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مقدمة

إلىوأتباعهمآلهموعلى..والمرسلينالأنبياءعلىوالسلاموالصلاة..العالمينربللهالحمد

بعد..أما..الدينيوم

أنهمنالدينرجالبعضيرددهماالمقدسالكتابصحةعلىللاستدلالكافيايعدفلم

يستطيعولاقراءته.منيتمكنلاالكتابلهذامشترمنفكم،العالمفيمبيعاالكتبأكثر

.وأخرىوطبعة،وأخرىكنيسةبينعددهايختلفالتيأسفارهحصر

أينلامتىيدريولا.يقرؤهالذيالسفرمؤلفيعرفلاوهوالكتابلهذاقارئمنكم

لااللاهوتدراسةفيتبحرهممعالدينرجالوحتى،ذاكأوالسفرهذاكتبكيفولا

هذامنمختارةنصوصحفظأوبمعرفةيمتازونكانواوإن.غيرهميجهلهمايعرفون

يسوع"))الرببالإيمانفيوترغيبهمالناسلوعظالأحيانبعضوفي،الآحادلقداسالكتاب

أنمنأكثريعنىلاقدهذافإن،العالمفيرواجاالكتبأكثر"المقدس))الكتابإنقلناولو

فليس،الكتابلهذاالمختلفةالترجماتتجارأو.الكتبتجارلتربحمناسبامجالاهناك

لغةعنترجماتالواقعفيهيالنسخفهـذه*لتلكأوالترجمةهذهمنبيعتنسخةكممهما

تلك.أوالنسخةهذهأسفارأصلكتبمنبمعرفةيقطعأحدولا،السلامعليهالمسيحبهاينطقلم

مؤلفيهاإلىالأربعة"الأناجييل"نسبةعلىقاطعةبراهينيمتلكونلاكانواوإنالتقليديون

مؤلفهإلىمنهاإنجيلكلانتسابوأن%،001بنسبةصحيحةأنهاعلىيصرونأنهمإلا

استخدمالذي.القدسالروحهوالأناجيللكلالحقيقيالكاتبكانوإن،شكمحلليست

بينمناجتباهفقد(الوقا)وأما،ثانإنجيللتدوينمرقص((و))الأولالإنجيللكتابةمتى(("

لجمعالرسول((يوحنا)!نتدبالكلوأخر،ثالثإنجيللتحريرواستخدمهالرومانأمة

رابع.إنجيلفيوتسجيلهاالعلياالحقائق

الكنيسةموقفوهو،الأربعةالإنجيليينمنالكنسي((التقليد)موقفهوهذا

مصرداخلالأرثوذكسيةالكنيسةوموقفالعالم.فينفوذهااتساععلىالكاثوليكية

عليه.وتحافظوتعتبرهالتقليدبمبدأتسلمالكنائسفهذه،وخارجها

http://kotob.has.it



-4-

عشر.السادسالقرنفيالبروتستانتبظهورالغربفيالمبدأهذاعليالاعتراضبدأوقد

تابعينالغربيةأوربامسيحييمعظميعدولم،معسكرينإلىأورباانقسمتوبظهورهم

يخضعونولاالكاثوليكيةالتقاليديحترمونلاكانواوإنالبروتستانتأنغيرللبابا.

منهموكثيرونالخاصة.تقاليدهملهمالأسقفيةوالكنيسةأنفسهمهمانهمإلالنفوذها

بنسبةيسلملاوبعضهمعشر،السادسالقرنفيزعمائهمعنبهيختلفونمااليوملديهم

مؤلفيها.إلىبعضهاأوالأربعةالأناجيل

جانبنلزموسوف،البحثهذافينعرضهاسوف،متعددةنظروجهاتإذافهناك

كتبقراءةفيمتمرساالقارئأخيكنتوإذا،تحليلها،فيوالموضوعيةعرضها،فيالحياد

الأمربأننعدكلكننا،الموضوعيةوعنالحيادعنالحديثسئمتقدتكونربماالأديان

قراءةفيرغبتماإذاصدقناتتبينأنمقدوركفييكونولسوف،المرةهذهيختلفسوف

أنولكعنا.بعيداتقفلنسوفأنكنعتقد،والإنصافالإخلاصبروحالكتابهذافصول

تشاء.ماولتدعتشاء،مالتأخذتشاء،كيفماالأمورتقلب

أنني:تشهدبيمينيعبارةأخطتجعلنيلااللهم

..خلقكمنأحداأضللت

..ظاهرةكانتحقيقةإخفاءفيتسببتأو

مخفيا..كانباطلإظهارأو

الظالمين"القومفيتجعلنيفلارب)

استيقنوها:فإذا،الحقيقةلمعرفةيسعونالذين

إخفاءها.تعمدواأو.جحودها.فيبالغواأو..تحريفهافياجتهدوا

دكتور

جيرةالرحمنعبد

***
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الأولالفصل

!والإنكارالإقراربينالكنسيالتقليد

اللغويينباهتمامتقليد(())كلمةحظيتوالوعاظالقساوسةألسنةعلىيترددماجانبإلى

علىأحدهمايدلصحيحانأصلانوالدالواللامالقاف)):فارسابنقال،معاجمهمفي

أنوذلكالبدنةتقليد:فالأولونصيب.حظعلىوالآخر،بهوليهشيءعلىشيءتعليق

سوء،قلادةفلانافلانقلدويقال،الفتلالقلدوأصل،هدىأنهاليعلمشيءعنقهافييعلق

لاكمايفارقهلاأي،الحمامةطوققلده:قالواأكدوهفإذا،وسمهعليهيبقىبماهجاهإذ

طوقها(()1(الحمامةيفارق

ونحوه.وأوسمةحليمنالعنقفييجعلماوالقلادة:

يفعل.أويقولفيماواتبعهحاكاه،معلمهوقلد.عنقهفيعلقه:السيفوتقلد

أسلافهم.النالسفيهايقلدالتيالعاداتالشعبيةوالتقاليد

أصلية.ليستمقلدةوسلعة((تزييفه))الشيءوتقليد

ومضاهاة.محاكاةالأصلعنلوحةأوفنيةقطعةنقلوالتقليد

تعيينوهو،العلمانيالتقليدومنهمناصبهم.فيتثبيتهمالأعمالالولاةوتقليد

فيالسابعجريجوريالبابااعترضوقد،الدينيةمناصبهمفيالدينلرجالالإمبراطور

للحاكمليسأنهوأعلن،ذلكفيالألمانيالإمبراطورسياسةعلىم7501سنةدينيمجمع

البابابينالنزاعأسبابأحدذلكوكان،الدينيةالوظائفالكنيسةرجاليقلدأنالسياسي

الوسطي.العصورفيوالإمبراطور

التقليديةوالدينيةالسياسيةالأوضاععلىالمحافظةيقررمذهبهوعامةبصفةوالتقليد

فيدينيكمصطلحويستخدمما.لمجتمعالحقيقةالحاجاتعنالشرعيالتعببرباعتبارها

فمعظم،الكنيسةآباءأوالمسيح.)2(رسلوضعهاالتيالنظمعنللتعبيرالمسيحياللاهوت

"قلد"مادة91صـ5جـهارونالسلامعبدتحقيقفارسبنأحمدالحسينلأبياللغةمقاييسمعجم-1

م7291ثانيةالحلبيمصطقى

بيروت.العربيةالحضارةدارقلد""مادةمرعشليوأسامةمرعشلينديم.والعلوماللغةفيالصحاح-2
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وحتىالأولالقرنمنعاشواالذينالاباءإلىوإنما.الرسلعصرإلىترجعلاالتقاليد

إلىمنهمأحديعشلمفالرسل((الأوائل))المسيحيينبالمعروفونوهمتقريبا.)1(السادص

يبدأالتاريخهذاومن.الأولالقرنبسبعيناتعصرهمانتهاءويرجح،الأولالقرننهاية

منهم،ليسمنالرسلعصرفييدخلونالتقليديينولكن،بولسبتلاميذالآباءعصر

والتقليد.الرابعالقرنآباءمنالواقعفيوهو،رسولي))إثناسيوس((أنعلىفيجمعون

وغيرالرسل،المسيحيينجماعةبالكنيسةوالمقصود،الكنيسةإلىالمنسوبأي،الكنسي

أمرين:علىسلامةيوحناالقسيقولكما))كنيسة((كلمةتدلحيث،الرسل

عموما.بالمسيحالمؤمنينجميععلى:الأول

الثانيوعلى،الحقيقيبالمعنىالأولعلىودلالتها.نفسهالاجتماعمكانعلى:الثاني

فيه.)2(الحالباسمالمحلتسميةبابمنالمجازيبالمعنى

تحد،أنمنأكبرنظرهفيلأنها،للكنيسةتعريفاأوحدايضعأن)3(يرفضمنوهناك

الأسماءببعضالكنيسةإلىيشيرمنوهناكتفسيره،ولاتعريفهيمكنلاسرفهي

عروسعليهايطلقوبعضهمالمنظور(()4(المسيح))جسمأريجانوسعرففيفهيوالرموز-

المغلقةوالجنةالعلي،وأورشليم،المقدسةوالمدينة،نوحوتابوتالله..ورعية-المسيح

ورموزأسماءمنذلكغيرإلى.)5(والسفينةوالكرمة،الوحيدةوالحمامة.المختوموالينبوع

هنا.تعنينالامعانوكلها.مقدسةخفاياإلىتشيروأسرار

مننقترب"تقليد"لكلمةوعرضناهسبقوما"كنيسة((لكلمةالأولالمعنىخلالومن

المؤمنينإلىالمنسوبة"التعاليمفهوالكنسي(("التقليدمصطلحمنالمقصودإلىالوصول

الدينيةوالنظمالترتيبات))هو:أوجيل".إلىجيلمن،كتابةأوشفاهابالمسيح)6"،

.المقدسالكتابدارنشر91صـجورجفهميإتاسيوسالقس.الآباءكنيسةوفكرحياة1-

شمس.عينمطبعة25،26صـسلامةيوحنا/الكنيسةومعتقداتطقوسشرحفىالنفيسةاللآلئ-2

الثقافةدار/ط17صـالمسيحعبدوديعإدواردترجمةهالتونتوماس/والكنيسةالآباء-3

44صـالكنيسةومقعتقداتطقوسشرحفيالنفيسةاللآلئ-4

28،92صـالسبق-5

النصارىالمقصود-6
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جيل((.إلىجيلمنالمسلمةوالكنسية

عليهتقومالذيالأساسهيالمتوارثة"والنظم))الترتيباتهذهأنتعلمأنالضروريمن

بماالآباء"))تركةهووباختصارالآباء((تركهبما))التسليمهوفالتقليد،التقليديةالمذاهب

بعضيرىكماالكنيسةصاغتهاتقاليدالأحوالكلفيفالأناجيل،ورسائلأناجيلمنفيها

"الأمورإنجيلهمقدمةفيلوقايعلنكما،الكنيسةمنالإنجيليونتسلمهاأو،الباحثين

يعنيوهذاللكلمة((وخدامامعاينينالبدء،منذكانواالذينإليناسلمهاكماعندناالمتيقنة

.السماءمنعليهنزلوحياوليسكنسيتقليدهوالسعادةصاحبإلىلوقايكتبهكانماأن

تقدسهوحيايكتبأننيتهقييكنولم.عصرهفيالناسشهادةعلىيقوميكتبهماإذ

إنجيلايؤلفلمأنورغم،المسيحمنمباشرةأوامرتلقيزعمالذيبولسبخلاف.الكنيسة

)1(:نوعينإلىالتقليدقسمأنهإلا

الغرلة.بإنجيلوسماهارتضاهالذيوهو.المسيححسب:الأول

.الختانإنجيلعليةأطلقوهذاالناسحسب:والثاني

أنعلىالتقليديونيصرذلكومع،قرنمنبأكثرالأناجيلتعرفأنقبلالتقسيموهدا

،الثانيمنخرجتالكنيسةحرمتهاالتيالأناجيلأنو،الأولالنوعمنخرجتأناجيلهم

عيانشاهدكانبأنهيقرأو،المسيحمنمباشرةسمعأنهيدعيمنأناجيلهمفيوليس

وصريحاواضحاكانكماذلك.إبرازفيوصريحاواضحالوقاكانوقد.معجزاتهمنلمعجزة

حرمتهاالتيالأناجيلكانتماإذاالآننعرفولا)2(السلامعليهالمسيحختانعنالحديثفي

لا..أمالمسيحمنمؤلفيهاسماعدعوىمنخلتقدالكنيسة

وكنسي.رسوليإلىقسموهجهةفصالتقليد،تقسيمحولمختلفةتفصيلاتوثمة

الإيمانية.والأصولبالعقائدخاص.رسولي.1

حسبالناس،تقاليدحسبباطلوبغروربالفلسفةيسبيكمأحديكونلاأن"انظروابولسيقول-1

2:8كو"المسيححسبوليسالعالم،أركان

فإماهذاوعلى(221:لو)الختانعنيتحدثالذيهوبولسأتباعأحدوهولوقاإنجيلأنوالغريب2-

لوقا.إنجيلبقبولبولستقسيمخالفتالكنيسةأنأوالواقع،خالفبولستقسيمإننقولأن
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الروحية.ونظمهاالكنيسةبطقوسخاص.كنسي2.

وعملي:وشفويكتابياعتبروهأخرىجهةومن

.المقدسالكتابفيمكتوبأي.كتابي.1

بعدهم.لمنوينقلونهالسلفعنالخلف،المسيحيونيتناقله.شفوي2.

العملية.حياتهمفيويسلكونهبهيؤمنونماأي.عملي3.

المسيح؟حسبالتقليدفيداخلةجميعهاالأنواعهذهفهل

ماأمراليصبحيكفيوإنما،للمسيحمنسوبةتكونأنتقاليدهمفيالنصارىيشترطلا

الكتابيوالتقليدبالتقليد.ثابتالأمرهذاإنالآباء.أحديقولأو،شفاهةينقلأنحجة

للخلف،السلفوسلمه،الكنيسةتناقلتهتقليدهوالذي،المقدسالكتابفيمايشمل

رمزيعنيهممابقدراللاهوترجالتهملامنسلممنأو،الخلفومنالسلفمنومسألة

منأكثرورمزهالإنجيليبينالعلاقةيوضحواأنعلىالشراحويحرص.ذاكأوالكاتبهذا

إلىهذاويعزى،كاتبهإلىإنجيلكلبنسبةالمتعلقالتقليدصحةمنالتحققعلىحرصهم

وفي((الرؤياسفرشرحإلاكتاباتهكلمنيبقولمللأناجيلشارحأول))وهوفيكتورينوس

النسر،الأربعةالأوجهذوي)بالجمع(الشاروبيمذكرعلىجاءحينالسفرلهذاشرحه

للقديسالأسدفأعطى،الأربعةالإنجيليينعلىالرموزهذهوزع)1(والإنسانوالعجلوالأسد

هذاوعلى،يوحناللقديسوالنسر،متىللقديسوالإنسان،لوقاللقديسوالعجل،مرقص

بالعلىتخطرجديدةفكرةوكل.)2(لصاحبهرمزكلمناسبةمدىعلىيعلقونالآباءبدأ

من،دينإلىالنهايةفيالتقاليدمجموعةوتتحولالأبناء،لذىتقليدإلىتتحولالآباء

النار.دخلعنهانحرف

يبرهنثمومنوالمحاكاة،))التقليد((بينالإنطوانيويصايفرق"المقدس))كتابناكتابهوفي

الأناجيلنقلوفي،الكنسيةالحقائقإثباتفيحجةكونهوعلىالتقليدأهميةعلى

4:6،7رؤيا-1

،صـ23المسكينمتىالأبالأناجيلوأقدمأولوشرحوتفسيردراسةمرقصالقديسبحسبالإنجيل-2

.النطرونوادي-مقارأنباالقديسديرمطبعة42
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فيمعتقدهمصحةتؤكدبراهينمنالمسيحيينلدىماأهمأنهعلىإليهوينظر،واعتمادها

:خلالمنتظهر-عندهم-فأهميته،المقدسكتابهموصحةالسلام،عليهالمسيح

التحريف.منوسلامتهالمقدسالكتابصدقإثبات.1

الانحرافمنللكتابالمسيحيينفهميحفظوهو،ذلكإثباتفيعظيمشأنلهفالتقليد

وتعاليمها.الكنيسةرأيلهمفينقل،الفاسدوالتأويل

الموضوعة.منالصحيحةالكتبمعرفة2.

عشروالاثنيوبرتلماوسوتومابرناباكإنجيلللرسلمنسوبةكثيرةكتبظهرتفقد

مثلامتىإنجيلوأنمزورةأنهالهمأثبتالذيفمن،وغيرهمبطرسورؤيابولسوأعمال

التقليد.إلابهموحىوأنه،صحيح

التقليد.بغيرتعرفلاكثيرةأمورمعرفة3.

وأيامبالأعيادوالاعتراف،السبتيومبدلالأحديوموتقديس،الأطفالمعموديةمثل

التقليد.منعرفتكلهاهذهالصلاةوأوقاتالصوم

كاتبيها.إلىالأسفارنسبةمعرفة4.

القادمة.الفصولفيحديثناموضوعهووهذا

التقليدحجيةعلىالأدلة*

الكتابي.السند-1

يدونهاولمحياتهفيالسلامعليهالمسيحبهانطقكثيرةتعاليمهناكبأنالاعتقاديسودحيث

يتكلميوماأربعينلتلاميذهظهر))إنهالمسيحعنيقولالأعمالسفرفكاتب،الأناجيلكتبة

هامة.أمورعنالمدةهذهفيكثيراتكلمأنهريبولا)1(الله((بملكوتالمختصةالأمورعن

القديسين.للرسلشفاهاتسليمهاواقتصرالأناجيلفيتكتبلمالأمورهذهولكن

تركوافقد((الناسوصاياهيتعاليميعلمونلأنهم))والفريسيينالكتبةالمسيحوبخوقد

اللهكلاممبطلينتقليدهمليحفظوااللهوصيةرفضوافقد،الناسبتقليدوتمسكوااللهوصية

1:3الرسلأعمال-1
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تقاليدتلاميذكيتعدىلماذا)):والفريسيونالكتبةسألهفقد)1(.تسلموهالذي،بتقليدهم

اللهوصيةأبطلتمقد؟تقليدكمبسبباللهوصيةتتعدونلماذاأيضاوأنتم:فأجابهم؟الشيوخ

")2(.الناسوصاياهيتعاليميعلمونوهميعبدوننيوباطلاتقليدكمبسبب

الآباءأقوال-2

عليه.الكنيسةومحافظةالتقليدوجودحقيقةإلىعديدةإشاراتالكنيسةآباءمؤلفاتفي

بهمختصهوماوكلالوافرةالحقخزانةالكنيسةجعلواقدالرسل))إن:إيرينيوسقال

((.بجملتهإليهسلموه

الحقيقيةالتقاليدحفظواأناسمنسمعتماعلىتحتويمؤلفاتيإن)):أكليمندسوقال

جد((عنأبا،وبولسويعقوبويوحناكبطرس

العامإلإجماع-3

القبطيةفالكنيسة،عامبإجماعالكنائسسائرفيالتقليدانتشاروهوآخر،دليلوهاك

بالتقليدسلمتجميعهاومبادئهاأفكارهاتباينومعفروعهابكلوالرومانيةواليونانية

تعليماالتقليدتسليمكانولو.بسلطانهوالإقرارتعليمهعلىواعتمدت،عليهوحافظت

تختلفالأخرىعنإحداهاانشقتالتيالكنائستلكمنواحدةكنيسةولولرأينامبتدعا

منشيءهناكيكنولمأمابه.التمسكسواهاعنوتنفيوتنكرهالتعليمهذافيالباقيعن

هذافيفإن.وأهميتهالتقليدسلطانعلىأجمعتقدبجملتهاالكنائستلكإنبلهذا،

.)3(لهواعتبارهانشأتهامنذالكنيسةفيالتقليدمركزعلىدليلاالإجماع

يعملظلفقدالتلاميذ،فيالقدسالروحعملعنناتجالتقليدسلطانعلىالإجماعوهذا

لحسابهيعملونمنوبلسان،المسيحوحياةبلسانيتكلمحياتاريخاللكنيسةليصنعفيهم

أكمل"))قدحينئذويكتبهويجيءأنإلىالكنيسةتاريختكميلأجلمناسمهولمجد

7:7-13مرقص-1

إنجيليعنيثبتفلملهم،لاالنصارىعلىحجةهوالدليلهذاأنتدركولعلك1-15:9مت-2

السلام.عليهالمسيحمنبالسماهإقرارهالأربعةالأناجيلمنواحد

جرجسمارمكتبةنشر036037-صـالإنطوانيويصاتأليف"المقدس"كتابنا-3
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)1(((يسوعالربأيهاتعال.))آمين:الكنيسةوتقول

القدسللروحوالفريدالوحيدالبيتهيالكنيسةأنترتليانالعلامة))يؤكدهناومن

التسلسلويؤمنهايضمنهاالتيبتعاليمهاالرسوليالاستعلانلذخيرةالأوحدوالنبع

المنفصم.غيرالرسولي

وطبيعتهاالكنيسةقلبروحانيةعلىفأكدترتليانالعلامةفكرتطوربعدوفيما

بينالتمايزعلىمؤكداروحانيونرجالفيهاجامعةوأنهاغشها.وعدمونقاوتها

)2(الواحد((المسيحجسدفيكأعضاءوالشعبالإكليروس

وفي.للهراطقةالتصديخلالهومنبهحاولواشعارا((الكنسي))التقليدالآباءاتخذوهكذا

تخرجثم.غيرهميفهمهلاالمقدسالكتابأنرأوافقد.الدينرجاللغيرمختلفةمراحل

فيمتحكمةالكنيسةظلتوبهذا،العلمانيينإلىأيديهمتحتمن))التقاليد((أوالتعاليم

التفسير.وفيالقراءةفياختلفتولكنهاوتأخيرا.تقديماوتفسيرا،قراءةالمقدسالكتاب

تتلقلمالأولىالمسيحيةالمجموعاتأنعلىببساطةيدلوهذاالتأخير،)3(وفيالتقديموفي

إلىيدفعناوهذا،بعضعلىبعضهاتفضيلفياختلفتبل.واحدةبروحوتتقبلهاالأناجيل

وهو:هامسؤال

قانونية؟الأربعةالأناجيلأصبحتكيف*

قطعتهاالتيالرحلةيقسمفبعضهم.السؤالهذاعلىالإجابةفيالتقليديينطرقتختلف

مراحل:ثلاثإلىبهاالإقرارحتىالأناجيل

م017سنةإلىالبدايةمن:الأولىالمرحلة

أكثريعرفونكانواأنهمالتقليدأتباعيرى012سنةإلى07سنةمنالآباءمؤلفاتفمن

18صـالآباءكنيسةوفكرحياة-1

96صالسابق-2

المجلداتبعضأورجانوسرأىوقد،الأحوالجميعفيالترتيبهويكنلمللأناجيلالحاليفالترتيب3-

وكان،الترتيبمسألةحوليختلفالآباءتقليدكانلوقا".فقد-قصمر-متى-يوحناالآتي:بالترتيب

مرقص(إنجيل)مادةالكتابيةالمعارفدائرة/انظربذلك.الخاصتقليدهاكنيسةلكل
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يحامونهؤلاءوكان،المحتجينقرنالقرنهذاسميوقد)1(القانونيةالجديدالعهدكتب

الأربعللبشائرأناتضحذلكأثناءوفيالمسيح،حياةبحوادثباستشهادهمالمسيحيةعن

التعاليموأصل،الحقنبعتعتبرهاالكنيسةفأخذتسواها،التواريخكلعلىالفضل

الكتبتألفتالقرنهذاأخروفي.الدينأمورفيالمطلقةسلطتهاوقوتوأكرمتها.الدينية

العهدترجمذاتهاالمدةتلكوفيالموراتوري،بالمجموعالمعروفالمجموعفيالقانونية

الإيطالية.وإلى)3(السريانيةإلىالجديد

م303-017سنةمن:الثانيةالمرحلة

الأولىوالرسالةالرسلوأعمالالأربعةالبشائرقبلتقدكانتالكنيسةإنوستكوت:قال

منيكنولم.الرؤياوسفرالرسوللبولسعشرالأربعةوالرسائلليوحناوالأولىلبطرس

البعض.فيهشكالذيالرؤياسفرسوىالمجموعهذارفضمنهذهأيامناإلىالأيامتلك

تستعمللمالمدةتلكوفي.الغربيونيقبلهاولمالشرقيونفقبلهاالعبرانيينإليالرسالةأول

الثانيةالرسالةوكذلكليوحناوالثالثةالثانيةوالرسالةويهوذا.يعقوبرسائلكثيرا

لبطرس

م793-303سنةمن:الثالثةالمرحلة

للعهدوالعشرينالسبعةالأسفارم793سنةالثالثكرنجأيدالمدةهذهنهايةوعند

الكنائسعندوذلكهذهأيامناإلىقانونيةمعتبرةالأسفارهذهتزللمثمومن.الجديد

الرابع،القرنفيكانفقدمعاوالجديدالقديمالعهدينضمتاريخ))أما)3(والغربيةالشرقية

)4(((المتاحففيالمحفوظةالقديمةالنسخمن-لديهم-ثابتوذلك

وببطءبالتدريجسارالجديدالعهدبأسفاربالاعترافالخاصالتقليدأننعلموهكذا

الثاني.القرننهايةعندإلاالأربعةالأناجيليعرفوالمالمسيحيينأنالواقع-1

كانالتيالآراميةاللغةلهجاتإحدىهيالسريانيةأنالمعروفأنمعالمسيحية.المراجعفيهكذا2-

المسيح.لغةإلىيترجمأنقبلاليونانعلىنزلالإنجيلفكانالسلامعليهالمسيحبهيتحدث
ا

84.-83صـمنالإنطوانيويصاتأليففالمقدسكتابنا-3

48صـالسابق-4
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متأخرتاريخفيبل،الرسلعهدمنيكنلمبالأناجيلالمتعلقالآباءتقليدوأنشديد.

على))القديم"ولاالجديد(())العهداسمأطلقواالذينهميكونوالمالرسلوأن.مختلفةوأماكن

الاعتراففيالتقليدتأخرلماذا:تسألأنفيالحقولك.الاسمينبهذيناليومنعرفهما

؟؟العكسوليس((الناس))تقليدعلىالمقدسالكتابيعتمدولماذا؟الجديدالعهدبأسفار

الاعترافإلىتضطرهمالتيالأسئلةتلكمثلمنبالتقليديسلمونالذينالعلماءيمتعض

الرسلإنحيثمنواضحهذاأنمعالسلام،عليهالمسيحبرسلمباشرةيتصلوالمالآباءبأن

لتأخرسبباولا،بذاكهذاتصلحلقةتجدولا،يونانيوننعرفهمالذينوالآباءيهود،

منبوكيموريسيستغربوبينما.الميلاديالرابعالقرنإلىبالأناجيلالخاصالتقليد

وبينالسيحرسالةنهايةبينالواقعةالزمنيةالفترةفيهمبالغبشكل"يقللونالذينموقف

فيالكنيسةتأخرإلىوقرار()كتاب..كتابهفيماكدويلجوشينظر")1(النصوصظهور

ذلك،غيرفيحكمةيرىلامننظرةالرابعالقرنحتىالقداسةلهاالكتبأيتقرير

علىالقانونيةالأسفارتقررالكنيسةجعلتثلاثةأموربظهورالأسبابهيئتقدفالحكمة

م:367عامإثناسيوسيد

ينشرها،وأخذعندهمنقانونيةأسفاراكونم()014حواليالهرطوقيماركيونإن-1

لأسفارالحقيقيةالقانونيةالأسفاربتحديدالمدمرتأثيرهتوقفأنالكنيسةعلىلزامافكان

الجديد.العهد

الأسفارتحديداستلزمأيضاوهذا،العبادةفيإضافيةكتبااستخدمتالكنائسبعض-2

القانونية.

علىلزامافكانم()303عامللمسيحيينالمقدسةالكتبيدمرأندقلديانوسقرر-3

لااللهوحىباعتبارهاسبيلهافييستشهدواأنيستحقالكتبأييعرفواأنالمسيحيين

.)2(تاريخيةأوتفسيريةكتبمجرد

أوينهزمأنالممكنفمن،عندهمنأسفارايشكلأنغيرهأوماركيونبإمكانكانإذاولكن

المعارفدارط/66صـبوكايموريسالحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة-1

الثقافةدارأولى/ط35،36صـالنورعبدمنيسدكتورترجمةمادويلجوشوقرار"..كتاب"2-
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جوشولكنالأفكار،غيروأفكار،الأناجيلغيرأناجيلوالنتيجةماركيون:ينتصر

الأسفارعزلإلىبالكنيسةدفعتلحكمةكانودقلديانوسماركيونظهورأنيرىماكدويل

تذهبالقانونيةغيروتركواالقانونيةسبيلفيفاستشهدوا.القانونيةغيرعنالقانونية

علىتدلفقطوإنما،سبيلهافياستشهدواالتيالأناجيلصحةتثبتلاالحجةوههذههدرا.

ولا،العقلإلىحاجةبقيلماالحقعلىدليلاالكثرةكانتولو،المنتصرينكثرةأوشجاعة

ماأنإذقانوني،غيرمايوماأعتبرفيماتفريطهمعلىليندموابعدفيماعادواأنمهمشك

مماسفراكتبالمسيحرسلأحدأنيثبتفلم.ذهبمماحالاأحسنليسأيديهمتحتبقي

إنيقولأو،الحقيقةتلكبعكسيجاهرأنالأرضظهرعلىعالميجرؤولاأيديهم.في

التيماركيونقائمةبينالترجيحتستطيعلابلكذا..إنجيلكاتبعرفقدالآباءأحد

الدافعهمعموماالهراطقةأوماركايونكانربمابل،أتتالتيإثناسوسوقائمة،ذهبت

الكنيسةتعترفلمذلكومع.الأربعةالأناجايلثمالرسائلعملإلىالكنيسةحركالذي

متعددةأخرىوقوائمماركيونقائمةبينتترددظلتبل،وليلةيومفيالجديدبالعهد

المعترفتحديدمشكلةواستمرت،الآنالموجودةوالعشرينالسبعةالأسفارمنهاجمعت

عليهيختلفالذيوالسفرآخر،إلىمجمعومنأخر،إلىجيلمنتترحلبهالمعترفوغير

القرونمدىعلىالخلافرأيناوقدالتقليدأصالةفأينآخر،موافقةعلىيحصلقدمجمع
!

