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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   مشكلة العيد- ٨:  ٧يوحنا 

  !سير ا التفتضاربالقراءات و صراع

  التاعب امللقب بـ أبو المنتصر شاهينبقلم العبد الفقري إىل اهللا 

ِمن يهده اهللا فال مـض، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ونستعني به ونستغفره ، احلمد هللا حنمده  ومـن يـضلل فلـن ، ل لـه ُ
ًجتد له وليا مرشدا  وأدى ، بلغ الرسالة ، وصفيه من خلقه وخليله ، ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، ًّ

وأشـهد أن عيـسى ابـن مـرمي عبـد اهللا ،  وجاهد يف اهللا حق جهـاده حـىت آتـاه اليقـني، وحمى الظلمة ، فكشف اهللا به الغمة ، ونصح األمة ، األمانة 
  .وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ، ورسوله 

  مث أما بعد ؛

َاللهم رب جبـرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أَنت حتكـم بــني عبـادك فيمـ « َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َُ ََْ َ ْ ِ َ َ ُ َِ ْ ْ َْ ْ َِ ِ ْ ِ َ  َ َ َ َِ  َ  َا كـانوا فيـه خيتلفـون اهـدىن لمـا ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ََُْ ِ َ
ٍاختلف فيه من احلق بإذنك إنك تـهدى من تشاء إىل صراط مستقيم  ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ْ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ ُِ َ َ ََ َْ  ْ ِ ْ َ َ   ).١٨٤٧-صحيح مسلم(»ْ

  :ُمقدمة ۞

ً يف تبعيـات هـذه املـشكلة هـدما وتـدمريا لالـبعض جيـد، مشكلة أثـارت حوهلـا الكثـري مـن اجلـدل والـبعض اآلخـر يعتقـد أن املـشكلة ، ملـسيحيةايـدة لعقً
 لقد كتبت يف ما مضى مقالـة حـول هـذه !املسيحيني الذين ال يهمهم الكتاب من قريب أو بعيد  ًوال ننسى أبدا فريق، َُكلها جمرد زوبعة يف فنجان

 قـاموا بـإدالء آرائهـم  قـدًوالقى إستحسانا لدى األصدقاء املـسيحيني لدرجـة أنـين وجـدت الكثـريين) يسوع كذاب يف أصل الكتاب(املشكلة بعنوان 
ًدا بعدد قيُولكن احلقيقة هي أنين كنت م  ! حول املشكلةهلعل بعضهم اعتقد أن ما وضعته يف املقالة األوىل هو كل ما أعرف.  قمت بكتابتهزاء ماا

وسـأقوم بـسرد تفاصـيل هـذه ، ّأمـا اآلن فلـيس علـي قيـد. لذلك مل أستطع سـرد تفاصـيل املـشكلة وعـرض أقـوال العلمـاء بإستفاضـة، نةعيُصفحات م
وسـأحبث ، أمـا أوالئـك الـذين مل يريـدوا أن يلتزمـوا آداب احلـوار فـسأغض الطـرف عـنهم،  باإلضافة إىل مناقشة آراء بعـض املـسيحينياملشكلة الرائعة

ًيف وسط كتابام على أي مادة علمية تستحق ردا وتفنيداًجاهدا  ً.  
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كاسـرب  وقـدم قـدم لنـا .والـيت جنـدها يف اإلصـحاح الـسابع مـن إجنيـل يوحنـا" يـسوع يف عيـد املظـال"العدد الـذي سـنقوم بدراسـته موجـود ضـمن قـصة 
ً مــوجزا مجــيال عــن املــشكلةجرجيــوري أجريــت فيهــا  - ٨ : ٧ نــرى علــى ســبيل املثــال يف يوحنــا  كمــا-يوجــد بعــض احلــاالت يف العهــد اجلديــد : ١ً

ّتغييــرات لــسبب محــدد يمكننــا أن نــسميه الهــوتي أو حتــى دفــاع باســتخدام ، " إىل هــذا العيــدال أصــعدأنــا : "يف الــنص املــذكور يقــول يــسوع. يُ
َالكلمة اليت عرب عنها يف اليونانية بـ  ُ)ουκ αναβαινω( ،بقرائته هلذا الـنص وجـد بعـد نـصني ر المبكرةأحد المسيحيين الخيرين في العصو 
يـسوع ال ميكــن أن يكــون قــد قـال أنــه لــن يــصعد إىل ، ال ميكــن أن يكــون ذلــك: "فقـال لنفــسه علــى مــا يبـدو،  أن يـسوع يف الواقــع صــعد إىل العيــد

هلـذا ، "فتوحـا لـصعوده إىل أورشـليم فيمـا بعـدهـو ال شـك قـد تـرك اـال م. هو بالتأكيد قال أنه يف تلك اللحظة ال ينـوي الـصعود إىل العيـد ،العيد
  ". إىل العيدلست أصعد بعدأنا : "مما جعل يسوع يقول، "ليس بعد) "ουπω(أو جبانبها كلمة ) ουκ(كتب هذا املسيحي فوق الكلمة 

ُ هذا املختصر املفيد والغري خمل وجدنا اآليتيف ُ
:  

 .ُهناك تغيري متعمد يف النص لغرض الهويت أو دفاعي •
 .لتغيري مت يف العصور املبكرة على أحد املسيحيني اخلريينا •
  .ًالتغيري يؤثر على فهمنا ريات القصة وأيضا على نظرتنا لشخصية يسوع •

وإمنـا التغيـري ، حيـث أن التغيـري يف الـنص مل يـأيت جـراء سـهو أو إمهـال،  املـشكلة هـذههذه هي نقاط النقاش الرئيسية واليت منها جائـت أمهيـة دراسـة
ًعلينـا أيـضا أن نلفـت األنظـار إىل التغيـريات الـيت حـدثت . ًكان لسبب وجيب علينا دراسة الـسبب جيـدا، كان عن عمد مع سبق اإلصرار والرتصد

 غـري وبـدل يف الكتـاب إال الـذي كـان يقـوم بنـسخ الكتـاب وهـو املـسيحي صـاحب ٌوعلى املسيحي أن يدرك أنه ليس أحد، يف النص يف زمن مبكر َ
فـنحن ، وهذا جوهر املوضوع وأهم ما فيه، للقصة ونظرتنا لشخصية يسوع ويف النهاية هذا التغيري يف النص أدى بالتبعية إىل تغيري مفومهنا .الكتاب

يري وهذا ولكننا نريد تلميع املواضع اليت حدث فيها تغ، آمنا وعرفنا أن يف العهد اجلديد مواضع كثرية حدث فيها التبديل والتغيري واإلضافة واحلذف
  .التغيري أثر على نظرتنا للمسيحية

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Caspar R. Gregory: Canon And Text Of The NT - Page 504 [There are a few cases in the New Testament in which, as we 
may see, for example, in John 7:8, changes have been made for a definite purpose which we might call dogmatical or even 
apologetical. In the verse mentioned Jesus says : "I go not up to this feast," using the phrase which was rendered in Greek by 
ουκ αναβαινω. Some good Christian in early times, reading this and finding two verses later that Jesus actually did go up to 
that feast, said to himself apparently : "That cannot be. Jesus cannot have said that He was not going up to the feast. He can 
only have said that He did not intend to go at that moment. He must have left room open for His later going up to Jerusalem." 
And therefore this Christian wrote over the or on the margin beside ουκ the word ουπω, "not yet," and caused Jesus to say : " I 
am not going up to this feast yet."] 
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  :القراءات المختلفة ۞

  : وترمجة الفاندايك، هذا هو النص حمل البحث من النص املستلم اليوناين

Joh 7:8 �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν ταύτην· �γ� οοοο����πωπωπωπω �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, 
�τι � καιρ ς � �µ ς ο�πω πεπλήρωται. 

Joh 7:8إىل هذا العيد ألن وقيت مل يكمل بعد بعد أصعد لستأنا.  اصعدوا أنتم إىل هذا العيد «.  

أو أنك لن تفعله اآلن ولكـن يف وقـت ، ًأي عندما تريد أن تقول أنك ستفعل شيئا ما فيما بعد، ٢بعد... ليس : تعين) ο�πω(الكلمة اليونانية 
  : أخرى حتمل نفس معىن ترمجة الفاندايك عربية هناك ترمجات. قبل الفعل الذي ستقوم به يف وقت آخر)ο�πω(ة تضع كلم، آخر

ُ؛ ألن وقيت مل حين بعداآلن أذهب إىل هذا العيد فلناذهبوا أنتم إىل العيد، أما أنا  ]العربية المبسطة[ ْ َِ.  

ُ إىل هذا العيد؛ ألن وقيت مل يأت بـعدناآل أذهب الاذهبوا أنتم إىل العيد، أنا  ]اإلنجيل الشريف[ ْ َ ِ.  

ُ إىل هذا العيد؛ ألن وقيت ما جاء بـعداآلن أصعد فلناصعدوا أنتم إىل العيد، أما أنا  ]ترجمة الحياة[ ْ َ.  

  :ًهناك أيضا ترمجات أخرى عربية حتمل معىن آخر خمتلف عن الفاندايك

ُصعد إىل هذا العيد؛ألن وقيت مل حين بـعد َأالاصعدوا أنتم إىل العيد، فأنا  ]الترجمة اليسوعية[ ُْ َْ ْ َِ َ.  

  . أصعد إىل هذا العيد؛ألن وقيت ما جاء بعدالاصعدوا أنتم إىل العيد، فأنا  ]العربية المشتركة[

ُ بصاعد إىل هذا العيد؛ألن وقيت مل يتم بعدُفلست  وأما أنا،اصعدوا أنتم إىل العيد ]البولسية[  ِ ٍ.  

ُأصعد إىل هذا العيد؛ألن وقيت ما جاء بـعد ال ا أنتم إىل العيد، فأنااصعدو ]االخبار السارة[ ْ َ.  

  :مثل نسخة نستل آالند النقدي اليوناين نصالهذه الرتمجات مأخوذة من 

Joh 7:8 �µε�ς �ν"βητε ε�ς τν �ορτ#ν· �γ� οοοο$$$$κκκκ �ναβα%νω ε�ς τν �ορτν τα&την, �τι � 
�µ ς καιρ ς ο�πω πεπλ#ρωται. 

  

                                                 
 ٩٨ صـ-الجديد والكتابات المسيحية ا-ولى قاموس يوناني عربي لكلمات العھد :  رھبان دير القديس أنبا مقار2
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فعليـك أن تـضع قبـل هـذا ، ً أي عندما تريد أن تقول أنك لن تفعل شيئا مـا،النفي المطلق واليت تفيد )ο$κ(لنسخة اليونانية جند كلمة يف هذه ا
لــن  ً:أن يــسوع مل يقــل حرفيــاً أيــضا وقــال،  ال تــرتجم إىل لــن)ο$κ( هنــاك مــن ادعــى أن كلمــة .٣لــن أو التــرتجم إىل الــيت و) ο$κ(الفعــل كلمــة 

يف الرتمجات العربية كما " لن"ُ ترمجت بالفعل إىل )ο$κ(وكلمة ) εγω ουκ αναβαινω(  سنجداليونايننص ال إذا نظرنا إىل ولكن، أصعد
  :يف النصوص التالية

Mat 10:26فاندايك.( يعرفلن يستعلن وال خفي  لنألن ليس مكتوم.  فال ختافوهم(  

Mat 10:26 Μ ο(ν φοβηθ+τε α$το&ς· ο$δ-ν γ"ρ �στιν κεκαλυµµ0νον 1 οοοο$$$$κκκκ 
�ποκαλυφθ#σεται, κα2 κρυπτ ν 1 οοοο$$$$ γνωσθ#σεται. 

Mar 14:29احلياة. ( أشك لنولو شك اجلميع، فأنا:  ولكن بطرس قال له(  

Mar 14:29 � δ- Π0τρος 4φη α$τ5, Ε� κα2 π"ντες σκανδαλισθ#σονται, �λλ' οοοο$$$$κκκκ �γ7. 

Joh 14:18اةاحلي. ( أترككم يتامى، بل سأعود إليكم لن(  

Joh 14:18 ΟΟΟΟ$$$$κκκκ �φ#σω �µ9ς :ρφανο&ς, 4ρχοµαι πρ ς �µ9ς. 

Act 2:27فاندايك. ( ترتك نفسي يف اهلاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا لن ألنك(  

Act 2:27 �τι οοοο$$$$κκκκ �γκαταλε%ψεις τν ψυχ#ν µου ε�ς =δην, ο$δ- δ7σεις τ ν �σι>ν σου �δε�ν 
διαφθορ"ν. 

Heb 1:12فاندايك. (» تفىن لنولكن أنت أنت، وسنوك. ري وكرداء تطويها فتتغ(  

Heb 1:12 κα2 ?σε2 περιβ>λαιον �λ%ξεις α$το&ς, ?ς Aµ"τιον κα2 �λλαγ#σονται· σB δ- � 
α$τ ς εC κα2 τD 4τη σου οοοο$$$$κκκκ �κλε%ψουσιν. 

 املهـم أنـه يريـد أن خيربنـا أنـه لـن ،حبتـةفالقـضية ترمجيـة )  أصـعدالأنـا (أو  ) أصـعدلـنأنـا (إىل  قد ترتجم) εγω ουκ αναβαινω( عبارة إذن
فهــــو ينفــــي الفعـــــل ، ة وصـــــرحية واضــــح واللفظــــة اليونانيــــة"لـــــن"  مــــن قبــــل إىلرمجـــــتُ ت)ο$κ( كلمــــة  علــــى يقــــني أنوحنـــــن ،يقــــوم بفعــــل الــــصعود

)αναβαινω (بــأداة النفــي املطلــق )ο$κ( .٤القمــص مــرقس عزيــز يقــول) : ود معهــم يف تلــك يــشري إىل رفــضه الــصع" بعــد"قــول الــسيد املــسيح
ًي فعــل الــصعود نفيــا مطلقــانفــولكــن لألســف القــراءة الثانيــة ت، )ولــيس الــرفض النهــائي للــصعود للعيــد، اللحظــات ال جيــوز أن نتمــسك يف النهايــة و. ً

  .برتمجة عربية ما دام األصل اليوناين ال خالف على معناه
                                                 

3 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries - G3756 [A primary word; the absolutely negative adverb; no or not] 
 ٥٩ صـ-الرد على اCتھامات الموجھة للسيد المسيح وت?ميذه :  القمص مرقس عزيز4
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  :٥ني بني قراءتاملشكلة النصية تتمثل يف االختيار، إذن يف النهاية

  ليس بعد  ο�πω  :القراءة األولى

  ال  ο$κ  :القراءة الثانية

 القـرن ٥٦٥،  القـرن التاسـع٣٣(ًعـدد قليـل جـدا مـن املخطوطـات اليونانيـة يف  قـط موجـودة فجنـدها يف أي ترمجـة ألـا ولكننـا ال ٦ثالثةهناك قراءة 
 خيربنـا فيلنـد فيلكـر أن .)أصعد إىل هذا العيـد - ليس بعد| ال  -نا أ( هذه القراءة هي حذف للعبارة كاملة ،٧) القرن الثالث عشر٥٧٩، التاسع

فيقفــز الناســخ مــن ايــة العبــارة ،  أي بــسبب تــشابه ايــة عبــارتني متتــابعتني)homoioteleuton(خطــأ بــصري هــذه القــراءة جــاءت بــسبب 
  :األوىل إىل اية العبارة الثانية ويكمل الكتابة من بعدها وبذلك يسقط ما بينهما

�µε�ς �νάβητε ε�ς ττττνννν �ορτή�ορτή�ορτή�ορτήνννν ταύταύταύταύτηντηντηντην (يقوم الناسخ بالكتابة إىل هذا احلد) 

�γ� (ο�πω | ο$κ) �ναβαίνω ε�ς ττττνννν �ορτ�ορτ�ορτ�ορτνννν ταύταύταύταύτηντηντηντην (يقفز الناسخ بعينه إىل هنا) 

�τι � καιρ ς � �µ ς ο�πω πεπλήρωται (يكمل الناسخ عمله دون أن يشعر باخلطأ) 

ًجة هذا اخلطأ الغري مقصود يكون لدينا نصا قصريا ال حيتوي على العبارة اليت يف الوسطإذن فنتي جند أن هذه القراءة ، وألن هذا اخلطأ غري مقصود، ً
إىل ً والـيت ترجـع أيـضا يف خمطوطـة ديـر سـانت كـاترين لألناجيـل األربعـة هذه القـراءة جندالظريف أننا ، ً جدا من املخطوطاتحمدود عددموجودة يف 
  :٨القرن التاسع

                                                 
5 • The Greek New Testament, Fourth Revised Edition - John 7:8 - Page 342 
• David R. Palmer: A new translation from the Greek - Alternating verse by verse with the ancient Greek text - John 7:8 
6 Wieland Willker: A Textual Commentary on the Greek Gospels 6th edition 2009 - Vol. 4 John - John 7:8 
7 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition - Introduction - Page 17*,18* 

ِّمعلومات عن المخطوطات مJن الكتيJب الموجJود مJع إسJطوانات مكتبJة المخطوطJات الرقميJة:  ا-ستاذ الدكتور يوسف زيدان8 َ  مكتبJة -مخطوطJات ديJر سJانت كJاترين ، ُ
 ])م٨٩٨أي ما يقابل  [ ھجرية٢٨٤ة بسنة المخطوطة مؤرخ(اCسكندرية 
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 الوصول إىل القراءة اليت استخدمها كاتب اإلجنيل - ٩ باستخدام قواعد النقد النصي-علينا ، بعد أن عرفنا عدد القراءات املوجودة يف النص، اآلن
ختلفتــني علــى فهمنــا ريــات قــصة ودراســة تــأثري القــراءتني امل، وبعــد حتديــد القــراءة األصــلية ســنقوم بالــذهاب إىل الــشق التفــسريي، الرابــع يف الــنص

  ".يسوع يف عيد املظال"

  

