
 

  
  
    فتحننفتحنن

    لهله  قالقال  وو  ملسهملسه  وو  يدهيده  مدمد  وو  يسوعيسوع
    فاطهرفاطهر  اريداريد

  ))٤١٤١:  :    ١١    مرمر((

   



  دسـقـروح الـال ن وــم اآلب واإلبـبإس

  دـواحـه الــاإلل

  نيــآم
    

  ::املقدمة وشرح املشكلة املقدمة وشرح املشكلة 

شبهة سخيفة إىل أبعد احلدود بل وليس هلا أي معىن وال هال أعزائي ، حنن اليوم بصدد مناقشة 
أي قيمة ، فشبهتنا اليوم هى عن اآلية الواردة يف بشارة معلمنا مرقس األصحاح األول واآلية 

   :وتكمن الشبهة ىف السؤال اآليت   ٤١
  

  هل حتنن يسوع أم غضب ؟؟
  

   فاطهر اريد له قال و ملسه و يده مد و يسوع فتحنن
  )٤١:   ١  مر(

  



ولكي نناقش " غضب " أم " حتنن " فهل هى " حتنن " والكلمة حمل الدراسة اآلن هى أول كلمة 
  :املوضوع من كل اجلوانب املمكنه نضع النقاط التالية 

 الكلمتان حمل البحث . 

  الترمجات األقدم  ،يف املخطوطات األقدم  "حتنن " إثبات أصالة كلمة، 
 .التراجم احلديثة املختلفة ،ية النقد صداراتاإل ،كتابات اآلباء 

  التحليل الداخلي الرد على أسئلة العلماء يف سبب وجود هذا اخلطأ. 

  لتجميل صورة املسيحالرد على من إدعى باحلذف من األناجيل اإلزائية. 

  
   



  الكلمتان حمل البحث :أوالً 

 " ... سيث جيخيين سابالً" نطق وتσπλαγχνισθεις  "" كلمة  - 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
G4697 

σπλαγχνίζομαι 

splagchnizomai 
splangkh-nid'-zom-ahee 
Middle voice from G4698; to have the bowels yearn, that is, 
(figuratively) feel sympathy, to pity: - have (be moved with) 
compassion. 

Thayer's Lexicon 
G4697 

σπλαγχνίζομαι 

splagchnizomai 
Thayer Definition: 
1) to be moved as to one’s bowels, hence to be moved with 

compassion, have compassion (for the bowels were thought to 
be the seat of love and pity) 

Part of Speech: verb 
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: middle 
voice from G4698 
Citing in TDNT: 7:548, 1067 
  



 " ... سيث أورجي" وتنطق "  οργισθεις" كلمة  - 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
G3710 

ὀργίζω 

orgizō 

or-gid'-zo 
From G3709; to provoke or enrage, that is, (passively) become 
exasperated: - be angry (wroth). 

Thayer's Lexicon 
G3710 

ὀργίζω 

orgizō 

Thayer Definition: 

1) to provoke, to arouse to anger 

2) to be provoked to anger, be angry, be wroth 

Part of Speech: verb 

Citing in TDNT: 6:100, 835 

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from 
G3709 

Citing in TDNT: 5:382,* 

  



الترمجات األقدم الترمجات األقدم   ،،يف املخطوطات األقدم يف املخطوطات األقدم   ""حتنن حتنن " " إثبات أصالة كلمة إثبات أصالة كلمة   ::ثانياً ثانياً 
  التراجم احلديثة املختلفةالتراجم احلديثة املختلفة  ،،ية ية النسخ النقدالنسخ النقد  ،،كتابات اآلباء كتابات اآلباء   ،،

  
σπλαγχνισθεὶς] א A B C E F G K L W Δ Θ Π Σ 090 0130 0233  
f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 

1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 

1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect itaur itc ite itf itl 
itq vg syrs syrp syrh syrpal copsa copbo goth arm eth geo slav Basil 
Ambrosevid ς WH 

 خمطوطة " خابوريوس " لعام ١٦٥ م نظرياً * *

  
Mark 1:41 ܗ ܘ ܗܝ ܐܬܪ ܥ ܕ ܗܘ   ܒ ܐ

  )analyze( ܀ ܐܬܕ ܐ ܨ ܘܐ

  

Mark 1:41  شط ایده قرب لھ وامر صبا انا اتدكا  اترخمھو دین یشوع   علوھي و
  

1:41 And Jeshu had compassion on him, and stretched 
forth his hand, touched him, and said, I will, be clean.  



 

  رابعللقرن ال ) א،  ٠١ ( املخطوطة السينائية

 

  رابعللقرن ال ) B،  03 ( الفاتيكانيةاملخطوطة 

   



 اخلامس للقرن  ) A،  02 ( خطوطة السكندريةامل

 
  للقرن اخلامس)  W،  ٠٣٢( واشنطن   خمطوطة

  
  للقرن الثاين عشر ١٤٣٢  خمطوطة

  
فهي انطبق عليها كل أنواع  "حتنن " فاألدلة اخلارجية حمسومة بشكل صاعق لصاحل قراءة  إذاً

املمتاز يف كل ومن حيث اإلنتشار ) القرن الثاين ( الشهادات اخلارجية من حيث األقدمية 
ومن حيث التوزيع ) إخل ... واألبائية والقراءات الكنسية والقبطية  اليونانية والالتينية( الشهادات 



هذه الشهادات و هذا فيلزمه أن يقارن بني ، فمن يقول غري  الزمين و املكاين يف كل العامل املسيحي
  !!...معرفه إمسه ، فيجد أن امسه مشكوك فيه واألدلة غري مشكوك فيها  تأكده من بني

 :يف اإلصدارات النقدية للعهد اجلديد " حتنن " كلمة  - 

 
41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ, 
Θέλω, καθαρίσθητι·  

UBS4 
 

41 και σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα αυτου ηψατο και λεγει αυτω 
θελω καθαρισθητι 

Westcott 
  
41 ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει 
αυτω θελω καθαρισθητι  

TR1550MR 
  
41 ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει 
αυτω θελω καθαρισθητι  

Stephens 
  
41 ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλὰγνισθεὶς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει 
αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι·  

TR1881 
  
41 ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει 
αυτω θελω καθαρισθητι  

TR1894MR 
  
1:41 Moved with compassion, Jesus stretched out his hand and 
touched him, saying, “I am willing. Be clean!” 