منتتدحرجالجديدالعهدبأسفارالإقرارمسألةورأينا.المسيحيالتاريخمنالأولىالأربعة

قبلمنالحسميأتيالنهايةوفيحسم،دونالسنينعشراتوتستمرجيل.إلىجيل

.الميلاديالرابعالقرنفيالثالثكرنجبعدهومنإثناسيوس

التقليدعليالاحتجاج*

السلام:،عليهالمسيحدعوةمنالناسعنخفيمايكشفالإسلامظهرحتىالتقليداستقرإنما

حركاتفدبدأت،العقليةالنزعةذويمنكثيريننظرالمسيحإنجيلعنحديثهلفتوقد

الحركاتهذهتسلحتالنهضةعصروفي،يومبعديوماتقوىالتقليدعلىالاحتجاج

الكنيسةنزاهةفيالشكإلىأدتالتيالوثائقمنالعديدفحصوتم،الإنسانيةبالدراسات

أنالبعضويظنللتقاليد.نقدهميواصلونوراحوالخيط،الإصلاحزعماءوتلقفوعصمتها.
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إثناسيوسسبقماركيونوأنالتقليد،منأسبقكانأنهالحقيقةولكنهنا،منبدأالنقد

التخليمليأومسكونيمجمعرأيتقليدا،مايومفيالنقدكانوربما،الأقلعلىبقرنين

تجتهدمسيحيةمجموعاتبدأتنقداأمتقليداالأمرهذااعتبارعنالنظروبصرف.عنه

علىانعقادهاتوالىالتيالمجامعفرضتهاالتقاليدمنجزءاشكلتالتيالردودوضعفي

السلام.عليهالمسيحبعدقرونسبعةمدى

أساسهاعلىكانالتيالدوافعفيالريبةمنالكثيرإلىإلاالتاريخيةالدراساتتقودناولا

علىالباحثيعتمدأنبدفلاذلكومع،المجامعهذهفيالعقائديةالقراراتاتخاذيتم

أنيمكنلاأنهمإلاجديدةمصادريكتشفواأنيمكنالمؤرخينأنورغم،التاريختركهما

بالعبرية.إنجيلهكتبمتىأنالتقليديخبرناالمثالسبيلفعلى،جديدةمعلوماتيبتدعوا

صفحةمنأكثرالباحثينأماميشكلوهذا،اليونانيةفيإلامتىإنجيلالكنيسةتعرفولا

لوجدناهاثغراتمنالأولىمرحلتهافيالمسيحيةتاريختركهمانملأأنأردناولو،فارغة

تكونأنيمكنلاالديندراسةإن،افتراضاتمنيخترعهأنلعقلنايمكنممابكثيرأوسع

إلىيهدفمحددلفكردراسةالأساسفيهيوإنما،التاريخصفحاتفيمستمراتوهانا

وتعالى.سبحانهباللهصلتهمدىومعرفةوتقييمهالفكرهذابتحليلوذلك،بالإنسانالرقي

لاقدضيقةثقوبخلالمنإلاالمسيحيالأولالقرنتاريخنرىلاكناإذانفعلماذاولكن

أماكنمنالتحققنستطيعلاكناإذانفعلوماذا،الأحداثلبعضباهتةبرؤيةإلالناتسمح

.؟فعلوهأوقالوهيقيناشيئانعلمأننقدرلاكناإذاأو،الأربعةالإنجيليينوفاةأونشاط

المسيحيةلتاريخخريطةلرسمالمتكررةمحاولاتهمفشلعلىالباحثيننلوملاأنينبغي

يستطيعواقعنقلوليسالذهنفيمقبولتصورتحقيقمجردهوفهدفهم،الأولىالمرحلةفي

تختلفمراحلصورةعلىالمسيحيةتاريخيخرجالغالبوفي،بحدوثهيقطعأنالباحث

الأحوالكلوفي،الأخرىحسابعلىتتسعأومرحلةكلوتضيقوصورهاتفاصيلها

يمرالإجمالوفىوترابطها،الأحداثبتسلسلوعيهومدىالباحثتقديرإلىهذايرجع

مراحل.بثلاثالمسيحيةتاريخ

بالمسيحصلتهانقطاعرسائلهتظهرالذىبولسبالقديسوتبدأ،التكوينمرحلةالأولى-
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قانونإلىالقدسالروحألوهيةأضافالذيم381القسطنطينيةبمجمعوتنتهي.،السلامعليه

أنولك.السابقةبمراحلهاالقانونيةالأسفاروتحديدكتابةالمرحلةهذهفيويدخل.الإيمان

التقليد.تكوينبمرحلةالمرحلةهذهتسمي

والإصلاحالتكوينعصريبينالمسيحيةوقعتوفيها:الوسطىالعصورمرحلةالثانية-

بالعصورالمؤرخونويسميها.والطقوسالعقيدةفيثباتمرحلةتعتبرالمرحلةوهذه

التقليداعتبارعلىالكنائسلإجماع((الكنسي))التقليدبعصرتسميهاأنولك،الوسطى

فيها.

العودةالكنسيالإصلاحزعماءبمحاولةوتبدأ:التقليدعلىالثورةمرحلةالثالثة-

إلىالأولىالمرحلةتحديدفيانقسمواأنلبثواماولكنهم،الأولىمرحلتهاإلىبالمسيحية

حزبين:

بوحدانيةوتبشيرهالسلامعليهالمسيحدعوةهوالمسيحيةأصلأنرأواوهؤلاء:الموحدون1-

عصرفيالمسيحيةعليهكانتالذيالوضعمعرفةعلىيتوقفنظرهمفيوالإصلاحالله،

التيالصليبيةوالحروبالتفتيشمحاكمعليهمقضتوهؤلاء.إليهوإرجاعهاالسلام.عليهالمسيح

البابوية.شنتها

فهووبالتالي)المسيح(المسيحيةربأرسلهرسولابولساعتبرواوقد:البروتستانت-2

التعاليمأغلبالتقليديةالكنيسةعنهؤلاءأخذوقد.تعاليمهعندالوقوفويجب.رأسها

بهللاحتجاجالمقدسالكتابإلىولجئواجديد.منبعضهاتفسيرأعادوالكنهم.الرئيسية

كثيرةنقديةمدارسنشأتوهنا،الأناجيلكاتبيفيالشكإلىذلكفقادهمالبابا،على

منها.إنجيلايعرفواولم،الأربعةالأناجيليؤلفوالمالمسيحرسلبأنيتمسكبدأبعضها

عجزتوقد.الثانيالقرنآباءألفهاأسطورةالأناجيلأحداثأنإلىالآخرالبعضوانتهى

المجامع.عصمةعلىاتكأتأنإلاكانفما.يدعونماعكسإثباتعنالتقليديةالكنائس

البابايتكلموعندماالخطأ،منمعصومونمجموعهمفيفإنهمالأساقفةمجمعيجتمعفعندما

الكنيسةحكمعنيعبروالذيالقدسالروحعضوفهوالأسقفيةعرشعلىمنروماأسقف

امتلاكحقعشرالثانيالقرنفيالكاثوليكيةالكنيسةقررتهذامنوانطلاقاالمعصوم.
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منالفردكانإذايقررواأنمعجزةقدراتمنلهمبماالقساوسةمستطاعفيفأصبح،الغفران

هذهمنالمسيحيةمنتقدوفليسالنار،أوالجنةفيالأبدإلىيقيمأنعليهكتبقدالناس

.بلالعقليةمعارفهمعلىإيمانهميؤسسواأنلهميحقولا،اعتقادهمفيأحراراالزاوية

والبابا.القساوسةلإرادةخاضعينهم

قضاياهيكتبفراح،لوثرمارتنضميرالتقليدهذاأقلقعشرالسادسالقرنمطلعوفي

م((1517أكتوبر))31القديسينجميععيديوموفىاللاتينية،باللغةوالتسعينالخمسة

يرفعأنيستطيعلاالباباأن))فيها:جاءوقد،وتنبرجكنيسةبابعلىالقضاياهذهعلق

المقدسالكتابأنيعلنراحثم.الصميمفيللتقليدالأساسيةالدعامةضربوبهذا..((دينونة

عليها.المختلفالمسائلجميعوفيالعقائد،تفسيرفيعليهالاعتماديجبالذيالقانونهو

وبأفكار325منقيهبمجمعتمسكأنهإلاوالمجامعالباباعصمةأنكرلوثرأنورغم

حتىأنهنلحظللعقيدةكمصدرالمقدسالكتابتاريخإلىننظروعندما.أوغسطينالقديس

فيولاعقائدهمفيإليهالرجوعفيالمسيحيونيفكرأنمعهودايكنلمالكنسيالإصلاحعصر

ماالدينرجالفإن،الدينرجالعلىحكراكانأنهمنيترددمادقيقاوليسطقوسهم.

قانونعليهقدمواالوسطىالعصوروخلالالمشروع،غيرللكسبإلاإليهليرجعواكانوا

.الإيمان

الكتابيقدمواوأن،القضيةيعكسواأنالمصلحونحاولعشرالسادسالقرنجاءوعندما

تخطئ،أنيمكنالمجامعلأن،الكنسيةالسلطةوعلىالمجامعقراراتعلىالمقدس

عقيدةفيالتشكيكإلىيؤديقدهذاأنأزعجهمولكنمعصومةغيرالكنسيةوالسلطة

بالكتابالاحتجاحخطورةإلىم1521ورمزمجمعفي))لوثر((ينبه)آيك"نجدولذلك.نقية

بهيتذرعكانمانفسهوالمقدس،الكتابفيجاءمابسماعالتمسكإنمارتن"يا:المقدس

فيجاءماوبينجانب،مناالكتابهذافيجاءمابينسافرتناقضفهناكالهراطقة((

التقليدأنهيالتناقضهذاعلىالمترتبةوالنتيجةآخر،جانبمنقرراتمنالمجامع

أنفينبغيالمكتوببالتقليدالإيمانالمصلحونقرروإذاالكتابي،معينسجملاالشفهي

معه.المتعارضةالمجامعوقراراتالكنسيةالتقاليدعنيتخلوا
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التمسكعلىأصراتجاهمختلفيناتجاهينإلىالنصارىانقسمالمعادلةهذهوإزاء

علىالمقدسالكتابيقدمأنرأىوآخرطاقته.بكلالبابويةعنيدافعواستمربالتقليد،

اضطرهممماالتقليد،عنبعيداالكتابهذاصحةعلىهؤلاءيبرهنأنبدلاوكانالتقليد،

بعضلوثرفضلوقد.بالقشلوثروصفهاالتييعقوبرسالةمثلالأسفاربعضرفضإلى

علىيتمالتيالأسسفيوالتفكيرللبحثالفرصةأتباعهمنحممابعض،علىالأسفار

شككتالتيالنقديةالمدارسمنعددظهورفيذلكفساهموالتأخير،التقديمأساسها

الشكوقطعتحكمها،فيجرأةأكثرأصبحتبعدوفيما.الأناجيلصحةفيواضحةبصورة

لأنالإنسان.صنعمنوتعالىسبحانهاللهأنادعواالذينالإلحاديينأقوالهنايعنيناولا،باليقين

تلككذلكيعنيناولا.فائدةلقولهميظهرفلنالمقدسةوالكتبالدينعنقالوامهماهؤلاء

عنالمقدسالكتابحديثفيتشككوذهبت.التجريبيةالعلوممنانطلقتالتيالمدارس

قدمتهمافيالقصوررأتالتيالمدارسيعنيناوإنما،.الأرضعلىالإنسانوتأريخالكون

دليلكلفيبجديةينظرونهؤلاءبدألقدالقانونية.الأسفارصحةعلىأدلةمنالكنيسة

إلىانقسمواثمومنإثباته،التقليديونيحاولماتنفيأدلةأنهالهمفظهرالكنيسة،تقدمه

امتحانهوالأدنىبالنقدوالمقصودالأدنى.النقدوأصحابالعاليالنقدأصحاب:قسمين

معانيلتحديدالقديمةاللغاتدراسةوأيضاتطابقها.مدىلمعرفةالقديمةالمخطوطات

عندماولكن(ومفيد.)1نافعأنهكثيرونيعتقدعلموهو،بدقةالعباراتوقوةالكلمات

الحاصل.تحصيلقبيلمنيصبحعنهينتجمافإنالكنيسةعليهتهيمن

المدارسأنإلاحبسهمنالمقدسالكتابإخراجفينجحتقدالبروتستانتيةكانتوإذا

جماعةفيهذاتبلوروقد.صفحاتهمنالكثيرتمزقأنحاولتعنهاانبثقتالتيالنقدية

معقلبألمانيااللاهوتجامعاتمنومعظمهمالعالي،النقدبأصحابأنفسهمسموا

أولهما:رائدانولمدرستهم،البروتستانتية

منمأخوذالتكوينسفرأنم1753سنةفيأعلنفرنسيطبيبوهواستروك:جان

بدرانبجزيرةالأخوةمطبعةثالثةط/281،921صـرياضيوسفالمقدسالكتابوحي-1
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"يهوه((.و"إيلوهيم((هماتعالىللهاسمانفيهوردلأنهمختلفتينوثيقتين

فكرةالىاستروك(("جانأفكاربلورالذيوهو،الألمانيالأستاذإيخهورنهووالثاني

أسفارمنمختلفةنسخ6-4منمأخوذةالتوراةإنوقالالنقد(())أبوفدعوه،العاليالنقد

الخمسة.موسى

ونشروااللاهوتيةالكلياتواقتحمواالعالمفيانتشروافقدوإيخهورنستروكتلاميذأما

أنه"فيلهوش((الألمانيبالناقدالحدووصل،المقدسالكتابفيتطعنالتيالعديدةالمؤلفات

مذاهبأربعهذهالكتابيالنقدلمدرسةصاروقد،كاتبا22إلىالخمسةموسىأسفارنسب

وهي:

ذكرهاالتيالمعجزاتالمذهبهذاأصحابنسبم(1851-)1761الطبيعيالمذهب1(

إلىأووالجزر،المدعواملإلىالأحمرالبحرشقأرجعوافمثلا،للطبيعةالمقدسالكتاب

تغافلواكماالمياهفجفتضحلا،كانفيهالمياهمنسوبمكانفيشديدةشرقيةريحهبوب

كانالتيالشفاءقوةوأرجعوا،إسرائيلبنوعبرأنبعدالأولوضعهاإلىعادتالمياهأن

تشملالمياههذهبأنللمياهالملاكتحريكبعدسلوامبركةإلىينزلمريضأولينالها

الشفاء.وتمنحتذوبفإنهاالماءتحركومتى،مترسبةمعدنيةعناصر

هوالمقدسالكتابفيجاءماأنأصحابهاعتقدم(1834-)8018الأسطوريالمذهب2(

اللاهوتأستاذشتراوسدافيدأنحتى،حقائقوليستأساطيروأنها،الخيالوحيمن

الإنجيلأحداثإن((يسوع))حياةكتابهفيقالالمذهبهذامؤسسيأهممنوهوالألماني

الثاني.القرنفيالكنيسةآباءألفهاأسطورة

فرديناندالألمانياللاهوتأستاذمؤسسهم(0186-)2917الاتجاهيالمذهب3(

.الختانرسولبطرسيمثلهأحدهما،متضادانأنهاعلىالمسيحيةصورالذي،كريستيان

علىالانفتاحيمثلوهوالأممرسولبولسيمثلهوالآخر،المتطورةاليهوديةمنصورةوهو

للآخر.المخالفةمبادئهاتجاهولكل،الأمم

الأناجيلذكرتهاالتيالأحداثبأنالمذهبهذاأصحاباعتقدوقد.النقديالمذهب4(

عن))البحثكتبهموأهمالنقاد،منكبيرعددالمذهبهذاوتبع.فيهامبالغالمسيحعن
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هذاكتابهمافيأودعااللذانسكروجيوجراهامسوايزر،ألبرتلصاحبةالتاريخي"يسوع

)1(المذهبهذابهانادىالتيالشكوكمعظم

عنهاانبثقبلالتاريخي،يسوعإنكارأوالمدارس،هذهظهورعندالأمريتوقفولم

النقديةالحقائقعلىالمبنيةبحوثهموأصبحتالعالم،أنحاءفيوالأتباعالتلاميذمنالكثير

أساتذةبدأأنوالأبحاثالدراساتهذهنتيجةمنوكان.الجامعاتفيتدرسموضوعات

أنسوىلذلكعلةمنيجدواولمالأناجيل،كتببمنلديهمعلملابأنهيصرحوناللاهوت

يعنيولا.الأناجيلاختراعفيوتعالىسبحانهاللهاستخدمهاوسائلإلاهمماالإنجيليينإن:يقولوا

ليبقالوسيلةتلكإخفاءفيتكمنالحكمةبلالوسيلة.هذهأمرمنشيءمعرفةالناس

وجل.عزاللهكتابالمقدسالكتاب

فيالتقليديينإلىوانضموا))معتدلين((حسبوابروتستانتظهروأولئكهؤلاءوبين

ردفيجهودمنبذلوهماورغمالأربعة.الأناجيلصحةعلىللبرهنةمستميتةمحاولات

كثيرونيؤكدأبحاثهمبدايةوفي،بالترجيحتنتهيماغالباأبحاثهمأنالاالنقديينحجج

،إنجليزيواعظذلكفيورائدهم،المقدسالكتابعنالدفاعيقصدونلاأنهمعلىمنهم

الكتابعنأناأدافع:فأجاب،المقدسالكتابعنيدافعأنأحدهممنهطلبسبرجوناسمه

الأسد.؟عنأحديدافعوهل.المقدس

التيمؤلفاتهممقدمةفيالواعظهذاعبارةومفكروهاالمسيحيةكتابينقلماكثيرا

قوةمنأتوامابكليدفعواأنالابعدهايملكونولا،المقدسالكتابعنللدفاعيخصصونها

عرينه.داخلالكسلانالأسدعن

:))لاالإنطوانيويصايقول،التقليديونالباحثونتتابعالإنجليزيالواعظهذادربوعلى

التيالاعتراضاتمنعليهنخافلالأننا،المقدسالكتابصحةعننكتبأنناأحديتوهم

الكتابلأن،وحلالحرامبينيميزونلاوأصبحواالشيطانأضلهمالذينضدهيوجهها

وقد،بهيلحقعاروكلتعيبهوصمةكلكتابهعنيبعدأنقادروهواللهكتابهوالمقدس

016-158صـالإنطوانيويصاالمقدسكتابنا-1
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".)1(بصحتهاتشهدأدلةبعدةالعالمإلىالمقدسةرسالتهالربأرفق

رفعحاولأنهإلابه،يلحقعاركلكتابهعنيبعدأنعلىاللهبقدرةالإيمانهذاورغم

تحريفيزعمونمنحججحولالاستفهامعلاماتمنالعديدووضع:التحريفوصمة

يحرفأنإمكانيةعدميعلنويصاالقسذهبوالوداعةالمحبةوبروح،المقدسالكتاب

..إجاباتلهايجدولم،تساؤلاتعدةأمامنفسهوجدوالتأملالنظروبروح.المقدسالكتاب

؟المحرفهوفمنبالتحريفاتهامهناككان))إذا

تمالأباطرةأو-الملوكمنأي-عهدأيوفيالتحريفحدثالعصورمنعصرأيوفي

.؟التحريف

العالم؟بلادجميعمنالنسخكلجمعأمكنكيف

أصحابها؟إلىوإعادتهاجميعهاالنسختحريفتمهل

عنها؟عوضاالجديدونشرإعدامهاتمهلأو

؟للكتابالرهيبةالمذبحةهذهمنواحدةنسخةتنجألم

؟الحادثةهذهذكرعنالتاريخصمتهل

الكتابة؟عنأيديهموأمسكتالمؤرخينجميعخرصهل

عين؟وغمضةلحظةفيمعتقداتهمالمسيحيينملايينغيرهل

تذكر؟مقاومةأدنىدونللتغييرواستسلمواالمسيحيونصمتهل

؟والناروالوحوشالعذاباتتحدواالذينالشجعانأين

للتحريف؟واستسلمواوارتعبواخافواهل

ويرجعم4791سنةقمرانواديفياكتشافهاتمالتيالنسخبتحريفقاممنترىيا

؟الميلادقبلالثالثالقرنإلىتاريخها

)2(؟الشياطينحرفتهاهل؟الأرضباطنفيوهيحرفهامن

بهامرالتيوالمراحلالأسئلة،هذهعلىالإجابةيملكمنصفباحثكلأنوأعتقد

142صـ1-السابق

161صـالسابق2-
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أنوالأولى،.حرفمن:يسألفهو،ذلككلعلىتجيبهبهالاعترافحتىالجديدالعهد

حرف.منالحالفيلعرفكتبمنعرففلو(كتبمن:يسأل

يسأل:أنوالأولى،النصارىيقدسهككتابظهربعدماالمقدسالكتابعنيتحدثوهو

السلام؟عليهالمسيحبلغةيكتبلمولماذاظهر؟كيف

اعترفتوهل،الكتابةعصرعن:يسألأنوالأولىالتحريف،عصرعن:يسألوهو

.قرونأربعةتأخرتولماذا؟بعدهأمالمسيحعصرفيالجديدالعهدبأسفارالكنيسة

إلىإعادتهاثموتحريفهاالعالمبلادجميعمنالنسخكلجمعأمكنكيف:يسألهوثم

بجمعيتملمفالتحريفأخرى؟وبقيتأناجيلأحرقتلماذا:يسألأنوالأولىأصحابها،

والتمسكصحيحةكانتربمانسخةيحرقبلأصحابها،الىوإعادتهاوتحريفهاالنسخ

هذهمنواحدةنسخةتنجلمولهذا؟المسيحبلغةليستأنهايقينبكللناظهربأخرى

الباباواتيصدرهاكانالتيالحرمانمراسمبتنفيذقامواالذينجديةبسبب.المذبحة

بالتزوير.الآباءأحدينعتهاأنبمجردالنسخةبإعداميحكمفكان،بالتتابع

يتكلمزالولا،تكلمالتاريخإنحسبك.:لهنقولوهنا،التاريخصمتعنيسألوهو

الأولىيوحناورسالتيالرؤيا،وسفر،الثانيةبطرسفرسالة،التحريفعنصوتهبأعلى

الرابعالقرنفييوسابيوسعهدحتىمرفوضةظلتبأنهايشهدالتاريخزاللاوالثانية

وغيرالقانونيذكرعنالتاريخفيكنسيمؤرخأشهريوسابيوسيسكتولمالميلادي،

أيديهمتحتباتلمااستراحواالأمدعلمهمطالبعدماالمسيحيينولكن،عهدهفيالقانوني

واحد.كتابفيالجديدالعهدأسفارتتجمعأنقبلقرنبعدقرنمرفقدنسخ.من

إنهاقلنااذاإلا،بالأناجيللهاعلاقةولا،قمرانواديبوثائقأمثلةيعطيناهوثم

ببقاءأرسطوكتبتحريفأولبقاءعلاقةلاأنهكما،منهاتؤخذولم،الأناجيلفيدخلت

صفحةكلففي،عليهأمثلةنعطيهأنمنأكثرفالتحريفذلكومعتحريقها،أوالأناجيل

يقابلونالذينالباحثونهذايعرفأكثر،يكنلمإنتحريفعلىالحصولمنيحرملن

الثامنالإصحاحفيالزانيةالمرأةقصةإلىنشيروكمثال،ببعضبعضهاالقديمةالمخطوطات

النسخإلىأضافهاالذيفمنالقديمة،النسخفيموجودةغيرأنهايؤكدونفالآباءيوحنا،من
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القديمة؟منحذفهاأو،الحديثة

الأمثلةهذهوحسبكيوحنا.خاتمةكذلكشئتوإن،مرقصخاتمةعلىقلهالأمرونفس

لدينتحريفقضيةأمامأنفسنانجدفإنناقليلاالنظرتأملنالولذلك،الإطالةمنالقليلة

بهاجاءالتيواللاحقةالسلامعليهموسىبهاجاءالتيالسابقةالديانةذلكعلىيشهد،المسيح

وسلمعليهاللهصلىمحمد ذرعايضيقوناللاتينيةأمريكافياللاهوتعلماءجعلتالتيالصعوباتهذهثم،

الثانيالنصف"فخلال،اللاهوتغيرشيءبكلالاشتغالإلىويفرون.اللاهوتبدراسة

،اللاهوتدراسةتجاهجديدمنهجتبنيفياللاهوتعلماءبعضبدأالعشرينالقرنمن

فأدخلوابمعالجتها،يهتمكانالتيالأساسيةموضوعاتهعناللاهوتعلمصرففحاولوا

ماوظهر.البؤسومحاربةالمرأةوتحريرالسود.تحريرقضيةاللاهوتدراسةنطاقضمن

(()1(الاجتماعيةبالمشاكلأساسايرتبطوالذي:التحرربلاهوتيعرف

إلحديث،النقدفضحهاالتيوالمتاعبالصعوباتحولالجدلاللاهوتيونسئمأنفبعد

تركلماويصاالقسبهاتحدثالتيبالبساطةالمسألةكانتولو،بالدينإلاجتماععلمخلطوا

بأفكارها.أورباوملأتالنقدمدارسقاتولماللعبيد،محررينواشتغلوامهنتهمهؤلاء

سفرمؤلفحولالسؤالفيهايثارمرةكلففيإليها.يستمعمنالأفكارهذهوجدتولما

كتبمنيعلمالذيهووحده"الله.التقليديةالإجابةإلىننتهيالمقدسالكتابأسفارمن

((.ذاكأوالسفرهذا

أنهاتخبرنالابأيديهمكتبوهاالتيوالأناجيل،مجهولونوحيهلكتابةاجتباهمفالذين

لاأولهموهومرقصوحتىمؤلفيها؟عنواحدةبمعلومةعليناتتفضلولاوتعالىسبحانهاللهعندمن

يشرلمفلماذا،بطرستلميذإنهقلنافلو.غيرهفيولاإنجيلهفيلاإليهواحدةإشارةتجد

سكتفلماذاالقدسالروحإملاءمنهوإنجيلهإنقلناولو،القبوللإنجيلهليضمنذلكإلى

علىوالنقدالتقليدفنجمعالسلامعليهالمسيحعلىأملاهإنه:نقوللالماذاأو.ذلكعنالإنجيل

الأبناء.أيضاونريحالآباءونريحسواء.كلمة

الثانيةالطبعةسيوبرسمطبعةحبيبصموئيلد/التحررلاهوتانظر1-
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العهدفياللهفأناس،والإرباكبالحيرةاللاهوتفيالباحثينتصيبالأسئلةهذهمثلإن

أناجيل،أربعةيديهبينيجدالحياةيعيأنبمجردوالمسيحي،مجهولونوالقديمالجديد

المسألة،يستوعبلاعقلهإن؟أناجيلأربعةلماذا.المربكالسؤالهذاخلفهومنأمامهومن

واحد،إنجيلعنبديلإلاهيماالأناجيلهذهبأنالاعتقادإلىتدفعهالإيمانيةوحاسته

لابينما((الكريم))القرآن:يقولالمسلمويسمع(())التوراة.يقولاليهودييجدعندماوخاصة

أكثرهناككانفهل)الإنجيل":يقولأنالواقعويحترم،والنقلالعقليجلمسيحييقدر

هذهبأنالاعتقادإلىيدفعناالإيمانيالحسإن؟واحداإنجيلايكونلالماذا؟مسيحمن

فيتنحصرالرسولفمهمةالسماء،مننزلالذيالإنجيل-عنبديلالأصلفيهيالأناجيل

شكلانماالجديدالعهدأسفارمعحدثوالذي،متنافرةأناجيلوليسواحدإنجيـلإبلاغ

بقبولمرقصإنجيللاستبعدالفوضىهذهولولا،الاعتراففيوفوضى،التأليففيفوضى

لمعامةفوضىإنهاالآخرنصفحجبكلاهماولوقامتىولكانولوقا،متىإنجيلي

الروحبإرشادتمقدوالتكرارالتداخلهذاإن:يقولأنلعاقليمكنولا،بطرسيشهدها

".؟القدسالروحبإملاءيكتبكانبتدقيقالأمورتتبعمنإن:تقولأنتقدروهل،القدس

وأيهماأسبقأيهما:فيفكرعندماالتقليدعلىصراحةخرجمنالتقليدأهلمنهناك

بلبجديد،يأتلممرقصانجيلأنهؤلاءاكتشففقد؟مرقصأممتىالآخر،مناقتبس

منأعدادبضعةسوىالكنيسةخسرتمابحذافيرهحذفلوأنهعلىبعضهموبرهن

وقدولوقا.متىإنجيليفيأفصحوأسلوبأرقىبلغةمسجلةمادتهأنإذ،المقدسةنصوصها

منكانوماالماضية.القرونمدىعلىالكنيسةفيالإنجيلقيمةعلىالنظرةهذهأثرت

لاأو)مرقص(فليكن،الكاتباسممعرفةيعنيهملاأنهأعلنواأنالاالتقليديينخواص

وتعالىسبحانهاللههو-لديهم-الحقيقيفالكاتب؟يكون الوسيلةنعرفأناختصاصنامنوليس،

منوليس،منهقوتهاتستمدفكلمته،إليناالمكتوبنقلفيولا،الكتابةفياستخدمهاالتي

الكتابة.فييستخدمهالذيالإنسان

علىيعترضمنعلىمجيبا:274صـ((المقدسالكتاب"وحيكتابهفيرياضيوسفكتب

الكتابيكونأن))لأجلواحدقال:قالالأناجيلكتابلأسماءمعرفتهمبعدمالنصارى
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بالطريقثابتةإليهنسبالذيالرسولإلىالكتابنسبةتكونأنيجبحجةالديني

للانتحال"مظنةغيرمن..القطعي

أنوالثالثالأولالفصلينفيأوضحناأنسبق"يقول:ذهبالاعتراضهذاعلىردهوفي

بهشهدماوهذاالله،هوالحقيقيوكاتبهالله،كتابهوبلدينياكتاباليسالمقدسالكتاب

العقلانية،والبراهينالأدلةمنبالعديدلديناتأكدماوهذا،نفسهعنالمقدسالكتاب

علىيطلعناأنيشألماللهكانإذااللهاستخدمهاالتيالواسطةنعرفأنمهمافليسوعليه

منبلاللهاستخدمهالذيالإنسانمنقوتهاتستمدلااللهكلمةوأنسيمااستخدمهمناسم

ذاته"الله

وتعالى،سبحانهاللهكلامبأنهالمقدسالكتابعلىبالحكمجازفاللهاستخدمهمنجهالةعلىوبناء

موحىالكتاب))كل:بولسبقولعبرةولا،ذلكتفيدعبارةيسجللمالمقدسالكتابأنمع

وهي،الأناجيلخارجمندعوىهيالنهايةوفي،الأناجيلتكتبأنقبلذلكقاللأنهبه"

رسالتيحولالآباءاختلفلماكانولواليهود،أسفاربهاوالمقصود،الأناجيلسبقتدعوى

علىآخروناعترضولايعقوبرسالةبعضهمأنكرولا،الثانيةانتحالورجحوا،بطرس

مقدسة.اليومهيأسفارمنوغيرهالرؤياسفر

مؤلفيلمشكلةحلوضععنعجزهمبسببالإسلامإلىاهتدواالنصارىعلماءوبعض

بدأناوقدالتقليد،علىوالخروجالنفسيالحاجزكسريستطيعونلاوكثيرون،الأناجيل

"صعوبات"أو"صعوبة((فكلمة،الحديثةالأبحاثفيتظهرجديدةمصطلحاتنلحظ

هذهكثرتوقد،أبحاثهمفياللاهوترجالتواجهمشكلةكلعقبتظهرلازمةأصبحت

والتفاسيرالشروحمنالكثيرمعهاأصبحلدرجة،الأربعةالإنجيليينحولالصعوبات

قدالثقةتملؤهمممنوبعضهم،للقارئتسهيلهامفسركليحاولالتيالصعوباتمنجملة

منأكثرأولونعرضفيالتكلفمنيخلولاالذيبالجوابيتبعونهاثمالصعوبةيذكرون

منخطأهكذاوضعقدالمؤلفاسمأنيزعممنتجدأنالمألوفومن،والأسرارالحكمةألوان

المخطوطاتمنالكثيرنسخالوسطيالعصور))فيبأنهفهميإثناسيوسالقسويقرالنساخ،

آخركاتباسمتحتالكتبأحدالخطأطريقعنالنساخنسخأنوحدثالأولى،المسيحية
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فيحدثذلكبأنالاعترافغيرهوكثيرونيرفضولكنه)1(الأصلياسكاتبغيرمشهور

الأناجيل.عصر

إيمانهممعالأناجيلصحةعلىبإصرارهمالنفسيةللمعاناةأنفسهمكثيرونأسلموهكذا

كتابتهاوأثناءالأناجيلكتابةفقبل،صياغتهافيالفعالالأساسكانتالكنيسةرسائلبأن

القديم،العهدأسفارمرتبةبلغالرسائلهذهوبعض،الرسائلكتابةحركةتتوقفلم

هذاقبولشرطهواعتمادهيرادالذيوالإنجيلالمعتمدةالرسائلبينالتوافقوأصبح

مسيحيةمجموعاتاستطاعتالرسائلفيالموجودبولسفكرخلالفمن،ذاكأوالإنجيل

كلوفي.الاعترافدائرةعنالأخرىوالرسائلالأناجيلمنالكثيراستبعادنفوذاأكثر

فلا،الأربعةالأناجيلقبلتأساسهعلىالذيالمشتركالقاسمالصلبروايةشكلتالأحوال

أساتذةيخمنكمامشهورةمدينةمنعليناخرجأو،الرسلأحدقدمهالإنجيلهذاأنتظن

عمليةحكمالذيهوبولسرسائلوفكرلغةفيالمتمثلالأساسفهذاالتقليدي.اللاهوت

حالفيالبحثيؤرقهمالباحثونوبات،مرفوضةكانتأفكادقبولفتم،والرفضالقبول

"التقليدموضوعدراسةأوفهممحاولةفيمشكلةالمسيحيالدارسيجدلاوقد،الأناجيل

النصوصفهمالدارسهذاحاوللوفيماالمشكلةولكنعرضناها،التيبالطريقة((الكنسي

"تقليدالتقليدمننوعينتحددإنها،الكنسيةالتقاليدمنمعينتقليدصحةتؤكدالتي

أناسفهؤلاء؟الحالتينبينيفصلومن؟الأمرينبينيفرقفكيف((الكنيسةو"تقليد"الناس

نقلمناعتبرأساسأيوعلى؟أولئكعلىهؤلاءيحكمأساسأيفعلى،أناسوأولئك

؟الناستقليديمثلونلالوقاعنهم

نعنيالكنيسةوتقليد،الكنيسةخارجهممنبهيقصد"الناس"تقليدإن.قائليقولقد

الكنيسةتقاليدفيالصحيحوغيرالصحيحبينيفصلماإلىحاجةفيلكننا،الدينرجالبه

هممنتقليدوبينبينهافرقفلابالمسيحاتصالهامننتحققلمإنالآباءوتقاليدنفسها

الصحيحوغيرالصحيحبينالفاصلةالحدوديضعواأنكثيرونحاولولهذا،الكنيسةخارج

63صـالآباءكنيسةوفكرحياة1-
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صوربعضتحديدعلىترتكزالمستعرةوالمحاولاتيفلحوا،فلمالكنسيةالتقاليدمن

يأتيولكن.صحيحبتقليدليسالصورتلكمنرسموهعماخارجهوماأنعلىالتقليد،

معيارإلىيرجعلاالذيالشفويكالتقليدالصحيحغيرمعتمامايتشابهماصحيحهوفيما

واحدلونفيتختزلوكتابيةشفويةالمختلفةوالتقاليد،إليهتنتهيأومنهتبدأثابت

؟.الكهنوتيةدرجتهفيآخرعارضهلوالحكممالكن.المشهورينالآباءأحديناصره

الكنيسةتقليدبينيفصلأنيمكنالذيالميزانأنتوههمواالبروتستانتظهرعندماولهذا

نفسهالمقدسالكتابأنلهمتوضحالنهايةفيولكن،المقدسالكتابهوالناسوتقليد

المقدسالكتابوليس،الدينرجاللإقرارخاضعةالكتابفصحة.الكنيسةلتقليدخاضع

مطروحةقضيةظلالأناجيلصحةعلىالحكمإنبل.الدينرجالفكرعلىيحكمالذيهو

يتوافقلاأكثرأوسفرشطبمنمقدسمجمعيمنعماثمةوليسباستمرار.المجامعأمام

لابأمر((الكنسي))التقليدأتباععلىتحتجأنأردتولوالبشر.صاغهالذيالإيمانقانونمع

واحدةفكرةيرددونوجدتهمالآباءعصربعدوجدوقدالكتابيالتقليدفيأصللهيوجد

التقليدضمنيدخلكانلأنهفإنما..كذاذكرمنخلتقدالآباءكتاباتكانت))إن:وهي

((والممارسةبالفميلقنكانوالذيالكنيسةفيالسريالشفهي

هومابينفاصلهاحدودثمةوليستوالعرض،الطولمائعةالمسألةأصبحتهناومن

ولهذا.الدينرجالاجتهاداتعلىتتوقفالمسألةبلالتقليد.عنخارجهووماتقليد

نفسفبماذاوإلابالتقليد،تتمسكأنهاتدعيوكلهاأفكارهاوتتعدد،الكنائستختلف

بالأناجيليؤمنوكلاهماالقدسالروحانبثاقحولوالأرثوذكسالكاثوليكبينالخلاف

بالتقليد.؟ويتمسكالأربعة

الدينرجالأنهورأيناهماولكن،الكنيستينبينتفصلالتيهيالأناجيلأنوالمفروض

الفصلمقياسيكونأنيمكنولا؟الأناجيلمنالصحيحغيرعنالصحيحعزلواالذينهم

الموافقة،عدمإلىإشارةخفضهاأو،بالموافقةالأياديرفعهوالقانونيوغيرالقانونيبين

ودخلالمزورمتىإنجيلوخرجلوقا،انجيلودخلبطرسإنجيلخرجالطريقةفبهذه

اعتمدهاحتىآخرليخرجسفرالقانونيةالقائمةيدخلظلوهكذاالمزور،غيرمتى
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الثالثكرنجسنة03بعدوأيده،م367سنةإثناسيوس

الأفكارترتيبويحاول.الصورةهذهعلىالحقيقةعرضيزعجهاللاهوترجالوبعض

قواعديضعثمومن،فيهحكمةلاأنهعلىالعقلاءيجمعفيماللحكمةوجوهعنوالبحث

وإنما،موافقةعدمأوموافقةمجردليستالمسألةوأن،عليهايعتمدونكانواالآباءأنيزعم

لمإنجيلأي"إن:يقولوبعضهم،رفضهأوإقرارهقبلالكتابلمحتوىالدقيقالفحص

مدينةكنيسةتقدمةأورسولامقدمهكانإذاإلاالكنيسةفيالرسميبالاعترافيحظىيكن

")1(الإسكندريةأوإنطاكيةأوكروماكبرى

التقليد:عليهااعتمدالتيالإنجيلصحةمقياسفهذا

رسولا.مقدمهيكونأن*

الإسكندرية.أوإنطاكيةأوكروماكبرىمدينةكنيسةتقدمهأو*

ويقبلالرسلمنوهو،بطرسإلىمنسوباإنجيلايرفضالكنسيالتقليدوجدناأنناغير

رسلمنرسولقدمهالأربعةمنإنجيلاأنيثبتولم،الرسلمنليسوهولوقاإنجيل

ولامتىإنجيلخرجكنيسةأيمنالارضظهرعلىأحديعرفولاعشر،الاثنىالمسيح

فيعليهنعرضهاتخميناتهيالأناجيلهذهتأليفوزمانمكانحولالآراءوكافةمرقص.

