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 مقدمة مقدمة

 قد يكون الموضوع الوحي د ال ذى طرح ه الم سلمون نق ال ع ن ٬ خاتمة أنجيل مرقس
 النقاد المتحررين الذى اخذ منى وقتا طويال فى اعداده فيما يقرب من الثالث ش هور

 فبينما ٬ األخذ بحياد من جميع االطراف ٬ من الدراسة و التحقيق الى خمسة شهور
 ٬ م  سيحيين جميع  ا ف  ى ش  تى الم  سكونة بنهاي  ة أنجي  ل م  رقس و قانونيته  ا ي  ؤمن ال

 و ف ى الوق ت تكث ر ٬ يؤمن فريقا اخر من النقاد الزاعمون بعدم قانونية هذه الخاتمة
 فه  ل ه  و م  رقس الرس  ول ام  و ل  يس قانونيته  ا  االراء ح  ول كات  ب ه  ذه النهاي  ة

 دع مج  اال لل  شك ان ه  ذه الرس  ول؟ و ف  ى ه  ذه الدراس  ة س  نثبت بم  ا ال ي ن اري  ستو
 و بعد هذا ٬ الخاتمة هى قانونية فى انجيل مرقس الرسول من عصر الكنيسة األولى

 سأعرض اراء القائلين بأن اريستون هو الكاتب و الق ائلين ب أن م رقس ه و الكات ب
 ق مع   ى ف   ى ش   ىء ألس   باب ف   ر رأى شخ   صى اذ ان ه   ذه النقط   ة ال ت دون اب   داء

 . سأوضحها تباعا

 ته  اجم ه  ذا ال  نص الرس  ولى المق  دس ال  ذى ى ال  شرق ع  دة اتجاه  ات و لك  ن ظه  ر ف
 فه  ذا يق  ول نهاي  ة . ت سلمته الكني  سة كم  ا ت  سلمت ك ل اج  زاء اس  فار الكت  اب المق دس

 م  رقس غي  ر اص  يلة ف  ى المخطوط  ات و ذاك يق  ول ل  م يكتبه  ا م  رقس دون بح  ث و
 ان . او بعل م و دراي ة بال شىء فيك ون هن ا ت دليس ٬ فيكون بهذا ه و جه ل ٬ تمحيص

 الباح ث ف  ى ش  أن ه  ذا الموض وع مح  ل النق  اش يك  اد يت يقن م  ن اص  الة ه  ذه النهاي  ة
 فنظ رة واح  دة عل  ى اق وال العلم  اء حوله ا كافي  ة لجع  ل ٬ الطويل ة ف  ى انجي ل م  رقس

 ! االنسان يثق تمام الثقة من أصالة رسولية هذه القصة و صحة وحيها

 م ن االص حاح االخي ر 20 ى ال 9 خاتمة أنجيل مرقس كما نؤمن بها هى االعداد من
 : و هذا هو نصها ٬ فى أنجيل مرقس

 َوَبْعَدَما َقاَم َباِكرًا ِفي َأوَِّل اُألْسُبوِع َظَهَر َأوًَّال ِلَمْرَيَم اْلَمْجَدِليَِّة الَِّتي َكاَن َقْد َأْخَرَج ِمْنَها
 َفَلمَّ ا . ا َمعَ ُه َوهُ ْم َيُنوحُ وَن َوَيْبكُ وَن َفَذَهَبْت َهِذِه َوَأْخبَ َرِت الَّ ِذيَن كَ اُنو . َسْبَعَة َشَياِطيَن

 َوَبْعَد َذِلَك َظَهَر ِبَهْيَئٍة ُأْخَرى ِالْثَنْيِن ِمْنُهْم . َسِمَع ُأوَلِئَك َأنَُّه َحيٌّ َوَقْد َنَظَرْتُه َلْم ُيَصدُِّقوا
 ْخبَ  َرا اْلبَ  اِقيَن َفلَ  ْم يُ  َصدُِّقوا َوَال َوَذهَ  َب هَ  َذاِن َوَأ . َوُهمَ  ا َيمْ  ِشَياِن ُمْنَطِلقَ  ْيِن ِإلَ  ى اْلَبرِّيَّ  ِة

 َأِخي  رًا َظهَ  َر ِلَألحَ  َد عَ  َشَر َوهُ  ْم ُمتَِّكئُ  وَن َوَوبَّ  َخ عَ  َدَم ِإيمَ  اِنِهْم َوقَ  َساَوَة ُقلُ  وِبِهْم . هَ  َذْيِن
 ْلعَ اَلِم َأْجمَ َع َواكْ ِرُزوا اْذَهُبوا ِإَلى ا « : َوَقاَل َلُهُم . َألنَُّهْم َلْم ُيَصدُِّقوا الَِّذيَن َنَظُروُه َقْد َقاَم

 َوَهِذِه اآلَياُت َتْتبَ ُع . َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخَلَص َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدْن . ِباِإلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة ُكلَِّها
 وَن َحيَّاٍت َوِإْن َيْحِمُل . ُيْخِرُجوَن الشََّياِطيَن ِباْسِمي َوَيَتَكلَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة َجِديَدٍة : اْلُمْؤِمِنيَن

ُثمَّ ِإنَّ الرَّبَّ . » َشِرُبوا َشْيئًا ُمِميتًا َال َيُضرُُّهْم َوَيَضُعوَن َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلَمْرَضى َفَيْبَرُأوَن
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 فِ ي َوَأمَّا هُ ْم َفَخَرجُ وا َوكَ َرُزوا . َبْعَدَما َكلََّمُهُم اْرَتَفَع ِإَلى السََّماِء َوَجَلَس َعْن َيِميِن اللَِّه
 . آِميَن . ُكلِّ َمَكاٍن َوالرَّبُّ َيْعَمُل َمَعُهْم َوُيَثبُِّت اْلَكَالَم ِباآلَياِت التَّاِبَعِة

 .NA 26Ed بحسب نسخة نيستل ّاالند و هذا نصه اليونانى

Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ 
τῇ Μαγδαληνῇ, παρ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.ἐκείνη 

πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις 
πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ 
ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ 
αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ 

πορευομένοις εἰς ἀγρόν· κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν 
τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον δὲ 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν 
τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς 

θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ 
εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς 
σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ 
τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί 
μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν 
οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν 
καὶ καλῶς ἕξουσιν.Ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ 

λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν 
ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν 
πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον 
βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων . 

 ذلك ألن ٬ اى النهاية الطويلة Long Ending ُتسمى هذه النهاية عند األكاديميين
 هناك نهاية أخرى غير هذه النهاية موجودة فى بعض المخطوط ات أص غر م ن ه ذه

 : و هى ٬ النهاية و قد تكون عددا واحدا

Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον 
συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ
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Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' 
αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου 
σωτηρίας. ἀμήν. 

 : نجليزية و ترجمتها حرفيا الى األ

But they reported briefly to Peter [and] those around [him] 
all that they had been told. And after this, Jesus himself also 
sent out through them, from east even to west, the sacred 
and imperishable preached message of eternal salvation. 
Amen 

 : و نصها بالعربية

 بعد هذا٬ ظهر يسوع . فأعلّن بإيجاز للذين كانوا مع بطرس كل ما أمرن به ّن أما ه "
 وأرس ل بواس طتهم٬ م ن الم شرق إل ى المغ رب٬ اإلع الن المق ّدس وغي ر له م أي ضًا

 " آمين . األبدي الفاسد للخالص

 ف  أى النه  اتين ه  ى ال  صحيحة؟ الطويل  ة ام الق  صيرة؟ ام ان ال  صحيح ه  و ان م  رقس
 ؟؟؟ ه   ل ُيعق  ل ان ينه  ى م   رقس أنجيل  ه به   ذا " ك  ن خائف  ات " انه  ى انجيل  ه بقول   ه

 لك معا منهج الرأى سنس ٬ كير و التعبير عن االعتقاد القول؟؟؟ ايمانا منا بحرية التف
 نأخذ من هذا و ن رد ل ذاك بم نهج محاي د دون اى ت أثير ٬ و الرأى اّالخر فى دراستنا

 ! عاطفى او وصولى

! و لنبدأ معا دراستنا
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 الفصل االول الفصل االول

 الربهان اخلارجى الربهان اخلارجى

 املخطوطات )  1

 لماذا هذه المشكلة اصال؟

 طيلة سنين عديدة و قرون مديدة ّامن ت الكني سة الم سيحية و ش عبها الم سيحى ب أن
 هى اعداد اصيلة و ُموحى ٬ من االصحاح االخير من انجيل مرقس 20 – 8 االعداد

 وت و م درس للعه د اس قف يُ دعى وي ستك 1881 الى ان ظهر فى ع ام ٬ بها من اهللا
 قام  ا بعم  ل ن  ص العه  د الجدي  د ُكن  سخة ٬ الجدي  د بجامع  ة كامبري  دج يُ  دعى ه  ورت

 و ف  ى ُمقدم  ة ه  ذا العم  ل قام  ا 1 ٬ مطبوع  ة نق  ال ع  ن مخطوط  ات ال  نص ال  سكندرى
 2 . بتدعيم رأى بعض الدارسين بأن انجيل مرقس ال يحتوى هذا الجزأ محل النقاش

 الفاتيكانية و مخطوطتين و هما ة غير موجودة فى هذا النص و اعنى النهاية الطويل
 . السينائية اللتان تعودان الى القرن الرابع

 ) 20 – 9 : 16 يقصد ( االعداد التى ستتبع هذه االعداد :" فكمثال يقول وليم باركلى
 فق   ط ف   ى ٬ غي   ر موج   ودة ف   ى اى م   ن المخطوط   ات اليوناني   ة العظيم   ة القديم   ة

 . 3 " عليها المخطوطات الُمتأخرة تحتوى

 تتبع العدد الثامن ٬ النهاية الطويلة :" و لكن على الجانب االخر يقول هنرى باركلى
 تين ماعدا االثنتين الل ٬ بدون اى شىء غير طبيعى فى كل مخطوطة يونانية معروفة

 و هو ما اخذوا عنه " النص المحايد " الفاتيكانية فقط اسموه قد وضع ويستكوت و هورت نصًا يشتمل على السينائية و ٬ لنكون اكثر دقة 1
 ". اباء النص السكندرى " و عليه اطلق عليهم العلماء ٬ و لكن االن تم ضم هاتين المخطوطتين الى النص السكندرى . نسختهم

2 Introduction to the New Testament in the Original Greek, Notes on Select Readings , Harper & 
Brothers (New York 1882) , By Westcott & Hort , P. 28  51 
3 The Gospel of Mark Commentary , Westminster John Knox Press , By William Barclay , P. 5
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 فأيهم    ا نُ    صدق م    ن . 4 " ال    سينائية و الفاتيكاني    ة ٬ " ك    ن خائف    ات " تنته    ى ب    ـ
 و ٬ فن رد بهن رى ب اركلى ٬ م ب اركلى يح تج علي ك ب ولي ؟؟؟ قد تجد اح دهم الباركاليان

 لكن اين التحقيق؟ اين الدراسة؟ اين البحث؟ اين الدليل الملم وس ال ذى ال ُيمك ن ان
 تكذبه ابدا؟ اين دراسة المخطوطات و علم النقد النصى؟؟؟ لندخل فى هذا الخ ضم و

 و المنط  ق و الحج   ة ال بالباركالي  ان ب  ل بالعق   ل ٬ لن  رى مع  ا ال بالنق   ل ب  ل بأعينن   ا
 . المستقيمة

 ... و لكن

 هذه النهاية موجودة فى مخطوطات اخ رى كثي رة و عل ى رأس ها مخطوط ات الق رن
 و فيما يلى اسماء المخطوط ات الموج ود به ا ه ذه الخاتم ة نق ال ع ن الع الم ٬ الثانى

 : 5 و هم كالتالى Bruce Terry بروس تيرى

•  Codex Alexandrinus  (A)    (5th c. uncial, Byzantine  in 
Gospels) 

•  Ephraemi Rescriptus (C)  (5th c. uncial, Alexandrian) 
•  Codex  Bezae  Cantabrigiensis  (D)    (5th/6th  c.  uncial, 
Western) 

•  K (9th c. uncial, Byzantine) 
•  W (5th c. uncial, generally thought to be Caesarean in 
Mark 5:3116:20) 

•  X (10th c. uncial, Alexandrian) 
•  Delta (9th c. uncial, Alexandrian) 
•  Theta (9th c. uncial, Caesarean) 
•  Pi (9th c. uncial, Byzantine) 
•  f1 and f13 (total of 16 Caesarean texts, 11th14th c.) 
•  28 (11th c. miniscule, Caesarean) 
•  33 (9th c. miniscule, Alexandrian) 
•  565 (9th c. miniscule, Caesarean) 
•  700 (11th c. miniscule, Caesarean) 
•  892 (9th c. miniscule, Alexandrian) 
•  1010 (12th c. miniscule, Byzantine) 
•  The Byzantine textual set 
•  Some of the Greek lectionaries 

4 The Gospel According to St. Mark , Macmillan: New York 1909 , By Henry Barclay Swete , P. 109 
5 B. Terry, A Student's Guide to New Testament Textual Variants, entry for Mark 16:8, referred 
throughout
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 املخطوطة السكندرية

 ل   ة ف   ى المخطوط   ة و ه   ذه ص   ورة فوتوغرافي   ة ل   نص نهاي   ة انجي   ل م   رقس الطوي
: السكندرية و الجدير بالذكر ان االناجيل االربعة بها تنتمى لعائلة النص البيزنطى

http://www.servant4jesus.co.nr/
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: و ها هو ٬ و نص النهاية هو العمود االول
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 . و فى نهاية العمود تجد ختام انجيل مرقس

 املخطوطة بيزا

 لرق االول يحتوى ا ٬ فى المخطوطة بيزا بنصها اليونانى تقع نهاية مرقس فى رقين
 و فى نصها الالتينى تقع 20 ٬ – 16 و الرق الثانى يحتوى االعداد 15 – 6 االعداد

 و استطعنا توفير صور رق ى ال نص اليون انى و ال رق ٬ نهاية مرقس فى رقين ايضا
 األول من نصها الالتينى

 بن صها ية انجيل مرقس فى المخطوطة بيزا و هذه هى صورة فوتوغرافية لنص نها
: اليونانى
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 و هذه صورة للرق األول من نص نهاية مرقس فى ال نص الالتين ى لمخطوط ة بي زا
: 
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 خمطوطة واشنطن

 األعداد ٬ يقع االصحاح االخير من انجيل مرقس فى ثالث رقوق من المخطوطة هذه
 20 – 17 فى الرق الثانى و االعداد 17 – 12 ثم االعداد ٬ فى الرق االول 12 – 1

 فسن ضع رقس الطويل ة تب دأ م ن الع دد التاس ع و نظرا ألن نهاية م ٬ فى الرق الثالث
 : كما يلى ٬ صور الثالث رقوق الذين لألصحاح االخير من بشارة مرقس
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 Henry و ق  د ق  ام A.  Sandres بوض  ع نهاي  ة م  رقس الطويل  ة ف  ى نُ   سخته 
: لكتاب لمخطوطة واشنطن و هذه هى صورة ُغالف ا
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 و ه  ذه ص  ور فوتوغرافي  ة ل  نص االص  حاح االخي  ر م  ن انجي  ل م  رقس و ب  ه النهاي  ة
: الطويلة ُمقسمة على الثالث رقوق فى ُنسخة هذا العالم لمخطوطة واشنطن
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 2346 املخطوطة

 ف ى اربع ة رق وق 2346 يقع االصحاح االخير من انجيل مرقس فى المخطوطة رق م
 و فيم  ا يل  ى 20 ٬ – 19 و 18 – 12 ٬ 13 – 5 ٬ 6 – 1 االع  داد : لت  الى ُمق  سمة كا

: 18 – 6 صور رقى االعداد
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 L املخطوطة

 مع التعليقات الت ى تفي د بوج ود ه ذه النهاي ة L نص النهاية الطويلة فى المخطوطة
: فى اقدم النسخ و معظمها
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 البشيتا السرييانية

 را فوتوغرافي  ة ل  نص النهاي  ة الطويل  ة التقليدي  ة إلنجي  ل و فيم  ا يل  ى نق  دم لك  م ص  و
 : مرقس فى إحدى مخطوطات البشيتا السيريانية
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 الالتينية القدمية

 و هذه صورة خاتمة انجيل مرقس الطويلة فى احدى مخطوطات الالتينية القديمة و
 ,Valenciennes و المحفوظ    ة بالفاتيك    ان Pv ه    ى المخطوط    ة Bibl. 

