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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 يَّةاوِنّوحَالفاصِلَة اليُ - 7/  5يوحنا  1 :(33الـ)المُحاضرة 

 نفي أصالة الفاصلة اليوحناوية هذا البحث: أرجوا ُمراجعة

[There was one key passage of scripture that Erasmus's source manuscripts did not 
contain, however. This is the account of i John 5:7,8, which scholars have called the 
Johannine Comma, found in the manuscripts of the Latin Vulgate but not in the vast 
majority of Greek manuscripts, a passage that had long been a favorite among Christian 
theologians, since it is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine 
of the Trinity, that there are three persons in the godhead, but that the three all constitute just 
one God.] Page 80, 81 

من رسالة يوحنا األوىل إصحاح اليت  ". وىيإيرازموسادلخطوطات ادلصدر اليت كانت لدى " غابت عن غم من ذلك فقرة أساسيةناك على الر  ىُ  كانت
الغالبية مل تكن موجودة يف  هاالالتينية ولكن   الفاجلاتادلوجودة يف سلطوطات  ة,ي  ّناوِ وحَ ة اليُ لَ فاصِ ى السم  ق عليها العلماء مُ لِ طْ اليت يَ  ,ٛو ٚاألعداد  ٘

 س بأكملوقد  مُ ـحيث إهنا الفقرة الوحيدة يف الكتاب ال لة لدى الالىوتيني ادلسيحيني لفًتة طويلة,فض  مُ فقرة كان  ة من ادلخطوطات اليونانية,قَ احِ السّ 
 .فقط اً واحد اً إذل يُؤلِّفون اً يع, إال أن الثالثة مجأن ُىناك ثالثة أشخاص يف األلوىي ة عقيدة الثالوث, وحضُ بوُ  ِصفاليت ت

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 بارت إيرمان عندما ذكر عقيدة الثالوث قام بشرحها 

   ض حوكل الذي وَ ولكنو ال يقصد أن الن ص يشرح الثالوث هبذا الش 

[In the Vulgate, the passage reads: There are three that bear witness in heaven: the Father, 
the Word, and the Spirit, and these three are one; and there are three that bear witness on 
earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three are one.] Page 81. 

وح, وىؤالء الثالثة ُىم واحد, وُىناك ثالثة يشهدون يف األرض: ماء: اآلب, الكلمة, والر  ُىناك ثالثة يشهدون يف الس  : "نقرأ الفقرة ىكذا الفاجلاتيف 
 "وح, ادلاء, والد م, وىؤالء الثالثة ُىم واحد.الر  
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 يف الفاصلة اليوحناوية يف الفاجلات تقول عن شهود الس ماء واألرض: وىؤالء الثالثة ىم واحد 

 لـُمتأخِّرة جند اآليت:أما الفاصلة يف ادلخطوطات اليونانية ا 

o شهود الس ماء: وىؤالء الثالثة ىم واحد 

o شهود األرض: وىؤالء الثالثة ىم يف الواحد 

 الن ص الذي كتبو بارت إيرمان فعالً واختالفها عن  الت عليق على الًت مجة 

[It is a mysterious passage, but unequivocal in its support of the traditional teachings of 
the church on the "triune God who is one."] Page 81. 

 .الذي ىو واحد" ثثل  مُ ـلكنيسة خبصوص "اإللو اللة ي  يدِ قلِ يم الت  عالِ للت  َجلِي ة يف دعمها  هالكن   فقرة غامضة,إهنا ل

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 اصة بالثّالوثبارت إيرمان يقول إن ىذه الفقرة ُتَدعِّم الت عاليم اخل 