تعالى.اللهشاءإن.القادمةالفصولمنموضعها

43صـالمسكينمتىالأبوشرحوتفسيردراسةمتىالقديسبحسبالإنجيل-1
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الثانيالفصل

..متى

الحديثوالنقدالتقليدبين

يعتبرالأربعة،الأناجيلبينمنبعينهإنجيلاالمسيحيونالأناجيلقراءيفضلماعادة

الآنإلىظهورهبدءفمنفيها.شعبيةوأكثرهاالكنيسةإلىالأناجيلأحبمن))متى((إنجيل

هذاكتبمن:والسؤالظهورهبدءومنفيها:استعمالاوالأكثردائما،الأقربوهو

باستمرار.يتردد؟الإنجيل

عنوتفرع،الإنجيلوشروحتفسيراتفىالسؤالهذاعلىالإجابةطرقتنوعتوقد

المسائلمنمسألةكلفيالكاتبشخصيةحولالاجتهاداتوتعددت.موضوعاتالموضوع

تحليلتحاولتارة،عديدةقروناوالتفاسيرالشروحواستمرت،والتفصيليةالإجمالية

،اتجاهفيلاتسيروكأنهابدتكثيرةأوقاتوفيالفروع،تجميعتحاولوأخرىالأصول،

عنالباحثينهممكلتمسائلهاوتشعبتمقدماتهاطالتوبينما،موضوعفيلاوتبحث

المخطوطاتبينمااستيعابعنعقولهموعجزت،اختلافمنالترجماتبينماملاحقة

هذاكتبمنيعلملا)):الأحوالكلفيواحدةذلكلكلوالنتيجة،تباينمنالقديمةوالنسخ

((!وتعالىسبحانهاللهإلاالإنجيل

افتراضاتهذهكل،الإنجيلفيهكتبالذيوالزمانوالمكانولغتهالكاتبفشخصية

يفترضالتيبالأماكنتحديدهيمكنالإنجيلفيهكتبالذيفالمكانالآخر.أحدهايثبت

التيبالأماكنتخمينهايمكن(("متىزارهاالتيوالأماكن،زارهاقد(("متىيكونأنالآباء

فيالإنجيلظهورإن:الكنيسةتقولأنمنوبدلامنها،الإنجيلخروجحولالشكيحوم

يعرفكانمتىأنبعضهمافترض،يكتبهلماليهودي))متى"أنعلىيدلاليونانلغة

الرسوخوبهذا.الأولالإنجيلكاتبهو))متى"بأنالتقليدترسخالطريقةوبهذه.اليونانية

عنالجادالبحثنحوالأوقاتبعضفيتحركأنهبداماإسكاتالكنيسةآباءاستطاع

بعضفياللاهوتيةالخلافاتفيهدوءمننلحظهماورغم،الكاتبللغزمقنعةإجابة

الدارسين.مضاجعتقضزالتلاالأناجيلصحةحولالأسئلةمنالكثيرأنإلاالعصور.
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الأقوالوتتعددالافتراضاتتكثربدأتفقد،تبشيرهمالمبشرينعلىوتشوش

فيالآباءأسانيدعنالبحثيحاولاللاهوتكلياتداخلقويتياروظهر.والاجتهادات

التياللغةمنبدءاجديد،منلتبحثالمسائلكافةوعادت،الأناجيلصحةعلىحكمهم

.ذاكأوالإنجيلهذاكتببمنوانتهاء،إنجيلكلبهاألف

متىانجيللغة"

نزلالذيالكتابفإن،العاميةأوالفصحى،واللهجاتاللغاتبينفروقمنيكنمهما

الخلق،فيمطردةوسنة،عامةقاعدةفهذه،قومهبلغةيكونوأنبدلاالسلامعليهعيسىعلى

قوماأنيثبتولم،آخرينقومبلغة))الرسالة((عليهونزلتلغةتحدثرسولاأنيثبتفلم

الناسمخاطبةوراءحكمةوأي،الغابرينبألسنةيخاطبهمرسولهموجاءلغةتحدثوا

عقولهم.إليهتصللابحديثأو.لغتهمبغير

إبراهيم()سورةقومه(بلسانإلارسولمنأرسلناوما):تعالىقال

بينولدأنهعلىخلافولا،اسرائيلبنيمنكانالسلامعليهالمسيحأنعلىخلافولاهذا..

بضعةسوىبهاالمتحدثينمنيبقولمانقرضتالتياللغةتلك،الآراميةيتحدثونقوم

الحكومةمنوبدعمأهلهابعضاتجهالتي"معلولا(()1(قريةأهمهاكشيرةسوريةقرى

منمتداولابقيوماحروفهاوتسجيلاللغةتلكلتعليممعهدفتحإلىموخراالسورية

كلماتها.

العربية،اليوميتحدثونالموروثةلهجتهمجانبوإلىنصارى،منهم))معلولا((وأهل

الأناجيلفقراتمنإليهيحتاجونمايترجمونأنهمالابلغتهمالإنجيلنزولورغم

لغتهفي))الإنجيل"بمعرفةينعملاأنالمسيحيعلىكتبوكأنه،اليونانيةعنالأربعة

أهلبأنجيلإلااليومإلىالمسيحلغةيتحدثونالذين"معلولا"أهليؤمنلاوأن،الأصلية

تعاليميفهموالاوأنأثينا،فلاسفةعقليةخلالمنإلاالمسيحيعرفوالاوأنأثينا،

رفضوقديماوتحليلات.شروحمنأثينامدارسعليهمبهتجودماخلالمنإلاالمسيحية

اللغةبتلكالفجوتعنيالممبكسر-1
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اليونانبلادفيالمسيحيةالمجهوعاتوفضتكماثاليونانيةالمجديدالعهدأسفارآباؤهم

لابلغةميكتوبةالأساسفيلاْنهابل،هرطقةلكونهالا،الآراميةبالمذكرأتالاعتراف

اليونان!متىوقُبلَ،بابياسإليهأشارالذيالآرامي)امتى"إنجيلرفضوبهذاتفهمها،

النلثأذوبهذد،يونانيةمسيحيةن!شأتوبهذاتأوريجانوسولابابياسيعرفةلمالذي

أجهزتقسطنطينوبدعمالاَرامية،بغريمتهااليونانيةالمسيحيةاثمطدمتالسرلِعة

كتبتقدبولمىرسانلأنفيداوسيشكولا.أناجيلأربعةإنجيلهامحلوأحلت،عليها

وفيصالمقبولتحديدفيالكنيسةاعتمدتهالذيالأساسكانتوأنها،الأناجيل3هذقبل

الأربعة!الأناجيلقبلتأساسهعلىالذيالش!تركالقاسمالرسائللغةوشكلتبل،المقبول

عننقلتقدأنهاكثيرونويخمنابخلا،المسيحرسلإلىالكنيسةنمععبتهاسهولةوبكل

سنكلأنللوؤابداوربما،)1(الآواميةفيكتبمتىإنجيلأنبابياسويرلىثآرالعيةمصادر

ر!اش+المسي!عاينوابل!نلعرفذعلىأو،للعسيحسايناًيكونأنيلعكنالآوالعيهيتحدث

ا!ما*.المسيخلغةيتحدثونلاكثيرينمنالمسيح3بحيامعرفةأكثرتخعينأقلعلى

أ؟نجي!كتابةممان.

فليدرالأربعتالأناجيلسنإنجيلكتابةهكانتحديدد!حاولةفيباحثيلثرغضندلحا

يدإ.!إلإقا!ثإلاضروريةليست3القاعد3مذماالتخميناتمن3قاعدببناءيبدأأنإ*أسا،.-

يقطح!نتجدأندونالبلادأسماء!نتشاءماتم!أنتستطحالنهايةوفي،التكغناتهن

:احتمالهنأكترأيدينابينليفعحالتقليايأقيوكعكذا.قولهبصحةأو،قولكبخطعأ

.كبيرةلليهودجاليةهناككانحيث،إثيوبياإلىكاوزاًذهب))متى((فالقديعى

كانتكرازتةأنعلى،الصنرك!أسيابلادمنوكثيرمكدونيةإلىذمب))متى((والقديدر

)2(.العبريةباللغةكتبهالذيإنجيلهبيدهحاملاًوكاناليهودبين

الهند.إلىبإنجيلهأوا)متى!بيذمبآخرمخمن9

الإنجيل.قدمتالتيهيإنطاكيةأنيؤكدوآخر

هنى(إيخل)هادةال!ببةالمطرفدانرة-أ

2،12هـ0المحكينمتىايابوثرحودفصردراسةهؤ!الاتدي!بححبالإنجيل-2
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ذه!الانجلِلظهووفتأخرآحنر.علىللداسمترجيحهنأكثرفيهؤلا!لطلع!ولا
05ط-

هولإنطاكيةبعضهمترجيحوراءوالسببالهند،إلىأتجهواوآخرونالحبشةإلىبالالعف!

ه!والرسول)امتىا(أنفكرةعلىالمنطقيةمن!وناًلِضفيممافلسطينمنالربهاإد!ئظرتهم

الإنجيا!!ذالتحريرمهيأةكانتالأمووبأنالإيحاءيمكنالمنطقثيذاوصنالإنجي!.ثاتب

حْارتول!داخللتيءلاولكن،بهيقولأنالتقليديحبذماوهوالأولىتالقرنمنتحيفقبلى

.الإتجاههذايدعمالإفجيل

حولأساسيةمعلوماتضاعتالغموضوبهذاالمهثمةغيررالتفح!يلاتالتنقلات3وبفذ

ميذ؟،بهتقطعل!))متىا(.ل!شخصيةالتاويخيالوجودوحتى.الإنجيلكتابةوزمانهكان

فيالمدْكورفامتىا(.واقعيةغيرآنذاكالعالمطبيعةإلىبالنظروهيكث!-تهاتعلىالتكهنات

قديكونأنالمستبعدومن،للضرائبجابيأالمحددكيرعمرههنكبيواًق!سطاًقضىالإنجيل

التقاليدأنكما،القديمبالعهدالدقيقةمعرفتهإنجازمنالضرائبامحتزالىبعدتمك!

يستصه!لاإدْ!لفها،التيوالإَثارومكأنهازمانهافيالعهوفىيلفهابرحلاتهالخأ!مة

يتركلم3،الأخيوولاالأ،لىللمرةرحالهحطمكال!أيالبولا،بدأتبأين!جؤمأنباحث!

مرقحر!إلىينسبمانحوعلىزارهاقدأنهالاَباءيظنالتيالبلادفيتقليداَأ)هتىا(لنا

ي!لسرا!ذيوبللعرس،الإسكندريةفيالمرقصيةالكرازةأسسإنهالمحعريالتقليديقولالذي

ووميهّ.فيالكائولالكباباكرسيهعلى

تالأحبابيجتهدأنبدلاو!لْا))متى"ما!كيفولاأيىْول!منىالتاتلي!لقيقللم

إثيولمب.فيتنالرتإن!سقرأ!المؤر!"يقو!

مكدرنيةَهفيتنئحأنلأإيسذرو،سىيرجحولكن

طبيعية.ميتةهاتإنةهيراكليونويقول

)1(شهـيدأً((0ماتأنهنيسيفووولعىيقررو!كن

نأ!ما!!فنتالإنجيلكتابةهكاوْتحديدكنسيةمصادوتحاو!الضبابيةهذه!وشط

2،12هـ،المسكينم!الأب!وشرِوتفحيدراسةههفالئديس!-بح!سأالإنجيا!-1
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!لوالإجت!ا!ا!فطوتتنو3تالإحتمالالفتتعددعلي!متفقكيرالمؤلفحولالمعلوهات

هـتاأكعقبالذيث!وان!عم!صِرسَ!المسيحوس!أحدإلتى(1اإنيقولالذيالتقليدصحةافترضنا

ق!المؤيلىإلىالنهايةفيللصلا(ا)وسولادثحذاوحلاتتتبععليناأنيعنيمذاإن،الإنجيل

أث!إد!الباحث،يسه!لاالنهايةوفيوالترجيحاتالتكهناتمنرالمزيدثالاحتثمالات

،أا!نجال!ا!مف!اليسطررحالةاالعتىا1حطالواسعةالفةبلادمنبلدأيفيتركطيتساءل

ال!لتس!يأ!د!مناسبكمكانأروشليم(()1اسمطرحعنالباحثونيعمىلماذاتعجبوقد

ولمأذا!نفالمه.؟المسيحدلث!نهاالتيأورشليمكنيسةبجواركنيسةأيةقيمةوما،الإنجيل

!قععلالما!اقلبل؟كافةالرسلهنمشاركةدونواحدرسولالإنجيل((11إصداريتبنى

.؟والأفعالالأقوالتكراريتفادلى،واحدإنجيلعلىالأربعةالإنجيليون

أورشليم:ترجيحالممكنمنكان:نقولى

أورشليم.فيثعت!إقعنشيناَعرف"ثتىا(بالخاصالتقنيدكانلو-5

اتجا!.يلىفيالتخعينعنالمسيحيةفجرمنذأل!سكواق!الاَباءكانلو.

بلادقيالمنت!!!المسيحيمةالعجعوعاتسع!ائمخلاففيأروشليمكنيسهتكنلملو.

الألمم.3ودعوالختانهوفرعيبسببا-ليونان

ا!كلىأنور!الاحت!مالات.هنبحظهاتأخذأنعنأورلت!لييمبكنيدمة!أتالأسبابفهذه

عقولأغنتهمتال!ومثعاطتلاوتفعتإذاًلمنها.خرجقدكال!إنجيلأأنلويتعمنى

وأحؤن!محقوالهمأتمعل!مما،أناجيلهمعنالمتوامحع!الدفاعمنولأراحتهم،التخمينات

بالي!ين.الشكيقطحأندون،نفوسهم

ا؟نجبلىكظقيتاويخ!.

اليإلاف!دإسيىإلىيمثمال!دوبماولكق،كثيريقفظوفيأه!هيةالمسألةثعذهلبحثيبدولاقد

التدىي!أنو!!أأن!ذللم!،نج!د!ةعليهاالعح!عووبعح!ىفيالآلاءوكيرالاَ!اءإصرار

ل!هـفهعث!ال!تْو!أ!كالم!!!مي،الإنجيات!اتال!ل!صيةبتحديدكبيرةعلاقةالتاريخ

!وهـفا!ى!!يدمالط!!ق!!ال!ل!،!وإال!!م!تحْقف!التيالآواءوكثرة،ألاجتهـأدأصف

!ع!الم!:إالاأ!الالم!إ!ف!!!يق!ال!المك!فمفمأال!إ.!؟،الإقنرا!انن!له!3!داُله!ععم!قكالا
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متقدماً.وقتأليقترحمنفمفهم-

متاخر.وقتفيكتبالإنجيلأنيرلىمنوصنهم-

نأيبدوحيث،تواريخمنطرعماإلىبالإستنادوالمتأخرالمتقدمبينيفصلحدٍوضعويمكن

الاتجاهين.بينللفصلالمناسبالتارينعهوالميلاديالأولالقرنمنالتاسحالعقد

الآخرين،قبلإنجيلهكتب"متى((إن:يقولقديمتقليدعلىفيعتمدالأولالإقجاهأما

أكليمندس"ويذكرالتقليد.هذايدعمالجديدالعهدأسفارمنموضعهإنويقولون

الإنجيلينأنذكروا،البدايةمنذالاَخرتلوالواحدتعاقبواالذينالشيوخأنالإسفدولى

قاضيةضربةشكولاوهذاأولإً،كتباقدااو"لوقا"متىا(المسيحنسبسلسلتيعلىالمشت!لين

إلىيدعوهماهرقص،إنجيلعلىاعتمدقد"متى!إنجيلأنعلىالنسَاذهةالنظريةعلى

ر!هاء

والتاريخم.)أ"07ْأورشليمخرابقبلكتبقدالإنجيلهذاانالمؤكدمنحالىآيوعيلى

)8("الميلاديالتاريخمنالسابحالعقدمواليوفانيةفيلكتابتهالموجح

الاتجاد:ثعذاتدعمأنهايُ!عتقدالتيالنقاطبعضوإليئه

قبولإًيحزلمالنهانيةصووتهفيهرقصإنجيلاستخدما"لتىاالقديصبأنالزعم-

أمررأنهمحلىيؤخذلممرقيمىإنجيللكتابةكتاريختقريباًم65عاماعتباوإنبلجعاعياًء

بطرسالقديدمىموتبعدإزجيلهكتبمرقصالقدي!مىأنالآباءمعظماعتقدولقد،بهمسلم

؟68rعام

حداماوهذا،هرقصإنججيليسبققد"متى"إنجيلأنيبينالكنيسةلآباءتقليدثمةإن-

كانالتيالفترةمعيتزامن"!متىإنجيلتاريخأنعلىالتأكيدإلىإِيرِينْيُوسبالمَديمعى

نفسهالإنجيلسطوربينحتىأنهبيد،رومافيلمجضانيزالانلاوبوبسبطرسالقديسان

)3(مبكر((تاريخإلىالإشاراتبعضتوجد

24:15-فظرمتىا

م!(إنجيلى)هاددال!يةالمطرفدائرة-2

لل!عدنوباردارط/12،هـ91فرانس.تر.متى()إنجيلالمقدسلليهابالحديثالكحيرر-3
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!يقت!ح،اليونانيةإلىترجمثمءالعبرانيةفيأولإًكتبمتىإنجيلأنرألىمنوهناك

إن11ا؟هكنااليونانيةإ!العبريةمن))متى((إنجيلترجمةلظهورمحدداًميعاداًا))زاهنا

المسيحيئ،الأولالقرننهايةقببلحدث"متى"القديم!ىلإنجيلاليونانيةالترجمةظهور

)؟(م(591سنةقبلكانذلكأنالتنهودويؤكدةالصغرلىأسياإقليمفيذلك

!المتو!ما!كاتبحولرالإفتراضاتالتخميمنا!منمتنام!يةلاسلسلةفيندخلوثحكذا

جديداكتشأفإلىيومكلا!باحثونويتطلع،الإنجيلفيهتُرجموالذيكتبالذيوالزمن

بهاتؤبرديةتظهرأنالنهويشاءالمصير،تجاهالنفسيقلقهممنريخفف:صدورمميريح

بهإذاام24/3/699بتاريخالأهرامجريدةيطالمححكانفبينما،المسكينمتىالأبعين

البريعانيةأكسفوردبجاسةالمصريةالبردياتفيمتخصصألمانيمؤرخ))اكتلشفيقرأ:

العالة.فيمسيحيةوثيقةأقدموتعتبرلل!يلاد،الأولالقرنإلىتعودمصريةبرديوردهَ

إحدلىقيم5191عامعليهاالعثووجرلىالبرديةأنتييدبيتركارستينالمؤرخوأوضح

بأكسفودال!عجدليةالكليةفيوظل!أهميتها،إلىبالإنتباهتحظلملكنهاالأقصر،كنائس

االبرد!ةأنتييمدوأكقشفودراستها،عليهاالتعرفعامينقبلالألمانيالعالمبدأأنإلى

بعخىوتضمتالآنحقىاكتشافهايتملعسيحيةوثيقةأقدميجعلقامعام06عامإلىتعود

خلال!اعاشىالتي3الفترفيعاشوابأشغاصوتستمثهد)امتىا(إنجيلمنآياتأجزات

محنغدأَلسيمعدهوكتابمق!مقتط!فاتأمسالبريطانيةميم!الديليجريددونتنرت،المسيح

الذيإلرْمنعننع!عبياًمتأخردفترةفيكتمابتهاوسبقالأخرلىللأناجيليؤرخالذيالموضع

أشخامحىمنمدلوماتهيستمد!))هتىا(إنجيلأنتثب!الوثيمقةمذهأنإلا،المسيحعاشه

الألمانيالمؤرغوتصكىْ،تلاميمذهبينمنكانوا!المسيعللسالدعيانلضهودكانواأنهموصفهم

بااليونافليةومكتوبة!غيرةأجزاءثلاثةإلىهـمزقةوج!!االتيالبردية!قاياعلاجمن

)2(انتهى((القديمة

كالآتي:فهوالحْبرم!ذاعلىالمسكين)العتى"الأبتعليقأها

32.،هـ31المسكدن!تىألأبوشوحو!فسمردراسه!!الط!ل!مجسبالإتجل-أ

23محع!إل!ماية--في
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يلزمالفروضأقلعلىفهي!نفسة))متى(1القديدوبخطوهيم06سنةكُتبتقد!نتإن11

فزمنإؤنالأقصرإلىتصلحتىسنةوعلترينخمسةعنيقللاماعليفامرقديكونأن

)1(((م04وسنة35سنةبينيتراوحبتنهاكت

الرو!رعمنملكرلاوفكرفىعَتالمنالمسكبتلمت!الأ!لهلتثحتعملعانتعترلاقدآنناعهادِإ
-..سه-"ط

وتاريخالوثيقةكتابةتاريغبينخلطقدقداستهأننرلىأنناإلابهيتمتعالذيالقدص

يقدووراعم06سنةالأقصرالىركعلتأنهااكتشفواالعلماءأنفظنالأ!ر،إلىوثولها

أهـلا3ًقراالذيالثحرأنحينفيسنه25عنيقللإبثماالأقصرإلىفلدطينمنإنتقالهامد-

هذايفيرلنلكتابتهايقترحمكانوأيم(061عامإلىتعودالبرديةإن)1:يقولقانياًونمَئث

أكتر،أوعاماًيستغرققدانتقالها3سدوتقدب،حالكللحىتقريليتاريخوكمو،التأرت
.-ث

دخلتقدالوثيقةتلكتكونأنكذلكالممكنوهن،سنة25إلىيصلحتىيطول!نلكنث

بعصدرأوبهااستعانالحاليالإن!جيلمؤلفأنبمعنى،شهتستلولمتاليونانيالإنجاللي

يكونأنيجوؤلاالأحوالكلوعلى،الأصليمصدرهافيهعهااشتركأوعنقا،لعنقولى

القديمة.لاليونانيةمكتولةلأنهاالمسيحوسولمتىكعولهاالناسضول!للوثيقةالكاتب
8.

بالعبرية.مكتوببابياسىع!ثةتحدثالذيممتىهـانج!(-

القرنبنهايهتبدأالإنجيللكتابةفترةفيعطيمتأخراً،تاريخاًيفترضالذيالإتجاهوأ!

نأعلىلتؤكدبحوثهمجاءتفقد،المعاصرينالدارسين3ـل!عظمالإتجاممذاولحىالأ،د!

التيالرئيسيةوالأسباب،الأولالقرنمنالأخيرةسنةالعشرينخلالكتبالإنجيل

ثحي:،تقريبام08عامقبلليمىبأنهالتاريخيحددونجعلتهم

القديدلىوأنعامبوجهلعفترضثحوكماتقريباًم65عامقبليكتبلممرقصإنجيلا.

بعديكونوأنبدلاإذاً))متىا(إنجيلفتاويخ،مراجعهكأحدمرقصإنجيلاتخذالعتى"1

،مء+عام

،22:7))متىمثل.الفقراتبعضلغةعلىأثرقدم75سنةأورشليمخرأبأنئِعتقد2.

هـع!3ائحأبق-1
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والعدتعرين.الراب!الإصحاعمنمغتلفةوأجزاء138(:23

المسيحيونأستبعدحينم85عاممنالقريبةالحقبةتناسباليهوديةغيرالنبرة30

ل!ا!قةحقبةمقبدلإً؟الهراطقةعلىلعنةالعبادةتضميننتيجةالمعبدفيالعبادةمنبالفعل

وضوحاً.أقلبطريقةمكتوبةكانتحيث

ل!.لما!ق!3لفتوبالفسبةللغايةمقطوواًوكنسياَلاثعوتياًوضعاًيعكسالإنجيلإنويقال4.

نأأ!د!يو!ةاتجامحينإلىالأ،ل!الإنجيلىكتابةتاريخحولالاَواءتنقسمومكذا

كهيترفالباحثويظلى.التآر!مخ!ذابعدألفأنهالاَخرويرلى..!معامقبلألفقدالإنجيل

ل!وكعثدا7أ،لىالآخر%نإليهيخيلحلتىاتجا!فييقفإنفثحا،الاتجاهينمذينبين

عتىتقفأنالاتمجاثحينلهذينبع!ضناأردناأنناغير.والحيرةالإرباكمنأكثريجني

%!!تحلئمأنتستمطلهفلاثالذلالةبقا!عو!دفم!ماشيءل!%نهعل!ثالتكهناتمقجانب
-!ا

ألتقنيال!اث!!يختي!أل!وهكذاالكنم!"الاعتراففيولاالكتاب!قيلا،الآخرسبقإنجيل

لميالق!ط!ويتعه!الفلافيتععاللى،فحسبفيهـاالإنجيلىكتبالتيالسنةتحديدحول

أالوةأص!!انافي!و،!خعاأسطءثسنلكسبردق،ل!هثماالأقموادءوعشراتتالسنينعشرات

خخوق!!دتل!لا،ضصْاثم!9ثح!؟نق!ؤ!أت3جدلملىإ!ت!هالا!تم!علىلمنتوحاًالبابفسيبقىوتواويخو

كفتها.

انن!!ىثالوحال!ال!الإفىجالل!أنثْهـو!تاَ!أه!لهث!ايق!نوؤلالىإليومالاحتمالاتأقربوأها

االإالجيأ!!ونإالاعادبا!ه%!مف!ة!ف!!وا!مت!اليإ!؟أأه!لْيالسةأفيأإكليزيا(كلمةاستحْ!م

ال!اق!ع!اهلتأ!!هو!لةث!-ثطدصهآنالهخمةوإ!دلإوليعطيباليونانيةأصلاَكتب

في:!ال!!ال!تو!ىل!،أالفانمىاالق!نم!نع!ز!المح!فاقبلادهفيتُعوفْلمفالكنيسةثالبعض

!!أ?!عحسوْ!الالهـأ!الالوول!انيةأ!ثمبمواك!ويم!ث!الملمميحي!ين3لعبادومخصصلآهذظعة

انب!اثولي!لع!،ا!اْعةإن!!الم!االحد!لظإوجاعإلىاوسونالالهافعدو

الأيقوف!أق!ءبج!وافهارت!ي!،الأراثل!ل!،ا!تهاهـ،ق!لآالأجراسىتعلومعارالتي،بالمح!علبان

81:17أوثم:16-متى1
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أ؟فجيل؟كقبمن.

