
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  نفي أصالة الفاصلة اليوحناوية

  التاعب الملقب بـ أبو المنتصر شاھينبقلم العبد الفقير إلى هللا 

م!ن يھ!ده هللا ف!. ، ونع!وذ ب!ا� تع!الى م!ن ش!رور أنف!سنا وم!ن س!يئات أعمالن!ا ، ونستعين به ونستغفره ، الحمد � نحمده 
ِمضل له  ًلي!ا مرش!دا وم!ن ي!ضلل فل!ن تج!د ل!ه و، ُ ً ًوأش!ھد أن محم!دا عب!ده ، وأش!ھد أن : إل!ه إ: هللا وح!ده : ش!ريك ل!ه ، ّ
، ومح!ى الظلم!ة ، فكشف هللا به الغمة ، ونصح اAمة ، وأدى اAمانة ، َّبلغ الرسالة ، وصفيه من خلقه وخليله ، ورسوله 

وكلمته ألقاھا إل!ى م!ريم وروح ، د هللا ورسوله وأشھد أن عيسى ابن مريم عب، وجاھد في هللا حق جھاده حتى آتاه اليقين 
  .منه 

  ثم أما بعد ؛

ُاللھم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السَّموات واAرض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا  « َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََّ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ َّ
َفيه يختلفون ُ ِ ِ َِ ْ ٍ اھدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تھدى من تشاء إلى صراط مستقيم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّْ ُْ ٍ َ ََ ُِ ِ ُِ َ ْ َْ ََ َ َ ََّ ْ ِْ   ).١٨٤٧-صحيح مسلم(»ْ

في البدء يجب علينا أن نوضح للجميع أن نص الفاصلة اليوحناوية ھو أف!ضل ش!اھد لعقي!دة الث!الوث ف!ي الكت!اب المق!دس 
 ف!ي كتاب!ة س!وء ١بھذا شھد بارت إيرمان، واحد آخر يوضح عقيدة الثالوث كما في نص الفاصلة و: يوجد نص ، ًكام. 

التي يطل!ق عليھ!ا العلم!اء م!سمى   ،٨-٧ واAعداد ٥اAعداد  من رسالة يوحنا اAولى إصحاح  :٢إقتباس يسوع حيث قال
ّالـ فاصلة اليوحناوية  ّ"Johannine Comma "، ة جاتا ال.تينية الموجودة في مخطوطات الفول�ولك�ن ل�يس ف�ي الغالبي

حي�ث  ، وھي التي كانت الفق!رة المف!ضلة ل!دى ال.ھ!وتيين الم!سيحيين لفت!رة طويل!ة  ،الساحقة من المخطوطات اليونانية
،  أي ث.ثة أق!انيم بطبيع!ة إلھي!ة  ،التي تشير بوضوح إلى عقيدة الثالوث إنھا الفقرة الوحيدة في الكتاب المقدس بأكمله

ًأن الث.ثة جميعا يشكلون إلھا واحدا فحسب إ:  ً  :اللذين يشھدون في السماء ھم ث.ثة: "قراءة الفقرة في الفولجاتا كالتالي. ً
وھ!ؤ:ء  ، والدم ، الماء ، الروح ؛ واللذين يشھدون في اAرض ث.ثة ، وھذه الث.ثة ھي واحد ، ، والروح ، الكلمة اzب

ا�ل!ه "لكنھا : لبس ف!ي دعمھ!ا للتع!اليم التقليدي!ة الخاص!ة بالكني!سة بخ!صوص  امضة ،وھي فقرة غ." الث.ثة في الواحد
 م�ن ع�دد م�ن الفق�رات المجمع�ة Bبد أن نستنبط عقي�دة الث�الوث،  في غياب ھذه الفقرة." المثلث اAقانيم الذي ھو واحد

ًعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك ، إلھ�ا  أن ھن�اك ،وعل�ى  ، كما ھو الحال بالن�سبة لل�روح واHب ، للدBلة على أن المسيح ھو هللا
  .، تصرح بھذه العقيدة بشكل مباشر وموجز ھذه الفقرة ،على النقيض من اAخرى.  ًواحدا فقط

                                                 
1 MISQUOTING JESUS - TEXTS OF THE NEW TESTAMENT - Page 8I 
This is the account of i John 5:7-8, which scholars have called the Johannine Comma, 
found in the manuscripts of the Latin Vulgate but not in the vast majority of Greek 
manuscripts, a passage that had long been a favorite among Christian theologians, since it 
is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine of the 
Trinity , that there are three persons in the godhead, but that the three all constitute just 
one God. In the Vulgate, the passage reads: There are three that bear witness in heaven: 
the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one; and there are three that bear 
witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three are one. It is a 
mysterious passage, but unequivocal in its support of the traditional teachings of the 
church on the "triune God who is one." Without this verse, the doctrine of the Trinity 
must be inferred from a range of passages combined to show that Christ is God, as is 
the Spirit and the Father, and that there is, nonetheless, only one God. This passage, in 
contrast, states the doctrine directly and succinctly. 

 الف!صل الثال!ث ن!صوص - تأليف ال!دكتور ب!ارت إيرم!ان -من حرف الكتاب المقدس ولماذا ؟ ...  تحريف أقوال يسوع 2
 ترجم!ة ا�خ!وة ف!ي منت!ديات ح!راس العقي!دة ك!رم ش!ومان وعم!رو -ف!ات الطبعات،المخطوطات،وا:خت....العھد الجديد

 http://eld3wah.net/html/misquoting/10_nusoos.htmالمصري وتوحيد 



: ترھ!ب ھ!ذه اAق!وال ، ولكن عزيزي الم!ؤمن الم!سيحي : قال أحد الزم.ء المسيحيين بعد إعترافه بعدم أصالة الفاصلة
ب!أن ك!ل ، وعليك أن تعل!م . وبسقوطه تسقط عقيدة الثالوث ، د الذي يدل على الثالوث التي تقول بأن ھذا النص ھو الوحي

ف!نحن ن!ؤمن أن الث!الوث ھ!و ال!ث.ث أق!انيم ذوي الج!وھر ، نص يدلل على وحداني!ة هللا ھ!و دلي!ل عل!ى وحداني!ة الث!الوث 
سن!سرد ، وفيم!ا يل!ي . انية الث.ث أق!انيم ھو ذاته إثبات وحد، فإثبات وحدانية الجوھر ا�لھي الذي نعبده ، ا�لھي الواحد 

  إنتھى ... ! نص من الكتاب المقدس في إثبات عقيدة الثالوث ٢٦٠

ولك!ن ) بأن كل نص يدلل على وحدانية هللا ھو دليل على وحداني!ة الث!الوث، وعليك أن تعلم (: أعرف كيف يفھم عبارة 
تجميع نصوص تقول : وكان منھجه كاzتي! صفحة كاملة  ١٦بعد ھذا ا�قتباس قام الزميل المسيحي بسرد نصوص في 

 حسب زعمه - تجميع نصوص تقول ،  ب.ھوت ا�بن أي المسيح - حسب زعمه -تجميع نصوص تقول ، ب.ھوت اzب 
وفي النھاية قام بتجمي!ع ن!صوص ،  بمساواة اAقانيم - حسب زعمه -ثم تجميع نصوص تقول ،  ب.ھوت الروح القدس -

م!ن أج!ل إثب!ات عقي!دة م!سيحية ، كم كان ھ!ذاالعمل ش!اق ) هللا يكون في عونك(وھكذا أثبت الثالوث ! ية هللا تقول بوحدان
 جميع النصوص التي يعتقد الزميل المسيحي أنھا تقول !اzن نعلم لماذا تم إضافة نص يحمل العقيدة صراحة ، جوھرية 

Aًنھم أيضا نصوص غير ، نحن نرد عليھا جميعھا ب. استثناء ب.ھوت ا�بن أو :ھوت الروح القدس أو مساواة اAقانيم 
   .صريحة ونحن في سجال دائم حول ھذه المواضيع الـ.ھوتية ا�ستنتاجية