 ولكن ىذه الفقرة ليست كافية وحدىا لنفهم منها عقيدة الثّالوث 

 أيضاً الحظ أن بارت إيرمان ُيصرِّح بأن الثّالوث تعاليم تقليدية يف الكنيسة 

 بي ةاأي أن ىذه العقيدة جاءت عن طريق الت قليد ولكنها ليست عقيدة كت 

ْعُب ُيْكرُِمِِن ِبَشَفتَـْيِو َوأَم ا قـَْلبُ َحَسناً تـَنَب  »فََأَجاَب:  6) 9-6/  7مرقس   7ُو َفُمْبَتِعٌد َعِنِّ بَعِيداً أَ ِإَشْعَياُء َعْنُكْم أَنـُْتُم اْلُمرَاِئنَي َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: َىَذا الش 
ُكوَن بِتَ ْقِليِد النَّاسِ ألَنَُّكْم ت َ  8. َوبَاِطالً يَ ْعُبُدونَِني َوُهْم يُ َعلُِّموَن تَ َعالِيَم ِهَي َوَصايَا النَّاسِ  : َغْسَل األَبَارِيِق َواْلُكُؤوِس َوأُُموراً أَُخَر  رَْكُتْم َوِصيَّةَ اللَِّه َوتَ َتَمسَّ

 (.«رََفْضُتْم َوِصيََّة اللَِّه لَِتْحَفُظوا تَ ْقِليدَُكمْ َحَسناً! »ُُث  قَاَل ذَلُْم:  9«. َكِثريًَة ِمْثَل َىِذِه تـَْفَعُلونَ 

قِيِِن أَن ُو تَْأيت َساَعةٌ الَ يِف َىَذا اجْلََبِل »قَاَل ذَلَا يَُسوُع:  12) 13-12 / 3يوحنا  أَنـُْتْم َتْسُجُدوَن ِلَما  11َتْسُجُدوَن ِلآلِب.  َوالَ ِفي أُوُرَشِليمَ يَا اْمرَأَُة َصدِّ
اِجُدوَن اْلَحِقيِقيُّوَن َيْسُجُدوَن َوَلِكْن تَْأيِت َساَعٌة َوِىَي اآلَن ِحنَي  12َص ُىَو ِمَن الْيـَُهوِد. ألَن  اخْلالَ  -َلْسُتْم تـَْعَلُموَن أَم ا ََنُْن فـََنْسُجُد ِلَما نـَْعَلُم  السَّ

 («.يـَْنَبِغي أَْن يَْسُجُدوالرُّوِح َواْلَحقِّ فَِبااَلل ُو ُروٌح. َوال ِذيَن يَْسُجُدوَن لَوُ  13ِمْثَل َىُؤاَلِء الس اِجِديَن لَوُ.  اآلَب طَاِلبٌ ألَن   ِلآلِب بِالرُّوِح َواْلَحقِّ 

[Without this verse, the doctrine of the Trinity must be inferred from a range of passages 
combined to show that Christ is God, as is the Spirit and the Father, and that there is, 
nonetheless, only one God. This passage, in contrast, states the doctrine directly and 
succinctly.] Page 81. 

وح سبة للر  ىو احلال بالن   أن كما ,لُتظهر أن ادلسيح ىو اإللو رلموعة من ادلقاطع رُلتمعةً  منعقيدة الثّالوث جيب أن ُتستْنَتج  ىذه الفقرة, بدون
 .ُمباشرة وبإجياز العقيدةتُنص على  ,يف الـُمقابل ,ه الفقرة. ىذفقط اً واحد اً إذل يوجد ك,غم من ذلالر  أيضاً أنو على و  واآلب,
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

  صفحة كاملة ! ٙٔيف  بسرد نصوصٍ  قامأحد ادلسيحيني بعد أن أنكر أصالة الفاصلة 

 :وكان منهجه كاآلتي 
o ذبميع نصوص تقول بالىوت اآلب 

o  عليو السالم بن أي ادلسيحبالىوت اال -حسب زعمو  -ذبميع نصوص تقول 

o  سدُ وح القُ بالىوت الر   -حسب زعمو  -ذبميع نصوص تقول 

o  دبساواة األقانيم -حسب زعمو  -ُث ذبميع نصوص تقول 

o ! ويف النهاية قام بتجميع نصوص تقول بوحدانية اهلل 

o ( يف عونو ! اهللُ كان وىكذا أثبت الثالوث) 