NT Bible 



41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει: θέλω, 
καθαρίσθητι. 

Tischendorf 
  
41 ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, καὶ 
λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι· 

Scrivener 1881 
 41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ· 
θέλω, καθαρίσθητι·  

NA27 
  
 

 :فيها " حتنن " التراجم احلديثة وإثبات كلمة  - 
(Murdock)  And Jesus had compassion on him, and stretched out his 
hand, and touched him, and said: I will; be thou clean.  
 
(ASV)  And being moved with compassion, he stretched forth his 
hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.  
 
(BBE)  And being moved with pity, he put out his hand, and touching 
him said to him, It is my pleasure; be made clean.  
 
(Bishops)  And Iesus had compassion on hym, and put foorth his 
hande, touched hym, and sayth vnto hym: I wyll, be thou cleane.  
 
(CEV)  Jesus felt sorry for the man. So he put his hand on him and 
said, "I want to! Now you are well."  
 
(Darby)  But Jesus, moved with compassion, having stretched out his 
hand, touched him, and says to him, I will, be thou cleansed.  
 
(DRB)  And Jesus, having compassion on him, stretched forth his 
hand and touching him saith to him: I will. Be thou made clean.  
 
(EMTV)  And Jesus, being moved with compassion, and reaching out 
His hand, touched him, and said to him, "I am willing, be cleansed."  



 
(ESV)  Moved with pity, he stretched out his hand and touched him 
and said to him, "I will; be clean."  
 
(Etheridge)  And Jeshu had compassion on him, and stretched forth 
his hand, touched him, and said, I will, be clean.  
 
(Geneva)  And Iesus had compassion, and put foorth his hand, and 
touched him, and said to him, I wil: be thou cleane.  
 
(GNB)  Jesus was filled with pity, and reached out and touched him. "I 
do want to," he answered. "Be clean!"  

  
(GW)  Jesus felt sorry for him, reached out, touched him, and said, 
"I'm willing. So be clean!"  
 

(HNT)  עליו ישוע וישלח ידו ויגע־בו ויאמר רצה אנכי טהר׃ וירחם  
 

(ISV)  Moved with compassion, Jesus reached out his hand, touched 
him, and said to him, "I do want to. Be made clean!"  
 
(KJV)  And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and 
touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.  

 
(KJV-1611)  And Iesus mooued with compassion, put foorth his hand, 
and touched him, and saith vnto him, I will, be thou cleane.  

 
(LITV)  And being moved with pity, reaching out the hand, Jesus 
touched him, and said to him, I am willing. Be made clean!  

 
(RV)  And being moved with compassion, he stretched forth his hand, 
and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.  
 

(SVD)  ُأِريُد َفاْطُھْر«: َفَتَحنََّن َيُسوُع َوَمدَّ َيَدُه َوَلَمَسُه َوَقاَل َلُه«.  
 

 



(Vamvas)  Ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς, εξέτεινε την χείρα και ήγγισεν 
αυτόν και λέγει προς αυτόν· Θέλω, καθαρίσθητι.  

 
(Webster)  And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, 
and touched him, and saith to him, I will; be thou clean.  
 
(WNT)  Moved with pity Jesus reached out His hand and touched him. 
"I am willing," He said; "be cleansed."  
 
(YLT)  And Jesus having been moved with compassion, having 
stretched forth the hand, touched him, and saith to him, `I will; be 
thou cleansed;'  

 
(Wesley's)  And Jesus, moved with tender compassion, putting forth 
his hand, touched him, and saith to him, I will; be thou clean. 
 

(TCNT) Moved with compassion, Jesus stretched out his hand and touched 

him, saying as he did so: "I am willing; become clean." 

 
(SNT) ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και 
λεγει αυτω θελω καθαρισθητι 
 
(Noyes NT)  And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, 
and touched him, and saith, I will; be thou cleansed. 
 
(NIV) Filled with compassion, Jesus reached out his hand and 
touched the man. "I am willing," he said. "Be clean!" 
 
(NASB)  Moved with compassion, Jesus stretched out His hand and 
touched him, and said to him, "I am willing; be cleansed." 
 



(LitNT) AND JESUS BEING MOVED WITH COMPASSION, HAVING 
STRETCHED OUT [HIS] HAND HE TOUCHED HIM, AND SAYS TO HIM, I 
WILL, BE THOU CLEANSED. 
 
(LBP) And Jesus had mercy on him, and stretched out his hand and 
touched him, and said, I am willing; be clean. 
 
(Lamsa NT) And Jesus had mercy on him, and stretched out his hand 
and touched him, and said, I am willing; be clean. 

 
(IAV)  And Yehowshua, moved with compassion, put forth his hand, 
and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. 
 
(HNV)  Being moved with compassion, he stretched out his hand, and 
touched him, and said to him, "I want to. Be made clean."  
 
(HCSB)  Moved with compassion, Jesus reached out His hand and 
touched him. "I am willing," He told him. "Be made clean." 
 
(Mace)  Jesus then mov'd with compassion, held out his hand, and 
touching him, said, I will, be thou healed. 
 
(Darby)  But Jesus, moved with compassion, having stretched out his 
hand, touched him, and says to him, I will, be thou cleansed.  
 
(DRP (Gospels)) And filled with compassion, he reached out his hand 
and touched him, and says to him, "I am willing.  Be cleansed." 
 
(DIA) The and Jesus being moved with pity, stretching out the hand, 
touched of him, and says to him; I will, be thou cleansed. 
 