                                                 
g يJدركون معJاني ا-لفJاظ العلميJة مثJل ،  من العجيب أن أجد بعض المسيحيين الذين g يفھمون قواعد النقد النصي ينتقدون ا-بحاث العلميJة بمنتھJى الجھJل والعJشوائية9

وg أسJتطيع ،  وبعض ا-دعاءات ا-خرى التي g يدل إg علJى عJدم اطJ?ع أو اخJت?ط فJي المفJاھيمويدعون أنه g توجد أي أدلة داخلية، ا-دلة الخارجية وا-دلة الداخلية
ِعلJى نحJت القJوافي مJن معادنھJا : أن أقول لھؤgء إg مJا قالJه الJشاعر قJديما ِ َِ ََّ ُ َ ُولJيس علJي إن لJم تفھJم البقJر... َ َّ وإلJى كJل الJذين كJالوا الJسباب لJي ولرسJولي بأقJذر ا-لفJاظ . َ

ًولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا(ًتائم فما ھذا إg تصديقا لكتاب هللا والش ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ْ ْ َُّ َُ ْ َْ َ َ َ ََ َْ َْ َ َُ َُ َّ ُ والجميع يعلم أن منھجي ھو عدم التعJرض -ي مJسائل ، )َ
ٍيخاطبني السفيه بكل قبح : لذلك سأتمثل بقول الشاعر، شخصية والتركيز فقط على دعوتي ورسالتي ِ ُ َُ ًفأكره أن أكون له مجيبJا... ِ ِ ُ ًيزيJد سJفاھة فأزيJد حلمJا ، َُ ُ ُ َ َ ُكعJود زاده ... َ َ َ ٍ ُ

ًاCحراق طيبا ِ  .وسأقوم بإثبات عكس ما ادعيتم بالدليل والبرھان، ّما سأفعله ھو أنني سأتناول كل جزء علمي ادعيتم علي فيه بالتدليس والتزوير والكذب. ُ
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  : األدلة الخارجية۞

 اآلن علينا أن نعرف ما هي املخطوطـات الـيت تـشهد .فالصراع كله دائر بني القراءة األوىل والقراءة الثانية، القراءة الثالثة خارج لعبة ترجيح القراءات
  ر أم ال ؟وهل الرجوع للمخطوطات سيحسم األم، لكل قراءة

الفاتيكانية ، )القرن الثالث (٧٥الربدية ، )م٢٠٠ (٦٦الربدية : المخطوطات اليونانيةُ مدعمة من العديد من )ليس بعد ο�πω (القراءة األولى
 L T ∆ Θ Ψ 070 0105 0141 0250 ƒ1(باإلضـافة إىل ، وخمطوطات الـنص البيزنطـي، )القرن اخلامس(واشنجطون ، )القرن الرابع(

ƒ13 28 33 157 180 205 597 700 892 1006 1010 1243 1292 1342 1424 1505( ، الترجمـات ومـن
نـسخ و، من نسخة الفوجلاتـا متأخرةوهناك بعض خمطوطات قليلة، ) القرن السابعq،  القرن السادسf( جند خمطوطتني من الالتينية القدمية القديمة
الربوتو ، الصعيدية من القرن الرابع(ونسخ قبطية ، )اهلرياكلينية من القرن السابع، القرن السادسمن  الفلسطينية ،البشيطا من القرن اخلامس(سريانية 

  .مخطوطات القراءات الكنسية أغلبيةوهناك ، )األمخيمية من القرن الرابع، حبريية من القرن الرابع

  )م٢٠٠ (٦٦البردية 

  

  )القرن الرابع(الفاتيكانية 
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ُ أيـضا مدعمـة مـن ) الο$κ (القراءة الثانية  ثـالث خمطوطـات أحـرف ،)القـرن اخلـامس(بيـزا ، )القـرن الرابـع( الـسينائية : مهمـةمخطوطـات يونانيـةً
 الترجمـات القديمـةومـن ،  من القـرن الثـاين عـشر١٢٤١ و ١٠٧١ باإلضافة إىل ،)K 017, M 021, Π 041 (١٠كبرية من القرن التاسع

 القــرن aur،  القـرن اخلـامسff_2،  القـرن اخلـامسe،  القـرن اخلـامسd،  القــرن اخلـامسb، قـرن الرابـع الa(جنـد دعـم شـديد مـن الالتينيـة القدميـة 
، )الــسينائية مــن القــرن الرابــع، الرابــع مــن القــرن الكوريتونيــة(نــسختني ســريانيتني ، )القــرن اخلــامس(نــسخة الفوجلاتــا ، ) القــرن الثــاين عــشرc، الــسابع

 ).القــرن التاســع(الــسالفينية ، )القــرن الــسادس(األثيوبيــة ، )القــرن اخلــامس(اجلورجيــة ، )القــرن اخلــامس( األرمينيــة ،)القــرن التاســع(القبطيــة البحرييــة 
 القـرن الثـاين l 673،  القـرن الثـاين عـشرl 950،  القـرن احلـادي عـشرl 813،  القـرن التاسـعl 672 (مخطوطات قراءات كنسيةباإلضافة إىل 

  .) القرن الثالث عشرl 1223، عشر

  . لكال القراءتني فسنقوم مبناقشته فيما بعدالدليل اآلبائيأما 

  )القرن الرابع(السينائية 

  

  

  

                                                 
10 The New Testament in Greek IV The Gospel According to St. John - Edited by The American and British Committees of the 
International Greek New Testament Project - Page 317 
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  )القرن الخامس(بيزا 

  

 أصعد إىل هذا العيد فلستفاصعدوا أنتم إىل العيد أما أنا  (:اجلدير بالذكر أن نص القس شنودة إسحاق القبطي إلجنيل يوحنا يؤيد القراءة الثانية
  : املؤيد للقراءة الثانية١٢ ترمجة إجنليزية للنص القبطيبحرييةً أيضا جند يف نسخة العامل هورنر ويليام للقبطية ال.١١) مل يكمل بعدألن وقيت

 And go ye up to (the) feast : and I will not come up to the feast, because my time is 
not yet fulfilled. 

 ٧٥م والربديـة٢٠٠ مـن ٦٦الربديـة(ُمدعمـة مـن أقـدم الـشواهد اليونانيـة )  لـيس بعـدο�πω( جند أن القراءة األوىل :ًتعليقا على شواهد القراءتين
 بــارت إيرمــان عــن قــراءة كلمــاتًولكــن أحــب أن أتــذكر دائمــا ، القــراءة يف أغلبيــة خمطوطــات العهــد اجلديــد نتــشار إىل ا باإلضــافة)مــن القــرن الثالــث

  :١٣جلديداألغلبية ملخطوطات العهد ا

 اليت التحتوي على قراءة وجمموعة أخرى قليلة ل أن الغالبية العظمى من املخطوطاتًال نكون مطمئنني متاما عندما نقو، ًكما رأينا سابقا  
علـى يف بعض األحيـان يتـضح لنـا أن بعـض املخطوطـات هـي الـيت حتتـوي . أن القراءة املوجودة يف األغلبية هي الصحيحة، حتتوي على قراءة أخرى

وهــذه ، ئــات الــسننيهــذا بــسبب أن أغلبيــة املخطوطــات مت إنتاجهــا بعــد األصــل مب. القــراءة الــصحيحة حــىت إن خالفــت مجيــع املخطوطــات األخــرى
، عندما جيد التغيري طريقه إىل التقليد النصي للمخطوطات.  منسوخة ليست من األصل بل من نسخ أخرى متأخرة عن األصلاملخطوطات نفسها

  .ًثبت يف التقليد حىت يكون أكثر إنتشارا حىت من الكلمات األصليةميكن أن ت

  

  

                                                 
  ٣٩٨ صـ-قبطي عربي ، اCنجيل المقدس حسب يوحنا:  القس شنودة ماھر إسحاق11

12 Horner William: The Coptic Version Of The New Testament In The Northern Dialect - Otherwise Called Memphitic And 
Bohairic - With Introduction, Critical Apparatus, And Literal English Translation - Volume II - The Gospels Of S. Luke And 
S. John - Page 409 
13 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 134 [As we have already seen, we are never completely safe in saying that when 
the vast majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are right. Sometimes a few 
manuscripts appear to be right even when all the others disagree. In part, this is because the vast majority of our manuscripts 
were produced hundreds and hundreds of years after the originals, and they themselves were copied not from the originals but 
from other, much later copies. Once a change made its way into the manuscript tradition, it could be perpetuated until it 
became more commonly transmitted than the original wording.] 
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 وهـذه ،)بيزا من القرن اخلامس، السينائية من القرن الرابع (ُشواهد يونانية مهمة لها ثقلها هلا ) الο$κ (على اجلانب اآلخر جند أن القراءة الثانية
ً باإلضافة إىل دعم رائع جدا مـن الرتمجـات القدميـة للعهـد اجلديـد هذا، ١٤ ال أن حنصيهاينبغي أن نقدر املخطوطات: ُقاعدة مهمة جيب اإلنتباه هلا

أقـدم وأغلـب خمطوطـات الرتمجـة الالتينيـة القدميـة والـيت . )الـسالفينية، األثيوبيـة، اجلورجيـة، األرمينيـة، القبطيـة، الـسريانية، الفوجلاتـا، الالتينيـة القدميـة(
)  والــسينائيةوريتونيــةالك( إىل أن أقــدم نــسخ الرتمجــة الــسريانية ًأيــضا جيــب لفــت اإلنتبــاه.  القــراءةذه تــدعم هــ١٥املــيالديًترجــع نظريــا إىل القــرن الثــاين 

  .تدعم هذه القراءة

هـد ً بـشكل كبـري جـدا يف مجيـع أنـواع نـصوص العًمنتـشرة جغرافيـاهـذه القـراءة ، ) الο$κ(هناك نقطه أخرى يف غاية األمهية لـصاحل القـراءة الثانيـة 
 ,K 017, M 021, Π 041, 1071 (بيزنطـيالنص الـ، )الـسينائية والقبطيـة البحرييـة (سكندريالـنص الـ :فنجـد شـواهد مـن، اجلديـد

ــ، )1241 ــ، )املخطوطــات الالتينيــة القدميــةالفوجلاتــا وبيــزا و (غربــيالنص ال باإلضــافة إىل الــشواهد  ،)الرتمجــة األرمينيــة واجلورجيــة (قيــصريالنص ال
هــذا التوزيــع اجلغــرايف املمتــاز ، )الرتمجــة األثيوبيــة والــسالفينية، وريتونيــةالــسريانية الــسينائية والك ( كانــت منتــشرة يف بقــاع األرض املختلفــةاألخــرى الــيت

ًيعطي توثيقا رائعا للقراءة ً.  

هـي لـآلب باسـيليوس الكبـري و)  ليس بعدο�πω(حدة لقراءة اشهادة وتعطينا  UBS4 ١٦ أشهر النسخ النقدية،الشهادة اآلبائيةأما خبصوص 
، )م٣٠١(ً نقـال عـن القـديس جـريوم وثينبورفريـه الـ، )القـرن الثـاين(دياتـسرون تاتيـان :  وهـمشهادة سبعة آباءفلهـا )  الο$κ(أما قراءة ، )م٣٧٩(

تطيع معرفة زمـن تس .)م٤٣٠(أغسطينوس ، )م٣٨٤(أمربوسيسرت ، )م٤٤٤(كريلس السكندري ، )م٤٠٧(يوحنا ذهيب الفم ، )م٤٠٣(أبيفانوس 
  .١٧األب من مقدمة النسخة

وهـذا يـضاهي يف ، م١٩٩م إىل ١٠٠أي بـني ،  للقـرن الثـاينً نظريـافالكتاب يرجع، ) الο$κ(قراءة  ًدياتسرون تاتيان يعترب شهاد قدمي جدا لصاحل
َالقـــدم شـــهادة الربديـــة  تاتيـــان يف : يحيني يعتقـــدون بـــأن ولكـــن هنـــاك بعـــض املـــس،) لـــيس بعـــدο�πω(والـــيت تـــشهد لـــصاحل قـــراءة ) م٢٠٠ (٦٦ِ

وهـذا مـا جنـده يف نـسخ الدياتـسرون النقديـة املرتمجـة إىل اللغـة ، الدياتـسرون يـشهد لقـراءة ال أصـعد :وللـرد نقـول الدياتسرون شهد لقـراءة لـيس بعـد
ُ ُ

  :١٨اإلجنليزية

 I testify of it, that the works thereof are evil. Go ye up unto the feast: I go not up 
unto this feast; for my time is not yet full come. When he had said these words, he himself 
abode in Galilee. 

  

                                                 
14 Kurt & Barbra Aland: The Text of The NT, Second Edition - Page 280 [Manuscripts should be weighed not counted] 
15 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 
Fourth Edition - The Latin Versions - Page 100,101 [In the opinion of most scholars today, the Gospels were first rendered into 
Latin during the last quarter of the second century in North Africa, where Carthage had become enamored of Roman culture] 
16 The Greek New Testament, Fourth Revised Edition - Page 342 
17 Ibid - Introduction - Page 32* 
18 Frederic Gardiner: Diatessaron - Life Of Our Lord In The Words Of The Gospels - Page 118 
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  :١٩ تعليقات أفرامي السرياين على الدياتسرون وهي، النصأقدم مصادرهذه النسخ النقدية للدياتسرون تأخذ عن 

 They say to him. There is no one who does any work in secret. For his brothers did 
not believe in him. I go not up in this feast. Why seek ye to slay me, a man who tells the 
truth ? 

ًفهذا الـنص غالبـا مـا يكـون معتمـدا علـى الـنص العـريب للدي، أما الذين يأتون بنص للدياتسرون يشهد لقراءة لست أصعد بعد ُ وللعلـم فـإن ، اتـسرونً
ُنص الدياتسرون املوجود يف الد التاسع من جملدات آباء ما قبل نيقية هـو نـص مـرتجم مـن النـسخة العربيـة للدياتـسرون

هـذا الـنص العـريب هـو ، ٢٠
  :٢١ متزجركما خيربنا بذلك بروس، ُأسوأ نص للدياتسرون على اإلطالق وغري جمدي يف عملية إعادة تكوين النص األصلي للدياتسرون

 فإن أغلبيـة علمـاء النقـد ،من وجهة نظر الناقد النصي الذي حياول الوصول إىل القراءة األصلية اليت كانت موجودة يف دياتسرون تاتيان  
ُإمــا ألــا مرتمجــة مــن نــسخة ســريانية للدياتــسرون والــيت جعلــت مطابقــة تق، النــصي يعتبــرون أن الــنص العربــي للدياتــسرون لــيس لــه أي قيمــة ُ ًريبــا ُ

ُأو ألن الرتمجة العربية نفسها جعلت مطابقة للبشيطا، بالكلية للنص السرياين البشيطا ُ.  

هـذا ألن النـسخ النقديـة للدياتـسرون والـيت هـي مبنيـة علـى ، النسخ النقدية اليونانية للعهد اجلديد تقول أن الدياتسرون يشهد لقراءة ال أصـعد، إذن
 فال جيب علينا أن نرتك املصادر النقدية اليت تتحرى الدقة ونتمسك برتمجة إجنليزية عن نسخة عربية لـيس هلـا ،أقدم الشواهد تشهد لقراءة ال أصعد

  !أي قيمة 

ولكـن هـذا غـري )  لـيس بعـدο�πω(ًفهنـاك بعـض املـسيحيني أيـضا يعتقـدون بـأن ذهـيب الفـم اقتـبس قـراءة ، أما خبصوص شهادة يوحنـا ذهـيب الفـم
شــاهد لقــراءة  مــن النــسخ اليونانيــة النقديــة أن يوحنــا ذهــيب الفــم حنــن نعلــم، ءة يف القــراهــذا اإلعتقــاد نــاتج عــن ســوء فهــميف احلقيقــة ، صــحيح بــاملرة

)ο$κ(ًوإذا اطلعنا جيدا على كالمه سنجد أنه يثبت قراءة )  الο$κ٢٢ولكنه يقوم بتوضيح املعىن)  ال:  

لست أصعد " بل قصد بصورة جازمة" لست أصعد"لم يقل د ؟ إنه فكيف أنه صعد بالفعل مع أنه قد قال لست أصعد بع: ستقولون  
  .ُوهو باحلقيقة كان سيذهب ليصلب يف الفصح القادم" لست أصعد معكم ألن وقيت مل يكمل بعد"أي " اآلن

  

                                                 
19 The Diatessaron Of Tatian A Harmony Of The Four Holy Gospels Compiled In The Third Quarter Of The Second Century 
Now First Edited In An English Form With Introduction And Appendices - Tatians Gospel Diatessaron - Page 29 
20 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers Volume 9 - The Diatessaron of Tatian - Introduction - [The Text Translated. 
— What is offered to the reader is a translation into English of an Arabic text, published at Rome in 1888, in a volume entitled 
in Arabic Diatessaron, which Titianus Compiled from the Four Gospels, with the alternative Latin title, Tatiani Evangeliorum 
Harmonioe, Arabice] 
21 Bruce Metzger: The Early Versions of the New Testament Their Origin, Transmission, and Limitations - Page 16 [From the 
point of view of the textual critic who wishes to ascertain whether a given reading stood originally in Tatian's Diatessaron, 
most scholars have considered the Arabic Diatessaron to be worthless, either because it had been translated from a Syriac 
Diatessaron which was almost completely assimilated to the peshitta test, or because the Arabic translation itself had been 
accommodated to the Peshitta] 

 ١٦ الجزء الثاني صـ-شرح وعظات إنجيل يوحنا ال?ھوتي :  يوحنا ذھبي الفم22
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 كـان لديـه نـسخة مـن إجنيـل هأنـويبدوا ، ًوكان دائما ما يهاجم املسيحية،  الذين عاشوا يف القرن الثالثفقد كان أحد الوثنيني، أما خبصوص بورفريه
  :٢٣وهذا ما ينقله لنا األستاذ واين كانادي، ) الο$κ(يوحنا تشهد لقراءة 

 يف الــنص الثـامن، باالضــافة إىل ذلـك، قــد ) الο$κ(بـاحلكم علـى تلــك املالحظـات، مــن املؤكـد بـال شــك أن كتـاب بــورفري ذكـر قـراءة   
يف اي مــن احلــالتني، ســلوك يــسوع كمــا هــو موثــق يف هــذا . و تذبــذب غريــب يف الــسلوكّ إمــا خمالفــة آلداب الــسلوك أ١٠ و٨فهــم مــن النــصوص 

  .التفسري لسرد يوحنا بالكاد عكس تلك الشخصية املقدسة اليت بكل جرأة وحزم تنفذ اخلطة اإلهلية

د يـسمح الخوتـه أن يـصعدوا هكـذا وإذ كان قـ" لن يصعد إىل العيد"إذ كان قد قال إنه  :٢٤) الο$κ( لقراءة كريلس السكندرىوهذا هو اقتباس 
  .إن هم أرادوا، فإنه مبفرده ألنه أكد أن وقته مل حين بعد يصعد بعدهم

  :٢٥) الο$κ( لقراءة أغسطينوسإقتباس ًإليكم أيضا و

 “Jesus answered them, My time is not yet come; but your time is alway ready. The 
world cannot hate you;but Me it hateth, because I testify of it that the works thereof are evil. 
Go ye up to this feast day. I go not up to this feast day, for My time is not yet 
accomplished.” Then follows the Evangelist; “When He had said these words, He Himself 
stayed in Galilee. But when His brethren were gone up, then went He also up to the feast 
day, not openly, but as it were in secret.” 