؟الأولالإنجيلكتبمن،الكبيرالسؤالهذاعلىالإجابةإلىالآنننتقل

اتجاثعين:فيالسؤالهذاأماماللاثوتعلماءسارلقد

مأالتقليدأقبلناسواء،المسألة3م!ذبحثجد،لىبعدمأتباعهاقتنعوقد:الأولالإتجاه

ولاثأم!ميةذاتتبدولامم!ألةفهذهرفخ!ناثاتأمبابياس3شهادأقبلناوسواء3،و!صنا

الموضو3ليممىالحقيقيالكاتبفموضو3.الإنجيلكاتبهويكونلاأرمتىيكونأنيفيدنا

ولا،كاتبهاسممنخلواًجاءنفسهفالسفر،للإنجيل(الفريقثذا)أتباعلفهمبالنسبةالمهم

،الرسول"متىاابمرتبطأشخصأكانووبما،كتبةمنإلىالإفلاقعلى3إشارأيةيتخععن

تحديداً.)1(قولهيعكنلمفهذاطريقةبأيةأر،لرحلةأيةفيرلكن

معرفةمحاولةمنجدولىلاأنهيعلنوناللاثعوتعلهاءمنكثير،نعلينايخرجهنا،ثن

لحعوردبيانسنالإنجيافيسابقدرسغل!فليستالمعرفد.تدأثحميتو!.أنكاتبأسم

أ!لاالمسيح

مواعلةعليهمرأن8الإنجيلكاتبلععرفديإثمكانغأنأتباعهويحلب:الثافي3اللاتجا

ثحودوساًالطروحوالاسم،والاعتراضالوافقةفيآرازث!متخعتلفثمرسن8والاجتهادانبحت

يعجزحينففي،إليهينتهونعليهالمعترضينأنالإسمكعذابهايتمف!التي3والميزلعتىث

حتىولااسهاًاقتراعمنالنقديونيتمكنلاتمتىإلىالإنجيلنسبهإثباتعنالتقليديون

يرونلمنمتباينةاتجاهاتثلاثةعزيزفهيمالقسلنايقدمالحسددمذاوفيآخر،حلاً

الكاتب:لغزإلىالوعولإمكأنية

كاتبم!والمسيحتلعيذالعشاو))متى"إنويقولالطويلالكنسيبالتقليديتمسكفريق-

الإنجيل.ثذا

الإنجيلءبهذاصلةالمسيحرسول))متى((دتكونأنينكرآخروفريق-

التعاليممجموعةأنفيعتمَد،السابقيقالموقفينبينالوسطفيفياق!الأخيرالفريقأما-

دارعنأولىط/268!ملامةنسيمنكل!ترجمةدرينو.جونث3يفالأربعةوالأناجيليوع-ا

الكَانهَ
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!تمخص!أخ!ثماقدو!ير!ا،والأمثالالجبلعلىالموعظةمثلحالياً،الإنجيلفي3الموجود

!أآ!وهصدوجانبإلىسر!إنجيلفي3الموجودالحوادثبمجمو3ووبطهاجهول

اسم!ها!دوسةفيتلميذاًاللثعخصهذاكانربماالميلاد!كحوادثالحوادثبعضمنه

.آفشخصاًيكونوقدلحتى((هدرسه)1

التفصيل:واليكإجعالهذا

الوسولمق!هوا؟نجيلكاتب:الأول4الاقجا

علنرتألاثنيالرسلأحد"لعتى!ثموالأولالإنجيلكاتبأنعلىالاَباءتقليديتفق

خارجه.ومنالإنجيلداخلمنتأدلةعلىالاتجاه!ذاأصحابويعتمد

4.-8:الداخليةالأدلة:أولاً

طبفالقانونيةالأناجيلأولمتى"رواية))بحسبالإنجيلأو))متى((إنجيليئتيحيث

الأولىالكنيعم!ةلف!ادةحسب-ويفسب،الحالالفجعيعفييكنلموان،التقليديللترتيب

ا(إاهبالت!ر.3معدومحلىبالفعرورةيدللاعنوانهأنرغبمالرسولا())متىإلى-بالإجماع

الثانيالقرننهايةق!لى!ر!ال!!داَ،قد!يممقىإ())بحسبالعنوانإن:التقليدويقول

عل!ظقوجداَقدصم!ل!سول!نه.للإنجيلألأث!ليالنصفعمنيكنلمانهنعم.الميلادي

ام25سنهالأقل

الف!ة!اأمامأنفسفافجدالإنجيلإ!محاحاتوبالولو!وجازفناالعنوانتركناهافإذا

فقا!أ!ث!االع!مهالجبايةمكان!الساً.محندإفساناًرألى،هناكمنمجتازاًيمو3))وفيعما

(()2(.،تبعهفقام.))اتبعني:له

الإنجيل؟كاتبمحولحذاالعتى((1فهل

معناهالعبريةالبوألاسم،الإنجيلكاتب)أمتىا(نفبعطهوال!ثخصهذاأنيعرفناالتقليد

"متى"0)3(اسمأخذالمسيعدعاهفعندماالنة((ا)محطية

الإمحيق.هذاألفهتىاْدْ!!رفيي!وهداهتىإعبحعسب"الإمحيلثرالعنوأنلاْن-أ

9:9ت-2

2دص!الم!!ثْ!ف؟لأْ(!/مةإخا-نف!-!ش
حا.هـ.-ساهـحمط
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الثلاثالقوائمفيولكن)الاويا(.)1(اسمهكانالعدثارمذاأنولوقامر!ىمنكلويذكر

فهوالعشار(())متى:يقولمتىإنجيلوفي))متي((اسميذكرعشر)2(ألاثنيالتلال!يذبأسماء

رسولاًليكون،الشعبعندالبغيضالعملهذامندعتهالتيالفةبنعمةيشيدأنيريد

للعالم.بالخلاصينادي

اسمةآخرتلميذعشر،ألاثنيالتلاميذبينكانأتالأرليالثلاثةالأناجيلوتذكر

حلفي؟بنليعقوبأخاًااحلفيبنالإوي1كانفهل)3(،ا(حلفيبنا)يعقوب

صراحةتذلكالبشيرينمنأحديذكرل!إذ!أأخوينيكبرنالمأنغماالتقليدأتبالحيرجر!

نأيلزملذلكؤبدي..ابنيويوحناويعقوب..رأندرأوصبطرس:حالتيفيالحالثصوكعا

واحد.باَنوإنجيليرسولراحدلشخصاسمانالاوي((1واسم(1العتى1اسميكون

جماعةأولسبطاسمهومابقدرلشخمىاسماًليدرالا،ي(اسمإنالبعضىقالولقد

الإلمامتمامملماًكانأنهالبعضيرجحثمومناللاويينمنالواقعفيكان))متىا(أنموضحين

الكتابة.لتقليدالدينيةبالدقائق

وبذا،اللاويونؤملاؤهبهيزدويأنيتوقععشاراًيصبحالذياللاويفإنالوقتنف!ىوفي

وغلادالمسيحبينكانتالتيالنزاعاتتسجيلعلىكثيراًيش!ددأنالإستعدادلدي!يتولد

الآخرين.لإرشادبل،فحسبنفسهعندفاعاًليلم!المتشددين

القديلعىويضيف،نفسهاهو/)متىاالإنجيلكاتبيكونْأنكثيرونيرجحالدلائللهذه

عندتكرارهإلىنضطرلامامنهانذكر،الأسبابمنعدداًذلكإلىالفمالذممبييوحنا

الخارجية:الأدلةعنحديثنا

أها)1(بالتلمذة3عهدأولفي،كبيرةوليلعةالمسيحللسيدصنه!)امتى((لاويأنلوقايذكر-

2:155:92،لو-مرقصأ

قائمةلياكهن"هق"اسمبذكرمقفي16ا-64:لو،91ا-6"1:مرفص،4ا-:01هت-2

وتوها.برثلماوسبيناوربعفدكرانهولوقامرقصوأما،الرسل

6:51لو،381:مرقص3،:01ت-3

،-!&:9232-
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)؟(تواضعاًاختصاربكلفيذكرهاا())متى

متنصر.يهوديالكاتببأنالكتابةنهجمنالواضحةوالبيظتالشواهد-

وبالأحرلى،مجهولشخصإلىينسبالأناجيلمقدمةفيكهذاخطيراًإنجيلاًأنيعقللا-

ا!لأ.المسيحتلاميذأحدإلىينسبأن

لتقديمواجباتةأثعممنحيذالأنبالسجلاتيحتفظ3عادالجابيأن.بهالمسلممن-

)2(دقة(1بكلالمسيحبأقوالاحتفظقدالإنجيليهذافإنوكذلك،الحسابات

خلالهامنيحددنقاطاًتصب!!وقد،البعضلدىبراهينإلىتتحولالقرائنعذه

.الأولالإنجيلىكاتبأنهيفترضلمنالرنيسيةالملامحالتقليديون

الخاوجيةالأدلة:ثانياً

منالكثيرحولهاثاوالتيالعبارةمنالأولالإنجيليحولتجععتالتيالأسئلةتنطلق

"تفسير:بعنوانبابياصكتبهعمايوسابيوسنقلهاالتيالعباوةوهي،والمناؤعاتالجدل

وكسذ3تالإنجيلهذاكاتبأنهعلىبالاسم))متىا(ذكرمنأولمعووبابياص(1.الربكلمات

كلماته:هي

حسبعاواحدكلوفسرمما)الآوامية(العبريةباللغةالأقوال(،1اللوجيامتى))كتب

((.استطاع

يسو3ودعادعشاراًكانالذيالتلميذ"متىا(يقصدبابياسأنبالتقليدالمتمسكونويعتقد

:يقولونالأساسهذاوعلى،كلهألإنجيل)الأقوال!لمبكلمةويقصدورسولاً،تلميذاًوجعله

تكونأنيمكنلاولكنالعشار.)3(لاويأو"متىا(موالحاليشكله!الإنجيلمذاكاتبإن

نأدون،يسو!أقوالأوأحاديثعلىفيهواقتصر))متى((كتبهسفرإلىث!ذهبابياس8إشار

كانتأنكالنقادمنالكثيرونيزعمالتيأععالهعن-القليلذكرسحأو-شيئاًفيةيذكر

نفسهبابياسإنحيثأيدينا،بينالذيالإنجيلهذاأساد!ميوثائقعنهاتوجد

Iا:-مت!rI-01

م0002شةنوباردارأولى/ط1هـ4الفمالذهييوحناللقديس!فإكيلشَرح-2

الجلدارط/432،هـ242عزيزفغيماجديدالعئهدإلىالمدخل-3
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عنكلامهعندنفسههويقولكماكلهاالقصةإلى3إشعاوفي))اللوجيا((تعبيريستخدم

فعلغا((.أويسو3قالهاالتيالأشالاء))عن:سوقحى

أممإلىذث!عباليهود،منمواطنيهبينكرؤبعدما))هتىا(أنأيضايوسابيوس!يخالرناثم

الشفهية.لغدستهكبديلبلغتهةمكتوباًإنجيلالليهودتركأنبعدثأخركص

،الأولالإنجيلكاتبهو))متى(1بأنبابياسشهادةوأرريجانوسإِيرِينْيُوسويؤكد

الإنجيلوأن،الثانيالقرن!نيالراسخةالعقيدةهيكانت33ـاللثهادميذأناعتبارويعمكن

الذكبالقانونياليونانيالإنجيلبينالعلاقةعنالسؤالينشأمناوسن.بالعبريهأكصلاًكشبط

.)1(بالعبرية))متى((كتبهالذيالأصليالإنجيلزلكوبينالآباء،عرفه

ضوءفيقةالعلاتتلكمنجانباًلنالِصوروميوالمسكينا))متىاالأبإلى3مباشرولنتجه

يديهوجعتحت،للإنجيلالرسوليةالأصالةإبراؤلحاوفقدهـإ)بابياسا(الخاهىالتقليد

نأرألىوقدالنصارلى،الباحثينمنغيرهعندأجدهلمماالموضو3ثذاعلىالأدلةمن

الدبري*بجيلالأولىبالنسخحاقتالتيالأسبابولكن،بالعبريةأولإًكتبالإنجيل

بالإنجيلوتتم!سكعنهتبتعدالكنيسةجعلومما،وجود!هثموقانونيتهرصانتهأدقدته

.المحرفا)المتىاالقديسلإنجيلالهراطقة3حيازالآنأيدينابينالموجودانيونافي

الحالي،الإلمجيلكاتد!هومتىيكونأنبرفضىحديتهالمسكينهتىالأ!يبدأوهكذا

باللعةولكناليونانيةباللغةالحاضربشكلهليلىإنجيلةبكتابة)العتى((القديس))بدأفقد

كللهاتقدًمالحقيقةوهذه،والعبريةالآراميةباللغةأي،المسيحمنيسمعهاكانالتي

نأتحكيمخطوطةعننقلاًيوسابيوسالمؤوخعنهيوصلتنا3إشاروأوك،بالتأكيداسشواكعد

باللغةالأحاديثكلمعاَ()جامعاًكان))ستى(1:يقولالمح!غرك!بآسياث!يراكلياأسقفبابياس!

((استطاعمابقدروشرحواحدكلأخذرعنه،العبرية

"إنقائلاً:إِيرِينْيُوسالقدي!عىويقص،أنقسهمالرسلمحنبابياسينمَلغاالمعلوسة3وم!ذ

((الخاصةبلغتهمالعالرانيينبينإنجيلاًكتبأيخ!عاًمتى

هـفإ!ماث!أدذبيأ.إئنَإلمصارفدافي-َ.أ
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-ام15سنةإنطاكيةأسقفإكناطوسالقدييمىمذكراتفيبابياسلتقليدتأكيدويأتي

واضحاً+.استشهاداًعمثعرخمسةمنيقربهااقتبلع!حيث-القصيرةالسبحرسائلهأي

مثلاًفهو،كتابكاسمالإنجيل(1)1باعتبارهااا)متىإنجيلإغناطيوس!القديلىيذكرماوكثيراً

لافإنناالعتيقةالكتبفيمذكوواًنجدهلا)اساالقائلينالهراط!قةبعضكلامعلىيعترض

يقاونأنيمكنمكتوبكتابموعرفهفياا))الإنجيلأنثعناوواضحالإنجيلا()1منبهنؤمن

نف!ع!وفي،الإنجيلكاتباسميذكرلاإغناطيوسالقديممىأنعلى،القديمالعهدبأسفار

أسفاوأسماءأنهااعتباوعلىو))ا!ةنبياء"و))الرسل""الإنجيل"جنبإلىجنباًيذكرالرسعالة

لأسفاربالنسبةبهمعمولأكانفهذاالسفر،كاتبأسملِذكرلاالتقليدمحوتعيعيأثمقدسة

.11(القديمالعهد

بنتينوسعنيوسابيوصالمؤوخشهاددركي+عالوزنذاتأخرلىشهادةمعناكأنكما

ثثاتفوجدام59سنتالهندإلىذثبإتْبنتينوس!عنايقا)1فيها:يقووالسكندري

أحدبرثلماوصخدمه!مقدكانواالذينالديارثتلكمسيحيبين"متىا(القديمىإنجيل

ذلكض!معهمكانالذيالعبراثيهاسلغةباا)اهت!االقديمع!إنجيلبينهموتركالرسل

11.الوقت

ويستطيعالعبرية،يُتقنعلاهةكانبنتينوسنجأنعلعاً،جيرومالقديسأ!برهذاويؤيد

البدايةفيتتركزكانتالعالمبلادفيالكراؤةكلأنومعروف،رآهالذيالإنجيليميزأن

هناوهن،بلغتهمإنجيلأيديهمبينيخا!ونأنجداًالهامةالأمورمنوكاناليهود،بين

العبرية.باللنة"متى"إنجيلأهميةجا،ت

بكتابتهئدئالذي،الإنجيليوسعابيوسسجلهأكمااوريجانوسمنشهادةأيضأوأليك

كقبه،المسيحليسو3وسولإًذلكوبعدعمع!ارأ،سابقاكانالذي"متىا(،القدلييىبواسطة

الذيالتقليدم!ومذا))إن:قائلأأوويجانوسيكملثماليهود((منالمؤمنينو!لعهبالعبرية

استلعه(1

563هـ35المكنمتىالأبوثرحبرغردراصةمتىالقديىعبالانجق-ا
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،واحترامثقةأخذالعلماءجميعيأخذمافكلهاوتقاريرهبعلمةيستهانلاوأوريجانوس

دُعيفحينما،بالعبريةلليهودسابقأكرزقدكانإذ))متى"القديسالأن1يوسابيوصويقرر

1(بينهم3وجودعنإنجيلهيسدلكي،بلغتهمالإنجيلسفَمهمأخرلىبلادإلى!لخدثحة

بواسطةالسبتمساءفي)الإنجيل(قرئ"لقدأيضاًيوسابيوس!عنمايرالعالملناويناتل

((العبريةباللغةإنجيللأكتب))!ىا(لأنلترجم

الذي"متى((القديمعى))إنقائلاً:التعليميةعظاتهفيالأورشليميكيرللسالقديسريشهد

1(مذاقالالذيموبالعبريةإنجيلةكتب

الذيالجديدالعهدكتَاببينالوحيدهومتىإن)1قائلاً:إبيفانالوسالقديلىويشهد

1(العبريةوبالحروفالعبرانيينبي!فيزش!الإنجيلشا!

))متى((القديلعىإنجيلاكتشفكيفمتنصريهوويوجلقحثعنإبيانانيوصيشهدثل!لك

سغلقة.خزانةداخلبالعبوية

كتباليهوديةفي))متى(())أن))متى((القديسلإنجيلشرحههقدمةفيجيروميلت!هدكعا

فييشهدكثما،بالمسيحيؤلمنونالذيناليهودل!نفعةأجل!نأساساًبةالعلبرأسلغ!باإنججيله

بيريهفيبالعبريةا)المت!االقديدرإنجيليلعننسخةوجدآنهاجالااس)إثحلشاثحيركقابه

الأخركطءكتاباتهفيموات3عدالخبرمعذاويكرر،حرفيابنسخهوقامبسوريا

وش!اداتالآباء،وبقيةوأوغيسطنودرالفمودْكسبيالنزلمنز!غريغو!يوص3شهادكذلك

الع!م!عاني.العالِمبجمعهاقالمالتيانسريانيةالكنيسةآبات

كلضديقيناًتوالرإنما*باءالمسلًمالرأسخالتقليدإليهامضافاًاللت!هادالتثعذهكل

))صت!((القد!سأنالبدءمندْالكنيسهّفيفالمتيقن،الحديثةالكتبفيالجزافيالنقدثححأولإت

المكتوبالإنجاللىل!ذاالأولىبالنسيئحاق!التيالأسبابولكن،بالعبريةأولاًإذجيلهكتب

لإنجيلىكتيرينهواطقةحياؤةهي!أوجودهتموقانونيتهوصانتهفأفقدتهالعبريةباللغة

استخداصةأنبجواوممذا،عنهتبتعدالكنيسةجعللع!ما،ال!حرفةبالعبرية!أمتىا(القديس

منه.الموجو!ضالححتىنساختهفتوقفت،توقفاليهودبين

ث!!ل،عليهآالكنيع!ةواعتماد،الرْهانقديمهىْأليولْافيةالنسخةوجو؟فمإنوبالمقابل
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العالميقدمهاالتيالشوام!دولكن،الأصليهواليونانيةباللغة)المتى((إنجيلأنالظام!ر

الثقلانتقلكيفثم،العبريةالنسخةبوجوديشهدونالذينالعلماءبأسماءمايرالألماني

منكثيرمحاولةكذلكبأكملها،صفحةتملأربما،اليونانيةللغةالمترجمالإنجيلإلى

بالعبريةالمكتوبالمنحولالعبرانيينلإنجيلينتسببالعبريةا())متىإنجيللجعلالعلماء

الإنجيلين،كلايعرفأن!يثبتالذيجيرومالقديلىبذلكويلشهد،محضافتراءهوأصلاً

أنهمحسوبالهراطقةيدفيكانالذيالعبرانيينإنجيلأنعلىبينهما،الكبيروالفارق

جداً.طويلزممانمنذمزيفإنجيل

فيها:جاءاليونانيةاللغةإلىالعبريةاللغةمن))متى((لإنجيلحدثتالتيوالترجعمة

معظمأنبسبد!،العبريةمنمترجهةغيرأنهايوحيما(السبعينيةمن)الشوامحد

يردولكن،اليونانيةوهيالسبعينيةالنسخةمنمأخوذةالقديمالعهدمنالتيالإقتباسات

الأمحلمنالشوامدياخذلااليونانيةاللغةإلىشوجمالذيإن:بقوأسهمايرإل!المذلكضلى

مايرالعالِملِذكر؟لكنثاليرنانيةلسبعيثيةعل!يعتمفأنجداًلهالأسهلمنبلتالعبري

سأخوذةاألعتىااللقديلىاليونان!الإنجيلفيالقديمالعهدمناستشهاداتعدةأيضاًهناكأن

العبرية.3التورإلعن

لحياليإمأيدينابينالتيالش!ا!1لإنجب-اليونانيةالنسخةأنوتقليدياًعلمياًالثابتوهن

قيعليهاعثرالتيالقديمةالدت!وام!دبمإسأهذاويؤكد،العبريالأصلمنمترجمةنسخة

العبريمنالأصلطبقترجمةهياليونانيةالنسخةأنعلى،القدامىالآباءشهادات

الثسغهتستخدمبدأتالكنيسةأنباليقينذلكيثلمتوالذيالعلماء،دواساتبحسب

ر!صتكلكاثتاختلافأيأثهناكانفلو!العبريةالنسخةقدمؤمنبنفدلىاليونانية

يةبالعبرنسخةيمتلككانلأنهثذلكفيجيرومالقديسشهَادةجداًرتهلمنا!أمحنيسةا

النسخةالوقتنفسفيي!متلكوكانسوويا،فيوجدهاالتيالنلسخة!ن3بيدنعسخها

شرحهفيجيورمالقديدم!أشاروقدبينهماثاختلافأيإلىإطلاقاًيُلثالر،لمتاتل!نانيه

العبرية.النسغةدمنحرفيةترجهةمياليونانيةاصنسخهآَنإلىال!ت!ا!إلإنجبت
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العالِميعشجبلذلكجيووم)1(،شهادةصحةمؤكدأذلكفيشهادتهيوسابالودرقدموقد

غيرترجمةبالعبرية)امتى"لإنجيلأليونانيةالترجمةلجعلمحارلةكلمايرالألماني

ألمانية.علميةشخصياتبعدةذلكعلىويستش!هد،إضافاتذاتأو،بحُرِيًةأو!ملتزمة

ولكنه:يريالتربالعنيإنجيلاًيؤلفلماا))متىالقديسأنهيوأع!لياًنقبلهالذيرلكن

كلمعاً(جث!أأوكتب)امتىيوسابيوسخلالمنإليناالمنقولبابياس!تقريربحسب

لم"متى(1القديععىأنهناوررحظ(ترتيبفيمعاًالكلاموفمعأو)جمعتعنيالتيالأحاديث

من!سقةدمج!وعةهلِئةعلىبتجميعهافقطقامولكنه،المنقولةالأقوالبشعرعيقم

Collection.

عمليةهوبابياسبحسب"متى((إنجيلبأنبحثهفيينتهيأنمايرللعالمأمكنوعكذا

الكاعلالمففومإلىيصللمولكن،العبريباللسانوذلك،المسيحلأقوالوتنثسيقجمع

مقدماتأعطىقد"متى((القديسيكونأنيمنعل!ذلكأنكير،للإنجيلىالتاريخيللترتيب

يكونأنيكفيبالعبريةإنجيلاًأعطىقديكونومكذا،تاريخيمفهومذاتتكونللأقوأر

بحسب))الإنجيلدُعيَالذيالإنجيلهذاصاحبلمَبا"متىاأخذبمقتضاهالذيمتكاملاً،

!!والإلتزامالصحةبطءمتى((القديمس

ازدادقدفي!التاريغيالعنصريكونأنيصحاليونانيةاللغةإلىبترجمتهأنهكير

للقديعع!الأصليالتأليفباعتبارهقانونيتهعلىحائزأالكنيسةقبلته،بذلكوضوحاً،

وابيفانيوس!ويوسابيوسوأوويجانوسإِيرِيتيُوسمنكلنظروجهةبحسبذلكا)متى"

والاَخرين.وجيروم

العبويةمنالتوجمةعمليةمن-المسكينمتىللأبلازالوالكلام-نفهمهفالذيكذلك

اللسانإلىليدحْلتنقيحيتنسي!عمليةبالضرورةجاؤقدالعبريالإنجيلأناليونانيةإلى

تت!قي!ولم.الرابعالقرنهتمفتقريباَ،يوسابيوسوفاةتاري!!نفسثرجرومهيلأدتاريخأنلاحظ-ا

نأجرومأكدبينما،والعبرياليونايئالإنجيلبينالعلاقةيوسابيوسيحددفلم،الإنجيلحولالرجلينشهادذ

ذأك.هوهذا
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رؤحبنفمسيكونانيتحتمكان،رسوليكلمةتقديسختيدخللكيولكن،اليوناني

منهتؤخذأنبهجاؤالذيالأمر،الرسول)أمتى"بهاضطلحالذيالعبريالأصلوفهم

آخرأنعلى،الرسول"متىياالقديمعىذمةعلىأنهاباعتباوالآباءلدلىوالنصوصالشواهد

مكتبةفيوجدهكما،جيرومالقديمىهوالعبريةباللغةالأصليمتى(()1إنجيللوجودشاهد

قيصرية.فيبامفيليوسى

العلمىِالفحصفبحسب،اليونانيةإلىالعبريةمنْ"!متىالقديمىإنجيلمترجمأما

بسبببمفردهواحدلث!خصهوالمترجمانيتغح،اليونانيةباللغةالإنجيللواقعالدقيق

هذاهومَنْأما،الإنجيلأجزا،كلفييسريالذيالتعبي!رفيالواحدوالنمط،الأسلوب

كثيرةالآراءلأنهقنعتحقيقلديهليسأنهجيرومفيتررالترجمةبهذهقامالذيالعع!خص

بلقائلومن،اليؤنانياللسانيعرفكانلأنهنفسه-"!ى"القديسإنهقائلفمن،للغاية

فهي،رسلعدَةعنايةتحتأو،الرسوليوحناالقديعىربماأوالرسلأحدأوث3تلاميذ

هـ)1(أ."برهانيؤيدهالاتخمينات

بالعلاقةيرتبطفيماالتغميناتمنعدليِإلىالمسكينمتىالأبعرضمنننتهيرثعكذا

يمكنفلا،برهانيؤيد!الاتغميناتوكلها،واليونانيالعبراني))متى(1إنجيليبين

"متى((وهل؟الد!ونانينفسههوالبريالإنجيلوهل،ترجممنولاكبَ،بمنالجزم

الرسل؟قانمةفيالمذكورنفسه!وبابياسوثيقةفيإليهالمشار

اخترنافقدذلكومح.برهانبلابالأحرى؟و،جوانيبلاكانتكمابقيتالأسئلةهذهكل

فيالإجتهاداتلكافةجاهعأوجدناهلاْننااْلتقليديةالنظرلوجهةالمسكينمتىالأبعرض

الطعوناعتبارهفيوأضعأبمهاوة،للتقليدوتاييدهمالآباءأسماءيسردفهوالموضو3،

مثل،الكاتبلغزحلفيحطيثةنظرياتلنايقدآفهوذلككلعنفضلاًوألانتقادات،

عمليةهوبابياسبحسب!متى"إنجيلأنإلىبحثهفيانتهيالذيماير،العالمنظرية

هـنعرذاقامالذيهومتىدانيقطعلممايرلكنالعلري.داللسانالسيحلأقوالدتنليقىحثه
...هـسا.

92-2هـهالمسكينم!الأبوشرحولفسردراسةم!أ(لئديى!بحسبالى؟نجيا!--أ
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بناطوفمتىالأبإن:القولنستطيعهذاكلومع،اليونانيفيولاالعبريفيلاالمجمع

.الرسولمتىإلىالإنجيلمذاتعزوأدلةعنصفحاتةالبجتاًكلتَالتاريحْ

))وعلى:الاَتيالنحوعلىالقضيةهذهعلىالمقدسللكتابالحديثالتفسيرتعليقويأتي

الأقلعلى))متىا(علىتنطبقالإنجيلهذاكاتبأوصافإنيقالقدالواهيةالأسعدلىثعذه

11)العتىإلىعاموبوجهبسرعةنل!بالإنجيلأنوحقيقة،نعرفهآخرشخصأك!منأكثر

كانمالأنه،الإستنتاجهذاأيضاًتدعمقدالتلاميذمنغالرهيبزيكنلمأنهرغمالرسول

تخملِن((.مجردببساطةالموفعو3كانلوالاختيارعليهسلِقع

حقيقهعلىالقا!الدليلمرتبةإلىيرقىسقناهمماشيءفلاذلكومع)1:يضيفثم

لعصدر؟كانمهماالأولىللكنيسةعليهالمتفقالتقليدإنبارتياحالقولونستطيع،الكاتب

تشيرالذيالشخمىأنه،أخرىأسبابفممنمنيبدومرشحاً،اسماًلنايقدم،"فيهمشك!وكاً

1ُ11"الإنجيلوسماتخصائصإليه

الثاني3الإتجاإلىبدووهيسلمناالذي،الشكمنكثيرفييدخلناالقاط!!غيرالتعليقومذا

الإنجيل.بهذاصلةأيهالرسوللمتىتكونأنقاطعاًنفياًوينفي،باليقينالشكيقطحالذي

.الولعلولمقيثوليللرا؟نجيلكاتبالفافإ:المتجا!

ولاالإنجيلبهذاالمدهيحوسزلى))متىااتربطصلةبأيةيعترفونل!الاتجاههذاوأتباع

:أسباب3عدذلكفيولهم،الحاليالإنجيلعلىينطبقبابياسقولأنيعتقدون

نإيقولونباللغاتالعاوفينولكن،بالعبريةكتبأ)متى((أنبابيآسيذكر:الأولالسبب

متوجماَكتاباَنميزأنل!مكانالسهلومن،اليونانيةباللغةأصلاًكتبالحالي)امتى"إنجيل

مترجماً.وليس،أصليةلغةفيكتبآخرعنأخرلىإلىلغةلعن

أسقفأبابيالعى(دالمنسوبةالعبارةالبنجدهالتقليدلهذالديناباقمثالوأقدم

وصفا!ثايوسابيوساقتبسهاوالتيام(04عامإلىالعادةفيتاريخفاأويرجعهيرابوليمعى

قدرعل!واحدكلوترجمها،العبريةباللهجةالتعاليم)امتى((إنجيل)اجدء

42هـ!رانح!.تر.ه!()إنجيلالمقدس!!لكتا!ألحديثالتفح!-1
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!و!و!ب!ىث!ت!جثعتهاي!كنالنمىثمذاكل!حاتمنكلعةوكلا(استطاعته

كبط!ص!ال!قفةاال!جوية11!كلعة"رتال!أوأظطتدذلىقداا))ج!تفكلعه؟المعنىعلىجومري

!في،"ضر!ثمض(نجكز!ث!!ألسلولب!بععالْىفمولفأنهاإلااللغة3عادتعنيواللهجة:الاَرامية

11.)افسرهاتعني

(ةأ!وإإل!!عشير،صاقولهط!ا!!عة!!ثلثمةباستحْدالمهبابياصأنلذايتصْر!ثحئاوإ!

!!!د!ال!طن!!،أثنه!ؤ!هبهـاالا!))!م!أ.مح!لماليهإقأو!بالفعل3موجودكأنت3لماد)لعحرواً(

4!-نطد!الليو!االل!!قل!عمل%دصغثالرلافأنه،أل!ععاهيةاللفاتبإحدلىكانهذابأنكلماته

%ن!!*!!ن!فث!!!معا!الم(وألمترجثهlogiaكل!حةميغموضاًالكلماتوأكتر

فياننبْىالعه!لع!هال!ات!م!مجع!ومحةإلىتثعميرأنهابعضهمويرجم!اا)تصريحاتاأو))أقوالى((

ثمثلسفوإل!ألتعبيوبهذأيمقعالوبابيا!كانثعلى:س!ادهكثيراَيترددسؤالوثعةثيسو!عن

قن!لعنضأوبال!ايعحقا-أقإسقصج!حوضشعنينْحدثكانأنهام8لناالمعروفامتىاإنجيل11

ا(؟متى))نجيلإ

لىالأوالإنجالم!أنالآواتلاعتقادشاثعياًأدمالم!اًإلايقدمل!بابيالع!3ذكرال!3بفالدليلإذا

!عحال!،دو!لا!انبابياصبأنال!ائليوسابيوسربرأيالحالىتحسن،سابلإ-))ستىاكتبد

11(1(كتبههنوا!حألرومذاالذكاء،

ثر!عى:إنجيلعلىج!أًكثيراًاعتعدقدتكوينةالب)العتىا(أنفهو:الثانيالسببأما

الآحْرينالبشيري!يدممناولىفيكانمرقصإنجيلىأنالدراسةبعدالعلماءاستنتجفلقد

أثثربالذاصف"!ا(البشيركالتولقدلكقابيهما+أساسا3ًاستخدماقدالهانهماالوقا(11و!هتى((

هنهة!فالمر!و!لمات!ج!اقتباسىوفيالحوأد!.توتيبفيالفتابلهذااستغداهآَالاثنين

!رقح!غنجيللعةأنعالمينكورل!فىأ!اول!القجميملد!معروفةأضحتحقيقة3وهنه

الآخرين.الإفجيليققبلىكتبأنهيظهرالكتابةفيرأسلوبه

لأنت!وج!الأ!عفالف!انلماهرق!هقإقتبعىلوقاإناليل!و:الفريقمهذايتساءلىوهنا

2هـ2الراض.تو.ه!()إ!لالممْدممىللكظس!أ!ديثألتفولا-؟
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منكثيراًأخذلأنهلوقا،منالأصولإلىأقربكانالكنسيالتقليد3شهادبحكممرقص

لكن:لعتنوعةمحصادومنمارتهجمعإن!يقولنفسهولوقا،نفسهبطعرسالرسولهنمادته

غيرأمراًذلكيعتلبرألا؟المعروفالمسيحتلميذحقيقةكانلوا))متىامه!الحاليكونكيف

محتمل؟

له؟الذيالقربنفسلهيكنلممصدرعلىالتلميذيعتمدهلى

التلميذ؟تلميذمرقصعلىالتلميذ))متى((يعتمدكيف

حيويةفياختلافاًيرلىالإنجيلينيقرأمنأنومو،الثانيعلىيبنيثالثسببوك!عناك

والتفاععيلعيانشاممدمنخرجتقدفيهالتي3المادأنيؤكدمرقصفإنجيل،الكتابة

1()امتىأماالأخخعر(1)1(.العشبعلىوجلسوانائ!ماً،3وسادعلى3المؤخرفي)اكالطمثلالدقيقة

بعثنخيننترآبسفافىإذأخذالذقيانتخح!اختزفولكنهعن!ةيختلفف!نت

سنصادتهسستقياًأولاً*كتبسرقصأنعلىيدلوح!ذاالتعببهـ.ثعذاجازإن((ا)ا!تل!حيح

عيانشاثديكنولمثوسيط!صدولمنأخذالذيا)العت!ابلافالمسيحلمنقريبشخ!!