(DRB)  And Jesus, having compassion on him, stretched forth his 
hand and touching him saith to him: I will. Be thou made clean.  
 



(EMTV)  And Jesus, being moved with compassion, and reaching out 
His hand, touched him, and said to him, "I am willing, be cleansed."  
 
(ESV)  Moved with pity, he stretched out his hand and touched him 
and said to him, "I will; be clean."  
 
(Etheridge)  And Jeshu had compassion on him, and stretched forth 
his hand, touched him, and said, I will, be clean. 
 
(EVID) And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and 
touched him, and said to him, I will; be clean. 
 
(Geneva)  And Iesus had compassion, and put foorth his hand, and 
touched him, and said to him, I wil: be thou cleane.  
 
(GNB)  Jesus was filled with pity, and reached out and touched him. "I 
do want to," he answered. "Be clean!"  
 
(CEV)  Jesus felt sorry for the man. So he put his hand on him and 
said, "I want to! Now you are well." 
 
(ASV)  And being moved with compassion, he stretched forth his 
hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.  
 
(BBE)  And being moved with pity, he put out his hand, and touching 
him said to him, It is my pleasure; be made clean. 

  



  الرد على أسئلة العلماء يف سبب وجود هذا اخلطأ :ثالثا 
  ..يف البداية أحب أن اعرض لكم أقول العلماء لنرى كيف فكروا ىف القضية وإىل أين وصلوا 

  :يقول بروس ميتزجر 
1.41     σπλαγχνισθείς {B} 

It is difficult to come to a firm decision concerning the original text. On the 
one hand, it is easy to see why ὀργισθείς (“being angry”) would have prompted 
over-scrupulous copyists to alter it to σπλαγχνισθείς (“being filled with 
compassion”), but not easy to account for the opposite change. On the other hand, 
a majority of the Committee was impressed by the following considerations. (1) 
The character of the external evidence in support of ὀργισθείς is less impressive 
than the diversity and character of evidence that supports σπλαγχνισθείς. (2) At 
least two other passages in Mark, which represent Jesus as angry (3.5) or 
indignant (10.14), have not prompted over-scrupulous copyists to make 
corrections. (3) It is possible that the reading ὀργισθείς either (a) was suggested 
by ἐμβριμησάμενος of ver. 43, or (b) arose from confusion between similar words 
in Aramaic (compare Syriac ethraḥam, “he had pity,” with ethra‘em, “he was 
enraged”).6  1  

  : دانيال واالسيقول 
The reading found in almost the entire NT ms tradition is σπλαγχνισθείς 
(splancnisqei", “moved with compassion”). Codex Bezae (D), {1358}, 
and a few Latin mss (a ff2 r1*) here read ὀργισθείς (ojrgisqei", “moved 
with anger”). It is more difficult to account for a change from “moved 
with compassion” to “moved with anger” than it is for a copyist to soften 
“moved with anger” to “moved with compassion,” making the decision 
quite difficult. B. M. Metzger (TCGNT 65) suggests that “moved with 
anger” could have been prompted by 1:43, “Jesus sent the man away 
with a very strong warning.” It also could have been prompted by the 
                                                        
{B} {B} The letter {B} indicates that the text is almost certain. 
6 For a discussion of the possibility of confusion in Aramaic, see Eberhard Nestle, Introduction to the Textual 
Criticism of the Greek New Testament (London, 1901), pp. 262 f. 
1Bruce Manning Metzger and United Bible Societies, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 
Second Edition a Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (4th Rev. Ed.) (London; 
New York: United Bible Societies, 1994), 65. 



man’s seeming doubt about Jesus’ desire to heal him (v. 40). As well, it is 
difficult to explain why scribes would be prone to soften the text here but 
not in Mark 3:5 or 10:14 (where Jesus is also said to be angry or 
indignant). Thus, in light of diverse mss supporting “moved with 
compassion,” and at least a plausible explanation for ὀργισθείς as arising 
from the other reading, it is perhaps best to adopt σπλαγχνισθείς as the 
original reading. Nevertheless, a decision in this case is not easy. For the 
best arguments for ὀργισθείς, however, see M. A. Proctor, “The ‘Western’ 
Text of Mark 1:41: A Case for the Angry Jesus” (Ph.D. diss., Baylor 
University, 1999). 
 

سنعلق على هذا الكالم ( أنه من الصعب اإلطالق بأصالة قراءة دون األخرى  بروس ميتزجر يقول
وبالتايل من السهل ان " غضب " إىل قراءة " حتنن " وأنه لدينا يف يد صعوبة تغيري قراءة ) فيما بعد 

ان الغالبية العظمى من  ويف اليد األخرى لدينا" حتنن " إىل " غضب " يتوقع العكس اي تغري 
  :على األساسات التالية " حتنن " ختارت قراءة اللجنة ا

  " غضب " إذا ما قورنت بأدلة " حتنن " الطغيان البالغ يف األدلة اخلارجية لصاحل القراءة + 
  !!أن هناك مواقف أخرى غضب فيها يسوع يف نفس البشارة ومع ذلك مل يتم تغري القراءة + 
 ) غضب"(  ethra‘em" وكلمة )  حتنن( " ethraḥam" أنه من املمكن والوارد اختالط كلمة + 

بالرغم من انه حتنن  ٤٣ومل جيد سببا لغضب املسيح ىف اية  ٤٣وايضاً ان الناسخ نظر إىل اآلية رقم 
دانيال وهذا أيضاً ما قاله   !!!!!!قبلها بآيتني فغريها اىل غضب ايضاً ألنه مل جيد حالً هلذه املعضله 

  ...تقريباً  واالس
بدالً عن " غضب " الرب يسوع املسيح نرد على الصعوبة اليت القوها يف إختيار كلمة وبنعمة 
  " :حتنن " كلمة 