علـى عكـس مـا ادعـاه بعـض املـسيحني أن الـشهادة اآلبائيـة ، بالنـسبة للـشهادة اآلبائيـة)  الο$κ(يف النهاية جند أن هناك ترجيح لكفة قـراءة ، إذن
وكتعليق أخري خبصوص الشواهد . هذهولعلهم فيما بعد يدققون فيما يكتبون حىت ال يضلوا املختارين بكتابام ، ) ليس بعدο�πω(لصاحل قراءة 

وأنـا أقـول هـل ، ο�πω ضـد ο$κهناك من يقول أننا ال منلك دليال على أن أقدم الشواهد املتاحة أيدت ، أو املخطوطات اليت تشهد لقراءة ما
فهل يعين هذا أن األصل كان حيتوي على هذه القراءة ، ) ليس بعدο�πω(تشهدان لقراءة ) ٧٥و ٦٦الربدية ( إلجنيل يوحنا ألن أقدم خمطوطتني

فأنت تظن أن بإستنتاجاتك ، ًوقد أطلقت قدميا على علم النقد النصي علم اتباع الظن، يا عزيزي كلها ظنون، ؟ أين الدليل على ذلك يا صديقي
  .ًولكن يف حقيقة األمر ال يوجد لديك خيط يربطك واقعيا باألصل، ب صورة لألصلهذه قد وصلت إىل أقر

  

                                                 
23 Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition - Evidence Of The Influence Of Apologetic Interests 
On The Text Of The Canonical Gospels - Page 97 [Judging from these remarks, it is easily ascertained that Porphyry’s text 
read oúk in verse 8. Moreover, he perceived between verses 8 and 10 either a breech of etiquette or an act of erratic vacillation 
(inconstantiae ac mutationis). In either case, Jesus’ behavior as recorded in this rendering of John’s narrative hardly reflected 
that of a holy figure boldly and decisively executing a foreordained, divine plan] 

  ٢٠٤و٢٠٣ صـ- ترجمة مركز ا�باء - الجزء الثالث - شرح انجيل يوحنا 24
25 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: Our Lord's Sermon on the Mount, according to 
Matthew - Page 506 
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فال جيوز ألي زميل مسيحي أن يبخس حـق هـذه القـراءة مـن ناحيـة األدلـة ، هلا شواهد كثرية وقوية وقدمية)  الο$κ(لعلنا اآلن قد أدركنا أن قراءة 
ًأيــضا هلـا شــواهد البــد أن ال )  الο$κ(ولكـن قــراءة ، قـوى مــن ناحيــة األدلـة اخلارجيــةأ)  لـيس بعــدο�πω(ًأعلــم جيـدا أن حــال قــراءة ، اخلارجيـة
والوصول إىل إجابة حـول الـسؤال ، ًلنكمل دراستنا سويا حبيادية يف حماولة الفصل بني القراءتني،  بعني اإلعتبارعلينا أن ننظر هلذه الشواهدملها و
  أي القراءتني هي الصحيحة ؟: املطروح

  :لة الداخليةاألد ۞

يف البدايـة أحـب أن أوضـح للقـارئ أن . يف حماولة ملعرفة أي قراءة هي األصـلية، ًسننتقل اآلن إىل دراسة أكثر تشويقا حول القراءات املوجودة لدينا
الـيت جنـدها يف سـياق فاألدلة الداخليـة ليـست فقـط بعـض اإلسـتنباطات ، هلا معىن اصطالحي خاص عند علماء النقد النصيعبارة األدلة الداخلية 

أال وهـو ثقافـة الناسـخ نفـسه وأحـوال الكنيـسة يف هـذا ، ًولكنهـا أيـضا دراسـة مـا وراء القـراءة نفـسها، النصوص واليت تشري لنا إىل أصـالة قـراءة معينـة
 ال يوجد أي أدلة داخلية  ولقد تعجبت عندما وجدت أحد املسيحيني يزعم أنه.حىت نستطيع معرفة سبب إنتاج هذه القراءات من األساس، الزمن

  .بل ادعى اا كلها أمور ظنية ال دليل عليها ال من النص داخله أو خارجه، ) الο$κ(تدعم قراءة 

: لعل أهـم معيـار لتقيـيم القـراءات املختلفـة هـي مقولـة بـسيطة:(٢٦القاعدة الرئيسية يف حتديد أي قراءة هي األصلية هي كما ينقلها لنا بروس متزجر
أال وهو أن كل قـراءة موجـودة يف أي خمطوطـة ، ً هذه القاعدة هلا منطق بسيط جدا ومفهوم).ًاءة اليت تفسر جيدا أصل القراءات األخرىاختار القر

علـى . بل أن هناك سبب مـا أدى إىل وجـود هـذه القـراءة يف املخطوطـة، هذه القراءات مل بط علينا من السماء، من املخطوطات هلا سبب وجود
  .ر لنا سبب وجود القراءات األخرى جيب علينا أن خنتار القراءة اليت تفسهذا األساس

ًجيـب علينـا أيـضا أن نـربر سـبب وجـود قـراءة ، صـليةاألعلـى أـا هـي القـراءة )  لـيس بعـدο�πω( إذا قمنـا باختيـار قـراءة :بكلمات أخـرى بـسيطة
)ο$κ(فإذا فشلنا يف تربير وجـود قـراءة ، يف املخطوطات األخرى)  الο$κاألصـليةيف املخطوطـات فعلينـا أن نعيـد النظـر يف اختيـار قراءتنـا)  ال  .

 ο�πω(واستطعنا أن نشرح بأدلة عقلية ومنطقية وبرباهني سبب وجود قراءة ، على أا هي القراءة األصلية)  الο$κ(أما إذا قمنا باختيار قراءة 
  ً.فقاحينئذ يكون اختيارنا مو، يف خمطوطات العهد اجلديد) ليس بعد

  

  

  

  

                                                 
26 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th 
Edt. - Page 300 [Perhaps the most basic criterion for the evaluation of variant readings is the simple maxim "choose the 
reading that best explains theorigin of the others".] 
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أم أا لصاحل )  ليس بعدο�πω(هل هي لصاحل قراءة ، هدف السؤالني هو معرفة موقف األدلة الداخلية من القراءتني، اآلن سنقوم بطرح سؤالني
  :؟ السؤال األول هو)  الο$κ(قراءة 

 .هي األصلية)  ليس بعدοοοο����πωπωπωπω(بفرض أن قراءة  •
  ؟ يف املخطوطات ) الο$κ (ما هو سبب وجود قراءة •

 حيــث تتـشابه أوائــل الكلمــات homoioarctonالــسبب علـى األرجــح هـو مــا يــسمونه يف النقـد النــصي  :يقـول أحــد المــسيحيين المــدافعين
  . بدال من الكلمة األقل ذيوعافيخطئ الناسخ بوضع الكلمة األكثر ذيوعا) ال (οοοο$$$$κو ) ليس بعد (οοοο����πωبعض احلروف، كما يف 

فيخطــئ الناســخ بوضــع الكلمــة األكثــر ذيوعــا بــدال مــن : (يقــول املــسيحي) !  الο$κ(ٌه دليــل يف صــاحل قــراءة بــل أنــ، هــذا الــسبب يف غايــة الــوهن
  :ً انظر جيدا إىل النص اليوناينًفما هي الكلمة األكثر ذيوعا يا صديقي ؟) الكلمة األقل ذيوعا

Joh 7:6-8 λέγει ο(ν α$το�ς � FΙησοHς· � καιρ ς � �µ ς οοοο����πωπωπωπω πάρεστιν, � δ- καιρ ς � 
�µέτερος πάντοτέ �στιν Iτοιµος. 7 ο$ δύναται � κόσµος µισε�ν �µ9ς· �µ- δ- µισε�, �τι �γ� 
µαρτυρK περ2 α$τοH �τι τD 4ργα α$τοH πονηρά �στιν. 8 �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν 
ταύτην· �γ� (οοοο����πωπωπωπω|οοοο$$$$κκκκ) �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, �τι � καιρ ς � �µ ς οοοο����πωπωπωπω 
πεπλήρωται. 

 بـل مـن ، ولـو ملـرة واحـدة) الο$κ ( كلمـةوال جنـد، ًهـي األكثـر ذيوعـا)  لـيس بعـدο�πω(ًعندما ننظر جيدا إىل النص اليوناين سـنجد أن كلمـة 
ًال جيـــــوز أبــــدا أن نقـــــول أن اخلطــــأ البـــــصري املعــــروف بــــــ  علـــــى هــــذاو !ّحبـــــرف الكابــــا العجيــــب والغريــــب أننـــــا ال جنــــد حـــــىت كلمــــة واحـــــدة تنتهــــي 

)homoeoarchton (-ستـــسبب يف تغيــري قـــراءة - الواحـــدة  أي الكلمــات صـــاحبة البدايـــة )ο�πω(إىل )  لـــيس بعـــدο$κبـــل علـــى )  ال
  :٢٧وهذا ما يقوله واين كانادي يف حتليل أكثر من رائع، ًالعكس متاما

 ؛ ο�πω إىل ο$κميكن أن تفسر التعديل من ) homoeoarchton(تظهر يف النصف الثاين من النص، ظاهرة الـ ο�πωألن   
إذا أخـــذنا بعـــني االعتبـــار هـــذا .  وأدخلهـــا- ου كالمهـــا يبـــدء بــــ -بــأن عـــني الكاتـــب مـــن املمكـــن أـــا حلظيـــا التقطـــت الكلمـــة مـــن الـــسطر التـــايل 

  .هو احلدث الذي يصعب أكثر تفسريه ο$κ إىل ο�πω، فإن التعديل باالجتاه املعاكس، )يلاأل(االختالف يف ضوء اخلطأ امليكانيكي 

                                                 
27 Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition - Evidence Of The Influence Of Apologetic Interests 
On The Text Of The Canonical Gospels - Page 93 [Since oupw appears in the second half of the verse, homoeoarchton could 
easily account for the alteration of ouk to oupw; the scribe’s eye could have momentarily picked up the word in the next line—
both of which began with OU - and inserted it. Considering this variation in light of mechanical error, then, suggests that 
modification in the opposite direction, oupw to ouk, is the more difficult accident to account for] 
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عنـدما )  الο$κ(ا مل نستطع تفـسري وجـود قـراءة نوما دم. على أا ناجتة عن خطأ بصري)  الο$κ(حنن ال نستطيع أن نفسر وجود قراءة ، إذن
 هيا بنا ؟)  ليس بعدο�πω(أن نعكس الفرضية وننظر هل نستطيع تربير وجود قراءة فعلينا ، هي األصلية)  ليس بعدο�πω(افرتضنا أن قراءة 
  .إىل السؤال الثاين

 .هي األصلية)  الοοοο$$$$κκκκ(بفرض أن قراءة  •
  يف املخطوطات ؟)  ليس بعدο�πω(ما هو سبب وجود قراءة  •

  . يف خمطوطات العهد اجلديد) الο$κ(وجود قراءة لتربير نستطيع أن نرتكن عليهما ،  يف غاية األمهيةسببانهناك 

  :هاذان السببان هما

  .وصعود يسوع إىل العيد" أنا ال أصعد إىل هذا العيد"وجود تناقض ظاهري بني عبارة  .١
 ".أنا ال أصعد إىل هذا العيد" من خالل عبارة ةوجود بعض الوثنيني الذين يهامجون املسيحي .٢

  :سنقوم بشرح وتوضيح هاذين السببنياآلن 

 قـال .)أنـا لـن أصـعد إىل هـذا العيـد(أو ) أنـا ال أصـعد إىل هـذا العيـد: (فستكون عبارة يسوع كـاآليت: هي األصلية)  الο$κ(أن قراءة إذا افرتضنا 
هـذه القـراءة سـتكون صـعبة . العديد من علماء النقد النصي أن هذه العبارة لن تعجب الناسخ البسيط لعلمه أن يـسوع قـد صـعد بالفعـل إىل العيـد

إىل )  الο$κ(ومـن أجـل ذلـك قـد يقـوم الناسـخ بتغيـري قـراءة ، ولعله لن يـستطيع التوفيـق بـني هـذه القـراءة وفعـل صـعود يـسوع،  الناسخالفهم على
)ο�πωال ، حـىت عنـدما جنـد فيمـا بعـد أن يـسوع صـعد بالفعـل، وحتويلهـا إىل نفـي حلظـي، من أجل إلغاء النفي املطلق لفعـل الـصعود)  ليس بعد

  .)إىل هذا العيد أصعد يس بعدأنا ل(وبة يف تقبل عبارة يكون هناك أي صع

 اختــاروا القــراءة األوىل علــى أســاس األدلــة الداخليــة والــيت تقابــل األدلــة اخلارجيــة الــيت تؤيــد NUحمــرري الـــ  :٢٨يقــول فيليــب كونفــورت  
oupw) وبعدها ذهب  ٢٩ى اجلمل املذكورة يف األعلى، بالنظر إىل سياق يوحنا اإلصحاح السابع، الذي فيه يقول يسوع إلخوته إحد)ليس بعد

اجلملـة االخـرية . إىل العيد، من األقرب إىل املنطق هـو أن يقـول يـسوع ببـساطة أنـه لـيس يـصعد بعـد إىل العيـد مـن أن يقـول أنـه ال يـصعد إىل العيـد
 علـى أـا األكثـر )ο$κأي قـراءة  ( القـراءة األوىلُوبالتايل، ينظر إىل).  يقول أن يسوع ذهب إىل العيد١٠: ٧الن يوحنا (تبدو متناقضة مع فعله 

  .صعوبة ولذلك فهي على االرجح أصلية

                                                 
28 Philip W Comfort: NT Text And Translation Commentary - Page 281 [The NU editors selected the first reading on the basis 
of intrinsic probability versus documentary evidence, which strongly favors oupw ("not yet"), Given the context of John 7, in 
which Jesus makes one of the above statements to his brothers and then later goes to the festival, it would make more sense if 
he said he was not yet going to the festival than that he was simply not going to the festival. The latter statement seems to be 
contradicted by his action (for 7: 10 says he went to the feast). Thus, the first reading is seen to be the harder and therefore 
more likely original.] 