Municipale 69 (62 ( :  

 ! ليستد فم اعداء االميان

 ألنجي ل م  رقس ) ترجم ات مخطوط  ات ( ث م ي ذكر تي  رى اس ماء ث الث ترجم  ات قديم ة
 : تذكر هذه النهاية ايضا و هى

The Seriac Peshita(3 rd c.) ,  Curetonian (3rd c.), Palestinian 
(5th c.), and most of the Harclean (7th c.)
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 النهاية الطويلة التقليدي ة ألنجي ل م رقس و المعروف ة " بروس متزجر كذلك و يقول
 يت   ضمن ٬ ه   ى موج   ودة ف   ى ع   دد ض   خم م   ن ال   شواهد AV م   ن خ   الل ن   سخة

A C D K W X : المخطوطات Δ Θ Π Ψ 099 0112 f 13 28 33 al اقدم ٬ 
 و منه ا ه  م ايرين  اؤس ال شواهد االبائي  ة الت ى ت  شهد للنهاي ة الطويل  ة كامل ة او ج  زأ

 . 6 " الدياطسرون

 ٬ النهاية التى ُتسمى بالنهاية الطويلة ألنجي ل م رقس " و يقول بروس متزجر ايضا
 كان   ت معروف   ة ل   دى يوس   تينوس ال   شهيد و تاتي   ان و ال   ذى وض   عها ف   ى كتاب   ه

 . 7 " الدياتسرون

 و الت  ى م  ن اه  م it a ب  أن المخطوط  ة الالتيني  ة القديم  ة 8 ٬ و اي  ضا يخبرن  ا ميتزج  ر
 !! مفقود منها اخر اربعة رقوق من انجيل مرقس ٬ تينية القديمة مخطوطات الال

 و هو احد كبار علماء المخطوطات F.H.A. Scrivener 9 كذلك يخبرنا سكريفنر
 ان العب ارات ٬ و صاحب النسخة اليونانية الشهيرة المعروفة بأسمه و النقد النصى

  : التالية

παρα πλειστοις αντιγραφοις ου κειται εν τω παροντι 
ευαγγελιω, ως νοθα νομισαντες αυτα ειναι αλλα ημεις εξ 
ακριβων αντιγραφων εν πλειστοις ευροντες αυτα και κατα 
το Παλαιστιναιον ευαγγελιον Μαρκου, ως εχει η αληθεια, 
συντεθεικαμεν και την εν αυτω επιφερομενην δεσποτικην 
αναστασιν 

 : هى كالتالى ٬ موجودة فى اربعة و عشرون مخطوطة 17 ٬ 18 و هى االعداد

12, 24, 36, 37, 40, 41, 108, 129, 137, 138, 143, 181, 186, 195, 
210, 221, 222, 237, 238, 255, 259, 299, 329, 374 

 Washingtoniensis نص النهاية الطويلة ايضا موج ود ف ى مخطوط ة واش نطن
 . ات و تعود للقرن الخامس الميالدى ة بشار و التى تحتوى على نص االربع

6 Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart, 1971), P. 124 
7 Bruce Metzger, The Canon of the New Testament: its Origin, Development, and Significance 
(Oxford: Clarendon Press, 1987), P. 269270 

8 The Early Versions of the New Testament , By Bruce Metzger , P. 312 
9 A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament , Vol 2 , London 4th Edition 1894 , By F. 
H. A. Scrivener , P. 337344
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 فى مدخله للعه د الجدي د أن ه ذه النهاي ة موج ودة H.S. Miller ثم يذكر لنا العالم
 : 10 فيقول ٬ فى الترجمة الالتينية القديمة

the long ending also appeared in the Old Latin witness 
which Jerome was in general revising and attempting to 
standardize 

 جي روم ك ان ) التى ( النهاية الطويلة موجودة ايضا فى الشاهد الالتينى القديم الذى "
 ثم يؤكد بعد هذا ان هذا الشاهد هو الترجمة الالتيني ة القديم ة ". يراجعها و يقايسها

 : التى تمت فى نصف القرن الثانى فيقول

The Old Latin was translated from Greek around 150 AD 

 و توج  د ف  ى ٬ د بع  د الم  يال 150 يوناني  ة نح  و ع  ام الالتيني  ة القديم  ة ُترجم  ت م  ن ال
 الكثي  ر و الكثي  ر م  ن مخطوط  ات الترجم  ة الالتيني  ة القديم  ة ماع  دا واح  دة فق  ط ه  ى

 K . 11 المخطوطة

 و The Gothec ) القوطية ( هذه النهاية الطويلة موجودة فى الترجمات الجوثكية
 12 بروس تيرى ذا يقول فى ه ٬ نسخ االثيوبية و بعض المخطوطات القبطية جميع ال

: 

Additionally, we note that what Gothic evidence (translated 
circa 350 AD) there is available supports the presence of the 
long ending. This passage appears in much of the pertinent 
Coptic witness, and is found in the margin of the Harclean 
Syriac manuscripts which lack it in the main body of the 
text. It is also found in the majority of the Ethiopic witness 

 يوج د الكثي ر م ن ال داعم ٬ ) ميالدي ا 350 تُ رجم ف ى ( ايضا نالحظ الشاهد الجوث وكى
 موج   ود ف   ى ٬ ف   ى ال   شاهد القبط   ى ه   ذا ال   نص موج   ود . اي   ة الطويل   ة لوج   ود النه

 . موجود ايضا فى اغلب الشاهد االثيوبى ٬ المخطوطات السيريانية الهيراقلية

 ُيق ر بأن ه ال توج  د ٬ و ال ذى يح تج ب ه اع داء االيم ان ٬ ب ل ان ب روس متزج ر نف سه
 65 ه بنفسه فح ص و ان مخطوطة اثيوبية واحدة ال يوجد بها خاتمة مرقس الطويلة

10 H.S. Miller, General Biblical Introduction, p. 236 
11 Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart, 1971) , P. 123 
12 B. Terry, A Student's Guide to New Testament Textual Variants, entry for Mark 16:8, referred 
throughout
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 منه ا ٬ به ا جميع ا النهاي ة الطويل ة ٬ مخطوطة اثيوبي ة تحت وى عل ى انجي ل م رقس
 !!! 13 مخطوطة بها النهاية القصيرة و يتبعها مباشرًة النهاية الطويلة 45 نحو

 129 اختب ر بنف سه William F. Macomber و ينق ل لن ا اي ضا خب ر ان الع الم
 و وج  د ان النهاي ة الطويل  ة ٬ اختبره ا ميتزج ر الت  ى 65 مخطوط ة اثيوبي ة غي  ر ال ـ

 ماع   دا اثنت   ين و هم   ا كت   ب كن   سية ( موج  ودة بجمي   ع ه   ذه المخطوط   ات االثويبي   ة
Lectionaries ( 14 و ان عدد قليل فقط يحتوى على النهايتين معًا . 

 ف  ان جمي  ع المخطوط  ات القبطي  ة البحيري  ة و الفيومي  ة ت  ضع Swete تبع  ا ل  سويتى
 و اه  م اثن  ين م  نهم ت  ضعا النهاي  ة الق  صيرة ف  ى ٬ ألنجي  ل م  رقس النهاي  ة الطويل  ة

 . 15 الهامش بينما نص النهاية الطويلة ضمن النص االصلى

 االعداد االثنى ع شر االخي رة م ن انجي ل م رقس :" 16 و يقول مثله فريدريك كينيون
 ٬ و لك  ن نُ  سختين منهم  ا فق  ط ٬ موج  ودة ف  ى جمي  ع المخطوط  ات القبطي  ة البحيري  ة

 و " L ى اله  امش نهاي  ة اخ  رى ق  صيرة مث  ل الموج  ودة ف  ى المخطوط  ة ي  ضعون ف
 . بالُمتحف البريطانى 1315 و المخطوطة رقم Hunt. 17 هاتين المخطوطتين هما

 فأن هذه النهاية موجودة فى المخطوطة ال سكندرية و ٬ مما سبق و قدمناه من أدلة
 أه م خم س ن سخ و ه م ثالث ة م ن ٬ فى المخطوط ة االفرايمي ة و ف ى مخطوط ة بي زا

 النهاي  ة موج  ودة اي  ضا ف  ى مخطوط  ة واش  نطن الت  ى ت  ضم االربع  ة ٬ للعه  د الجدي  د
 . اناجيل و فى مخطوطات االلفية األولى عبرالعصور

 النهاية الطويلة موجودة ف ى معظ م الترجم ات القديم ة مث ل االثيوبي ة و الجوثكي ة و
 . فى الالتينية القديمة القبطية الصعيدية و البحرية و فى السريانية القديمة و

 كذلك قام الع الم 17 ٬ كذلك الترجمة السريانية الهيراقلية موجود بها النهاية الطويلة
Kahle بعم  ل دراس  ة ع  ن نهاي  ة انجي  ل م  رقس الطويل  ة ف  ى المخطوط  ات القبطي  ة 

 بجميع لهجاتها و وصل الى نتيجة يتفق معه فيها الجميع و هى ان النهاي ة الطويل ة
 الصعيدية ٬ البحرية ٬ مخطوطات الترجمات القبطية بجميع لهجاتها موجودة بجميع
 18 !!! و االخميمية

13 The Early Versions of the New Testament , 1987 Oxford University Press , By Bruce Metzger , P. 
234 
14 The Text of the New Testament:  Its Transmission, Corruption, and Restoration , 1992 Oxford 
University Press , By Bruce Metzger , P. 275 
15 The Gospel According to St. Mark , 1909 Macmillan , New York , By H.B. Swete , P. 107 
16 Handbook to the Textual Criticism of the New Testament ,By Sir F. Kenyon , P. 184 
17 Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart, 1971) , P. 123 
18 P. E. Kahle , The End of St. Mark's Gospel. The Witness of The Coptic Versions , Journal of 
Theological Studies , n. s. II (1951) , P. 49  57
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 مخطوط ة ارميني ة بعيني ه 88 ان ه رأى Colwell يق ول ٬ و من الشواهد االرميني ة
 . 19 فق  ط تتب  اين الق  راءات بي  نهم 33 م  نهم ٬ به  ا ن  ص نهاي  ة انجي  ل م  رقس الطويل  ة
 بشارة م رقس ل م ت رد وال م رة ف ى الترجم ات جدير بالذكر هنا ان النهاية القصيرة ل

 20 ! و االثيوبية على االطالق ) ماعدا فى الهامش كما سبق و اشرنا ( القبطية

 Willoughby يق  ول ٬ و ع  ودة ال  ى المخطوط  ات اليوناني  ة Charles 21 ": ان 
 ن    ص الخاتم    ة موج    ود ف    ى جمي    ع المخطوط    ات اليوناني    ة ماع    دا ال    سينائية و

 هادة قوي  ة ج  دا اي  ضا تؤك  د عل  ى اص  الة الخاتم  ة ف  ى ك  ل و ه  ذه ش ." الفاتيكاني  ة
 !!! مخطوطات انجيل مرقس اليونانية

 22 غير مخطوطتين الحروف الكبيرة ال ذين تكلمن ا ع نهم :" يقول برجون ٬ و بالمثل

 او الح روف ٬ من الحروف الكبيرة المنفصلة ٬ فإنه ال توجد مخطوطة فى الوجود ٬
 مخطوطة من الحروف الكبيرة 18 على االقل على و انا أطلعت – الصغيرة المتصلة

 – مخطوطة من الحروف الصغيرة المتصلة له ذا االنجي ل 600 و نحو 23 المنفصلة
 . 24 " تترك هذه االعداد ألنجيل مرقس دون ان تضعها

 و اذا احببن   ا ان نأخ   ذ ن   صوص نهاي   ة انجي   ل م   رقس ب   شىء م   ن التف   صيل ف   ى
 عدد كبي ر م ن المخطوط ات يحت وى عل ى فسنجد امامنا ٬ المخطوطات الموجود بها

 : و لنبدأ معا ٬ هذه النهاية الطويلة

  : المخطوطات التى تحتوى على نص النهاية الطويلة هى التالية : اوال

A C D K W X Δ Θ Π f13 28 33 157 180 274 text 565 597 700 892 
1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242 1243 1253 
1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 
Byz Lect it aur it c it d(supp)  it ff2  it l it n it o it q vg syr c syr p syr h syr pal 
cop bo cop fay goth arm mss eth pp geo B slav 

 مخطوطات تضع نص النهاية الطويلة بوجود قراءات بسيطة ال ُتذكر ن ضعها : ثانيا
  : ات هى التالية مع اسماء المخطوط

19 Mark 16:920 in the Armenian Version , Journal of Biblical Literature 56 (1937) , By Ernest Cadman 
Colwell 
20  As Ex, See Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart, 1971) , 
P. 128 
21 The Gospel According To St. Mark With Introduction & Notes , the Oxford Church Biblical 
Commentary , London 1915 , By The Ven. W. C. Allen , P. 191 

 يقصد السينائية و الفاتيكانية 22
,Viz. A : و هى كما كتبها برجون فى الحاشية 23 C[v]; D[vi]; E, L[viii]; F, K, M, V, G( D( L, (quaere), P[IX]; G, 

H, X, S, U[ix, x [ 
24 Last Twelve Verses Of The Gospel According To St. Mark Vindicated , Oxford and London 1871 , 
By John Burgon , P. 70
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(L copbo(ms) (Ψ 274mg l1602 Ἰησοῦς ἐφάνη) 083 (099 
copsa(mss) copbo(mss) Ἰησοῦς ἐφάνη αὐτοῖς) 0112 579 
syrh(mg) (ethmss ethTH Ἰησοῦς ἐφάνη αὐτοῖς and ζωῆς for 
σωτηρίας. ἀμήν) [[WH]] TILC NM omit ἀμήν ) 

 نهاي  ة الطويل  ة م  ع االش  ارة لوج  ود نهاي  ة المخطوط  ات الت  ى تحت  وى ه  ذه ال : ثالث  ا
  : اخرى فى مخطوطات اخرى هى التالية

f1 22 138 205 1110 1210 1221 1582 al 

 تعليق بروس تيرى النصى على بعض االعداد : رابعا

 جاء فيه حول نصوص ٬ وضع بروس تيرى تعليقا نصيا على نصوص العهد الجديد
 : 25 النهاية الطويلة

 من العدد الثا

καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αυ ̓τὰς 
τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ 

 : من المخطوطات الموجود بها

A C D K W X Delta Theta Pi f1 f13 28 33 565 700 892 1010 
Byz some Lect most lat vg syr(c,p,h,pal ( 

 : و من الترجمات الموجود بها

KJV ASV RSV1n RSV2 NASV(text ed.) NIV NEBn TEVn 

 العدد الرابع عشر

Υστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ 
ω ̓νείδισε τὴν ἀπιστίαν αυ ̓τῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 

θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν 

25 http://bible.ovc.edu/tc/lay05mrk.htm
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 : من المخطوطات الموجود بها

A C D K L X Delta Theta Pi Psi f1 f13 28 33 565 700 892 
1010 1241 Byz Lect most lat vg syr(p,h,pal ( 

 : و من الترجمات الموجود بها

KJV ASV RSV NASV NIV NEB TEV 

 العدد السابع عشر

σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ 
ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι, γλώσσαις λαλήσουσι 

καιναι ͂ς 

 : من المخطوطات الموجود بها

A C2 D(supp) K W X Theta Pi f1 f13 28 33 565 700 892 1010 
1241 Byz Lect most lat vg syr(c,p,h,pal ( 

 : وجود بها و من الترجمات الم

KJV ASV RSV NASV NIV 

 العدد الثامن عشر

ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς 
βλάψῃ· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλω ͂ς 

ἕξουσιν 

 : من المخطوطات الموجود بها

C L X Delta Psi f1 33 565 892 syr(c,h (+ 

: الترجمات الموجود بها و من
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KJV ASV RSV NASV NEB TEV 

 العدد العشرين

ἐκει ͂νοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου 
συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιου ͂ντος διὰ τω ͂ν 

ἐπακολουθούντων σημείων. ἀμήν 

 : من المخطوطات الموجود بها

A C2 f1 33 three lat later vg syr most cop(south ( 

 : و من الترجمات الموجود بها

NASV NIV NEB TEV 

 و ٬ و مخطوط  ات اخ  رى كثي  رة تحت  وى عل  ى ن  ص النهاي  ة الطويل  ة ألنجي  ل م  رقس
 . كذلك ترجمات كثيرة جدا سنناقشها الحقا بها نص نهاية مرقس الطويلة

 المخطوطات وهذا رسم توضيحى لنهاية أنجيل مرقس فى

لماذا النهاية غير موجودة بالمخطوطة الفاتيكانية و السينائية؟
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 بغض النظر عن وجود النهاية فى اقدم المخطوط ات و الت ى ٬ سؤال يجب ان نسأله
 يتوج  ب علين  ا ان ن  شرح لم  اذا النهاي  ة غي  ر ٬ اص  بحت اص  التها ام  ر مف  روغ من  ه

 ! و لنبدأ معا ٬ موجود بالمخطوطتين الفاتيكانية و السينائية

 : هذه صورة فوتوغرافية لألصحاح االخير من انجيل مرقس فى الفاتيكانية

 ه  ذه ص  ورة فوتوغرافي  ة ألح  دى ن  سخ ن  ص االص  حاح االخي  ر م  ن المخطوط  ة و
  : 26 ) ُنسخة تشيندروف ( الفاتيكانية

26 Novum Testamentum , Vaticanum , By Constantin von Tischendorf , P. 96
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 و ت رك عم ودا ٬ فى غير عادته ٬ الحظ شيئا هاما و هو ان الناسخ لهذه المخطوطة
 . نصف كاملين فارغين فى هذا الرق ثم اكمل انجيل القديس لوقا فى رق جديد

: دقق فى الصورة التالية
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 لماذا فعل الناسخ هذا؟

 انه ال يفعل هذا مطلقا بل دائما ما يختم السفر المنتهى ثم يكمل مباشرة السفر ال ذى
 !!! و لكن هنا ترك عمودا و نصف العمود فارغا ٬ يليه

 االم  ر لن  ا اذا عرفن  ا ان المك  ان الف  ارغ المت  روك ه  و نف  س الم  ساحة الت  ى يت  ضح
 !!!! تحتاجها كتابة النهاية الطويلة ألنجيل مرقس

 انظر الى هذه الصورة و التى تمثل نف س ال رق الموج ود ب ه نهاي ة انجي ل م رقس و
 : لكن بأضافة نص النهاية الطويلة
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 و ألن ٬ الص حاح االخي ر م ن ب شارة م رقس ان الرق يحتمل تماما العشرون عددا با
 ناسخ هذه المخطوطة على دراية تامة بنهاية انجيل مرقس الطويلة فأنه ت رك مكان ا

 !! ليوضح انه يعلم القراءات المتباينة لهذا النص

 و اال فلم اذا يت رك فراغ ا هك ذا به ذا الحج م بال ذات؟ و لم اذا يت رك ٬ هو ك ذلك ٬ نعم
 االم   ر ال   ذى ل   م يح   دث ف   ى ك   ل المخطوط   ة ٬ غين عم   ودا و ن   صف العم   ود ف   ار

 الفاتيكانية؟؟

! ان ُوجدت ٬ ننتظر االجابة ممن يملكها
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 نقول ان ويستكوت و هورت ٬ و لكن قبل ان يتسرع احدهم و يقول انا املك االجابة
 اقرا بصراحة و بكلمات ال لبس فيها ان هذا العم ود و ن صف العم ود مت روك فارغ ا

 :" 27 يق  ول ٬ طوط  ة عل  ى دراي  ة تام  ة بنهاي  ة م  رقس الطويل  ة ألن ناس  خ ه  ذه المخ
 ه و B و " B المخطوطات التى بها النهاي ة الطويل ة ك ان يعرفه ا ناس خ المخطوط ة

 !!! اختصار الفاتكيانية

 – 9 : 16 اصالة مرقس " فى مقاله Warfield و هذا ما يؤكده ايضا البروفيسور
 John و ال   ذى يقتب    سه بأكمل   ه ) 20 Broadus 28 يق    ول ٬ تف    سيره ف   ى ": 

 و لكن تترك بقية العمود و العمود ال ذى يلي ه ٬ تحذفها ٬ B ٬ المخطوطة الفاتيكانية
 ت ؤدى – فى هذه المخطوط ة وال ف ى غيره ا ر و التى لم تتكر – هذه الظاهرة . فارغا

 ٬ بنا الى االفتراض بأن ناسخ هذه المخطوطة و ال ذى يع رف النهاي ة الطويل ة جي دا
 المخطوط ة :" و مثلهم قال روبرتسون . " لم يكن فيه النهاية الطويلة المنسوخ عنه

 مما يعنى بأن ناسخا يعرف نهاية مرقس الطويلة و ٬ الفاتيكانية تحمل عمودا فارغا
 . 29 " لكنه قرر اال يضعها

 االجابة على هذا ال سؤال ه ى لماذا نص النهاية الطويلة غير موجود فى السينائية؟
 ! ارفض االعتراف بالسينائية ككالم اهللا – شخصيا – لتنى احدى االسباب التى جع

  : لننظر اوال الى نص النهاية فى المخطوطة كالتالى

27 Introduction to the New Testament in the Original Greek, Notes on Select Readings , Harper & 
Brothers (New York 1882) , By Westcott & Hort , P. 45 
28 Commentary On The Gospel Of Mark , 1905 Philadelphia , By John A. Broadus , P. 145 
29 Studies in Mark’s Gospel , Broadman Press 1958 , By A.T. Robertson , P. 128
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 و يعن ى CancelSheet يوجد بالسينائية شىء تكرر به ا اكث ر م ن م رة و يُ سمى
 ازال رق  ا او اكث  ر م  ن الرق  وق ٬ الناس  خ االص  لى للمخطوط  ة غي  ر ٬ ان ناس  خا م  ا