فيقولون ألنفسهم لو كان !! سبب هذه الصعوبة هو وجود فعل الغضب نفسه بعد هذه اآلية بآيتني 
فلماذا مل  اىل احلنو ألنه وجده فعل شاذ عن شخصية املسيح ٤١الناسخ غير فعل الغضب ىف اآلية 

هذا هو سبب الصعوبة يف اإلختيار وحل هذه !! يغري نفس الفعل بل و أشد منه بعدها بآيتني 
  !املشكلة هو البساطة بعينها إذ ان احلل هو ان قراءة الغضب غري أصلية باملرة وأنه حتنن بالفعل 

  ...إىل هنا ال توجد مشكلة 
  :ومها هناك سؤالني يقفزان إىل أي مفكر يف هذا الوقت 

 ؟؟) غضب ( من اين اتت تلك القراءة  .١

 بالرغم من انه حتنن قبلها بآيتني  ؟؟ ٤٣ملاذا غضب املسيح يف اآلية  .٢

هو السهولة بعينها إذ ميكن مثالً ان يكون الناسخ قد استصعب  سؤال اآلوللاصراحة الرد على 
ن يكون القرب الشديد أ يضاًأوميكن ! قراءة حتنن بسبب وجود الغضب ايضا امامه بعدها بآيتني 

  هو ما أدى اىل هذة القراءة كما قال بروس ميتزجر بني اللفظني ىف السريانية
  وهى بنا لنضع اآليات لتتكلم عن نفسها وللرد على السؤال الثاين حنتاج إىل شبه تركيز

  .تطهرين ان تقدر اردت ان له قائال و جاثيا اليه يطلب ابرص اليه فاتى - ٤٠
  .فاطهر اريد له قال و ملسه و يده مد و يسوع فتحنن - ٤١
  .طهر و الربص عنه ذهب يتكلم هو و فللوقت - ٤٢
  .للوقت ارسله و فانتهره - ٤٣
 به امر ما تطهريك عن قدم و للكاهن نفسك ار اذهب بل شيئا الحد تقل ال انظر له قال و - ٤٤

  .هلم شهادة موسى
 ظاهرا مدينة يدخل ان يقدر يعد مل حىت اخلرب يذيع و كثريا ينادي ابتدا و فخرج هو اما و - ٤٥
  ناحية كل من اليه ياتون كانوا و خالية مواضع يف خارجا كان بل



جند أن الشخص الذي أتى إليه كان ابرص ومعلوم لدى اجلميع ان الشخص املصاب  ٤٠يف اآلية 
ذا املرض كانوا خيرجونه خارج املدينة كلها وال يقدر ان يدخلها طاملا هذا املرض مازال فيه اي 

ان هذه  انه كان يعامل معاملة املطرود الغري مرغوب فيه بني اهله كما انه كانت لدى اليهود عادة
اي بإختصار كان الرجل األمراض هلا سبب وهي اخلطية سواء خطيته او خطية أحد أفراد عائلته 

" إن اردت " وقال " جثى " حمطم نفسياً ومعنوياً جداً وبالرغم من كل هذا جند اآلية تقول انه 
هو احلنو  وهنا هو فعل ترجي وتذلل وخضوع واعتراف بالقدرة فالوضع الطبيعي جتاه هذه املشاعر

  !عجيب !! بل أكثر وأكثر كحنو الشفقة فما الداعي هنا للغضب من رجل ذا الوضع ؟؟

جند أن املريض كان يتكلم وأخذ يف هذا الكالم بعض الوقت ومن املتوقع جداً جداً  ٤٢ويف األية 
لو ) الشفاء ( جداً هنا أن الرجل حاول ان يعطى املسيح جمداً ارضياً بأنه سوف خيرب بعمله هذا 

 ٤٤ة التالية قد انتهره وعنفه بشدة ويف اآلي ٤٣اردا وشفاه وهلذا جند الرب يسوع املسيح ىف اآلية 
 للكاهن نفسك ار اذهب بل شيئا الحد تقل ال انظر له قال و" فيقول يوضح لنا سر هذا اإلنتهار 

) احلنو مث اإلنتهار ( ىف املشاعر  غيريجند هنا الت"  هلم شهادة موسى به امر ما تطهريك عن قدم و
وهذا يؤكد ان " ال تقل ألحد شيئا " وسبب هذا اإلنتهار وتصحيحه فاملسيح عندما انتهره قال له 

بعدما تتم املعجزة وهلاذا انتهره الرب يسوع األبرص اخرب املسيح انه سوف خيرب مبعمل املسيح معه 
اى ان هنا "  مهل" وبل فأكثر من هذا فاآلية ىف أخر كلماا تقول ، وقال له ان ال يفعل هذا أبدا 

ويف أكثر من مرة " شهادة هلم " وليس املسيح بقوله   املسيح أخربه ان احملتاج هلذا اد هم الكهنة
كان املسيح مينع الناس ان خيربوا مبا فعله معهم وال يريد اي تعظيم او متجيد من بشر فهو الذي 

:   ٥  يو(إنسان وقال أيضاً إنه ال يقبل شهادة من  )٣٦:   ١٨  يو(العامل قال مملكيت ليست من هذا 

  !!!فكيف يقبل هذا التمجيد ؟ )٣٤



ومما يؤكد بشكل قاطع أن األبرص كان لديه شوق جامح ورغبة جاحمة يف إعالن هذا اد الذي 
 يعد مل حىت اخلرب يذيع و كثريا ينادي ابتدا و فخرج هو اما و" رفضه املسيح هذه اآلية التالية وهى 

"  ناحية كل من اليه ياتون كانوا و خالية مواضع يف خارجا كان بل ظاهرا مدينة يدخل ان يقدر
ذا وصال وجال وجرى وأخرب جند هنا أنه بالرغم من ان املسيح منعه من اإلعالن إال انه خالف ه

وأن الشعب  "يذيع اخلرب " وايضاً " ينادي كثريا " ه املسيح معه وهذا واضح من التعبريات عما فعل
كان خيرج له بالرغم من أنه مل يدخل املدينة بعد فمن الواضح هنا أن إعالنه كان قويا جدا حىت 