  ). ليس بعدοὔπω(الثانية ھي )  οὐκg( القراءة ا-ولى عند فيليب كانت 29
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بعض النساخ على ما يبدو غريو " هو أيضا صعد "١٠وإىل النص ، "وبقي يف اجلليل "٩بالنظر إىل ما وراء النص : ٣٠يقول بروس تيري  
يف كثـري " لـيس"فلـيس هنـاك سـبب لتغيريهـا إىل ، أصلية" ليس بعد"إذا كانت . سوعليزيلوا ما ظنوا أنه كان كذبة على لسان ي" ليس بعد"إىل " ال"

  .املخطوطات٩من 

مـن احملتمـل أن الكتبـة الالحقـني ) .P66, 75 B" (لـيس بعـد"و ) D א" (ال"التقليـد النـصي منقـسم مـا بـني : ٣١يقـول كوسـتنبيرجر  
إذا كان األمر كذلك فينبغي أن يكون قـد حـدث هـذا ، يف ضوء قراءات الربديات. ةليحموا اجنيل يوحنا من كذبة ظاهري" ليس بعد"إىل " ال"غريوا 

  .نسبيا التغيري يف وقت مبكر

واإلقرار بعـد " ألن وقيت مل يكمل بعد.أنا لست أصعد إىل العيد "٨: ٧إن التناقض بني تصريح يسوع يف يوحنا : ٣٢يقول بروس متزجر  
التنــــاقض الــــذي اســــتغله " (عيــــد حينئــــذ صــــعد هــــو ايــــضا اىل العيــــد ال ظــــاهرا بــــل كانــــه يف اخلفــــاءوبعــــد أن كــــان اخوتــــه قــــد صــــعدوا إىل ال"نــــصني 

Porphyryام يسوع بـال "inconstantia acmutatio (" قاد بعض الكتبة لتغيريο$κ إىل ο�πω" هنا جنـد  ".أنا لست أصعد بعد
  .) الο$κ(ملسيحية من خالل قراءة ًأن بروس متزجر يشري أيضا إىل أحد الوثنيني الذين كانوا يهامجون ا

أخرى تناسب سياق  هذه القراءة بوعلى هذا سيقوم بتغري،  تنال رضى املسيحييف سياق النصوص ال)  الο$κ(ًأصبح واضحا لنا أن قراءة ، إذن
ًواضحا جليا يف التفاسري املسيحية ا)  الο$κ(جند عدم رضى املسيحي عن قراءة ، النصوص وال تثري أي مشاكل   :آلتيةً

ُاصعدوا أنتم لتحتفلوا بالعيد كما تريدون، أنا ال أصعد بـعد: واملسيح يقول إلخوته: ٣٣يقول أنطونيوس فكري   ْ أنا ال أصعد اآلن : أي= َ
َمعكم، فهو صعد بعدهم، لكن ال ليـعيد مثلهم، أو ليظهر نفسه كما يريدون، بل صـعد يف اخلفـاء، فهـو ال يـستعرض قوتـه، وال يريـد ِ ْ ُ ُْ َ ََ  إثـارة اليهـود، ِ

ُفـوقت الصليب مل يأت بـعد ْ َُ ِ ْ َ َوالحظ دقة املسيح، فهو مل يقل.. َ ، بـل أنـا ال أصـعد ) الـذي ال توافـق املـسيحيο$κهذه هـي قـراءة (أنا لن أصعد : ِ
ُبـعد ْ   .أي لن أصعد اآلن= َ

وهـذا ") اآلن"انـا ال اصـعد : ناهـا واضـح وهـومع، أنـا ال أصـعد بعـد إىل هـذا العيـد( :"بعـد "ورود كلمـة : أوالً : ٣٤يقول متـى المـسكين  
 الذي ال ο$κهذه هي قراءة  (إذن فعدم صعوده مل يقصد منه النفي الكامل للصعود) .ًفلما صعدوا صعد هو أيضا: (توضحه بقية الروايه هكذا 

وصـعد ...صـعدوا "ود الكلمتـني مرتادفتـني وبـالرغم مـن ور. بل النفي للظـرف الزمـاين اآلن وبـصحبتهم، ألنـه صـعد بعـد ذلـك مبفـرده)توافق املسيحي
  .إال أن الزمن بينهما كبري وسيظهر ذلك من الشرح" ًأيضا

                                                 
30 Bruce Terry: A Student's Guide to New Testament Textual Variants - John 7:8 [Looking past verse 9 ("he remained in 
Galilee") to verse 10 ("he also went up"), several copyists apparently changed "not" to "not yet" to remove what they thought 
would have been a lie told by Jesus. If "not yet" was original, there would have been no reason for it to have been changed to 
"not" in so many manuscripts.] 
31 Köstenberger, A. J. (2004). John. Baker exegetical commentary on the New Testament (244). Grand Rapids, Mich.: Baker 
Academic [Textual tradition is split between “not” (א D) and “not yet” (P66, 75 B). It is possible that later scribes changed 
“not” to “not yet” in order to “protect” John’s Gospel from a seeming untruth. In light of the papyrus readings, however, if so, 
this change would have had to occur fairly early.] 
32 Bruce M. Metzger and Bart D. Ehrman: Text of the NT - 4th edition - Page 267 [The inconsistency between Jesus' 
declaration in John 7.8 "I am not going to this festival, for my time has not yet fully come" and the statement two verses later 
"But after his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not publicly but in private" (a discrepancy that Porphyry 
seized upon to accuse Jesus of "inconstantia acmutatio") led some scribes to change οὐκ to οὔπω "I am not yet going up"] 

 ١٩١ صـ- تفسير إنجيل يوحنا - أنطونيوس فكري 33
 ٤٨١ صـ- الجزء ا-ول -شرح انجيل يوحنا :  متى المسكين34
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أنــا "بـل )  الـذي ال توافـق املـسيحيο$κهـذه هـي قــراءة (مل يقـل الـرب يـسوع أنـه لــن يـصعد إىل أورشـليم : ٣٥يقـول هـالل أمـين موســى  
ده املـرتبط مبـشيئة اآلب قـد أتـى بعـد ولـذلك مكـث يف أورشـليم حلـني جمـيء أي وقت صعودي مل يأت بعد، مل يكن وقـت صـعو" لست أصعد بعد

  .وقد صعوده إىل هناك

كتـاب " (لـست أصـعد اآلن"كـان يعـين حـسب ترمجـة أخـرى ) ٨ع" (لست اصعد بعـد إىل هـذا العيـد"حني قال : ٣٦يقول فؤاد حبيب  
وقــد ســبق أن قــال إن الوقــت .. ، بــل سأصــعد لكــن لــيس اآلن ) يحي الــذي ال توافــق املــسο$κهــذه هــي قــراءة (لــن أصــعد : إنــه مل يقــل).احليــاة 

 .املناسب للصعود ليس اآلن

ال " اصعد: "اليت أردفت ا كلمة "بعد " كلمة -ألن وقيت مل يكمل بعد .وأنا لست اصعد بعد إىل هذا العيد : ٣٧يقول إبراهيم سعيد  
 انه - ، بل على العكس من ذلك ) الذي ال توافق املسيحيο$κهذه هي قراءة ( ًتفيد أن املسيح كان مصمما على عدم الذهاب إىل هذا العيد

 .كان عازما على أن يذهب إىل العيد، لكن وقت ذهابه مل يكن قد حان بعد

 الذي ال توافق ο$κهذه هي قراءة  ("لن اصعد أبدا:" نالحظ أنه مل يقل...  أنا لست أصعد بعد على هذا العيد :٣٨قول متى هنري  ي
  ."ألن وقيت مل يكمل بعد: "وبرر ذلك بقوله" .لن أصعد بعد" بل )يحياملس

َجند أيضا أن املفسر   :٣٩ين هاندريكسن و كيستميكر جيدان صعوبة شديدة يف قبول هذه القراءةً

املــسيح : حنــن يف حتــدي مــع هــذا اللغــز. يف العــدد الثــامن" لــيس بعــد"بــدال مــن " ال"هنــاك صــعوبة حقيقيــة نــشأت مــن قــراءة ، بأيــة طريقــة  
. ما إن مت اختيـار هـذه القـرأة جنـد مجيـع أنـواع التفـسريات. ١٠وقت الحق صعد إىل العيد العدد   يفورغم ذلك .أنا ال أصعد إىل هذا العيد: يقول

و . القادمةهذا ما سافعلة يف االعياد " . انين لن أذهب من أجل أن اظهر نفسي كمخلص"قصد ) أنا ال أصعد(عندما قال املسيح ، وفقا للبعض 
ال . هـؤالء املفـسرون يلجـأون للعـدد العاشـر). أنين لن أذهـب عالنيـة و لكـن يف اخلفـاء(وفقا لألخرين جيب ان تفسر العدد الثامن على هذا النحو 

ة عـن طريـق اعتمـاد كل هذة التفسريات الغري سوية ميكن تفاديها ببـساط. يزال البعض االخر يعتقد أن املسيح قد غري رأية أو ان االب غري له رأيه
  .ًاألدلة اخلارجية تقريبا متساوية. أنا لست أصعد بعد إىل هذا العيد:  واليت تقولV.Aالقراءة املوجودة يف نسخة الـ 

                                                 
 ١٤٧ صـ-تفسير إنجيل يوحنا :  ھ?ل أمين موسى35
 ٢٢٦ صـ- الجزء ا-ول - تفسير إنجيل يوحنا -كنوز المعرفة :  فؤاد حبيب36
 ٢٧٨ صـ-تفسير إنجيل يوحنا:  القس إبراھيم سعيد37
 ٦٣٠ صـ - ا-ناجيل ا-ربعة - العھد الجديد - الجزء ا-ول -التفسير الكامل للكتاب المقدس :  متى ھنري38

39 Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953-2001). Vol. 1-2: New Testament commentary : Exposition of the Gospel 
According to John. Accompanying biblical text is author's translation. New Testament Commentary (2:7). Grand Rapids: 
Baker Book House [However, a real difficulty has been created by reading “not” instead of “not yet” in verse 8. We are then 
confronted with this puzzle: Jesus says, “I go not up unto this feast” (so, e.g., A.R.V.); yet a little later he does go up (verse 
10). Once having established this as the reading to be followed, all kinds of explanations are attempted. According to some, 
when Jesus said, “I go not up,” he meant, “I am not going up in order to manifest myself as the Messiah. That I will do at a 
later feast.” According to others, verse 8 must be interpreted on this fashion: “I am not going up publicly, but secretly.” These 
commentators appeal to verse 10. Still others believe that Jesus changed his mind or that the Father changed his mind for him. 
All of these unnatural explanations can be avoided by simply adopting for this verse the reading upon which the A.V. is based: 
“I go not up yet unto this feast.” The textual evidence is about equal.] 
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هــي )  الο$κ(قـراءة ، إذن،  إىل العيــد فيمـا بعـدصـعود يـسوعألن هنـاك صـعوبة يف قبوهلــا وقبـول )  الο$κ ( قـراءةال يقبلــونمفـسروا إجنيـل يوحنـا 
 لـيس ο�πω (ًألن هـذه القـراءة هـي الـيت سـيغريها الناسـخ ويـضع بـدال منهـا قـراءة، القـراءة األصـعب هـي األصـح: ٤٠والقاعـدة تقـول، راءة صـعبةق

  . سهلة ومقبولةواليت تعترب بالنسبة للمسيحي) بعد

 الناسخ سـيقوم . هي األصلية) الο$κ (اءةمع اعتبار أن قر، يف خمطوطات العهد اجلديد)  ليس بعدο�πω(هذا هو السبب األول لوجود قراءة 
ًحـدث مـرارا وتكـرارا يف  ومثل هـذا التغيـري ،ًسبب منطقي جدا وعقالين).  ليس بعدο�πω(ًألا صعبة ويضع بدال منها قراءة )  الο$κ(بتغيري  ً

هـذة التفـسريات الغـري سـوية ميكـن تفاديهـا كـل :  وانظـروا مـرة أخـرى إىل قـول هاندريكـسن وكيـستميكر.العهد اجلديد يف أماكن خمتلفة مـن الكتـاب
  .أنا لست أصعد بعد إىل هذا العيد:  واليت تقولA.Vببساطة عن طريق اعتماد القراءة املوجودة يف نسخة الـ 

 عبارة يف خمطوطات العهد اجلديد هو وجود بعض الوثنيني الذين يهامجون املسيحية من خالل)  ليس بعدο�πω( لوجود قراءة أما السبب الثاني
  ".أنا ال أصعد إىل هذا العيد"

تأكـد مـن الحـدث هـذا عنـدما يريـد الناسـخ . يف بعض األحيان مت تعديل نصوص العهد اجلديد ألسباب الهوتيـة: ٤١يقول بارت إيرمان  
  .ناسخوأحيانا كان ذلك بسبب الخالفات الالهوتية التي كانت تدور في أيام الأن تقول ، ه أن النصوص تقول ما يريد

هامجـة  أي طريـق ملًقـوي جـدا لتغيـري الـنص مـن أجـل قطـعفهذا دافـع )  الο$κ(ذا كان هناك أحد الوثنيني يقوم مبهامجة املسيحية عن طريقة قراءة إ
 والـذي صـرح بكـذب يـسوع مـن خـالل هـذه Porphyry ذي كـان يهـاجم املـسيحية هـو بـورفريهذا الوثين الـ! املسيحية من خالل هذه القراءة 

 فيما بعد وجده يصعد بالفعل إىل مث) أنا ال أصعد إىل هذا العيد( قال  ادعى أن يسوعأنهلصاق هذه التهمة ليسوع هي اته يف جُكانت ح و،القراءة
  .العيد

ِ وجد على هيئة ّطلع ليقوم ذا التغيري احملدد يف النصُ مناسخسبب كايف لتحفيز  :٤٢يقول واين كانادي   َمفكر وثني لفت االنتباه إلـى ُ
من بني املقاطع املوجودة يف كتابه اليت يف معظمها تنسب إىل بورفري يوجد مقطع أثار االنتبـاه إىل هـذا . هذا النص الذي يشير إلى تحرك يسوع

ّهنـا بـورفري دون أن يـسوع يف البدايـة نفـى أنـه سـيزور أورشـليم، لكنـه بعـد ذلـك ذهـب إىل هنـاك . النص بالذات، وشـكك يف يـسوع املوصـوف فيـه
  ).Adv. Pelage. II.17 (كلماته ظلت باقية في كتاب جيروم). ١٠-٨: ٧حنا يو(

                                                 
40 Philip W. Comfort: NT Text and Translation Commentary - Introduction - Page xiii 
41 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 151 [Sometimes the texts of the New Testament were modified for theological 
reasons. This happened whenever the scribes copying the texts were concerned to ensure that the texts said what they wanted 
them to say; sometimes this was because of theological disputes raging in the scribes' own day.] 
42 Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition - Evidence Of The Influence Of Apologetic Interests 
On The Text Of The Canonical Gospels - Page 96 [On the other hand, ample reason to motivate an informed scribe to effect 
this particular change in the text did exist in the form of a pagan intellectual who drew attention to this verse to the detriment 
of the Jesus movement. Among the extant fragments of his work that are most clearly attributable to Porphyry is one that 
called attention to this very verse, and called into question the Jesus described there. Here Porphyry noted that jesus first 
denied that he would visit Jerusalem, but then proceeded to arrive there (john 7:8 -10). his words have survived in Jerome’s 
Adv. Pelage. (II.17).] 
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ًثـم يفـصل لنـا كانـادي قـائال   ُ
 فــي ) الοοοο$$$$κκκκ(مـن المؤكـد بـال شـك أن كتـاب بـورفري ذكـر قـراءة بـاحلكم علـى تلـك املالحظـات،  :٤٣

يف اي مـن احلـالتني، . أو تذبـذب غريـب يف الـسلوكّ إمـا خمالفـة آلداب الـسلوك ١٠ و٨، باالضـافة إىل ذلـك، قـد فهـم مـن النـصوص النص الثـامن
هــذا . ســلوك يــسوع كمــا هــو موثــق يف هــذا التفــسري لــسرد يوحنــا بالكــاد عكــس تلــك الشخــصية املقدســة الــيت بكــل جــرأة وحــزم تنفــذ اخلطــة اإلهليــة

بـورفري علـى أي حـال، . ة لقيمـة األجنيـلّاملقطع، إذن، هو نص جمند من قبل ناقـد وثـين للتنديـد إمـا بتذبـذب تـصرف يـسوع أو الـسقطات التارخييـ
ّ، مع ذلك، هدأَ بنجاح أي انطبـاع بالـسلوك )ليس بعد (οϋπωإىل ) ال (ούĸ منالتغيري البسيط . يستشهد بهذا النص لإلساءة للمسيحيين

دم سـفره إىل أورشـليم، ليغـري إذن مل يعد النص يظهر يسوع ولو للحظة واحدة أنه قـرر عـ. ١٠ و ٨املتناقض ليسوع كما يرى من مقارنة النصوص 
يف الواقع، من خالل تقنية التنقيح النسخي، رواية اجنيـل يوحنـا تـذكر بـدون أي لـبس أن يـسوع لـيس يـصعد بعـد ، رأيه بعد ذلك ويذهب إىل هناك

 قدمت جهود ضعيفة من جانب هذه اخلطوة كانت قد. ًإىل أورشليم مع تالميذه، مشريا إىل أنه ميكن أن يشق طريقه إىل هناك فيما بعد، كما فعل
  .مجاعة الوثنيني مثل بورفري إليراد هذا النص ألغراض عدائية

هـو نفـى انــه : " وفقــا جلـريوم١٠: ٧ ويوحنـا ٨: ٧بـورفري اعـرتض علـى تغيـري خطــط يـسوع بـني يوحنـا : ٤٤ًيخبرنـا أيـضا جـون جرانجيــر  
، دون أن يعلـم أن كـل )inconstaniae ac mutations(والتغـري بـورفري ينطـق ويـتهم يـسوع بالتنـاقض . سيصعد، و فعل ما سـبق أن نفـاه

سرت احــتفظ بــاعرتاض مــشابه علــى تغيــري يــأمربوس. ّالتنــاقض بــني النــصني زود بــورفري مبــادة لنــوع الــتهجم املفــضل لديــه". األكاذيــب متعلقــة باجلــسد
  .يسوع لنيته

وكل ما فعله جريوم ، من خالل التناقض الظاهر بني العدد السابع والعدد العاشرنقل لنا أن بورفري الوثين كان يهاجم املسيحية هنا جند أن جريوم 
 ولكـن مـا فهمـه ال يتعلـق بالهـوت اإلبـن بـل ) الο$κ( بروفري من قـراءة وكأنه يثبت ما فهمه" ناسوت يسوع "إىل نسب اامات بورفري ههو أن

  . مصدر ازعاج بالنسبة للمسيحيةكانت)  الο$κ(ما يهمنا من كل هذا هو أن قراءة  !بناسوت يسوع 

  

  

                                                 
43 Ibid - Page 97 [Judging from these remarks, it is easily ascertained that Porphyry’s text read oúk in verse 8. Moreover, he 
perceived between verses 8 and 10 either a breech of etiquette or an act of erratic vacillation (inconstantiae ac mutationis). In 
either case, Jesus’ behavior as recorded in this rendering of John’s narrative hardly reflected that of a holy figure boldly and 
decisively executing a foreordained, divine plan. This passage, then, is a text that was specifically enlisted by a pagan critic to 
denounce either the wavering disposition of Jesus or the historical infelicities of the gospel accounts. In any event, Porphyry 
adduced this text to the detriment of Christians. The simple change of ούĸ (not) to οϋπω (not yet), however, effectively quelled 
any impression of inconsistent action on the part of Jesus as seen in the comparison of verses 8 and 10. No longer, then, did the 
text present Jesus one moment asserting his decision not to journey to Jerusalem, only to change his mind and go there; rather, 
through the technology of scribal revision, John’s narrative stated without equivocation that Jesus would not yet go up to 
Jerusalem along with his disciples, suggesting that he would, as he did, find his way there later. That move would have 
rendered impotent efforts on the part of pagan cities like Porphyry to adduce this text for antagonistic purposes.] 
44 John Granger Cook: The Interpretation of the New Testament in Greco-Roman Paganism - Page 150 [Porphyry objected to 
the change in Jesus’ plans between john 7:8 and john 7:10 according to Jerome: “he denied that he would go, and did what he 
had early denied. Porphyry barks and accuses him of inconsistency and change (inconstaniae ac mutations), not knowing that 
all scandals should be related to the flesh.” The inconsistency between the two texts provided material for Porphyry’s favorite 
kind of attack. Ambrosiaster preserved a similar objection to Jesus change of intention.] 
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ًآدم كالرك أيضا ينقل لنا اام بورفري الشنيع ليسوع بالكذب استنادا على قراءة  ً)ο$κ٤٥فيقول)  ال:  

بــورفريي يــتهم ســيدنا املبــارك بالكــذب؛ ألنــه قــال هنــا  
ُ

َأنــا لــن أصــعد إىل هــذا العيــد، ولكنــه فيمــا بـعــد صــعد:  ِ َ ْ وبعــض املفــسرين قــد قــاموا ، َ
أنــا لــن أصــعد إىل هــذا العيــد ، ســيدنا مل يقــل. بالنــسبة يل األمــر كلــه بــسيط وعــادي. ًمــن أجــل إصــالح مــا رأوه تناقــضا،  أكثــر مــن الـــالزمٍبــضجة

ُأنا لن أصعد بـعد : فحسب، لكنه قال ْ َ)ουπω (أن لن أذهب يف الوقت احلاضر: أو.  