ولھ!ذا ن!درك ، ھذه المقدمة فقط من أجل أن يعرف المسيحي مدى ا�شكالية التي يقع فيھا م!ن أج!ل إثب!ات عقي!دة أساس!ية 
وأول نص ينطلق عل!ى ل!سان الم!سيحي عن!دما يح!اول ،  زال اAحب إلى قلوب المسيحيين ًجيدا لماذا كان ھذا النص وما

ال!دليل ف!ي رس!الة يوحن!ا : ف. يجد المسيحي أسھل و: أيسر من أن ينطق ويقول، إثبات عقيدة الثالوث من منطلق كتابي 
  إلخ... اAولى خمسة سبعة 

ً يدع مجا: للشك أن ن!ص الفاص!لة اليوحناوي!ة ل!يس ن!صا أص!ي.  بما :- بإذن هللا عز وجل -في ھذا البحث سوف نثبت  ًً
حتى : يستشھد أح!د بع!د اzن بھ!ذا ، وسنقوم بمناقشة آراء كل من يحاول الدفاع عن النص ، بحسب قواعد النقد النصي 

  !ب  عقيدة الثالوث التي ليس لھا وجود في الكتاإستنتاج عدد في محاولة ٢٦٠النص ولنتركھم يتعاركون مع 

  :بداية دراسة المشكلة النصية ۞

، ًنقوم أو: بتحدي!د ع!دد الق!راءات ث!م ن!درس اAدل!ة الخارجي!ة الخاص!ة بك!ل ق!راءة ، عندما نبدأ دراسة أي مشكلة نصية 
ق!راءة طويل!ة وھ!ي الت!ي تحت!وي عل!ى ، ءتين في المخطوطات اليونانية نجد أن ھناك قرا، وفي حالة نصنا محل البحث 

  :اءة قصيرة : تحتوي على الفاصلة وإليكم نص القراءتينوقر، الفاصلة 

   ھو نص الفاصلة محل البحثاWزرقالنص  القراءة الطويلة

وال�ذين ي�شھدون ف�ي  ٨ في السماء، اHب والكلمة والروح القدس، وھؤBء الثZث�ة ھ�م واح�د فإن ھنالك ث.ثة شھود ٧
  )ترجمة الحياة (.ثة ھم في الواحدوھؤ:ء الث..  الروح، والماء، والدم:اWرض ھم ثZثة
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σιν. (GNT of the Greek Orthodox Church) 

  : تحتوي على أي ك.م عن الثالوث القراءة القصيرة

  )الترجمة العربية المشتركة (. الروح والماء والدم، وھؤ:ء الث.ثة ھم في الواحد٨ والذين يشھدون ھم ث.ثة ٧

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν. (Nestle-Aland 27th edition GNT) 



  :مخطوطات القراءة القصيرة ۞

المخطوط!!ات . رة ث!م ن!ذھب إل!!ى الق!راءة الطويل!ة صيالقراءة الق!!ب!  الخاص!ة)مخطوط!!ات(ًس!نناقش أو: اAدل!ة الخارجي!ة 
ولك!!ن ع!!دد  ،  مخطوط!!ة٤٩٤ ع!!ددھا الت!!ي : تحت!!وي عل!!ى الفاص!!لة اليوحناوي!!ةو لق!!راءة الق!!صيرة الت!!ي ت!!شھد لاليوناني!!ة

وإل!يكم قائم!ة بالمخطوط!ات ،  مخطوط!ة ٥٠٠تفوق ال!ـ مخطوطات الترجمات القديمة ًالمخطوطات إجما: با�ضافة إلى
  : التي : تحتوي على الفاصلة٣اليونانية

 A B K L P Ψ 048 049 056 0142 0296 1 2 3 4 5 6 18 35 36 38 42 43 51 57 62 69 76 81 א
82 88* 90 93 94 97 102 103 104 105 110 131 133 141 142 149 172 175 177 180 181 189 
201 203 204 205 206 209 216 218 221* 223 226 234 250 254 256 263 296 302 307 308 
309 312 314 319 321 322 323 325 326 327 328 330 337 363 365 367 368 378 383 384 
385 386 390 393 394 398 400 404 421 424 425 429* 431 432 436 440 442 444 450 451 
452 453 454 456 457 458 459 460 462 464 465 466 467 468 469 479 483 489 491 496 
498 506 517 522 547 582 592 601 602 603 604 605 606 607 608 614 615 616 617 618 
619 620 621 622 623 624 625 627 628 630 631 632 633 634 635 636* 637 638 639 641 
643 656 664 665 680 699 720 743 757 794 796 801 808 824 832 876 901 910 912 913 
914 915 917 919 920 921 922 927 928 935 941 945 959 986 996 999 1003 1022 1040 
1058 1066 1067 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 
1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 
1251 1270 1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1400 
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1495 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 
1524 1548 1563 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1618 1619 1622 1626 
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1656 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1735 
1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 
1752 1753 1754 1757 1758 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1780 1827 1828 1829 
1830 1831 1832 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1880 1881 1882 1885 1886 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1899 1902 1903 2080 2085 2086 
2125 2127 2130 2131 2138 2143 2147 2180 2186 2191 2194 2197 2200 2218 2221 2242 
2243 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 
2423 2431 2464 2466 2475 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 
2527 2541 2544 2554 2558 2587 2625 2626 2627 2652 2653 2674 2675 2691 2696 2704 
2705 2712 2716 2718 2723 2736 2746 2774 2776 2777 2805 

  

  

  

                                                 
  :قائمة المخطوطات منقولة من 3

David Robert Palmer: The First Epistle of John - A new translation from the Greek - 
February 2009 edition - Page 23 - http://www.bibletranslation.ws/trans/1john.pdf 



   :GNT4RE التي وضعتھا نسخة الـ  المھمة٤تفصيل المخطوطات

}اللجنة قد أعطت القراءة اAولى تقدير  A} صليةأي أنھم متأكدين أنھA؛ا ھي القراءة ا   

  )القرن الرابع( - المخطوطة السينائية - א

A - القرن الخامس( - المخطوطة السكندرية(  

B - القرن الرابع( - المخطوطة الفاتيكانية(  

048vid - )القرن الخامس( vid رجح انھا صحيحةصعوبة ؛ القراءة فيھاAلكن ا   

  )القرن التاسع( - 33

  )م١٠٤٤( - 81

  )القرن الخامس عشر( - 322

  )القرن الثاني عشر( - 323

  )منتصف القرن الحادي عشر( - 436

  )القرن الحادي عشر( - 945

  )القرن الرابع عشر( - 1067

  )القرن العاشر( - 1175

  )القرن الثاني عشر( - 1241

  )القرن الحادي عشر( - 1243

  )القرن الثالث عشر( - 1292

  )القرن الرابع عشر( - 1409

  )القرن الثاني عشر( - 1505

  )القرن الثاني عشر( - 1611

  )القرن العاشر( - 1735

  )القرن العاشر( - 1739

  )القرن الحادي عشر( - 1846
                                                 

4 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., 
Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). 
The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) (1 Jn 5:7-8) - Page 
819 



