
 .. نظرات في الترجمات 5/7.. يوحنا األولى أم سالمات بولس  الفاصلة اليوحناوية
 ردًا على البابا شنودة

 معاذ عليان
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد .. 

 ؟ية ما هي الفاصلة اليوحناو
 فيقول :الفاصلة اليوحناوية هي النص املوجود يف رسالة يوحنا األوىل اإلصحاح اخلامس العدد السابع ..

 فإن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة: اآلب، والكلمة، والروح القدس. وهؤالء الثالثة هم واحد.

ممن يستشهدون بهه وأننهه صهحي  ! ومهنهم البابها      وإمنا وجود مثل هذا النص يف ترمجة الفانديك فقط !! د رالنص موجود أمامنا يف ترمجة الفانديك ولكن الغريب يف األمر ليس جم

 ( : 8شنودة فيقول يف أتابه الهوت املسي  ) ويف أول الكتاب صفحة 

 
 علماء الكاثوليك يؤأدون حتريف هذا النص !

 علماء الربوتستانت يؤأدون حتريف هذا النص ! 

 ثوذأس ! يدافعون عن النص تارة ومنهم من يرتأه تارة أخرى ومنه من أشار لتحريف النص !! إال بعض علماء األر

وعلى رأسهم شهادة القس الدأتور صموئيل حبيهب  وشهادة علماء الربوتستانت هلا وزنها حيث أن ترمجة الفانديك يف األصل هي ترمجة بروتستانت وهم يؤأدون أن النص ُمحرف ! 

 لية ) سابقًا ( وأيضًا شهادة القس الدأتور منيس عبد النور وغريهم .. رئيس الطائفة اإلجني

 متت إضافته .. وسنلقي نظرة على بعض الرتمجات العربية وبعض الرتمجات اإلجنليزية واليونانية حتى يتيقن للقارئ سواء املسلم أو املسيحي أن هذا النص 

 قط !وللعلم أما أشارنا سلفًا أننا سنتكلم عن الرتمجات ف

        غهري موجهود يف أ    فلن نتكلم عن املخطوطات  اليونانية أما نعلم يدعي النصارى بوجود مئات املخطوطات وههذا الهنص غهري موجهود إال يف خمهان تطوطهات فقهط !! و

 تطوطة يونانية ترجع إىل ما قبل القرن اخلامس عشر !!

  ( ومل يعرفه أحدا من آباء الكنيسة األوىل أالعالمة أورجيانوس أو القهديس يوسهتينوس    5/7) يوحنا األوىل ولن نتكلم آباء الكنيسة وعدم إستشهاد آباء الكنيسة بهذا النص

 دًا .. الشهيد أو حتى أثناسيوس الرسولي ويوحنا ذهيب الفم ! مجيع آباء الكنيسة مل يعرفوا النص ومل يشري له أ  أب إال يف العصور املتنخرة ج

 تو  حسب تنأيد علماء املسيحية واملفسرين ! فلم جيتمع األب والكلمة إال يف هذا الوضع والسماء ال حتتاج للشههادة فكيهف يقهول الهنص     وحتى النص أنقد داخلي ال يس

 هكذا !! 

  والكثري من الشواهد  رة .!! الحقة وما له أ  صلة باإلجنيل بل هو جمرد إضافة يف تطوطة التينية متاخهذا باإلضافة لتنأيد علماء املسيحية ومفسريهم أن النص إضافة

 اليت تؤأد حتريف هذا النص ولكن سيقتصر البحث عن الرتمجات العربية وبعض اإلجنيلزية واليونانية فقط .. 

 سبب هذا البحث
قليب على مثل ههذا .. أيهف يكهون لهدينا مها       فع عنه ولو علم ما يف النص واهلل ما فعلها فوقتها بكىاويدمن أهم أسباب حبثي هذا ببساطة أني مسعت أحد النصارى يستشهد به ! 

 .. حلاقدين واجلاحدين للحق يؤأد حتريف النص وال نقدمه ألمثال هؤالء !! فنسئل اهلل أن جيعل هذا السلسلة البسيطة مشعة يف طريق من يبحث عن احلق وشوأة يف قلوب ا

 مشكلة تعاليم يسوع وأهمية سالمات بولس
 !! بن والروح القدس ( ِلما ُيسمى بالثالوث ) األب واال نص يشري من قريب أو من بعيدواء يف العهد القديم أو العهد اجلديد ال يوجد داخل الكتاب املقدس س