.  كـذب- أي يـسوع -مسعنا مـن يقـول انـه  :٤٦الكذب من خالل هذه القراءة يقول بأنه مسع من يتهم يسوع بأوغسطينوس باإلضافة إىل أننا جند
  . يصعد إىل العيد ولكنه صعد بالفعل أنقال إنه ال ينبغي: بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون بأنه كذب يقولون

ًهكــذا أيــضا كــريلس الــسكندرى الــذي يريــد جاهــدا توضــيح أن قــراءة  ً)ο$κذه القــراءة مــصدر ازعــاج دائــم وكــأن هــ، ال تعــين أن يــسوع كــذب)  ال
وإذ كان قد يسمح الخوته أن يصعدوا هكذا إن هم أرادوا، فإنه مبفرده ألنـه " لن يصعد إىل العيد"إذ كان قد قال إنه : ٤٧للمسيحيني عرب العصور

ًأكد أن وقته مل حين بعد يصعد بعدهم، ال كأنه يقول شيئا مث يفعل عكسه ألن يف ذلك كذبا، بـل وفيـه خـداع،  ُوهـو الـذي قيـل عنـه مل يـضبط يف ً
َفمه غش بل هو أمر ال يتعارض مع ما وعد به َ.  

ًجند أيضا يف تفسري الدكتور القس إبراهيم سعيد تلميحا إىل أن عدم فهم هذا النص قد يؤدي إىل الطعن يف شخصية يسوع فيقـول  إذن ذهابـه :٤٨ً
ًء كــان يف فكــره ســيما وان الــسيد مل يــذهب إىل العيــد ظــاهرا علــى اعتبــار انــه ، بــل علــى تنفيــذ شــي ال يــدل علــى تغيــري فكــره)١٠عــدد (إىل العيــد 

  ً.املسيح، كما طلب إليه إخوته ، بل ذهب سرا

فمــن ، يف املخطوطــات كمحاولــة إلبطــال اهلجمــات الــشرسة علــى املــسيحية)  لــيس بعــدο�πω(ال جيــب أن نــستغرب وجــود قــراءة ، بعــد كــل هــذا
  !ويتسبب يف كل هذا اهلجوم والطعن يف يسوع ؟)  الο$κ(إىل )  ليس بعدο�πω(نون الذي سيغري قراءة  ذلك الناسخ ا هو من؛جهة أخرى

يف املخطوطــات )  الο$κ(بــل أننــا ال نــستطيع تربيــر وجــود قــراءة ، بــشدة وبعنــف)  ال)ο$κــذا نكــون قــد بينــا أن األدلــة الداخليــة تــدعم قــراءة 
 لـذلك جنـد أن أغلبيـة النقـاد النـصيني أصـحاب النـسخ اليونانيـة النقديـة املميـزة قـد قـاموا .ي األصـليةهـ)  ليس بعدο�πω(ض أن قراءة رتفن ماعند

  .وهذا ما سنراه اآلن، كأصلية)  الο$κ(باختيار قراءة 

  

  

                                                 
45 Clarke, A. (1999). Clarke's Commentary: John (electronic ed.) Clarke's Commentaries (Jn 7:8). [Porphyry accuses our 
blessed Lord of falsehood, because he said here, I will not go to this feast, and yet afterwards he went; and some interpreters 
have made more ado than was necessary, in order to reconcile this seeming contradiction. To me the whole seems very simple 
and plain. Our Lord did not say, I will not go to this feast; but merely, I go not yet, ουπω, or am not going, i.e. at present; 
because, as he said Joh 7:6, and repeats here, his time was not yet come-he had other business to transact before he could go.] 
46 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: Our Lord's Sermon on the Mount, according to 
Matthew - Page 506 [We have heard say that He lied. For those who think that He lied, speak thus, “He said that He should not 
go up to the feast day, and He went up.”] 

  ٢٠٤و٢٠٣ صـ- ترجمة مركز ا�باء - الجزء الثالث - شرح انجيل يوحنا 47
 ٢٧٨ صـ-تفسير إنجيل يوحنا :  الدكتور القس إبراھيم سعيد48
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  : النسخ النقدية۞

علـى )  الο$κ( قـاموا باختيـار قـراءة أصـحاب هـذه النـسخ النقديـة مـن العلمـاء املـدققني يف املخطوطـات، أشـهر النـسخ النقديـة عـرب التـاريخ إلـيكم
هذه النـسخ اليونانيـة النقديـة يف رأي أصـحاا هـي الـنص األصـلي للعهـد اجلديـد املعـاد . ًلألسباب اليت وضحناها سابقا)  ليس بعدο�πω(قراءة 

ُ
  .تكوينه

Nestle-Aland49: �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν· �γ� οοοο$$$$κκκκ �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, 
�τι � �µ ς καιρ ς ο�πω πεπλήρωται. 

UBS450: �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν· �γ� οοοο$$$$κκκκ �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, �τι � 
�µ ς καιρ ς ο�πω πεπλήρωται. 

Tischendorf51: �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν: �γ� οοοο$$$$κκκκ �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, 
�τι � �µ ς καιρ ς ο�πω πεπλήρωται. 

Tregelles52: �µε�ς �νάβητε ε�ς τν �ορτήν· �γ� οοοο$$$$κκκκ �ναβαίνω ε�ς τν �ορτν ταύτην, �τι 
� �µ ς καιρ ς ο�πω πεπλήρωται. 

Griesbach53: Go ye up unto this feast: I go not up to this feast, for my time is not yet fully 
come. 

ويتمـسكون بــ )  الο$κ(ن يتجاهلون هذا اإلتفاق العام بني علماء النقد النصي على أن القـراءة األصـلية هـي لألسف هناك بعض املسيحيني الذي
ويعتـربون أن هـذا هـو رأي علمـاء النقـد النـصي ، ) لـيس بعـدο�πω(ختتـار قـراءة  والـيت) Westcott & Hort(نسخة وست كـوت وهـورت 

ملــاذا مت اختيــار قــراءة : ًعلينــا أن نــسأل أنفــسنا ســؤاال يف غايــة األمهيــة، ن اإلعــرتاف باحلقــائقولكــن بغــض النظــر عــن هــؤالء الــذين ال يريــدو. ًقاطبــة
)ο�πωا هي األصلية يف نسخة وست كوت وهورت ؟)  ليس بعدعلى ا  

                                                 
49 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.) Page 269 Stuttgart: Deutsche 
Bibelstiftung. 
50 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) 
(Jn 7:8) Page 342. 
51 Novum Testamentum graece. 1869-94 (C. v. Tischendorf, C. R. Gregory & E. Abbot, Ed.) (1:814-815). Lipsiae: Giesecke & 
Devrient. 
52 Samuel P. Tregelles: The Greek New Testament Edited From Ancient Authorities With Their Varios Readings in Full & The 
Latin Version Of Jerome - Page 411 
53 A. Layman: The New Testament Of Our Lord And Saviour Jesus Christ: Revised From The Authorized Version With The 
Aid Of Other Translations And Made Conformable To The Greek Text Of J. J. Griesbach - Page 191 
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ي علــــى مجيــــع جنــــد يف مقدمــــة نــــسختهم النقديــــة أن املخطوطــــة الفاتيكانيــــة هــــي صــــاحبة الــــسلطان الرئيــــس، اجابــــة هــــذا الــــسؤال يف غايــــة البــــساطة
ًاإلختيــار كــان بنــاءا علــى ،  إذن.٥٥ هــذا مــا خيربنــا بــه كــورت آالنــد فيقــول أن املخطوطــة الفاتيكانيــة هــي حجــر األســاس لنــسختهم.٥٤املخطوطــات

فقـد قـام وسـت كـوت وهـورت بوضـعها يف )  لـيس بعـدο�πω(وألن املخطوطـة الفاتيكانيـة حتمـل قـراءة ، تفضيل خمطوطـة علـى بـاقي املخطوطـات
  :٥٦يف اهلامش)  الο$κ(مع العلم أم أشاروا إىل قراءة ، م النقديةنسخته

 

 فهـل مـن اإلنـصاف أن .ولكن أكثر النـاس ال يعلمـون، لنصيهي املفضلة لدى علماء النقد ا)  الο$κ(مل يعد لدينا أدىن شك أو ريب أن قراءة 
  !رد أنه وجد نسخة نقدية واحدة تضعها يف نصها ؟)  ليس بعدο�πω(يقول أحد املسيحني أن النصوص النقدية يف صاحل قراءة 

  :يسوعالطعن في  ۞

بعـد أن أصـبحت هـذه القـراءة املزعجـة هـي القـراءة األصـلية يف : والـسؤال اآلن، ًكانت مصدرا للمـشاكل منـذ القـدمي)  الο$κ(قد علمنا أن قراءة 
  . نعم:اإلجابة،  يسوع ؟ لسوء حظ املسيحيهل ما زالت مشكلة ومصدر للطعن يف، النسخ اليونانية النقدية القياسية

ولكـن إىل يومنـا هـذا مـا زال هنـاك بعـض ، بـشىت الطـرق)  الο$κ(لقد حاول املسيحيون منذ القدمي ابطال الطعنات املوجهـة ليـسوع بـسبب قـراءة 
  . يسوع معبودهمًاملسيحيني الذين يعتقدون بأن هذه القراءة ال تصلح اطالقا واا تقدح يف

 �ναβαίνω( تنفـي الفعـل الـذي يـأيت بعـده أال وهـو ، أداة نفـي مطلـق) الο$κ(كلمـة : ًنا سابقا حينمـا عرضـنا القـراءات املختلفـةكما وضح
  :فيأيت الطعن يف يسوع على شكلني، ولكن املشكلة تكمن يف أن يسوع صعد بالفعل، )أصعد

 الطعـن هنـا يكـون،  صعد بالفعـل فيما بعدبأنه لن يصعد ولكنهع تالميذه  على اخبار يسوة مبنية الطعن هذه؛يسوع كذب على تالميذه :األول• 
ّكلـي املعرفـة واهللا، اعتبار أن يسوع بالنسبة للمسيحي هـو اهللاب ًو واقعيةً أكثر احكاما

فـإذا كـان قـد ، إذن فهـو يعلـم أنـه سيـصعد بالفعـل إىل العيـد، ِ
 . بال شكك قد كذب فإنه بذلً وهو يعلم يقينا أنه صاعدأخربهم بأنه لن يصعد

  قد غري رأيه وصعد فيما بعـدن املفسرين يقولون أن يسوعهناك الكثري م ،بشكل غري مباشر أتت  يف يسوعةطعن الههذ ؛يسوع ليس اهللا :الثاني• 
املنطـق هنـا .  املزعومـةيسوعهية ألو  دون أن يدروا يفطعنوا ولكنهم بذلك  األوىلة إلنقاذ يسوع من الطعن يائسةحماولة  هذا التفسري يعترب،إىل العيد

ولكن فيما بعد تلقـى يـسوع أوامـر مـن اآلب بـأن يـصعد إىل ،  يسوع مل يكن يعلم أنه سيصعد إىل العيد وأخرب تالميذه بأنه لن يصعدً؛بسيط جدا
  .وحيث أن يسوع مل يكن لديه العلم السابق بالصعود فبذلك ال يكون اهللا، العيد فصعد

                                                 
54 Brooke F. Westcott & Fenton J. Hort: The NT in the Original Greek 1881 - Volume 1 - Introduction To The American 
Edition - Page XXVI [It is the chief authority among MSS. for the Greek Testament of Westcott and Hort] 
55 Kurt & Barbra Aland: The Text Of The New Testament - Second Edition - Page 14 [Codex Vaticanus was their touchstone.] 
56 Brooke F. Westcott & Fenton J. Hort: The NT in the Original Greek 1881 - Volume 1 - Introduction To The American 
Edition - Page 204 
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علـى . ًالـذي يقـول شـيئا وال يفعلـه، نـرى هـل كـذب أم ال، دعونـا يف املقـام االول بقـدر الوقـت املـسموح لنـا: ٥٧اقرأ كلمات أوغسطينوس  
. أنـا مل أتلفـظ بكـالم خـاطىء، وحدثت بعض االمور الضرورية اهلامة اليت أعاقتين عـن احلـضور، ًسوف أراك غدا: لقد أخربت صديقا، سبيل املثال

فأنـا مل أخطـط ألكـذب ولكـين ايـضا ، ًصدت ما قلته ولكن ما حدث ان أمرا أعظم مين اعاقين عـن أمتـام وعـديألنه عندما قلت هذا الوعد فقد ق
ًعجبــت لتفكــريي فأنــا مل أبــذل جهــدا حــىت أقنعــك ولكــين اقرتحــت عليــك منطقــا قوميــا. ًمل أكــن قــادرا علــى أن أيف بالوعــد الــذي يعــد بــشيء وال ، ً

  .لذلك فهو مل يكذب،  خارج عن إرادته من إمتام ما وعد بهإذا منعه أمر، يستطيع أن يوفيه ال يكذب

املخـدوع هـو مـن يعتقـد أن مـا ، اآلن مـاهو الفـرق بـني كونـه خمـدوع وكونـة يكـذب ؟ سـوف أوجـز احلالـة: ٥٨مث يتابع أوغـسطينوس ويقـول  
ًن خمدوعا إذا كانت فعال حقيقة وعلم أا احلقيقةلن يكو، اآلن إذا قال الشخص ما هو حقيقة. لذلك قاهلا ألنه يعتقد أا احلقيقة، يقوله حقيقة ً ،

ِلقـد خـدع يف ، ولكنـه يقـول أـا صـحيحة النـه يعتقـد ـذا، واعتقد أا صـحيحة، ًولكنه سيكون خمدوعا إذا كانت خاطئة. ًووقتها لن يكون كاذبا ُ
لكـن كـل مـن يعتقـد . مـن يف عجـز األنـسان ولـيس يف سـالمة الـضمرياخلطـأ يك. لكنه قاهلا ألنه فقط أعتقد أـا احلقيقـة. ًاخلطا واعتقد أا احلقيقة

  .ًاخلطا ويؤكد على اا حقيقة فهو يكذب

  تـسيء إىل يـسوع مـن حيـث أـا) الο$κ(قـراءة  يعرتضون على العلماء الذين إىل أقوال واآلن دعونا ننظر، أوغسطينوس يوافقنا يف املفاهيم، إذن
  .بطريقة أو بأخرى

يبـدو . مؤسـف" بعـد"لكلمـة ) NU(الحذف الحـرج فـي نـص الــ (يسوع قال أنه لن يصعد بعـد : ٥٩ملقدس للمؤمنتفسري الكتاب ا  
  .إىل العيد ألن وقته مل يكمل بعد) ُوكأنه يوحي ضمنا إلى أن إلهنا مخادع

  

  

  

  

                                                 
57 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: Our Lord's Sermon on the Mount, according to 
Matthew - Page 506 [In the first place then, let us, as far as in the press of time we can, see whether he does lie, who says a 
thing and does it not. For example, I have told a friend, “I will see you to-morrow;” some greater necessity occurs to hinder 
me; I have not on that account spokenfalsely. For when I made the promise, I meant what I said. But when some greater matter 
occurred, which hindered the accomplishment I of my promise, I had no design to lie, but I wasnot able to fulfil the promise. 
Lo, to my thinking I have used no labour to persuade you, buthave merely suggested to your good sense, that he who promises 
something, and doeth it not, does not lie, if, that he do it not, something has occurred to hinder the fulfilment of his promise, 
not to be any proof of falsehood.] 
58 Ibid - Page 507 [Now what the difference is between being deceived, and lying, I will briefly state. He is deceived who 
thinks what he says to be true, and therefore says it, because he thinks it true. Now if this which he that is deceived says, were 
true, he would not be deceived; if it were not only true, but he also knew it to be true, he would not lie. He is deceived then, in 
that itis false, and he thinks it true; but he only says it because he thinks it true. The error lies in human infirmity, not in the 
soundness of the conscience. But whosoever thinks it to be false, and asserts it as true, he lies.] 
59 MacDonald, W., & Farstad, A. (1997, c1995). Believer's Bible Commentary  : Old and New Testaments (Jn 7:8). Nashville: 
Thomas Nelson [Jesus said that He was not yet (The critical (NU) text’s omission of “yet” is unfortunate. It seems to imply 
deception on our Lord’s part.)  going up to this feast because His time had not yet fully come.] 
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يف ) لــــيس بعــــد - οὔπω(نقــــرأ ". لــــست أصــــعد بعــــد إىل هــــذا العيــــد) مــــن جهــــة أخــــرى(أنــــا ": ٦٠برينــــارد صــــاحب التفــــسري النقــــدي  
)BLTNWΓ∆Θ ( ولكــن املخطوطــات)אD Syr. cur (. تقــرأ)οὐκ .( إذا قرأنــا)οὔπω ( ِأُظهــر يــسوع وكأنــه يقــول أنــه لــن يــصعد