 30 ! و وضع رقوقا اخرى ٬ االصلية

 كي  ف عرفن  ا ذل  ك؟ لنت  ابع مع  ا ٬ ه  ذا ح  دث بالمخطوط  ة عن  د نهاي  ة انجي  ل م  رقس
 . الُمعطيات التى وصلت بنا لهذه النتيجة

30  Outlines of Textual Criticism Applied to the NT , The Clarendon Press , 4 th Edition , By Charles E. 
Hammond , P. 124 & Textual Commentary on the Greek Gospels , Wieland Willker , Entry for "The 
Endings Of Mark" , Online Edition  ,,, Other many Refrences about TC also
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 اول م ر م ن ٬ تقع نهاية انجيل مرقس فى العمودين التاسع و العاشر م ن ال سينائية
 اى ف  ى العم  ود الخ  امس و ال  سطر الح  ادى ع  شر ب  دأ ال  نص يأخ  ذ ش  كال 19 : 15

 بدأت الن صوص تأخ ذ م ساحة اكب ر م ن الم ساحلة . مختلفا عما هو ُمتبع من البداية
 اى ان الن صوص ب دأت تتم دد و ب  دال م ن تأخ ذ رق ين اخ ذت خم  سة ٬ المطلوب ة له ا
 ! رقوق كاملة

 ف ى ال رق الخ امس الن صوص عاش ر ال ى ال سطر ال من السطر االول فى الرق الرابع
 اى اذا كانت النصوص تحتاج الى ثالثة رقوق لكتابته ا ٬ كانت تسير بشكل مضغوط

 تم كتابتها فى رق و نصف مثال بحيث كانت النتيج ة ان العم ود الراب ع احت وى عل ى
 فى حين ان متوسط الحروف الذى وصل له الناسخ فى العمود الواحد !!! حرفا 707
 !!! 635 كان

 ! حرف 80 اى اقل من المتوسط بنحو ٬ فقط 552 العمود التاسع يحتوى على

 مكتوب  ة ب  شكل م  ضغوط 56 ٬ – 1 : 1 تحت  وى عل  ى ن  ص لوق  ا 16 – 11 االعم  دة
 ! مثل الرقوق الرابع و الخامس ايضا

 ",ANQRWPOS " ناس  خ ه  ذه الرق  وق كت  ب الكلم  ات "HUIOS,"  and 
"OURANOS " ب  ع ف  ى بقي  ة المخطوط  ة م  ن كت  ابتهم بأخت  صار ب  دال مم  ا ه  و ُمت 

 ! مثلما هو ُمتبع فى بقية المخطوطة

 ناس  خ ه  ذه الرق  وق كت  ب االس  مين ب  يالطس و يوحن  ا بأس  تهجاء ُمختل  ف عم  ا ه  و
 31 ! مكتوب فى االماكن المذكور بها هذه االسماء فى باقية المخطوطة

 فتوصلوا الى نتيجة ٬ هذه هى جميع الُمعطيات التى توصل اليها علماء النقد النصى
  : واحدة و هى كالتالى

 ٬ وجد الناسخ المصحح خطأ ما فى نهاية مرقس ف ى ال سينائية و بداي ة انجي ل لوق ا
 مستخدما مخطوطة اعتق د انه ا تحت وى عل ى النهاي ة – فأزال االربعة الرقوق و قام

 ش عر ٬ ع باعادة كتابة االربعة رقوق هذه و حين وص ل ال ى العم ود الراب – الطويلة
 فابت دأ ب ضغط الح روف و ٬ بخطأ ما فى النساخة و ان المساحة الموجودة لن تكف ى

 الكلم  ات ليك  ون هن  اك ُمت  سع م  ن الم  ساحة لكتاب  ة المطل  وب محتوي  ا عل  ى النهاي  ة
 اكتشف ان المخطوطة التى – 19 : 15 حينما وصل الى مر – و لكن فجأة . الطويلة

 فأبت دأ يكت ب ب شكل ُموس ع و ان يم دد ٬ طويل ة ينقل منها غير موجود به ا النهاي ة ال
 ! شكل الحروف ليتحاشى ان يترك اعمدة فارغة بين بشارة مرقس و بشارة لوقا

 فى المخطوطة السينائية و ليس فى هذا المكان و CancelSheet فى مكان اخر به George Salmon الحظ هذه المعلومة العالم 31
لكن علماء اخرين كثيرين الحظوا هذا الخطأ فى مكان نهاية مرقس مثل سكريفنر
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 م ن ن ص handmade لفهم معنى ما نقول بشكل صحيح ن ضع ب ين ي ديك ص ورة
 : شكل الضغط الموجود بها نهاية مرقس لترى
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 و هن اك ٬ م معن ى م ا قلن اه بدق ة لعل ش كل الح روف يك ون اوض ح به ذا ال شكل ل تفه
 و الت ى تحت وى عل ى 16 – 11 مالحظة اخرى تؤكد ما قلناه و ه ى ان االعم دة م ن

 حرفا و هذا اكبر بكثير 691 اى بمتوسط ٬ حرفا 4146 االصحاح االول من لوقا بها
 . حرفا 630 من متوسط حروف الناسخ االصلى للمخطوطة و هو

 م  ريم " فاجأن  ا بأن  ه وص  ل ال  ى ٬ كان  سل ش  يت ل ال و لك ن ه  ذا الناس  خ ال  ذى ق  ام بعم
 !!! و هذا تصرف غريب 1 ٬ : 16 ثم انتقل مباشرًة الى 47 : 15 المجدلية فى

 Cancel Sheet اربعة امثال مثل هذا العمل ٬ كما قال سكريفنر ٬ يوجد بالسينائية
 : 24 مت ى ( و الرق الخامس عشر ) 12 : 18 – 9 : 16 متى ( تقع فى الرق العاشر

 و ال   رق ) 28 : 5 – 14 : 2 ت   س 1 ( و ال   رق الث   امن و الثم   انين ) 6 : 26 – 36
 . 32 ) 1 : 8 – 16 : 4 عبرانيين ( الواحد و التسعون

 ُمالحظة اخرى الحظها دارسى السينائية فى هذا الج زأ و ه ى العالم ة الت ى وض عها
  : هذه ٬ الناسخ فى نهاية االنجيل

32 Full Collation of the Codex Sinaiticus , 1864 Deighton Bell & Co. , By F.H.A. Scrivener , P. 16
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 معن ى طبيع ى له ا ل م ي ضعها الناس خ ُمطلق ا عن د نهاي ة هذه العالمة الغريب ة الت ى ال
 : و كمثال ٬ نص اى سفر فى السينائية

نهاية انجيل لوقا                                        نهاية كورنثوس االولى
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 بنهاي  ة ودة الموج " <<<<<< " كم ا ت  رى ف ال يوج  د اى اث  ر له ذه العالم  ة الغريب ة
 نف س ه ذه العالم ة الديكوري ة تظه ر اي ضا عن د نهاي ة ٬ انجيل مرقس ف ى ال سينائية

 !!!! سفر التثنية فى المخطوطة الفاتيكانية

 ت دربوا و عمل وا ف ى ٬ توص ل العُلم اء ال ى ان نُ ساخ ه اتين المخط وطتين ٬ من هن ا
 . خة الكتابية نفس المدرسة و سلكوا نفس المنهج الذى استقوه فى تعليمهم النسا

 و ه و Constantine von Tischendorf غير انه جدير بالذكر ان ت شيندروف
 و ه  ذه ٬ وض  ع نهاي  ة م  رقس الطويل  ة ف  ى ن  سخته ٬ ُمكت  شف المخطوط  ة ال  سينائية

  : 33 صور فوتوغرافية للثالث صفحات الموجود بها النهاية الطويلة

33 Novum Testamentum Graece : ad antiquissimos testes denuo recensuit, vol. 1 , P. 407  409
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 George و ق  د ق  ام ج  ورج ن  ويس R.  Noyes جم  ة ن  سخة ت  شيندروف ال  ى بتر 
 االنجليزية و قد وضع نهاية م رقس الطويل ة فيه ا مث ل ت شيندروف و ان ك ان اش ار

 و ٬ الى قراءات النهاية فى الهامش اال انه وضع النهاي ة الطويل ة و ل يس الق صيرة
 : 34 هذه صور فوتوغرافية للنهاية فى هذه النسخة

34 The New Testament Translated from Greek Text of Tischendorf , Harvard Univ , By George R. 
Noyes P. 117 , 118
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 اى ن ص المخطوط ات ٬ f 13 لمخطوط ات م ن ا 13 و هذه ص ور اح دى نُ سخ العائل ة
  : William Hugh Ferrar 35 بحسب ما نشرها العالم 346 ٬ 124 ٬ 69 ٬ 13

35 A Collation of Four Important Manuscripts of the Gospels , Dublin; London : Hodges, Foster, and 
Figgis; Macmillan & Co. , 1877 , by William Hugh Ferrar, with introduction by T. K. Abbott , P. 179  
180
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 و قد وضع فريدريك سكريفنر ايضا نهاية مرقس الطويلة فى نسخته و ليس النهاية
  : 36 و هذه صور فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى نسخة سكريفنر ٬ القصيرة

36 Novum Testamentum , By F. H. A. Scrivener , P. 131 , 132
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 ق  ام فري  دريك كيني  ون م  دير الُمتح  ف ٬ و ف  ى ن  سخته ل  نص المخطوط  ة ال  سكندرية
 هذه النسخة ص درت ٬ بوضع نص نهاية انجيل مرقس الطويلة ٬ البريطانى السابق

 بأسم الُمتحف البريطانى و هى عبارة عن ت صوير لرق وق المخطوط ة ال سكندرية و
 ذه ص ور فوتوغرافي ة ل  نص ه 1909 ٬ ُتب اع بمع رض الُمتح ف و ص  درت ف ى ع ام

  : 37 نهاية مرقس الطويلة فى نسخة السير كينيون

37 The Codex Alexandrinus , (Royal MS. 1 D vvIII) , Reduced Photographic Facsimile , 1909 British 
Museum , By F. G. Kenyon , P. 44 & 45
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 اذ ي ضع ن ص النهاي ة ٬ فعل كوبر فى ُنسخته اليونانية للعهد الجديد ٬ و مثل كينيون
 : و هذه صورة غالف ُنسخته ٬ الطويلة فى ُنسخته
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 : 106 و هذه صورة النهاية الطويلة فى ُنسخته فى الصفحة رقم
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 اليون انى و الالتين ى ٬ و نجد ايضا شهادة قوية لدى ايرازموس ف ى ن سخته بن صيها
 Textus لل  نص المُ  ستلم Receptus اذ ي  ضع ن  ص النهاي  ة الطويل  ة ف  ى ن  سخته 

 و هذه صور فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة ألنجيل ٬ بنصيها اليونانى و الالتينى
  : 38 مرقس فى ُنسخته

38 Erasmus , 1516 GreekLatin New Testament , P. 115  116
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 و II f 2 ف  ى ن  سختها ل  نص مخطوط  ات العائل  ة Lake ك  ذلك العالم  ة س  يلفيا لي  ك و
 قام  ت بوض  ع ن  ص نهاي  ة انجي  ل م  رقس الطويل  ة و ل  يس ٬ المخطوط  ة ال  سكندرية

  : 39 و هذه صورة فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى نسختها ٬ القصيرة

39 Family II and the Codex Alexandrinus , the text according to Mark , By Silvia Lake Tipple , London 
1937 , P. 115  116
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 هما الشديد فى المعروفان بتطرف Westcott & Hort و حتى ويستكوت و هورت
 و ان ك انوا ق د وض عوها ٬ فقد وضعا نهاية مرقس الطويلة فى ن سختهم ٬ القراءات

 بين القوسين فهذا ال يفرق كثيرا فهذا ال يدل سوى على انها غير موجودة فى بعض
 و لكن ان يضع عالمين متطرفين للنص السكندرى بشدة مثل ٬ النسخ و هذا صحيح

 فه  ذا يؤك  د اص  الة ه  ذه ٬ الطويل  ة ف  ى ن  سختهم وي  ستكوت و ه  ورت نهاي  ة م  رقس
 و هذه ص ورة فوتوغرافي ة ل نص نهاي ة م رقس الطويل ة ف ى ٬ النهاية الطويلة بقوة

 : 40 نسختهم

40 The New Testament In The Original Greek , By Brooke Foss Westcott & John Anthony Hort , New 
York 1925 , P. 113
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 نجد بها نهاي ة 1873 اصدار عام Textus Receptus و كذلك فى النص الُمستلم
 تيك  ستس و ه  ذه ص  ور فوتوغرافي  ة ل  نص النهاي  ة الطويل  ة ف  ى ال ٬ م  رقس الطويل  ة

  : 41 ريسبتس

41 Novum Testamentum , Textus Receptus, 1873 edition: H KAINH DIAQHKH , P. 140 , 141
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 و ٬ Nestle Aland ايبرهارد االند وضع نص النهاية الطويل ة ف ى ن سخته وكذلك
 وج  ودة ب  بعض ب  ين قوس  ين فه  ذا ال معن  ى ل  ه س  وى انه  ا غي  ر م ان ك  ان ق  د وض  عه

 فعالم ة ال رفض ف ى نُ سخ العلم اء ه ى ع دم وض ع ٬ لها المخطوطات و ليس رفضه
 و ه  ذه ص  ور فوتوغرافي  ة ل  نص النهاي  ة الطويل  ة ف  ى ٬ ال  نص بالكام  ل ف  ى النُ  سخة

  : 42 ته نسخ

42 NT Greek text with critical apparatus , London : British and Foreign Bible Society , By Eberhard 
Nestle , P. 144  145
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 ف  ى ن  سخته اليوناني  ة م  ع التعليق  ات النقدي  ة ٬ و ك ذلك الع  الم ال  شهير هن  رى الف  ورد
 و ه ذه ص ور ٬ يضع نص النهاية الطويل ف ى خم س ص فحات م ن ن سخته اليوناني ة

  : 43 فوتوغرافية لنص النهاية الطويلة فى نسخته اليونانية

43 H. Alford , The Greek New Testament With A Critically Revised Text , Vol 4 , London 5th Edition , 
P. 431  435
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 Von و ام ا الع الم االلم انى هيرم ان ف ون س ودين Soden في ضع نهاي ة م رقس ٬ 
 و ٬ الطويلة اوال بين اقواس ثم يضع نص نهاية مرقس القصيرة ب ين اق واس اي ضا

 كما قلنا قبال فهذه االقواس هى ليست سوى عالم ة عل ى ع دم وج ود الن صوص ف ى
 دالل  ة عل  ى ه  ذا ه  و ان ف  ون س  ودين وض  ع ن  ص و لع  ل اكب  ر ٬ بع  ض المخطوط  ات
و هذه ص ورة فوتوغرافي ة ل نص نهاي ات م رقس ف ى ن سخة ٬ النهايتين بين اقواس

  : 44 العالم االلمانى فون سودين

44 Griechiches Neues Testament , Text mit Kurzem Apparat , Gottingen Vandenhoeck & Ruprecht 
1913 , By Hermann Freiherr von Soden , P. 110
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 وضع نهاي ة م رقس الطويل ة ف ى ن سخته اليوناني ة و BloomField و كذلك العالم
 45 . ية التى وضعها مع الترجمة الحرفية و التعليقات النص

 و مثله فعل هنرى س ويتى فوض ع ن ص النهاي ة الطويل ة ف ى ن سخته ألنجي ل م رقس
 س وى انه ا ٬ كما قلنا قبال ٬ فهذا ال يعنى ٬ اليونانية و ان كان وضعها بين االقواس

 46 . غير موجودة ببعض المخطوطات

 فأننا نج د النهاي ة الق صيرة و م ن بع دها United Bible Societies و فى نسخة
 م ع االش ارة ف ى اله امش ال ى المخطوط ات الت ى ت ضع ن ص ٬ النهاية الطويل ة نص

 و اذا دققت جيدا ستجد انه ا ُتع د عل ى االص ابع م ع ع دم االش ارة ٬ النهاية القصيرة
 و ه ذه ص ور فوتوغرافي ة ٬ الى مخطوط ات النهاي ة الطويل ة و ذل ك لكثرته ا بكثاف ة

  : 47 لنص نهاية مرقس فى هذه الُنسخة

45 The Greek New Testament With English Notes , Critical , Philological & Explanatory , Vol II , By 
Rev. S. T. Bloomfield , P. 253  255 
46 The Gospel According To St. Mark , Greek Text with Intro. Notes & Indices , 3rd Edition , By 
Henry Barklay Swete , P. 399  408 
47 The Greek New Testament , Fourth Revised Edition (1994) , United Bible Societies , P. 190  192
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 ف ى ترجمت ه لن سخة Baltimore رئ يس اس اقفة بلتيم ور ٬ و قام فرنسيس باتريك
 بوضع ن ص نهاي ة انجي ل م رقس الطويل ة ض من ٬ الفلجات الالتينية الى االنجليزية

 ال  نص االص  لى لالنجي  ل و ل  م يُ  شر ال م  ن قري  ب او بعي  د ألى ش  ك م  ن جانب  ه ح  ول
  : 48 ص فى ُنسخته و هذه صور فوتوغرافية للن ٬ اصالة هذه االعداد

48 The New Testament from The Latin Vulgate With Notes , Critical & Explanatory , 1862 Baltimore 
2nd Edition , By Francis Patrick Kenrick , P. 178  180
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 ي  ضع هن  رى س  كريفنر ن  ص خاتم  ة ٬ و ف  ى تجميع  ه ل  نص نح  و ع  شرون مخطوط  ة
  : 49 انجيل مرقس الطويلة

49 A Full and Exact Collation Of About Twenty Greek Manuscripts Of The Holy Gospels With Critical 
Introduction , London & Cambridge Univ. Press 1853 , By F. H. Scrivener , P. 80  81
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 غير ان ه يوج د مفارق ات هام ة ج دا ف ى ع دة مخطوط ات ألنجي ل م رقس عن د وج ود
  : 50 و لنبدأ ٬ النهاية و التى البد من ذكرها لشدة اهميتها

 هاي  ة الطويل  ة موج  ودة فيم  ا ال يق  ل ع  ن م  ائتى مخطوط  ة م  ن مخطوط  ات الن )  1
 Minuscules و التى يسميها علماء المخطوطات Cursive الحروف الُمتصلة

 Version L المخطوط ات )  2 ,  274  ,  Philoxenian  Syriac ت  ضع ف  ى 
  ) : تضع التالى فى نصها L ماعدا ( margin الهامش

 ف أعلّن بإيج از لل ذين ك انوا م ع أم ا ه ّن : ت التالي ة فى بعض الن سخ وج دنا الكلم ا "
 وأرس ل بواس طتهم٬ م ن بع د ه ذا٬ ظه ر ي سوع له م أي ضًا . بطرس ك ل م ا أم رن ب ه

 و ه ذا ه و " . األب دي المشرق إلى المغرب٬ اإلعالن المقّدس وغير الفاس د للخ الص
 بع د و لكنن ا اي ضا وج دنا :" و لكن تكمل المخطوط ات قائل ة ٬ نص النهاية القصيرة

 "!!! ألخ .... َوَبْعَدَما َقاَم َباِكرًا ِفي َأوَِّل اُألْسُبوِع :" الكلمات التالية " كن خائفات "