   .داخل املدينة دون أن يدخلها هو  وصل إىل إخراج الناس من

  املسيح ؟وعنفه نتهره إفهل فهمنا ملاذا 
  نا ان كل الطرق تؤدي إىل روماومن هنا ايضاً أثبتمن هنا قد فهمنا ملاذا هذا التغري يف رد الفعل 

  اى انه النص له كل عوامل الثبوت بكل الصور ويف كل اإلجتاهات وال توجد نسبة شك يف القراءة

  

نكون قد إنتهينا من اجلزء األول وكان هذا اجلزء هو اجلزء العلمى البحت ولكين قد  إىل هنا

كله بأنه كان من األجدر هلذا ألحد األشخاص وقد خرجت بعد قراءته " حبثاً " قرأ ما يدعون عليه 
املسمى حبثاً أن يكون دواء للمرضى النفسيني واحلزاىن ومنكسري القلوب فهو يضحكك حىت وإن 

  !د عزمت اال تضحك أبداً ، شئت أم ابيت سوف تضحك وتقول عجيب كنت ق

لذا استسمحكم أن أغري من لغيت قليالً ألدخل فيها بعض الدعابات الواجبة للرد التفصيلي على 
.....  حاول أن يومهنا بهما  عرفكالمه كى نأفكار سماه حبثاً وسوف أقتبس الكارثة املهذه 

  ..!!....وعجيب !! حنن نقدم أحباثا وأيضا نكات  فأدعوا لنا بالعمر الطويل فها



وأن القديس مىت والقديس لوقا قد مرقس هو أقدم األناجيل البشري قال الزميل يف البحث ان اجنيل 
إعتمدوا يف بشائرهم عليه وهذا صحيح نسبياً إذ ان معظم العلماء قالوا ان هذا الكالم ولكن قالوا 

بل قالوا انه مصدر قوى ورئيسي ويف ظل هذا الكالم حاول  ايضاً إنه ليس هو املصدر الوحيد
مة ـلـويقول ان ك) مىت و لوقا ( الزميل جاهداً ان يأيت بقصة شفاء األبرص يف البشائر األخرى 

ـل عـفذا الـغري موجوده ايضاً وعلل عدم وجودها بأن مىت ولوقا قد تعمدوا إخفاء ه" حتنن " 
وبذلك يكون قد طعن يف ىف اناجيلهم  حملوا من صورة املسيعن أفعال املسيح كي جي )الغضب ( 

  .....مصداقيه كتبه الوحي اإلهلي 
  .وقبل ان نضحك عليه دعونا نلقي نظرة على النصوص املوازية هلذة القصة ىف البشاشر األخرى 

  ) ١٦ -  ١٢: ٥ لو ، ٤٥-  ٤٠: ١ مر ، ٤ -  ١: ٨ مت ( أبرص شفاء
  ٤ - ١: ٨مت 

  .كثرية مجوع تبعته اجلبل من نزل ملا و -١ 
  .تطهرين ان تقدر اردت ان سيد يا قائال له سجد و جاء قد ابرص اذا و -٢ 
  .برصه طهر للوقت و فاطهر اريد قائال ملسه و يده يسوع فمد -٣ 
 موسى به امر الذي القربان قدم و للكاهن نفسك ار اذهب بل الحد تقول ال ان انظر يسوع له فقال -٤ 

   .هلم شهادة
  ١٦ - ١٢: ٥لو 

 ان سيد يا قائال اليه طلب و وجهه على خر يسوع راى فلما برصا مملوء رجل فاذا املدن احدى يف كان و -١٢
  .تطهرين ان تقدر اردت

  .الربص عنه ذهب للوقت و فاطهر اريد قائال ملسه و يده فمد -١٣ 
  .هلم شهادة موسى امر كما تطهريك عن قدم و للكاهن نفسك ار و امض بل الحد يقول ال ان فاوصاه -١٤ 
  .امراضهم من به يشفوا و يسمعوا لكي كثرية مجوع فاجتمع اكثر عنه اخلرب فذاع -١٥ 
  .يصلي و الرباري يف يعتزل فكان هو اما و -١٦ 

  ٤٥- ٤٠: ١ مر



  .تطهرين ان تقدر اردت ان له قائال و جاثيا اليه يطلب ابرص اليه فاتى -٤٠
  .فاطهر اريد له قال و ملسه و يده مد و يسوع فتحنن -٤١
  .طهر و الربص عنه ذهب يتكلم هو و فللوقت -٤٢
  .للوقت ارسله و فانتهره -٤٣
 شهادة موسى به امر ما تطهريك عن قدم و للكاهن نفسك ار اذهب بل شيئا الحد تقل ال انظر له قال و -٤٤
  .هلم

 خارجا كان بل ظاهرا مدينة يدخل ان يقدر يعد مل حىت اخلرب يذيع و كثريا ينادي ابتدا و فخرج هو اما و -٤٥
  ناحية كل من اليه ياتون كانوا و خالية مواضع يف
  

يس مىت والقديس لوقا أخفوا فعل الغضب عن الرب يسوع دحاول الزميل أن يقول ان الق من هنا
  ! " ...عجيب " املسيح جتميالً لصورته وكأم مل يذكروا له الغضب أبداً يف بشائرهم وتعليقي هو 

  
رهم ئتعالوا يا سادة نضع املواقف اليت عبر ا القديس مىت والقديس لوقا عن غضب املسيح ىف بشا

  ..وأن يبذل بعض جهد ليتقصى احلقائق ىف املرات القادمة " باحث " هذا املسمى ليخجل 
  

    



  بشارة القديس مىت
*****************  

Mat 11:20  َأدتاب ذئينح خبويبتت ا لَمهَألن هاتقُو ا أَكْثَريهف تنِعي صنَ الَّتدالْم  

Mat 11:21 »ٌليو زِينا كُوري لٌ! لَكيا وديص تيا بي لَك ! وري صف تنِعص لَو هَألن
ادمالروحِ وسي الْممياً فا قَدتابا لَتيكُمةُ فوعنصالْم اتاَء الْقُوديصو.  