  )القرن الرابع عشر( - 1881

  )م١٠٧٢( - 2138

  )القرن الحادي عشر( - 2344

  * )ًالقرن الرابع عشر تقريبا (  - 4464

Byz(K L P) - لنص البيزنطيإجماع مخطوطات عائلة ا  

L884 -  (تقرأ  )القرن الثامن( -القراءات الكنسيةβαπτισµα ( ًبد: من)αιµα(  

   ؛الترجمات القديمة للكتاب المقدس التي تشھد لھذه القراءة

Itar - الـ.تينية القديمة - Old Latin -)  التاسعالقرن(         

Vgww,st - الـفلجاتا - Vulgate  

ww ؛ Wordsworth-White  م١٨٨٩(وردسورث وايت(  

st  ؛Stuttgart Vulgate م١٩٨٣( ستاتجارت(  

syrp,h - السريانية - Old Syriac  

p منتصف القرن الخامس( ؛ البشيطا(  

h م٦١٦( ؛ نسخة ھيراكلينسس(  

copsa,bo - القبطية - Coptic - )القرن الثالث( sa ؛ الصعيدية  ،bo؛ البحيرية   

armmms - رمينيةAا - Armenian - )القرن الخامس( mss؛ إخت.فات في المخطوطات   

Eth - ثيوبيةAا - Ethiopic - )بداية القرن السادس(  

Geo - الجورجية - Georgian - )القرن الخامس(  

Salv - الس.فينية - Slavonic - )القرن التاسع(  

  ؛) µαρτυροῦντες(ًبدB من ) µαρτυροῦσιν(مخطوطات تقرأ 

Ψ - منتصف القرن التاسع( - مخطوطة أثوس(  

  * )ًالقرن الحادي عشر تقريبا ( - 1844

  )القرن الثامن( - 1852

  إقتباسات اHباء اليونان التي تشھد لھذه القراءة ؛

Clementlat - م٢١٥قبل ( - إكلمندس السكندري( lat؛ ا�قتباس بالـلغة الـ.تينية   



Origenlat - م٢٥٣( - أوريجانوس( latالـلغة الـ.تينية ؛ ا�قتباس ب  

(Cyril) - ًا�قتباس غير مطابق تماما )م٤٤٤( - كيرولوس السكندري  

Ps-Dionysiusvid - القرن الخامس( - ديونيسيوس( vid  رجح انھا صحيحةصعوبة؛ القراءة فيھاAلكن ا   

(John-Damascus) - ًا�قتباس غير مطابق تماما )م٧٥٤قبل ( - يوحنا الدمشقي  

  اء الـZتين التي تشھد لھذه القراءة ؛إقتباسات اHب

Rebaptism - م٤٥٣حوالي ( - ريبابتزم(  

Ambrose - م٣٩٧( - أمبروسيوس(  

Augustine - م٤٣٠( - أوغسطينوس(  

Quodvultdeus - )القرن الخامس(  

Facundus - م٥٧١بعد ( - فاكوندوس(  

  اويةصور أھم المخطوطات اليونانية التي : تحتوي على الفاصلة اليوحن

  المخطوطة السينائية

  

  

  

  

  

  



  المخطوطة الفاتيكانية

  

  

  المخطوطة السكندرية

  

با�ض!!افة إل!!ى الترجم!!ات س!!ريانية والقبطي!!ة واAرميني!!ة  ،  مخطوط!!ة يوناني!!ة ت!!شھد للق!!راءة الق!!صيرة٤٩٤إذن ھن!!اك 
فكم مخطوطة يونانية ت!شھد للق!راءة  ،والجورجية واAثيوبية والس.فينية وبعض مخطوطات الفولجاتا والـ.تينية القديمة 

  الطويلة ؟

  :طويلةمخطوطات القراءة ال ۞

مخطوطات بالتمام والكمال تحتوي عل!ى ن!ص الفاص!لة ف!ي م!تن المخطوط!ة ) خمس (٥ھناك ، ما شاء هللا اللھم : حسد 
 ة ف!ي الھ!امشھناك أربع مخطوطات أخرى تحتوي على نص الفاص!ل، با�ضافة إلى ھذه المخطوطات الخمسة ، نفسھا 

  أي أن ھناك إجمالي تسع مخطوطات إذا أضفنا المخطوطات الھامشية إلى المخطوطات التي تحتوي ال!نص ف!ي الم!تن!
  :٥ واzن فلنذھب إلى تحليل ھذه المخطوطات،

                                                 
 قام ديفد روبرت بالمر بعمل دراسة في إثبات ع!دم أص!الة الفاص!لة اليوحناوي!ة وذك!ر فيھ!ا المخطوط!ات الخم!سة الت!ي 5

سخة  ون!GNT4REأم!ا ن!سخة ال!ـ ، تحتوي على النص في المخطوطات اAربعة التي تحتوي عل!ى ال!نص ف!ي الھ!امش 



  النص في متن المخطوطة

  Vatican Library, Ottob -  القرن الخامس عشر- ٦٢٩

  Dublin, Trinity College -  القرن السادس عشر- ٦١

  Escorial -  القرن السادس عشر- ٩١٨

  Athens, National Library -  القرن السابع عشر- ٢٤٧٣

  Bucharest, Romania -  القرن الثامن عشر- ٢٣١٨

  النص على ھامش المخطوطة

  Oxford, Bodleian Library -  القرن العاشر- ٢٢١

  Naples, National Library -  القرن الثاني عشر- ٨٨

  Wolfenbuttel, Herzog August Bibliothek -  القرن الرابع عشر- ٤٢٩

  Naples, National Library -  القرن الخامس عشر- ٦٣٦

) ٦٢٩المخطوطة رقم (أقدم مخطوطة ترجع إلى القرن الخامس عشر ، خمس مخطوطات تحتوي على النص في المتن 
أقدم مخطوط!ة ترج!ع إل!ى الق!رن العاش!ر وا�ض!افة نف!سھا م!ن أح!د وأربع مخطوطات تحتوي على النص في الھامش ، 

   بعد ھذه المھزلة المخطوطية ماذا عن المخطوطات الـ.تينية ؟.المتأخرين ُنساخ 

  :القراءة الـZتينية كاHتي

7 Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in cælo: Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus: 
et hi tres unum sunt. 8 Et tres sunt, qui testimonium dant in terra: spiritus, et aqua, et 
sanguis: et hi tres unum sunt. (Clement Latin Vulgate) 

  

  

                                                                                                                                                                            
NA27 وأرب!ع مخطوط!ات تحت!وي ) ٩١٨ ٦٢٩ ٦١ ٢٣١٨( فقد ذكرتا أربع مخطوطات تحتوي على النص في المتن

ولكن على العموم الجميع إتفق ب. إس!تثناء أن أق!دم مخطوط!ة تحت!وي ، ) ٢٢١ ٦٣٦ ٤٢٩ ٨٨(على النص في الھامش 
  .عشر التي تعود إلى القرن الخامس ) ٦٢٩(على النص في المتن ھي المخطوطة 

David Robert Palmer - Link: http://www.bibletranslation.ws/trans/FirstJohnCh5v7.pdf  
Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., 
Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). 
The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus). 
Nestle, E., Nestle, E., Aland, K., Aland, B., & Universität Münster. Institut für 
Neutestamentliche Textforschung. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece. At head 
of title: Nestle-Aland. (27. Aufl., rev.) (623). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. 



  :٦المخطوطات الـZتينية

it l -القرن السابع   

it r -القرن السابع   

it q -القرن السابع   

كم!!ا : تظھ!!ر ف!!ي ) أغ!!سطينوس، كبري!!انوس ، ترتلي!!ان (ر ف!!ي ش!!كلھا المبك!!ر ال!!نص : يظھ!! ، ٧بالن!!سبة للن!!سخ ال!!ـ.تينية
) م٧١٦م أو نسخة أمياتينوس المكت!وب قب!ل ٥٤٦نسخة فولدينسيس المكتوب في (الفولجاتا كما أصدرھا القديس جيروم 

لفاصلة لم يظھ!ر ق!ط  على ھذا نستطيع أن نقول بكل قوة أن نص ا.و: في النسخة التي راجعھا ألكيون في القرن التاسع 
ھذا مع علمنا أن النص لم يظھر ف!ي أي مخطوط!ة يوناني!ة داخ!ل متنھ!ا قب!ل ، في أي مخطوطة :تينية قبل القرن السابع 

  !.القرن الخامس عشر 

  :أھم قوانين النقد النصي ۞

  : قانون من أھم قوانين النقد النصي٨أورد لنا كورت آ:ند وباربا زوجته

The primary authority for a critical textual decision lies with the Greek Manuscripts 
tradition , with the versions and Fathers serving no more than a supplementary and 
corroborative function. 

