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 الجزء األول  -زانية تتحدى من يثبت أصالتها 

 رداً على بحث زانية تتحدى لفادي ألكسندر 

 بقلم العبد الفقير إلى هللا أبو المنتصر شاهين الملقب بـ التاعب 

 

يعاا أعمالنا ,   نا ومن ـت ترفره , ونعوب باهلل تعالى من ـشرور أنفـس تعين ب  ونـس الحمد هلل نحمده , ونـس

فال ُمـض  ل  , ومن يـُضل  فال هادي ل  , وهللا ي يهدي القوا اللالمين , وأـشهد أ  ي إل  من يهده هللا 

ال    ول  , وصـفي  من  لق  و ليل  , بلر الرـت هد أ  محمداً عبده ورـت ري  ل  , وأـش إي هللا وحده ي ـش

هاده حتى  وأدى األمانة , ونصـــأل األمة فكهللاـــ  هللا ب  الرمة , ومحى الللمة , وياهد ف  هللا ح  ي

 آتاه اليقين .

 

أَ  » َهادَأِ  َمَواِا َواألَْرِ  َعاِلَم الْرَيِْب َوالهللاَـّ َر السَـّ ِِ َرافِيَ  فَا نَْت تَْحكُُم  اللَُّهمَّ َربَّ ِيبَْرائِيَ  َوِميَكائِيَ  َوإِتـْ

ِ  ِمَن الْ  ا اْ تُِلَ  فِـي ِدنِى ِلمـَ ِ  يَْلتَِلفُوَ  اهـْ انُوا فِـي ا اـَ ََ فِيمـَ اِد اُ  إِلَى  بَيَْن ِعبـَ ــَ ِدى َمْن تهللَاــ ِ بـِِِبْنـَِ  إِنَـَّ  تَهـْ َح  

ٍِ ُمْستَِقيٍم    «ِصَرا

 

 ثم أما بعد ؛

 

 الذي هو دتتورنا ومنهج حياتنا ؛ الكريم   يقول هللا عز وي  ف  اتاب

َ َي يُِحُب اُ َّ ُمْلتَاٍل فَُلوٍر     ََ ِللنَّاِو َوَي تَْمِف فِ  اأْلَْرِ  َمَرحاً إِ َّ  َّ ْر َ دَّ ع ِ ــَ ]لقما  :   َوَي تُصـ

18 ] 

ــى  ــري  الذي أ ري  ااماا أبو عيس ف    261والدارم     262وأبن ماية    2866وف  الحديث الهللا

َمْن    », أ  رتـول هللا صـلى هللا علي  وتـلم  ال : ف  مسـنده    1673تـننهم وااماا أحمد إبن حنب   

َِ بِِ  ُوُيوهَ النَّاِو إِلَيْ ِ  ِر فََهاَ  أَْو يَصــْ ُ النَّاَر  َِلََب الِْعلَْم ِليَُجاِرَى بِِ  الْعُلََماَ  أَْو ِليَُماِرَى بِِ  الســُ  أَدَْ لَ ُ  َّ

 لجامع.ف  صحيأل ا  6158)صحيأل( انلر حديث ر م:   تحقي  األلبان  «.
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 ۞ الجزء المختلف على أصالته :
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

يدعى النقاد و ينقل عنهم المسللللمبأ  قأ  الللة المزأن الزانية التى ى زش رى  للللا ن القدي     • 

   غيز اصيلة رى الكتاب المقدس. 11 – 1:  8يبحنا  

النص محل اللبهة هب االصحاح الثامن من انجيل يبحنا من العدد االول الى العدد الحادى علز    • 

.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

, فقد  اا األتـتاب فادي األمين    53:   7ف  الحقيقة يا فادي , الجز  الرير أصـي  هو من إنجي  يوحنا 

بتجاه  هذا النص , رغم أن  دا   ف  إِار القصـة وهو من مـمن الجز  مح  البحث , ا   نريد 

 يوحنا بدو  هذه النصوص اي  تيكو  :أ  نقوا بعم  بسيط حتى إنجي   

 

Joh 7:40  .» فكثيرو  من الجمع لما تمعوا هذا الكالا  الوا: »هذا بالحقيقة هو النب 

Joh 7:41  آ رو   الوا: »هذا هو المسيأل«. وآ رو   الوا: »ألع  المسيأل من الجلي  يأت ؟ 

Joh 7:42  لت  اا  داود فيها يأت  المسيأل؟« ألم يق  الكتاب إن  من نس  داود ومن بيت لحم القرية ا 

Joh 7:43  . فحدث انهللاقاق ف  الجمع لسبب 

Joh 7:44  .واا   وا منهم يريدو  أ  يمسكوه ولكن لم يل  أحد علي  األيادي 

Joh 7:45  »فجا  اللداا إلى رؤتا  الكهنة والفريسيين. فقال هؤي  لهم: »لمابا لم تأتوا ب ؟ 

Joh 7:46    :لَْم يَتََكلَّْم  َطُ إِنَْساٌ  هََكذَا ِمثَْ  هَذَا اِانَْساِ «.  أََياَب الُْلدَّاُا« 

Joh 7:47    يِسيُوَ : »أَلَعَلَّكُْم أَنْتُْم أَيْضاً  َدْ َملَلْتُْم؟  فَأََيابَُهُم الْفَر ِ

Joh 7:48   يِسي ِيَن آَمَن بِِ ؟  أَلَعَ َّ أََحداً ِمَن الُرَؤَتاِ  أَْو ِمَن الْفَر ِ

Joh 7:49    .» ٌَولَِكنَّ هَذَا الهللاَّعَْب الَِّذي يَ يَفَْهُم النَّاُموَو هَُو َملْعُو 