الذيالشخحىوليلعرويصلحيفكرجلد!الذيالشخصأسلوبإنةثذلكعلىأسلوبةويدأ-

.وعرفرألىماذكرثمبعينيلأشأث!

ويفسرون،الإنجيللهذا))متى((الرسولكتابةالفريقهذاينكرالثلاثةالأسباب3لهذ

((العبرانيين))إنجيلهوآخرإنجيلاًيذكركانأنهأثعثمهامختلفةتفسيراتبابياسكلعات

)2()"(العلماءيسميهاوالتيولوقا"متى"عنهاأخذالتيالتعاليممجمو3ليقصدثانأو

هدرسةإلىبلشخص.منأكثرإلىبرمتهالعملينسبتالث،طرحمننقتربوهكذا

1(متى))مدوسةاسمهاولكنبكاكعلها،

مق!مد،سة:الثالثdلاتجا1

التقاليدقبولفيصعوبةالآنيجدونلاالنصاولى(1المفكرينمن"كثيرونكانوأذا

المنسوبينالإنجيلينبكتابةداماأنهماعلىولوقامرقصتعرفالتيالقديمةالمسيخية

6:93مرقص-ا

.24!،32!عؤيزدهيىالجديدالعهدإلاالمدخل-2
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!أء!بع!أ!!إ/مقو(1!ة!ة11)ال!لَىلإفجي!بالنسبةهاح!إلىمختلفالوضعلكنإليهماث

نجائلمسط!!يايئنثعا!ع!ك!انذلكوعنىثليسو3تللعيذاكانالإنجيلبهذااسعهالكنيسة

عمثمولإتَن!مقوأحداَيجعلىالذيالسببثمعرفةال!م!ه!!منوليلمىوثسفها،التيللأحداث

!الا!لهتْعا!نعفالك!!ملثعخصكتبةءبالن!6سرتحإنجيلعلىجداَكبيرةبدرجةلمعتثطاً

)1(يسو!.3بحياالمتعلقةللأحداث

اْنيدلمولاأف!إذالمعمابمقيمو،الموقفيقبيقرسطاًهوقاناَليتخذالتالثالفرقييأتيومنا

توفلياذأَهتألىالآ!اءمقكثميوعنهوأخذ3ـبابباس!بدأالذيالتقليدقيمه!نيقلل

!عذأههالمدكطآخرإ!!ذحعبأْنيستطيمحلاالوقت!نضع!وفيوغيرهما،وأوويجانوص

ث!يدك!ِالق!الجم(أا!قعا!أأن!يعتقدبانكتابةالوسعو!))متى((بطيرالفرقيلحذاالتقليدة

!فال!!أفيالجك!!ل!المومحظ!ةمفل!!ألياَ،اد!ت!((إفيالموجود!3التعاليممجموعةمنبابياس

إال!!وقي!إف!ي!والموج!د!الحوأد!ب!جمحوربحلهأآخرواحدأخدْث!اوقدوغيرثا،

ال!ئل!يفاَألر!ثياكانويماالميلإذ،!حوال!!ادف!الحوبعف!مفهأخذآخرمحصدرجابْ

!يثمذكىالطتع!!المس!مومحةلَكونوقالهآ!،ال!مخحيعاًت!يوق!لمتى(1إ)وررسةأسعهامدوسة

إوا!مي!.إ!النغةأثلاًكتبترق!)!(أمحعدوالْفسيها

!!فم!الإن!الأ!ك!كتابةفيثعشقركاًكانأ)اهتراأق!موالمكالأسوإنطثذلتكلل!كونقد

ته!كل!ل!!الإف!لمأ!ثعف!أ!!مل!!الأ!ثع!ط!!قمم!ك!أ،3بعنى!قش!ىوجاءالأ،ليةلْواته

الحالية.

262+عصىالأرل!أ4*ئما!ل11-ل!ر-أ
ر.-fعطس-
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فسيو؟4أتجاأ!ينحو

نحوتقروأنتستطيعالأولالإنجيلكاتبحولىاللاهوتعلماءاتجاماتعرفعناأنبعد

!أالحاليالإنجيليكتبلممتىأنعلىينعقدأبئكادفالإجمالحتسير،منهااتجاهأي

راسخاًتقليداًهناكولكن،العبرانيةباللغةآخرإنجيلحولثحوإنماالدائر،الخلاف

بمقدماتتبدأالأناجيلتفاسيرومعظم،الحقيقةبهذهالجهردونيحولالسنينلمئات

إلىحاجةفيأنفسنانجدل!وقدبه،التمسكعلىالتقليديونيصرماإثباتعنتعجز

وتحليلعرضإلىاضطررناما،التقليدلِةالذرائعولولا.إثباتهعنعجزوامانفيمحاو!ة

يتمكنلمماتنفيالتيالأدلةجمحفيقاسيناومهمابحثنا،فيكابدناومهماألإَراء،3م!ذ

بِنبئلثاللهأقامفقد،قاطعةبراهينمنالفهأقامهمماأجلىذلكيكولطفلنإثباتهمنالتقليد

الضلالبينليميزواالعقلفيهمغرسإذعقل،منعليهمأنعمبماعبادهعلىحجته

إنسانإليهيصلأنيمكنماكانوان،وفطنتهالعقلءذكا3قوعلىهذايتوقفولا.والهدلى

عنمكلفيعجزلنالأحوالكلفيلكنأقصر،فترةفيينجزهأنلإَخريمكنقصيرةفترةفي

علىواضحواصرار،عادقةورغبة،حقيقيةبإرادةمدفوعاًدامماإليهربهرسالةمعرفة

الغربولكنثالتجريبيةالعلومفيمنهأيسرالأديانفيوثمذا!والنورالظلماتبينالتمييز

الكونحقائقمنالعديدوعرف،العلميةالمعفلاتمنالكثيررموزفكفينجحالذي

الأربعة.أناجيلهكتبمنمعرفةعنعاجزاًاليوميقف،وأسراره

فلاالعداء،ووحتعميقمنأكثريثمرلنالجدلاستمرارأنإل!المعرفةهذهأهميةورغم

أملمجادلةالكريمالقرآنيحبذلاولهذا،برأيهالتشبثعلىحريصاًفريقكليزال

إِلَتنَاانزِلَبِالذِئءَاهَنا):نِقولأنإلىدعاناوفقط،أحسنطيبالتيإلاالكتاب

(.46)العنكبوت!هُسملِمُونَلَهُروَنحنُوَصِاوَإِلهكُموَإِلهنَاإِلَح!موَانزِلَ

3التورانزلتكماعيسىعلىنزلرًبميلنيالفهكتاباعتقادنافيفهو،با!نجيلآمنانحنففا

نقفأنعليناولكن.والسلامجعيعاًالصلاةعليهممحمدعلىالكريموالقرآن،موسىعلىْ

حتىولاضبئتَالفهوحيولا،أناجيلأنهاكاتبومايدع!لاإذ،ا!ناجيلهذهأماممتأهلين

لوقاإنجيلبأنيؤمنالذيوالمسيحيث3يدعولمبمانزسنأنيلزهنافلا،عيال!لشامدتقرير
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تمقه!!!لحصالقهـال!إلأنما!ل!حال!وق!إتإف!!بمقدم!الحجةعليهإِتقا!زاللةكلاممعو

أف!ظكليد!!هـ!وظى!أ!ر،د!ن!ؤر!هت!ظولطفيعادةيكونمعاومعلوساتشوام!دعلى

؟-!أغ!،ف!معمكإبوإز!لىخا!ىلمئ!ي!و!ىأنعيانشاهدلكونهالشوام!دأ،لىصاحب

كايذثَقيصجال!ف!-و!لففلح!!كأمك!د!الأ،أ!الإنجيليأفوبمأ،المخماليإبالمسيحتربط!التيالح!علة

الرأعًمنهضِلا8الملع!يحعبطلهالقمعةٍيؤوعكتابمجردكتبهمافيبقىثمذاتسن

!!،الالا!ا!!تعريةاوحقيقةإظهارسعبيلقيالأدياناد!ءيفاونأننتثمنىوكم

!ه!-د!تقم!قةِغمق!!قنلتقلثَ..)بكاهلها،الإنسانية3للأسر3النجا !صً"
!لِي!!لَسَمصيغآثهَوَإِتبينيماعنحَى صيىصمص

ثحناك+مثمنماكونهعقالنطْربصرفلل!قالإنق!اوموباحثكلم!دفيكونأننتعنى

!عرفةأث!يةفركم،الجادغالموضوعاتتنا!لىي!الجديةعدماعتادوااللاثعوتعلاباءلكن

!أت!علىأقفأق!معدميظ!رذكرناهولعما،بسطحيةعنهاالحديثاعتادواالأناجيلكاتبي

أ)!1(أفلامحل!آ!وونيصو:المعمههع!فةع!بالع!ؤبعضهميقرفبينما،الأولىالإنجيل

!مهز!هباشوال!!يبرأومبا!ث!و!معلةأي!))!تىأ/ل!تكونأنينفونوآخرونا!صلأ.المسيحو!سول

رالأب!اث!-االفىاسمال!تتجا،زلاإلخلاف!كنذا3ثعموأتالغرابةيفيرها%نمخير"الإنجيل

الإل!يلى!فيبجعاهؤثنفالكمل!أشالفاًالتلى!وابماعتقمااد!تأثيرث!اينالىلاالأحوالاكل،في

كاتباً.لةأحديعرفلموإنحتى

وحتتافبعيالعالونلافإفيبمالمسيعولعودهتم!ث!الإالن!يللحذاهؤلفأنيررنشوأصا

الؤ!!وتْأقبالم!تحا!مةلإيمانهم!رتاحونوه!المعاثععو!فىالنقديةوالأبحاثالدوالع!ات

!في-!ل!العق!لإإ!العهـالجديال!يتمصدرل!تى(1أ!إن!جيرنسكافيفإنجيل،!متىغبآخوشسخحساً

إلىإثممعاال!تةاحقعالي!قياع!يعلتيوثحذا،!مج!ولىكاقبإلىمنال!موبماًيكونأن-نظرممم

يد!الجد!الَعهدأسناربينترتيبهتأخرلوهجهول

محيعصافققيمل!لأن!!،كيرأ،هال!ولاًب!نه!هعلاقةل!اللعفرتوتمالب!%ن،الحق

عرض!،م!!منالالال!!يم!،خلافحولةوإ!ما+باللاتفاقىوليثى-!حلن!أَ

!لين!!وكن!عفأ!قعف!أ!لالي!فى!م!وأض!ئ!ر!الةبأ!للط-صك!عون!ةفالثعاالققليد!يينهـه!!بوصن!ل!حوت
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منإليناوصلهاضوءفيرالتحليل،التأصلدروجاءوالآن*إلأدلةلمناللونينمذين

التقليدية.وغيرالتقليديةالكنيسةإتاطذكرثها!لوصات

الدأكليةالادلةمناقشة"

الإنجيلفيالبحثإلىالاَباءببعضبابياص3عباوفيالمقنعهغيرالشراثحددفعلتوبثط

لكن،الكاتبحولالكثيرةالاستفهامعلاماتعن3سباشرغيررلوإجابهيجدرنعلهم

انطلقوافقد،مكانه!ميبرحونلاجعلتهمواحداً!طريقاًالإجابهلحذهتسلكأنقيوغبتهم

فينحسينعلىرقعواوالنهايةالبدايةوبينبابيادرث3عباوإلىوانتغوابابياص3عباوسن

الإنجيل.كاتبعنبابياسى3ذكرصايؤيدانانغثحاظنوالعت!إنجيل

مكانعندجالساإنساناَوألىكحناكلمنل!جتاؤيل!حوفيلما11التاسهالإكعحافيالأرأ--

((.وتبعهفقام.اتبعنيلهفقالاسمه!تالجباية

علث!.ألاثنيقائثعةضمنثمتى(111اسم،ردحيثالإنجيل!نالعاشوالإثمحاعلبنيأكظوا-

بابياس!،عبارةفيإليلأالملثعارعوهذا))متىااأنعل!الكنيسةآباءيحرالنصينوبهذين

هذايحتملانلاالنصينأنغيرا!.المسيحىسولوهرةالإنجيلكاتبفهووبالتالي

)افقمتيكفأنمانهعاقهمانفسهيصفكانولوث3غيرشخصاًيصففالكاتبثالتأويل
ط.

فيفيذيالتقلي!.لهذالمناقخعةسرق!!إنجيلفيالقحَصدتأتيذلكإلىرإفصافهرتبعتث(1

1(حلفىبن)الإرلىاسمةالجلايةل!كانعث!جالساًكانالذيالشخح!أنألثانىالاسحا-
.-سا،

ث!تى!وليلمى

تكادولا،المفسرينوغيرالمفسرينأقوالوتكثرالنقاشى،ويشتدالجدليحتدمٍركعنا

النىويعقو!لاويبينالعلاقةتحديدفىالآخرعن3ـلختلفوتجدالامرجعاتتحعف!
-..-..ت-ط

الجدلليحمسمالتقليدويأتي.الثلاثةالأناجيلقيالأبمجهولومومتىوبين،حلفي

فقد،أوويجانوسثموالتفسيرم!ذاخوسارسقأرلوكان*لاوينفسةثعول!تىأنفيخعن

ولكنهعشاراً((كانالذي)1بأنهستىا()1فحدد،بابياسبدأهماليك!ملقرتمنأكثربعدجاء

لمالنفايةوفي،المشكلةاستمرارفيسلبباًهذافكان8حلفيبنلاوينفسههوإنهيقللم

قجاثعلواوبهذا،حلفيبنلإوينفسهه!وهتىإنيقولواأنسولىبدائلمنالآباءيجد
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11!4/ال!"*!لمى!صمة!الأهـأحم!الو؟نجيأ!ؤ!!!))العط!يكونأنتنفيالتيرالإشاراتالدلائل

!ن!ف!!ء!أد!!!العشاوإْ*!لمْ!أبالإوك!مرقمصلقالنفسهموكانفلو،الثاني

"!لأ.للمسالعوسولاًأصبعحَالذيالمتعخص

اال!ط!كأع،الكو!!يضثع!أفإن!م!قح!ر-إنجي!استععملىهتىإنجيا-كاتبإنقلناواذا

!ائ!م!!ك!!!!ب!الاثىجم!1الستم!يذكو!!يقصكال!حينئذولكن،الضرائبجابيإسمنقل

أ!ف!ثب!فف!م!!أقافىبافضانت!لل!دهفهاتخلصالملثمكلةهذه.متىمنبدلاًالرسل

ث!ؤ!لط؟!أ)ك!مقى(*ألع!فعي!ايو!حالتعتنعوطألاثنيالرسا-قائمة!حيتنافىكذاو،حلفى

العنث!اراس.ألاويآ:!وقمىإنجي!فيأوحلفىا(بن)امتى:متىإنجيلفيلقاللإوينفسه

هعاً.وصوقصمتىإنجيليفيظ!!الشخصينبينفالتمايز

إلاحلغج(بقو)أيعقوب)إدعتى(!اسمافيها!!وأنهاورغمومرقصمتىفيالرسلوقائمة

مت!!أل!للْ!ق!وضووفرصةبرقصإ!جالا!يع!ينا!ل!بينهما:العلاقةعنتكشفلاأنها

ينعف!،لع!!ا،بييع!ونج!م!!11!قى(!ا!ميدْ!و!لثيعقوبأخوحلفيبنلاوينفسه

!!صن!ظة!أ!البد!،اق!والملا!ظه.ألرس!الاإفال!ة!ا!علقعاو)ألاو!ا(يدخلولمبالعشعار.)إمتى((

ثفعةن!م!،1؟دثيءةالأ!س!م!!دقالةا)إمت!ااسملعصردهتفىإنجيلىأنهيالرسلقائمةعلى

.!الإفجيا!ك!تل!غل!و!!ون!موأنهأوويمران!لىأكدفلماذا،لوقاوكذل!؟هرقص

الأصيالمما،فومحعيةمقانطلاقاًأ!ويجانولم!إللي!هانتمهفىاجت!ا!اَ!ونأنيعدولاثسذاإن

وهاإ!تفماللا،حعي!التعقلالدلأننهلله!!ىو!لا!!كقيجتهد،أنأوريجأنوسولغيو

!دْاتأكيدإلىاقج!أجت!ادإل!إلاالإنجيلىخلالهقالكاتالطاسمِتحديدفيالدرا!سات

المت!معاربه!أخل!اوبالقللقوفيقيائسةم!اولةوثسي!التمقلاللىلبناءأساساَتشكلول!التقليدث

اللغةالم!ا!د!تحك!عنوبعالد!!ثلة!أالمطالفصوص!تالستمو!ل!التفاسيرجاءتولهذا

تعد!قفتر!ىفلاالتليد!،يدعملاهاالاحق!الإت!مقتستبعداهىثمفيها،والحساب

اقحاثا،كلىالالهتيلم!فالتقلالدا،لعقمىق!عة!هال!ق!قلةلاو!قصةجعلؤِتفكر،لا،الحادفة

-صق!ع!ص!!:18أ
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فيليتتسبأخوكىرتأويلهتارةتفويعهعلىوإش!!3،شتثئرعن!!3انخ!-ظمر،!م!وود"

بابياسى.ووتيقةالنهايت

11)امتىأنمنها،دقيقةغيرخميناتعلىتعتمدالفمالذهبييوحناالقديدرإجابهوتأت!

أقوالحفضلعه!ةعليهسهلمما،بالسجلاتيحتفظأنالجابي3عادر!نفرائبجابيكان

ثرمرقصأومتىانحللفيالذيالعشاوأنعلىدليلاًمذايعتلرلاولكن،دص!لك!المدمل!
...ء..-صا

اسمهتسجيلعلىلحرعىالإنجيلمحررنفسههوالسجلاتأمينكانفلو،الإنجيلكاتب

والحرص،بعنايةالأسماءتسجيلالموظعفينمنالفئةثسذه3عادبحدبإذتغلافةعلىبدفتة

كعناو!نثتقليدهعنالماررنيعجزبتوقب!أيديثمتحتمنتخرجوتْيقةكلتذييلعلى

أولىوثيقةثمةوليسالضراث.لتحصيلأخرىنقاطمنلالمررووثائقهملحالمليلم!
..

يفرغالموظفمعذاولكنخالقها،علىالكنيسةخلالهمنتتعرفإنجيلل!نعليهابالتوقيه!

يشرحأنو!ون،شخصيتهعنللقارئتقصحواحدةكلعمةيضيفأندونإنجيلهكتابةمن

تؤكدالتىالمتواليةالدراساتضوءفيوخاعمة،الرسلأسماءفيمرقصمرخلافهسبب
ط-

مرقص.لإنجيلاستعماله
))متفى،(أما3،كبيروليثمةالمسيحللسيد3بالتلمذ3عهدأولفيصنة!لاويأنلوقاريذكر

بالقديدلىإذا)متى((كرمعل!دليلاًالصنيعممذااتخاذمنوبدلاً)1(اختصاربكلفيذكرحا

باختصاوالقصةيذكرلأنه9الإنجيلكاتبإسمعلىدهليلا3ًيتخذالفمالذمبييوحنا

أيضاًثالكاتبهوأنهعلىوحجةدليلاًلجعلهاأكثربتفعميلكرما؟قدكانولوتواضعاً+

نإ:قائللهمقا!لوولذلكأكثر.فيهايفصلأناستطالحلذلك!بوليمتةوأعرفأدولىلأنة

فيوبينهمبينهفرقهناكيكونفلقمتىليلمىالكاتبأنعلىدليلباختح!ارالوليعمة!كر

.ا،ستدلال

جاسعكانأنهمن))متىا(عنا*نجيل3يذكرماعلىالتقليديعتلمدالتخثمينات3كععذوصن

لدرباَمثقاناًيكونوأن،بطلاقةاليونانيةيتحدثأنعليةكانالمحسرائبوجاور!ثفرائب

31-9:9وهـف32-5:27لوقا-أ
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وحفظها.السجلاتأعمالعلى

،الفكرةعذهعنللرجو!مضطواًنفسكتجدحتىالإنجيلقراءةفيتشر3إنماولكنك

يتمي!فرداًإنناتولأرْيص!فلا،ا!رائبجبايةفييععلأنيمكنفردأيإنقلنافلو

بأسفارواسعةدرايةعلىفالكاتب!الإنجيلهذايسجلأنيمكنالضرائبجابيبمؤهلات

فهو.القديمالعهدبنبوءاتدقيقةصرفةعلىمولمنإلا%ليهايصللاررايةتالقديمالعهد

يكونأنيمكنفلاوالأحباو.الربيينمنعصرهأملعلىتفوقهتظهربمهارةبهيستدت!هد

إج!مالحيؤكدكعماباليونانيةأصلاًكتبالإنجيلأنربثمااليهود،أحبارهنحبرمنأقل

منتحملهبماالمسيحكلماتلتوجمةيونانيتهترقىل!الضرانبجا!عفإنتالداوسين

يكونأنبدل!وإذا،اليونانلغةفيالأرلىللثرةربثعاتد*لدينيةوعصطلحاتلغويةبلاغة

كلغةاليونانيةيجيدونالذينالشتاتيهودمنكذلكيكونأنبدولايهودياً،الكاتبمعذا

نمْسههويكونلنالحالةهذهفيولكنه))متى((اسمهيكونأنمنمانعولالهم،أعملية

نأبدلالكنه،يكو!لاوقدبولسأسسهاالتيالكنيسةالبمعروفاًيكونوقد،المسيحِرسول

متصفاَبصفتين:يكون

كأكحلها.اليونانيةيعرف-

إليه.وجعالتيالسبعينيةالترجعةيعرف-

نأوا!الاَن،حدإلىمعطياتمنأي!يناتحتمعانستنتجهأنيلعكنماأقصىثوهذا

ذلكبقبولتسعلاالدلائلفإن،المسيحتلامإ-أحدكصالكاتبأنأوويجانوس!يفترض

كاتبهومتىأنإتباتعلىالأقدمونعملولقد،عكسهلإثباتطإل!ترقيول!.الفرض

يؤالولا-عام%لفيهنيقربسامدلىعلىمحاولةكلحليفالفدتلوكال!الأود-الإنجيل

مأالإنجيلىكاتبهومتىاعتباوإلىيفضيل!فرف!كلمنالتهربإلىيدفعهمالفشلتكراو

حهأ،تنتهيمأكفرضبابياسةابعبتبدأ،لمتداخلةفروضاًالأحوالكلفيحجتغرتبق!

الذيإلعبرانيالإنجيلىبينالعلاقةالنهايةفيولاالبدايةفيلاتحددأندون-كنتيجة

الكنيسة.اعتمدتهالذي،اليونانيبابياسذكره

وإلأوث!طتالفروفى،توتل!،"وكعافاًوتغيوفروك!عاًتخ!حعاللاثعوتعلماتآب!اثأ-اترل!
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"لعل.01(وربما..(()1وبين.المسيحرسولمت!أنلأيظنولطمنعلىالفهايةفيلتنطبوالعظية

كدليلمتى((رواية"بحسبالإنجيلكوانويآتي،التقليدأهلصنالباحثينمحالاراتتلنو!!

:الأقدمونيقللملماذا؟.."روايةإ)بحسبفلماذا،لهم3حسبوكصاولالثى!عدممقاطه!

هذامؤف!إنيولعها:يمقولأنأحديجرزيكقلمأنهذنك؟لعقىأ(ألفهالن!يالإف!و11

نعتهولغحموضةبابياس!:بللامقناعهعل!الناسيكنفلم،المسيحوسمولى!والإنجيل

صياغةأتقنلوالعلماءمن3وكيريوسابيولىيريحأنبأمكائهوكالطبالغباء:يوساصن!وص

متى))إنمحباوتهيحملواأنالتقليديونفارتأك!!والاَخرينالأولينحيرولكنه!علبارته

محتعلة.وجوهعدةهنراحدوجبماعلىجصه!(1

الخاوجية.الم!لةهفا!شة"

الإنجيلكاتبحولوكعناكهنامنعلياناتخرجمتباينةوآراء،ستعددةأتجاشحارتهناك

!عارفأحداًفلاواحد،خفدقؤِالعلماءومخيرمنفمالعلماءالكنيسةألبناء!يقفالأ!!-

حن!يثناعندبابياسنقابلىوسوف،بابياسى3عبارأمامتقفالآواءوكلالاَ!وةمنأالضلى

بابياص؟ثموفمقويوحناث!ر!محق

وقد،القيح!ر!ليوسابيوصالكفيسةتاريغثوالرجلبه!ايعرفناافال!لىال!!الدالمحسدو

نعرفولا،التاريخمذاقبلبابياسعنشيئاًنعوفول!ةالميلاديألرابمهالقرنثاأ!فة

فيهجمه!ا!ذيا(الكنيسةأ)تاويخعلىبهمعوفت!أوتمنحصرعاشى،أينولاولدلمتى

!ينصزالل!كانبأنهيقرومحو،بعدهجاءهنكلىإليهورجع،الاللهكانمنكلى!وسابيوص

أنهـاإِيرِيئئوسعقو!المقلا!الوبأقوالتفسير)1:وعنوانها)ابابياسأ(،دكتبخ!مسةيديه

أحدوكحوبابياسلهالمشهدالأمور3)/ثيذ:فيقولتبابيالعىكتبهاالتي3الوحيدثعي

!مسةكتبلأنه،الرابهكتابهفي،لبوليكاربوسزميلاً،كانليرحنااستم!،الأقدلعين

كتب".

ف!ايجدولع!،الأوبعهبالإنجيليينالتعوي!محاولةبصدد،ثعوثيذايوسابيرسسجكولقد

غيو!،فوفعهاأوثوالرض!اأنسبقأخرلىمعتتعارضقدفروضوف!قمنيعمنعةساصحر!

كأ!اللا!كانليو!فااالستعه!وأنهالأ!د!ل!لر،أ!دكانبابيا!أنإب!-ينئو!!ن!عوففغو
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لص-لاأنجحاثةمقدسهوفإنهنفسهبابياص))أما:بقبرلهذلكلحىيعقبثملبوليكاوبوس.
wس

كلعاتهفييبينرلكنة،المباركينطرسلمدايناًأومستمعاًكانبأنهالأحوالمنحالبأي

عنيكلشفاستدواكالخ.((..يبين))ولكنه:فقولهااأصدقائهممنالإيمانتعليمتلقىقدأنه

نت!--عزيق!لمفبابيادر3إِيوِينْيوسىدعيلتقيك!بابياصكلامتطويه!فييوسابيرصوعبة

!آعل!حرجل!رلكين*شهادتهلإسقاطيكفيهاميذاوفي،انباركينللرسلمستمعاًكانإنه

لاك!بابياص3عباروتأولوأ.بابياس3شهادتسقطلاكيإِيرِيتئوسكلاماعتعمدواإنالتقليد

ودب؟بالرسلالماقحعودمنالسؤاليبقىالرسلبسماعأقرلووحتىلمتى.عنفكرتهتسقط

بولدس؟أمالمسيح

شخب-؟!دعبكتفلقدلعت!.قيبابياسقولإلىبكلئ!!العسريعها.لملا.حظاتك!-ثحنْ!3

بال!نغ!الإنهيةأالأقوامتىكتبأ)ركسكذا:العبارةتقول،والأخرينالأولينحيرتولكنها

(1استطاعتهقدوعل!واحدكلرفسرماالعبرانية

كقحولالزثحوتوعلماءالمترجثحونيختلفوالذيموضوعنافيالأساسيالنصثععوم!ذا

3محعادرومنالمتنرعةبترجماتهبحثناخلال3تكرارعلىنصروسوف،كلماتهمنكلمة

1ص!لعنمنقولالساباتةبصورتهوالنصثالمختلفة VAتاويخدال!!بيةالترجمةمن((

جعهفالض*الدحبةل!كتبةداود،مرقصالقلعصترجملا،القيصريليوسابيوسااالكنيشة

تهـجلحاتهعنالنخضرجرفالنصولكنللتقليد.داععهتكونقدالمترجمانتثماءإلىبالنظر

عليةويعتعد.المسيححواريمتيإلىالإنجيلنسبةإثباتفيالتقليدعليهيعتمدالمتعددة

ث!ذاوينبنيتالتقليديونبهيتمسكلمانفيهمتأكيدفيالنقديةالمدارسأتباعكذلك

أهرين:علىالاستدلالفيالاختلاف

النص.فيالأساسيةالكلعماتمعانيحولالخلاف:الأول

بةاعترفتالذيواليوناني،بابياصإليهأشارالذيالعبريالإنجيلبينالفرق:التانيئ

الكنيسلآ.

التقليدبجهودكبيردعلاقةلهاالأمرينمعذينحولتجمعتالتيالأسئلةأنونجد

ذلكنحوتتجهالكنيسةبدأتإنفما،الحاليالإنجيلعلىبابياسعبارةلتطبيقالمتكررة
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علىبالاسم))متىا(ذكرالذيالأوحدث!وبابيأسأنبمسببالنؤالحواحتدمةا!لىلتماوحقى

وعلدما.عبارتهمعنىحولالشقاقبل!أرثعفاالمب!ت-الوقتث!ذاقيالهـ"نجيلى!اتل!أن!

الأهميةتظهوولفئ:أثسثميةلذلكيكونلاقد3ضباوأونصتر!مةحولإلمقوج!نصخقلف

وا!ى.وقتفيوينفيهالحكَميفبتلكنهثاحد.ن!!ثحرإذةالخلإفثعذاعلييترتل!!!الدا

))جثمه!بمعنىترجمتكتب..(()1بتوجمتالتيفاللللتَ،اختلاهـالتوجابةثو،السبل!

كانالتيالاَرامية"العبراني!ة((باللغةيقصدكانبابياسأصاكثيررنوأك!وقد))ألف((!عاَ((

ترجمها.بخمعنىتكونأنيمكنإ(ثعاا)فبكئثم!ثم.إ!نيالمسيحبهـايتحدث

التيالمصادوفيموجودةغيروهيتنقلناهالذيالنص!ا))الإل!يئا(كلمةإضافةونلحظ

ومو+أقوالوليلىأحداثالحاليالإنجيل!عطْمأنعئىةهباشرةيوسا!يولىإلىترجة!

المسيحوأحوالأقوالمنجانباًبزصدقصيرةقصةإنها،الأ!والمنبحاتالنهأقوال!لي!عى

اليهول!.هعأ!لا

كلأنعلىيؤك!!وانماثالحاليالإنجيلإلىيشيولافإنةاستطاعتة((قدر)اعل!قولهوأما

الأقوالهذ!ترجمواحدكلأنيعنيوهذالها،ففمةقدوعلىالأقوال!!السرواح!

بعددأناجيلىقلىأوتفآلعيوالناشئهَالكنيسةهـلدلىوثط،المفاثعيمتعلادتوبمأقاليثكاسلة

11الربكلمات))تفسيربالمعروفةلمفسهابابياسوصذكرالف!التفسالو،للقوإء3ا!لستطيعيىْ

اسق!امحةقدرعلى!ىسجلهاالتيالأقواللتفل!عيرجوتالتيال!حا،لالفإحدىثي

محنالعديدتخلنها!حاولال!صْطويلةلمرحلةنتيجةالحالىالإفجيلجأءوربما،بابياص

الأقوال5ميجمعمنالكناليسةفيظهرحتىهفلر*كلاستطاعةبحسبالتفسيرالف

الأثس!عن3ولعلدلعحنتلفةمفاثعيمتجعهفانلةالالوالأناجيا-وأث!بدت،أناجيلياوثعاغها
-.س!

إنجيلذلكبعدإليهاأفصافتلعنثا،متلنعابهةمجموعهالكنيسةاجتمبتهعناومن،الآرامي

يوحنا.

صا!لى!أالهميبلْرنلاكانمواوانالنصوانيةباحثيبعفىإليهـايل!تغيالنتيجة3ث!ذ

ثنْدوج!هنأثفريحتملى3المتعددترجل!اتمةو!ابياسعبار؟نح!ولالرن.ت!اثميل3ـمنذكرنا

يقوج!لعونزالوالاول!فغمالعالاو!+ثذول!معتعدالذك!التقلبال!قيلمد!نالتاتليلكثالبوونرأتح!ط
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اخترعوالوعليهمفما،العقلانيةمنبشيءاحتفظوالوويودون،بالهرطقةيُقْذفواأنخِيفة

بمدرسةمقصدممفمامتى")امدوسةب3أسموماإلىالإنجيلبنسبةتنتهيسيناريوهات

متى؟

:؟بضهـينف.متى(!))مدرسةيفسرمنفثمنهم،الاجتهاواتوتختلفةالتصوواتتتعددهنا

ولكنه،التحريريبالمعنيإنجيلاًيؤلفلم))متىا(أنفيرلى،بابياستقليدمعتلتقيأخرك!