Mat 12:34 ياَألفَاع الَدا أَوي !متأَنو اتحالوا بِالصكَلَّمتونَ أَنْ ترقْدت ف؟  كَياررأَش
الْفَم كَلَّمتالْقَلْبِ ي لَةفَض نم هفَإِن.  

Mat 12:39 مجِيلٌ «: فَقَالَ لَهقفَاسو يررةَ  شةٌ إِالَّ آيآي طَى لَهعالَ تةً وآي طْلُبي
بِيانَ النوني.  

Mat 16:23 سطْربقَالَ لو فَتي «: فَالْتنع با اذْهطَانُييالَ . ش كي َألنةٌ لثَرعم تأَن
  .»تهتم بِما للَّه لَكن بِما للناسِ

Mat 17:17 وعسي ابا الْجِيلُ «: فَأَجهوِيأَيلْتنِ الْممؤالْم ر؟  غَيكُمعى أَكُونُ متإِلَى م
  »!إِلَى متى أَحتملُكُم؟ قَدموه إِلَي ههنا

Mat 17:18  هرهتطَانُفَانيالش هنم جرفَخ وعسي .ةاعالس لْكت نم الَمالْغ يففَش.   
Mat 21:12  كَلِ اللَّهيإِلَى ه وعسلَ يخدوجرأَخونَ  وبِيعوا يكَان ينالَّذ يعمج

  الصيارِفَة وكَراسي باعة الْحمامِ وقَلَب موائدويشترونَ في الْهيكَلِ 



Mat 21:19  ًقارئاً إِالَّ ويا شيهف جِدي ا فَلَمهاَء إِلَيجلَى الطَّرِيقِ ونيٍ عةَ ترجش ظَرفَن
فَيبِست التينةُ في . »الَ يكُن منك ثَمر بعد إِلَى اَألبد«: قَالَ لَهافَ. فَقَطْ

  .الْحالِ
Mat 23:13 »نلٌ لَكيقُونَ  ولغت كُمونَ َألناؤرونَ الْميِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي لَكُم

ملَكُوت السماوات قُدام الناسِ فَالَ تدخلُونَ أَنتم والَ تدعونَ 
   !الداخلني يدخلُونَ

Mat 23:14 ٌلييِس والْفَرةُ وبا الْكَتهأَي ونَ لَكُمونَياؤرالْم  وتيأْكُلُونَ بت كُمَألن
   .تأْخذُونَ دينونةً أَعظَملذَلك . تطيلُونَ صلَواتكُم ولعلَّةاَألراملِ 

Mat 23:15 ٌليو  رحطُوفُونَ الْبت كُمونَ َألناؤرونَ الْميِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي لَكُم
أَكْثَر  تصنعونه ابناً لجهنموالْبر لتكْسبوا دخيالً واحداً ومتى حصلَ 

  !منكُم مضاعفاً

Mat 23:16 ٌليو ا الْقَادهأَي لُونَلَكُمانُ الْقَائيمةُ الْع : سكَلِ فَلَييبِالْه لَفح نم
زِملْتكَلِ ييبِ الْهبِذَه لَفح نم نلَكٍء ويبِش!  

Mat 23:17 ُانيمالْعالُ وها الْجهأَي ظَما أَعمأَي : سقَدي يكَلُ الَّذيأَمِ الْه بأَلذَّه
  الذَّهب؟

Mat 23:19 ُانيمالْعالُ وها الْجهأَي ظَما أَعمأَي : سقَدي يالَّذ حذْبانُ أَمِ الْمبأَلْقُر
  الْقُربانَ؟

Mat 23:23 ٌليونَ  ويِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي ونَلَكُماؤرالْم  عنعونَ النرشعت كُمَألن
. الْحق والرحمةَ واِإلميانَ: والشبِثَّ والْكَمونَ وتركْتم أَثْقَلَ الناموسِ

لْككُوا ترتالَ تو هذلُوا همعي أَنْ تغبنكَانَ ي.  



Mat 23:25 ٌليو الْفَرةُ وبا الْكَتهأَي لَكُم ارِجقُّونَ خنت كُمونَ َألناؤرونَ الْميِسي
 لُوآنملٍ ماخد نا ممهو فَةحالصةًالْكَأْسِ وارعدطَافاً وتاخ!  

Mat 23:26  يِسيا الْفَرهىأَيمكُونَ  اَألعي كَيل فَةحالصلَ الْكَأْسِ واخالً دأَو قن
   .نقياًيضاً خارِجهما أَ

Mat 23:27 ٌليوراً  وونَ قُببِهشت كُمونَ َألناؤرونَ الْميِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي لَكُم
مملُوَءةٌ عظَام أَموات مبيضةً تظْهر من خارِجٍ جميلَةً وهي من داخلٍ 

ةاسجكُلَّ نو.  

Mat 23:28 ًضاأَي متكَذَا أَنلٍ : هاخد نم كُمنلَكاراً وراسِ أَبلنونَ لرظْهارِجٍ تخ نم
  !مشحونونَ رِياًء وإِثْماً

Mat 23:29 ٌليونَ  ويِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي ونَلَكُماؤرالْم  كُمَألنورونَ قُبنباِء  تبِياَألن
نييقدالص نافدونَ منيزتو  

Mat 23:33 ياَألفَاع الَدأَو اتيا الْحهونَ  أَيبرهت فكَيمنهج ةوننيد ن؟م  

Mat 25:41 »ِارسنِ الْيع ينلَّذضاً لقُولُ أَيي ي : ثُمنوا عباذْهنيالَعا مارِ إِلَى ا يلن
 ةدعالْم ةيداَألبهكَتالَئمو يسلإِبل   

Mat 26:24  نلَكو هنع وبكْتم وا هاضٍ كَمم انساِإلن نلٌإِنَّ ابيلِ  وجالر كذَلل
انساِإلن ناب لَّمسي ي بِهالَّذ . لَم لِ لَوجالر كذَلراً ليكَانَ خولَدي«.  