Joh 7:50    :َاَل لَُهْم نِيقُوِديُموُو الَِّذي َياَ  إِلَيِْ  لَياْلً َوهَُو َواِحدٌ ِمنُْهْم  

Joh 7:51    »َمابَا فَعََ ؟ ِْ يً َويَعِْر  »أَلَعَ َّ نَاُموَتنَا يَِديُن إِنَْساناً لَْم يَْسَمْع ِمنْ ُ أَوَّ

Joh 7:52  .» ِأََيابُوا: »أَلَعَلََّ  أَنَْت أَيْضاً ِمَن الَْجِليِ ؟ فَت ِْف َوانْلُْر! إِنَّ ُ لَْم يَقُْم نَبِ ٌّ ِمَن الَْجِلي 

Joh 8:12  ضـــا  ائال: »أنا هو نور العالم. من يتبعن  فال يمهللاـــ  ف  الللمة ب   ثم المهم يســـوي أي

 يكو  ل  نور الحياأ«.

Joh 8:13    .»ًِلنَفِْسَ . َشَهادَتَُ  لَيَْسْت َحق ا يِسيُوَ : »أَنَْت تهللَْاَهدُ   فَقَاَل لَ ُ الْفَر ِ

Joh 8:14   َِهادَت َهدُ ِلنَفْسـِ  فهللَاـَ ويُ: »َوإِْ  اُنُْت أَشـْ َح ٌّ ألَن ِ  أَْعلَُم ِمْن أَيَْن أَتَيُْت َوإِلَى أَيَْن    أََياَب يَسـُ

ا أَنْتُْم فالَ تَعْلَُموَ  ِمْن أَيَْن آتِ  َويَ إِلَى أَيَْن أَبْهَُب.    أَبْهَُب. َوأَمَّ

Joh 8:15    .ًا أَنَا فَلَْسُت أَِديُن أََحدا  أَنْتُْم َحَسَب الَْجَسِد تَِدينُوَ  أَمَّ

Joh 8:16   ُنُْت أَنَا أَِديُن فَدَيْنُونَتِ  َح ٌّ ألَن ِ  لَْسُت َوْحِدي بَْ  أَنَا َوا ُب الَِّذي أَْرَتلَنِ .  َوإِْ  ا 

Joh 8:17   . َرُيلَيِْن َح ٌّ  َوأَيْضاً فِ  نَاُموِتكُْم َمْكتُوٌب: أَ َّ َشَهادَأَ 

Joh 8:18  .» ِأَنَا هَُو الهللاَّاِهدُ ِلنَفِْس  َويهللَْاَهدُ ِل  ا ُب الَِّذي أَْرَتلَن 
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ــين المكتوبين باللو    ــلم , و م بالتد ي  ف  النصـ ــيح  وأ   المسـ ــديق  المسـ ا رأ الكالا اامالً صـ

األحمر , إب أ  القـصة  د تم إ تحامها وـتط هابين النـصين , القـصة بك  بـساِة أ  يـسوي النـصاري  

يتكلم ببعض الكالا فكثيرو  من الجمع ـ الوا عـن  أـن  نب  , ـفا تل  علـي  بين الجموي بين مؤـيد    ـاا 

ومعار  لنبوت  , حتى  ال يســوي للجموي الملتلفة أن  هو نور العالم إلى آ ر االم  , النصــوص  

 على هذا السياق ممتاز يداً ومنطق  .

 

 ؟  52:   7أ بعد النص  إنلر ا   مابا حدث , ه  يمكن إمافة القصة مباشر

 

Joh 7:52    .» ِأََيابُوا: »أَلَعَلََّ  أَنَْت أَيْضاً ِمَن الَْجِليِ ؟ فَت ِْف َوانْلُْر! إِنَّ ُ لَْم يَقُْم نَبِ ٌّ ِمَن الَْجِلي 

Joh 8:1   . ِيْتُو ا يَسُويُ فََمَضى إِلَى َيبَِ  الزَّ  أَمَّ

 

اَ حوار   ذا , هـن اً أ  يكو  الحوار هـك ا بنقول ليس منطقـي بين الجموي اي  إنتهى الحوار ؟ زي ـم

 بالبلدي المولد اتفض وا  واحد روح بيت  ؛

 

Joh 7:53  . ِِفََمَضى اُُ  َواِحٍد إِلَى بَيْت 

 

هكذا تنته   صـــة الجدال ونســـتطيع أ  نبدأ  صـــة يديدأ , فومـــع تـــيناريو و صـــة يديدأ وه   

 المعروفة بقصة المرأأ الزانية ؛

 

Joh 8:1    ا يْتُوِ . أَمَّ  يَسُويُ فََمَضى إِلَى َيبَِ  الزَّ

Joh 8:2    .ثُمَّ َحَضَر أَيْضاً إِلَى الَْهيَْكِ  فِ  الُصبأْلِ َوَياَ  إِلَيِْ  َيِميُع الهللاَّعِْب فََجلََس يُعَل ُِمُهْم 

Joh 8:3    ا أَ َاُموهَا فِ  الَْوَتِط يِسيُوَ  اْمَرأَأً أُْمِسَكْت فِ  ِزناً. َولَمَّ  َو َدََّا إِلَيِْ  الَْكتَبَةُ َوالْفَر ِ

Joh 8:4  لَ ُ: »يَا ُمعَل ُِم هَِذِه الَْمْرأَأُ أُْمِسَكْت َوِهَ  تَْزنِ  فِ  بَاِا الِْفعِْ      َالُوا 

Joh 8:5    »َوُموَتى فِ  النَّاُموِو أَْوَصانَا أَ َّ ِمثَْ  هَِذِه تُْرَيُم. فََمابَا تَقُوُل أَنَْت؟ 

Joh 8:6   بُوهُ ِلَكْ  يَكُوَ  لَُهْم َما يهللَاْـ فَُ  َوَااَ    َالُوا هَذَا ِليَُجر ِ ويُ فَانَْحنَى إِلَى أَتـْ ا يَسـُ تَكُوَ  بِِ  َعلَيِْ . َوأَمَّ

 يَْكتُُب بِِِْصبِِعِ  َعلَى األَْرِ .  