 : على سبيل املثال د على األقل يثبت الثالوث ! بل واألشد غرابة أننا جند أن ما قاله يسوع ُيختصر فيه وسننخذ فلما أحس هؤالء القوم خبطورة املوقف وهو عدم وجود نص واح

 األمور املختصة به يف مجيع الكتبثم ابتدأ من موسى ومن مجيع األنبياء يفسر هلما   42/47لوقا  ، 

 واحملتاجون إىل الشفاء شفاهم. وألمهم عن ملكوت اهللفاجلموع إذ علموا تبعوه فقبلهم  9/11لوقا 

 فبهتوا من تعليمه ألن أالمه أان بسلطان(  14)  .يف السبوت وأان يعلمهمواحندر إىل أفرناحوم مدينة من اجلليل   2/11لوقا. 



    من أين هلذا هذه؟ وما هذه احلكمة اليت أعطيت له حتى جتر  على يديه ». وأثريون إذ مسعوا بهتوا قائلني: وملا أان السبت ابتدأ يعلم يف اجملمع  6/4إجنيل مرقس

 قوات مثل هذه؟

 وإليكم جزءا منها :أالم اإلهلي وله أهمية أم أنه يرى أن سالمات بولس يف أسفاره أهم ؟! ويذأرها بالتفصيل ؟ فهذه تعاليم يسوع وما قاله  ملاذا مل يذأر الكتاب هذه النصوص ؟

  (5/46رسالة بولس األوىل إىل تيموثاوس) .سلموا على اإلخوة مجيعا بقبلة مقدسة 

  18-2/11أولوسي  

ويسوع املدعو يسطس، الذين هم من اخلتان. هؤالء ههم وحهدهم    ، مرقس ابن اخت برنابا، الذ  اخذمت ألجله وصايا. ان اتى اليكم فاقبلوه.يسلم عليكم ارسرتخس املنسور معي، و)  

وا أهاملني وممتلهئني يف أهل    يسلم عليكم ابفراس، الذ  هو منكم، عبد للمسي ، جماهد أل حني ألجلكم بالصلوات، لكي تثبته  ، العاملون معي مللكوت اهلل، الذين صاروا لي تسلية.

سهلموا علهى اإلخهوة    ،  يسلم عليكم لوقا الطبيهب احلبيهب، ودسهاس.   ،  فإني اشهد فيه ان له غرية أثرية ألجلكم، وألجل الذين يف الودأية، والذين يف هريابوليس.  ، مشيئة اهلل.

 ( الذين يف الودأية، وعلى منفاس وعلى الكنيسة اليت يف بيته.

  يسلم عليكم مجيع القديسني وال سيما الذين من بيت قيصر.،  وا على أل قديس يف املسي  يسوع. يسلم عليكم اإلخوة الذين معيسلم  2/4فيليب 

  : رسالة بولس إىل أهل رومية اإلصحاح السادس عشر أاماًل 
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 تعد مثل أهمية كالم يسوع ! فنجد سالمات بولس وال جند كالم يسوع والكثري والكثري من السالمات اليت ال 

 أليس هذا باألمر الغريب ؟  أن الكتاب املقدس غري موجود فيه أساس من أسس العقيدة املسيحية أال وهو الثالوث !! واألكثر من ذلك 

 ( 5/7يو 1جميع الترجمات العربية تحذف الفاصلة اليوحناوية ) 
 :سريعة على الرتمجات العربية   اآلن سنلقي نظرات



 الترجمة العربية المشتركة 
 وقد ذأر فيها النص :

 (  والذين يشهدون هم ثالثة)

 وقد أتبت يف اهلامش :

 تينية القدسة . (وردت يف بعض املخطوطات الال اإلضافة) ثالثة : اآلب والكلمة والروح القدس، هؤالء الثالثة هم واحد ،والذين يشهدون يف االرض هم ثالثة : هذه 

 
 . (1)وللعلم فإن الرتمجة العربية املشرتأة رئيس جلنتها هو االنبا غريغوريوس يف الكنيسة األرثوذأسية

 ترجمة اآلباء اليسوعيين 
 وهذه ترمجة أاثوليكية قام بها االباء اليسوعيني فقالوا يف ترمجتهم هلذا النص :

 ( والذين يشهدون ثالثة)

                                                 
(1)
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 ترجمة الحياة

 هذه الرتمجة وضعت النص بني قوسني وأتبت يف مقدمة الرتمجة :و

 ) ما بني االقواس هو تفسري لعبارات صعبة الفهم أو مقاييس ومكاييل قدسة وضعنا ما يقابلها بالقيمة احلديثة بني األقواس (