ات القديم!ة وكتاب!ات اzب!اء الترجم!،  لتقلي!د المخطوط!ات اليوناني!ة السلطان اAعلى في تحديد الق!راءة اAص!لية: الترجمة
  .تمثل عامل تكميلي 

  !على أساس ھذا القانون يكون نص الفاصلة غير أصيل بأي حال من اAحوال 

ًوھ!ي أي!ضا غي!ر ، وأول ظھور لھا كان في القرن الخامس عشر ، الفاصلة غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية 
كي!ف ب!ا� عل!ى ك!ل ! أنھا موجودة في خمس مخطوطات فقط ف!ي الم!تن موجودة في أغلبية المخطوطات اليونانية حيث 

                                                 
م!ن الق!رن ) r(و ) l(أن ھناك مخطوطتان :تينيتان يحتويان على ن!ص الفاص!لة ھم!ا المخطوط!ة قالت  NA27 نسخة 6

م!ع ، ًالتي ترجع إلى القرن ال!سابع أي!ضا ) q(المخطوطة ) l( فتذكر بجانب المخطوطة GNT4REالسابع أما نسخة الـ 
 بع!ض ال!زم.ء الم!سيحيين ق!الوا أن .تحت!وي عل!ى ال!نص  ذكر النسختان أن ھناك بعض مخطوطات الفولجات!ا المت!أخرة

م!ن ) dem(م!ن الق!رن الث!اني ع!شر و) c: (مث!ل، نص الفاصلة ظھر في مخطوطات :تينية أخ!رى دون وض!ع مرج!ع 
عل!ى ك!ل ح!ال ھن!اك إتف!اق أن أول ظھ!ور ، التاس!ع من الق!رن ) m(من القرن الثاني عشر و) div(القرن الثالث عشر و

و: مانع أن ينتشر النص في النسخ الـ.تينية بعد القرن ال!سابع ، لنص الفاصلة في النسخ الـ.تينية كان في القرن السابع 
.  

7 Metzger, B. M., & United Bible Societies. (1994). A textual commentary on the Greek 
New Testament, second edition a companion volume to the United Bible Societies' Greek 
New Testament (4th rev. ed.) (Page 648). London;  New York: United Bible Societies. - 
The passage is absent from the manuscripts of all ancient versions (Syriac, Coptic, 
Armenian, Ethiopic, Arabic, Slavonic), except the Latin; and it is not found (a) in the Old 
Latin in its early form (Tertullian Cyprian Augustine), or in the Vulgate (b) as issued by 
Jerome (codex Fuldensis [copied a.d. 541–46] and codex Amiatinus [copied before a.d. 
716]) or (c) as revised by Alcuin (first hand of codex Vallicellianus [ninth century]). 
8 Kurt & Barbra Aland: The Text of The New Testament - Second Edition - VII 
Introduction to the Praxis of New Testament Textual Criticism - Page 280 



 ل!ذلك نج!د أن الن!سخ اليوناني!ة الت!ي تعتم!د عل!ى أغلبي!ة المخطوط!ات البيزنطي!ة تح!ذف !ًعاقل يكون ھذا ال!نص أص!ي. ؟
  !ًالفاصلة أيضا 

The Greek New Testament according to the Majority Text9 

7777�-τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες·�8888�τ��Πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�

τ��$ν�ε
σιν.�

The New Testament in the original Greek10 

7 οτι τρεις εισιν οι µαρτυρουντες 8 το πνευµα και το υδωρ και το αιµα και οι τρεις εις το 
εν εισιν 

 ل!!!ذلك نج!!!د أن الن!!!سخ اليوناني!!!ة النقدي!!!ة الت!!!ي تعتم!!!د عل!!!ى ،ة و: باAغلبي!!!ة حي!!!ث أن ال!!!نص غي!!!ر أص!!!يل : باAقدمي!!!و
  ! فيا حسرة كل مسيحي يعتقد أن ھذا النص أصيل ،ًالمخطوطات القديمة تحذف النص أيضا ب. جدال و: نقاش 

The Greek New Testament, Fourth Revised Edition11 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

Novum Testamentum Graece12: Nestle-Aland 27 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες�,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�

τ��$ν�ε
σιν.�

1881 Westcott-Hort Greek New Testament13 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν. 

                                                 
9 Hodges, Z. C., Farstad, A. L., & Dunkin, W. C. (1985). The Greek New Testament 
according to the Majority Text (2nd ed.) (Page 713). Nashville: T. Nelson Publishers. 
10 Pierpont, W. G., & Robinson, M. A. (1995, c1991). The New Testament in the original 
Greek : According to the Byzantine/Majority textform (1 Jn 5:7-8). Roswell, GA: The 
Original Word Publishers. 
11 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., 
Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). 
The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) (1 Jn 5:7-8). 
12 Nestle, E., Nestle, E., Aland, K., Aland, B., & Universität Münster. Institut für 
Neutestamentliche Textforschung. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece. At head 
of title: Nestle-Aland. (27. Aufl., rev.) (623). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. 
13 Westcott, B. F., & Hort, F. J. A. (1996). 1881 Westcott-Hort Greek New Testament (1 
Jn 5:7-8). Oak Harbor WA: Logos Research Systems, Inc. 



Novum Testamentum graece14: Tischendorf 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

The Greek New Testament15: Samuel Tregelles 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

The Greek Testament16: H. Alford 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

Novum Testamentum Graece17: Griesbach 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

Bagster's Critical New Testament18 Greek and English 

7777��τι�τρε�ς�ε
σιν�ο��µαρτυρο�ντες,�8888�τ��πνε�µα�κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��

$ν�ε
σιν.�

 

 

 

 

                                                 
14 Novum Testamentum graece. 1869-94 (C. v. Tischendorf, C. R. Gregory & E. Abbot, 
Ed.) (2:337-341). Lipsiae: Giesecke & Devrient. 
15 Samuel Tregelles: The Greek New Testament, Edited from ancient authorities with their 
various readings in full, and the Latin Version of Jerome - Page 658 
16 H. Alford: The Greek Testament with various readings - Volume IV - Page 503 , 504 
17 Griesbach: Novum Testamentum Graece - Volume 2 - Page 564 
18 Bagster's Critical New Testament Greek And English - Consisting Op The Greek Text 
Of Scholz, With The Readings, Both Textual And Marginal, Of Griesbach ; And The 
Variations Of The Editions Of Stephens, 1550; Beza, 1598; And The Elzevir, 1633: With 
The English Authorised Version, And Its Marginal Renderings - Page 575 



The Greek Testament19: Samuel Thomas 

7777� �τι� τρε�ς� ε
σιν� ο��µαρτυρο�ντες� [[[[�ν� τ��ο�ραν�,� ��Πατήρ,� ��Λόγος� και� τ���Αγιον�

Πνεύµα,�κα"�ο#τοι�οι�τρε�ς�$ν�ε
σιν�8888�κα"�τρε�ς�ε
σιν�οι�µαρτυρο�ντες��ν�τ&�γ&,]]]]�τ��Πνε�µα�

κα"�τ��'δωρ�κα"�τ��α*µα,�κα"�ο��τρε�ς�ε
ς�τ��$ν�ε
σιν.�

: أعرف نسخة نقدية واحدة تحتوي عل!ى الفاص!لة ول!م أج!د إ: ، في النسخ النقدية اليونانية ھذا حال الفاصلة اليوحناوية 
ًل!م جي!دا أن وض!ع ال!نص ب!ين أق!واس يعن!ي ع!دم الجمي!ع يع! نسخة صامويل توماس التي وض!عت الفاص!لة ب!ين أق!واس 

وال!سبب Aن ن!سخته م!ن أج!ل ، ًأصالة الجزء ولكني أعل!م جي!دا لم!اذا وض!ع ص!امويل الفاص!لة ب!ين أق!واس ول!م يح!ذفھا 
وھذا نص :ھوتي عقدي بحت فلم ) Manual Edition For The Use Of Theological Readers(الـ.ھوتيين 

  .لفاصلة بين أقواس ًيجد فرارا إ: أن يضع ا

  :الفاصلة واHباء ۞

  آباء ليس لھم علم بالفاصلة

ًسنذكر أسماء آباء الكنيسة الذين نعلم يقينا أنھم لم يعرفوا شيئا عن الفاصلة اليوحناوية ً.  