وفـي هـذه ، كالمه سيبدو كأنـه يبلـغ سـامعيه أنـه لـن يـصعد إلـى ذلـك العيـد بالتحديـد، )οὐκ(إذا قرأنا . كما يريده أخوته أن يفعل، مباشرة
  .طته بعد ذلك كما في العدد العاشرالحالة هو يغير خ

ّوهذا باعتبار أنه يعلم جيدا بأنه سيصعد إىل العيد ألنه اهللا كلي ، ًجتعل يسوع خمادعا)  الο$κ(األول يقول بأن قراءة ، ًتأمل هاذين القولني جيدا
ِ ً

كن فيما بعد قـرر ول، ًنه بالفعل مل يكن صاعدا للعيدأل، ًفإنه بذلك مل يكذب أو خيدع أحدا! أم القول الثاين يوضح أن يسوع غري خطته ، املعرفة
  .أن يصعد لسبب ما

عندما صرح ). ٨ :٧(يسوع يقول أنا لست أصعد إىل العيد ألن وقيت مل يكمل بعد : ٦١هذا السبب جنده يف تفسري وايتكر حيث يقول  
ت من صعوده إىل العيد تقتضي أن يكون قد تلقى توجيهاحقيقة . وقد رفضهم كمصدر توجيه، هلم بذلك مل جيد إال كالمهم بأنه جيب أن يصعد

  .اآلب بعد أن تكلم إىل إخوته

  : رأي ديفد دانيالز۞

ديفــد دانيــالز هــو أحــد ، وــرد العلــم بالــشيء، )انظــر مــا هــو مفقــود(اآلن أريــد مــن اجلميــع أن يقــرأ كلمــات ديفــد دانيــالز صــاحب كتــاب بعنــوان 
أغلبيــة املــسيحني يف الــشرق  والــذي يعتــرب املقابــل اإلجنليــزي لــنص الفانــدايك العــريب والــذي يــستخدمه ٦٢املــدافعني الــشرسني عــن نــص امللــك جيمــز

 املذكور سابقا والذي  هذا الرجل قام بشرح النص حمل البحث يف كتابه.أي أن هذا الرجل يقف يف صف املسيحيني احملافظني التقليديني، األوسط
والـذي حيتـوي علـى نفـس ، ولكين سأقدم لكم ترمجة فيديو قام ديفيد بعمله حول الـنص حمـل البحـث ،٦٣ للكتبتستطيع قراءته على موقع جوجل

  :٦٤املعلومات املوجودة يف كتابه ولكن بصوره أبسط

... علـى أيـة حـال فيـسوع كـذب علـى إخوتـه ، ال بـأس أن يكـذب املـسيحي: يف أحد حمطات بـرامج الراديـو اإلذاعيـة قـال أحـد املتـصلني  
إن السبب يف ذلك أن !! ... من أين حصلت على تلك املعلومة ؟!! يسوع ال ميكن أن يكذب ! يسوع هو اهللا ! يسوع كذب ؟!! يال انتظروا قل

ًهذا الشخص حيمل كتابا مقدسا يفتقد كلمة جعلت يسوع يتحول إىل شخص كاذب  ، "أنظـر مـا هـو املفقـود ؟"أنا ديفيـد دانيـال مؤلـف كتـاب  !ً
  ..دعين أخربك ماذا حدث 

                                                 
60 Bernard, J. H. (1929). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John. Paged continuously. (A. H. 
McNeile, Ed.) (Volume 1, Page 270). New York: C. Scribner' Sons [ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, “I (on the 
other hand) am not yet going up to this feast.”οὔπω is read by BLTNWΓ∆Θ, but אD Syr. cur. have οὐκ. If οὔπω be read, Jesus 
is represented as saying that He is not going up immediately, as His brethren would have Him do. If we read οὐκ, His words 
would seem to convey to His hearers that He was not going up at all to this particular feast; and in that case He altered His 
plans afterwards (v. 10).] 
61 Whitacre, R. A. (1999). Vol. 4: John. The IVP New Testament commentary series (Page 180). Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity Press [Jesus says he is not going to the feast because for me the right time has not yet come (7:8).* When he made 
the statement to them he had only their word that he should go, and he rejects them as a source of guidance. The fact that he 
does actually go to the feast suggests that he received instructions from the Father to go after he spoke to his brothers.] 

 http://www.chick.com/ask/aboutdaniels.asp:  معلومات عن ديفيد دانيالز62
63 David W. Daniels : Look What's Missing - Page 21 to 27  http://books.google.com.eg/books?id=RyZpyPMhW-wC 
64 David W. Daniels : Did Jesus Lie ? http://www.youtube.com/watch?v=C7oWuQbgmjY 



���������������������������������:�:�:�:				�����
�
�
�
�������א���������������������א����������א����������א����������א�������א������$!אع�א�"!א א��و������א������$!אع�א�"!א א��و������א������$!אع�א�"!א א��و���������%%%%$!אع�א�"!א א��و

com.wordpress.b3alta.www ٢٥  
 

وقـد علـم يـسوع ، كان اليهود يسعون لقتل يـسوع، كان يسوع يف اجلليل لعدة أشهر، لقد كان املتصل يشري إىل يوحنا اإلصحاح السابع  
لـذلك بقـى يف ، مل يكـن الوقـت  الـذي اختـاره قـد حـان، ًذا ولكن الوقت مل يكن قد حان بعد لكي يقرر أن يقدم نفسه للموت فداء عن البشر

  - غــري األشــقاء -جــاء األخــوة األربعــة ، ًجــاء عيــد املظــال وكــان هــذا واحــدا مــن ثالثــة أعيــاد كــان علــى اليهــود فيــه أن يــذهبوا للقــدسمث ، اجلليــل
مــاذا ســيفعل يــسوع ؟ كــان لديــه  !هيــا بنــا نــذهب ، تعــال يــا يــسوع: كــانوا يف العربــة ينتظرونــه ويقولــون لــه، يعقــوب ويوســي ومسعــان ويهــوذا، ليـسوع

  :احتمالني

   البقاء وذا يكون قد كسر ألول مره يف حياته القانون الذي أعطاه ملوسى:ًوالأ

  !ماذا فعل ؟، ُ أن يذهب للقدس ويعرض نفسه لليهود ويقتل قبل املوعد الذي حدده ملوته:ًثانيا

، مث بقـى يف اجلليـل، ذا العيـدأنتم اذهبوا أما أنـا فلـن أذهـب لهـ: ًوفقا للكتاب املقدس الذي كان حيمله هذا املتصل قال يسوع، ًحسنا  
فكيـف لنـا أن نـصدقه مـرة أخـرى عنـدما  ! فوفقـا لهـذا الكتـاب المقـدس لقـد كـذب يـسوع علـى اخوتـه! ولكن بعد قليل جند يـسوع يف القـدس 

هـل تـرون إىل مـا !  ؟ًلو أن يسوع يكذب واهللا أبدا ال يكذب فكيـف يكـون يـسوع هـو اهللا! انتظروا حلظة ! يقول انا هو الطريق واحلق واحلياة ؟
  حنن ذاهبون ؟

مث ظــل املتــصل . لقــد كــذب يــسوع  وكــذلك حنــن ميكــن أن نكــذب لــو أن لنــا أســباب تــدعونا للكــذب: لقــد كــان املتــصل بالربنــامج يقــول  
  !فضحك مضيف الربنامج وقال هذا ما نسميه فسحة صغريه للكذب !. يبدوا ان لدينا فسحة صغرية للكذب : يتحدث مع املضيف وقال له

هـذه الفـسحة لـن جتـدوها يف نـسخة ، لو أنكم بدأمت تتحدثوا عن فسحة للكذب يف كتابكم املقدس فتأكدوا أن لديكم مـشكلة! امسعوا   
أتعلمـون مـا كـان جيـب عليـه أن يقولـه للمتـصل ؟ كــان ، لقـد كـان مـضيف الربنـامج هـو أسـتاذ جـامعي  مـسيحي، لـدي أخبـار لكـم، امللـك جـيمس

بـ ـعــ ـد : كلمة مكونة من ثالثة أحرف! ما هي هذه الكلمة ؟ !كتابك املقدس يفتقد لكلمة هامة ، تصل توقف هنا حلظةجيب عليه أن يقول للم
  ! أنا لست أصعد بعد إىل هذا العيد ألن وقيت مل يكمل بعد ٨ : ٧يوحنا  : هذا ما يقوله كتاب مقدس حقيقي، بعد= 

ًهذا جيعل األمر مفهوما متاما، الوقتوذه الطريقة نفهم انه سيبقى يف اجلليل لبعض    فيسوع مل يذهب مباشرة للحفل مع عائلته ولكنه ، ً
  .بعدما ذهبوا بفرتة ذهب هو أيضا متخفيا وذا يكون قد حافظ على ناموس موسى وثانيا ال يكون قد عرض نفسه للموت قبل املوعد احملدد

كــم مــن األكاذيــب ! مــة واحــدة مفقــودة قــد جتعــل يــسوع شــخص كــذاب كل! هــل تــرون مــدى املــشكلة الــيت قــد تفعلهــا كلمــة واحــدة ؟  
ًحيتاجها اإلنسان حىت يكون كذابا ؟ فقط كذبة واحدة  ًلذلك لو أن املسيح كذب فماذا سيكون ؟ كذابا ! ّ ّ!  

لـذي نفهمـه مـن وإذا كـان مـن املـستحيل علـى اهللا أن يكـذب وأن يـسوع قـد كـذب فمـا ا،  اهللا ال ميكـن أن يكـذب١٨ : ٦يف العربانيني   
هـذا ! فهـل سـيذهب يـسوع لبحـرية النـار؟،  يقـول لنـا أن الكـذابون سـيذهبون لبحـرية النـار٩ : ٣ًأيضا يف سفر الرؤية ! ذلك ؟ يسوع ليس هو اهللا 

  !كيف ألي شخص أن يؤمن بذلك ؟! عبث 

يـست فقـط نـسخة واحـدة مـن الكتـاب إـا ل!ميكن أن حيدث فقط بسبب فقدان كلمـة واحـدة يف أحـد األعـداد ! إن هذا عبث وجنون   
بـل يف كتـايب قـد ، لـيس فقـط كلمـة واحـدة! بل لقد وجدت حـوايل عـشرون نـسخة تفتقـد هلـذه الكلمـة اهلامـة " بعد"املقدس اليت ال يوجد ا كلمة 

  ! موضع  لكلمات مفقودة وهناك فقرات ناقصة بل أن هناك حىت أعداد ناقصة وهلم مجيعا أمهية ٢٥٠مجعت أكثر من 
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  :٦٥ًولكنه رأي الناقد جاي جرين أيضا، ما قرأمتوه ليس رأي ديفد دانيالز وحده

جـاء فيهـا أن يـسوع كـان ) Nestle26/UBS3 Greek(النـسخة اليونانيـة املـصنوعة برباعـة ، "أنا لست أصعد بعد إىل هذا العيد"  
 إذن مهمـا . جـاء فيهـا أن يـسوع يـصعد إىل العيـد١٠ يف الـنص بعـد ذلـك"). بعـد:"ًحاذفة الكلمة املهمة جدا(يقول أنه مل يكن صاعدا إىل العيد 

اإلجنيـل ، )NASB(اإلجنيـل النمـوذجي األمرييكـي احلـديث (بـال شـك جنـد أن كـل مـن الرتمجـات . هم يجعلـون يـسوع يكـذب، حاولوا اإلنكار
اإلجنيـــل االمرييكـــي احلـــديث ، )GNB (إجنيـــل األخبـــار الـــسارة، )NRSV(النـــسخة النموذجيـــة املدققـــة احلديثـــة ، )REB(اإلجنليـــزي املـــدقق 

)NAB ( ( كيف ميكنهم أن يواجهوا حبهم املزعوم ليسوع مـع هـذا القـرار . "بعد"جعلت من يسوع كذابا ألنها تحذف الكلمة فائقة األهمية
هندركسون يقول . ! )Aleph, D, K), (M = 1241(املتعمد جبعل يسوع يبدو كذابا يف نسخهم؟ أي دليل دامغ ميلكون ؟ ال ميلكون إال 

 باإلضــافة إىل Bحــىت أــم يتــضادون مــع خمطــوطتهم املــوقرة " بعــد"روبرتــسون أيــضا حييــد هنــا باعرتافــه أن الــدليل أقــوى لـــ ! أن الــدليل النــصي حمايــد 
دون أنـه دليـل خـارجي ؟ ًأليس ذلك إعالنـا كافيـا ملـا يعتقـ. املخطوطات ذات احلروف الكبرية وكل املخطوطات ذات الكتابة املتصلة ما عدا واحدة

روبرتسون يقوم مبحاولـة لفظيـة . من النص" بعد" فنسنت يتجاهل أمهية إقصاء كلمة ّماذا تبقى من رجاء الخالص ؟، بعد أن جعلوا يسوع كذابا
  ".أصعد"قبل " بعد"لقول أن ال ضرر من إستبعاد كلمة 

 أمـا ديفـد روبـرت بـاملر فهـو يواجـه األمـور !كأصـلية )  الο$κ(ختـاروا قـراءة كـل هـذا ألـم ا، وكأن جاي جرين يريد أن يبكى ملا فعلـوه يف يـسوع
ولكـن لألسـف هـي ملـسيحي ! ولعل شدة كلمات بـاملر جعلـت أحـد املـسيحيني يظـن أن هـذه الكلمـات ملـسلم ، ببساطة شديدة ويعرتف باملشكلة

  :٦٦وإليكم تصرحياته، صاحب ترمجة إجنليزية من النص اليوناين النقدي

ُلست بعد َأصعد"ًية السائدة حاليا حول قراءة النظر   َ ْ ٍأنه مت إقحامه يف وقت مبكـر مـن انتقـال الـنص " ُ  َُ ُ َُ ْ)P66 ًم تقريبـا٢٠٠ ، يف عـام ( ،
ِللتخفيف من حدة التناقض الظاهر بني النص الثامن وما ُ ِ  فاع نستطيع أن نفهم أن الناسخ كان يرغب في الد. ً فعله يسوع فعال يف النص العاشرِ

ًسوع، لمنعه من أن يظهر كذاباعن ي  ُإن كان هذا هدفـهم، : ومع ذلك أقول. َ َألن يسوع مـا زال خمادعـا؛ ألنـه صـعد : ًأوال ! فقد فشلوا يف حتقيقهَ ِ َ ً
يم الـذين يريـدون ين يف أورشـلً، يـسوع مـا زال خمادعـا إلخوتـه، وللـذ"لـيس بعـد"حـىت بـدون كلمـة . ال يف العلن بل يف اخلفـاء، كمـا يف العـدد العاشـر

  .٦٧ومن الناحية األخالقية يجوز الكذب على من يحاولون اغتيالك. قتله

                                                 
65 Jay P. Green: Textual And Translation Notes On The Gospels - John 7.8 [I am not yet going up to this feast-the cleverly 
crafted Nestle26/UBS3 Greek has Jesus saying that He was not going up to the feast (omitting the all-important word yet). 
Then in verse 10 the NU has Jesus going to the feast. So, deny it all they may, they are making Jesus to tell a lie. Without a 
doubt we find that in the NASB, REB, NRSV, GNB, and NAB versions, Jesus is made to be a liar because they omit the 
qualifying word yet (oupo- 3768 ). How can they square their professed love for Jesus with this fully deliberated decision to 
make Him a liar in their versions? What compelling evidence do they have? They have only Aleph, D and K, M = 1241! 
Hendrickson says that the textual evidence is even! Robertson also goes astray here, though admitting that the evidence is 
stronger for yet. They even go against their adored codex, B, together with all the other uncials, all the cursives but one. Is that 
not revelation enough as to what they think of external evidence? After they have made Jesus out to be a liar, what is left of the 
hope of salvation? Vincent ignores this important exclusion of yet in this verse. Robertson makes a wordy attempt to say no 
harm is done by leaving out yet before going.] 
66 A new translation from the Greek by David Robert Palmer - Alternating verse by verse with the ancient Greek text - John 
7:8 [The currently dominant theory about the reading "not yet going up" is that it was introduced early in the transmission of 
the text (P66, about the year 200), to alleviate the seeming inconsistency between verse 8 and what Jesus actually did in verse 
10. It is understandable if copyists wanted to defend Jesus, to keep him from appearing to be a liar. Yet I say, that if that was 
their goal, they did not accomplish it, one, because Jesus was still deceptive, in that he "went up, not openly, but in secret," v. 
10. Even without the word "yet" added, Jesus still deceived his brothers, and also those in Jerusalem who were trying to kill 
him.] 