 من هنا :" بعد انتهاء العدد الثامن تقرأ الكلمات التالية 20 ٬ 300 المخطوطات )  3
 الى النهاية غير موجودة فى بعض الُنسخ و لكنها موجودة كاملة فى الُنسخ القديمة

 "!! اى نقصان بدون

 ث م " انته ى " ت ضع كلم ة " ك ن خائف ات " بعدما تصل ال ى قول ه 22 المخطوطة )  4
 و لك ن ٬ فى بع ض النُ سخ االنجي ل ينته ى هن ا :" تواصل فى حبر احمر اللون قائلة

 !! تضيف نص نهاية مرقس الطويلة ثم " .... نجد التالى ٬ فى نسخ كثيرة

 ته   اء الع   دد الث   امن ت   ضع مالحظ   ة بع   د ان 41 و 23 ٬ 34 ٬ 39 المخطوط   ات )  5
 ف  ى بع  ض :" للق ديس س  اويرس االنط اكى و الت  ى جائ ت ف  ى اح دى رس  ائله كالت الى

 ف ى ح ين ان هن اك ن سخ ٬ " و ك ن خائف ات " الُنسخ التى لدينا ينته ى االنجي ل بقول ه
 َوَبعْ  َدَما قَ  اَم بَ  اِكرًا فِ  ي َأوَِّل : اخ  رى كثي  رة ج  دا و بالتحدي  د النُ  سخ القديم  ة ت  ضع

 !!! ثم تكمل نص نهاية مرقس الطويلة " ألخ ... اُألْسُبوِع

 فى بعض النسخ هذه القطعة غير موجودة فى :" تقول 24 ٬ 374 المخطوطات )  6
 و لكنن ا وج دناها ف ى اكب ر ٬ فالنساخ ظنوا انها غريبة ع ن االنجي ل ٬ نسخنا الحالية

 ألنجيل مرقس حي ث و بالذات فى الُنسخ الفلسطينية ٬ عدد من المخطوطات القديمة
 "!! وجدنا تاريخ قيامة الرب موجود به

50 Principles of Textual Criticism , London 1848 , By J. Scott Porter , P. 455 – 460 & NestleAland 27 th 
, P. 184
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 ف ى بع ض النُ سخ :" نجد التالى بعد العدد الث امن 206 ٬ 209 . 1 المخطوطات )  7
 َوَبعْ َدَما قَ اَم : و لكن فى ُنسخ اخ رى انن ا نج د الكلم ات التالي ة ٬ االنجيل ينتهى هكذا

 !!! مل نص نهاية مرقس الطويلة ثم ُتك " ألخ ... َباِكرًا ِفي َأوَِّل اُألْسُبوِع

, 108 , 40 , 38 , 37 , 36 و هكذا فى مخطوطات كثيرة مثل 129 , 137 , 138 
 فأننا نجد مثل هذه 374 , 222 , 221 , 210 , 199 , 195 , 186 , 181 , 143

 ت شهد بأص الة النهاي ة ٬ المالحظات و المفارقات التى عرض نا مث اال عليه ا ب االعلى
 بل و تثرى البرهان الداخلى و الذى سيأتى ٬ اقدم المخطوطات و الُنسخ الطويلة فى
 !!! نقاشه الحقا

 بهذا نكون انتهينا من مناقشة مخطوط ات نهاي ة انجي ل م رقس الطويل ة و نك ون ق د
 ! رغم انف الحاقدين ٬ اثبتنا بنعمة اهللا اصالة هذه النهاية فى المخطوطات

 ريفية و نهاية اجنيل مرقس كتابات االباء و الكتب االبوك )  2

 : فيما يلى نقدم اقتباسات اباء القرون االولى من نهاية أنجيل مرقس

 َوَبْعَدَما َقاَم َباِكرًا ِفي َأوَِّل اُألْسُبوِع َظَهَر َأوًَّال ِلَمْرَيَم اْلَمْجَدِليَِّة الَِّتي َكاَن : العدد التاسع
 . َقْد َأْخَرَج ِمْنَها َسْبَعَة َشَياِطيَن

Tertullian A Treatise on the Soul 

not of one only, as in the case of Socrates' own demon; but of 
seven spirits as in the case of the Magdalene; 

965593 _ 2823 P # htm . 22  03 nf a / 03  ANF / 2 fathers / org . ccel :// http 

Constitutions of the Holy Apostles Book V 

And when He was risen from the dead, He appeared first to 
Mary Magdalene, and Mary the mother of James, then to 
Cleopas in the way, and after that to us His disciples, who 
had fled away for fear of the Jews, but privately were very 
inquisitive about Him
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 اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َواْكِرُزوا ِباِإلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة « : َوَقاَل َلُهُم : العدد الخامس عشر
 . ُكلَِّها

Tertullian An Answer to the Jews 

Again, in the Pslams, David says: "Bring to God, ye 
countries of the nations"undoubtedly because "unto every 
land" the preaching of the apostles had to "go out 

718509 _ 2113 P # htm . 19  03 anf / 03  ANF / 2 fathers / org . ccel :// http 

 : بيالطس و جاء فى الكتاب المنحول الُمسمى بأنجيل نيقوديموس او اعمال

And these signs shall attend those who have believed: in my 
name they shall cast out demons, speak new tongues, take up 
serpents; and if they drink any deadly thing, it shall by no 
means hurt them; they shall lay hands on the sick, and they 
shall be well. And while Jesus was speaking to his disciples, 
we saw him taken up to heaven 

2016857 _ 6691 P # htm . 77  08 anf / 08  ANF / 2 fathers / org . ccel :// http 

 . اْعَتَمَد َخَلَص َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدْن َمْن آَمَن َو : العدد السادس عشر

Constitutions of the Holy Apostles Book VI 

And again: "He that believeth and is baptized shall be 
saved; but he that believeth not shall be damned." 
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 و جاء فى الكتاب المنحول الُمسمى بأنجيل نيقوديموس او اعمال بيالطس المكت وب
 : فى القرن الثانى

These came to the chief priests, and said to them and to the 
people: Jesus, whom you crucified, we have seen in Galilee
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with his eleven disciples upon the Mount of Olives, teaching 
them, and saying, Go into all the world, and proclaim the 
good news; and whosoever will believe and be baptized shall 
be saved; but whosoever will not believe shall be condemned. 
And having thus spoken, he went up into heaven. 
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 و ايضا

And on this account He sent me also to you, to proclaim how 
the only begotten Son of God is coming here, that whosoever 
shall believe in Him shall be saved, and whosoever shall not 
believe in Him shall be condemned. 
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 ُيْخِرجُ  وَن ال  شََّياِطيَن ِباسْ  ِمي : َوهَ  ِذِه اآليَ  اُت َتْتبَ  ُع اْلمُ  ْؤِمِنيَن : الع  دد ال  سابع ع  شر
 . َوَيَتَكلَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة َجِديَدٍة

 : من اباء القرن الثانى يقول فى كتابه الثانى من ضد الهرطقات ناؤس القديس ايري

and conferred on those that believe in Him the power "to 
tread upon serpents and scorpions, and on all the power of 
the enemy," 
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Constitutions of the Holy Apostles Book VIII 

With good reason did He say to all of us together, when we 
were perfected concerning those gifts which were given from 
Him by the Spirit: "Now these signs shall follow them that 
have believed in my name: they shall cast out devils; they 
shall speak with new tongues; they shall take up serpents; 
and if they drink any deadly thing, it shall by no means hurt

http://www.servant4jesus.co.nr/
http://ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-77.htm
http://ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-78.htm
http://ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-59.htm


 خادم الرب فادى بين النقد و دحض النقد خاتمة انجيل مرقس

www.servant4jesus.co.nr 

them: they shall lay their hands on the sick, and they shall 
recover." 
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 ُضرُُّهْم َويَ  َضُعوَن َيْحِملُ  وَن َحيَّ  اٍت َوِإْن شَ  ِرُبوا شَ  ْيئًا ُمِميت  ًا َال َي : الع  دد الث  امن ع  شر
 . » َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلَمْرَضى َفَيْبَرُأوَن

 فى وثائق مجمع قرطاج الذى انعقد برئاسة القديس كبريانوس القرطاجنى فى القرن
 : الثالث جاء ما يلى

If, therefore, being converted, they should wish to come to 
the Lord, we have assuredly the rule of truth which the Lord 
by His divine precept commanded to His apostles, saying, 
"Go ye, lay on hands in my name, expel demons." 
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Constitutions of the Holy Apostles Book VIII 

With good reason did He say to all of us together, when we 
were perfected concerning those gifts which were given from 
Him by the Spirit: "Now these signs shall follow them that 
have believed in my name: they shall cast out devils; they 
shall speak with new tongues; they shall take up serpents; 
and if they drink any deadly thing, it shall by no means hurt 
them: they shall lay their hands on the sick, and they shall 
recover." 
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 : ثم يصرح لنا القديس ايريناؤس تصريحا خطيرا فيقول

Also, towards the conclusion of his Gospel, Mark says: "So 
then, after the Lord Jesus had spoken to them, He was 
received up into heaven, and sitteth on the right hand of 
God;
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 و ق د ك ان ٬ ناؤس عاش فى القرن الثانى الم يالدى و هنا يجب ان نشير الى ان ايري
 و 51 " القديم ة و الُمعت رف به ا " ي صفها ه و نف سه ب ـ ٬ معه نُ سخ للكت اب المق دس

 فى االصحاح االخير من ب شارته 19 عليه فشهادة ايريناؤس بأن مرقس دون العدد
 كان ت هو لدليل قوى جدا ُيثبت وجود النص فى اقدم ُنسخ الكت اب المق دس و الت ى ٬

 . لدى ايريناؤس اسقف ليون

 : و يقول العالمة ترتيليان

Tertullian On the Resurrection of the Flesh 

owever, which we have reserved for a concluding argument, 
will now stand as a plea for all, and for the apostle himself, 
who in very deed would have to be charged with extreme 
indiscretion, if he had so abruptly, as some will have it, and 
as they say, blindfold, and so indiscriminately, and so 
unconditionally, excluded from the kingdom of God, and 
indeed from the court of heaven itself, all flesh and blood 
whatsoever; since Jesus is still sitting there at the right hand 
of the Father, 
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 و ايضا يقول ترتيليان فى رسالته ضد براكسياس

"He sitteth at the Father's right hand " 
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 بأن ُنسخ ترتيليان ال يوج د به ا ن ص 52 ت و هذا يدحض ادعاءات ويستكوت و هور
 ! النهاية الطويلة النجيل مرقس

 القديس يوستينوس الشهيد ايضا استشهد بهذا النص و ايضا تاتيان السورى ال ذى
 كت ب الدياط  سرون و ه و كت  اب عب ارة ع  ن دم  ج لألربع ة اناجي  ل وض ع في  ه النهاي  ة

 ن هيبوليتس اقتبس الع ددين ُيقر ا S.P. Tregelles العالم . الطويلة ألنجيل مرقس
 53 . مرتين على االقل 19 ٬ 18

 215 ص ٬ الفصل الثامن ٬ الكتاب الخامس ٬ ترجمة القمص مرقس داود ٬ يوسابيوس القيصرى ٬ تاريخ الكنيسة 51
52 Introduction to the New Testament in the Original Greek, Notes on Select Readings , Harper & 
Brothers (New York 1882) , By Westcott & Hort , P. 37 
53 S.P. Tregelles, An Account of the Printed Text, p. 252

http://www.servant4jesus.co.nr/
http://ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-41.htm
http://ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-43.htm


 خادم الرب فادى بين النقد و دحض النقد خاتمة انجيل مرقس

www.servant4jesus.co.nr 

 و الذى عاش فى القرن الرابع Macarius Magnes احد االباء ُيدعى مكاريوس
 أن هذا النص كان محل اعت راض م ن االفالطوني ة الحديث ة و ال ذين ُوج دوا 54 يقول

 ع ابن اء ه ذه قبل هذا االب بقرنين على االق ل م ن الزم ان و ذل ك ف ى اثن اء ح واره م
 . البدعة

 القديس افراه اط الحك يم ال سريانى ال ذى ع اش ف ى الق رن الراب ع يق ول و ك ان مع ه
 الن  سخة ال  سريانية القديم  ة الب  شيتا اقت  بس النهاي  ة الُمطول  ة اي  ضا ف  ى مقال  ه ع  ن

 55 . االيمان

 و 14 القديس جي روم اي ضا و ال ذى راج ع الترجم ة الالتيني ة القديم ة يقت بس الع دد
 : ى ترجمته الفلجات و هذا نصه يضعه ف

novissime recumbentibus illis undecim apparuit et 
exprobravit incredulitatem illorum et duritiam cordis quia 
his qui viderant eum resurrexisse non crediderant 

 فى تف سيرهما للع دد Thomas Oden & Christopher Hall يقول العالمان
14 : 56 

In some copies. Jerome: In some copies, and especially in the 
Greek codices, it is written according to Mark at the end of 
his Gospel: “At length Jesus appeared to the eleven as they 
were at table.” 

 مم ا يؤك د ان االب اء اى ان جيروم يقتبس هذا النص و يق ول عن ه ف ى بع ض الن سخ
 . االوائل كان لديهم دراية واسعة بهذه القراءات

 : 57 القديس يوستينوس الشهيد يستخدم الكلمات

του λογου (of the word) 

 : و الكلمات

54 Macarius Magnes, Apocritus, caps. xvi and xxiv respectively 
55 Aphraates, Demonstration One: Of Faith, sec. xvii 
56 Ancient Christian Commentary on Scripture ACCS , P. 249 
57 Justin Martyr, Prim. Apol., 45
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εξελθοντες πανταχου εκηρυξαν (went forth and 
preached) 

 ه ذا المعن ى ل م ت رد اال ف ى و هذه الكلمات اليونانية بالتحديد التى ترجمت لتدل على
 . خاتمة مرقس لبشارته فى العدد العشرون

 58 فى حاشية الترجمة المنقحة Burgon و فيما يلى نعرض ملخصا لما قاله العالم

RV عن االباء الذين اقتبسوا من هذه النهاية الُمطولة : 

The Acta Pilati and the heretic Celsus from the third 
century; the Syriac Table of Canons, Didymus, the Syriac 
Acts of the Apostles, Leontius, PseudoEphraem, Cyril of 
Jerusalem, Epiphanius, Ambrose, Augustine (who cites them 
in several Resurrection sermons, showing its broad 
acceptance in the Western), and Chrysostom in the fourth 
century; and by Leo, Nestorius, Cyril of Alexandria, 
Patricius, Marius Mercator, Hesychius, Gregentius, Prosper, 
John of Thessalonica, and Modestus in the fifth and sixth 
centuries 

 الج   داول القانوني   ة ٬ المهرط   ق س   يلزوس م   ن الق   رن الثال   ث ٬ أعم   ال ب   يالطس
 اف  رايم ٬ ليونتي  وس ٬ اعم  ال الرس  ل ال  سريانى ٬ دي  ديموس ال  ضرير ٬ ال  سريانية
 ال  ذى ( اغ  سطينوس ٬ امبروس  يوس ٬ ابيف  انيوس ٬ كي  رلس االورش  اليمى ٬ ب سيديو

 الذى يؤك د القب ول الع ام يضع هذه النهاية الُمطولة فى عظات متعددة عن القيامة و
 كي رلس ال سكندرى ٬ نسطوريوس ٬ ليو ٬ ذهبى الفم فى القرن الرابع ٬ ) فى الشرق

 يوحن ا ٬ بروس بر ٬ جيرجنتي وس ٬ هيس شيوس ٬ ماريوس ميراكت ور ٬ باتريكيس ٬
 ). هذه االسماء االخيرة من القرن الخامس و السادس ( موديستيس ٬ التسالونيكى

 يقت بس اب اء كثي ريين م ن ق رون ُمتع ددة م ن ن ص نهاي ة ٬ ة فمن اهم اعم دة الكني س
 القديس ديديموس ال ضرير اقت بس م ن ن ص نهاي ة  : 59 انجيل مرقس الطويلة مثل

 و الق    ديس كي    رلس 61 و الق    ديس غريغوري    وس النيص    صى 60 م    رقس الطويل    ة
 63 و كذلك القديس ديونسيوس السكندرى 62 السكندرى

58 J. Burgon, The Revision Revised, p. 423 
59 http://mbsoft.com/believe/txs/mark.htm 
60 P.G., XXXIX, 687 
61 P.G., XLVI, 652 
62 P.G., LXXVI, 85 
63 P.G., X, 1272 sq
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 ل م يُ شر له ذه النهاي ة ٬ كمث ال ٬ س ال سكندرى و ان كان البعض يقولون ان اكليمن د
 فنقول لهم ان اكليمندس السكندرى بالمث ل ل م يُ شر ال م ن قري ب ٬ ُمطلقا فى كتاباته

 !!! وال من بعيد الى االصحاح االخير من بشارة متى ايضا

 فه  ل ه  ذا يعن  ى ان االص  حاح االخي  ر م  ن ب  شارة مت  ى غي  ر اص  يل اي  ضا ف  ى ال  وحى
 ! ال و نتحدى من يخالفنا المقدس؟ بالتأكيد

 تكل م ٬ الذى يدعى البعض عنه انه لم ُيشر ال ى نهاي ة انجي ل م رقس ٬ اوريجانيوس
 و بروس متزجر يقول ان 64 من االصحاح االخير من مرقس 17 عما جاء فى العدد

 بق در م ا ان ه ك ان ٬ اوريجانيوس لم يكن ُمكثرًا من اس تخدام انجي ل الق ديس م رقس
 . 65 م بقية البشارات ُمكثرًا من استخدا

 Baylor بجامعة ب ايلور استاذ العهد الجديد Sharyn Dowd و قد اكد هذا العالم
 ٬ اوريج    انيوس ٬ ان النهاي    ة الطويل    ة ش    هد عليه    ا اكليمن    دس :" حينم    ا ق    ال

 . 66 " يوسابيوس و جيروم

 و ال ى 67 ف ى كتاب ه التقلي د الرس ولى 18 القديس هيبوليتوس يشير كذلك ال ى الع دد
 . 68 فى كتابه عن المسيح و ضد المسيح 19 دد الع

 الاله وت الواح د :" و القديس ابيفانيوس اسقف سالميس يقول عن السيد الم سيح
 و جل س ف  ى ال  سماء عل ى يم  ين اهللا عل  ى ع رش ج  الل ملك  ه ٬ ن ال التمجي  د االعظ  م

 من نص خاتمة انجي ل 19 و فى هذا االقتباس اشارة واضحة الى العدد . 69 " االبدى
 !! الطويلة مرقس

 Gregory و اح د االب اء يُ دعى Thaumaturgus و ع اش ف ى الق رن الثال ث و 
 اثن  ى ع  شر مقال  ة ف  ى كت  ب م و ق  د ك  ان تلمي  ذا ألوريج  انيوس 270 تن  يح ف  ى ع  ام

 و جل س ٬ و ه و ق د ارتف ع ال ى ال سماء :" و فى المقالة الثاني ة ع شر ق ال ٬ االيمان
 اولهم  ا ان  ه يع  رف ه  ذه ٬ االب ش  يئين و ف  ى اقتب  اس ه  ذا . 70 " عل  ى يم  ين اهللا االب