أراد القديس مىت أن جيمل الرب يسوع " باحث " فهل بعد كل هذا أيها املدعى عليك زوراً 
يؤثر ) جدالً ( فعل الغضب هنا املسيح ؟ هل هناك ما يضري املسيح يف الغضب أساساً ؟ هل 

  ! على شخصية املسيح ؟؟ أمل نقل مراراً وتكراراً  وصرخنا وأذعنا  أنه إنسان كامل ؟
  !!عجيب ؟ مىت ؟ " !!! إقرأ " إىل أمة " ما أنا بقارئ " مىت تقرأ هذه األمة وتتحول من أمة 



  لوقابشارة القديس 
***************** 

Luk 4:35 هرهتالً فَانقَائ وعسي :»سراخ هنم جراخي . »وطَانُ فيالش هعرفَص
  .الْوسط وخرج منه ولَم يضره شيئاً

Luk 4:39 ا وقَهفَو قَففَورهتا انهكَترى فَتمالْح ! تارصو تالِ قَامي الْحفو
مهمدخت.  

Luk 4:41 ُقُولتو خرصت يهو ريِينكَث نم جرخضاً تأَي نياطيش تكَانو :» تأَن
ولَم يدعهم يتكَلَّمونَ َألنهم عرفُوه أَنه  فَانتهرهم» !الْمِسيح ابن اِهللا

ِسيحالْم.  
Luk 9:41 وعسي ابا الْجِيلُ «: فَأَجهأَيروِي غَيلْتالْمنِ ومؤى أَكُونُ  الْمتإِلَى م

  .»معكُم وأَحتملُكُم؟ قَدمِ ابنك إِلَى هنا

Luk 9:42  هعرصطَانُ ويالش قَهزم آت وا همنيبورهتفَان  جِسالن وحالر وعسي
إِلَى أَبِيه هلَّمسو بِيفَى الصشو.  

Luk 11:29 ُقُولأَ يدتاب نيمحدزم وعما كَانَ الْجيمفذَا الْجِيلُ «: وهيررش . طْلُبي
بِيانَ النونةُ يةٌ إِالَّ آيآي طَى لَهعالَ تةً وآي.  

Luk 11:39 بالر الْكَأْسِ «: فَقَالَ لَه ارِجقُّونَ خنونَ تيِسيا الْفَرهاآلنَ أَي متأَن
 كُمناطا بأَمو ةعالْقَصثاًوبخطَافاً وتلُوٌء اخمفَم.  

Luk 11:40  ااُءيضاً؟ أَغْبِيلَ أَياخالد عنص ارِجالْخ عني صالَّذ سأَلَي  



Luk 11:42  نلَكلٌويو  ذَابالسو عنعونَ النرشعت كُمونَ َألنيِسيا الْفَرهأَي لَكُم
كَانَ ينبغي أَنْ تعملُوا . وكُلَّ بقْلٍ وتتجاوزونَ عنِ الْحق ومحبة اِهللا

لْككُوا ترتالَ تو هذه!  

Luk 11:43 ٌليعِ  وامجي الْملَ فاَألو سلجونَ الْمبحت كُمونَ َألنيِسيا الْفَرهأَي لَكُم
  .والتحيات في اَألسواقِ

Luk 11:44 ٌليورِ  وثْلُ الْقُبم كُمونَ َألناؤرونَ الْميِسيالْفَرةُ وبا الْكَتهأَي لَكُم
و ةيفتخونَالْملَمعا الَ يهلَيونَ عشمي ينالَّذ!«.  

Luk 11:46 َفَقَال :»لٌ وياالً ومأَح اسلُونَ النمحت كُمونَ َألنيوساما النهأَي متأَن لَكُم
كُمابِعى أَصدالَ بِإِحمونَ اَألحسمالَ ت متأَنلِ ومةَ الْحِسرع.  

Luk 11:47 ٌليو ملُوهقَت كُماؤآباِء وبِياَألن ورونَ قُبنبت كُمَألن لَكُم.  

Luk 11:52 ٌليو رِفَةعالْم احفْتم مذْتأَخ كُمونَ َألنيوساما النهأَي لَكُم . ملْتخا دم
موهمتعنلُونَ ماخالدو متأَن«.  

Luk 12:56  اونَياؤرانُ  ممذَا الزا هأَماِء ومالسضِ واَألر هجوا وزيمرِفُونَ أَنْ تعت
  فَكَيف الَ تميزونه؟

Luk 13:32 مذَا «: فَقَالَ لَههقُولُوا لوا وضلَبِامالثَّع : نياطيش رِجا أُخا أَنه
  .وفي الْيومِ الثَّالث أُكَملُوأَشفي الْيوم وغَداً 

Luk 19:22 فَقَالَ لَه : كينأَد كفَم نميررالش دبا الْعهأَي . ارِمانٌ صسي إِنأَن فْترع
عرأَز ا لَمم دصأَحو عأَض ا لَمذُ مآخ   

 
  



واآلن نصل إىل اخلالصة فكل احملاوالت انتهت بالفشل التام فكل انواع األدلة الداخلية واخلارجية 
  ومل يبقى سوى شئ صغري جداً يف هذا البحث نرد عليه " حتنن " أثبتت أصالة كلمة 

  : قال املعترض 
 
  
  
  

أنت هاتشاركه ؟؟ هو  وأنت مالك ؟: غ جواب على هذا السؤال هو لوصراحة أب
حد قال لك ام بينسخوا من بعضهم ؟ ما الالزم والشرط واملوجب أن ينقل الشعور 