Joh 8:7   َيً بِح ا اْتتََمُروا يَْسأَلُونَ ُ انْتََصَب َو َاَل لَُهْم: »َمْن َااَ  ِمنْكُْم باِلَ َ ِطيٍَّة فَلْيَْرِمَها أَوَّ  َجٍر!«  َولَمَّ

Joh 8:8    . ِثُمَّ انَْحنَى أَيْضاً إِلَى أَْتفَُ  َوَااَ  يَْكتُُب َعلَى األَْر 

Joh 8:9   تُُهْم َمائُِرهُْم تُبَك ِ ِمعُوا َوَاانَْت مــَ ا تــَ ا هُْم فَلَمَّ يُو ِ  َوأَمَّ َ َرُيوا َواِحداً فََواِحداً ُمبْتَِدئِيَن ِمَن الهللاــُ

 .  هُ َوالَْمْرأَأُ َوا ِفَةٌ فِ  الَْوَتطِ إِلَى ا ِ ِريَن. َوبَِقَ  يَسُويُ َوْحدَ 

Joh 8:10    ُوي ــُ َب يَســ ــَ ا انْتَصــ َوى الَْمْرأَأِ فَلَمَـّ ــِ ا: »يَا اْمَرأَأُ أَيَْن هُْم أُولَعـَِ     َولَْم يَنْلُْر أََحداً تــ  َاَل لَهـَ

 الُْمهللْاتَكُوَ  َعلَيِْ ؟ أََما دَانَِ  أََحدٌ؟«  

Joh 8:11  .»ًفَقَالَْت: »يَ أََحدَ يَا َتي ِدُ«. فَقَاَل لََها يَسُويُ: »ويَ أَنَا أَِدينُِ . ابْهَبِ  َويَ تُْلِطعِ  أَيْضا 

 

 

 

بـاألحمر  أتمنى من اـ   ـارأ أ  يالح    المويودأ  , الكلمـاا  بـاللو  األحمر  المويودأ  الكلمـاا 

تومـأل تماا الومـوح أ  الجميع انصـرِ , نقول مرأ أ رى بالبلدي المولد اتفض وا  واحد روح 

 بيت  , انلر إلى النص التال  تماما ً ؛
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Joh 8:12   ًويُ أَيْضـــاً  َائاِل لَِم. َمْن يَتْبَعْنِ  فالَ يَْمهللاـــِ  فِ  اللُلَْمِة بَْ   : »أَنَا هَُو نُوُر الْعَاثُمَّ َالََّمُهْم يَســـُ

 يَكُوُ  لَ ُ نُوُر الَْحيَاأِ«.  

 

, األمر    52:  7من هم الذين المهم يسوي ؟ أرأيتم ا   ؟ هذا الكالا بقية الحوار المويود ف  يوحنا  

 وامأل ولن أِي  ف  هذا الجز  .

 

ا أ  الجز  الملتل    دَّعم االمـن ــور    12:    8إلى    53:    7فـي  هو من  ا   حتى نـُ ــنعر  صــ تــ

الملطوِاا ثم ـتنقوا بطرح با   الردود على بحث األـتتاب المحترا فادي ألكـسندر ... اونوا معنا  

 ؛
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 66البردية 
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 75البردية 
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 الملطوِة السينائية
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 الملطوِة الفاتيكانية
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 واشنجطو  ملطوِة 
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رأ    52:   7هذه ه  الملطوِاا المتاحة لنا صـورها , األمر وامـأل للجميع , النص   :   8بعده مباـش

 ؛  12

 

ــتاب فادي المحترا الناو بالجه  فعلي  هو أويً أ  يدرو ييداً ويعلم عن ما   إب   ب  أ  يرم  األتــ

 يتكلم  ب  أ  يتكلم .

 

 القاة :۞ المخطبطاش التي ال تحتبي على 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 قأ النص هذا غيز مبجبد رى   انين انتقادهم هذا على جهل مد ع ال يبجد اال رى عقبلهم رقط ,   • 

,    45, البزديلة    75, البزديلة    66و هى البزديلة    ثملاأ مخطبطلاش , النلاتيكلانيلة  , السللللينلا يلة 

   السكند ية , االرزايمية , واشنطن.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

والنقـد اتـاب  الجـديـد  العهـد  أابر علمـا   بروو متزير  إلى االا  يـا فـادي  يقول عن    إنلر  مـابا 

الملطوِاا الت  ي تحتوي على  صــــة المرأأ الزانية , ولنقوا بعد هذه الملطوِاا لنرى ه  هم 

 ثمانية فقط أا ي ؟
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The text of the New Testament : It's Transmission Corruption and 

Restoration 

Second Edition By Bruce M. Metzger Page 223 

 

 
 

 المقطع غير مويود ف  أفض  الملطوِاا اليونانية : ه  غير مويودأ ف  التريمة : 

 (p66 , p75   ,  , אB , L , N , T , W , X , Δ , Θ , Ψ , 33 , 157 , 565 , 892 , 1241  

) 

ــكندرية والملطوِة ا فريمية غير مجديين ف  هذه النقطة , ولكن على األريأل أ    الملطوِة السـ

ة ف  الر وق المفقودأ لتحتوي المقطع   افـي ا احتوا المقطع , أل  المســـــاـحة غير ـا وي واـحدأ منهـم

عن    باامـافة إلى با   النصـوص . السـيريانية القديمة والعربية من تاتيا  ي يعطيا  أي معلوماا

ة المويودأ   يطا . أيضـاً الكتب المقدـت المقطع , وه  أيضـاً غير مويودأ ف  أفضـ  ملطوِاا البهللـا

ف  المكنائس القبطية القديمة ي تحتوي على المقطع , حيث أ  النسلة الصعيدية والنسلة األ ميمية  

تحتوي المقطع   والبحيرية القديمة تفقد المقطع . بعض الملطوِاا األرمينية والجوريية القديمة ي

 . ف  الررب المقطع غير مويود ف  النسلة الجوثكية والعديد من الملطوِاا الالتينية القديمة .  