 والروح الُقُدس وُمساواة األقانيم مردود عليها مجيع الن ُصوص اخلاصة باالبن 

 الواحد األحد الن ُصوص الوحيدة الصرحية ىي اخلاصة بألوىية اآلب وأنو ىو اهلل 

 النِّقاط اآلتية: أيضاً  الحظ

 على عكس ما يقولو بارت إيرمان ُىنا, وىذا يف رأيي اخلاص كدارس للكتاب والعقائد ادلسيحية 

 ناوية ال تُنّص على العقيدة بشكل ُمباشر وبإجيازأعتقد أن الفاصلة اليوح 

 الفاصلة تذكر اآلب والكلمة والروح القدس وتقول أن ىؤالء الثالثة ىم واحد 

 :نستطيع فهم ىذه العبارة باألشكال التالية 

o واحد يف شهادهتم يف الس ماء, أي يدلون بنفس الش هادة 

o شخص أو أقنوم واحدواحد كشخص أو كأقنوم, أي أن ىذه أمساًء ثالثة ل 

o واحد يف ألوىيتهم أو جوىرىم 

 البد أن نعًتف أن الن ص ال يذكر األلوىية بأي شكل من األشكال 

 والبد أن نعًتف أيضاً أن الن ص ليس يف سياق يتكلم عن األلوىية بأي شكل من األشكال 

  ل إهن م واحدولكن البد أن نعًتف أيضاً أن ىذا ىو الن ص الوحيد الذي يذكر الثالثة ويقو 
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[But Erasmus did not find it in his Greek manuscripts, which instead simply read: "There are 
three that bear witness: the Spirit, the water, and the blood, and these three are one." Where 
did the "Father, the Word, and the Spirit" go? They were not in Erasmus's primary manuscript, 
or in any of the others that he consulted, and so, naturally, he left them out of his first edition 
of the Greek text.] Page 81. 

م وىذه الثالثة ىُ  م,والد   ادلاء, وح,الر   ثة يشهدون:"ىناك ثالوبداًل من ذلك كانت تقول ببساطة:  " مل جيدىا يف سلطوطاتو اليونانية,إيرازموسلكن "
 من ادلخطوطات األخرى اليت رجع إليها, أو يف أي   " الرئيسية,إيرازموس؟ مل يرد أّي ذكر ذلم يف سلطوطة " وح"والر   ,الكلمة . أين ذىب "اآلب,"واحد

 .إصداره األول لنصِّو اليوناين وىكذا, بصورة طبيعية, مل يذكرىم يف

 ال ُمشكلة النَّصيِّة في المخطوطات اليونانية:

كل الطو ال  األزرق هو نص الفاصلة محل البحث ل للفقرة:يشَّ

الروح,  والذين يشهدون في األرض هم ثالثة: 8 في السماء، اآلب والكلمة والروح القدس، وهؤالء الثالثة هم واحد فإن ىنالك ثالثة شهود 7
 )ترمجة احلياة( ىم يف الواحد.وادلاء, والدم. وىؤالء الثالثة 

7
 ὅτι τ        ι        τ     τ      τ        ,     τ  ,         κ ι τ  ῞Α ι         , 

κ    ὗτ ι  ι τ     ἕ     ι  
8
 κ   τ        ι   ι    τ     τ      τ    , τ         κ   τ  

ὕδω  κ   τ   ἷ  , κ      τ         τ  ἕ     ι . (GNT of the Greek Orthodox Church) 

كل القصير للفقرة:  الفاصلة غير موجودة الشَّ

 )الًتمجة العربية ادلشًتكة( الروح وادلاء والدم, وىؤالء الثالثة ىم يف الواحد. 8 والذين يشهدون ىم ثالثة 7

7
 ὅτι τ        ι        τ     τ  , 

8
 τ  π      κ   τ  ὕδω  κ   τ   ἷ  , κ      τ         τ  ἕ  

   ι . (Nestle-Aland 27th edition GNT) 

[More than anything else, it was this that outraged the theologians of his day, who accused 
Erasmus of tampering with the text in an attempt to eliminate the doctrine of the 
Trinity and to devalue its corollary, the doctrine of the full divinity of Christ.] Page 81. 