 و ثانيهم  ا ه  و ان معرف  ة ه  ذا االب ٬ الخاتم  ة تقلي  ديا ك  أب ع  اش ف  ى الق  رن الثال  ث
 يؤك د بق وة ان اوريج انيوس ٬ لخاتمة انجيل مرقس مع كون ه تلمي ذا الوريج انيوس

 ! ُمعلمه كان يعرف هذه الخاتمة تماما

64 Against Celsus 7:17 
65 New Testament Textual Studies , Vol 8 , References in Origen to Variant Readings , P. 101 
66 Reading Mark: A Literary and Theological Commentary on the Second Gospel , Smyth & Helwys 
Publishing 2000 , By Sharyn E. Dowd , P. 169 
67 Apostolic Tradition 32:1 
68 On Christ and Antichrist , 46 
69 Panarion 5 : 2 
70 www.ccel.org/fathers2/ANF06/anf0618.htm
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 فن رد بيس القيصرى نهاي ة م رقس اما قوانين يوسابيوس و التى لم يضع فيها يوسا
 و 154 جاء فى مخطوطة سيريانية محفوظة فى الفاتيكان تحت رق م ٬ عليها قائلين

 به   ا تف   سير ألنجي   ل مت   ى ل   شخص يُ   دعى ٬ تع   ود ال   ى الق   رن الث   امن الم   يالدى
 ج اء ف ى ه امش ٬ م 790 و ال ذى م ات ف ى ع ام Be’eltan غريغوريوس من بل دة

 و ج    اء ف    ى ه    ذا ٬ ن    سيوس اب    ن ال    صليبى ه    ذه المخطوط    ة تعلي    ق بأس    م دي
 حمل على عاتقه بأن يقرر قوانين االنجيل ٬ يوسابيوس الذى من قيصرية :" التعليق

 و هو يشير فيها الى Carpianus و هى معروفة لدينا من رسالته الى كاربيانس ٬
 مثلما اشرنا 71 امونيوس ايضا كتب االنجيل الذى هو من االربعة ٬ اتفاق االنجيليين

 و رأوا ان هناك قراءات ُمختلفة ٬ و حينما اتوا الى سرد احداث قيامة المسيح ٬ بًال ق
 و ابن ص ليبا ه ذا ع اش ف ى الق رن الث امن و م ن . 72 " أنهوا عملهم بدونها ٬ للنص

 فيرد ردًا بالغا عل ى االدع اء ب أن يوس ابيوس ل م ٬ اصحاب التراث العربى المسيحى
 ا ان م ا ادع اه الف ورد ق ائال ع ن يوس ابيوس ان ه كم ! ُيكمل قصة القيامة فى قوانين ه

 هو قول ك اذب و مح ض 73 " أقر بان الخاتمة غير موجودة فى مخطوطات كثيرة :"
 . 74 افتراء و رد عليه جون دين برجون فى كتابه حول خاتمة مرقس و اثبت بطالنه

 فيظه ر م ن نق ل يوس ابيوس ٬ اما عن القديس ايريناؤس و الذى تكلمن ا عن ه س ابقا
 اذ يق ول يوس ابيوس ن اقال ع ن ٬ ان ه يع رف ن ص النهاي ة تمام ا ٬ ه لعدة عبارات عن

 حت   ى ان ال   ذين ٬ ف   البعض يخرج   ون ال   شياطين يقين   ا و باقت   دار :" 75 ايرين   اؤس
 يتطه   رون م   ن االرواح ال   شريرة يؤمن   ون ف   ى غال   ب االحي   ان و ين   ضمون ال   ى

 الى ان نصل " ألخ ... و االخرون يشفون المرضى بوضع االيدى " ٬ " ألخ .... الكنيسة
 من المستحيل ان ُنعدد المواهب التى قبلتها الكنيسة فى كل الع الم بأس م :" الى قوله

 و هى نفس المواهب التى نالها التالميذ من ال رب ي سوع الم سيح ". يسوع المسيح
 !!! 18 – 17 : 16 قبل صعوده مباشرًة فى انجيل القديس مرقس

 ملطى بعض االستشهادات االبائية لنص و نقتبس من تفسير القمص تادرس يعقوب
 : 76 خاتمة انجيل مرقس الطويلة و بعض التفاسير لبعض نصوصها

 إن أردت  م أن تج  دوه٬ فال  شمس ق  د أش  رقت اآلن٬ : يق  ول الق  ديس أمبروس  يوس  1
 تعالوا مثل هؤالء النسوة٬ بمعنى ليته ال يكون ف ي قل وبكم ظ الم ال شر٬ ألن ش هوات

 من كان في قلب ه ظ الم م ن ه ذا الن وع ال يع اين . هي ظالم الجسد واألعمال الشريرة
 انزع  وا الظ  الم م  نكم ي  ا إخ  وة٬ أي . الن ور وال ي  درك الم  سيح٬ ألن الم  سيح ه  و ن  ور

انزعوا عنكم كل الشهوات الخاطئة واألعمال الشريرة٬ وليكن لكم الطيب الحلو٬ أي
 . كتاب اخر مثل كتاب الدياتسرون الذى لتاتيان كاتبه هو شخص ُيدعى امونيوس 71

72 Tatian’s Diatessaron , 1994 by E.J. Brill, The Netherlands , By William L. Petersen , P. 59 – 60 & 
Dean Payne Smith's Cat. of Syrr. MSS. p. 411 
73 Alford, Greek New Testament , P. 433 
74 Last Twelve Verses Of The Gospel According To St. Mark Vindicated , Oxford and London 1871 , 
By John Burgon , P. 40 

 7 : 5 تاريخ يوسابيوس 75
307  303 ص ٬ القمص تادرس يعقوب ملطى ٬ من تفسير و تأمالت اآلباء االوليين ٬ تفسير انجيل مرقس 76
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 : 141 م  ز " ( امك لت  ستقم ص  التي ك  البخور ق  د : " ال  صالة بغي  رة٬ ق  ائلين م  ع المرت  ل
 إن أردت  م أن تع  اينوا ال  رب وت  أتوا إل  ى بي  تكم ال  سماوي يل  زمكم ت  رك ال  شر )... 2

 . مثابرين على الثبات في الصالح الذي بدأتم إياه

 عن  دما اقت  رب ال  رب م  ن الرس  ولين ل  م يك  ن لهم  ا : [ يق  ول الق  ديس أغ  سطينوس  2
 لقد فقدوا اإليمان ولم يع د . .. لم يصدقا أنه قام٬ أو أنه يمكن ألحد أن يقوم ... اإليمان

 كان ت . موتى مع الحّي٬ أمواًتا مع الحياّة : كانا يمشيان معه في الطريق ... لهم رجاء
 .] تمشي معهما٬ غير أن قلبيهما لم يكون ينبضان بالحياة " الحياة "

 ك ل " بمعن ى " ك ل الخليق ة " يمك ن أن تفه م ): [ الكبي ر ( يقول البابا غريغوريوس  3
 "] األمم

 أعط اهم ك ل : [ 18 ل القديس أمبروسيوس مفسرا عطاي ا الم سيح ف ى الع دد يقو  4
 .] شيء٬ لكن ال نلمس في هذه العطايا قوة إنسان بل نعمة اهللا هي العاملة

 ل نالحظ أن : [ على صعود ال سيد الم سيح ق ائًال ) الكبير ( يعلق البابا غريغوريوس  5
 الق  ديس محت  اج إل  ى ع  ون إيلي ا قي  ل عن  ه أن  ه ارتف  ع ف  ي مركب  ة ليظه  ر أن اإلن  سان

 لكننا ال نق رأ ع ن مخل صنا أن ه ص عد بواس طة مالئك ة أو مركب ة٬ ف إن ال ذي ... غيره
 كان أخنوخ الذي ُنقل وإيليا الذي أرتفع إلى ... صنع كل شيء بسلطانه هو فوق الكل

 كانا بالنسبة له معلنين عنه وشاهدين لصعوده٬ واحد . السماء رمزين لصعود الرب
 واآلخ  ر تح  ت الن  اموس٬ حت  ى ي  أتي ذاك ال  ذي يق  در بح  ق أن ي  دخل قب  ل الن  اموس

 .] السماء

 ال نفه  م جلوس  ه ": [ يم  ين اهللا " يق  دم لن  ا الق  ديس أغ  سطينوس تف  سيًرا لتعبي  ر  6
 بمعنى جلوس أعضائه الجسدية كما لو أن اآلب عن اليسار واالبن عن اليمين٬ إنما

 ٬ لكي ) ممثل البشرية ( ونه إنساًنا نفهم اليمين بمعنى السلطان الذي قبله من اآلب بك
 تعن   ي " يجل   س " ف   إن كلم   ة . ي   أتي وي   دين٬ ذاك ال   ذي ج   اء أوًال لك   ي ُيحك   م علي   ه

 كما نقول عن إنسان أنه جلس في هذه األرض ثالث سنوات٬ هك ذا ن ؤمن " يسكن "
 أن المسيح يسكن عن يمين اآلب٬ إذ هو مطّوب ويسكن ف ي الطوباوي ة الت ي ت سمى

 .] يمين اهللا

 الرتمجات )  3

 ك  ذلك ٬ ن ص نهاي ة انجي  ل م رقس الطويل  ة موج ود ف  ى مئ ات الترجم  ات االنجليزي ة
!!! موجود فى جميع الترجمات العربية
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  : من الترجمات العربية الموجود بها نص النهاية الطويلة

 SVD ترجمة سميث فانديك

 JAB الترجمة اليسوعية الحديثة

 GNA ترجمة االخبار السارة

 العربية المشتركة الترجمة

 الترجمة الكاثوليكية

 الترجمة البوليسية

 الترجمة العربية الُمبسطة

 الترجمة التفسيرية لكتاب الحياة

 نص نهاية نسرد االتى من الترجمات التى تحتوى على ٬ و من الترجمات االنجليزية
  : مرقس الطويلة

A Conservative Version 

AnalyticalLiteral Translation 

Amplified Bible 

Complete Jewish Bible 

Holman Christian Standard Bible 

New American Standard Bible Study Set 

Good News Translation 

DouayRheims Bible
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International Standard Version 

King James Version 

Literal Translation of the Holy Bible 

Modern King James Version 

English Majority Text Version 

Young's Literal Translation 

James Murdock New Testament 

Darby Bible 

Revised Version 

Revised Standard Version 

Bishops' Bible 

Geneva Bible 

Common Edition New Testament 

Hebrew Names Version 

Israeli Authorised Version 

King James Bible Clarified NT 

King James 21st Century Version 

Lamsa Complete Bible

http://www.servant4jesus.co.nr/


 خادم الرب فادى بين النقد و دحض النقد خاتمة انجيل مرقس

www.servant4jesus.co.nr 

The Message 

New Century Version 

New International Readers Version 

New International Version 

New International Version UK 

New Living Translation 1996 

New Life Version 

New Revised Standard Version 

Twentieth Century New Testament 

Third Millenium Bible 

Moffatt NT 

Todays New International Version 

Wesley's NT 1755 

Willams New Testament 

Wycliffe NT 

Webster Bible 

NET Bible 

Tyndale Holy Bible 

The Scriptures
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Etheridge Bible 

Complete Apostles' Bible 

 نج  د ق  وال هام  ا ح  ول النهاي  ة ESV و ف  ى حاش  ية الترجم  ة االنجليزي  ة القياس  ية
 أم ا ه ّن : مخطوطة التينية واحدة تضع بعد العدد الثامن اّالتى :" القصيرة اذ تقول

 بعد هذا٬ ظهر يسوع لهم أيضًا . فأعلّن بإيجاز للذين كانوا مع بطرس كل ما أمرن به
 وأرس  ل بواس  طتهم٬ م  ن الم  شرق إل  ى المغ  رب٬ اإلع  الن المق  ّدس وغي  ر الفاس  د

 !!!! و هذا هو نص النهاية القصيرة 77 ." األبدي للخالص

 و الكثي  ر م  ن الترجم  ات االخ  رى و الت  ى تحت  وى عل  ى ن  ص نهاي  ة م  رقس الطويل  ة
  : يمكنك مراجعتها على الرابط التالى

http://www.biblegateway.com 

77 Enternational Standard Version , Entry for footnot of V. 19 , Electronic Edition.
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 الفصل الثانى الفصل الثانى

 الربهان الداخلى الربهان الداخلى
 اذا نظرنا ال ى الع دد الث امن و ال ذى ُيفت رض بح سب م زاعم النق اد ه و نهاي ة انجي ل

 ٬٬٬ " ألنه " اننا نجد ان النص ينتهى بكلمة ٬ مرقس الحقيقية

καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αυ ̓τὰς 
τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ 

kai ephobounto gar 

 ! و هذا مستحيل لكاتب عادى و ليس لمرقس البشير الذى يكتب كلمة اهللا

 عي ة لألنجي ل ال ت  صلنا و م ن هن ا تأك د للعلم اء ان هن اك س  بب م ا جع ل النهاي ة الطبي
 ان مرقس لم يستطع أكمال نهاية بشارته بسبب األضطهاد الواقع فى : ألسباب منها
 . او ان تكون حدثت له حادثة منعته من أكمال ٬ ذلك الزمان

 الدكتور القس فهيم عزيز األستاذ بكلية الالهوت األنجيلي ة ف ى مدخل ه للعه د الجدي د
 : يقول

 لماء أنه نهاية اإلنجيل ال يصلح أن يك ون نهاي ة ٬ فالترجم ة الذي يظن الع 8 العدد "
 و ال يعقل أن ينته ي كت اب هك ذا٬ ول يس ذل ك فق ط٬ " ألنه " الحرفية له تنتهي بكلمة

 بل كيف يمكن لمرقس وهو اإلنجيلي الذي يظهر رس الة اإلنجي ل ف ي أول كتاب ه وأن
 إن – هن كن خائف ات ملكوت قد جاء بنهي هذا الكتاب نفسه بوصف حالة النساء بأن

 وعلي ه ذا األس اس ينته ي الدارس ون إل ي النتيج ة المنطقي ة . المنطق  ال يقبل ذلك
 بأن مرقس لم يترك إنجيله هكذا ٬ ال بد و أنه كتب له نهاية و لكنها فقدت ل سبب م ا
٬ 8 كأن قطعت الورقة أو تشوهت الكتابة ٬ وإال فأن مرقس عندما و صل إلى الع دد
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 إن ك ل ش ئ ج ائز إال أن ينته ي اإلنجي ل بنهاي ة . منعت ه ع ن التكمل ة حدثت له حادثة
 78 " 8 عدد

 : 79 فيقول Norman Perrin و يؤكد هذا ايضا العالم

All modern translations properly relegate these endings to 
the margin. Moreover, 16:8 ends with a conjunction, gar 
(kai ephobounto gar), and this is a barbarism not to be 
found at the end of any other Greek book known to us 

 ينته ى بح رف 8 الع دد ٬ جميع المترجمين الجدد يحيلون هذه النهاية الى الهامش "
 و ه  ذه همجي  ة و ع  دم ف  صاحة الت  ى ال نج  دها ف  ى نهاي  ة اى كت  اب يون  انى ٬ عط  ف
 " نجده

 : 80 السباب التى افترضها العلماء و فيما يلى نعرض بعض ا

 مرقس ينهيه ) 1:10 ( أوال٬ يبدو غير محتمل بأّن٬ بعد أن بدأ اإلنجيل بمقدمة جريئة
 نظ  را ف ي مركزي ة ي سوع ف  ي كاف ة أنح اء اإلنجي  ل٬ ). 16:8 ( عل ى مالحظ ة الخ وف

 . واحد يتوّقع وظهور السيد المسيح القائم بدال من فقط إعالن إحيائه

 رة فق إنجيل مرقس في الخالصة الواسعة إلى نمط وع ظ الكني سة المبّك الثانية٬ يتوا
 يب دو منطق ّي ب أّن واح د ال ذي . 16:8 ف ي ة ر ي ق ص ال نهاي ة ما ع دا ال ) يرى كيريجام (

 صاغ إنجيال على طول خط وط وع ظ أح د الم سحّيين األوائ ل م ا ك ان س يحذف مي ّزة
 ). 26  15:3 . كور 1 ( مركزية مثل القيامة

 بكّ ر ك ان م ستاء م ن يشهد بأّن التقلي د الم ) vv. 920 ( التالية األطول ة نهاي ثالثا٬ ال
 . رقس لم نهاية القصيرة ال

 استشهاد بطرس فى روما و احتم ال ان يك ون است شهد م رقس مع ه هن اك و ٬ رابعا
 81 ذلك ضمن برنامج نيرون للقضاء على مسيحى روما كما يذكر تاسيتوس المؤرخ

 . ابة السطور االخيرة من انجيله و من ذلك لم يتمكن مرقس من كت

 من ه ف ي مظ اهر ٬ يغادر ) رى إنجيال ت ( عادة متى و لوقا٬ كال الذي يتبع تقرير أخيرا٬
 تقترح هذه األسباب بأّن ٬ بطريقة ما ة مرقس  معيوب تكن نهاية انجيل القيامة ما لم

 231 المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز ٬ ص 78
79 The New Testament  An Introduction  Proclamation and Parenesis, Myth and History, Norman 
Perrin, page 161 
80 Check Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, p. 801 
81 Tacitus , Annals 15:44
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  9 ألي سبب كان وتلك اآلي ات ة األصلي ت ليس ) 16:8 في ( لمرقس ة ر ي قص ال نهاية ال
 االيات التى ُفقدت او تل ك الت ى ل م ي ستطع م رقس إضافة تالية جّهزت للتعويض 20

 . كتابتها

 : يقول القس عزيز فهيم

 بخصوص مريم المجدلية كأنها ) 9 ع ( إن من يدقق الدراسة فإنه يدهش لما بيديه "
 ذكرت للمرة األولي ف ي اإلص حاح ألن ه يح اول التعري ف به ا ف ي نف س الوق ت ال ذي

 في الع دد األول عل ي أنه ا شخ صية معروف ة و ال تق ل ف ي ذل ك ع ن م ريم أم يذكرها
 82 " يعقوب و سالومة

 و – فما الداعي للحديث عن مريم المجدلية و التعريف بها ٬ و عن دنا ح دث القيام ة
 ال ذي ي  شغل فك ر الكات  ب و الق ارئ أي  ضًا٬ خ صوصًا أن الن  سوة سَ  معن – ه و األه  م

 وهٌ  ن ف  ي حي  رة و خ  وف و ه  ن أي  ضًا ل  م ي  رون بقيام  ة ال  رب م  ن ب  ين األم  وات
 َفَخَرْجَن َسِريًعا َوَهَرْبَن ِمَن اْلَقبْ ِر٬ َألنَّ الرِّعْ َدَة 8 . " المصلوب القائم من بين األموات

 ٬ فالحال  ة 8:16 م  ر ." َولَ  ْم َيُقلْ  َن َألحَ  ٍد شَ  ْيًئا َألنَّهُ  نَّ كُ  نَّ َخاِئفَ  اٍت . َواْلَحيْ  َرَة َأخَ  َذَتاُهنَّ
 ال ت  سمح للح  ديث ع  ن أي ش  خص س  وي القيام  ة والق  ائم المنت  صر عل  ي النف  سية
 . الموت