 

 ملطوِة على أ   تقدير . 35فلنقم ا   بعد الملطوِاا الت  ي تحتوي على النص :  

 

الزانية من  وما دمنا  د يعنا بكالا بروو متزير عن الملطوِاا فلنأت  بحكمة على  صــة المرأأ  

 نفس المريع الساب  أعلى الصفحة ؛
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 11:   8 - 53:   7ف  الو ت نفس  الـ بريكوب الذي غالباً ما يطبع اـ يوحنا 

 ال د أأ يحكم عليه  قنه دخيل على اإلنجيل الزا ع 

 

هذا هو حكم بروو متزير أابر علما  العهد الجديد ف  علم دراتــة الملطوِاا والنقد النصــ  ,  

ــتحقاق أنها   ــة الت  حكم عليها ف  النهاية بجدارأ وات ويا  بالملطوِاا الت  ي تحتوي على القص

  صة د يلة على اانجي  الرابع , إنجي  يوحنا .
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 ۞ القاة ري نسخ العلماء :
 

 نسلة نست  آيند القصة موموعة بين أ واو  • 

Nestle-Aland 26th/27th edition Greek New Testament 

http://www.sacred-texts.com/bib/gnt/joh008.htm  

 

 ااصدار الثالث القصة موموعة بين أ واو UBSنسلة العهد الجديد اليونانية   • 

Greek New Testment UBS 3rd Edition 
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 نسلة وتت اوا وهورا اليونانية حذفت القصة اامالً :  • 

THE GREEK NEW TESTAMENT: WESTTCOTT-HORT 

 

 

 

 رغم أ  األتتاب فادي  ال ف  بحث  أ   صة المرأأ الزانية مويودأ ف  نسلة وتت اوا وهورا

 

 ونسلة الكتاب المقدو األ بار السارأ اانجليزية تضع  صة المرأأ الزانية بين أ وا  • 

 Good News Bible – Second Edition © 1992 by American Bible Society 

 

 النسلة اانجليزية القياتية تضع  صة المرأأ الزانية بين أ واو  • 

English Standard Version 

The earliest manuscripts do not include 7:53–8:11 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=7&version

=47  

 

 النسلة األمريكية القياتية تضع  صة المرأأ الزانية بين أ واو  • 

New American Standard Bible 

Later mss add the story of the adulterous woman, numbering it as John 7:53-

8:11   

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=7&version

=49  

 

 لمرأأ الزانية بين أ واونسلة القر  الجديد تضع  صة ا  • 

New Century Version 

Some of the earliest surviving Greek copies do not contain 7:53—8:11 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=7&version

=78  
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 النسلة العالمية الجديدأ تضع هامف يمي  يداً   • 

New International Version 

The earliest and most reliable manuscripts 

and other ancient witnesses do not have John 7:53-8:11 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=7&version

=31  

 

 نسلة الحياأ الجديدأ تضع هامف يمي  يداً   • 

New Living Translation 

The most ancient Greek manuscripts do not include John 7:53–8:11 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=7&version

=51  

 

 ۞  زدية إيجا تبأ :
 

 ام  مع بردية إيجرتو  ؛ف  الحقيقة األتتاب فادي ألكسندر اا  حريص يداً وهو يتع

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

, صلللاعقة على  ل االربال التى    و التى تعبد للقزأ االول الميالدى,   Egerton زدية ايجزتبأ   • 

 تقبل  قأ القاة ليست أصيلة.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

د  اً ويـب ادي , حتـم ارأ الـع , إب أ  الـق داً  ة إيجرتو  يـي دا تعريـف  لبردـي ا ألوا علـي  ـع ة أـن ف  الحقيـق

ــيلن أ  بردـية إيجرتو  ه    ــحيأل ـبِيـماي  تــ ِـة للكـتاب المـقدو , وـهذا غير صــ بردـية أو ملطو

  66العلما  , وهذه  د تكو  صـــاعقة على رأو ا  مســـيح  يقرأ , إب أ  تـــياق الكالا مع البردية 

ة   المرأ إب أ     75والبردـي ـب ــحيأل  امهـما ولكن ـهذا غير صــ ة إيجرتو  ف  نفس مـق د يلن أ  بردـي فـق

ــت من  بردـية إيجرتو  بردـية انجـي  منحول مج هول ي يعلموا اُنهـِ  على وـي  اـلدـ ة والبردـية ليســ

ــتق  منـها العال  نص الكـتاب ؛ هذا رابط فـي  يميع المعلوـماا   ملطوِاا الكـتاب المـقدو الت  يســ

 عن البردية :

 

http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Egerton_home.html   

Papyrus Egerton 2 is a codex fragment of an unknown gospel, found in 

Egypt and published in 1935/1987. It is one of the oldest known fragments 

(around 200), it is neither "heretical" nor "gnostic", it seems to be almost 

independent of the synoptics and it represents a johannine tradition 

independent of the canonical John. Additionally it tells us an otherwise 

unknown miracle story! 
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، ويدا ف  مصـــر والت  نهللاـــرا    ملطوِة إنجي  مجهوليز  من    2بردية إيجرتو   التريمة : 