  )م٢١٥ -م ١٥٠(كليمندس اzسكندري 

ًس!يم ق!سا ث!م  ، اHب�اء اليون�انيين وم!ن أش!ھر من أھ!م آب!اء مدرس!ة ا�س!كندرية ِّ ًص!ار عمي!دا لمدرس!ة ا�س!كندرية وت!سلم ُ
ق!ام بتف!سير رس!الة ، ف!ي ھ!ذا الكت!اب ، بث.ثة كت!ب م!نھم كت!اب المتفرق!ات ھذا اAب مشھور  ، ٢٠ًرئاستھا خلفا لبنتينوس

  :٢١وإليكم نص ك.مه من الترجمة ا�نجليزية المشھورة! و: نجد في ھذا التفسير أي ذكر للفاصلة ، يوحنا اAولى 

He says, “This is He who came by water and blood;” and again, - “For there are three 
that bear witness, the spirit,” which is life, “and the water,” which is regeneration and 
faith, “and the blood,” which is knowledge; “and these three are one.” For in the 
Saviour are those saving virtues, and life itself exists in His own Son. 

 التي ھي الحياة "الروح، Aن ھناك ث.ثة شھود "ومرة أخرى ) ٥/٦ يو ١"(ھذا ھو الذي أتى بماء ودم "يقول : الترجمة
 حي!!ث أن!!ه ف!!ي "وھ!!ؤ:ء الث.ث!!ة واح!!د "الت!!ي ھ!!ي العل!!م ؛" وال!!دم"، الت!!ي ھ!!ي ا�نبع!!اث الروح!!ي وا�يم!!اني " والم!!اء"، 

ُالمخلص جميع ھذه العناصر التي تنجينا  ِّ   .حياة ذاتھا تحيا في إبنه وال، ُ

كليمندس السكندري قام بتفسير رسالة يوحنا ! الرجل وكأنه قد اقتبس من نسخة نستل آ:ند ! ماذا تريدون أكثر من ھذا ؟
وقام بإقتباس القراءة الق!صيرة كم!ا نعرفھ!ا ف!ي جمي!ع المخطوط!ات اليوناني!ة القديم!ة والترجم!ات النقدي!ة ، اAولى كاملة 

  .الحديثة 
                                                 

19 Samuel Thomas: The Greek Testament, With English Notes, Critical, Philological, And 
Exegetical, Selected And Arranged From The Best Commentators, Ancient And Modern, 
But Chiefly Original. The Whole Being Especially Adapted To The Use Of Academical 
Students, Candidates For The Sacred Office And Ministers Though Also Intended As A 
Manual Edition For The Use Of Theological Readers In General. - Volume II - Page 550 
 (يضع الفاصلة بين أقواس)

  ٦٩ صـ-نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون اAولى : القمص تادرس يعقوب ملطي 20
21 The Early Church Fathers: ANTE-NICENE FATHERS - Volume 2 - Fathers of the 
Second Century:Clement of Alexandria - Fragments of Clemens AlexandrinusIII - 
Comments on the First Epistle of John 



  )م٣٩٧ -م ٣٣٩(قديس أمبروسيوس أسقف ميZن ال

 وم!ع ھ!ذا  ،٢٢ً وكان يعرف اليونانية أيضا ويتكلم بھا بط.قةمن كبار اHباء الـZتين، أسقف مي.ن الشھير أمبروسيوس 
 نج!ده يقت!بس أع!داد كامل!ة م!نو ً نج!ده : يع!رف ش!يء مطلق!ا ع!ن الفاص!لة اليوحناوي!ة- علمه بال!ـ.تينية واليوناني!ة-كله 

وإليكم ن!ص الترجم!ة ، بداية من العدد السادس إلى نھاية العدد الثامن و: نجد الفاصلة اليوحناوية ، رسالة يوحنا اAولى 
  :٢٣ا�نجليزية

But the same Evangelist, that he might make it plain that he wrote this concerning the 
Holy Spirit, says elsewhere: “Jesus Christ came by water and blood, not in the water only, 
but by water and blood. And the Spirit beareth witness, because the Spirit is truth; for 
there are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood; and these three are 
one”. 

ي!سوع الم!سيح، ج!اء  "ه الذي قالھا صراحة وكتب عن الروح القدس ويقول في مكان آخ!ر ولكن ا�نجيلي نفس: الترجمة
 ال!روح ،Aن ھن!اك ث.ث!ة ش!ھود . ح!ق وال!روح ھ!و ال!ذي ي!شھد، Aن ال!روح. : بالماء وحده، بل بالماء وال!دم بماء ودم،

   " .واحدوالماء والدم، وھؤ:ء الث.ثة 

  )م٤٣٠ -م ٣٥٤(القديس أغسطينوس أسقف ھيبو 

ًرسم كاھنا وھو في حوالي اAربعين من عمره  ًثم رسم أسقفا لÛسقف ھيبو ف!ي م!ا ب!ين ، ُ   .٢٤ًم ث!م خلف!ا ل!ه٣٩٦م و٣٩٥ُ
ً وھذا مھم جدا بالنسبة لنا من اHباء الـZتين با�ضافة إلى ھذا فھو آباء ما بعد نيقيةبالطبع ھو من مجموعة  فھو دلي!ل ، ُ

إذ أن أغ!سطينوس ك!ان يح!ب ال!ـ.تينية ، لى ما بعد نيقي!ة ل!م يعرف!وا الفاص!لة اليوحناوي!ة واضح على أن اzباء الـ.تين إ
إذن فجميع مصادر أغسطينوس للعھد الجديد كانت مخطوطات :تينية ومع ھذا لم  ، ٢٥ويتقنھا ولم يستسغ الـلغة اليونانية

  : وعظات أخ.قية من رسالة يوحنا اAولى من كتابه٢٦أنقل لكم الترجمة ا�نجليزية! يكن يعرف الفاصلة اليوحناوية 

I would not have thee mistake that place in the epistle of John the apostle where he saith, 
“There are three witnesses: the Spirit, and the water, and the blood: and the three 
are one”. 

الروح والماء : ھناك ث.ثة شھود"لمكان الموجود في رسالة يوحنا الرسول حيث يقول ً أنا لن أكون مخطئا في ا:الترجمة
  ".والدم والث.ثة واحد

م!ن أھ!م اzب!اء ال!ـ.تين ، ًفي الحقيقة أنا أعتقد أن اقتباس أغسطينوس ق!وي ج!دا ! ما كل ھذه الثقة ؟! ما كل ھذا التأكيد ؟
ً ونح!ن نعل!م أي!ضا م!ن خ!.ل ك!.م أغ!سطينوس ف!ي نف!س . اليوحناوي!ة ًالذين : يعرفون شيئا على ا�ط.ق عن الفاص!لة

ًلكنه لم يكن يعرف إط.قا الفاصلة نفسھا Aنھا لم يكن لھا ،  الرسالة أنه قام بتفسير القراءة القصيرة للوصول إلى الثالوث
  .ً النص مطلقا ً جزءا ولم يستشھد بھذا١٥ً كما أن أغسطينوس قام بشرح الثالوث تفصيليا في !وجود عنده 
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Bم٤٦١ -م ٤٠٠ (روما أسقف ٢٧ الكبيرون(  

 "The Great " المشھورين والذي كان أول بابا للكنيسة الروماني!ة الكاثوليكي!ة ال!ذي ح!از عل!ى لق!باHباء الـZتينأحد 
ً مكتوب�ا ك�انال!ذي  "The Tome" بتسليم رس!الته الم!شھورة ونقام ممثلوا اAسقف :،  في مجمع افسس الثاني  .الكبير