 ويرجع للقرن الثانى وقد وجدت ن سخه من ه ف ى كتاب ُمزور منحول ٬ انجيل بطرس
 يخبرن  ا ق  صة ٬ م وه  و ف  ى متح  ف الق  اهره اآلن 1887 – 1886 أخم  يم ف  ى ش  تاء

 نفس محاور ٬ القيامة كما هى بمضمون و جوهر نص القيامة كما فى انجيل مرقس
  : 83 كاّالتى ٬ زيارة المريمات الى القبر و التى جائت بالنهاية الطويلة لمرقس

 خوف ًا . وباكر فى صباح يوم الرب ذهبت م ريم المجدلي ه وه ى تلمي ذه لل رب 50:12
 م ن اليه ود ألنه م ك انوا متق دين بالغ ضب٬ وألنه  ا ل م تفع ل عن د قب ر ال رب م ا كان  ت

 لموتى الذين يحبونهم أه وأخذت معها ص ديقاتها وج ئن إل ى النساء تريد أن يعملنه ل
 عل  ى ال  رغم م  ن أنن  ا ل  م : وخف  ن أن ي  راهن اليه  ود وق  الوا 52 القب  ر حي  ث وض  ع٬

 53 . نستطع أن نبكى وننوح فى اليوم الذى ص لب في ه٬ فلنفع ل ذل ك اآلن عل ى قب ره
 ونجلس ولكن من سيدحرج لنا الحجر الذى ُوضع على باب القبر٬ إذ يجب أن ندخل

 وإذا ل م . ونخ شى أن يران ا أح د . ألن الحجر ك ان عظيم ًا 54 بجانبه ونفعل ما يجب؟
 دعونا على األقل٬ نضع على باب ه م ا أح ضرناه ل ذكراه ولنب ك نستطع أن نفعل ذلك٬

 . وننوح حتى نعود إلى البيت ثانيه

 230 الدكتور القس فهيم عزيز ٬ ص  المدخل إلى العهد الجديد 82
 القس عبد ٬ الكتب المسماه بأناجيل الطفولة واالالم ٬ الجزء االول ٬ ) كيف كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟ ( ابو كريفا العهد الجديد 83

169  168 ص ٬ المسيح بسيط ابو الخير
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 ف ى فذهبن ووجدن القبر مفتوحًا وأقتربن ووقف ن ورأي ن هن اك ش ابًا جال سًا 55:13
 من أين أتيتن؟ من تطلبن؟ 56 المعًا فقال لهن وسط القبر جميًال والبسًا رداء أبيض

 وإذا ل م ت صدقن قف ن ف ى ذل ك المك ان وأنظ رن . لقد ق ام وذه ب " أتطلبن الذى صلب
 . ألن ه ق ام وذه ب هن اك حي ث ُأرس ل . الموضع الذى كان يرقد فيه٬ ألنه ليس هو هن ا

 . ثم هربت النسوه خائفات 57

 ه النصوص تتشابه بدرجة كبي رة ج دا م ع م ضمون م ا ج اء ف ى نهاي ة م رقس و هذ
 !!! الطويلة حول قصة القيامة

  : 16 جاء فى الفقرة " اعمال يوحنا " و فى كتاب غنوسى منحول اسمه

 فلن يقدر السم على ان ٬ فاذا ناديت ألسم الرب الهى ٬ فاذا اعطيتنى السم ألشربه "
 و ف ى ... 84 " و معلمنا حققها بأمثلة و اعمال عجيب ة هذه الكلمات ربنا " ٬ " يؤذينى

 . من نص النهاية الطويلة 20 و 17 هذا اشارة قوية جدا لنص االعداد

 ف  أن ٬ كم  ا رأين  ا ف  ى دراس  ة البره  ان الخ  ارجى عل  ى اص  الة ه  ذه النهاي  ة الطويل  ة
 ف  ى بع  ض الن  سخ ه  ذه القطع  ة غي  ر موج  ودة ف  ى :" تق  ول 24 ٬ 374 المخطوط  ات
 و لكنن ا وج دناها ف ى اكب ر ٬ فالنساخ ظنوا انها غريبة ع ن االنجي ل ٬ لية نسخنا الحا

 و بالذات فى الُنسخ الفلسطينية ألنجيل مرقس حي ث ٬ عدد من المخطوطات القديمة
 و لع ل ه ذا يوض ح لن ا ش ىء ه ام و ه و ان ٬ " وجدنا تاريخ قيامة الرب موج ود ب ه

 ة حينما رأوا اختالفا ف ى اس لوب ُنساخ المخطوطات الغير موجود بها النهاية الطويل
 و ه  ذا ُيف سر لن  ا ٬ ال صياغة لنهاي ة م  رقس الطويل ة ق رروا وض  ع النهاي ة الق صيرة

 . سبب اختفاء النهاية الطويلة فى بعض الُنسخ

 ان الحلين المقبولين ألختالف االسلوب فى االصحاح االخير من " 85 ماكلير و يقول
 اتمام االنجيل بالشكل الذى اس تقر علي ه اما ان مرقس منعه من ٬ انجيل مرقس هما

 او ٬ و هو الرأى الذى يتفق عليه الجميع االن ٬ سابقا فى ذلك الوقت و اكمله الحقا
 و ك ان ذل ك ٬ سريعا ان لم يكن فى نفس وقت انته اء م رقس ٬ انها ُاضيفت بيد ّاخر

 ". قبل نشر االنجيل نفسه

  : ثة امور خالصة ما وصلنا له حتى االن هو ثال

 النهاية الُمطولة هى نهاية قانونية موجودة فى اقدم المخطوطات و الترجمات )  1

84 The Apocryphal New Testament:Translation and Notes , Oxford: Clarendon Press 1924 , By M.R. 
James , P. 228 
85 The Gospel According to St. Mark , Cambridge , 1902 The University Press, By G. F. Maclear , P. 
16
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 اباء الكنيسة االولى اقتبسوا منها كثيرا على اختالف االزمنة التى عاش وا فيه ا )  2
 بدا من يوستينوس و ايريناؤس الى اباء القرن السادس

 كاتب من العدد التاسع اسلوب الكاتب حتى العدد الثامن مختلف عن اسلوب ال )  3

 يستحيل ان يكون مرقس قد ترك أنجيله هكذا اال لظرف طارىء او امر ما حدث )  4
 له منعه تماما من أكماله بشارته

 غير ان هناك شيئا هام ا يج ب ان ت نتع رض ل ه ح ول البره ان ال داخلى عل ى أص الة
 فى نهاية انجي ل رسولية و قانونية نهاية انجيل مرقس و هو ان االلفاظ الُمستخدمة

 و ٬ مرقس هى الفاظ مرقسية مئة ف ى المئ ة و ج اء ذكره ا كثي را ف ى انجي ل م رقس
  : لنأخذ امثلة على هذه االلفاظ

ἀνίστημι 

 : 1 ٬ 14 : 27 ٬ 10 : 42 ٬ 9 : 14 ٬ 5 : 2 فى انجي ل م رقس ف ى جاء بمشتقاته
57 ٬ 3 : 26 ٬ 9 : 31 ٬ 10 : 34 ٬ 12 : 23 ٬ 12 : 25 ٬ 10 : 50 ٬ 8 : 31 ٬ 
 ! 9 : 16 و اخيرا فى 35 : 1 ٬ 60 : 14 ٬ 34 : 10

Κλαίω 

 : 16 و اخيرا فى 72 : 38 ٬ 14 : 39 ٬ 5 : 5 جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى
10 ! 

Κηρύσσω 

 12 ٬ : 38 ٬ 6 : 39 ٬ 1 : 7 ٬ 1 : 4 ٬ 1 : 1 جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس ف ى
 و اخي       را 20 : 5 ٬ 45 : 1 ٬ 10 : 13 ٬ 36 : 7 ٬ 14 : 1 ٬ 20 : 16 ٬ 9 : 14

 15 : 16 جاء فى

εὐαγγέλιον 

 : 10 ٬ 14 : 15 ٬ 13 : 14 ٬ 1 : 1 ٬ 1 : 1 جاء بمشتقاته فى انجي ل م رقس ف ى
 15 : 16 و اخيرا جاء فى 29 : 10 ٬ 35 : 8 ٬ 9

Βαπτίζω
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 39 : 38 ٬ 10 : 9 ٬ 10 : 8 ٬ 1 : 5 ٬ 1 : 1 جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس ف ى
 16 : 16 و اخيرا جاء فى 4 : 7 ٬ 14 : 6 ٬ 8 : 1 ٬ 4 : 1 ٬

σημεῖον 

 : 22 ٬ 16 : 4 ٬ 13 : 12 ٬ 13 : 11 ٬ 8 : 8 جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى
 20 : 16 و اخيرا جاء فى 17

Σώζω 

 31 ٬ : 20 ٬ 15 : 13 ٬ 13 : 26 ٬ 13 : 10 جاء بمشتقاته فى انجيل م رقس ف ى
 و 23 : 5 ٬ 52 : 10 ٬ 56 : 6 ٬ 34 : 5 ٬ 28 : 5 ٬ 30 : 15 ٬ 35 : 8 ٬ 4 : 3

 16 : 16 اخيرا جاء فى

οὐρανός 

 : 11 ٬ 10 : 34 ٬ 8 : 41 ٬ 7 : 11 ٬ 6 : 1 جاء بمشتقاته فى انجي ل م رقس ف ى
21 ٬ 11 : 25 ٬ 11 : 26 ٬ 11 : 30 ٬ 11 : 31 ٬ 13 : 25 ٬ 13 : 27 ٬ 13 : 
 19 : 16 و اخيرا جاء فى 32 : 4 ٬ 4 : 4 ٬ 10 : 1 ٬ 62 : 14 ٬ 32 : 13 ٬ 31

Δεξιός 

 36 ٬ 14 ٬ 62 ٬ : 40 ٬ 12 : 37 ٬ 10 : 10 جاء بمشتقاته فى انجيل م رقس ف ى
 19 : 16 و اخيرا جاء فى 5 : 16 ٬ 27 : 15

Χείρ 

 : 3 ٬ 7 : 2 ٬ 7 : 5 ٬ 7 : 2 ٬ 6 : 23 ٬ 6 : 5 جاء بمشتقاته فى انجيل مرقس فى
5 ٬ 8 : 23 ٬ 8 : 25 ٬ 9 : 31 ٬ 9 : 43 ٬ 10 : 16 ٬ 14 : 41 ٬ 14 : 46 ٬ 1 
: 31 ٬ 1 : 41 ٬ 3 : 1 ٬ 3 : 3 ٬ 3 : 5 ٬ 5 : 41 ٬ 7 : 32 ٬ 8 : 23 ٬ 9 : 27 ٬ 
 18 : 16 و اخيرا جاء فى 43 : 9

έ̓χω
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 : 17 ٬ 4 : 15 ٬ 4 : 19 ٬ 3 : 17 ٬ 2 : 2 ج  اء بم  شتقاته ف  ى انجي  ل م  رقس ف  ى
23 ٬ 4 : 40 ٬ 6 : 18 ٬ 6 : 36 ٬ 6 : 38 ٬ 7 : 16 ٬ 8 : 2 ٬ 8 : 5 ٬ 8 : 16 ٬ 
8 : 17 ٬ 9 : 50 ٬ 10 : 21 ٬ 10 : 23 ٬ 11 : 22 ٬ 11 : 25 ٬ 2 : 10 ٬ 3 : 
 18 : 16 و اخيرا جاء فى 17 : 30 9 : 3 ٬ 29 : 3 ٬ 26 : 3 ٬ 22

 الى ان الفاظ نهاية مرقس الطويل ة ه ى مرق سية نصل من هذه المالحظات السريعة
 بشكل كبير جدا و قد جاء ذكر الفاظ كثيرة منها فى ط ول انجي ل م رقس و عرض ه و

 . قد ذكرنا امثلة بسيطة لهذه االلفاظ المرقسية باالعلى

 فقد ذهب بعض العلماء الى رأى اخر غير ما كتبناه حول البره ان ٬ و بناء على هذا
 ٬ ان مرقس كان يكتب بشارته بحسب تعليم بطرس الشفهى بالروح و هو ٬ الداخلى

 و كان بطرس ق د وص ل ف ى اخ ر عظات ه ال ى ع رض خ وف المريم ات و ك ان ين وى
 ث  م است  شهد بط  رس او سُ  جن فأكم  ل م  رقس نهاي  ة االنجي  ل ٬ س  رد ت  اريخ القيام  ة

 . بحسب رؤيته هو و صياغته هو و هذا يفسر اختالف االسلوب

 ى يعتمد باالولى على ان انجيل مرقس ل م يك ن س وى تعل يم بط رس غير ان هذا الرأ
 ال  شفهى ال  ذى الق  اه عل  ى الجم  وع و ق  د ج  اء ه  ذا ال  رأى ف  ى كتاب  ات االب  اء اال ان

 و لكنى ال 86 دراسات حديثة كثيرة ترفض هذا الرأى و قد فندته و اثبتت عدم صحته
 كنى اعرضه امامك لعل استطيع ان ارفض هذا الرأى و ال استطيع كذلك ان اقبله و ل

 ! هذا الرأى يفيدك

 فكنيستنا االرثوذكسية ترفض ان يكون انجيل مرقس مجرد تعليم بطرس ال شفهى و
 قد قام قداسة البابا شنودة الثالث بعمل فصل كامل فى كتابه عن مارمرقس الرس ول

 فى الوقت نفسه تؤمن الكنيسة الكاثوليكية ب أن انجي ل م ارمرقس ٬ لينفى هذا القول
 ك  ان عب  ارة ع  ن تعل  يم بط  رس ال  شفهى نق  ال ع  ن اق  وال بابي  اس الت  ى نقله  ا عن  ه

 و علي ه ف ال اس تطيع ان اتقب ل ه ذا ال رأى و ال اس تطيع ان ارف ضه ب ل ٬ يوسابيوس
 ! اتركه لك انت لتحدد رأيك بنفسك

 موريس . د ٬ المدخل الى العهد الجديد 33 ٬٬٬  26 ص ٬ البابا شنودة الثالث ٬ ناظر االله  مرقس الرسول : كمثال انظر 86
91  88 ص ٬ تاوضروس
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 كاتب نهاية أجنيل مرقس كاتب نهاية أجنيل مرقس
 ان كاتب هذه النهاية هو ل يس أستطيع ان اقول انه يوجد اجماع بين الدارسين على

 و أن اريستون احد السبعين رس ول ه و كات ب ٬ مرقس لما بيناه من اسباب باالعلى
 . هذه النهاية

 : 87 تقول دائرة المعارف الكتابية

 ص  حاح م  ا يخ  تص ب  الجزء األخي  ر م  ن اإل ي أه  م الم  شكالت المتعلق  ة ب  النص ه "
 ن يعتقدون أن ه ن ص أص يل٬ ٬ فيرجون وميللر وسالمو ) 20  9 : 16 ( السادس عشر

 ويفترض ميللر أنه إلى هذه النقطة٬ قد س جل م رقس ب صورة عملي ة أق وال بط رس
 بن  اء عل  ى معلومات  ه ه  و٬ ولك  ن معظ  م العلم  اء 20  9 ول  سبب م  ا كت  ب األع  داد م  ن

 يعتبرونها غير مرقسية أصًال ٬ ويعتقدون أن العدد الثامن ليس هو الخاتمة المالئمة
  9 وأن األعداد من خاتمة ٬ فال بد أن هذه الخاتمة قد فقدت ٬ ٬ ولو أن مرقس كتب

 وق   د وج   د – ٬ ق   د ض   يفت بع   د ذل   ك ي ت   ضم تراث   ًا م   ن الع   صر الرس   ول ي الت 20
 ال شيخ أري ستون فى مخطوطة أرمينية إشارة إلى أن هذه األعداد كتبه ا " كونيبير "
 ه ذا ف إن يتح دث عن ه بايي اس وعل ى ي يق ول إن ه أري ستون تلمي ذ يوحن ا ٬ ال ذ ي الذ

 الكثيرين يعتبرونها صحيحة ٬ والبعض يقبلونها عل ى اعتب ار أن الرس ول يوحن ا ق د
 خل   ع عليه   ا س   لطانه وه   ى ب   دون ش   ك ترج   ع ال   ى نهاي   ة الق   رن األول ٬ وتؤي   دها
 المخطوط  ات اإلس  كندرانية واألفرايمي  ة والبيزي  ة وغيره  ا ٬ م  ع ك  ل المخطوط  ات

 ت المكتوبة بحروف متصلة ٬ ومعظم المتأخرة المنفصلة الحروف ٬ وكل المخطوطا
 المخط  وطتين ال  سينائية ي وكان  ت معروف  ة عن  د ناس  خ . الترجم  ات وكتاب  ات اآلب  اء

 بالع دد ى نته ا وم ن الممك ن أن يك ون اإلنجي ل ق د . والفاتيكانية ٬ ولكنهم لم يقبلوه ا
 الث  امن٬ وه  ذا الوق  ف المف  اجئ ٬ ي  دل عل  ى أن  ه يرج  ع إل  ى وق  ت مبك  ر عن  دما ك  ان

 العب  د " ج  و القيام  ة فك  ان يعتب  ر خاتم  ة مناس  بة اإلنجي  ل ي ن يعي  شون ف الم  سيحيو
 للبح ث ع ن ن سبه أو تتب ع ي ويتمم عمله ث م يرح ل ٬ ف ال داع ي ٬ فالعبد يأت " المتألم

 " تاريخه الالحق

إنجيل مرقس  ) حرف األلف ( الجزء األول  دائرة المعارف الكتابية 87
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 : 88 و يقول االب بولس فغالى فى تفسيره ألنجيل مرقس

 فانف صلت ع ن ن سائر مر٬ أما الخاتمة القانونّية فقد دّونت بأسلوب يختلف جدًا ع "
 ه و 20  9 : 16 إن ). حي ث ل م تق م الن سوة ب إبالع الرس الة ( م سيرة الخب ر ال سابق

 ملّخص ألخبار الظهور التي توردها سائر األناجيل٬ مع تلميحات إلى أحداث ترد في
 ال يقّدم هذا الملّخص أي عنصر جدي د لمعرف ة أف ضل ). 20  17 : 16 ( سفر األعمال

 إن ص ّحة ه ذه الخاتم ة الت ي عرف ت . اث التي جاءت بعد القيام ة المسيح واألحد عن
 وإذ رأى ش ّراح عدي دون أن ه م ن . الثاني٬ قد ناقشها بعض آب اء الكني سة منذ القرن

 ٬ اعتب  روا أن خاتم  ة 8 يتوقّ  ف إنجي  ل م  رقس ب  شكل مف  اجئ ف  ي آ الم  ستغرب أن
 ن ال نعل م إن ك ان في الواقع٬ نح . وحّل محّلها هذا النّص اإلنجيل األصلية قد ضاعت

 يورد فيها ظهورًا للقائم من الموت٬ أو إن كان بدا له صاحب اإلنجيل قد دؤن خاتمة
 . )" 7 : 16 ( تقليد معروف هو تقليد ظهورات الجليل كافيًا بأن يحيل القارئ إلى

 اننا من هنا يتبين لنا ان كاتب هذه النهاية ه و اري ستون ال شيخ و اري ستون ال شيخ
 و اري  د ان ان  وه هن ا ال  ى ان م  رقس اي ضا اح  د ال  سبعين ٬ رس وال ه و اح  د ال  سبعين