وضعأوجمع:تعنىِالتيالأحاديتكلمعاً(جمع)أوكتب))متى:بابياستقريربحسب

هي،مماأكثرالعبارةتميإقمنهاالهدفالمتشعبةالصيغة3وت.0(1ترتيبفيمعاًالكلام

أيضاًتثبتلنأسفبكلولكنهامتى،إلىالإنجيلنسبةقاطعةبصورةتنفيلابحيث

قاطعة.بصووةالإنجيلصحة

عمليةموبابياسبحسب"متىا(إنجي!بأنبحثهفيينتهيأنمايرللعالمأمكنوثعكذا

الكاملالمفهومإلىيصللمولكن،العبريباللسانوذلك،المسيحلأقوالوتنسيقجمع

فقطقامولكنه،المنقولةالأقوالبلترحيقملم"متى((فالقديس.للإنجيلالتاريخيللترتيب

.Collectionمنسقةمجموعةهيئةعلىبتجميعها

مفهومذاتللأقوالل!قدماتأعطىألنلأفيركىأكبر،دوواً)اثمتى((القديمسيعطيمنومنهم

بثمقتضاهالذيمتكاملاً،يكونأنيكفيبالعبريةإنجيلاًأعطىقديكونوهكذا،تاريخي

بملء،متى(1(القديسبحسب)الإنجيلدُصبَالذيالإنجيلثعذاصاحبلقب))متىا(أخذ

!!والإلتزامالصحة

فاصلةحدوداًنضعأنينبغي،تقريبيةحلولإًنضعأنينبغيلاالبابهذافيأنناوالحق

رفضإلىبكثيرينحداماومذاسار!حيثالدليل3تثدوروأنت!ىوغيرمتىبين

فقدذلكولعه!،الإنجيلهذاالتأليفمعانيمنمعنىبأيألفالذيهو)المتىا(بأنالإقراو

الإيمان!حلوابل.معارفهمعلىاعتقادهميبنواأناستطاعواوها3،الخطوثمذهعندوقفوا

البرمعان.عنوالتقليد.العقلعن

:وجوهمنللتقليدمناقضةلألفينامابابياسدعوك!تأملناولو

قوله.قيثعريحاًبابيالىيكنلم.
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باليونانية.الآنوالموجود.بالعبرية!ؤلفعنهتحدثأرزياالإن!يلى5

العبراني.الإنجيلىيحترمكاوْأنهكلاثمهمقيطّهـوهـ

ته:!قع!الهإلتتم

الرسلإلىصول!مبكالر5

)1(.الفهممحدودكانبأنةيوسابيولىبوص!جروحة.

المووأتوري.قائمةتدعمهاولم.عصرهإلطتنتميبلت!هادةتدعملم5

أخرلى،تاوةوحجة3ً،تاوقرينةوجعليا3،اللشهادهذهمراجعةإلىبالاَباءدفحثمذاكلى

نقائجهاتخوجولكنتععحيحةالفررضتكونوأحالاناَأ!رلى،وئتيجةث3تاووفرضاَ

الهامهَالأمورمقوكاناليهود،بينالبدايةالبتتوفيكانتال!راؤة؟قالمعنوءف!قخاطئ!ت

إ!طبابالا!عىإشاوةأثع!ميةلتؤكدالنتييمجيةتأتيوهنا!بلغتهمإنجيلأيدببهم!ي!يكو!اأَن

الإنجيلىكات!أنبفكرةمهووسيناللاهوتعلالاءويممسيبا!ععبرية.أالفالذيالإلمحي!

بأنه:يتميؤوأنهثي!!ديئَكانالأولط

اليهـود..انتظاراتاكلأكملىقديال!ع!أنهنهتأ!ل!اَكابئ-

2(اِ.واعية!رتبةعقلي!اإالضخصاًثال!-

إالطيضطرنالابيقول!نكما!اليهو!لإنتمظ!ارال!الكاتلب!و!عرف!أسكتابةاأسلول!!لف!

،ثعنا!ا!يهودةهىْثعمفلسطالنالبتنصو؟اا!ذينفكاثْة))متىا(ث!وبعلمنهلت!خصفيحصره

اال!ه!د!هؤلاءهعره!ةهننقللىأ!ليوزولاأيمضماً،يهودرأكترهمفلسطينخارجتنصرمن

لهكانمقالييمأنلتمكلااليهود،لأ!سفاودواست!ممقولا،اليونائيةباللغةالمشتتيق

صمورةوالمسيحمحلىوتطبيقها،القديمالعهدنموصاستخواجهقتمكنهالتيالعقلية

المشقتيقاالطهـودهؤلإءبأنالقولمنهناصولاالعصور،قلكأ!لتقنعسابقةإلهيةنبوءأ!

الإلْ!اي!كاقالموباادمق!انرواياتاإلىتحولتوالتي،المسيحقصةإليناأخرجوأالذينهم

!!:ف!:كالكنيسةأكاثه"تاري!نهنيتب!كمهاجدأألإدراكمحدودكانأنهيدو!،إذيوالمتابيوءيقول1-

يا!،29ك!قرغ

.2246،!هـفىعز!زف!ي!اووأ-لِا،العيدإىالمدخمال!-2
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نلنافسةأهلاًنفسهرأيفقد،إنجيلهإخراجفيلوقاعليهاواعتعد،رالراب!والثانيالأول

ؤشمر.!ن!غيرهوومامقنعهوماكتباتهمالبوجدأنبعدوخاععةثالربكلطتمفسري

التيالنتإلىانضموبهذا،ثاوفيلسىالعزيزيديبينوليضعه:عملهلينجز3ساعدعن

اأاستطاعتةحسبواحدكل))رفسرثعا:بقولهبابياسإليهاأشاروالتي،الربكلماتفسرت

هل:آخرسؤاليثاروهنا،عبرانيينكانواقبلهألفواالذينمنكثيرينإنلوقايقللم

المسيح؟وسلأحدمتىنفسههوبابياسإليهأشارالذيمتى

بأكثرأوريجانوص3بعدجاءولكن،ذكرماعنبابياستوقف"المسيح))رسل3عبارفحتى

وفكلحاً*التقليداؤدادوبذلكعشاراً.قبلمنكانالذيميوث!عذامتىِأنليعلنقرنهن

ذكردالذيب!عترالرسعول!ىربطلمحاولةبسببثعذاكلوتعقيداً،كموضاَالأدلةواؤدادت

ندانفأاثبإحبارأعيتف.حثيناصلبآساتتلثتتذلثضنىالبرثنشسبي!رفي.بابياص

تلتقيأنيلعكنعنةمعلولعاتيقدمولما))بثعت!ابالمقح!وديوت!لمفبابياسالمافعيةه

ورحلاتثآخروسولأيمنأكثرا)ثعتىا(حولل!علوساتيقدملانفسهوالإنجيل:بالإنجيل

وأإنجيليلآنصوصأيهمنتثمالعا3ًل!ستبعدالإنجيلكاتبأثف!نففأنيلعكنهنأواا/ستىا

ععللأثعلىالإنجيليقدلعهاالتيالمعلولماتوتقتحير،والرسائلالأعمالكسفرإنجيليةكير

ناحومكفرعندالضرائبجبايةفييعثملفهو،بالمسيحمؤهناًأصبحأنبعدرصركزه

كانتابخلاالمسيح3دعوأنوبماضشر،ألإثذيالرسلأحديصبحابخلابالمسيحوبإيمانه

يهودياًكانالضرائبجبايةفيالموظف))متى((أنيعنيهذافإنإسرائيلبنيإلىبالأعل

التقللِدوبحسب.الإنجيلبحسب"متىا(عنمعلوماتمنلديناماكلثيومعذافلسطينياً.

بلافيبقىالإنجيل3ذكرالذينفسهث!وبابياسذكرهالذيمتىملالسؤالأماأيضًا،

.جواب

وأالرسولمتىكتبهماهل:ثانيةمرةالسؤالإلىفسنعود،ذاكحيوثعذاأنفرضوعلى

آخر؟إنجيلأمالحاليالإنجيلموالرسولىغير

ثع!3وراأنفرفعيةإثباتعنالكننسيوالتاريخاللاهوتعلماءجهودتعجؤأخرلىمرة

إلنيالمعلوهاتتحدد،تاريخكاتبجردمنأكثريوسابيوسيكنولم،الآنحتىذإك
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فيالمسيحيةانتصاربنشوةالتأثرعليهغلال!ولكن،اليهيسير3ـالذيألاتمجا!دفي!ت

فلم،مهمةموضوعاتفيالحروف!لىالنقاطوضه!ه!ا،لةعنصرفتهأطيثموةإك!ن!ثت3!عر

بابياسىكتبلخصأنه!ع،واليونانيالعبران!الإنجيلبينالعلاقةقيح!واحةوأليةالق!

البرمنةيحاولىلمولكته،الرسولمولمتىأنعلىللبرهنةإجتهدقدكاتوإن+ال!ثعسة

منالإنجيلتحويل%!مكنكيفيحددلمثمولمن،الحاليكموكتالها!ذيالإلنجيلكونعلى

وكأن.المعفلةلهذهحلفيبعدفكرتقدتكنلمالكنيععةأنريبدو،اليونانيةإلىالعبرانية

:السؤالهذاعنوفكوعوب!لىيجيبواأنالآباءمحعالى

الكنيسة؟بهاعترفتالذياليرنانينفسهثعوبابياسذكوهياللفالعبرانيالإنجيلهل

منأح!اًيقئعلمتأكيدوموهو،أنهجيرومأكدفيماإلسؤال،يوسابيوسىتياثل

إليهاأشعارالذيالإنجيليعرفلمأنهيوسابيوصعباراتهنيلَضء!إذالباحثالنث

يع!لمبئبياسىانوبماعدية.اعذ!ارعرف!انهَيذكَرلانفسةبابياص،حتىبابياس!.

يعرفأندونماتيوسابيوصفإن،ولعحتواهلحجعمهرلاالإنجيلثعذالشكلىتفاحعيل

آتَجيررم)1للقدي!ىبابياصعباو!منالمقصودتحديدسهمةتاركاً،الإشارةحيذدهن3لف

الأبويعتدح،،ثمفةاسماًعنهمخانيهاثهـفالمعرف!-فيأسلأفتأحلاميحققشرعالذقي

تطابقعلىالحك!ويستطيعالعبرانيةخبرقدثحوإذوعلعه،جيرومالمسكينممتى

النسخ!رؤيةادضىحيث،جيرومحكمعلىالملاحظاتمنعدداًلناولكن.النسختين

بتطابقحكمفيومنأسقفيتها.رأسعلىيوسابيوس!كانالتيقيصريةفيالعبرانية

م!ذهذك!عبتأيننعرفلمولكن.اليونانيالإنجيلىمعبابياسإليهأشارالذيالإنجيل

مأقرونثلافةقبلبابياصأمامكانتالتينفسهاهيهلىندويولاذلك.؟بعدالنسخة

.غيرثعا؟

إذاوخاصة،العبرانيللإنجيلجيرومالقديمىرؤيةحوأ-الشكوكتثيرتالملاحظ3ثعذ

منمناكمآبقدوالترجماتفياختلافاتمناكإنقال:قدكانجيرومأنعللعنا

4)2جرومالاقديس-ا 2 0 - rt)يوسأ!ي!يعىفهماتالذيالماريخنف!فيولدم

http://kotob.has.it



لآ!-5

)1،إ!التمرجعةوالأخرلىعنتختلفمخطوطةكلأنأيثمخطوطات

لقمنجابالمالع!لبانح!كهإلمفاقشاالرالمجادلاتمنالعديدأثارقديوسابيوسأنويبدر

!!يذ!خ!!ثمح!ا،الةعنغانق!،تلاهالذك!الجيلفي،اسعةفعلىودودفثارت،الخمسة

ن"ضخسو)أآلفإ!كمفهـمكانفممأ،؟العالوأفياليرنائيالإنجيلينبينفرقلاأنهتأكيدجيروم

اف!قق!!أوأ!!أ!ا،بعدالالونانية،محبقفابتج!اارحغالعبرانيةالنسغعلىاطلحأستاذمم

!حق!شالماالفح!!ك!ال!!فيقود!وغ،المشنلةجؤئياتبابياس3عبارحولوالجدلالتحليل

يح!م!؟تل!آخرونبالفبين!ما،جيرومخالرإلى!ه!كثيرونلجأ3،عديدقروناًلمفرغة

ألإنجد.فياليهودية3النبرطويقعنوان!ما،بابياس،ثيقهطريوعنالكاتباسمتعيين

يعجنشاألففعبراقيكاتبهكانولو،باليونانيةأصلاًكتبالإنجيلأنيتناسونوكعؤلإء

انذيفياليوتالإنجيلعنيتحدثلمبابياسىأنكما"صلأ.المسيحمنسمعهاالتيباللغةَ

ألعبرافي،الإثجيللحتويعرفأنةإلىمذثراتهالْ!صيشرولمتاليومالكنيسةبهتعترف

ي!تفظنموئالىااليمونانالة؟إلىتوجبما!د!هينمْلععلأموالعبوا!نيالإنجيلكانإنيدرينافعا

أ!بأوالأصللهـأالهرا!ةحالازةوهل؟أ!!ليهملهـمحجةليكونالعبرانيبالأصلالإَباء

دْلك؟دعنتحنعهممزووعبرانيإنججيا!

لعردالإنجياووقعثالغا!يعىالقرنفيالققليدوا!متقر.الغرطقاتانتهتحالكلعلى"

فعلت؟فداذا!الكنيسةيدفيثانية

ثانيها!تف!أيقندريلا05ثم،الي!نانيوبينبالنهالتطابقوأكد،جيرومترجثحهلقد

يعوف!هأحدل!أ.حْتفى؟!كانأيوفيضا!أل!؟الكنيسة3حوؤسنسرقمر؟أحرقهل

!ع!قموج!ةنفع!خة!و،جيوومعرفطالتم!العالريمةالن!حْةتكونلالمادْا:نتساءلولكم

جيروأ،!ه!ذايؤيدألا؟ال!ديدى!بالمسيحيةالعبرأفالينإقناعبهدفاليونانيالإنجيل

.؟الأصلىطب!بأنهالهـا

كان!قدج!رومهبعقليةتشالِدا!تيالمسكيقهتىالأبعبارإل!أمامتفميه!الملاحظاتث!ذه

138!الجديدالع!دإلىأالدخ!!!إ
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نأحينفيبينهعاثاختلافأيإؤإطلاقايُشرولممعاً،راليونانيةالعبريهالنسخةيلعتلك

3.واحدلغةفينسختينتطابقعنالساعدحتىيكشفلمالمخطوفاتفيالبحثتاويخ

.؟اللغةاختلفتلوبالكفمابهذا،يقروموجير

لشحرفيةترجعمةهياليونانيةالنسغةأنإلىا))متىالإنجيلشرثفيجيرومأشارلقد

اليونانيةالنسخةأنوخاصةنا.؟ذ!أنسبقكدماالعكدهىيكونلافلماذا.العبريةالندسخط

إلىترجمتهاصالحفييصبرثذا،مترجمهوغيرأعمليةنسخةميايومأيدينابينالتي

أولىالإنجيلينأي:اللسؤاليثاروثعنا،جيرومأنصاوحسبكعماالعكلمىولييىالمجوية

أخرلى؟بلغةكُتبهاأم،المسيحبهاتحدثالتيباللغةكتفمابالقبكلر؟

الإنجيلتركسببأنفيزعمبمغا-3.المطبمذاهنالمسكيندعتىالأبرتحخلحى

لهيشفه!لاصحيحغيرأمرعلىالدليلإقامةإنوالحق،لهالهراطقةحيازةعوالعيراني

بدراسةلعتعبداًواث!باًحياتهقطه!أن!وكممتىفالأب،الروحيوزنهولاالباحثلمكاتة

ولو؟منهاإنجيلصحةعمىيبرمعنأنعنعاجزاًنهايتهاأعتابعل!ومويقف،الأئاجيل

المسألةيحسمأنالعظيمالحبرلهذالأمكنالباحثينصغارلِظنهاالتيبالسهولةالأمركانة

تسكتلاكتابمائةمنأفضلشكونولكنهاثوصريحةقحعيرة3عبارث3واحد3عباوفي

لو"النزالحويحسمالجدلسيتحئعكانتإليهالإنجيلبنسبةالكاتبإقرارإبئ،المعترضين

يتحدتباليونانيةأصلاًدررونأيدينابينالذيالكتابوبينماولكنتبهالإتيانألعكن

الحالى؟الإنجيلعلىبابياس3عباونطبقمنطقفبأي،بالعبرانيةلعؤلفآخرعنبايلِ!اسى

لمولا،المسيحلغةعنأناجيلهملغةاختلفتلماذاالنصارلىلدلىالإَنلحدالمفهوممنوليعمى

افيثالعبرولعتىاليونانيمتىبينالعلاقةحولالنزالحريحتدم-المسيحوطنفيمظهرلم

علية-الكنيسةراعتعاد،الزمانقديممناليونانيالإنجيل،جودأن3فكربعخ!عهمويطوح

الذيهاب-للعالمث!ذامثليَرُقولم.الأ!كثعواليونانيةباللغة)است!ا(إنجيلالظاث!رفيجعل

هنينسقأنفأراد،الممععكينمتىالأبمايرفكرةأعجبتوقد8واحدإنجيلأنهعلىأكد

ترجمفالإنجيل،للقخ!عيةمنسقبعرضليخرجوالحديثةالقديمةالإجتهاداتبينخلائيا

لإنجيلاستثناخليصالأصرهذاأنكير،المترجمالإنجيلإلىالثقلوانتقل،أليونانيةإلى
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الغقها!أ!ليةبالمن!سبة!هي،اليونانيةفيإلاتعرفلمالقديمالعهدأسفاوفكافة،متى

موطم!عيق!يد!!ملالماو!،المسيحلغةبغيركتبتالأربعةناجيلfفا،مترجمةوليست

قْبمثأفال!دل!يفلمملّ!التقليدولكن،عامةنجطريقةالتفكيرالداردمينعلىيحتمومذا.المسيح

لإئ!طو؟حفق!ا!نق!فالشوج!مةتالكليمةعلى!بر!اناًالمجزئيةالقصْيةعلىالبرثحانيعتبر

!عه!و%لىالمقالاأ)السبعينلمة(/مياكعدالشإفيفاجاءأيونانيةاإلىالعبريةاللغةمق))متى((

ب!واله:هـ(ئِرالعابمذل!!لىيودولكنثالعبريةمنمترجثمةغيرأنهايوحيهامذاقيأن

!نالألعه!لعنبلى،العبريالأعع!سنالشواوريأخذل!اليونانيةاللغةإلىيترجمالذيإيئ

يرحرإن!اترجمةمنترجمةينقللاأنتقتضىالدقةأنرفاته:اليوناثيةعلىيعتمدأن

ءات.الفبوفيالأخطاءمنالكثيرتجنبربمانهلكحدتولو،ذلكلهمتاحاًدامماالأصلإلى

الإنجبعلروالاعتمادالعبران!الإنجيا!تركس!ببأنالمسكينمتىالأبويعتقد

التحرل!فحجملفايحددولم،المحوفالعبرافي*بجيلىالهراطقةحياؤةمواليوناني

!ل!المحوهنةسبلأنعلىيؤكت!ه!ئفا!الإف!يلثعذافيالتحريفدخلهاالتيالموضوعاتولا

بهأالطت!بالإفجي!ال!ن!!ا!ه!إطقة3فح!اؤ،القومأمامسُدتأوضاقتقدالالاطل

جاند!!هلعقعلاليهـمال!جةلتقيمإلالهتحتاتالْهـي!نهتتتخلوأل!صنأكثرالكفيسة

راحتب!ن!لكتقمف!لىل!،ل!نهـاآخو.جانب!أدخلوهالذ!التحري!علىولتبرثعن

ألينعى!ا!رطمقةإالاينتم!الفريقينكطة،إلالونأنيالإنجال!لىإلىبالرجو3الهبراطقةتطالب

تهـر!ضط+؟الت!ثعيأنهاعلىوليلالكنيسةفعلتهها

ا!عا!دثدْ!!ل!خد!هلمقتحكمال!!الال!مل!لهوفقدل!؟الصوال!فقدتالتيثعيفالكنالسة

.؟بالهوطقةالعبوانيث!تىإنجيملي!لون!قعلىحكعتأساسىأيفعلى،تلكأو

محن!يع!فكلنك!نواالهراطقةأنإ!ن!اطيوس!عنالمدع!نلمت!الأ!نقلهمماوواضح

نؤدعنل!فإننا،ا!عتاليقةالكتالافينجدهـمذكوواًلاأ)ط:قولهمهثلتقويةبحج!الكنيسة

إليةألععاوإن!ك!ه!ساعتهاأي!يهمفيكانالذ!الإفجيلأنفُوف!ولوااالإنجيلمنب!

دإعادتلعاخلا!اأن!رتترد!تهوحن!تعي!ع!كانتإلكئيسةألْىيؤكدثذافإن،ببباسىض!

صاعييختنق!لاأفلا!مهوقبالقأخيروأالكفيعمعلآأنكرق!لأل!ا،!!عال!ف!-؟قدثبها!ب!ان
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وهولديهيكنفلم،بابيالعىذهنفيتكنلموالافتراضاتالمعلومات3هذولكنبه.آلعنت

فينكايةالعبرانيمتىلإنجيلالكنيسةتركعنمعلوماتعصرهفيكانبماخبرةالأكنَر

فيلَرددمابابياسكتاباتفيوجدثعاولويوسابيوسيسجلهالمالمعلومةوهذه،الهراطقة

مامعلوماتنغترعفنحنةالمتقدولَالعصووفيمطروحاًالتعليلم!ذايكنفلم،عنهاالكشف

..بالعبرانياليونانيوبطلأجلهذاكلبهاتيقبلأنالإَباءلعقلكأن

عبارةفيفيوسابيوس،بابياسكلاملقكرريوسابيوسقبلالكنيسةآباءشهاداتوتأقي

الكتابجاءحتى.بعدهجاءمنكلإليةورجح،سبقهمنكل3شهادجمع3:واحد

سوىملاحظاتهإلىجديداًيضيفوالمولكنهم،السابقونرجعكماإليهيرجعونالمعاصرون

المسكينمتىالأبوعمفدعثلما.بتقريراتهولابعلمهياستهانلافلاناًأننحو:منعبارات

كرابةمعوآه((الذيالإنجيليميزأنويستطيعالعبريةويُتقنعلامة"كانبأنه:نجتيفوس

فهذا..هناكالبرانيةباللغةمتىإنجيلعلىوعثورهأم59سنةالهندإلىذهابهخلبو

هؤلاءاختفىوأيي؟الن!ع!خةهذهذممبتأينإذالدثعور،عجائبمنأعجوبةالخبر

؟المسيحيون

اليونانيةاللغاتمنبعددأناجيلكاتبإلىضوائبمحصلمنيتحول))متىا(فهذأ

..الخوالهنديةوالعبرانية

لهنخترعهماعلىالحكمالضخصعلىالحكميتبعوكيفالأساطر،تنس!!كيففتأملى

؟وآهالذيالإنجيلتمييزعلىبنتينوسقدرةعلمناأينفمن،ومواقفأدوأرهن

؟بابياسعنهتحدثماهورآهماأنعلمناأينومن

إنجيلاًيتركأنفائدةفمالليهود،العبرانيإنجيلهتركمتىإننقولأنجاؤواذا

الهند؟لأهلاللغةبنفس

نفسه؟تلقاءمننح!اعأنهأمالهند،لإنجيلالحرمانقراراتوصلتوهل

كثرةالأسئلةممذهعلىالإجابةفييعنيناولابالتقصير،الكنيسةباتهاممعنيينلسنا

اْندون،بابياسعبارةعلىيعتمدونهؤلاءفكل،اللاهوتعلماءيرتبهاالتيالأسماء

منيناسبهامالهاوضعواثغرةظهرتوكلما.درجتهفيأحدلمنلكلاس!تأكيداًيجدوا
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(!خحنئبئع!سفيالىممن!تجالوو!يد!)ني،قجالعبوات!الإنجيلىأنالتقليديعلنحتى،!رركْى

اليونانيه.النسخة

حضثصسق!و!بى!قوهماإنطاكاليئأ!اتفكناطيوسىكتابادتفيالنصاولىالداوسونيجدوإذ

ثم!و!إن!يأ!!رال!قدإكناطيولىألث!ف!ؤلل!يفسرونفإنهم:الإلْجيلمناستشهاداًعشر

ث!ن!ائد!فا!تلالاسعمل!قويد!كرلمواغناطيوصلعدثظهرقديكنلمالإنجللأنهه
.-عط

!فهءتنولمالإنجاللفيدخلتقدتكونأنيحتعللأنه،نصوصهمنولا!شهادته

تطر!لماحتواث!أالقيالعلتعرة!تبهمنالالمماد!الكتابيخصصأنيوسابيوصويكاد

ذكرلأنث،ذلكالإلع!كندريةو4!!م(-)185بينماعاش!الذيلأوريجانوسالكنيسة

ل!تعلضالدطإرر-الفصلففيةالففعفافعةبابياص3عبارحددبالأحرلىأوثبالاسممتى

جدأ!ل!اعلىوعثر؟العبرانيةتعلمأنهف!كر!أرريجانوسعىْالمؤلفتحدثالمذكوراللئاب

لشعددأتجل!تسداسيةو!يبالهكسابلايعرفمالناتركوقد،الترجماتمن

الترجعات)1(

لمقى*كلب!أ،لهـاأنالتقليدمن))عرفال!:يوسابخيوصنقلةفيعماأوريجانوسشهاددرتأتي

)2!1(العبرانيةباللغةوفلترعشاراًكانالذي

أبعلونْاقأويإ3يا!صتهاتلا))وأوريجانوس.ب!ونهذلال!محل!المسكينهتىالأبويدلى

1(،احترامتقةأخذالعلثماءجعيعيأخذثحافكلها

،الذك!،بالعبويةأوويجانوسمحفهيقحدثالدْيفالإنجيلتمتنا!صةمعلومات3فهذ

هوأكفومقمىإ!طالإلْجاللىفسلمةمحلىأدلةيمق!ملاميوثم،باليونانيةالكنيسةبهتعترف

،قه!-وا!صبوية!اليونانالةعالماًصارددالالققليمد،الق!لي!هنكريعلىيحتجفيوالتقليد،

لرإنك!!عيىتنْفووأطْالْالف،مغفيةكألمل!أنبعل!الدو!إ!طالأسالاومقالكثيرإخواقَصن

قجال!الل!الإالا!!تل!فتشتومهـماإ!أو!،فيت!!د!!اا!ققليديد!عميده!اشيئاَ!ج!

ب!3!،ص!55ه!-لملوفابيوس!الك!ئعسة-،ريخ-

rا7عىا!كنيحةق!-ظلروٍو
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الاَباءيأتيحتى3ـالأسبقيةبهذمحتفظاًبابياس!ويظلتبابياصقبلبالاسملعتىيذىمن

صارتوكعكذاث(1استلمتهالذيالتقليدمو)اثعذا:كلامهينقلونوكلهمالاَخر،تئوالواحى

هاإذاععالهمتكتنفبرامينأوأدلةيلمتلكواأندونالقومبهيحتجتقليداًببياصعباو!

.الصوابهوالتاتليدثتاكات

القديم،العهدبأسفاريقاونأنيعكنكتاباًكانالهراطقةلدلىالإنجيلا()1أنووأكس!

نجذلكفيالعيبموفما،العبرانيمتىوبإنجيلالقديمبالعهديحتجونكانوافالهـاىاطقة

.؟الكتابهذاأععليحملمنعلىيحتجأنكتابمنسترجمةنسخةيحمللمنيعكنوث!

الهراطقة؟عليةححللواليونافيالإنجيلتتركالكنيسة!نت،ثحل

الهراطقة؟يدفيورقحالكنيسةقبضةهنالإنجلِلمذاخر!كيتتعم

:؟لغتهمبغيروم!وتحريفهعلىالحكملليونانيينألعكنوكيف

أصلاًثيدثعافييقة!لمأنهأميدهافيكانأنبعدالعبرانيمتىإنجياالكنيسةتوكتثعي

"يخلا؟المسيحرسلعن3بعيدنشأتفالكنيسةوبإثكَأل!

لمادقيقةلمعرفةإلىيوصلناأنيمكنالمترجعةالنصوصمعرفهأنفيالبعخىيجادلقد

عرفررلكن-العاديةالأحاديثترجعةفيصحيحاًثعذايكونأنيجوزالمد!يح!قالت

بتحديدإلاصحيحوجهعلىيتمآنيمكنلا-الدقبقةالدلائلذاتالدينيها!قهـت

لمثاوغالباًثيالدينيةفالمصطلحاتتناسبها،التياللغويةالتراكيبوخلقالمواهـ!عنها-

رجالإسهامإلىدائمةحاجةفيإنها؟بالترجمةبالكفما،الدينرجالبينحتىجدد

،أحياناًللعواموتبسيطهاوشرحهاالدينيةالمصطلحاتضبطأجلهناللغةورجالالدين

لهمِآناس!ويتخرتمداوسوتقامالعلومهنالكثيرالنشاطتابفعلينشأوقد9للمترج!عين

دائعاَإننا8المفالحيمتلكحولالجدلينقطهلاذلكودق!رالتطبيقالفهمفيمختلفةموإثب

ثعذاحولنتجادلثملنا،يفسرهامنإلىنحتاجوبالتالي!الدقيقالافغفهمهاعننعجؤ

بجبايهمتراكلمة3خبرمؤم!لاتهوكلالنصوصمذهوترجمإلمسانجاتلوبالكفمااللَف!سير؟

الضرائب.

يعجزونالعاهةالترجمةفيبالهارةلهمم!ثعهوداًثمترجميننرلىالأحيانمنالكثيرقي
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علد!انعف!لاالأناجيلىالبعىنصهإلىال!دماءيشيووأحيانآَالشعر.قصائدبعضترجمةعن

ألْ!أ!اللى!نهمذا.كما!*عنهاللبحدتاالنصف!الأصليةالكلماتبعضاختيارإلىفنضطر،الإَن

أفيمحل!!ك!عابو!بنظو!!طثرومولكنذالئ!.هوالفر!أوالأصلفياطصاهذاأنعلىنحكم

يشوالمرنالفأ؟ال!ك!!ذابابالاس!يحكملمفلثماتا.اليونانينفسهموالعبرانيالإنجيل

أ!عاعت!ههلا!عبوافي؟الإنجيلالكلنيمسةأضاعتولماذا؟الإنجيلينتطابقإلىيوسعابيوس

؟جيرومحكممنالتأكدلأحديتسنىلاحتى

الإنجيابانيقطحأحدلاحيث3،أخيرنقطةعندنقفالأسئلةهذهمنانتهيناسافإذا

المسيع!بهجاءالذيالإنجيلنفسهثعوجيروم8وذكربابياسإليهأشاوالذيالعبراني

فح!عولاَكانلقد.والبلاكةالإحكامدوجاتأعلىفيهوالمسيحبهجاءالذيفالإنجيلالمحلأ

اننْهكعوإنعاإليكالمتحدثأنتشعركفيهجملةوكلوالعقائد،والشرائعوالأمثالالحكممن

والمتحدثنيظ،النهكتابإنه،حولهيدورلمامحاديبعث!روصفيسجللاكتابفهوصِبئت.

الت!وا!تنؤلملىعلىالكويمالقرآنيؤكدمرةكموتأمل،!ثَالنههوإنماخلالهمنإليك

بتصريمفاقهأنزلىا()1الفعليردمافكثيراً،الحكيمالعليماللهعندمنوالقرآنوالإنجيل

الأناجيلالْالذلئهمقابلىيوجدول!،ض!النهعندهق3ـالكبَثعذأنعلىللدلالةومشتقاته

م!فلثماذاابخلآالمم!عيععلىلاهتىعلىالإنجيلألْزل!ملىافةأنافترضذ(ولو.ععيغةبأية

!ضمإنهقلناو!وذ!ك،كلمنأهمفالحقيقةلففسه،هصْماً:تقللا؟زلكمتىيذكر

فيالدووم!ذ!لهيسجلأنمنأكثرشرفهناكومل،اسمهالمترجميذكرلمفل!اذا،نفسه

افه.إنجيلخدمة

نأ!بما،محبران!ي!ل!بالأساسهمالعبرأنيبالإنجيلىاحتفظواالذينالفراطقةأنعلى

لانمَو!ثىمجودهوالآواميوالإنجيلبلغتها،تحبلاإلاتقبلل!فإن!ايونانيةالكنيمسة

الإنجيا!وبانتصاو،واللمونانيا!عبرانيبيقلشقاقحدن!وقد.اليونانالينللآباءشيئاًتعني

؟هاليوناني!نالإَ!اء!أستقام،ا!عبوال!الونتهـوطقف!يف،العبرافيالإذجيلضا!اليوناني

و!يمعىلآخو،إفجي!هقتختلال!كانتبالأفاجيلالإعتراففيان!نيمسةلمحريقةأن،ويبد!