ا( ، ه  ليـست هرِو ية أو غنوـصية  200. ه  من أ دا القـصاـصاا المعروفة )1935/1987ف  

. وباامـافة    وه  تمث  تقليد يوحناوي مسـتق  عن يوحنا القانون ، تكاد تكو  مسـتقلة عن اازائية 

 وفة !إلى أنها تروي لنا  صة معجزأ غير معر

 

نهللاــأأ المســيحية األولى ف   -الجز  الثان    -انلر أيضــاً إلى هذا المريع : موتــوعة آبا  الكنيســ   

 48صـ -مصر  

ــرا بردـية ف  ـعاا   ــيح  ـهاا   1935وـ د نهللاــ منتاللللف القزأ الثلاني  ي يتـعدى ـتاريـل  لنص مســ

 .  إلنجيل أ ب زيني غيز معزوفوه  شذراا    الميالدي

 

  ائمة يميع ملطوِاا الكتاب المقدو للعهد الجديد :هذا رابط يحتوي على  

http://www.bibletranslation.ws/manu.html  

 

ه  نجد ف  هذا الرابط بردية إيريتو  ؟ بالطبع ي , ه  يجوز أ  أبهب إلى ملطوِة انجي  توما  

ــهد ب  على تحري  ــتهللاـ نص ف  الكتاب المقدو ؟ ه  من األاادمية والحيادية بمكا  أ  أبهب   وأتـ

إلى ملطوِاا رؤيا بطرو المكتهللاــفة ف  نجع حمادي أل ول أ  الكتاب المقدو محرِ ؟ لن يُقب  

من  , ولكن األتــتاب فادي ألكســندر فع  هذا , بصــرِ النلر عن ما تحتوي  الملطوِة , ي يجوز  

 . لألتتاب فادي ااتتديل ب 
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 هذا نص االا فادي عن ملطوِة إيجرتو  :

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 يضع هذين الجزأين الكلماا التالية : 

 

  

 اى 

Teacher 

Go and sin no more 

 

الكالا  بال فى الكتاب المقدو؟ ربما فى انجي  يوحنا؟ فى ايصحاح الثامن؟ العدد  ه   رأا هذا 

 الحادى عهللار؟

ἡ δὲ εἶπεν· ου ̓δείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησου ͂ς· ου ̓δὲ ἐγώ σε κατακρίνω· 

πορεύου καὶ ἀπὸ του ͂ νυ ͂ν μηκέτι ἁμάρτανε 

 

 «.ابْهَبِ  َويَ تُْلِطعِ  أَيْضاً «. فَقَاَل لََها يَسُويُ: »ويَ أَنَا أَِدينُِ . َتي ِدُ »يَ أََحدَ يَا 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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تاب فادي بتللي  المة )  كال  ( والمت  )  -   اا األـت ميكيت  ( و )  -  ديداـت

  - أمارتين  ( ؛ 

 

ــة ف  ث ــة ف  البردية , رغم  أن  فعالً لم يق  أ  القصـ م يقوا بِيحائ  أ  هذا دلي  على ويودأ القصـ

 البردية ويضع النص اليونان  والعرب  :

 

Joh 8:11 η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε αυτη ο ιησους ουδε εγω σε 

κατακρινω πορευου και μηκετι αμαρτανε 

Joh 8:11    ابْهَبِ  َويَ تُْلِطعِ  أَيْضاً «. فَقَاَل لََها يَسُويُ: »ويَ أَنَا أَِدينُِ .  َتي ِدُ فَقَالَْت: »يَ أََحدَ يَا.» 

 

ـــتاب ـفادي ي ـيدري ـما يقوا بتلليـل  إب أ  الـمة )   أوديس ( ي تعن    -  ουδειςبرض النلر أ  األتــ

ــهد هللا أن  ي أ ول هذه   ــيد وأ  اليونان  المقاب  لكلمة إبهب  غير ملل  ف  النص اليونان  , يهللاـ تـ

اا وأ المسلمين  التعليقاا تفا راً ولكن  لو رأيت ام من مرأ تكلم األتتاب فادي بصفا ة وتكبر على  

ورـماهم  ـبالجـه  الـمد ع أاثر من مرأ فعلى الجميع أ  يعلم من هو الـجاـه  وأعوب ـباهلل أ  أاو  من  

 الجاهلين , هكذا يكو  التللي  الصحيأل ؛

 

Joh 8:11 η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε αυτη ο ιησους ουδε εγω σε 

κατακρινω πορευου και μηκετι αμαρτανε 

Joh 8:11    َويَ تُْلِطعِ  أَيْضاً «. فَقَاَل لََها يَسُويُ: »ويَ أَنَا أَِدينُِ . ابْهَبِ  َتي ِدُ فَقَالَْت: »يَ أََحدَ يَا.» 