 . رسوال فاالثنين واحدا فى المرتبة

 فل و ان الكات ب ه و ٬ و هذا الرأى يعالج لنا الموضوع ب شكل منطق ى مئ ة ف ى المئ ة
 اريستون فذلك يبرر اختالف االسلوب بين االيات حتى العدد الثامن و بين االيات من

 . ى النهاية العدد التاسع حت

 و يعطين ا مب ررا ٬ ايضا هذا يفسر لنا معرفة االباء بوجود النهاية م ن الق رن الث انى
 . " بعض النسخ " منطقيا و عقليا لقول جيروم على النهاية

 و يجب ان نشير الى ان مجمع ترينت الك اثوليكى اق ر بقانوني ة ه ذه الخاتم ة و فيم ا
 : 89 يلى نقدم ما قاله األب جاك ماسون اليسوعى

 األخصائيون متفقون علي أن هذه الخاتمة ليست بقلم مرقس٬ و أنها أضيفت في "
 ومع ذلك فهذه الخاتم ة الت ي اتفقن ا أن . وقت الحق إلي إنجيله٬ أي في القرن الثاني
 فه  ي تؤك  د عل  ي ع  دم إيم  ان التالمي  ذ . ن  سميها خاتم  ة م  رقس له  ا نمطه  ا الخ  اص

 م ر ( ع شر لع دم إيم انهم ب أقوال ال ذين رأوه يسوع يلوم فيها األح د . ببشري القيامة
 ه  ذه الخاتم  ة ه  ي إذن عم  ل . ٬ و ه  ذا التأك  د ال نج  ده ف  ي األناجي  ل األخ  رى ) 14:16

 منفرد دّون في وقت مبّكر و استخدم لتصحيح و تكميل ما ف ي خاتم ة إنجي ل م رقس
 و س كوت م رقس ب دًال . من مفارقة٬ أعني خلّوها من أي ظهور لي سوع بع د القيام ة

 لقد قبلت الكنيسة٬ و نحن علي مثالها٬ ه ذه . قل بشري القيامة كما زّفها النساء من ن

88 http://www.paulfeghali.org/index.php?page=books&chapter_id=639&page_id=2024 
  األب منصور منصور الفرنسيسكاني : ترجمة  األب جاك ماسون اليسوعي  دراسة و شرح  إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس 89

206 ص  1999 القاهرة

http://www.servant4jesus.co.nr/
http://www.paulfeghali.org/index.php?page=books&chapter_id=639&page_id=2024


 خادم الرب فادى بين النقد و دحض النقد خاتمة انجيل مرقس

www.servant4jesus.co.nr 

 لك ن ه ذا ال يمن ع م ن ع دم . اإلضافة إلي إنجيل م رقس كج زء ال يتج ّزأ م ن اإلنجي ل
 اس تخدامها ف ي التعبي  ر ع ن فك  ر م رقس٬ ألّنه  ا بقل م آخ  ر٬ مله م و معت  رف ب ه لك  ن

 صمت من إبداعه٬ ومازال قائما و ال بّد إّنها تصّحح صمت مرقس٬ لكن هذا ال . مغاير
 " . من احترامه

 اس  تاذ الاله  وت ال  دفاعى بالكلي  ة و يق  ول الق  س عب  د الم  سيح ب  سيط اب  و الخي  ر
 : 90 االكليركية

 تؤكد الدراسة العلمية والعملية ٬ وليست النظرية أن نهاية اإلنجيل للقديس مرقس
x  ( توجد في أق دم المخطوط ات وه ى ) 20  9:16 مرقس ( ٬ – d – c – a جام ا – 

 والتي ترجع لبداية القرن الثاني ٬ وهي من أقدم المخطوطات ٬ وفي كل ) دلتا سيجما
 المخطوطات البوص ية المت أخرة ومخطوط ات الخ ط ال صغير ٬ كم ا توج د ف ي معظ م

 وموجود . وغيرها ) كورتون ( والسريانية ) k عدا ( الترجمات القديمة مثل الالتينية
 ال  صلوات والقداس ات اليوناني ة وال  سريانية والسنك سارات الت  ي أي ضًا ف ي ك  ل كت ب

 وأقت  بس ه  ذا ال  نص يوس  تينوس . تحت  وى عل  ى ق  راءات دروس األس  فار المقدس  ة
 الخاص ة 19:16 كم ا أقت بس أرين اؤس اآلي ة ) 45:1 دف اع ( م 165 الشهيد قبل سنة

 مثل كجزء من إنجيل مرقس كما أقتبس من النص أيضًا أباء ) b.3.6,10 ( بالصعود
 . ديديموس وذهبى الفم وابيفانيوس وامبروز وأغسطينوس وغيرهم

 وقد علل بعض العلماء سبب عدم وجود هذه اآليات في بع ض المخطوط ات ٬ الت ى
 ٬ وهى نهاية فجائية وغير كاملة ٬ الضطرار القديس مرقس ) 8:16 ص ( تنتهي عند

 لمسيحيين ف ي روم ا للتوقف عن إكمال اإلنجيل بسبب االضطهاد العنيف الذي حل با
 ومالحقتهم في كل مك ان أو ب سبب س جن بط رس واست شهاده أو ب سبب الم رض أو

 وأكمل ) 20  9:16 ص ( الرحيل المفاجئ إلى اإلسكندرية التى كتب فيها الجزء الباقي
 اإلنجيل الذي دونه بالروح القدس ٬ وفي هذه الفت رة كان ت ق د انت شرت بع ض ن سخ

 . منه بدون الجزء األخير

 وقد أجمع العلماء على . بعض آخر أن هذا الجزء فقد من األصل ثم أعيد إليه وقال
 أن ه  ذا الج  زء أص  لى وحقيق  ي وأساس  ي ف  ي تقلي  د اإلنجي  ل ال  شفوي الح  ي وك  ان
 المؤمنون يحفظونه عن ظهر قلب قبل وبع د ت دوين اإلنجي ل للق ديس م رقس ٬ وه و

 يات كثيرة م ن األناجي ل جزء أساسي فيه كما أن حادثة صعود المسيح مذكورة في آ
 ) " 1:1٬2 ( يقول القديس لوقا في بداية س فر األعم ال . األربعة وبقية العهد الجديد

 الكالم األول أنشأته يا ثاؤفيلس عن جميع ما أبتدأ يسوع يفعل ه ويعل م ب ه إل ى الي وم
 م  شيرًا ب  ذلك إل  ى م  ا س  بق أن دون  ه ب  الروح الق  دس ع  ن حادث  ة " ال  ذي ص  عد في  ه
 ث  م ي  دون حادث  ة ال  صعود ثاني  ة . خ  ر ف  صل م  ن اإلنجي  ل ال  ذي دون  ه ال  صعود ف  ي آ

 " وأخذت  ه س  حابة ع  ن أعي  نهم . ولم  ا ق  ال ه  ذا أرتف  ع وه  م ينظ  رون " بالتف  صيل

142  141 ص ٬ مقدس هل هو كلمة اهللا؟ القس عبد المسيح بسيط ابو الخير الكتاب ال 90
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 ثب ت وجه ه لينطل ق . وحين تم ت األي ام الرتفاع ه ) " 15:9 ص ( وقال في ) 9:1 أع (
 س ل ش هادة بط رس وبقي ة الر ) 34٬31:5 – 32:2 أع ( وأض اف ف ي " إلى أورشليم

 " . رفعه بيمينه " " أرتفع بيمين اهللا " عن صعود السيد المسيح

 فإن رأيتم ابن اإلنسان صاعدًا " وذكر إنجيل يوحنا قول السيد المسيح عن صعوده
 خرج ت م ن عن د اآلب وأتي ت إل ى الع الم وأي ضًا ) " 62:6 ي و " ( إلى حيث كان أوًال

 " إل    ى أب    ى وأب    يكم أن    ى أص    عد ) " 8:6 ي    و " ( أت    رك الع    الم وأذه    ب إل    ى اآلب
 ) . 22:3 بط 16:3٬1 تى 8:4٬9 ٬ 1 انظر أيضًا أف ) ( 17:20 يو (

 العه د الجدي د اللغة اليوناني ة و اله وت و يقول الدكتور موريس تاوضروس استاذ
 : 91 بالكلية االكليركية

 . من الُمؤكد ان ان كاتب االنجيل الثانى هو شخص واحد و هو تلميذ السيد المسيح
 دة االس  لوب و التعل  يم و ب  ساطة الرواي  ة ف  ى ك  ل االنجي  ل عل  ى و ي  دل عل  ى ه  ذا وح

 ث م ان الكات  ب م سيحى ك  ان . ال رغم م ن ان الكات  ب ال يعتم د عل  ى م صدر واح د فق  ط
 و هو على معرفة بهذه البيئ ة و بم ا حوله ا م ن تخ وم و ٬ اصال من يهود اورشاليم

 جغرافية هذه البالد هذا يتضح من اوصافه الدقيقة التى تدل على احاطته التفصيلية ب
 و يتح دث ع ن ) 3 : 13 م ر ( فهو يتحدث عن جبل الزيتون الذى ه و تج اه الهيك ل ٬

 و ك ذلك يع رف اللغ ة ٬ ) 1 : 11 م ر ( بين ف اجى و بي ت عني ا ب القرب م ن اورش اليم
 وق ال له ا طاليث ا ق ومى " االرامية التى يترجم منها جمًال برمتها الى اللغة اليوناني ة

 ال وى ال وى لم ا ش بقتنى " ٬ ) 41 : 5 م ر " ( بية ل ك اق ول ق ومى الذى تفسيره يا ص
 عل  ى ان ثم  ة ش  ك اث  اره ). 34 : 15 م  ر " ( ال  ذى تف  سيره اله  ى اله  ى لم  اذا تركتن  ى

 ال  بعض ح  ول االع  داد االخي  رة م  ن االص  حاح ال  سادس ع  شر م  ن االنجي  ل للق  ديس
 و ق  د ُاعتب  ر ه  ذا الج  زأ م  ن االص  حاح كأن  ه مُ  ضاف ال  ى ) 20 – 9 : 16 ( م  رقس

 و قد دعاهم الى هذا القول عدم وجود هذا الجزأ ٬ االنجيل و لم يكن هكذا من االصل
 و مع ذلك فهناك . فى النسخة السينائية و كذلك ال توجد فى بعض الترجمات القديمة

 فضال عن انه ٬ بعض الُنسخ من الترجمات القديمة ُوجد بها هذا الجزأ من االصحاح
 و اكليمن دس االس كندرى و 92 يناؤس و تاتي انس كان معروفا لدى يوستينوس و اير

 فه م ي شيرون ال ى ه ذا الج زأ ٬ و غريغوريوس العج ائبى و غي رهم 93 اوريجينوس
 و قد دعى البعض الى التشكك فى نسبة هذا الجزأ م ن . ضمن انجيل القديس مرقس

 االص  حاح ال  ى انجي  ل الق  ديس م  رقس وج  ود بع  ض الكلم  ات في  ه ال توج  د ف  ى ب  اقى
 و الت ى وردت ث الث م رات " Poreuomai – ذه ب " جيل كله مث ل كلم ة اجزاء االن

 – ش  يئا ميت  ا " و 16 ٬ Apistw " 17 : 11 – ل  م ي  ؤمن " و 15 ٬ 12 ٬ 10 : 16
Thana Simos " نظر " و – Blaptw " 16 : 18 يثب ت " و – Bebaiw " 16 

 على ان هذه الُحج ة لي ست قوي ة ف ى . Epakolouth " 16 : 20 – يتبع " و 20 :

 92  91 ص ٬ موريس تاوضروس ./ د ٬ دار يوحنا الحبيب للنشر ٬ المدخل الى العهد الجديد 91
 Tatian يقصد تاتيان السورى 92
هذا هو الُنطق الُمعرب الصحيح ألسم العالمة اوريجانيوس 93
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 أى الشكاك فاذا كان مرقس يذكر هنا فق رة جدي دة ف ال غ ضاضة ان ي ستعمل تدعيم ر
 ه ذا ال ى ان ه ل يس م ن الُمناس ب . من الكلمات ما لم يسبق ل ه اس تعمالها ف ى انجيل ه

 ). 8 : 16 مر " ( ألنهن خائفات " مطلقًا ان ينتهى انجيل بمثل هذه الكلمات

 ت ان اض ع ه ذا االقتب اس و قد ق صد ٬ الى هنا انتهى اقتباسنا من الدكتور موريس
 كافية ج دا 94 ألن شهادة قوية مثل هذه الشهادة من عالم فى اللغة اليونانية له قدره

 للرد على الشبهة الُمتعلقة بالموضوع و التى تقول بأن هن اك كلم ات ذكره ا م رقس
 و كم  ا بين  ا ق  بال ف  أن كثي  را م  ن المُ  صطلحات الموج  ودة ٬ ل  م ت  رد اال ف  ى ه  ذا الج  زأ

م وريس و . قد استخدمها مرقس عدا هذه الكلمات المذكورة ف ى اقتب اس د بالخاتمة
 . التى رد عليها ردًا قاطعا بانه ال اشكال فى استخدام كلمات لم يستخدمها قبًال

 ٬ و منهم ان ا ٬ مترجمين كثيرين :" 95 يؤكد قائال ٬ بل و حتى بروس متزجر نفسه
 ". يًا و حقيقيا من العهد الجديد ُتعتبر جزًأ شرع 20 الى 9 نؤمن بأن االعداد من

 ٬ بالرغم من ان الت أليف االدب ى غي ر اكي د حت ى االن :" 96 و يقول جراهام سويفت
 ". فان كل الدارسين يتفقون على ان هذا الجزأ هو جزأ قانونيا من العهد الجديد

 اص دار اوك سفورد ٬ و جاء فى ُنسخة الكتاب الُمقدس مع االسفار القانونية الثانية
 اعتبر التقليد هذه االعداد كج زأ ق انونى ال ٬ من الوقت المسيحى المبكر :" 97 تالى ال

 " و عليه فهى وحيًا كتابيًا ٬ يتجزأ من من انجيل مرقس القانونى

  : 98 و قال القس منيس عبد النور

 إن بع  ض العلم  اء المتق  دمين ك  انوا ) جي  روم ( ق  ال إيرونيم  وس " : ق  ال المعت  رض
 ٬ وق ال غي ره ) 16 أص حاح ( األصحاح األخير من إنجيل ه يشّكون في أن مرقس كتب

 . " دخيل على النّص 20  16:9 إن مرقس

 القول إن المفسرين المسيحيين يشّكون في نسبة األصحاح األخير من : وللرد نقول
 " نّسا " غاية األمر أن غريغوريوس أسقف . إنجيل مرقس إلى مرقس افتراء محض
 ). 16:8 م  رقس ( " ك نَّ خائف ات " : ي بقول  ه ف ي كبدوكي ة ق ال إن إنجي  ل م رقس ينته

 وم  ن . ٬ ألن  ه ل  م يج  دها ف  ي بع  ض ن  سخ الفاتيك  ان 20  9 وغ  ّض الط  رف ع  ن آي  ات

 الترجمة العربية " من المجموعة التى قامت بترجمة الكتاب المقدس عن اليونانية المعروفة بأسم موريس تاوضروس من ض . د 94
 . و له ُمؤلفات و مذكرات لألكليركية فى اللغة اليونانية كثيرة جدا " الُمشتركة

95 Christian History magazine , 1994 , Cited at http://www.purewords.org/kjb1611/html/hmar16_9.htm 
96 The New Bible Commentary, Revised , 1970 Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids,  D. 
Guthrie & J.A. Motyer , By C.E. Graham Swift , P. p. 886 
97 The Oxford Annotated Bible With the Apocrypha , 1965 by Oxford University Press, New York , p. 
1238 
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 أما . المؤكد أنها كانت موجودة في نسخ كريسباخ٬ ولكنها كانت مكتوبة بين قوسين
 : األدلة المؤيدة لصحتها فهي

 سخ السريانية القديم ة٬ وفي الن . موجودة في النسخة اإلسكندرية 20  9 آيات ) 1 (
 وفي النسخ العربية٬ والالتينية٬ وتناقلها أغسطينوس وأمبروز والون أس قف روم ا
 الملقَّب بالجليل القدر٬ كما أنها موجودة في نسخة  بيزا٬ وهي موجودة ف ي تفاس ير

 . ثيوفيالكتس اليونانية

 أصحاح ٬ بينما 16:9 استشهد إيريناوس الذي عاش في القرن الثاني بمرقس ) 2 (
 آية٬ وهذا الدليل ه و م ن أه م األدل ة وأقواه ا عل ى ص حة 20 ال يشتمل إال على 16

 . هذه اآليات

 . شهد هيبوليتوس من علماء أوائل القرن الثالث بتأييد هذه اآليات ) 3 (

 النهاي  ة الطويل  ة :" 99 و ج  اء ف  ى حاش  ية نُ  سخة الكت  اب المق  دس االورش  اليمى
 و مقبول  ة كج  زأ م  ن ج  سد الكت  اب ٬ ة قانوني  ا موج  ود 20 ٬ – 9 االع  داد ٬ لم  رقس

 " الُموحى به

 حت ى ل و كان ت :" 100 فى مدخله للعهد الجديد Alfred Wikenhauser و يقول
 فه  ى ج  زأ ص  حيح و ُمتكم  ل م  ن الكت  اب ٬ خاتم  ة م  رقس لي  ست بقل  م م  رقس نف  سه

 " المقدس

 ات فى و هو من اعظم ُعلماء النقد النصى و المخطوط ٬ كما قال جون دين برجون
 م ع اس تثناء المخط  وطتين :" 101 ف ى دراس ته ح ول خاتم  ة انجي ل م رقس ٬ الت اريخ

 ٬ فانه ال توجد مخطوط ة واح دة ف ى الوج ود ٬ الالتان ُسميتا السينائية و الفاتيكانية
 ال تحت وى Cursive او الحروف الصغيرة الُمت صلة Uncial من الحروف الكبيرة

 مخطوطة من الحروف 18 و نحن لدينا :" ال و ُيعلق قائ " على نهاية مرقس الطويلة
 ال تت  رك واح  دة ٬ مخطوط  ة م  ن الح  روف ال  صغيرة الُمت  صلة 600 الكبي  رة و نح  و

 ". االعداد االثنى عشر االخيرة من انجيل مرقس

 1700 و ان ك  ان ع  دد مخطوط  ات انجي  ل م  رقس اليوناني  ة و غي  ر اليوناني  ة نح  و
 فجميع المخطوطات الُمكتشفة 102 ٬ مخطوطة فقد ظلت كلمات برجون كما هى تماما

99 The Jerusalem Bible , New Testament , 1966 by Darton, Longman & Todd, Ltd. and Doubleday & 
Company, Inc., New York , P. 89 
100 New Testament Introduction , 1963 Herder and Herder, New York , By Alfred Wikenhauser , P. 173 
101 The Last Twelve Verses of Mark Vindicated , 1871 James Parker & Co. , By John Burgon , P. 71 
102 The Many Endings of the Gospel of Mark , Bible Review, August 2001 Biblical Archaeology 
Society, Washington , By Michael W. Holmes , P. 13
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 ف  ى الق  رن الع  شرين ألنجي  ل م  رقس باللغ  ة اليوناني  ة تحت  وى عل  ى نهاي  ة م  رقس
 !! الطويلة