 يثثلِ خلص من عقيدة الت  اولة للت  ص يف زلُ العب بالن  وا "إيرازموس" بالت  مُ الذين اهت   ىذا ما أثار غضب الالىوتيني يف عصره, آخر, يءأكثر من أي ش
 .األلوىية الكاملة للمسيح )عليو السالم(اليت ىي  تها,من فاعلي   واحلطّ 
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ُىناك بعض الن ُصوص اليت ليست من أصل العهد اجلديد يف األساس 

 ولكن ىذه الن ُصوص كانت ُتستخدم كثرياً من قَِبل الاّلىوتيني رغم عدم أصالتها 

 يني أن ىذه الن ُصوص غري أصلي ة وجيب حذفهاالغريب والعجيب أنو إذا قُلنا للمسيح 

  َل ت !سَ دائها وانْ  بِ ِِن تْ مَ يت هموننا َنن دبُحاولة ربريف الكتاب ! ر 

 ُىناك أيضاً نُقطة يف غاية األمهي ة: ألوىية ادلسيح عليو السالم نتيجة لعقيدة الت ثليث 

 سيحية األخرى بشكل تلقائي !إذا مت إبطال عقيدة الت ثليث, يتم إبطال مجيع العقائد ادل 

[In particular, Stunica, one of the chief editors of the Complutensian Polyglot, went public 
with his defamation of Erasmus and insisted that in future editions he return the verse to its 
rightful place.] Page 81. 

 ة "إيرازموس" وأصر  عَ ر ذبرحيو يف مسُْ شْ نَ بِ  غات,د الل  تعدِّ مُ  "ويتومبلُ الكُ "س قد  مُ ـني للكتاب اليِّ ئيسِ رين الر  حرِّ مُ ـأحد ال "ستونيكا", قام ,على وجو اخلصوص
 .ش رعية إىل مكاهنا الي  ستقبلِ مُ ـال إصداراتوعيد العدد يف على أن يُ 

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ُقد س "الُكومبُلويت" ىو الذي وصف الفاجلات بأنو ادلسيح عليو السالمتذك ر أن الكتاب الـم 

 ةي  ينِ الس بعِ  للًت مجة الفاجلات ىو ادلسيح ادلصلوب بني ِلص ني: الن ص العربي والن ص اليوناين 

 فاجلاتال وتذك ر أيضاً أن الاّلىوتيني يف عصر "إيرازموس" كانوا يعتربون أن كتاب الكنيسة الـُمقد س ىو 

 لذلك من الط بيعي جداً أن يتم تصديق نّص الفاجلات الالتيِن على نّص "إيرازموس" اليوناين 

[As the story goes, Erasmus—possibly in an unguarded moment—agreed that he would 
insert the verse in a future edition of his Greek New Testament on one condition: that his 
opponents produce a Greeks manuscript in which the verse could be found (finding it in 
Latin manuscripts was not enough).] Page 81, 82. 

