرتجم(، .109

، مركز روايات اآلالم والقيامة حسب األناجيل األربعةبييو بنوا الدومنيكي،  باأل .110

 .بيوس عفاص( باأل)ترمجة:  العراق، ـــالدراسات الكتابية، املوصل 

 ـــ، مركز الدراسات الكتابية، املوصل الكنيسة التي ورثناها عن الرسلريموند بروان،  .111

 .العراق، )ترمجة: املطران جرجس القس موسى(

 .امرالرسيان الع، مكتبة دير قيامة املسيح يف فكر اآلباء)مقدم(،  األنبا متاؤس .112

صبحي محوي  باأل، دار املرشق بريوت، )ترمجة: املسيح قامإسطفان رشبنتييه،  باأل .113
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 كتب للمؤلف

 (لتحميل مبارشةلضغط عىل عنوان الكتاب ا      فضال  )

  دراسة نقدية حول كاتب إنجيل يوحنا

 (رسالة إهلنا ليس إهلكم. )الرد عىل افرتاه لبيب ميخائيل عامتنزيه رب العاملني 

 من الذى حرف الكتاب املقدس؟

 نشيد اإلنشاد بني جمهولية الكاتب وإباحية السفر

 قد قانونية سفر رؤيا يوحنان

 )شهادات بالوثائق النادرة من كتب األرثوذكس والكاثوليك( حترف الكتاب املقدس الربوتستانت

 فآمنت …الكتاب املقدس أتقر

 حتريفات الهوتية وترشيعية من أجل الكنيسة

 19:28القول السديد يف حتريف نص التعميد متى 

 )قديم( يدة املسيحيةخواطر أثرية حول العق

 !مقال: بل هو حمرف

 يكخطأ جغرايف يثبت حتريف الكتاب املقدس وهيدم ترمجة الفان د

 ر مدونتي الشخصية                                       وللمزيد من املقاالت واملواضيع اإلسالمية ز   
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 واحلمد هلل رب العاملني
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