نأفلاح!إ!،الو!ع!أح!بال!الإفجيلىالمتد5تمثيتوطكانتأنهـاصقالالعضيخم!كثاالأمو
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فمسألة،باليونانيةمكتوباًكانإذاإلاسفراًتقبلولم،وسوليدمنسفراًتقبللمالكنيععة

وأتباعهابالاَواميةكتاباًلتقبلكانتفما،ترفضهوماتقبلهماحددتالتيثحياللغة

الاستطاعةبقدولترجماتنتيجعةيكونقداليونانيمتىإنجيلفإنهذاوعلىةيونانيون

بغيرهأوبنفسهمترجمالأحوالأفخيعلفيهولوقاوحتىتبابياص3ذكرالذيإلإنجيلعن

ناقلينأيديفيكانتالوثائقهذهفإنرأي!وبحسب،الاَراثميةوالوثائقالمذكراتثنلعدد

أشعاوالتيالدائرةمنيقينبكلهميونانيينإلىذلكبعدنقلت.العيانشهودمنعدثعم

11استطاعتةقدرعلىواحدكلإأ،فعسرما:بقولهبابياصإللِخأ

المجموعاتبعضلجأتربماإذالتقليد،تجاهلهامتعددةفرونحعأثمةأنوفعققد

تعتمدفترةظلتأنفبعد،الحيلمنعددإلىالبعضبعضثا!حالصراعسبيلفيالمدمعيحية

إلىالقصةتحولتوعندماا!لا،المسيحلحياةشارحةقصةامتلاكفيوكبتالرسائلعلى

ألفمتىأنبابياسفاشالح،الإنجيلومكانةيتناسباسمتعيينإلىالاْمراحتاجإنجيل

وذلك،بالعبريةألفهأنهؤعم!ولاًالأمريبدووحتىكذأ،جماعةبهتؤمنالذلىِالإنجيل

لأموين:

.اليونانبلغةيكتبعبرانيعنيتحدثأنيجرزيمنلملأنه-

الحقيقي.الكاتبهويهَعنسيكشفمناليونانأملفيكانلأنه-

الإنجيلأناليونانيمينمنالمسيحيةلرعاياليعلنقرنينْمنأكثربعدالتقليدابتدأتم

ولم،إليونانيالإنجيلعنبابياسيسمعلمووبماابخلا.المسيحرسلأحدألفهاليوناني

يفسرهواحدكلواحالعبريةباللغةإنجيلاُاليونانأهلبينشاعوانما،عهدهفييكبَ

الأناجيلمنهاكثيرةأناجيلصينتالإنجيلهذاومن،استطاعحسبعايترجمهيعني

الأصلمنقريبأنهلإعتقادهممتىاسمعليهأطلقواالأناجيلح!ذهوأحد،المتشابهةالأولى

ابخلآ.المسيحوسولهتىث!ؤمؤلفهأنأوريجالْوساعتقدالأياموبمرورهالعبراني

يفيدثعاالإَباءأحدأضافثم،الحْمسةكتبهفيالعبريةالأقوالبعضبابياسفسروربما

الأناجيلعلىطبقلتهاثم،الفكوةهذهالكنيسةفاشوحت،الرسلأحدىعنمنقولةأنها

حوؤتها.فيالتي
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نوعين:علىبمث!هادتهمانتقليديتممعكالذينالآباءأنالقولوخلاصة

والقائمة،جيروموالقديمساوويجانوسمثل،السابقةلابياسعبارةيرددمنمنهم-

يسردفالجميح.العالممنمكانكلفيالتقليديةالكنائ!ىوعاةالاَناخرهاوليسطويلة

والعبراني.اليونانيبينالعلاقةفيالتفكيرعنالعقلتصرفبمهارةالأسماء

يذكروالمأنهمومح،هقىإنجيلفي3الموجودمثلعباراتكتاباتهفيوردتمنومنهم-

منه،ونقلواالإنجيلعرفواأنهمأساسعلىبهميحتجونالتقليداتباعأنإلابالاسممتى

مصدوإلىوجعأو،الكتاباتهذهعرفالذيهويكونقدالإنجيلكأتبأنهووالصواب

متَى،إنج!لمنأقتبسواأنهمعلىبالضرووةيدلل!فالتشابه،الكتابهؤلا،إليهرجح

لوقا؟منأخذمتىأممتى.منأخذلوقا؟مَنمِناخذمنمعرفةالآبا،يستطيحلافكما

منقريبأكقبتالتيالآباءزسائلكذلك؟مرقصمنهمااخذأممرقصمنالإثنانأخذوهل

منالعباواتبعفىكتاباتهمفيوردتالذينفالآباء،التمثمابههذادائرةتدخلالعصرهذا

!ى،لإنجيلومعرفتهمالرس!ائلهذهأصحابإقرارعلىدليلأاتخاذهايمعحلا،الإنجيل

الأبحاثوبحسب،اليومهذاإلىبعض-منبعضهمالإنجيلييناقتباسمسألةتحمسملمإذ

مشتوكة.!عادومنجميعأاقتبسوأمتَ!إنجيلوكاتبالاَباءيكونأناُحتملالعلمية

الحالر.متىإنجيلهنهنقولةتكونأنويحتمل

الحالي.مت!كير)امتى"إنجيلمنمنقولةتكونانويحتملِ

عنه.تنقلولمإتجيلهفينقلهامتيإنجيلكاتبيكونأنويحتمل

الواحدوالآبا،الإنجيليونبهااستعانالمصادر،منعددفيرائجةعباراتكانتوربما

الآخر.تلو

،الأحوالكلوعلى.الاستدلالمنيسقطالاحتمالإليهيتطرقالذيالدليلفإننعلموكما

قشبهبععكلالآباءاحدإلىهنيع!وبةوسالةفيعباراتوجودفإنالاحتماليتطرقلمأمتطرق

عزويتطلبفهذا،الإنجيلكاتبهومتَىأنتعنيلامتىإنجيلفيجاءهامخ!عوثهافي

فيهاوردتالتيالرسائلهذهنسبةعنتبحثذهبَلووربما،متىإهـإنجيلث-أ!دح!

الخروجحا،لتامتيتلكهنأصعبمشكلةجابهتألإنجيلفيج!-ناسع!نابه!ضبرات
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فل!اذاصحيحةكانت!اذا؟لاأممؤلفيهاإلىالنسبةصحيحة3ـالرسائلثم!ذالصملْها.

الجديد؟العهـدعقأقصيت

سوفولهذا،دليل!لىتستندلاوكل!ا،الأقوالوتتعدد،الإحتمالاتتكتْرأخرلىهرة

نبدأعندسمنهانتهيناقدأنفسناحسبناالذيالمربعإلىوسلْعودثلامناثتكرارإلىنخطر

.القادمالفصلفيهرقصإنجيلور!
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الثالثالفصل

..صقص

يثالحك!النقكالتقليكبيق

المعروفالإنجيلكاتبحولمعلوماتمنعليهحصلناماالفصلهعذافينسجلسوف

هذهوفحصتحليلعلىنعملوسوفامَرْقُصاالقديسبحسب"الإنجيلبالكنائعىلدلى

حولالمختلفةالنظروجهاتبينفاثعلةتكونأننأملبنتيجةالنهايةفيلنخرجالمعلومات

الكاتب.

ونقيضه.الرأيتتدبرأنالقارئأخيولك

ونقيضه.الرأكببينمنالصحيحالرأيإلىالوصولسبيلفيالمنهجيالدنَكتمارسأنولك

الحديث،النقدبموقفمستأنعسينعليفافعقبثم،الكنسيالتقليد3نظرأولاًإليكنقدم

إليهتستريحهاإلىالنهايةفيلنح!لوالحديثهالقديمةوالأقوالالمواقفتحليلفينمضىثم

نا.ورصد

.!لىاثربئاعليهنلق!أنئط!عئنوما

.الرأيبشأنهتشاركناأننأملوما

.شقاقيبددنال!أنفعشمنا،الاتفاقفيأمانيناتلاشتوان
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فل!!الققليد!المنم!ال!!ق!!!!!ث!في

بذتجوشةاللهوسلىأحلههوالمسيعفإن،قومهليبلغهاوبهمقيتلقأثعهأو!سالةولعمو!!هعاكأنإ!أ

المسيحي،التقليدوعقبعلىرألععاًتفقلل!العمعنة3!طذولكن3.قيط!اق!هة!ىبلغتمال!يئالىقمد

الكالعلةالجهالةومعالادعاءاتتتنازعهاالأنا!ي!بيفثما،رسالةو!لاكتال!بلا!لملعالح

السمبررفئ؟.المسيعإلىلئغاإيبإلحاقالكفييسةتقملمب!اتبيها

فىالباحثيخطوهاكخطوةذاكأوالإنجيلهذأفيهألفالذيالعامالجومعرفةوتأتي

علىا!تعوفمحاولاتتتعثرماكثيراًلكنالمجهـولين،ه!لاءأحدهويةتحدي!د!!عبيل

يقفومعنا"تخلأ،المسيحوسالةعن3لهعدأوصلتهومدلى،الإفجيلكتابةوكيفيمةظروف

وؤمانومكانلغةحولالأحيانأكثرولعتباينة3غزيرل!علوهاتللعتعثول!قليقدمالتقليد

الإنجيل.كتابة

صقكلإنجي!لغه

إنجيلمنننتهين!نماولكنالإَواهيةةكانتا؟صروشالمسيحلغةأنمحوالْناأن!سبق

إسنلاالمسيحبلغةم!سجلىمومأاستمقبلناه!يماولا3تركنافيمانجدأن!ونآ!ر،ث!ونف!ت!وع

لكلوالنتيجة،كذلكوالرالثالثالثوسيأتي!اليونانبلغةالأرلهثلالثان!الإنجيليأتي

عنلعيداًكتتالأناجيلثعذهأنلوفوحتؤكدفهيتتفكيرأوحالعما!ا!تحتابملاذلك
....ءط

الأناجيلىتلكلينالائقطألحعلىالألرؤالدليلمواللغويفالإنقطالح"صلأالمسل!أتلاء ..!ا."ء
ا!لا.المسيعورسعالة

دبيةاةاالمنافسةعالميدخلبدأالمتمرسىكيرا!اميوحتىبلى،ذلكعل!الأمريقتمصولم

هن!سصةأمحمبحل!التيالقحمعصالةالتجارل!تلكهنواحدةالآنوأماهنما،المل!يحقصةحود

يت!علطك!عاكثيراًتحرهـا!طكاتبةي!روإنجيلالمييلا!يةالفانيالقرنسمات

القوال!نالةإلالل!ال!م!اخالي!وهفوداته!الداوج!اليوال!اثملمةو-صستخال!م.اللبليعّهالعباوات

ال!ن!لمأع!ا!!!قل!!ألالمع!الالةال!ل!اخ!!خا!يةأفهأ!اتاال!لعات!ا!ق!يمهصنم!المها

!!!أء،!أال!!وإلأفا!يك!ف!ع!اَ!ال!هختلفةاليوناني!11!قح!ى%نجيلىلفةأن!واسعقهم
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فعمناعتبروهولهذا"11(عاميةبانهاوصفوهاوقد،نحوهاأوله!تهاأوأسلوبهاأرأدبياتها

ابخلأالمسيحأعمالىلتسجيلجرتالتيالأرلىالتجارب

كتبالإنجيلأنالإَباءأقوالمنالكتابيةالمعارفدائرةمحروويستجمعهماوخلاصة

كتبأنهبعضهمظنولقدإليها،لااللغة3ث!عذعننقلاًتمتوترجماتهثاليونانيةفيأعلا

منالقليلفيعليهانطلعلمإشاراتسوكطلذلكسندمنوليلىثاللاتينيةفيأصلاً

السريانية.والبشيطةالهرقليةوفي،المخطوطات

سفرمنالأولءالبفىلوقا-أنمعتقدىأًبالآرالعيةالانجيلكتابةعن"بلاسى(1ويداف!،
س!ء

.)2(الثانيالإنجيلكاتبسجلهماهوالمصدرهذاوأن،أراميمصدرمناستقىقد-الأعمال

راليونانيى8العبرانيمتىبينالعلاقةفيوقلناهسبق!كانكروفسوفالرأيبهذاأخذناواذا

وانتباليونانيةمسجلالإنجيلأنهوعليهالمتفقأنغير.النتيجةنف!عىإلىننتهيوسوف

مثل:،الآراميةالكلماتبعضاستخدامهفيذلكويبدو،بالاَواميةدرايةعلىالكاتبكان

14عدد:5إِصحاح((قوميصبيةياتفسيرهالذيقوميطليث!:لها"وقال.

43عدد8اعمحاحا(انفتحألىُافتالهوقالوأنًالسماءإلىنظره"ورفع"
مر-

اVعدد3إصحاحاالرعداابنيأيالورهـصاسملهعاوجعل.

وهذا،اليونانيهرادفهابجوارهايضعثمبحالهاتالاَراميةالكلمةيبقىهنافالكاتب

الأصلفيالكلمةبأنانطباعاًكذلكويعفي.الاَراميةفيالقصةعلىوقوفهعلىإشارةيعطي

الكتابة،فيالطريقةم!ذهمنالتخلصالإنجدإ!ونوألىبعدوفيما،مرادفمنأكثرلها

الكاتبلغةفيأجنبيةكلماتاستخدامعدمأقإذ.الآراميةالكلماتاستخداممنوالتقليل

أسلوبهيكونوبالتالي،بسلاسةالمرادفتعيينعلىوقدوتههو،لغتهسنتمكنهإديشير

أوضح.وعبارته،أبين

ط2هـ4المسكينهتىالإْبالأناجعلوأقدمأولوفرحوتفسردراسةمرفصالاتديسبححبالإيخا!-أ

مقارأنباالقديسدار/

نحومنلوقامنالإصحاحهذاليجاءممايخلومرقصوإنجيلهرقص!إنجيل)مادةالكتابيةالمعارفدادُهـذ!2

الإنجيل.عننحتلفةهوضوعاتيعابمسذهـالأعمالوكذلك!،ز!هـياقحذ
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ا!نج!ال!كقأم!هماق

أحدلاولكن،موواتوويقاثمةفيذلككان،مرةلأولمَوْقُصإنجيلا!سمظهرعندها

ظهرتأيننعرفلابل،الأناجيلمنغيوهولا،مَرْقُمىإنجيلكتبأيمنمطرفااليوم

منالعديدممناكحيث،التخميناتفيكالمعقادندخلوسوفنفسها،اتوريأ!لوقائمة

الإثجيل:بةلكقمقترحةأماكنثلاثوأبرزها،الاجقهادات

وأوويجانوسالإسكندويأكليمندسوناقفهكيسستم!)9(.قالهوهذامصر:الأود

ثم،اللشرقفييسكنكانشهادتهبابياسيمتبلم!الذيالشيخفيوحنا،إنطاكيهَ:القْأفي

ذلك.يؤيدالإنجيلفيالإَراميةالللماتبعفىظ!ووإن

واكليمندصإِيرِينْيُوس!3وشهادالنصارلى،علماءغالبيةعليهوهذا!أروما:النأال!

.)2(ذلكتؤيدالإمسكندري

وك!،تغمينمجردكالأولأنهإ!،ا*هولَيينكالبيةعليهكان!هاناةخيراالرأيوك!ع!أ

يوغطمنوعلى،يعرفأحدل!؟أيق،كُتبقدالإنجيلبأنالتسليمهوالآباءي!ستطيمعهما

النهايةفيليصل،أخرلىومنجماً،تارةمخ!ناًوكرباً.شرقاًالأرفىفي!يضربأنالمعوفةالب

11!هألنهوثعوواحد،سولىالإنجيلىهذاكتبأينيعلم)الا:المعهول!ةالفتالجهإلى

أ؟نجيلكقابةنآريخم

انقسامفهناك،متأخرةأبحاث!إلىالإنجيلكتابهّتاو!خبشأنالأقوال!تعددلوجعلا

ل!تخميناتفكلها،آخردونرأياًيؤيداواحد!اًدليلاًنجدولا،الأولالآباءعممرثنذشديد

منأكثرتؤيدب!افإذا،التواويخمنلّاولِخاًتؤيدنحسبهاأحياناً،قرائنعلىلع!ولىتسلَتد

كلفيالعلماءيختلفلذلكولْتي!ة.كاتبمنوأكثربل،للكتابهَمكانمنوأكثر!تاريض

،أالإنجاللفيسواء،الإنجيللكتابةمحدداًزمناًيعطينال!فالتاريخ،بالإنجيليتعلقشيء

:الاجتهاداتوتعددت،التخعيناتتكاثرتلن!ل!،الرسلأععالفي

الذهبفم-!حعا-أ

22،221هـ5عزيزفهيمد.اجدلِدالعه!إ!)خ!خا!-2
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.الأربعيناتمنتصففيكتبأنهيؤكدونالمصريبالتقليديتمسكونفالذين

عل!ألِهبانياًم9304،سنةبينفيماكتبأنهه+كل!!توريس.س.ويذكر

صووةمي-نظرهفي-الخرابووجسة0011قائثمةالخرابوجسةنظرتمأفمتى31العبار

.آنذاكالهيكلفيوضعتالتيكاليجولا

.الخمسيناتفيكتبأنهثعاوينكوقال

قولعلىعقيدتهمويبنونم07-46سنةبينفيماكتبأنهيعلتقدونالعلعاءومعظم

.11(وبولسبطرصموتبعدإنجيلهكتبمَرْقُصإن:إِيرِينْيُوسى

دواساتمعهدمنبردياتوعالميسوعيراهبوهوام729أوكالاجانيوسيويأتي

فقد،بالأناجيلالمتعقلةالأبحاثمحيطفيضجةبهايحدثبنظريةبروماالمقدسىالكتاب

:4ر53-52:)6هَرْقُصإنجيلمنقصاصتينعلىقمرانبوادي7رقمالكهففيعثر

فتحددالرقعتينعلىالدقيقةالضوئيةالأبحاثجرتأنهالموضو3فينقفةوأحم28(

.)2(م05بسنةعبدئياًزهانهعا

اعتقدنالوفحتىتؤخر،ول!تقدمل!ضجةمنأثارتهوماالضوئيهَالأبحاث3ث!ذأنكير

لمالإَدابمننوعاًأوجدقدأنهيعنيفهذا،الأوبعةالأناجيلىأولهومَرْقصإنجيلأن

عليهاأطلقالتيالقصصمنالعشراتلظهوراثمجالفتحالنعث!ذاقبل.منلععروفاًيكن

منأخذتاالمذكووتانالرقعتانث!علىنعلملاالأناجيل3هذلكثرةونظراً.أناجيلبعدفيعا

استخدمهالذيالمصدرنفلعىاستعملآ-ثر،إنجيلفيكانتاوربما.؟فيهدخلتاأمالإنجيل

أشدفيالقوميكنلملوا-لضجةتلكلتحدثاالقصاصتانهاتانتكنولمومَزقص.متى

متىالأبمرقصالقديسبحسبالإنجياى12،022هـ9عزيزفهعمد.الجديدالعهدإلىالمدخا!-أ

53،هـ25المسكين

ثلاثةهنأكثرتضكلانلاصتانوالقص11هـ4المسكنِنمتىالأبهرقصالقديسبحعسبالإكا!-2

ثمسنبلاًثمنباتاَأولاَبثمر،تأيئذاقاهنالأرض"لأنالأولىففي،الأخرىفيوعددانق!اعحةفيعدذأعداد،

إلىجاءواعبروافلط،غلظةقلوكم!نتإذبالاْركفةيفهموالم"لأفم:اكنيةوفي"الشبلفيملاَنقمحاَ

43:أtمتىليموجودالاْضروالعددسوا"وأ)ِجيارتأرض
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م05عامبالفعلمرقمىإنجيلظهروربما،المفيدةوغير3المفيدألمعلوهاتأك!إأالح!!ة

ولاإليهيشرلمبول!ىلأنكقح!عةإليهينظرأو!أإليهيثقع!أولاقعل!!ةمخيردتوةأالعقمروالكغم!

كثيراً.مرقصيوحنا!نتحدتْواأفهممه!ايئ!مالىسفوفيث!قأ!!ى

!!نجيلىكأت!

مرحلة.منأكفروعلى8كاتبمنأكثويل!علىكتبإلإفجيلىأنتركىاتجاه!اتوثحدئا!

حاسمةردوداًا(الماضيالقون"منتصف%بحاتْهفيهاركسالينأعطى،قدالاَباء،ضللِهايعئوولم

فيإثباتهيمكنفصا،مطلقشيءلاأنتعودناوقد((.)"(النظريةبتلكيقولالذلىالنقدمحلى

مق9الأعدادبخصوصمش!كلةوثعناك،القادمالقونمطلحفينسفهيمكنالقرنم!ذا!تصف

:السؤالفي،تتلخصألأخيرالإصحاحهن-.*

مفافة؟كعيأمالإنجيلفيأصيلةالأعدادثدْهثي

جداً:لمهمينلعاسليننتيجةالسؤالثعذاظهرلق!

هذ3بهماتوجدلاوالسينائيةالفاتلكانيةوهماقفي!تينمخطوطيىْأهمأن:الأو!

الترجماتم!كبيرعددذلكجانبإلىمنهماأهميةأقلأخرلىمخطوطاتوثذ!ك،الأعدال!

والآرا!ية.السريانيةسثل3المعتمدالقديد4

ذثرتكأنهاالمجدليةمريمبخصوعى39(يبديهلمايدهمثىفإنهالدراسةيدققومق

العدد!بيذكوهاالذيالوقتنفسفيبهاالتعريفيحاوللأنهالإصحاحفيالأولى3للمو

وسلومة.يعقول!أممريمعنذلكفيتقلول!معروفةشخصيةأنهاعلىالأود

نهاية،يكونأنيصلحلاالإنجي!نهايةأنهالعلماءيعتقدالذي8العددأن:الثاني

ن!!ل!وليمىهكذا،كتابينتهيأنيعقلىولاالأنه!بكل!مةتنتهيلهالحرفيةفاقرجمة

وأن،كتابهأولفيالإنجللرسالةيظهنرالذيالإنجيليوهولمَرْقُصيمكنكيفبلفقطت

.؟خائفاتكنبأنهنالنساءحالةبوصفنفسهالكتابمذاينهيجاءتقدملكوت

إنجيلةيتوكلمالكاتببانالمنطقيةالنتيجةإلىالدأرسونينتهيالأساسىهذاوعلى

11.صىالمحكينمفالأبلمهرقصالقديسبحسبالا!يد-ا
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ينمتهيأنإلا!ائوْشيءكلإنما.!عبب!فق!تولكنهانهايةلهكتبوانهبدل!هكذا،

النل!أالدمالبليستالعددهذابعد3الموجودوالنهاية.)؟(الثامنالعددبنهايةالإنجيل

ت!قيبم!أووهتأخؤ!قيمةأقلنيعخفيمؤخراًوجدتأنهاهوهناكماكلىوأ!حها،

يكونأنيستحال!إنهحتىالإنجيلبقيةعنيختلفاللغويأسلوبهاأنكماالز!ي،

احتمالين:أحدىفامامناولهذا.الإنجيلكاتبنفمسهوكاتبها

إنجيله.كتابةيتمأنقبلماتقدالكاتبيكونأنإما

الأخير.)2(جزؤهابلىقدللإنجيلالأصليةالنسخةتكونأنواما

يكونألت،موالسابقلِنعلىمبنيثالثاً،احتمالاًللإنجيللف!رحهنهايةفيباركليويقدم

الفقر؟تلكعنبديلاًليكونا!لخمىمذأووضه!وحياتهاالكنيسةعمللخمىقدأحدهم

به.يقومأنيجبمهمأعملأللكنيسةأنيعلموكاتبها،المبتووة

الثلاثةفالأناجيلوالأومعام.الإفتراضاتمنالمزيدإلىالإشارات3حعذكلمننصلوهكذا

مَزفمىهثل6نهايتهضاعتمافمنهاخاتمتفا،فىِمدث!حلمنتعانيويوحناومَزقمىمتى

الأكماالنهايةبعدنهايةإفمافةأو،الأصليةالنهايةكيرنهايةلهماوضعتاللذانومتى

هتى،إنجيلييغنيألا،مَزقُمىبغاقمةأنفسهماللاهوترجاليمم!غلحالفبأييوحنا.

آراءلمعوف!منفذأيكونفوقصاسمتحتإنجيلمنبدلاأم؟برمتهالإنجيلمعذاعنولوقا

بطرسإلىا!ومولأعينهموفيالكاتبعنالبحثفيالقوميدخلوهكذا؟بطرسوهواقف

ا!واريين!وئيص

القبط!القكليدفإلاأ،فجيلكاقب

!ذومه!تالنانيالإنجيلمؤف!هومَزقصأنعلىيجمعوالعصرقالغربفيالتقليديكأد

المؤلفاتتسردمعاالتيالمعلوهاتمنا!كثيروهنادهَزقُص،عومنحولالخلافيدوو

هَزقصباسمالمعلوما!3هذوتتعلق،منهانطلقتالذكيا!صدرحعانعر!أندونالحديثة

لهأنا!تقلي!فيؤكد4ببطوسوعلاقته،السبعينالتلاهيذضمن3ووجودلمصروزماوته

1!2.،هـ023عزيزفهيمالجديدالعهدإلىالمدخل-1

هوقصهلإيخلثوحههقدهةفِ!باركلي-2
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ولاتملني.يهودي!اسميق

بحكماللاتينيا(قصالَرأاسموأخذتحنق((و!عناهـ))النها!)الموحناثموالأ؟ألطاليغو!كىفاسث!

اليونانيئ.سداىسهافيودودو)القيروان(لحدولصكرياليالبقوفيءن!رالتعليط!،الب!ئ!

يحملهبماالاسمهن!اكانوقد)الموؤبة(وتل!عىاثثقيلة(افطرالة1ل!عف!أللاتيمنال!فيوالَاسم

إد!يرج!!الالتنعيةممذهلم!بل!أ!لبع!مفال!داالتقليد،أ!عمو!نهالاليمل!ف!!سبباً!صن!م!

!ظات!!!!لي!الْق!و!!دالإل!لأ!و!*!أ!!!!فء!كلي!4!أ؟!و!وْ!ئوألْى

ب!ق!ل!افل!اووثن!االشعبمحلي!وآَلاب!!ل!اءهـم!أ!بال!أفاوثمماعنيفةبطرقات!

.)1(الراثميةديانتهمأعولعلىالهاريةطرقاتة

خلافتهمفيبحقهمالمصريونالبطاركةيتمسكالقصة3بهذالقبطيالتقليديعتقدوإ!

ولكنه،الإسكندريةبكنيسةمَرْقُصعلاقةإلىيشيرمصدوأوليوسابيوسويعتبر.لموقصى

إلىأرسلمنأولكانممذامَزقصإن"ويقولونالنحو:ثذاعلىكالشائعةالقولثعذايحكي

أولاً((الإسكندريةفيالكنائلعىوأس!عىكتبهالذيبالإنجيلنادلىوانهمصو،

يختلفشائعةلاحقيقةالإسكندريةمرقمىلعجيءأنعلىالمصريالتقليديتفقوءاذ

إلىالقبطيةالكنيسةومبانأحدنسبفقدالمجيء،كسذاتاوي!نحولالتقليدلفذاالم!ؤرخون

.م43سنةفيأيكلوديوسرالحكمالتْالثةالسنةفيجاءبأنهالقوليوسيفوس!)2(

بعدالإسكندريةلكنيسةأسقفأولإنيانوسإقالمةإلىبعدفيمايوسابيوسويشير

إلىسلمل!نيرونملكمنالنَامنةالسنة"وفي:فيقولم62سنةالوسوأ!مَرْقصالقد!لى

الإنجيملي"31(لمَوْقصخلفاًالإسكندويةأبرشية3إداوأنيانوس!

مهـ4ب!نةالتاريخفيحددبوتشرمسزوأما

32ألمسك!ثثىف/الإْبمرقصالقديسبحسبأ،نجيل-؟

و!ي.،الرهبانأحدألفهكتابكى!مثقولةواثعبار!،محلهغرفيهت"يوسيفوس"اسمحشرألنواضح-!

!نعتقدهكدالانجدهكماالرأفينسجلونحن.بابعاسكلامعلىلغطتصحيحةكا!

الكْيسةمنواهبإثعاسيوسليص!هـ34اليونانعةالكتاباتالإسكندريهَكنيسةآباءكعابأتفهرس-3

ئبرانوباردارمطبعةالأولىالطبعة.القطية
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أود!الذ!!!طود!ال!ل!!العىإلطيقول)إ!!م!4سنمةمظوممكسيموسوالبطريرك

!الأالبمطثه!!ل!!ا!أ!هعال!!الى!أمم!قالعتووفرنسال!عىيوحناهنسيويتف!لمصر"مَرْقمى

م65سنةشينو

!هاال!!ل!ن!للآععالح!!فا!لىجوج!ع!!حلبيبإيسيذر،!ىوالأنباالراهبشاكرأبوويتفق

م(1)1(61سنةجاءأنهعلىالمصريحبيب

هج!ءأحقصلىعلىتق!ملأ!هابالغيد!.والرجمالتخميناتقبيلمنهيالاَراءعذهوكل

وكحداوأكليمفدصأوريجانوسىت!جا!لالمجيتمذافيي!شككولكن،الإسكندريةإلىمرقص

.الكبارالإسكندويةآباءمن

ويرص،إتذكردماإلىذلك!بويالستند،السبعينالتلاميذبينمَرْقُمىالقبطيالتمَليدويضح

قائعةمحا!سمهووضعتالتقليدهذاالمح!ريةالكنيسةتقبلتوقدالعاشر()القرنالمقفعبن

الكاثوليكيالعالميذكركماكبر،ابنعناليونانيالأعملىعنالقبطةباللغةرسولاًالسبعين

وسمىوسولاً،اليع!بعينبرفقة!لتل!ذةذفيهزقصأنمَزقُمىلإنجيلتفسرهفيالصليبيابن

021("الإلهوناظووالرسوليا!لمتدعو8القبطيةوالكنيس!،هالإلحاولأيالثهؤفووسى

أ)كانفقدالمقفه!،بنس!اولِوسمنأسبقالتقليدمذاأنيرك!المسكينمتىالأبولكن

أو!ف!انثالإسكندريةكنالسةأسسمزقصأنالأو!الكنال!سةتقليدثبتمنأولجيروم

!ل!الإسكن!ويأكليمن!سىولاإِيرِينْف!!ولابابياسى3يذكرلمالذيالأمرعليها،أسقف

البولاا!الشر!ثال!الخاممىا!قرنن!ايهَ!الآ!ءمناَأحل!نجدل!وللأسف،أوريجانوس

%!آل!اصةجيووم!لقدايعىالمتسوب!ا!ع!اتوحتمى،مَرْقمُصإنجيلبلثرحقامالغرب

ل!فَلا!ةجالي!وه!بعدألىال!سابه!"9!(ا!قونإلىتو!عوأفمهـاأصيلةغيرأن!اتبينقدالإنجيل

قر،لط!