 م!ن ونفي ھ!ذه الرس!الة اقت!بس اAس!قف :.  ٢٨ًكانت ھذه الرسالة بيانا �يمان الكنيسة الرومانية،  إلى ف.فيان بالـZتينية
 يج!ب علين!ا أن نك!رر أن ، و: نج!د ف!ي ھ!ذا ا�قتب!اس الفاص!لة اليوحناوي!ة ٨ إل!ى ٥رسالة يوحنا اAولى النصوص م!ن 

تين ورس!!الته كان!!ت بال!!ـ.تينية وف!!ي ھ!!ذه المعلوم!!ات توض!!يح ب!!الغ ف!!ي أن الفاص!!لة  ك!!ان م!!ن اzب!!اء ال!!ـ.اAس!!قف :ون
 الترجم!ة لرس!الة يوحن!ا اAول!ى م!نوإل!يكم إقتباس!ه ، كم!ا ي!زعم ال!بعض اليوحناوية لم تكن منت!شرة ف!ي التقلي!د ال!ـ.تيني 

  :٢٩ا�نجليزية

Let him also not resist the testimony of Blessed John the Apostle …30 “who is he that 
overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that 
came by water and blood, even Jesus Christ; not in water only, but in water and blood; and 
it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear 
witness the Spirit, the water, and the blood; and the three are one.” 

من الذي يغلب العالم إ: الذي آمن بأن يسوع ھو ابن   "...ًواجعله أيضا : يقاوم شھادة يوحنا الرسول المبارك : الترجمة
والروح ھ!و ال!ذي ي!شھد، Aن . هللا؟ ھذا الذي جاء ھو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء : بالماء وحده، بل بالماء والدم

   .)٨-٥/٥ يو ١ ( "الروح والماء والدم، وھؤ:ء الث.ثة ھم في الواحد.ث.ثةوالذين يشھدون ھم . الروح ھو الحق

، ًع!دم مع!رفتھم إط.ق!ا بالفاص!لة اليوحناوي!ة ھؤ:ء ھم اzباء الذين استطعت أن آتي بنصوص إقتباساتھم التي تدل على 
وأتيت بث.ثة آباء  ، ٣١ي اقتبس الفاصلةأريد التنبيه على أنني أتيت بآب واحد يوناني مع العلم أنه : يوجد آب واحد يونان

ً:تين للد:لة على أن نص الفاصلة لم يكن منتشرا في التقليد الـ.تيني كما يحاول الكثير من المسيحيين إظھار ھذا ب!اط.  ً
 يوحن!ا الدم!شقي، ) م٤٤٤(كيرول!وس ال!سكندري ، ) م٢٥٣( أوريج!انوس :٣٢من اzباء الذين اقتبسوا القراءة الق!صيرة .
  .وغيرھم الكثير ) م٧٥٤قبل (
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  ناكان ھناك بعض ا�قتباسات التي : تھمنا من ك.م يوحنا الرسول لذلك آثرت نقل الجزء الذي يخص موضوع بحث 30
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  )م٢٥٨ -م ٢١٠(كبريانوس ونص الفاصلة 

 .ًوتلقى تعليمه في أعلى مراكز التعليم وأصبح خطيب!ا ، ُاسقف قرطاجة الشھيد الذي ولد في أفريقيا من عائلة وثنية ثرية 
ًأنتخب أسقفا على قرطاجنة ، م ٢٤٩م أو على اAغلب في بداية ٢٤٨في نھاية    .٣٣ًك مطرانا ل!شمال أفريقي!اًصائرا بذل، ُ

وم!ن أج!ل ذل!ك س!نلقي ال!ضوء عل!ى ، اقتباس كبريانوس لنص الفاصلة من أكثر ا�قتباسات التي أثارت ج!دل الدارس!ين 
  .ًفحصه جيدا لعلنا نصل إلى حقيقة إقتباس كبريانوس ھذا ا�قتباس ون

   الفاصلة ؟إقتبس كبريانوسھل 

  :٣٤الترجمة ا�نجليزية في إثارة الكثير من الجدل من ًإليكم نص ك.م كبريانوس الذي كان سببا

The Lord says, “I and the Father are one; ” and again it is written of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit, “And these three are one.”  

ال!!روح ع!!ن ا�ب!!ن وع!!ن رة أخ!!رى مكت!!وب ع!!ن اzب ووم!!) ١٠/٣٠يوحن!!ا " (أن!!ا واzب واح!!د: "يق!!ول س!!يدنا: الترجم!!ة
  ".وھؤBء الثZثة ھم واحد: "القدس

ھل عندما يقول المسيحي من خ.ل عبارة كبريانوس ھ!ذه أن!ه ق!د اقت!بس الفاص!لة تك!ون ، في الحقيقة عندي سؤال بسيط 
، ر واض!ح بالن!سبة للم!سيحي عبارته تلك من باب الدعاب!ة والتھ!ريج ؟ أي!ن اقت!بس كبري!انوس الفاص!لة ؟ لع!ل اAم!ر غي!

ًولكن اzن سأضع بعض النقاط الرئيسية التي ستوضح بما : يدع مجا: للشك أن كبريانوس بك.م!ه ھ!ذا ل!م يك!ن يقت!بس 
  .ًالفاصلة أبدا 

أي أن!ه مكت!وب ) it is written of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit(كبري!انوس ق!ال 
:ح!!ظ ي!!ا ، ك!!ان س!!يقول ھ!!ذا ل!!و ك!!ان ال!!نص المقت!!بس ي!!ذكرھم ص!!راحة ؟ ب!!الطبع :  ھ!!ل، خ!!صوصھم مكت!!وب ب، ع!!نھم 

الت!!ي نج!!دھا ف!!ي ال!!نص ال!!ـ.تيني المت!!أخر ) ὁ Λόγος - Verbum(و: يق!!ول الكلم!!ة ) the Son(ص!!ديقي أن!!ه يق!!ول 
وھ!ذا ،  اzب وا�بن والروح القدس  إلى أو يرمزإذن فكبريانوس اقتبس نص يشير. أو النص اليوناني المستلم  للفولجاتا

 حي!ث أنن!ا )ال!روح والم!اء وال!دم، وھ!ؤ:ء الث.ث!ة ھ!م ف!ي الواح!د: والذين يشھدون ھم ث.ث!ة(النص ھو القراءة القصيرة 
 م!ن وھ!ذه أق!وال أغ!سطينوس -ًكم!ا أش!رنا س!ابقا  - ٣٥وجدنا أن ھذا التفسير مشھور عن اzباء الـ.تين مثل أغسطينوس

  :جليزيةالترجمة ا�ن

But if we will inquire into the things signified I by these, there not unreasonably comes 
into our thoughts the Trinity itself, which is the One, Only, True, Supreme God, Father 
and Son and Holy Ghost, of whom it could most truly be said, “There are Three 
Witnesses, and the Three are One:” so that by the term Spirit we should understand 
God the Father to be signified; as indeed it was concerning the worshipping of Him that 
the Lord was speaking, when He said, “God is a Spirit:” by the term, blood, the Son; 
because “the Word was made flesh:” and by the term water, the Holy Ghost. 
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ًأنا من خ.ل ھذه اAمور : أستطيع إعطاء س!ببا عن!دما يتب!ادر ،  اWمور التي تعطي رموزلكن إذا قمنا بتحقيق : الترجمة
 ال!ذي قي!ل عن!ه ، اHب واzبن والروح الق�دس، ا�له اAعلى ، حقيقي ، وحيد ، الذي ھو واحد ، إلى ذھني الثالوث نفسه 

 )٥/٨ ي!!و ١" (ھن!!اك ث.ث!!ة ش!!ھود وھ!!ؤ:ء الث.ث!!ة ھ!!م واح!!د: "ً ص!!دقا)لوثأي ع!!ن اzب وا�ب!!ن وال!!روح الق!!دس الث!!ا(
: Aن!ه بالتأكي!د ك!ان يخ!صه بالعب!ادة عن!دما ذك!ر س!يدنا عن!دما ق!ال ، يرمز إلى هللا اHبمصطلح الروح يجب أن نفھم أنه 