  !!ومل يغضب " حتنن " ؟ فضالً عن إنه اساساً 
اليت بني يد املعترض لنرى كم السذاجة اليت  بقى أن نذكر يف النهاية ما هى الشهادات

  :نواجها يف مثل هكذا احباث 
D           القرن اخلامس      
1358   ادي عشر  القرن احل 
ita          القرن الرابع   
itd              اخلامس/ القرن السادس    

itff2         امسالقرن اخل  

itr1 سابع       القرن ال   

هل علمتم ملاذا هذا الشعب متأخر ىف كل النواحي ؟ ومن العامل الثالث ؟اآلن يا سادة   
!!!صراحة ال تعليق على هذا   

 
 

الكلمة يف إجنيلي مىت فلماذا ال جند هذه ، ذا كانت القراءة األصلية يف إجنيل مرقس هي حتننإ
 ولوقا ؟



:لتاتيان ونرى ماذا قال عنه  أال وهى الدياتسرون! نأتى اآلن إىل فاجعة   
 
 

 

 

 
 

  هل ما قاله اآلن صحيح ؟؟ هل هذا حبث عن املصدر ؟ هل اعطانا مصدر هذا القول ؟
 تعالوا لنشاهد

1 Luke 5:12 And when Jesus came to a certain village, there drew 
near to him a leper, and fell at his feet, and besought him, and 
said unto him, If you will, you are able to 2 cleanse me. 

Mark 1:41 And Jesus had mercy upon him, and 
stretched forth his hand, and 3 touched him, and said, I 
will cleanse you. Mark 1:42 And immediately his leprosy 
departed 4 from him, and he was cleansed. Mark 1:43 And he 
sternly charged him, and sent him out, 5 [Arabic, p. 85] and said 
unto him, Mark 1:44 See that you tell not any man: but go and 
show yourself to the priests, and offer an offering for your 
cleansing as Moses commanded 6 for their testimony. Mark 1:45a 
But he, when he went out, began to publish much, and spread 
abroad the news, so that Jesus could not enter into any of the 
cities openly, for the extent to which the report of him spread, 
but he remained without in a desert 7 place. Luke 5:15 And much 
people came unto him from one place and another, to hear 8 his 

جند أن أقدم شاهد لقراءة حتنن من القرن الرابع وكذلك ، عندما نقارن بني قدم شواهد القراءتني
وهذا الـ  -فكال القراءتني قدميتني يف التقليد النصي ولكن ، احلال بالنسبة لقراءة الغضب

 أال، لدينا شاهد قدمي جداً وسحيق ال قراءة الغضب -املسيحينيلن يعجب الكثري من " لكن"
إىل القرن  -نظرياً  - اخلاص بتتيانوس والذي يرجع  (Diatessaron) وهو الدياتسرون

 الثاين



word, and that they might be healed of their pains. Luke 5:16 
And he used to withdraw from them into the desert, and pray. 
 
http://www.newadvent.org/fathers/100222.htm 

"  had mercy" أنه غضب بل  ان الدياتسرون مل يقل ابداً  هل رأيتم يا سادة ؟؟
عموما أنا ال أرجح إنه أراد التدليس فأنا اتوسم فيه احلق وهلذا سوف أقدم له سبب هذا 

  :اخلطأ الذي وقع فيه وهو 
كالم بروس ميتزجر عندما وضع الدياتسرون ىف  لقد علم زميلنا ذا الدياتسرون من

االدلة لصاحل قراءة الغضب ولكن زميلنا غفل عن شئ ىف غاية اخلطورة أال وهو اإلسم 
  :املوضوع جبانب الدياتسرون أو مل يعرف إىل ماذا يشري فربوس ميتزجر قال 

ὀργισθεὶς] D 1358 ita itd itff2 itr1 (Diatessaron) Ephraem 
 

  ؟؟  باألزرقامللون هل رأيتم اإلسم املوضوع جبانب الدياتسرون 
  !وليس الدياتسرون نفسه ، ، هو الذي قال ان الدياتسرون قال هذا نعم إنه مار افرام السرياين 

، إذا فحىت هذه  الرابعوالقديس ما افرام السرياين هو من اآلباء السريان وهو من آباء القرن 
  :وهذا ما قاله بروس ميتزجر بنفسه عندما قال الشهادة هى متأخرة للقرن الرابع وليست للثاين 

arose from confusion between similar words in Aramaic (compare Syriac 
ethraḥam, “he had pity,” with ethra‘em, “he was enraged”).6  2  

                                                        
6 For a discussion of the possibility of confusion in Aramaic, see Eberhard Nestle, Introduction to the Textual 
Criticism of the Greek New Testament (London, 1901), pp. 262 f. 
2Bruce Manning Metzger and United Bible Societies, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 
Second Edition a Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (4th Rev. Ed.) (London; 
New York: United Bible Societies, 1994), 65. 



يكون النسخة الىت بيد ما افرام أن  ليدلنا على شئ هام جدا وهو ان احتمافهنا بروس ميتزجر 

أو انه يكون هو "  ethraḥam" بدال من "  ethra‘em" السرياين ا خطأ نسخي فقرأها 

  " ethraḥam" بدال من "  ethra‘em" نفسه اختلط عليه األمر فقرأ 

  :خامتة 
  !املشكلة عندما يغضب املسيح بعد كل هذا أريد أن اقول شيئاً وهو ما 

  أليس هو إنسان كامل كما تعبنا من كثر القول ؟
  حنيته أو عطفه أو وداعته أو تواضعه يتأثر بغضبه ؟أطيبته أو 

حقيقة ال أعلم كيف هؤالء الناس يتركون حيام األبدية ليذهبوا إىل هذه 
  !األشياء 

 !!عجيب : حقاً 

 يقاوموها ان معانديكم مجيع يقدر ال حكمة و فما اعطيكم انا الين
   يناقضوها او

 )١٥:   ٢١  لو(
Molka Molkan   

١٥- ٠٤-٢٠١٠  