 

ديداتـــكال  ( وي أعلم لمابا   -  didaskaleرغم أ  األتـــتاب فادي لم يق  لنا أين تويد هذه الكلمة ) 

 اا بالتللي  على المة تيد , إلى أ  هذه الكلمة وردا ف  إنجي  يوحنا ااصحاح الثامن فعالً وإليكم  

 النص اليونان  والعرب  ؛

 

Joh 8:4 λεγουσιν αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληφθη επαυτοφωρω 

μοιχευομενη 

Joh 8:4   هَِذِه الَْمْرأَأُ أُْمِسَكْت َوِهَ  تَْزنِ  فِ  بَاِا الِْفعْ ِ   ُمعَل ِمُ  َالُوا لَ ُ: »يَا 

 

أنهى فادي االم  عن بردية إيجرتو  إلى الحد الذي ومـعت  لكم وترَ ا  مسـيح  ومسـلم يسـرح 

فادي من االم  , ولكن ـتوِ نوـمأل ما يريده فادي ؛ فقد  ال فادي ف   بليال  ليـص  إلى ما يقـصده

يز  آ ر من بحث  أن   ـصد من وـمع  لبردية إيجرتو  أ  ااتب البردية اا  يعرِ القـصة فعالً ,  

ولكن لن نســـب  األحداث , إبا اُن ا متفقين على أ  البردية ي تحتوي على  صـــة المرأأ الزانية فمابا  

ــتاب فادي و اا  تحتوي إباً ؟ إ ــعها األتـ ــفحة البردية الت  ومـ ليكم النص اانجليزي لما تحتوي  صـ

 بالتعليم عليها ؛
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 ]...[And behold, a leper coming to him, says: "Teacher Jesus, while traveling 

with lepers and eating together with them in the inn, I myself also became a 

leper.* If therefore you will, I am clean". 

And the Lord said to him: "I will, be clean". 

And immediately the leprosy left him. And Jesus said to him: "Go show 

yourself to the priests and offer concerning the cleansing as Moses 

commanded and sin no more  "]...[  

 

ــى البرص  ونلر أبرص  ادا إلي  و التريمة :  ــفري مع مرمــ ــوي المعلم ، إثنا  تــ ال ل  : "يســ

والرب  ".  وإ  أردا تقدر أ  تطهرن وتناولت الطعاا معهم ف  الحانة ، أصــبحت نفســ  أبرصــاً . 

ــوي".  أريد , فاِهر: "  ال ل  ــ  . فقال ل  يسـ ــ  للكاهن و دا  : "  وللو ت ِهر برصـ ابهب أر نفسـ

 وي تلطئ أيضاً" .  القربا  الذي أمر ب  موتى

 

ا   نقول أين  رأا ـهذا الكالا ف  الكـتاب المـقدو من  ـب  ؟ مويود ف  ثالـثة أـنايـي  انلر إلى ـهذا 

 الجدول الجمي  ؛
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 القاة ري إنجيل متى :

Mat 8:2    إ  أردا تقدر أ  تطهرن وإبا أبرص  د يا  وتجد ل   ائال: »يا تيد.» 

Mat 8:3     وللو ت ِهر برص «.  أريد فاِهر: » ائالفمد يسوي يده ولمس. 

Mat 8:4  انلر أ  ي تقول ألحد. ب  ابهب أر نفســـ  للكاهن و دا القربا  الذي  : »فقال ل  يســـوي

 شهادأ لهم«.  أمر ب  موتى

 

 القاة ري إنجيل مز   :

Mar 1:40  « : أ  تطهرن إ  أردا تقدر فأتى إلي  أبرص يطلب إلي  ياثيا و ائال ل»! 

Mar 1:41     أريد فاِهر: »و ال ل فتحنن يسوي ومد يده ولمس.» 

Mar 1:42    بهب عن  البرص وِهر  وهو يتكلمفللو ت. 

Mar 1:43  فانتهره وأرتل  للو ت 

Mar 1:44    ابهب أر نفـس  للكاهن و دا عن تطهيرَ ما أمر  و ال ل : »انلر ي تق  ألحد ـشيعا ب

 شهادأ لهم«.  ب  موتى

 

 ة ري إنجيل لب ا :القا

Luk 5:12    واا  ف  إحدى المد . فِبا ري  مملو  برصا. فلما رأى يسوي  ر على ويه  وِلب

 «.يا تيد إ  أردا تقدر أ  تطهرن إلي   ائال: »

Luk 5:13     وللو ت بهب عن  البرص«.  أريد فاِهر: » ائالفمد يده ولمس. 

Luk 5:14  «  ــاه أ  ي يقول ألحد. ب ــ  للكاهن و دا عن تطهيرَ اما أمر  فأوصـ امض وأر نفسـ

 شهادأ لهم«.  موتى

 

أين القصـــة ف  إنجي  يوحنا ؟ أين مقاب  هذه القصـــة ف  إنجي  يوحنا ؟ ... غير مويود , ي يويد  

ــتـنداً على بردـية إيج رتو  اـلذي  مـقاـب  ف  إنجـي  يوحـنا , أـنا ا   أ ول أ  إنجـي  يوحـنا محرِ مســ

يمث  فكر يوحناوي , ه  يقب  فادي ؟ بالطبع ي , القصـة المكتوبة ف  بردية إيجرتو  ليسـت لها أي  

ــاِ ف  نهاية الجملة المتيى وي   ــة المرأأ الزانية من  ريب أو من بعيد ومعنى أن  أمـ عال ة بقصـ

 من تــيد فال يعن  أ   تلطئ أيضــاً أو اتــتلدا المة ديدتــكال  بديً من المة ايريو , أي معلم بديً 

الكاتب اا  يعرِ  صة المرأأ الزانية , ب  تعن  أن  اا  يعرِ  صة األبرص المذاورأ ف  الثالثة  

 أنايي  األ رى , متى ومر س ولو ا , ولم تُذار ف  إنجي  يوحنا ؛

 

    ؛ف  الحقيقة تريير األلفاظ ليست يديدأ على ااتب بردية إيجرتو  والدلي  ما تأعرم  عليكم ا
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ــ -نهللاأأ المسيحية األولى ف  مصر   -الجز  الثان    -موتوعة آبا  الكنيس    , إاماي بعد    49و  48ص

 ما ومعناه ف  األعلى :

 

 
 

هذا دلي  واـمأل على أن  القـصص نفـسها مويودأ ولكن يـصيرها بأـتلوب ملتل  غير المعروفة ف  