يرمز للروح ح الماء ومصطل) ١/١٤يو " (ًالكلمة صار جسدا" Aن يرمز ل�بنومصطلح الدم ، ) ٤/٢٤يو " (هللا روح"
   .القدس

استعاض عن ، الذي يقول عن الروح والماء والدم أنھم واحد ) ٥/٨ يو ١(أن نص ، ًھذا ما كان يقصده كبريانوس تماما 
، ) وھ!ؤ:ء الث.ث!ة ھ!م واح!د(فقال أنه مكتوب عن اzب وعن ا�بن وعن ال!روح الق!دس ! ُالث.ثة رموز بما يرمزوا لھم 

ولكن قد يتبادر إل!ى ذھ!ن الم!سيحي أن كبري!انوس اقت!بس ، ًفھوم جدا و: يحتاج إلى شرح أكثر من ھذا أعتقد أن اAمر م
س!نجد أن!ه ) ٥/٨ ي!و ١(ولكننا لو نظرنا إلى ترجمة الفان!دايك أو أي ترجم!ة أخ!رى ف!ي نھاي!ة ) وھؤ:ء الث.ثة ھم واحد(

، ع إلى ال!نص اليون!اني و: يرج!ع إل!ى ال!نص ال!ـ.تيني وللرد نقول أن ھذا الفارق يرج) والث.ثة ھم في الواحد(مكتوب 
فإذا رجع المسيحي ببصره إلى أعلى لينظر مرة أخرى إلى أقوال اzباء الـ.تين الذين اقتبسوا القراءة القصيرة سيجد أن 

وأن ) and the three are one(وأن أغ!!سطينوس إقت!!بس ) and the three are one(:ون الكبي!!ر اقت!!بس 
 كم!!ا نج!!دھا ف!!ي ٨ و ٧وإذا نظرن!!ا م!!رة أخ!!رى عل!!ى الن!!صين ) and these three are one(يوس إقت!!بس أمبروس!!

  :وإليكم النص الـ.تيني! الفولجاتا الك.رومنتية سنجدھا أن نھاية النصين واحد 

7 Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in cælo: Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus: et 
hi tres unum sunt. 8 Et tres sunt, qui testimonium dant in terra: spiritus, et aqua, et 
sanguis: et hi tres unum sunt. (Clement Latin Vulgate) 

ًإذن كبريانوس لم يقتبس الفاصلة أبدا ولكنه قصد المعني الرمزي للقراءة القصيرة التي ت!شير إل!ى اzب وا�ب!ن وال!روح 
فلم!!اذا ل!!م يع!!رف ، ونق!!ول بب!!ساطة أن ل!!و ك!!ان كبري!!انوس ال!!ذي ك!!ان يع!!يش ف!!ي الق!!رن الثال!!ث يع!!رف الفاص!!لة ، الق!!دس 

الفاصلة اzباء الـ.تين الذين جاؤوا من بعده أمثال :ون الكبير أو أغسطينوس أو أمبروسيوس ؟ سؤال يحت!اج إل!ى ت!دبر 
ًة أخ!رى أن الفاص!لة ل!م تك!ن معروف!ة إط.ق!ا ف!ي زم!ن ًولكن ھناك أيضا شھادة من نفس زمن كبريانوس تؤك!د لن!ا م!ر، 

  !كبريانوس 

  )م٢٥٨( رسالة حول إعادة التعميد لشخص مجھول

، فھذه ليست مشكلتي أن!ا ب!ل م!شكلة الم!سيحيين ، : تستعجب أيھا القاريء Aني أنقل من رسالة لشخص مجھول الھوية 
اختل!ف ع!دد كبي!ر م!ن الب!احثين ح!ول زم!ن  . بب مجھولية الكات!بولس،  المسيحي �دانةھذه الرسالة إ: بفأنا : أستشھد 

وھناك الكثي!ر م!ن الب!احثين ، وقال أنھا مكتوبة في زمنه !  فقد نسب أحدھم الرسالة إلى كبريانوس نفسه ٣٦كتابة الرسالة
افة إل!ى أن  ھ!ذا با�ض!!وھن!اك آخ!رون يقول!ون ب!أن الرس!الة كان!ت مكتوب!ة ض!د كبري!انوس ! الذين يوافقون ھذا الرأي 
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 عل!ى )م٢٥٨(وأنھ!ا ترج!ع إل!ى ع!ام ! ضمن قائمة اzباء ال!ـ.تين ) Rebaptism( وضعت الـ GNT4RE٣٧نسخة الـ 
  :٣٨وإليكم نص الترجمة ا�نجليزية،  أي من القرن الثالث ، كل حال ما يھمنا أن الرسالة من نفس زمن كبريانوس 

For John says of our Lord in his epistle, teaching us: “This is He who came by water and 
blood, Jesus Christ; not by water only, but by water and blood: and it is the Spirit that 
beareth witness, because the Spirit is truth. For three bear witness, the Spirit, and the 
water, and the blood: and these three are one؛”  

، ب!ل  : بالم!اء وح!ده،  يسوع المسيح بماء ودم، ھذا الذي جاء : "فإن يوحنا يقول عن سيدنا في رسالته ليعلمنا: الترجمة
 " واح!د  الروح والماء والدم، وھ!ؤ:ء الث.ث!ة،فھناك ث.ثة شھود . حق والروح ھو الذي يشھد، Aن الروح. بالماء والدم

   .)٨-٥/٦ يو ١(

  :٣٩ًأيضا إقتباس آخر في الرسالة نفسھاوھناك 

Moreover, I think also that we have not unsuitably set in order the teaching of the Apostle 
John, who says that “three bear witness, the Spirit, and the water, and the blood; and these 
three are one.” 

ال!روح ، ھناك ث.ث!ة ش!ھود : "ًأعتقد أيضا أننا لم نتوافق مع تعاليم يوحنا الرسول الذي يقول، ذلك ع.وة على : الترجمة
  " .والماء والدم وھؤ:ء الث.ثة ھم واحد

حي!ث أن اAق!دم ، أن شھادة اzباء ضد الفاصلة ، نستطيع أن نقول بكل قوة ، إذن في نھاية حوارنا حول اzباء والفاصلة 
، ً: يعرفون شيئا عن الفاصلة ) جميع اzباء اليونانيين با�ضافة إلى الكثير من الـ.تين(واAغلب ) ريكلمندس ا�سكند(

ل!م يقت!بس الفاص!لة فب!أي ح!ديث بع!ده ) اAب الوحيد ال!ذي يت!شبث ب!ه الم!سيحي(با�ضافة إلى ھذا وضحنا أن كبريانوس 
كي!ف دخل!ت الفاص!لة إل!ى ن!ص ، ف!ة ش!امخة ض!د الفاص!لة  بقي لنا فقط أن نعلم رغ!م ك!ل ھ!ذه ال!شھادات الواق!يؤمنون ؟

  العھد الجديد ؟

  :النص المستلم والفاصلة ۞

ًنعل!!م يقين!!ا أن دخ!!ول الفاص!!لة اليوحناوي!!ة إل!!ى ن!!ص العھ!!د الجدي!!د وانت!!شارھا عالمي!!ا ك!!ان ع!!ن طري!!ق ن!!سخة إ رازم!!وس يً
 دخل!ت إل!ى ن!سخة إيرازم!وس ف!ي إص!دارھا ولك!ن الفاص!لة، ولكن ليست في إصدارھا اAول أو حتى الث!اني  ، اليونانية