 أن على شرٍط واحٍد:اليوناين  دة للعهد اجلديي  ستقبلِ مُ ـبعة الدرج ىذا العدد يف الط  ن يُ أ - ردبا يف حلظة ضعف - "إيرازموسوافق "ويُ  ومتضي القصة,
 (.اً دىا يف سلطوطات التينية ليس كافيو جُ )وُ جند فيها الن ص  سلطوطة يونانيةينتج خصومو 
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 ! بارت إيرمان يقول أن "إيرازموس" طلب من خصومو عمل سلطوطة يونانية فيها الن ص 

 ( "ىل طلب منهم "إنتاج سلطوطةproduceأم "إجي )اد سلطوطة" ربتوي على الن ص 

 :الشواهد التي ال تحتوي على الفاصلة اليوحناوية

  :سلطوطة ٜٗٗأوالً ادلخطوطات اليونانية 

   كندريةدبا فيهم أقدم ادلخطوطات وأصح ها: السينائية والفاتيكانية والس 

  :السالفونيةالالتينية القددية, الفاجلات, السريانية, القبطية, األرمينية, األثيوبية, اجلورجية, مجيع الًتمجات القددية 

 مجيع اآلباء اليونانيني وأقدم اآلباء الالتينيني 

 ربتويها !ببساطة: حصر الش واىد اليت ربتوي على الفاصلة أسهل من حصل الش واىد اليت ال  

[And so a Greek manuscript was produced. In fact, it was produced for the occasion. 
It appears that someone copied out the Greek text of the Epistles, and when he came to the 
passage in question, he translated the Latin text into Greek, giving the Johannine Comma 
in its familiar, theologically useful form. The manuscript provided to Erasmus, in other words, 
was a sixteenth century production, made to order.] Page 82. 

 ,للرسائل يوناينال صن  الما قام بنسخ  اً . يبدو أن شخصناسبةمت إنتاجها خصِّيصًا ذلذه الـمُ  ! يف الواقع, وىكذا ظهرت إىل الوجود سلطوطة يونانية
ا.  شكلها ادلألوف, وادلفيد الىوتي  يففاصلة اليوحناوية لتظهر ال ص الالتيِن إىل اللغة اليونانية,قام بًتمجة الن   وعندما وصل إىل ىذه الفقرة موضع البحث,

 لب.ط  بالمت إنتاجها  ترجع إىل القرن السادس عشر, ,بكلمات أخرى ",إيرازموسمت إىل "دِّ ادلخطوطة اليت قُ 

واهد التي تحتوي على الفاصلة اليوحناوية  :الشَّ

 :الفاصلة موجودة فقط يف الش واىد اآلتية 

o  ًسلطوطات يونانية قليلة جداً وُمتأخِّرة جدا 

  متنهاالمخطوطات اليونانية التي تحتوي على الفاصلة في 

 ٕٜٙ -  القرن اخلامس عشر- Vatican Library, Ottob 

 ٙٔ -  القرن السادس عشر- Dublin, Trinity College 

 ٜٔٛ -  القرن السادس عشر- Escorial 

 ٕٖٗٚ -  القرن السابع عشر- Athens, National Library 

 ٕٖٔٛ -  القرن الثامن عشر- Bucharest, Romania 
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 هامشهاالتي تحتوي على الفاصلة في  المخطوطات اليونانية 

 ٕٕٔ -  القرن العاشر- Oxford, Bodleian Library 

 ٛٛ -  القرن الثاين عشر- Naples, National Library 

 ٕٜٗ -  القرن الرابع عشر- Wolfenbuttel, Herzog August Bibliothek 

 ٖٙٙ -  القرن اخلامس عشر- Naples, National Library 

o بعض ادلخطوطات الالتينية القددية 

 itl - القرن السابع 

 itr - القرن السابع 

 itq - القرن السابع 

o بعض سلطوطات الفاجلات الالتينية 

o  ًبعض ادلخطوطات األرمينية القليلة جدا 

Metzger, B. M., & United Bible Societies. (1994). A textual commentary on the Greek 
New Testament, second edition a companion volume to the United Bible Societies' Greek 
New Testament (4th rev. ed.) (Page 648). 

[The passage is absent from the manuscripts of all ancient versions (Syriac, Coptic, Armenian, 
Ethiopic, Arabic, Slavonic), except the Latin; and it is not found (a) in the Old Latin in its early 
form (Tertullian Cyprian Augustine), or in the Vulgate (b) as issued by Jerome (codex Fuldensis 
[copied a.d. 541–46] and codex Amiatinus [copied before a.d. 716]) or (c) as revised by Alcuin 
(first hand of codex Vallicellianus [ninth century]).] 

Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, Fourth Edition, Important Witnesses to the 
Text of the New Testament. 

Page 121. [The version belongs basically, as one would expect, to the Byzantine type of text, 
but it also contains not a few earlier readings of the Western and Caesarean types.] 

Page 122. [The oldest recension is preserved in the South Slavic manuscripts, to which mo.st 
of the famous codices belong. The second recension is preserved in the oldest Russian 
manuscripts, dating from the eleventh and twelfth centuries. The other two recensions belong 
to the fourteenth and fifteenth centuries.] 
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 الحظ النِّقاط اآلتية:

 نيةدية, والفاجلات, والًتمجة السالفو لًتمجة الالتينية القداو  لآلباء الالتينيني بالنِّسبة 

 :الترجمة السالفونية 
o ُمتأخِّرة جداً ترجع إىل القرن التاسع ادليالدي أوالً: الًتمجة السالفونية 

o :ًن ص الغريب فالبد وأهنا نقلت الفاصلة منهامن ادلعروف أهنا أخذت قراءات من ال ثانيا 

 والترجمة الالتينية القديمة الفالجات الالتينية: 
o أوالً: أقدم وأصح سلطوطات الفاجلات الالتينية ال ربتوي على الفاصلة 

o  ًمن ادلعروف أن جريوم قام بعمل الفاجلات الالتينية من سلطوطات الًتمجة الالتينية القدديةثانيا : 

o  يف الفاجلات الًتمجة الالتينية القددية ربتوي يف األصل على الفاصلة لوجدناىا عند جريومإذا كانت 

o ثالثاً: أقدم سلطوطة التينية قددية ربتوي على الفاصلة ترجع إىل القرن السابع ادليالدي 

 اآلباء الالتين: 
o تبسوا الفاصلةني مل يقأقدم اآلباء الالت 

 ترتليانوس Tertullian يالديالقرن الثالث ادل 

 ربيانوسك Cyprian القرن الثالث ادليالدي 

  أوغسطينوسAugustine القرن اخلامس ادليالدي 

[Despite his misgivings, Erasmus was true to his word and included the Johannine Comma 
in his next edition, and in all his subsequent editions. These editions, as I have already noted, 
became the basis for the editions of the Greek New Testament that were then 
reproduced time and again by the likes of Stephanus, Beza, and the Elzevirs.] Page 82. 

كما  ,اإلصداراتتتالية. ىذه مُ ـال إصداراتووكل  ,فاصلة اليوحناوية يف إصداره القادم" كان عند كلمتو وضم ن الإيرازموس" ,شكوكوعلى الرغم من 
 ".الزيفري" و "بيزا", ,مرة وأخرى عرب أمثال "ستيفانوس" نسخها اليت أعيدأساس اإلصدارات اليونانية للعهد اجلديد و أصبحت  من قبل, أشرت

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ًت إيرمان يقول إن إيرازموس طلب من خصومو إنتاج سلطوطة, بار كما أشرنا سابقا 

  ن إن إيرازموس وعد بأنو إذا وجد سلطوطة ربتوي على الفاصلة سيقوم بإضافتهاأغلب العلماء يقولو 

  فإن علماء الن قد الن صِّي كلهم على اتِّفاق أن إيرازموس ىو سبب انتشار الفاصلة "بَ لَ طَ "أو  "دَ عَ وَ "ولكن سواء 
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Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament, Its 
Transmission, Corruption, And Restoration, Fourth Edition, Chap 3, The Pre-critical Period 
The Origin And Dominance Of The Textus Receptus. 