 !ھذه كلمات ديفد روبرت بالمر وليست كلماتي أنا الشخصية ، ً ركز قلي? يا صديقي المسيحي67
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  : رأي بارت ايرمان۞

 فمــا هــو رأي بــارت ايرمــان يف هــذه املــسألة ؟ لقــد قمــت ،تــسيء إىل يــسوع)  الο$κ(إذن هنــاك الكثــري مــن املــسيحيني الــذين يعتقــدون أن قــراءة 
يف يسوع املسيح ؟ إليكم الـسؤال )  الο$κ(ًل مستفسرا عن هذه املشكلة والفارق بني القراءتني وهل تطعن قراءة مبراسلة هذا العامل القوي يف اا

  :واإلجابة
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ونالحـظ ، من املمكن أن يقول شـيء مث يـأيت بـضده، ًنالحظ يف هذه اإلجابة الرائعة أن بارت ايرمان يتعامل مع يسوع على انه انسان عادي جدا
؟ اإلجابــة  ملــاذا، أن فعــل يــسوع هــو عكــس مــا قالــه لتالميــذه ولكــن مــع ذلــك يــتحفظ بــارت ايرمــان علــى أن يــصرح بكــذب يــسوعًأيــضا أنــه يؤكــد 

ًوقــد قلنــا ســابقا أن يــسوع حبــسب هــذه القــراءة ، بــذلك ينفعــي عــن يــسوع املعرفــة الكاملــة بكــل شــيء، ببــساطة هــي أنــه ال يعتقــد أن يــسوع هــو اهللا
  .ًكان على علم بأنه سيصعد فعال وأخرب تالميذه خالف ذلكًسيكون كاذابا يف حالة إذا 

ًهـل كـان يـسوع كلـي املعرفـة أم ال ؟ إن قلـت نعـم جعلتـه كاذبـا، القـضية إذن متوقفـة علـى سـؤال بـسيط إلثبـات الكـذب علـى يـسوع ّ
وإن قلـت ال ، ِ

  !قم باختيار اإلجابة املناسبة يا صديقي املسيحي فأحالمها مر ، نفيت عنه األلوهية

  : الرد على المشككين۞

هؤالء املسيحيون يعرتضون على أن ، حبيث ال يكون هناك أي اساءة لشخص يسوع)  الο$κ( قراءة هناك بعض املسيحيني الذين حياولون تفسري
ًجتعل يسوع خمادعا أو كاذبا وإليكم أهم حججهم يف االعرتاض)  الο$κ(قراءة  ً:  

، ممـا يوضـح )a feast day(مل تأت مبعين أيام عيد املظال بأكملـه، بـل يـوم عيـد ) ἑορτή(كلمة عيد يف اليونانية  :ُيقول المعترض  
  .أن املسيح مل يكن يعين كل أيام العيد بل اليوم احلاضر الذي سأله فيه أخوته

وهذا بالرجوع إىل الغالبية " عيد"ًا اليونانية تعين حرفي) ἑορτή(الوجه األول هو أن كلمة ،  هذا الكالم نستطيع الرد عليه من وجهني:وللرد نقول
ًوإن كنت ال أعلم إال قاموسا واحدا يقول أن كلمة ، ٦٨العظمى من قواميس ومعاجم اللغة اليونانية ً)ἑορτή ( إذن حبسب ! تعين يوم عيد واحد

" عيـد"فعلـى سـبيل املثـال حنـن كمـسلمني لـدينا ، !ُ ألا جائت مفردة فحـسب ًا واحدًااملعىن العام للكلمة ال نستطيع أن نقول أن الكلمة تعين يوم
)ἑορτή (فإن هذا العيد يدوم ألربعة ، هل يعين أن هذا العيد يوم واحد ألين استخدمت تعبري عيد وليس أعياد ؟ بالطبع ال، إمسه عيد األضحى

املفــردة مــع عيــد يظــل لــسبعة أيــام) ἑορτή(هكــذا نــستطيع أن نفهــم اســتخدام كلمــة ، أيــام
ُ

 الرتمجــة الــسبعينية -ا نظرنــا إىل العهــد القــدمي فــإذ، ٦٩
����ορτορτορτορτ(سنجد أن عيد املظال هو  σκηνσκηνσκηνσκηνKKKKνννν ( ومع ذلك فهو يدوم لسبعة أيام!  

  

                                                 
  : تستطيع اCط?ع على ھذه القواميس68
  ٥١ صـ-قاموس يوناني عربي لكلمات العھد الجديد والكتابات المسيحية ا-ولى :  مقار رھبان دير القديس أنبا•
  ٣٣ صـ-قاموس العھد الجديد يوناني عربي : ُ ملحق- الطبعة الثالثة -اللغة اليونانية للعھد الجديد :  ا-ستاذ صموئيل كامل والدكتور موريس تاوضروس•

• Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament) (electronic ed.) 
(DBLG 2038).[festival, a feast of celebration in the holy city, a major Jewish cultural and religious event] 
• Newman, B. M. (1993). Concise Greek-English dictionary of the New Testament. (Page 65). Stuttgart, Germany: Deutsche 
Bibelgesellschaft;  United Bible Societies.[ἑορτή , ῆς f festival, feast ( καθ͂ ἑ. at each festival)] 
• Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 
literature. "Based on Walter Bauer's Griechisch-deutsches Wr̲terbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
frhchristlichen [sic] Literatur, sixth edition, ed. Kurt Aland and Barbara Aland, with Viktor Reichmann and on previous 
English editions by W.F. Arndt, F.W. Gingrich, and F.W. Danker." (3rd ed.) (Page 355). Chicago: University of Chicago 
Press. [a day or series of days marked by a periodic celebration or observance, festival, celebration] 
• Lust, J., Eynikel, E., & Hauspie, K. (2003). A Greek-English Lexicon of the Septuagint : Revised Edition. Deutsche 
Bibelgesellschaft: Stuttgart [feast, festival, holiday] 

ًم? فJي فJصل الخريJف خJ?ل شJھر ًوكان يمتد اgحتفال به أسJبوعا كJا، آخر ا-عياد السنوية الكبرة الث?ثة: عيد المظال (١١٥ صـ-العھد الجديد بالخلفيات التوضيحية  69
  ).فيتذكرون إقامة بني إسرائيل في البرية، ٤: ٦أي بعد عيد الفصح المذكور في ، سبتمبر
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Lev 23:34» سبعة ايام للربعيد المظاليف اليوم اخلامس عشر من هذا الشهر السابع : قل لبين اسرائيل .  

Lev 23:34 Λ"λησον το�ς υAο�ς Ισραηλ λ0γων ΤN πεντεκαιδεκ"τO τοH µην ς τοH �βδ>µου 
το&του ����ορτορτορτορτ σκηνσκηνσκηνσκηνKKKKνννν �πτD Pµ0ρας τ5 κυρ%Q. 

ولكــن ألن ، لـيس ألنـه كـان ينتهـي يف يـوم واحـد، ُوكانـت تـدعى يـوم عيـد واحــد، هـذه األيـام أيـام عيــد عنـد اليهـود: (٧٠يقـول القـديس أغـسطينوس
هنـاك نقطـة . بـصيغة املفـرد" عيـد"ُكثـر مـن يـوم لـذلك يـدعى أل واحـد يـدوم هـو عيـد، بكلمـات أخـرى بـسيطة) العيد كان يدوم يف احتفال مـستمر

وهـذه إشـارة واضـحة إىل أن يـسوع يقـصد العيـد نفـسه ولـيس ) την εορτην(ُأخرى جيب اإلنتباه هلا أال وهي أن العدد يذكر كلمة عيد معرفة 
  . وهذه املشكلة هي الوجه الثاين من الرد،ُاليوم احلايل فقط ولكن حىت لو يقصد اليوم احلايل فما زالت هناك مشكلة

ًجيـب علينـا أن نـسأل أنفـسنا سـؤاال مهمـا ،فهنـاك مـشكلة، اليوم احلـايل الـذي كـان فيـه فقـط) εορτην( يسوع بكلمة  قصدإذا كان هـل صـعد : ً
  !سريه هذا اليوم من العيد الذي تف، هذا بفرض أنه قال أنا لست أصعد بعد إىل هذا العيد  الذي صعد فيه اخوته ؟يسوع يف نفس اليوم

ً، والـذي هـو حمتمـل جـدا، وال ينـاقض أي "صـعد يف ذلـك اليـوم: "النسخة اإلثيوبية تقرأ :٧١يقول املفسر جون جيل ما سيصعق املعرتض  
 العيــد قبــل  علــى الــرغم مــن انــه مل يــصعد اىل معبــد للتعلــيم حــىت منتــصف العيــد، ولكــن مــن احملتمــل أنــه صــعد إىل١٧: ٧شــيء قــد قيــل، يف يوحنــا 

  .ان يكون هناك يف اليومني األول والثاين كان من الضروري: وفقا للناموس: ذلك

  :ننظر إىل اعرتاضه الثاينلف، ًأظن أن األمر قد ضاق جدا ذا املعرتض

 First Person Present Active Indicative( أصــعد ἀναβαίνω أن الــزمن املــضارع للفعــل :ُيقــول المعتــرض  
Singular (بـل فنفي صعوده املستقبلي أيـضا" أصعدلن "، فاملسيح حرفيا مل يقل قبل، وال خيص املست خيصص زمن الرفض باآلنية٨: ٧ يو يف ،

  ".ال أصعد اآلن"واملعىن يف سياقه " ال أصعد"قال 

ًقد بيـنا سباقا املعىن الدقيق لكلمة  :وللرد نقول َ)ο$κزمن املضارع املبـين للمعلـوم يف ال يف  فإنهناينالفعل اليوأمام خبصوص ، وأنه نفي مطلق، ) ال
: يف هـذه الكتـب نقـرأ اآليت، ٧٢اللغـة اليونانيـة القدميـةاملتخصـصة يف وهـذا مـا درسـناه يف الكتـب ،  يدل عادة على اإلستمرار وهذاالصغية اإلخبارية

يــدل الــزمن املــضارع اإلخبــاري عــادة علــى (
ُ

فــإذا قــال  ! ٧٣ً وهــذا هــو احلــال بالنــسبة للغــة العربيــة أيــضا،)وحيــدث الفعــل إثنــاء الــتكلم بــه، اإلســتمرار

                                                 
70 Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. VI. St. Augustin: Our Lord's Sermon on the Mount, according to 
Matthew. (Page 506) [These days were kept as feast days among the Jews; and it was called one feast day, not because it was 
over in one day, but because it was kept up by a continued festivity] 
71 John Gill's Exposition of the Entire Bible - John 7.10 [then went he also up unto the feast; the Ethiopic version reads, "he 
went up that day"; which is very likely, and no ways contrary to what is said, in Joh_7:14; for though he did not go up to the 
temple to teach, till the middle of the feast, he might be up at the feast sooner: and according to the law, it was necessary that 
he should be there on the first and second days.] 

  :تستطيع اCط?ع على ھذه المراجع 72
  ٧ صـ- زمن المضارع المبني للمعلوم في الصغية اCخبارية - الدرس ا-ول -قواعد اللغة اليونانية للعھد الجديد : رھبان دير القديس أنبا مقار• 
  ٢٥ صـ- الطبعة الثالثة -اللغة اليونانية للعھد الجديد : ا-ستاذ صموئيل كامل والدكتور موريس تاوضروس• 
  ٢٨ صـ- طبعة ثانية منقحة ومزيدة - شرح مبسط لقواعد اللغة اليونانية للعھد الجديد -يوناني العھد الجديد : القمص ببنوده ا-نبا بيشوى• 

• Daniel B Wallace: The Basics of New Testament Syntax - The Present Tense - Page 219 
• J. Gresham Machen: New Testament Greek for Beginners - Present Active Indicative - Page 21,22 

  ).ًالفعل المضارع يدل على المستقبل أيضا (١٠ صـ-قواعد اللغة العربية تيسير وتخفيف : محمود زيادة 73
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. ًويشري إىل املستقبل أيضا، أي ما حيدث يف الوقت احلايل، تشري إىل اآلنية) αναβαινω(فإن كلمة أصعد ، أنا ال أصعد إىل هذا العيد: يسوع
  :يل يوحنا جند اآليتًفمثال يف حوار يسوع مع بطرس يف اية إجن، وهذا أمر بديهي يالحظه كل ذي عقل

Joh 21:15-17 نعـم يـا رب أنـت تعلـم «: قـال لـه»  أكثـر مـن هـؤالء؟أتحبنـييا مسعان بن يونا «: فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس
: قـال لـه. »أحبكنعم يا رب أنت تعلم أين «: قال له» ؟أتحبنييا مسعان بن يونا «:  قال له أيضا ثانية١٦. »ارع خرايف«: قال له. »أحبكأين 

. يـا رب أنـت تعلـم كـل شـيء«: ؟ فقـال لـهأتحبني: فحزن بطرس ألنه قال له ثالثة» ؟أتحبنييا مسعان بن يونا «:  قال له ثالثة١٧. »ارع غنمي«
  .ارع غنمي«: قال له يسوع. »أحبكأنت تعرف أين 

عنـدما جييـب مسعـان  فهـل، ة للمعلوم بـصيغة خربيـةأفعال مضارعة مبني) Present Active Indicative(األمحر هي  مجيع الكلمات امللونة
 εγω(أي يف حلظــة الــسؤال مث خيتفــي ؟ هــل عنــدما أقــول ألخــي أنــا أحبــك باليونانيــة ، هــل هــذا احلــب آين فقــط، علــى ســؤال يــسوع بأنــه حيبــه

αγαπαω σου ( عجيبـة مبنيـة يف األصـل صـراحة جنـد مـن املـسيحي إعرتاضـات! هـل أقـصد أنـين أحبـه اآلن فقـط ؟ أم أن هـذا احلـب يـستمر 
  .ني مدافعني عن ما يعتقدونه احلقًوهذا ما ال ينبغي أبدا من منصف، على جهل العامة باللغة اليونانية

فـإذا ، وسـبب قـوي للطعـن يف شخـصية يـسوع، مـصدر ازعـاج دائـم للمـسيحية)  الً)ο$κذا نكون قد وضـحنا مبـا ال يـدع جمـاال للـشك أن قـراءة 
فإن إجنيل يوحنا حيتوي على مـشكلة كانـت منـذ البـدء سـبب هجـوم علـى املـسيحية ومـا زالـت ، ة األصلية للنص حمل البحثكانت هذه هي القراء

  !وعلى املسيحي أن يقبل كتابه ، إىل يومنا هذا سبب طعن يف يسوع إما باامه بأنه يكذب أو أنه ليس اهللا

  :يتني على المشكلةا تعليق و۞

 فقد اعرتض وايتين على مجيع التفاسري املطروحة من قبل املسيحيني الذين  !بأي شكل من األشكال)  الο$κ( قراءة يف احلقيقة هناك من مل يقبل
يف املخطوطات مع اعتبار أن قراءة )  الο$κ(وجود قراءة لً  تربيرا قام ويتين بتفنيد مجيع هذه التفاسري مث قدم.قراءةالحياولون إزالة املشاكلة احمليطة ب

)ο�πω٧٤تربيره ونرد على كالمهفهيا بنا نقرأ ، هي األصلية) س بعد لي:  

  :٧٥ المفضلة عند النقادالقراءة

هنـا يقـصد القـراءة املقبولـة لـدى املـراجعني األمريكـان والـذي (شهادة الوثائق باإلضافة إىل األدلـة الداخليـة تتفـوق ملـصلحة القـراءة املقبولـة   
يف نفـس الوقـت . وبعـد ذلـك مباشـرة صـعد" أنـا ال أصـعد اىل العيـد"نه مـن غـري املـصدق ان يـسوع قـال ال): هي األصلية)  الο$κ(قالوا أن قراءة 

لـذا كثـري مـن . االحتماليـة مـن وجهـة النظـر هـذه هـي االسـلوب االخـر كليـا. ًمتعمـدا" ال"اىل " لـيس بعـد"ليس هناك احتمالية ان أحد النـساخ غـري 
أي  (باا وضعت يف ذلك املوضـع لتوفـق بـني كـالم يـسوع مـع احلقـائق املوثقـة" ليس بعد"يل احلقيقية، و باا  كلمة كاتب االجن" ال"النقاد اعتربوا 

  .)كونه قال أنا ال أصعد مث صعد بالفعل فيما بعد

                                                 
74 S. W. Whitney: The Revisers' Greek Text - Volume II - Page 33 to 36 
75 [Documentary testimony as well as intrinsic probability here preponderates in favor of the accepted reading ; for it is 
incredible that Jesus said "I am not going up to this feast," and yet, immediately after, went up. At the same time, there is no 
probability that any transcriber intentionally or knowingly changed "not yet" to "not" The probability from this point of view is 
wholly the other way. So that many able critics consider "not" to be really the evangelist's word, and "not yet" to have been 
introduced in its place in order to reconcile the utterance of Jesus with recorded facts.] 
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  :٧٦معنى القراءتين

هنـا  (ل يف املـضارعذلـك ان الفعـ؛  االمهيـة ولـيس لـهسـطحي ،"بعـد" الذي كان بـسبب حـذف  بأن االختالف يف املعىنلن ينفعنا القول   
تاركها غري مؤكدة فيما اذا كان " أنا ال أصعد يف الوقت احلاضر"، وبذلك يسوع يعين حقيقة ً)وايتين يرد على قول املعرتض الذي رددنا عليها سابقا

أنـا ال أصــعد إىل هــذا  "يقــةمعــىن كهــذا، بـأي تفــسري عــادل للكـالم، ال ميكــن أن يعطــى هلـم ان كــان يــسوع قـد قــال حق. ينـوي الــصعود الحقـا ام ال
 هـذا نفـي قـاطع ألي نيـة للحـضور يف )أي أنه يقول أن هذا املعىن غـري مقبـول وسريفـضه أي مفـسر عـادل ألنـه ينـايف حقيقـة مـا قالـه يـسوع ("العيد

، علـى أي حـال، "بعـدلـيس "يف املقطـع . النفي ال ينطبق على فكرة الوقت، لكنه ينطبـق علـى للـذهاب مرتبطـا بـذلك العيـد بالتحديـد؛ ذلك العيد
  ".بعد"النفي يعود مباشرة للوقت املعرب عنه بالكلمة الالحقة، وليس ملعىن الفعل اال من خالل 

  :٧٧تفاسير ليس لها أي دليل من النص

 للهـدف"أو " كاملـسيح"أو " ًعلنـا"أو " معـك"مـع فكـرة ضـمنية غـري موضـحة كــ " أنـا ال أصـعد إىل هـذا العيـد"االفرتاض بـان يـسوع قـال   
وأن مجيـع هـذه التـأويالت لـيس ، هنا وايتين يرد على قل من يأول النص بغري دليل موجـود فيـه(غري مقبول ائيا " الذي تريدونين الذهاب من أجله
وال نستطيع أن نستنتج أن يـسوع كـان خمفـي مـن قبـل الـروح ليـذهب يف وقـت ابكـر . هذه ليست طبيعة املسيح). عليها أي دليل حقيقي يف النص