تلك النسخة اليونانية التي كانت حجر اAس!اس لجمي!ع الترجم!ات التقليدي!ة مث!ل ترجم!ة المل!ك جيم!ز ، الثالث وليس قبلھا 
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 و ٤١س!تكوت و ٤٠ صامويل ترجل!ز: كبار علماء النقد النصي مثلذاقال بھ ، ا�نجليزية وترجمة سميث وفاندايك العربية
  و٤٨ھاموند  و٤٧بارت إيرمان  و٤٦إبرھارد نستل  و٤٥كونيبير  و٤٤كاسبر جريجوري و ٤٣ردريك كينيونف و ٤٢ھورت

الھ!ا ب!روس نقلرواي!ة كم!ا ل  الترجم!ة العربي!ةوإليكم، غيرھم الكثير  و٥١بروس متزجر  و٥٠سكوت بورتر  و٤٩سكرفينر
  :متزجر

َّاAكث!!ر ح!!دة كان!!ت م!!، ِم!!ن ض!!من ا�نتق!!ادات الت!!ى :قاھ!!ا إيرازم!!وس "  ُ واح!!د م!!ن منقح!!ى ن!!سخةن س!!تونيكاِ   زيمين!!يسُ
يفتقد جزء من ا�صحاح اAخير من رسالة يوحنا اAولى ) اى نص ايرازموس(أن نصه ) قال ( بوليجلوت كومب.تنسيان

وال!ذين  ، وھ!ؤ:ء الث.ث!ة ھ!م واح!د ، اzب، والكلمة، والروح الق!دس "تتكلم عن التى " العبارة الثالوثية"المعروفة بإسم 
ًإيرازموس رد قائ. أنه لم يجد أى مخطوطة يونانية تحتوى على ھذه الكلمات ). ٨ - ٧ : ٥ يو ١ ("ھدون في اAرضيش
 ًفي لحظة لم يكن حذرا فيھا .ُرغم أنه إختبر عدة مخطوطات بجانب اولئك الذين إعتمد عليھم حينما أعد نسخته اAولى، 

ف!ى الطبع!ات القادم!ة اذا وج!د مخطوط!ة يوناني!ة ، ُكم!ا ت!سمى  ، ي�ةوعد إيرازم�وس بإض�افة الفاص�لة اليوحناوربما قد 
�ة ،  بع!!د فت!!رة .واح!!دة تحت!!وى عل!!ى ھ!!ذه العب!!ارة��ذه المخطوط��دتھ��رض،  ُوج��ذا الغ��ت لھ�، ًكم!!ا يب!!دو حالي!!ا ! ُأو أنتج

ُالمخطوطة اليونانية ھذه محتمل أن تكون كتبت فى اوكسفورد فى عام  ُ من قبل أب فرنسيسكانى ي!دعى ١٥٢٠ُ " ف!روى"ِ
 و لكن!ه )١٥٢٢ (ف!ى الطبع!ة الثالث!ة ال!نص أدخل إيرازموس .الذى أخذ ھذه العبارة المشكوك بھا من الفلجاتا" روى"أو 

   ."أشار فى م.حظة طويلة توقعاته بأن المخطوطة تم إعدادھا لدحضه

! رين ف!أرادوا تحقي!ق الرواي!ة ولكن يبدوا أن ھذه القصة لم تعج!ب الكثي!، ھذه ھي القصة كما يعرفھا علماء النقد النصي 
نعم وهللا إنھا لعبارة عجيبة وقد وقعت من على كرسي مكتب!ي لكث!رة ال!ضحك عن!دما ق!رأت ھ!ذه العب!ارة ف!ي بح!ث Aح!د 

يري!دون تحقي!ق الرواي!ة Aنھ!ا تق!ول ب!أن ھن!اك م!ن ق!ام بإنت!اج مخطوط!ة طازج!ة م!ن أج!ل إدخ!ال ، الزم.ء المسيحيين 
 ف. يوجد للمسيحي ما يمكنه م!ن نف!ي -وبغض النظر عن صحة ھذه القصة أو بط.نھا ! يد الفاصلة إلى نص العھد الجد

ًف!!نحن نعل!!م يقين!!ا أن الفاص!!لة دخل!!ت ن!!ص العھ!!د الجدي!!د م!!ن خ!!.ل ،  م!!ا ھ!!ي الق!!صة المقابل!!ة لھ!!ذه الق!!صة -ًالق!!صة يقين!!ا 
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لھ!ا ب!روس متزج!ر ؟ وهللا لت!سمعون فكيف دخلت إذن إن كن!تم ق!د رف!ضتم الق!صة الت!ي نق، ا�صدار الثالث �يرازموس 
  !قصة عجيبة 

 ف!ي أح!د المج!.ت تُ نشر٥٢مقالةُقام أحد الباحثين الحاصل على الدكتوراه في كتابات إيرازموس يسمى بـ جونج بكتابة 
سخة  ب!دخول الفاص!لة إل!ى ن!ةُأو القصة المشھورة بين النق!اد الن!صيين الخاص! يتناول في ھذه المقالة الرواية ، الـ.ھوتية

ً مبين!ا س!بب إدخ!ال ٥٣ً إختصارا ينقل لنا الدكتور ج!ونج ق!ول إيرازم!وس ف!ي إح!دى رس!ائله.إيرازموس ا�صدار الثالث  ُ
! م!ا ھ!ذا . "ًحتى : يكون Aحد فرصة �نتقادي حق!دا من!ه: "أنه أدخل النص من أجل، الفاصلة إلى نص إصداره الثالث 

ُب!ل إنن!ي أعتق!د تم!ام ا�عتق!اد أن الرواي!ة اAول!ى ت!م تأليفھ!ا م!ن أج!ل ،  أھذا السبب أفضل من الرواية اAولى ؟ ك!. وهللا
ُفي الرواية اAولى قام إيرازموس بإدخال الفاصلة إلى ن!ص إص!داره بح!سن . التغطية على ھذا السبب الذي يجلب العار 

 بكلمات أخرى ع!دم وج!ود أي، فإنه قد قال أن سبب عدم إضافة الفاصلة ھو عدم وجود مخطوطات تحتوي عليھا ! نية 
وعل!!ى ھ!!ذا اAس!!اس أض!!اف ، فق!!ام أح!!د اAش!!خاص غي!!ر اAمن!!اء بإنت!!اج مخطوط!!ة م!!ن أج!!ل إض!!افة الفاص!!لة ، ال!!دليل 

ًولك!!ن ال!!سبب الث!!اني م!!شين ج!!دا . ًإيرازم!!وس الفاص!!لة إتباع!!ا من!!ه لل!!دليل  ًفإن!!ه يوض!!ح بم!!ا : ي!!دع مج!!ا: لل!!شك أن ، ُ
أھذا يرضيكم يا مسيحييون ! ولكن من أجل أھداف شخصية قام بإضافتھا ، أصيلة إيرازموس كان يعلم أن الفاصلة غير 

ّ؟ فلتفرحوا بالروايتين فأح.ھما مر  ُ.  

  : الخاتمة۞

حيث أنني أعتقد أنه : توجد نقاط أخرى تستحق النقاش حول ھذه المشكلة ، سأكتفي بھذا القدر من الكتابة حول الفاصلة 
ًوأن يجعل البحث خالصا لوج!ه هللا ، ًن يجعل ھذا البحث نورا يھدي به من يشاء من عباده اسأل هللا عز وجل أ، النصية 
 بعنوان ٥٤والبحث اAول، ُلمن يريد المزيد من المعلومات حول الفاصلة يستطيع قراءة بحثين لÛخ معاذ عليان ، الكريم 

 بعن!!وان ٥٥البح!!ث الث!!اني، ) لباب!!ا ش!!نودةً نظ!!رات ف!!ي الترجم!!ات ردا عل!!ى ا-الفاص!!لة اليوحناوي!!ة أم س!!.مات ب!!ولس (
، ن!سأل هللا ع!ز وج!ل أن يب!ارك ف!ي الجمي!ع ، ) ً ردا عل!ى الباب!ا ش!نودة-الفاصلة اليوحناوية نظ!رات ف!ي أق!وال العلم!اء (

  .واسألكم الدعاء لي وللشيخ عرب حفظه هللا 

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين
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