Page 146, 147. [Among the criticisms leveled at Erasmus, the most serious appeared to be the 
charge of Stunica, one of the editors of Ximenes' Complutensian Polyglot, that his text lacked 
part of the final chapter of 1 John, namely the Trinitarian statement concerning "the Father, the 
Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in 
earth" (1 John 5.7-8, King James Version). Erasmus replied that he had not found any Greek 
manuscript that contained these words, though he had in the meanwhile examined several 
others besides those on which he relied when first preparing his text. In an unguarded 
moment, Erasmus may have promised that he would insert the Comma Johanneum, as it is 
called, in future editions if a single Greek manuscript could be found that contained the 
passage.22 At length, such a copy was found—or was made to order! As it now appears, the 
Greek manuscript had probably been written in Oxford about 1520 by a Franciscan friar 
named Froy (or Roy), who took the disputed words from the Latin Vulgate. Erasmus inserted 
the passage in his third edition (1522), but in a lengthy footnote that was included in his 
volume of annotations, he intimated his suspicion that the manuscript had been prepared 
expressly in order to confute him.] 

Note 22. It should, however, be noted that Henk Jan de Jongc, a specialist in Erasmian studies, 
could find no explicit evidence that supports this frequently made assertion concerning a 
specific promise made by Erasmus; see his "Erasmus and the Comma Johanneum" Ephemerides 
Theologicae Lovanienses, Ivi (1980), pp. 381-9. 

)قال( أن   تعدِّدة الل غاتمُ  "ويتمبلُ و الكُ "نُسخة زديينيس  ية كانت من ستونيكا واحد من ُمنقح, األكثر ِحد  القاىا إيرازموس نتقادات اليتِضمن اال من
, والكلمة, اآلبتتكلم عن " سم "العبارة الثالوثية" اليتان رسالة يوحنا األوىل ادلعروفة بيرازموس( يفتقد جزء من اإلصحاح األخري مإنص  يأنصو )

سلطوطة يونانية ربتوى  يقائالً أنو مل جيد أإيرازموس رد (. ٛ - ٚ/٘ حنايو  ٔ, والذين يشهدون يف األرض" ), وىؤالء الثالثة ىم واحدوالروح القدس
ا قد دب  يكن حذراً فيها رُ  . يف حلظة ملاألوىل طبعتو عتمد عليهم حينما أعد  اولئك الذين أة سلطوطات جبانب د  خترب عِ ا, رغم أنو على ىذه الكلمات

, ىذه ذا وجد سلطوطة يونانية واحدة ربتوى على ىذه العبارة. بعد فًتةإبعات القادمة الط   , يفى, كما ُتسم  إيرازموس بإضافة الفاصلة اليوحناوية دَ عَ وَ 
من قِبل أب  مٕٓ٘ٔ وكسفورد يفأ ن ُكتبت يف, ادلخطوطة اليونانية ىذه زُلتمل أن تكو تجت ذلذا الغرض! كما يبدو حالياً , أو أُنادلخطوطة ُوجدت

( و لكنو مٕٕ٘ٔبعة الثالثة )الط   . إيرازموس أدخل النص يفجلاتا" الذى أخذ ىذه العبارة ادلشكوك هبا من الفي" أو "رو ييُدعى "فرو  فرنسيسكاين
 .بأن ادلخطوطة مت إعدادىا لدحضو الحظة طويلة توقعاتومُ  أشار يف
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 هل َوَعَد "إيرازموس" فعالً ؟

  [2]مقالةقام أحد الباحثني احلاصل على الدكتوراه يف كتابات إيرازموس يُسمى بـ جونج بكتابة 

 سخة إيرازموس اإلصدار الثالثنُ و الفاصلة  ةصيني اخلاصقاد النِّ ة ادلشهورة بني الن  ص  أو القِ  يتناول يف ىذه ادلقالة الرواية 

 [1][.نتقادي حقداً منوحىت ال يكون ألحد فرصة ال]: سبب إدخال الفاصلة إىل نص إصداره الثالث قال إن 