ديداتـكال  بديً من ايريوو أو يضـي  وي تلط   أيضـاً  األنايي  القانونية , فعندما يسـتلدا المة  

ف  نهاية القصــة ليس لنا أ  نســتررب أو نعتر  أو نقول أن  يقصــد  صــة أ رى , إب أ  صــياغة  

ــة ف  األنايـي  الثالثة ملتلـفة , فـما بال  لو ويدا ف  إنجـي  أبواريف  مجهول ؟ أظن األمر   القصــ

ت اب فادي أ  الحرِ يقت  , فال تتمـس  بالحرِ ب  أ  القصـة  ا   وامـأل يداً , وأريد أ  أبار األـت

منقول  مومـوعاً وليـست حرفياً , فليس ل  الح  أ  تتمـس  بكلماا بعينيها ما داا من الوامـأل يداً  

لك  إنســا  الصــرير  ب  الكبير مدي التطاب  الكبير ف  معلم القصــة المذاورأ ف  بردية إيجرتو   

 نايي  الثالثة القانونيين .و صة األبرص المذاورأ ف  األ
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 : 66۞ البزدية 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

و انا اؤمن اأ هذا النص البيزنطى هب   تعبد الى عا لة النص البيزنطىهذل البزدية  االسلللاس ,   •

النص االصلللللى للعهد الجديد و اأ  تبة االسللللنا   تببا ما رى النص البيزنطى و لي  رى النص  

 السكند ى.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

اـب  ؛ نص العـهد ال الم بروو متزير ف  اـت ــكـندري    66ـجدـيد , أ  البردـية يقول الـع نص ملتلط تــ

 وغرب  .

 

The text of the New Testament : It's Transmission Corruption and 

Restoration 

Second Edition By Bruce M. Metzger Page 40 
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يح  ل  إيمان    أن  ي د   لنا فيها فك  مـس اللاص بالكتاب المقدو , ولنكم   أما  ضـية إيمان  فهذا ـش

 االا األتتاب فادي ؛

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

, رلب  اأ هذا هب النص    و هى نقطة لي  لها اى معنىالحظ وجبد نقطة رى منتاللللف النص ,   •

   .ألأ ال معنى لها وال للجملة السا قة لها او التى  عدهاالطبيعى لما  اأ للنقطة وجبد  

, و  هلذا ننتهى من الزد على    انله يعلم  قاللللة المزأن الزانيلةاأ نلاسللللخ البزديلة يبد اأ يخبزنلا    •

 شبهة عدم وجبد القاة رى هذل البزدية.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

هذا الكالا تعجبت ل  يداً , فكالا فادي معناه أ  ااتب الردية اا  يعلم القصـة لكن  لم يكتبها , واأن   

تــبحا  هللا العليم , ما هذا   -أنا عارِ القصــة بس مف هكتبها   -يلرج لنا لســان  اغاظتنا ويقول  

؟ ما معنى أ  يكو  الناتـ  يعرِ شـ   ولكن ي يكتب  ؟ ه  هو تحري  مع تـب   الكالا السـلي   

ااـصرار والترـصد ؟ ولكن افانا من هذه األفكار الـسليفة , ولند   إلى الكالا المهم , األـتتاب فادي  

يقول أ  النقط  ليسـت لها أي معنى , ولكن  أ ول أنها نقط  تعلن نهاية نص فاصـلة بين نص ونص  

ــ   ِبيع  يدا ومويود ف  الملطوِة  أو حتى ف واصــ  بين الكلماا ف  الجمل  الواحدأ , وهذا ش

 من بدايتها إلى نهايتها ؛
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 انلر إلى النص اليونان  والفواص  المويودأ فيها ؛

 

Greek New Testament (Majority Text) 

Joh 1:1 ᾿Εν α ̓ρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν 

ο ̔ Λόγος .   

Joh 1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν .  

Joh 1:3 πάντα δι᾿ αυ ̓του ͂ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αυ ̓του ͂ ἐγένετο ου ̓δὲ ἕν ὃ 

γέγονεν .   

Joh 1:4 ἐν αυ ̓τω ͂ͅ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φω ͂ς τω ͂ν ἀνθρώπων·  

Joh 1:5 καὶ τὸ φω ͂ς ἐν τῇ σκοτία ͅ φαίνει, καὶ η ̔ σκοτία αυ ̓τὸ ου ̓ κατέλαβεν .   

Joh 1:6 ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεου ͂, ὄνομα αυ ̓τω ͂ͅ 

᾿Ιωάννης·  

Joh 1:7 οὗτος ἦλθεν ει ̓ς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ του ͂ φωτός, ἵνα 

πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αυ ̓του ͂ .  

Joh 1:8 ου ̓κ ἦν ἐκει ͂νος τὸ φω ͂ς, α ̓λλ᾿ ἵνα μαρτυρήση ͅ περὶ του ͂ φωτός .   

Joh 1:9 ῏Ην τὸ φω ͂ς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον ει ̓ς 

τὸν κόσμον .   

Joh 1:10 ἐν τω ͂ͅ κόσμω ͅ ἦν, καὶ ο ̔ κόσμος δι᾿ αυ ̓του ͂ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος 

αυ ̓τὸν ου ̓κ ἔγνω  . 

Joh 1:11 ει ̓ς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οι ̔ ἴδιοι αυ ̓τὸν ου ̓ παρέλαβον .   