هذا املشهد ال يتماشى مع امتالءه املستمر بالروح وامتالكه للعلم الغييب .  ما كان يتوقع، وهلذا السبب ذهب، على الرغم من قوله أنه لن يصعدمن
قابلتـه  لـيس لـدينا أي دليـل أنـه غـري نيتـه يف أي مـن االحـداث االخـرى، وال حـىت عنـد م. وال ميكن االعرتاف باالفرتاض بان يسوع غـري رأيـه. االهلي

انا لست أصـعد حلـضور هـذا العيـد بـل "وال نستطيع أن نأخذ كالمه على أنه . للمرأه الكنعانية، وليس كما اقرتب من عمواس يف الليل بعد القيامة
فة اىل باالضـا. وجيعـل الكلمـات االحقـة ال معـىن هلـا. اخل" أنـا صـاعد لـيس للمـشاهده" هذا من شأنه ان يـضع النفـي يف غـري موضـعه " لسبب اخر

  .ال يف هذا املكان وال يف غريه" اىل العيد"فكرة املشاهده غري واردة يف الكالم ، ذلك

  

  

  

                                                 
76 [It will not do to say, with some, that the difference in meaning, caused by the omission of "yet" is immaterial; that the verb 
is in the present, and that therefore Jesus really means "I go not up at present" leaving it uncertain whether or not he intended 
to go up later. Such a meaning cannot, by any fair interpretation of the words, be given to them if Jesus really said "I go not up 
to this feast" This is an absolute disclaiming of any intention to be present at that feast; the negative applies not to the idea of 
time, but to that of going as connected with this particular feast. In the phrase "not yet" however, the negative refers directly to 
the time expressed by the enclitic, and not to the meaning of the verb except through "yet".] 
77 [The supposition that Jesus said "I go not up to this feast" with some such unexpressed, underlying thought as "with you" or 
"publicly" or "as the Messiah" or "for the purpose for which you would have me go" is utterly inadmissible. It is not like 
Christ. Nor can we conclude that he was bidden by the Spirit to go sooner than he expected, and for this reason went, though 
he had said he was not going. Such a view is inconsistent with his manifestly constant fullness of the Spirit and possession of 
divine prescience. Nor can the supposition be admitted that Jesus, for some other reason, or in any respect, changed his mind. 
We have no evidence that he changed his intention on any other occasion, not even during his interview with the 
Syrophenician woman, nor as he drew near to Emmaus on the evening after his resurrection. Nor can we take his words in the 
sense of "I am not going up to observe this feast, but for another purpose." This would misplace the negation ["I am going up 
not to observe" etc.], and render unmeaning the words that follow. Besides, the idea of observance does not lie in the words " 
unto the feast" either in this or any other place.] 
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  :٧٨) الοοοο$$$$κκκκ(الطعن في قراءة 

هــذه جمــرد تغيــريات الجيــاد معــىن جيــد مــن قــراءة خاطئــة حــدثت يف وثــائق يبــدو ان الــبعض قــرر اعتبارهــا غــري قــادرة علــى توحيــد القــراءة   
بعــد أن فنــد مجيــع تفاســري الــذين يعتــربون هــذه )  الο$κ(وايتــين بــدأ يطعــن يف قــراءة هنــا جنــد أن ( القــراءة قــراءة صــعبة اخلاطئــة، خــصوصا ان تلــك

وكـل الرتابطـات متناغمـة مـع هـذا ؛ "  أصـعد إىل هـذا العيـد بعـدأنـا لـست: "املخلص حتما، قال بالضبط ما كان يعين عندما صـرح). القراءة أصلية
  .هم مل يبدو اي تعجب لرؤيته يف العيد، احلالة اليت يكون فيها بالكاد قال انه لن يذهب إىل هناك. ذا املعىن بوضوحاخوته فهموا ه. التصريح

جنده يطعن يف هذه ، ويعتقدون أن هذه القراءة ال تسيء إىل يسوع)  الο$κ(بعد أن قام وايتين بتفنيد مجيع تفاسري املسيحيني الذين يقبلون قراءة 
  هي األصلية ؟)  ليس بعدο�πω(ولكن كيف سيربر وجود هذه القراءة يف املخطوطات مع اعتبار أن قراءة ، ليست هي األصليةالقراءة وأا 

  :٧٩في المخطوطات)  الοοοο$$$$κκκκ(تبرير وجود قراءة 

نــا الشخــصية لــو عرف". كــل االلتباســات بــني االحتمــاالت الفعليــة والنــسخية ناشــئة عــن الــنقص يف معرفتنــا"هــورت، . االن، كمــا يقــول د  
احلقيقيـة للكثـري مــن النـساخ للمخطوطــات القدميـة للعهـد اجلديــد، وأدركنـا عــدم مناسـبتهم للوظيفــة املنخـرطني فيهـا، لكــان عنـدنا ثقــة أقـل يف نتيجــة 

نهايـة لكوـا ة للاملخطوطـة الـسينائية، الـيت تعطـي أدلـة مـن البدايـ) ١" (ال"هي املخطوطات البارزين لصاحل لنرى ما . جهدهم، وشهادة خمطوطام
ويف الكثري من احلاالت بشهود " بالنص املشوه" بيزا، اليت تعرتف خمطوطة) ٢(و ؛ " املخطوطة بأكملها مشوهة بالتصحيحات"، مكتوبة بال مباالة

  .ليسوا ثقات

ة املخطوطة السينائية اليت هي أقـدم وأكمـل ط مصداقيِسقُ ما هذا الذي تفعله يا وايتين ؟ تريد أن ت! السينائية وبيزا احلل هو الطعن يف املخطوطتني
وايتــين يعتقــد أن قــراءة . ُ إن هــذا لــشيء عجــابًوتــسقط أيــضا مــصداقية أقــدم خمطوطــة يونانيــة متثــل الــنص الغــريب ؟، خمطوطــة يونانيــة للعهــد اجلديــد

)ο$κلقائمني على عمل املخطوطةالنساخ ا  بسبب عدم احرتافمقصود  غريدخلت املخطوطتني السينائية وبيزا عن طريق خطأ)  ال.  

  : رئيسية نقاطأربعنستطيع الرد على وايتين يف 

 لـدينا دياتـسرون تاتيـان الـذي ًماذا نفعل يف املخطوطات السابقة زمنيا للسينائية وبيزا ؟ كيـف نـربر وجـود القـراءة يف هـذه املخطوطـات ؟ :األولى• 
هـذا باإلضـافة إىل ، ًطـات الرتمجـة الالتينيـة القدميـة والـيت ترجـع نظريـا إىل القـرن الثـاين املـيالديً هنـاك أيـضا أقـدم خمطو.يعود إىل القرن الثاين امليالدي

. مثــل الرتمجــة الــسريانية الكوريتونيــة، املخطوطــات املعاصــرة للمخطوطــة الــسينائية والــيت ال ميكــن حبــال مــن األحــوال أن تكــون منــسوخة مــن الــسينائية
  . إذن الطعن يف السينائية وبيزا لن يربر وجود القراءة يف هذه املخطوطات األقدمابقة واملعاصرة للسينائية ؟كيف نربر شهادة هذه املخطوطات الس

                                                 
78 [These are all mere shifts to find a good meaning in a false reading occurring in documents which some seem disposed to 
consider as incapable of uniting in a false reading, especially if that reading is a hard one. — The Savior, no doubt, said just 
what he meant when he declared : "I am not yet going up to this feast" ; and the entire connection is in accord with this 
declaration. His brethren evidently comprehended his meaning. They expressed no surprise whatever in seeing him at the feast, 
which would hardly have been the case had he said he was not going thither.] 
79 [Now, as Dr. Hort very truly says, "all conflicts between intrinsic and transcriptional probability arise from the imperfection 
of our knowledge." If we knew the real character of many of the transcribers of the old manuscripts of the New Testament, and 
realized their unfitness for the task they were engaged in, we might have less confidence in the result of their labors, and the 
testimony of their manuscripts. Let us see what are our leading witnesses in favor of "not." (i) The Sinaitic Codex, which gives 
evidences from beginning to end of having been carelessly written, "the whole manuscript being disfigured by corrections" and 
(2) the Codex Bezae, which has confessedly a "singularly corrupt text" and is in many respects a very untrustworthy witness.] 
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ً كيف وصلت إليهم القراءة ؟ ال ميكن عقال  ؟خمتلف عن السينائية وبيزا) Text-Type( ماذا عن املخطوطات األخرى من نوع نص :الثانية• 
كيـف نـربر وجـود ، وبيـزا نـص غـريب،  الـسينائية نـص سـكندري!نص مجيع املخطوطات األخرى اليت حتمل القـراءة ل ًاأن تكون السينائية وبيزا مصدر

 وكيـف نـربر ! ؟)الرتمجـة األرمينيـة واجلورجيـة ( والـنص القيـصري)K 017, M 021, Π 041, 1071, 1241(القـراءة يف الـنص البيزنطـي 
) الـسالفينية، األثيوبيـة، اجلورجيـة، األرمينيـة، القبطيـة، الـسريانية، الفوجلاتا، الالتينية القدمية(ول العامل ؟ وجود القراءة يف الرتمجات القدمية املنتشرة ح

ًهذا ال يعقل أبدا! هل مجيع هذه الرتمجات ومجيع هذه النسخ نقلت من السينائية وبيزا ؟ ُ.  

كـــريلس ، )م٤٠٧(يوحنــا ذهــيب الفــم ، )م٤٠٣(ع واخلــامس ؟ أبيفــانوس  مــاذا عــن شــهادات آبــاء الكنيــسة الــذين عاشــوا يف القــرن الرابــ:الثالثــة• 
هـل مـصدر نـص  !م ٣٠٤وشهادة بورفري الوثين الذي يعود إىل ما قبل عام ، )م٤٣٠(أغسطينوس ، )م٣٨٤(أمربوسيسرت ، )م٤٤٤(السكندري 

  .قيةجيب أن يكون تفكرينا أكثر عقلية ومنط،  السينائية وبيزا ؟ ال أعتقد هذاهؤالء مجيعهم

 لقد مت تصحيح هاتني املخطوطتني من حلظة اإلنتهاء من كتابتهما إىل القرن الثاين  ماذا عن املصححني الذين مروا على السينائية وبيزا ؟:الرابعة• 
أننا جنـد يف  العجيب والغريب واملريب ! يقوم بتصويب هذه القراءة طوال هذه القرون املديدة ؟ واعي مدقق أمل يكن هناك مصحح رشيد !٨٠عشر

 ًا تـصحيحجنـدوال ، وتصحيحات يف ايـة العـدد الثـامن حمـل البحـث، املخطوطة السينائية تصحيحات يف بداية العدد السابع من اإلصحاح الثامن
  !أال يدل هذا على اقرار املصححني هلذه القراءة ؟) !  الο$κ(لقراءة 

   الثامنالتصحيحات الموجودة في بداية العدد السابع ونهاية العدد

  

  
                                                 

80 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.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. 
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ولكن ليس هذا هو احلل يا ، فدفعه هذا إىل التشكيك يف مصداقية السينائية وبيزا، كأصلية)  الο$κ(قراءة لقد وجد وايتين مشكلة كبرية يف قبول 
  .نستطيع أن نطعن يف مجيع خمطوطات العهد اجلديد ذا الشكل، طوطة ال حتتوي على تصحيحات ال توجد خم.وايتين

مجــال الكتابــة االصــلية مت إفــسادها بواســطة ، لــسوء احلــظ : ٨١ا يقولــه بــروس متزجــر وبــارت ايرمــان عــن املخطوطــة الفاتيكانيــةانظــر إىل مــ  
وقــام مبــسح األحــرف والكلمــات الــيت كــان يظنهــا غــري ، والــذي قــام بتمريــر قلمــه مــره أخــرى علــى كــل حــرف للتجديــد ، مــصحح مــن زمــن متــأخر 

  .صحيحة

أمل تسمع أن املخطوطة الفاتيكانية جتعل يسوع يدعوا على تالميذه يف إجنيل يوحنا ! مصداقية املخطوطة الفاتيكانية ؟هل على هذا األساس نبطل 
فإن طعنت يف املخطوطات ،  احلل ليس الطعن !٨٢ً بسبب خطأ بصري مل حيدث إال يف الفاتيكانية يشري إىل امهال شديد جدا يف النسخ١٥: ١٧

  !اسقطتهم مجيعهم 

ً اسـباب كثـرية شـرحناها سـابقا لقبـول نوهـذا سـبب مهـم ضـم، ًما زلنا إىل اآلن ال جند تربيـرا لوجـود هـذه القـراءة يف املخطوطـات القدميـة ية؛يف النها
  .اغلبية علماء النقد النصي هذه القراءة كأصلية يف النص حمل البحث

  

  

  

  

  :خاتمة ۞

  :وهذا لألسباب اآلتية،  اجلديدهذه املشكلة النصية من أهم املشاكل املوجودة يف نص العهد

 .العلماء مل يأخذوا بقراءة أقدم املخطوطات مما يشكك يف مصداقيتها •
 .مجيع الظروف احمليطة باملشكلة تشري إىل أن التغيري يف النص كان عن عمد •
 .ًا للهجوم على املسيحيةسببكانت وال زالت )  الο$κ(القراءة املقبولة من أغلبية العلماء  •
 .ألوهيتهي فً إما جتعل يسوع كاذبا أو تن) الο$κ( بأن قراءة  املسيحينيثري من العلماءتصريح الك •
 .هي األصلية)  ليس بعد- οὔπω(مع اعتبار )  الο$κ(فشل مجيع العلماء تربير وجود قراءة  •
 . كأصلية) الο$κ(قبول قراءة  مع ملسيحية الدفاع عن اسقوط مجيع التفاسري اليت حتاول •

  

                                                 
81 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, And Restoration - 
Fourth Edition - Page 68 [Unfortunately, the beauty of the original writing was spoiled by a later corrector, who traced over 
every letter afresh, omitting only those letters and words that he believed to be incorrect.] 

  http://alta3b.wordpress.com/2009/10/23/jn17-15:  راجع ھذا البحث للمزيد من المعلمات82
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ًوقد حاول ايرمان تفسري النص وبذل جهدا ،  النصية تذكرين مبشكلة أبياثار واليت كانت مشكلة عويصة أمام بارت ايرمان اثناء دراستههذه املشكلة
شديدا حىت يبـني أن النص ال حيمل مشكلة  َ   :٨٣فيحكي لنا ايرمان، ً وبالفعل قدم ايرمان حبثه إىل استاذه آمال أن حتوز على اعجابه!ً

ســيقدر هــذه الرؤيــة اجلدليــة، حيــث إنــين أعلــم أنــه عــامل مــسيحي صــاحل وهــو بوضــوح " ســتوري"ني ال يتزعــزع أن األســتاذ كنــت علــى يقــ  
ٍلكنـه كتـب تعليقـأ بـسيطا مـن سـطر واحـد يف ايـة . ًال ميكن أن يفكـر مطلقـا يف أنـه يوجـد شـئ مـا مثـل خطـأ حقيقـي يف الكتـاب املقـدس) مثلي( ً ً

بـدأت أفكـر يف هـذا التعليـق، ويف كـل العمـل الـذي قدمتـه يف البحـث، ." رمبـا مـرقس فقـط  وقـع يف خطـأ:" يقـولكتـب. ّحبثي أثـر يف ألسـباب عـدة
ٍوفهمت أنين كان ينبغي أن أقوم ببعض املناورات التفسريية الومهية لاللتفاف حول املشكلة، وأن احلل الذي اقرتحته يف احلقيقة كان ممطوطا إىل حد  ً 

  ."ًرمبا مرقس بالفعل قد ارتكب خطئا...مممم: "تيجةيف النهاية وصلت لن. ما

رمبـا هـذه القـراءة : أقول لـه! كأصلية ويريد أن يصد أي هجوم على املسيحية مع قبول هذه القراءة )  الο$κ(وأنا أقول لكل مسيحي يقبل قراءة 
 لقـد قـدمت بـني يـديك ملـاذا العنـاد يـا صـديقي ؟! ي ألوهيتـه ًرمبا هذه القراءة بالفعل جتعل يسوع كاذبا أو على األقل تنفـ! بالفعل تطعن يف يسوع 

ً إن مثـل هـذه املـشكلة النـصية تعتـرب بالنـسبة سـببا رئيـسيا .وقـد قمـت مبناقـشة مجيـع األفكـار والتفاسـري، كل ما أستطيعه حول هـذه املـشكلة النـصية ً
  !تقبله أنت ؟فلماذا ! لعدم قبول كتاب مثل العهد اجلديد والذي ميتلئ مبثل هذه املشاكل 

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  : لهؤالءشكر خاص ۞

ِاألخ احلبيب معاذ عليان • ُ 
 األستاذ الفاضل سامي العامري •
 student_58_1الشيخ الفاضل عمرو علي  •
 Muhammed-Deedatاألخ احلبيب حممد ديدات  •
 Mennatallah_1971 ِاألخت الفاضلة منة اهللا •
 marymmahmoudمود األخت الفاضلة مرمي حم •
  ursa_major ٨٤األخت الفاضلة أورسا ماجور •

                                                 
83 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 9 [I was pretty sure Professor Story would appreciate the argument, since I knew 
him as a good Christian scholar who obviously (like me) would never think there could be anything like a genuine error in the 
Bible. But at the end of my paper he made a simple oneline comment that for some reason went straight through me. He wrote: 
"Maybe Mark just made a mistake." I started thinking about it, considering all the work I had put into the paper, realizing that I 
had had to do some pretty fancy exegetical footwork to get around the problem, and that my solution was in fact a bit of a 
stretch. I finally concluded, "Hmm ... maybe Mark did make a mistake."] 

  حفظ هللا لنا جميع من يعاونونا على الدعوة لدين هللا عز وجل، لھا بكل خيرباÚ عليكم اسألكم الدعاء ، ًھذه ا-خت قامت بترجمة أجزاء كثيرة جدا وكبيرة من البحث 84