 و مدرسة الالهوت المتح رر ٬ مؤسس الفكر البروتستانتى ٬ بل وحتى مارتن لوثر
 س قفًا لوثري ا ف ى الكني سة االنجليكاني  ة و بالمناس بة فق د ك ان وي ستكوت ا ٬ الل وثرى

 . 103 يقر بوحى خاتمة مرقس و يقتبس منها على انها وحى كتابى ٬ النجليزية ا

 و يقول المؤرخ المسيحى فيليب ت شاف ف ى حاش ية ترجمت ه لتف سير الن ج ألنجيل ى
 اثق ل و اكث ر م ن تل ك ٬ ان االدلة على اصالة هذه النهاي ة الطويل ة :" مرقس و لوقا

,.A., C., D., X رة فهى موجودة بمخطوطات الحروف الكبي ٬ الُمعارضة ∆., E., 
G., H., K., M., S., U., V و كذلك ف ى جمي ع مخطوط ات 69 و 33 و ايضا فى 

 ٬ انه  ا موج  ودة ف  ى نُ  سخ الالتيني  ة القديم  ة و نُ  سخ الفلج  ات . الح  روف الُمت  صلة
 ٬ القبطي  ة االخميمي  ة ٬ ال  سيريانية الفل  سطينية ٬ الب  شيتا ٬ ال  سيريانية الكترونياني  ة

 كي   رلس ٬ ايرين   اؤس ُيق   ر بوجوده   ا و ك   ذلك هيبوليت   وس . االثيوبي   ة ٬ القوطي   ة
 ام    ا . و حت   ى ن   سطور المهرط   ق ٬ اغ   سطينوس ٬ امبروس   يوس ٬ االورش   اليمى

 و لك ن ه ذا . فيكتور االنطاكى و جي روم ٬ الشواهد الُمعارضة فيشهد لها يوسابيوس
 دل ة القوي ة بالتأكيد سبب ناقص و غير كامل ألعتباره ا غي ر اص يلة ف ى مواجه ة اال

 . 104 " على الجانب االخر

 ع ن خاتم ة انجي ل " ن ص العه د الجدي د " و يقول كرت و برب ارة االن د ف ى كتابهم ا
 م ن المخطوط ات % 99 ان خاتم ة انجي ل م رقس الطويل ة موج ودة ف ى :" مرقس

 . 105 " و تماما ُيماثله التقليد االبائى ٬ اليونانية

 ان تكون قد ُكتبت بواسطة مرقس انها ُيمكن :" اقر تراجليس بأن 1854 و فى عام
 ُمفسرا بذلك اختالف االسلوب بين شقى االص حاح كم ا نق ل " و لكن فى وقت متأخر
 . 106 عنه كاليتون كروى

 : 107 قاله القمص متى المسكين فى شرحه ألنجيل مرقس نورد ما ٬ و اخيرا

 م    سّجلة بقلم    ه وروح    ه و ق    د ) 8  1:16 ( م    رقس اآلي    ات . نج    د ف    ي إنجي    ل ق
 فق د أثبت  ت أبح  اث العلم  اء ) 20  9 : 16 ( أم  ا اآلي  ات االثنت ا ع  شر الباقي  ة . ش رحناها

 المدققين أنها ُفِقدت من اإلنجيل٬ وق د أعي د كتابته ا بواس طة أح د  التالمي ذ ال سبعين
103 Large Catechism, Part 13:4 “About Baptism” and Small Catechism, Part 4 “The Sacrament of Holy 
Baptism” 
104 Critical, Doctrinal and Homiletical Commentary On Mark & Luke , 1866 Scribner Armstrong & Co. 
New York , By John Peter Lange , Translated & Edited By Philip Schaff , p. 158159 
105 The Text of the New Testament , William B. Eerdmans Publishing 1987 , By Kurt & Barbara Aland 
, P. 287 
106 The Mutilation of Mark’s Gospel , Abingdon Press 2003 , By N. Clayton Croy , P. 23 

622 ص ٬ اصدار دير ابو مقار ٬ القمص متى المسكين ٬ دراسة و شرح و تفسير " اإلنجيل بحسب القديس مرقس " 107
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 وهذه اآليات اإلثنت ا ع شرة . وهذا التلميذ عاش في القرن األول . المسمَّي بأريستون
 . لوقا ليكمل بها القيامة . إنجيل ق يوحنا٬ و . جمعها أريستون من إنجيل ق

 و لي ست م  ن ٬ ف القمص الُمتن  يح ل م يق  ل ان النهاي ة الموج  ودة االن لي ست رس  ولية
 وح  ى اهللا ب  ل ق  ال انه  ا ُكتب  ت بواس  طة اري  ستون الم  ساوى لم  رقس ف  ى المرتب   ة

 108 . الرسولية

 ن ال ذين إذا٬ ث ّم٬ أي واح د م : " و هو ذاته اري ستون ال ذى تكل م عن ه بابي اس ق ائال
 ال  ذي أن  دراوس َأو ٬ حَ ضَروا عل  ى ال  شيوِخ ج اؤوا٬ سَ  ألُت ك  ل دقيق  ة ع ن أق  واِلهم

 بطرس قااله٬ َأو الذي ِقيل ِمن ِقبل فيلبس٬ َأو ِمن ِقبل توم ا٬ َأو مِ ن ِقب ل يعق وب٬ َأو
 اري ستون اى األشياء : ِمن ِقبل يوحنا٬ َأو ِمن ِقبل متى٬ َأو بأّي آخر ِمْن توابِع السيد

 ألن ى َتخّيل ُت ب أّن ال ذي ُكنْ ُت سُأح صل علي ه مِ ْن الُكتُ ِب م ا كَ ان . وحنا القس ق اِال و ي
109 " مربحا جدًا لي كالذي جاء ِمْن الصوِت الحيِّ والدائِم

 تؤك د عل ى ان كات ب ه ذه ٬ و يؤكد ه ذا ه و اكت شاف مخطوط ة تع ود للق رن العاش ر
 و ُيق دم لن ا الع الم ٬ الكتابي ة كما ذكرت دائرة المعارف النهاية الطويلة هو اريستون

Mezies تُ  دعى ه  ذه المخطوط  ة االرميني  ة ٬ تقري  را رائع  ا ع  ن ه  ذه المخطوط  ة 
Edschmiatzin و ُيرم  ز له  ا ب  الرمز Arm E229 و ق  د اكت  شفها الع  الم F.  C. 
Conybeare و ق د ٬ م 982 و بالتحديد عام و تعود للقرن العاشر 1891 فى عام 

 " اريستون ) القس ( النص االخير ُكتب بواسطة الشيخ " 20 كتب ناسخها بعد العدد
 وغرافي  ة ل  نص ه  ذا ال  رق ال  ذى يحت  وى ص  ورة فوت Swete و ق  د وض  ع الع  الم ٬

 . كيفيات كتابة اريستون لنص النهاي ة الطويل ة ف ى ن سخته ألنجي ل م رقس اليوناني ة
 و وص لوا Harnack و Swete ٬ Nestle ٬ Zahn درس هذا االكتشاف كل م ن

 و ٬ يجة واحدة و هى صحة هذا النص الذى وجوده فى نهاية المخطوطة هذه الى نت
 قد أكدوا ان الشيخ اريستون هذا هو نفسه اريستون الذى ذكره بابياس و يدعم ه ذا

 اللق  ب ال  ذى ك  ان ي  ستخدمه ٬ قب  ل اس  م اري  ستون " ش  يخ " ال  رأى ه  و وج  ود كلم  ة
 ابات   ه ف   ى ت   اريخ بابي   اس نف   سه دائم   ا م   ن خ   الل األج   زاء الت   ى وص   لتنا م   ن كت

 ك  ذلك يؤك  د ه  ذا ان اري  ستون الم  ذكور ه  ذا ه  و اح  د رس  ل المخل  ص . يوس  ابيوس
 يظه ر . السبعين و بالتأكيد فهو كان شاهد عيان عل ى م ا ح دث م ع تالمي ذ الُمخل ص

 ه ذا واض حا جلي ا ام ام اعينن ا م ن ع  دم وج ود اى تن اقض او خل ط ب ين س رد ت  اريخ
 ٬ االناجي   ل االزائي   ة و ب   شارة يوحن   ا القيام   ة بح   سب ب   شارة م   رقس و ب   ين بقي   ة

 فجوهر و مضمون ن ص ٬ حتى و ان تباينت فى بعض التفاصيل ٬ فاالحداث هى هى
 110 . تاريخ القيامة فى انجيل مرقس هو هو بحسب بقية البشارات

 انظر دراستنا عن الرسل السبعين 108
109  The Westminster Study Edition of the Holy Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1948)   انظر
 ترجمتنا لمقتطفات بابياس
110 The Earliest Gospel; a historical study of the Gospel according to Mark, with a text and English 
version , London  New York : Macmillan 1901 , By Allan Menzies , P. 292

http://www.servant4jesus.co.nr/


 خادم الرب فادى بين النقد و دحض النقد خاتمة انجيل مرقس

www.servant4jesus.co.nr 

 و هذه ص ورة المخطوط ة االرميني ة و به ا االش ارة ال ى ان اري ستون ه و الكات ب و
  : شارة الى ان الكاتب هو اريستون هذه االشارة مكتوب باللون االحمر فوق اال

 .A و اي ضا يعتق د C.  Clark و يؤك  د . 111 ب  أن اري ستون ه و كات  ب ه ذه االع داد 
 ب ل " ك ن خائف ات " عزرا جولد ان مرقس الرسول ال ُيمكن ان يترك انجيل ه بنهايت ه
 ف فيلي  ب ت  شا . 112 يؤك  د ان النهاي  ة به  ذا ال  شكل ه  ى نهاي  ة مبت  ورة و غي  ر كامل  ة

Philip  Schaff و بالمبت        ر Plumptre و Olshausen و لوش         مان 
Lochman 113 ُيقرون و يؤكدون على اصالة هذه النهاية الطويلة . 

 و ه ى ان مؤرخ ا ارميني ا اس مه موس ى ٬ ق د تفي دنا ف ى ه ذه النقط ة معلومة اخ رى
Moses of Chorene ع اش ف ى الق رن الخ امس ق ال ان اري ستون ك ان م ساعدا 

 و لك ن ال بعض يق ول ب أن م رقس المق صود ه و ل يس م رقس . اورشاليم لمرقس فى
 م و لك ن ي ستحيل ان 135 الرسول بل مرقس اسقف اورشاليم الذى ع اش ف ى ع ام

 يك  ون اري  ستون ق  د ع  اش له  ذا ال  زمن و علي  ه ف  ال ي  صح س  وى ان يك  ون م  رقس
 114 !!! الرسول بنفسه

 رد عليه قداس ة الباب ا فقد 115 " ارتاح ضميره " و اما قول القمص متى المسكين انه
 : 116 شنودة الثالث قائال

111 The Primitive Text Of The Gospels , By A. C. Clark , P. 74 
112 The International Critical Commentary , A Critical And Exegetical Commentary On The Gospel 
According To St. Mark , London 1896 , By Rev. Ezra P. Gould , P. 304 
113 The People's New Testament , By B. W. Johnson 1891 , Entry for Mar 16:9 , EEdition for eSword 
& Bible Works 7.0 
114 Benjamin Wisner , The beginnings of gospel story; a historicocritical inquiry into the sources and 
structure of the Gospel according to Mark, with expository notes upon the text , P. 238 & The Early 
Versions of the New Testament , by Bruce M. Metzger , P. 163 

 631 ص ٬ ير ابو مقار اصدار د ٬ القمص متى المسكين ٬ دراسة و شرح و تفسير " اإلنجيل بحسب القديس مرقس " 115
181  180 ص ٬ بدع حديثة 116
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 فسواء ك ان كاتبه ا ٬ و بهذا يتبين لنا اصالة رسولية النهاية الطويلة ألنجيل مرقس
 و االثن  ان ه  م م  ن ٬ ه  و م  رقس او اري  ستون فاالثن  ان ف  ى مرتب  ة رس  ولية واح  دة

 تبه ا ه و السبعين رسول للمخلص فال يوجد ف رق ل و ان كاتبه ا ه و م رقس او ان كا
 . اريستون

 James و يق  دم ال  دكتور A.  Kelhoffer اس  تاذ النق  د الن  صى بجامع  ة الق  ديس 
 ل   ويس بع   ض اس   ماء الُعلم   اء ال   ذين أق   روا باص   الة ه   ذه النهاي   ة الطويل   ة ف   ى

 : 117 المخطوطات و نذكر منهم

J.W.  Burgon  (1871),  J.P.P. Martin  (1884), George  Salmon 
(1885),  J.E.  Belser  (1901),  J.P.  van  Kasteren  (1902), 
Gerhard Hartmann (1936), Samuel Zwemer (1945), M. van 
der  Valk  (1958),  Lee  Alfred  (1958),  Ernest  Streets  (1959), 
117 Miracle and Mission , Tubingen Germany 2000 , By James A. Kelhoffer , P. 18  19
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William  Farmer  (1974),  Edwards  Hills  (1959),  Hans 
Lubsczyk (1977), David Eymann (1978), & Bruce A. Nathan 
(1980) 

 : 118 و يقدم فيليب تشاف مجموعة اخرى من الُعلماء منهم

Simon, Mill, Bengel, Storr, Matthaei, Hug, Schleiermacher, 
De  Wette,  Bleek,  Olshausen,  Lange,  Ebrard,  Hilgenfeld, 
Broadus  ,  Burgon  ,  Scrivener,  Wordsworth,  McClellan, 
Cook, Morison 

 : يين و من المفسرين النقد

Credner,  Reuss,  Wieseler,  Holtzmann,  Keim,  Scholten, 
Klostermann, Ewald, Meyer, Weiss, Norton, Davidson 

 نخ  تم دراس  تنا ه  ذه بم  ا قال  ه الع  الم ج  ورج كامب  ل ف  ى تف  سيره ألنجي  ل ٬ و بالنهاي  ة
 ل ان ه ذه االع داد ه ى اع داد اص يلة ف ى انجي ٬ انن ى اؤك د بك ل ق وة :" قال ٬ مرقس
 ان حجم كال من البره ان الخ ارجى و ال داخلى يؤك دان ذل ك بق وة و ه و م ا ٬ مرقس

 . 119 " دفعنى الى ان ُاصرح بهذا

 ُيمكننا تلخيص ما تعرضنا له فى دراستنا من جوانب خاتمة انجيل مرقس فى كلمات
  : سكريفنر القوية التالية

 ودة ف ى المخطوط ات االعداد موج ٬ ساحقة 20 – 9 ان االدلة على اصالة االعداد "
A , C , D و فى كل مخطوطات الحروف الكبي رة Uncials و ف ى ك ل مخطوط ات 

 مخطوط ة ٬ ف ى المخطوط ات ال سريانية ٬ بال استثناء Cursive الحروف الُمتصلة
 المخطوط   ات ٬ الفيليوك   سيناية ٬ االورش   اليمية ٬ الب   شيتا ال   سريانية ٬ كاتروني   ان

 ف ى مخطوط ات ٬ K طات الالتينية القديمة ماع دا فى كل مخطو ٬ القبطية االخميمية
 و حت   ى ف   ى ٬ ال   شواهد الجيورجي   ة ٬ Gothic المخطوط   ات القوطي   ة ٬ الفلج   ات

 ٬ من الممكن ان تكون معروفة لبابي اس ٬ من الُكٌتاب الُقدامى . االثيوبية و االرمينية
 ٬ ث انى و بكل تأكي د معروف ة أليرين اؤس ف ى الق رن ال ٬ معروفة ليوستينوس الشهيد

 و عند افراهاط الفارس ى و ٬ معروفة لدى هيبوليتوس و سيلزوس فى القرن الثالث
 يوحنا ذهبى الف م ٬ اغسطينوس ٬ امبروسيوس ٬ ابيفانيوس ٬ كيرلس االورشاليمى
 دي  ن برج  ون ح  ول وج  ود ال  نص ف  ى الكت  ب باالض  افة لم  ا اثبت  ه . ف  ى الق  رن الراب  ع

118 http://www.ccel.org/s/schaff/hcc1/htm/i.XII.81.htm 
119 The Gospel According to Mark , By G. Campbell Morgan , P. 340
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 ممكن ا ج دا ان تك ون موج ودة مبك را كثي را و الذى يبدو ٬ الكنسية من القرن الرابع
 النص كان من اجزاء عيد من اهم االعي اد و ه و عي د ال صعود ف ى الكت ب ٬ قبل ذلك
 . 121 " ماكن و مناسبات فى الخدم االلهية و ُاستخدم ايضا فى عدة ا 120 الكنسية

 انن ى اتمن ى ان اك ون اص بت :" ثم ينهى س كريفنر حديث ه ح ول خاتم ة م رقس ق ائال
 ب أن االع داد االخي رة ٬ حين أتبعت الذين استمعوا ال ى نتيجت ى م ن البداي ة مغامرتى

 عم ل االنجيل ى م ن هى حقيقية و جزأ اصيل ٬ فوق كل شك ٬ من هذا االنجيل الثانى
 . 122 " االلهى

 ال نهاية مرقس ليست نصًا اصيًال فى الكتاب ٬ فكيف يأتى بعد ذلك معترض يقول لنا
 ض ي  دعى ان ن  ص النهاي  ة الطويل  ة ل  م يك  ن ن  صا المق  دس؟ و كي  ف ي  أتى لن  ا ُمعت  ر

 قانونيا فى الكنيسة االولى منذ القرن االول و القرن الثانى؟

 انظر القطمارس ٬ و مازال 120
121 Six Lectures On The Text Of The New Testament & The Ancient Manuscripts , London & 
Cambridge 1875 , By F. H. Scrivener , P. 138  139 
122 Ibid , P. 142
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 خامتة خامتة
 خت  ام بحثن  ا ح  ول اص  الة ن  ص نهاي  ة انجي  ل م  رقس نك  ون ق  د وص  لنا ال  ى ٬ و هك  ذا
 تعرضنا فى هذه الدراسة الى اثبات اصالة خاتمة انجيل مرقس الطويلة ف ى الطويلة

 كذلك . حولها تعرضنا الى اقوال كبار علماء المخطوطات ٬ اقدم المخطوطات و ادقها
 رأينا كتابات االباء التى تؤكد بقوة على اصالة وحى الخاتمة الطويلة ألنجيل مرقس

 ث م ختمن ا بحثن ا ٬ و فى النهاية ناقشنا البرهان الداخلى على اصالة النهاية الطويل ة
 . يلة بمناقشة كاتب النهاية الطو

 فيك ون ه ذا البح ث ه و الج زأ ٬ بهذا نك ون انتهين ا م ن دراس ة نهاي ة انجي ل م رقس
 الث  انى م  ن سل  سلة ابحاثن  ا ف  ى ش  بهات المخطوط  ات و الت  ى اتمن  ى ان تك  ون وافي  ة

 ! ق تحت ارجله شبهات ابناء الشيطان بالغرض لكل مسيحى ليسح

 و نحن فى الحق فى ابنه ، ونعلم ان ابن اهللا قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق "

 " هذا هو االله الحق و الحياة االبدية ، يسوع المسيح

 ) 7 : 5 يو 1 (

Fadie 
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