Joh 1:12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αυ ̓τόν, ἔδωκεν αυ ̓τοι ͂ς ἐξουσίαν τέκνα Θεου ͂ 

γενέσθαι, τοι ͂ς πιστεύουσιν ει ̓ς τὸ ὄνομα αυ ̓του ͂ ,  

Joh 1:13 οἳ ου ̓κ ἐξ αι ̔μάτων, ου ̓δὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, ου ̓δὲ ἐκ θελήματος 

α ̓νδρὸς, ἀλλ᾿ ἐκ Θεου ͂ ἐγεννήθησαν  . 
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فاصــلة , هناَ فواصــ  مهملة ولكن األغلبية مويودأ ,    18صــفحة واحدأ من البردية تحتوي على  

 النسلة اليونانية ؛ا   , انلر إلى النص ف  

 

Joh 7:52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αυ ̓τω ͂ͅ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; 

ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τη ͂ς Γαλιλαίας ου ̓κ ἐγήγερται  . 
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( تر يم , أين العالمتين البا يين ؟ ف  الصــفحة    punctuationالنص يحتوي على ثالث عالماا ) 

 الت   بلها ؛

 

 
 

 ؛ 51والنص ر م  52ها هما العالمتين مويودين , ونقط  فاصلة بين النص ر م 

 والحمد هلل رب العالمين .
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( وهذا أيضــاً ما يقول  هذا المو ع الرائع    punctuationإب  فالنقل  لها معنى وه  عالمة تر يم ) 

 المتلصص ف  الدراتاا النقدية ؛

 

http://www.bible-researcher.com/papyrus66.html  

Below is an image of page NB (52) of Papyrus 66, a codex of John's Gospel 

from about AD 200. The text begins in the middle of the word εραυνησον 

("search") in John 7:52. On the second line the sentence ends with a 

punctuation mark and is immediately followed by Παλιν ουν αυτοις 

ελαλησεν ο Ις ("again Jesus spoke to them") in 8:12, omitting the Story of 

the Adulteress  . 

 

ف  صـورأ من صـفحة  التريمة :  , ملطوِة انجي  يوحنا يريع    66من البردية   NB-52ف  األـت

ة  200إلى عـاا   ــ  الـم دأ من منتصــ يـب ا    εραυνησονا . النص  ف  .    52:    7أي يبحثف  يوحـن

ــ ثم المهم يسوي أيضاً ف  السطر الثان  الجمل  تنتح  بعالمة تر يم ويتبع مباشرأ ب بدو     12:   8ـــ

 . بار  صة المرأأ الزانية

 

 : 75۞ البزدية 
 

ــأ  ـهذه البردـية هرا  ـما بـعده هرا  وي حول وي  وأ إي ـباهلل العل  العليم , يتكلم   ـما ـ اـل  ـفادي بهللاــ

 عن الرق الذي يحتوي على القصة فيقول ؛

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

و لكن تم جميع االحزف الُملبنة  الزمادى رى الجدول  االعلى هى غيز واضحة رى نص البزدية    •

اسللللتنباطها من الناللللبو التى حبلها. و هذا لم يحدا رى  ل البزدية عدا هذا الزلر هذا الزل  

اليمين العليلا نجلد حلدا  طع رى الزل     لالتحلديلد هب البحيلد التلالف من علدن اوجله , من النلاحيلة 

   تسبب رى رقداأ تسبب رى رقداأ عمبد من الزل  طبل هذا القطع.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ــليـم  منـها  رق ,   98لـنا لـها    75ي أدري مابا أ ول عن هذا الكالا الـفار  , البردية    58الر وق الســ

 رق ف  حالة رائعة والبا   ممزق مقطع .

 

 اامالً مرفوعاً بجودأ ييدأ : 75من ي يصد ن  فليد   على هذا الرابط الذي يحتوي على البردية 

 papyrus/p753arb.net/Manuscripts/-http://www.sheekh 
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 وهذه عينة من الر وق المدمرأ ؛
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ي أعلم اي  اتب فادي ما اتب  تابقاً وي يسعن  إي أ  أ ول , ي حول وي  وأ إي باهلل العل  العليم  

, حســبنا هللا ونعم الواي  , تــوِ تُســأل يا فادي عن ا  من أمــللت  بكتابات  هذه , نســأل هللا العفو  

 والعافي  .
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-------------------------------------------------------------------------------- 

نسللللتخلص من هلذا اأ نص القالللللة غيز مبجبد  سللللبلب التعز  لعلدن انبا  من القطع رى    •

المخطبطة و تزتكز  لها رى الز ن االسللللنل من المخطبطة و الذى ال يمكن  قى حال من االحبال  

رتكبأ نهاية االصلحاح السلا ع و االصلحاح   طع من المسل  نرزا لللكل و نبعية القطع ,  اأ يكبأ

  .الثامن  ق مله غيز مبجبد نتيجة هذا القطع

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 فيما يقول  األتتاب فادي ؛توِ أ وا بومع صورأ الملطوِة مرأ أ رى من أعلى للنلر 
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رغم ويود القطع واألماان الممز ة نســتطيع أ  نعرِ أين نهاية ااصــحاح الســابع ولكن المفايعة  

 ما ومع  فادي ف  بحث  ؛

 

 
 

الجز  المويود ف  المربع األحمر هو المويود ف  ـصورأ الملطوِة الت  عرـمتها تماماً , النص  

 .  12:   8بعده مباشرأ    52:   7

يح  أ  الجز  مح  البحث مويود ف  أعلى الصـــفحة وليســـت مويودأ ف  أتـــف  الصـــفحة اما  

يدع  األتـتاب فادي , صـراحة ي أدري مابا أ ول , ثم بعد ا  هذا الكالا الفار  يأت  األتـتاب فادي  

 ويرم  المسلمين بالجه  , حسبنا هللا ونعم الواي  .

 هللا عز وي  ...إنتلروا الجز  الثان   ريباً بِب  

 

 الحمد هلل الذي بنعمت  تتم الصالحاا 
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