 أىذا السبب أفضل من الرواية األوىل ؟ 

 ! يف الرواية األوىل قام إيرازموس بإدخال الفاصلة إىل نص إصداره حُبسن نية 

 أصيلةح دبا ال يدع رلاالً للشك أن إيرازموس كان يعلم أن الفاصلة غري وضِّ يُ  السبب الثاين 

 ! ولكن من أجل أىداف شخصية قام بإضافتها 

[These editions provided the form of the text that the translators of the King James Bible 
eventually used. And so familiar passages to readers of the English Bible—from the King James 
in 1611 onward, up until modern editions of the twentieth century—include the woman taken 
in adultery, the last twelve verses of Mark, and the Johannine Comma, even though none of 
these passages can be found in the oldest and superior manuscripts of the Greek New 
Testament.] Page 82. 

اء رّ وفة لدى قُـ س. وكذلك الفقرات ادلألُ قد  مُ ـلكتاب اللسخة ادللك جيمس" "نُ  ًتمجوص اعتمد عليو يف النهاية مُ ن  من ال مت شكالً قد   صداراتىذه اإل
ت اليت ضم   - عاصرة يف القرن العشرينمُ ـسخ الحىت الن   ,اً فصاعد مٔٔٙٔادرة سخة ادللك جيمس الص  من نُ  دءً بِ  - س بًتمجتو اإلجنليزيةقد  مُ ـكتاب الال

ود يف ادلخطوطات رات ليس لو وجُ من ىذه الفق اً غم من أن أيعلى الر   و الفاصلة اليوحناوية, األخرية من مرقس, اً ثِن عشر عددواال ية,انِ ادلرأة الزّ  قص ة
 للعهد اجلديد. اً شأن اليونانية األقدم واألعلى

 الحظ النِّقاط اآلتية:

 :الكثري من ادلسيحيني يتجاىلون احلقائق اآلتية 

o أقدم وأصّح سلطوطات العهد اجلديد يونانية ال ربتوي على الفاصلة 

o فاصلةأغلبية سلطوطات العهد اجلديد اليونانية ال ربتوي على ال 

o مجات القددية للعهد اجلديد عدا الالتينية القددية والفاجلات ال ربتوي على الفاصلة  مجيع الًت 

o مجيع اآلباء اليونانيني مل يقتبسوا الفاصلة 

                                                   
1
 De Jonge: Erasmus and the Comma Johanneum, At: Ephemerides Theologicae Lovanienses 

, Vol 56: 1980 , P. 381-389 
2
 Erasmus: First Apology Against Stunica Ed Clericus Tom IX Col 353 E - "so that no one 

would have occasion to criticise me out of malice" 
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o أقدم اآلباء الاّلتينيني مل يقتبسوا الفاصلة 

 يك !فقط ادلسيحيون يُدافعون عن الفاصلة ألهنا جاؤوا إىل الدنيا ووجدوىا يف الفاندا 

 ! كما أن الاّلىوتيني يف عصر "إيرازموس" ىامجوه ألهنم أيضاً جاؤوا إىل الدنيا ووجدوا الفاصلة يف الفاجلات 

[They entered into the English stream of consciousness merely by a chance of history, 
based on manuscripts that Erasmus just happened to have handy to him, and one that was 
manufactured for his benefit.] Page 82. 

متناول يد  عتمدًة على ادلخطوطات اليت تصادف فحسب أن كانت يفمُ  صادفة تارخيية,فقط عرب مُ  اإلجنليزي دخلت ىذه الفقرات إىل تيار الوعي
 نعت دلساعدتو.", وأخرى صُ إيرازموس"

 الحظ النِّقاط اآلتية:

  ُىناك َشكٌّ يف رواية وعد إيرازموسقد يكون 

 ولكن ال يوجد َشكٌّ يف أن إيرازموس ىو من أدخل الفاصلة اليوحناوية 

 و اليوناينصِّ ها ربديداً يف إصداره الثالث لنوأدخل 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