 
 :وفيه نفس ترمجة احلياة طبعة السويد ) إجنليز  عربي ( مت حذف النص من الرتمجة وقالت 

 ) فإن هنالك ثالثة شهود . (

 

 



 
 

 

 

 الترجمة العربية المبسطة 
 مل تذأر نص التثليث ايضًا ولكن قالت :

 ) هنالك ثالثة يشهدون على ذلك .(



 
 

 الترجمة البوليسية 
 وقد ذأرت هذه الرتمجة النص أما يلي :

 ) ومن ثم ، فالشهود ثالثة ) ... ( (



 
 ترجمة اإلنجيل الشريف

 وهذه الرتمجة قد ذأرت النص أما يلي : 

 ) إذن يوجد ثالثة شهود للمسي  . (



 
 ال يبقى إال ترمجتني هما الرتمجة الكاثوليكية وترمجة االخبار السارة وغري موجود فيهما النص :

 ( والذين يشهدون ثالثةفالنص يف الرتمجة الكاثوليكية يقول : )

 ( والذين يشهدون هم ثالثة: )والنص يف ترمجة االخبار السارة يقول 

 الفاصلة اليوحناوية موجودة فقط يف ترمجة الفانديك من ضمن تسع ترمجات عربية !! إذن 

مل تضع النص رتمجات إلجنيل الشريف ( وهذه الوغري موجودة ) الكاثوليكية ، اليسوعية ، العربية املشرتأة ، العربية املبسطة ، البوليسية ، املبسطة ، احلياة ، األخبار السارة ، ا

 ألنها غري موجودة يف مجيع املخطوطات اليونانية وقد أشرنا يف املقدمة هلذه األمور .. 

 والنص أيضًا غري موجود يف الرتمجة اليونانية واليت شارك فيها عدد من علماء املخطوطات الكتاب املقدس !

Greek New Testament 4th Revised Edition p 819 . 



 
 اليت حذفت النص متامًا :بعض الرتمجات اإلجنليزية واليونانية وإليكم 

Complete Jewish Bible 
CJB  إختصار الترجمة 

1 John 5:7 There are three witnesses- 

Holman Christian Standard Bible 
CSB إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 For there are three that testify: 

The English Darby Bible 
DBY  إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 For they that bear witness are three: 

ENGLISH STANDARD VERSION 
ESV  إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 For there are three that testify: 
 

GOD'S WORD translation 
GWN  إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 There are three witnesses: 
 

The New American Bible 
NAB  إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 So there are three that testify, 



The NET Bible, Version 1.0 
NET  إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 For there are three that testify, 
 

New Jerusalem Bible 
NJB إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 So there are three witnesses, 

New Living Translation, second edition 
NLT  إختصار الترجمة 

1 John 5:7 So we have these three witnesses— 

New Revised Standard Version Bible 
NRS إختصار الترجمة 

 1 John 5:7 There are three that testify: 

Nestle-Aland 

1Jn 5:7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, 

 أكيداً على ما سبق إليكم العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور ) بولس الفغالي ( : وت

 

 خالصة القول : 

   الكتاب املقدس على حجمه هذا وال حيتوى على ما يعتقد به النصارى ! -1

 .. ! الكتاب املقدس فضل وجود سالمات بولس عن أهم معتقدات النصارى كالثالوث والهوت املسيح وغري ذلك -2

 بقوة الفاصلة اليوحناوية .. ال يوجد يف الكتاب املقدس كاماًل نص يدل على التثليث  -3

 الفاصلة اليوحناوية غري موجودة يف مجيع الرتمجات العربية إال ترمجة الفانديك . -4

 الفاصلة اليوحناوية غري موجودة يف الكثري من الرتمجات اإلجنليزية !! -5

يف الرتمجات اليونانية ) النقدية (  اليت قاام بااا العلماار وراجعاوا املاتوقاات قعال و اع         الفاصلة اليوحناوية غري موجودة -6

 هذا باإل افة ملا أشرنا إليه باألعلى ...   النص .

 

هذه الكلمات قد تكون مفيدة لععض األخوة املسلمني وأصدقائنا النصاارى وقاد تكاون معلوماات قدااة بالنساعة للكاثري مان املسالمني أو          

 ى ولكن إن شار اهلل هذه بداية سلسلة ) حتريف إلثعات فكر الهوتي ( وأسئل اهلل أن يتقعل منا وأن يغفر لنا ما أختأنا فيه النصار

ترمجة املقال لألخت كميكال إىل اإلجنليزية على هذا الرابط 
)..( 

 سلم ... وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه و

 

                                                 
)..(
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