!ل!الاف!ية!موبمةمصوإق!رقممى!جي!؟قلين!وأوو!اف!لمىأثليملْدستجاث!ويعتبر

المق!فة-دالرلم!2!!!ع!لإ!!يع!أث!!ه!ر!الإ!يليمهالعَمنعحهتاري!!-1

92؟2!!أ!ع!!!رجماالأ!الممرث!!آلمدلحى!حبالإعايا-2

هـ!ال!لمح!السابق!ضع!
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من!اخارجهاومنداخلهامنالرواياتهذهعلىيخيمالبطلانشبحأصبحفقدالتقليد،هذا

بينها،الحاعلبالتناقضىداخلهاومنلها،القدامىالإسكندريةآباءبتجاهلخارجها

مختلفة:وواياتثلاثفأمامنا

بشوارعها:طافوأنهبمفردهالإسكندريةإلىأرسلمَرْقُصإن:تقولالأولىالرواية

يتفقدالمدينةفيفجال،بالإسكندريةواليونانيينالمصريينبينالنت!قاقكثرةمنفاستاء

كانوبينما،لهليصلحه)أنيانوس(يدعىإسكافيعندفتخلفحذاؤهتقطححتى،أحوالها

إيوسىالواحدالإله)أيها:وقالالإسكافيفجهريدهفيينفذبالمغراؤ.لهاذابهتاةيقوم

المسيحبالسيدمستعينآَالرجليدبهوطلىطناًوصنعالأوفىعلىمَرْقمىمارفتفلثيؤس"

أالحالفييدهفشفيت

لهفمثرح،بةنطقبماإدراكهيؤيدجوابألجدفلم؟الواحدالنهيعرفكيف:!سألهثم

حيث،بيتهإلىوأخذه-الروايةتلكحسب-قآمنالتجسد،سرلهوبينذلكالرسول

وسبعةقساوسةثلاثةومعهم62سمنةأسقفاًأنيانوسرسمثمفاعتمدوا.ألمجميحوعظ

شمامسة.)؟(

3للبشارمصرإلىبرحلةوقاموامَرْقصمعزوجتهأخذبطرس!أنتحكي:الثانيةالروأية

الإسكندرية.فيالأخرلىوالجالية،مصربابليونفيالموجودةاليهوديةالجاليةوافتقأد

خوقيبرصمنوانحدوأختهابنمَرْقُصأخذبرناباإن:يمَولثالثافتراضو!ناك

فيالخممىالمدنإلىقبرصمنمَرْقُمىانحدروقد.الإسكندريةفيمعأوكرزاالإسكندرية

كرزوبعدثعا،الأصليوطنهلأنهبالذات)القيروان(كيرينيفيكرازتهووكز،أفريقياشمال

وكرؤ،الإسكندويةإلىالشماليالساحلطريقعناتجهسنتينفيهاومكثالغهدهىالمدنفي

حتىوومافيمعهوبقيبولس!حأسفارهوأكملالإسكندريةغادرثمالكنيسةوأسمىفيها

ثم،الثانيةللمرةالخمسالمدنإلىومنه!افينيسياأياكويلاإلىجنوباَاتجهثم.استشهادفى

التقليد.هذاأتباعيغمنكما)2(م68سنةاستشهدوفيهاؤياوةلثانيالإسكندوية

المحبة.مكتبة/ط78هـ77،شساتوريردالأنجاالمسيحيةتارلِخجزمر-أ

14-هـ93المسكينهتىالاْب/هرفالقدي!بحسببجلOأ-2
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تد!ومأنههـاإل!ولالإلعع!ن!لي!ةإلىلؤ!مج!ءمحلىتجمه!كانتوإنالثلاثالرواياتهذه

نا!ا!بوأختأبنمزقصأعلمل!ووأفىلذصقتمختلفةاعتباراترسمت!اافتراضاتعلى

ق!!بالو!أنال!ا!قعمال!ك!الأعثالاسفرأنبهلْ!ايعصفولكن،الثالثةالروايةاخترعوا

!ا!!سؤ!طإل!قالىوصنب!يد.هنلاقريبمنلاالرحلةلهذهيتعرضلمبرناباأمحعال

أبفماًهوقم!إعتبارأنغير،الإ!سل!فدرفِةإلىتبش!يويةرحلةفيأخذهوالدهأنؤعم،بطرس

ال!سبعين.قائمةفياالسمهبوجووالخاعىالتقليدوكذلك،اتفائ!لليلعىلبطرس

قصصن!اية

رتب!إلجيل!تنهالمةمثلغامضةنهـايةإنهاهرقص،نعهايةإلىسريعاًبكولنصل

يت!جارهـالقبطيىالتقليدولكنووها،فيتمتق!نهـايتهتكونأنيُفترض3الكثيرلتنقلاته

وقدال!يأاليكانالإلسكندويةلبجعلللإسكندويةصرقمىؤياوةعدمأوزياوةحولالخلاف

!مث!لل!ا!عدللد!عوق!تعوفأوقدالجلسدبأنتؤصقالالبطال!الكنيسةكانتوإن،مَوْقُصفية

أالث!ف!قال!ةمم!تجا!أ))إنتقو!غ!يمبةحك!ايةالصد!ثعلفافيتدمومي6التجاربعفىقبل

!،ل!ال!ا!رالج!ع!ن!!ل!ا!ععتولوأ5ال!فالمسةألى!رًمحلدواحتالواالهـم28سنةليلاًجاءوا

ك!نأن!3ا!ققاللوحي!ظفينالب!لع!الياإ!!وأقلغوا،حثحلو؟ه!و!ثرخمامعا!ودفي3واستو!عوالوأسو.

المالف!قيمهو!لالفو!ثمل!ث!ع!،الإيعات!ععل!مهـمال!!ىالأولفيفالل!ياكاروزبصفتمهههيباًاستقبالاَ

فق!ا!بالن!قال!!اليل!وتوجليةتمحل!،1!ةسع!مؤقم!ألقديمم!شفالعهاحمايةتحتفينيسياأي

3آ(15((كبالرب!رأهةمَزقُ!ىللقدي!عىتحتفظإيطالياوكلبل

االالباباوأت!لمحكاق،هًوْالصللقدي!ميأالحاب!ث!ابةالطاهيو!الرأسىاعتمبر!وقد

وولمحر3!ال!علأئ!بال!أوبع!!ا،وا!كوا!ةا!سج!دا!ي!دامون،رسامتهمبعدالرأس!يزورون

!ائتمحليل:ب!ل!م!!!ئختمتمَزقُصللق!يالىالإف!يلىمقال!!يُقرأثم،الرأسىأمامالبخور

والغير!أ!و!!ث!يحميع!هااالقل!!سةا!رألعىرالأخ!ذالإكنال!وول!لممائو،!بالنبينهيحجل!))تم

!ا!د!اًلال!اللوها!جو!ت!اال!!ع!للالْا!ع!ف!،!وب!ه!قجدي!!بكالع!و33الكالعموضليها!!

8-آأقي
جأحىص!ك!-!ثفمط.س-إ
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الباباواتوكانمَرْقُص،مارخليفةالجديدالبابايدعىوبهذا،رتبهمحسبواحدأً

الإل!-وحاملبالإلهياتوالناطق،الإلهلثاظرالمقدصللفىسيواوثالقأنفسهميعتبرون

التقليد(1)1(بحسبالإنجيليهَزفصألقابكلهاوثي

آباءأوسه!وأوريجانوسأكليمندستجاملهاالتقاليدث!مذهبأنلنذكركحاجةفيولست

فيالبابويةمركزلتقويةمتأخرةفترةفيوضعتأنهاوالراجحنفوذاً،القدامىالإسكندرية

الوسطى.العصورإبانالكاثوليكاخترعهاالتيا(قسطنطين))هبةوثيقةمقابلى

المبجيلكاتب!صقصأن!كل!التقليديةالأورلة

فما،مرقصإنجيلكاتبعلىأدلةعنيبحثرنالاَباءبدألعتىاليقينوجهعلىنعرفل!

نأعلىوخارجيةداخليةبينماأدلتهمصياغةفيالتقليدأتباعبدأحتىالإنجيلظيرإن

السبعين.السيحتلاميذأحدأو،بطرستابعيأحدميوالإنجيلكاتب

الدأكليةدلة41أ!!:

يردلمواذ،كاقبههرهَوْقُصأنلتأييدالكثيريق!مأتعلىالإنجيلإلىالتقليديونيتظر

وآخوون،لبطرستلميذاًكانإنه:بالقولبعخمعفماكت!ىالأناجيلفيصراحةعَرْقُصاسم

السبعين.التلاسيذأحدكانمرقصإنقالوا

الإشاراتببعضالمؤيدةالحقائقبعضيعتبرونهماالكتابيةالمعارف3دائرلمحرر،ويقدم

الثاني:الإفجيلكاتب!والسبعينأحدسرْقحىبأنالقائلالتقليدتؤيدوالتي،الإنجيلسن

.عيانش!اهدعقجاءتأنهالإبدالإنجيلفيالواودةالحيةالتفاث!ميلإنأ-

مَرْقُصترجمةأنهاأس!اسعلىالأسماءقوائمفيالمحيرةالتعبيراتبعضفهميمكنب-

للمنزل))وعدنا:قالبطرسفلع!!12!:إكممَوْقى!كلمابطرس!تللممانعلىجاءلما

:!لوقاان!كاو!طوو!باالمأبثة!ه!بم:)!!ؤن!ىنم!أوكفاللفويو!ن!((.يعقوبورافقف

!(.:)1613(،)3:مَرْقصو43(،42

المْقراتوبعض،الشخصيبطرسفكوتصفان21(:9،611:أمرفقرتانهناكب-

52هـ-أ!بقأ
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!كذلل!66160،7-7،72!و:)14هَزقصفيكما،بطرسإلايذكر!الاقدأحداثاًقذكر

15(.:01أأعمالفيجاءماضوءفيا-7223:

هعاأكثرمأالجليليبطرسفظووجهةيناسب17!)3:مَرْ!ىفيالأسماءترتيبد-

!-أورشليم!اليهولهية!)الجليئ:أورشليممنكانالذيمَرْقُصنظروجهةيناسلب

هن!!أنعلىدلالللخير،المتكلفةكيرالبسلمطةالإشارات3مذإنصيدا(-صوو-أدومية

الالث!خصال!ة.مشاعوهعنويتحدث،رأسهبعينيرألىواحدلغة

عالثرثألاثنىِنظروجهةمق-دعتىيكتبد!ثلميا!عامةبصفه-مَرْقُصويكتبهـ-

الثلاثةنظروجهةمن-متىيفعلهمماأكثر-يكتبمَرْقُصأنكمالوقا.يكتبمماأكثر

بيسو3)1(التصاقاًأكثركانواالذين

لوقاعبارةتكونوقد،)2(الثلاثةمنواحدلغةهي14(9:أفيمَرْقُصلغةأنوواضح

ومَزفص،هتىإنجيليفيجاءهابينوالمقارنة،متىفيكذلكليستولكنهاأيضاً،كذلك

.الرأيهذاتدعم،1(:51-18:)9لوقاإنجيلفيجاءوما

تولىوكما،أئثانيالإنج!يلىك!لابطىداخايمةأدلةهنأ!يدلِتمههماجانبهوتأ

بالدوار.عقلهكانأياال!ارئتصيبإشارِاتفإنها

الخارجي!:دلةألمثانياَ:

الإفجيلى11ال!!وةالمغطوطالم!،أ!دمث!الإنجي!عفوا!ال!موجؤةالإَباءشهادةاعتباريمكن

وو!أ!اهق!الط!إلا،معلوماتةهصدوإلىوليمسالكاتالهإلىتشيروهيمَرْقص(إمحابحسب

!تأبات!علىجيالخاصالدليللمعتم!المغطو!ا!اه!هوبجانب((بطرس"بحسبتكونأن

مَؤقص:إ!كتاباتهمال!أشاوواهنوأثعمالاَباء،

-.!ادأ:)06مابيا!مر

بلى،!ْمعوفةع!!اتكلميكقولم،قح!فؤإث!المللكاتب!شهـادةقدمهنأقدمومو

!لثلايةإلىإيثمار،باْ!هوفيحو!ححف!-؟2،!صطمع7؟:5!مرقصأنظر-1

بثفهـي!،عضدوتْ-َح!
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الشيخ،يوحناعنيتكلمكانأنهويعتقدأ؟(المكرمالكاهنعن-قولةحسب-ينقلكان

فييدسكونالاَنالعلماءولكن.الرسولبطرسلأقوالمترجماًكانمَرْقُصأنشهادتهومجمل

تعتبرلأنهاعنها،التخليبساطةبكلينبغيأنهيرلىمقمنهمبلبابياس-،شهادةصحة

ؤكرهاالتيالعبارةتلكمنالتخلصعلىيعملونالاتجاهممذ،اوأصحابمزيفاً،تأليفاً

وهؤلاء!القديثمةمؤلفات!همفيالإَباءتناقلهاوقدالكتبملأتلأنها؟جدولىودون،بابياص

منجانباًإليكننقلأنالأمانةوتستدعي،الكنيسةأعمدةهمالآباءمنتناقلوهاالذين

.الشهادةتلكحولأقوالهم

أ!65ثوأدبد:الشصيديو!مدقيفو!ى

يذكرولم.بطرسمذكراتأنهمَزقيصإنجيلعنتعاليمهومجملبابياسعنينقلوهو

بن))ويعقوبمَرْقُصإنجيلفيإلاتوجدلامعلومةعنتكلمولكنه،مباشرةمَرْقُصإنجيل

ينسبلمولكنهالرعد")1(أبنيأيبوانرجساسملهماوجعليعقوبأخاويوحنازبدي

)2(.بطرسمذكراتإلىبلمَزقصإلىالقولهذا

?3!.!أليرفيألعد!إِيوِينْنوص

نأفبعد،الأناجيلعنكتاباتهفيمَرْقُصإنجيلذكر"جاءوقد،بابياسعنأيفماًينقل

بالإنجيليب!ثعرانوبوليعىبطرسىالقديسانكانبينماكُتبمتىالقديسإنجيلأنذكر

لينقللهوالمترجمطرستلميذقامكلاهمااستمث!هدأنوبعدأهكذا(روميةكنيسةوينشئان

)3("بطرسبهابشَرالتيالأموركتابةلنا

-315!()155السمذد،!أكليمكد!كل

ومعو،للإنجيلبكتابتهيقرأنهإلاالإسكندريةإلىمرقصبمجيءيعترفلاانهوغم

نأبعديلر:كمامَرْقُمىإنجيلفيهاكتبالتيالمناسبة))كانت:كذلكبابياسعنينقل

منكثيرونتوسل،القدسبالروعبالإنجيا!ونادلىووما،فيبالكلمةعلناًبطرسكرؤ

17:3-مرقصأ

3هـ3المسكينهتىالأب/مرقصالقديعىبحعسبالإنجعل-2

33صىالسابق-3
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يدونأن،قالهماكلويذكرطويلاًؤمناًبطرستبعواالذينمنكواحدلمَزقُصالحاضرين

إليه.توسلواقدكانواللذينقدمهالإنجيلمَرْقُصكتبانوبعد.بطرسبهتكلممالهم

يشح!".ولمعليهيعترفىلمب!لرسعلمإلىذلكنماوعندما

35،(-!ر)185الصمند،كللدرأ!،يجانو

حذر.بلابابياسعنينقلولكنه،الإسكندويةإلىمر!ىبمجيءيقرلاالآخروهو

الجامعةرسالتهفيعنهيقولالذيبطرسىإرش!ادتحتكتبهالذيلمَزقُمىالثانيم"والإنجيل

)1(."(ابني)مَزقُص

(:70orأثوالإلاأفرببكياضمالمق:توتلياق

والاثنين،رسولانكتبهمامنهااثنينإن:فيقولالأربعةالأناجيلسلطانعنيتحدث

لبطرصيعزىأنيمكن!ةنه،مَرْقُصنمثرهمافيهما"بما،للرسلوفيقانكتبهماالآخرين

له".مترجماًمَزقُصكانالذي

..!ء:الديصو،يوصاييرص

منذذالحقدهذاهعفإنه،إنجيلكتابةفي-التواضحلفرطيمع!ر3-لمبطرسأن"و!

سجلقد-لهاللاؤمينالحميمينأتباعهمنأعبم!قدكانالذيمَرْقُص-أنالبداية

يسو3".أعمالعنبطرصبأحاديثمذكرات

فيماكللأنيدهعهد،الذيهوبطرسول!بن،مَرْقُصهوهذايكتبالذيأنالحقلِقةو"في

بد!رس".لأقوالتسجيلاتأومذكراتهياْنمامَرْقُمى

035!(:)موالل!قبوكلمق:صأيفانير

أوكلتووما،فيبطرسالقديمىتابعيمنمَزقصأعمبحإذ،مباشرةمتى))بعدانهذكر

.مصراإلىبطرسالقديسأرسله،عملهأكملواذ،إنجيلكتابةإليه

-03!ر،()43!جيوو!القدي!ى

بدونبابياسشهادةنقلوقد،الإسكندريةكنيسةعلىأسقفأولمومَ!قُحىأنذكر

سفبرإلىبالافافةوحديثاَ،قديمأالاَباءببطرسمرقصعلاقةحولأوربِحانوسهعوختلفأ3!5لص1-9

ببطرس!.ليس؟-بمردفبربالذقيطَما!أ،ة
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أجلمنالإسكندويةمدرسةبتأسيسقامالرسولمَزقُصماوالقديسأنشثدفقد!ذر.أأ!

أصلمنأوأمميأصلمنالذينهؤلإءسواء،واسخأساسعلىالجددالموعوظينتنبيت

ومنالقدسيةوللعلومالمسيحيةللدراساتمركزأالتيعليميةالدرسةهذهوكانت،ي!ودفي

سببتمةوليصالضرير(1)2(وديديمودروأوويجانوس،أكليمندسلمنتينو!محلمائهاأشهر

الأقوالى.هذهكلفيإليهالمشارهوالثانيالإنجيلأنفيالمش!إلىيدعومعيقود

المو،اتووية.أدثيقة

محالجديدالعهدبأسفارقائعةوتقدمم((175حواليإلىترجر!3،ععغيرجذاذةوكحي)1

عنيبقولم،مَزقُصعنجاءماومعظملمتىعنجاءمافُقِدَوقد.كاتبكلعن!عوجزةكلمة

ثعقتضبة.عبارةسوكىمَرْقُحى

يرجعمخطو؟منالتلفشعديدةأجزاءفيوهي،م0174سنةموراتوريأ.ل.طبعهاوقد

المعروفةالأسفاروتحويميلانو،فيأمبروزيانمكتبةفيالثامنأوالسالمجحالقرل!إلىتاويخه

ذإمَزقصإنجيلتعنيوهيناقصةجاءتالإفتتاحوجملةام09الانترةفيووعافي

التييلأ!ث!ياءأنبابيأس!عةضسضمىوهيلوكلا(بحسبالثالثايلإنجيلبهتبوعةأنها

1()3(مَؤقيصسعجلهابطرسقالها

والثالثالثانيالقر!كنائستمثل،بعاليهالمذكووةالأسماءإلىبالإضافةالوثيقة3!هذ

الرأيأنجداًووأضح.الرومانيالعالمأركانمنوكنكلىالواغفيتمتلىكماواله-ابع،

.بطرستعليمأساساً--فيهأعطىالذيإنجيلهكتبمَرْقُصأنهوالشائكل!

سويديمحالموهوام(5419وايزنفلدالعالمالحديثالعصرقيالتقليدعندافعواو!ععن

"التقليدأسماهكتابفي،مَزقُصلإنجيلالمحررينبتعدديقولالذيالنقدضد!فاعهقدم

هـ701ا(هسكئنمىالاْب/هرلص!اقدي!ربم!سبالإنجالأ-ا

المحعحيبالكفداو/طهـ549جووجفهميثناسيوساٍائمَستأسيفالآبأءكنيصةوفكوجادَ-2

موة!ذكركحاجةليولسعتالهند.إلىذهابهألطبقالفملفيعلينامروقدجرومعلىسابقأ!نوبتيْوس

الإسكتكوية.إلىمرقصزيارةعنثا!عحلىلموأوريجاقىس!أكن!مندس!يأنحطأخر

3!عىالمسكعنهـكأالأب/قص!ا!ثديسبخحبالإنجيا!-3
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التقليدحسببتحريرهيقومالذيموالإنجيلكاتبأنبمعنىامَرْقُصاإنجيلفيوالتحرير

ترتيبوأن،بنفسهكاملة3واحدمرةبأكعطهإنجيل!كتبمَرْقُصأنمؤكداًثالموروث

.)؟(اللاثععوتيةمَرْقُصرؤيةنتيجةطوالإنجيل

إنجيلملتولىووفة!ام959سنةمَزقُصإنجيللتعرعفيكتابهألفكرانفيلدوكذلك

)2(يوحنا.إنجيللمستولىعل!فأصبحللمسيحتقديصهفيمَوْقُص

يثالحك!النقكموقص.

ولا+طويلوجدالشقاقمؤلفهحولويدووإلاالجديدالعهدأسفارمنسفرمنماإنه

ا!تجاكحات+متعددكعناالخلافأنكيرسرْقُص،إنجيلىمؤلف3القاعدهذهعنيشذ

هـيتبتتتنفيىالنقديهوالمداوص،الإنجيللهذاكمؤلفمَرْقُصدائماًاسميطرحفالتقليد

يبقىولثذاتلمَرْقُصبديلاًتطرحلاأنهاإلاوتشعبهاالمدارس3ثعذذيو3ومعِالتقليد،

وافعةاللاح!وتيالبحثباوجةتمضيوذاكث!ذاربيننقداً،النقدويبقىتقليداَةالتقليد

..الإنجيلمؤلفباسمالقطععنالعجزواية

نأإلىتنتهيماوسرعان،مَرْقُصاسمبطرح-قلناك!ما-التقليديةالدراساتتبدأ

انتهىوهامنهابتدأمالتنفيالنقديةالدراساتكلثعةوتأقي،الإنجيلكاتبم!ومَرْ!ى

وأالتقليديةطويقتهعل!فريق!كلإثباتاًأونفياًالتلقائيةالإجابةوتظلالتقليد!.إلي!

أبناءأحددائماًاسمالتقليديةالكنائدم!تقدهـحباليونانيةمكتوبالإنجيلفبينما!النقدية

بوديةيفحمىبمنأشبهالطريقةبهذهاللأ،تباسمتحديدمحاولةإن،اليهوديةالجالية

الصين.أهلأسماءسجلاتمقلديهتوفرفيمابالبحثكاتبهااسمتحديدمحاولاًفرعونية

شتر!.طوائ!ذلكو،همالتقلل!د،كثبوونتثعا!!لكذا

أط!هَوْقصانمبم!خئ!بجاصْ!!فئاليم

له.بطعوسإه!*ء-!ئه!يى!ىصطووطك

\.!صح!إل!نجق-!

أir،أ21ص!إنحعابق2-5
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أسمركلهثل)11اعتقاد!مفيوالإنجيلى،كانمنكائناًالكاتباسميمدنالفمل!!اآتوحنا

الررحمنمسوقينالقديسونالنهأناس))تكلمحيث،القدسىالووحإملاء!نألمقدصالكئاب

؟العبرائيو!الرسلأمالإغريقوْلسمْةأميم؟ع!النهأناسىهمفثمنالقدد!أ،

يدعيهمايدعونالهراطقةوجدناالسؤالثعذأعلىالإجابةالبدعولىكلعر!ىقبلناإث

علىيحملهماإلىالمرءويحتاجالهراطقة،يدعيهمايدعونوالتقليديونالتقليديو!!

الباختلفناوانونحنذاك.دونبَقُيلتَالنهمنمختارموالمجهولالشخصمعذا!أنا!تح!ديق

ذاتعنالنهايةفينحيدأننستطيع!قدالنقديةأوالتقليديةالدعولىعنإلتفاكعيل

وثمعلناإن-النتيجةمذهإلىالوصوليعنيولا.مجهولبخطالإنجيلقيدتالتيالفتمجة

فيعلي!!ئنَيمانصْيففقدالمحا،لة،تكراوينالغىبل!البحثعنالتوقف!إليخا

طولِلة.قروناًمسدوداًحسبناهطريقلحظةفييفتعوقد،قادهة!حأولإ!

أالدأفليةْأ!ثهلةمظقفقلة

إلقْاواتل!ر!التقللِ!يوناعتادذل!ورغم،اتفاقمحلىلمَزفصالفالْىالإنجاليلن!سل!ةتعدلبم

فالمؤلفاتمَزقمُصثهوالكاتبأنعلىتدلأنهاعلى،الإصرار،الإنجيلىلع!لم!قلنه!

ثعومنهاالقدفأ!ويبدو،إليهنشيرعثأبعالددالواقه!!ثيبو!وزلمملوء3ا!غن!ئيدلةْ

لْنق!سوفالحمّيقةسبيلفيواننا،بهاوالاقتنا!الحقيقةسرفهيحاودبمنالمشقةإل!لئث

كللمعن!!لمحليل،عبارةإلىالإشارةتحويلمحلى،سنععملةلْحعوصد!ن!نهعليهمعزمحأ

الدليل.قيمةعنلنكشف،هضصرنهاوت!حيمص3عباو

هيالإنجيلىمنهستقاةأنهاالكنالسيالتقليدأتبالحيظنإشاراتهن3ونقلناسيقماإنْ

دهليلكل!ةء!زفصغيواسعصاًوضعلففلو،مَزقُصكيروعلىلزقحىعلىتصدقطع!أثر!

ذللق.فصالأدض!هنكانوبمابل،الآنعليههوهمابأكثورلال!أقلالدليلىكانهاهغ!ا

لد!طق!د!ل!قل!الاح!عندتجدهوهاآضر،إلى!احثثنالأدلة3ثحذتختلفثعناوكعق

الالمقالج!إ!االن!ايةف!اليصلله!تزاءىكماباحلفَكلليجتهدهفتوغالإجتغادفبابعآخر

!ى،ىث!!!ت،!الملى!ؤهبم"م!خ!!.؟!.،لاقور!"!هورهمأ!لَم!*!صهك!-!أ؟
يم---وولهـ!،!-*كر
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نأقيمةفمافيها،الئظربمجردالأدلةهذهجديةعدمتدوكوأظنكالتقليد،منالمسلمة

لمإذعيانشامدعنجاءتأنهابدل!الإنجيلقيالواردةالحيةالتفاصيلإنالتقليد:يقول

الشاهد.هذااسمالتفاصيلهذهتحدد

التعبيراتنفهموكيف؟الحيةوغب-الحيةالتفاصيلبينن!عيزكيفنحننعرفلمواذا

جاءلماأنهاأو،مرقصغيرأومَرْقصترجمةأنهااْساسعلىالأسماءقوائمفيالمحيرة

الإععحاحمن92العددفيجاءبمامثالإًيعطيناالتمَليد،بطرسكيراوبطرسلسانعلى

ثع!ذاعلىمَرْقُص3وحاكاويوحنا((.يعقوبورافقناللمنزل"وعدنا:قالبطرلعىفلعل،الأول

يعقوبمعوأندراوسىسمعانبيتإلىللوقتجاءواالمجمعمنخرجوا"ولماالنحو:

!كعذامنبأكثرعليهتعليقول!.مَرْقُصكيرلي!مىالكاتبأنعلىدليلفهذاويوحنا(()1(

بأفضلوليمست،اليث!اكلةهذهعلىهي،إليكتساقالتيالداخليةالأدلةكلأنوالحق

يصيبمماالموفعو3،عنوخارجةبل،عابرةإشاوةالأحيانكلفيهيبلمنها،حالإً

احعمالية3اعتبارفيواضعاً،موفعحمنأكثرإلىالرجو3يحاولثمومن،بالحيرةالمتتبع

واحدةبعبارةالاحتجاجعندئذفيمكنك،أدلةتلكإنقلتلوالنهايةوفي،المطبعيةالأخطاء

جزئية.أمكلية،سالبةأمموجبة،قضيةكلعلى

معه(1والذينسمعان)افتبعه:الأ،لالإصحاحمن36العددفيمَرْقُصقولالأمثلةومن

خلاءموضحإلىوذمبخرجرصاU"و!اال!وصف!حالتقليديونقاونهاعندماالعباوةفهذه

ليينبغيإنهلهمفقال،عنهميذمبلطْوأمسكوهإليهفجاءواعليهيفتمثونالجمو3وكان

عبارةكاتبأنلهماتضحأوسلتا()2(،ْلهذالأنيالنهبملكوتأيضأالأُخرالمدنأُبشرأن

إلىذثعبواالذينالجمو3حددلأنه.بطرستلميذمَرْقُصمولععها(والذينسمعان))فتبعه

الفعمائراستخدامولكنا(بطرس))سمعاناسملوقايذكرلمحينفي،عنهليفتشواالخلاء

أععحابسولىالجمو3تكونفمن،الكاتبمهاوةعنيعبرالظاثيرةالأسماءتكرارعننيابة

كلأنأعتقد؟الضميرمحللطرساسملاستخدامهجديداًالكات!اخترعفص؟ا!دث!
..-ط

!3(!أ:مرفصأ

243!و!:ن!قا-2
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لوقا.عبارةيفضلدععرف!!لغةمتدْوئ

هوالكاتبأنعلىاابطرساسملسمعان)زوجعلمَرْقُمىبقولالتقلاليدأتباعيل!تدلطلكوكن!

بهينفردالذيفما14،:6لوقاوفي!،:01متىقيواردالنص!ذاأنمح،مزفحى

الإنجيلكاتبإنهنقولاعتبارأيوعلى+الغالعضالإستنباطبهذانخصهحتىمَرْقص

الثالث؟أوالأوللىونالثاني

الأبنيةهذهأتنظرلهوقاليسو3!فأجابع!ثر:الثالثالإعحاحفيالكاتبوالول

12لوقاوفي2-أ:24متىفي3الفقرثعذهيُنقض(1.لاحجرٌعلىحجرٌيتركلاالعظيد"،

منها،القصدول!المعنىيتغيرفلنأهامناالعربيةترجماتهااخلَلفتوانوهيهـ-6،:

آخر؟إنجيلفيآخركاتبرعلىإنجيلفيكاتبعلىيدللاالترجمةواختلأف

يتبعيكنلموكأنه،بطرسكيريذكرها-لاقدأحداثاًتذكرالفمَراتبعفىأنذلكومن

أنهمالغريب؟بطرسفكرهنعليهايقاسالتيالعامةالأسسأينثم،بطوسسولىالمسلِح

يعلميكنلم"لأنه:بطرسمكانةمنيقللىمامنهابينما،ببطرستتعلقبعباواتيستدلون

شجرةعلىدعاهاقدكانبدعوةالمسيعذكرأنهومنهاا(ة\(مرتعبينكانوأإذبهيغكلمما

)2(1(يبستقدلعنتهااليّالتينةانظرسيدييالهوقالىبطرس"فتذكرالتين

مدلىدليلعنيعبروهذا،بطرسفكرتصفانالتقليدييننظروجهةمنالفاتوتانف!قن

لم!ولىالعباراتث!ذهمثليكتبأنكاتبيقدرلنفكأنه،والاستنتاجالفهـمفيالقصيو

.بطرسسولىبالأممى.المسيحقالهمايتدْكرولن4مَرْفصى

يتحدثفهو،وعيهفييكنلمبطرسأنإلىيشيرالأولفالنصالأحوالكلوعلى

واحد3،هظالثلاث)افلنصنح:يقولفيهوثكلأمةفيالتناسبنلاحظأننامه!،بالهديان

دليلأكالرهوبطرسكلامفيوالتنظيمالترتيبافهناا(لإيلياوواحدةلموس!3وواحد!حسمِح

القائل.وليلع!الكاتبهويقولهايمعيلاال!يأنعلى

الميقةالأج!عامل!يعطىجاءفالمسلم!،النق!البالأهانةعدمعلى!ليلفهوا!ثانيالنمىال!أثة

9:6أ-مرقص
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وثذا.،ليجفالأخضرعلىيدعووهوبالنافما،ونضارتهخضرتهاليابسوالعشبت3الحيا

شجرةولكلالشجرةلهذهيدعوإنمافهووعليه،وبركةخيررسالةرسالتهكونينافي

الرسالة،منالهدفمه!تلتقيالتي3المعجرتظهروهذاالعباد،لمنفعةالوفيرالثمربإنتاج

الأوض،فيالمفسدينبفعل3المعجزفتشابهت،معجزةالتينةجفافحسبواالقومولكن

يابسة.ش!جرةإلىالخضراءالتينةوتحولت

إلىتمع!يوالتيالإنجيلمنالفقراتذكرفيالكتابيةالمعارفدائرةمحرروويمضى

فييذكرمالاقدأحداثاًتذكرالفقراتفبعفى،الرسولبالرسىورائهمنوبالطبح،مَرْقُص

أنيمكتوب-لأنه،الليلةهذ؟فيتشكونكلكمإني!سو3لهم.دوقال؟بطرسسولىنظرهم

11("الخراففتتبددالراعيأضرب

ابكهنة،وئ!سجواريإحدلىجاءت،أسفلالداوفيبطرسكان"وبينمامَزقصفيوكما

قائلأ:فأنكر،الناعرييسو3معكنتوأنت:وقالتإيهنظرتيستدفقبطرسرأتفلما

الجاريةفرأته،الديكفصاحِالدهليز،إلىخاوجاًوخرج،تقولينماأفهمول!أدويلست

لبطرسالحاضررنقالأيضاَقليلوبعدأيفعافأنكر!امنهمهذأإنللحاضرينتقولوابتدأت

أعرفلاإنيوي!حلفيلعنفابتدأ،لغتهمتُمثبهرلغتكأيضاًجليليلأنكمنهمأنتمحقاً

يسو3لةقالهالذيالقولبُطرسفتذكرثانيةالديكوصاحعنه،تقولينالذيالرجلهذا

)2(بكى"بهتفكوفلما،!*ةإتثلاثتنكونيمرتين-الديكيصيحأنقبلإن!ك

يعبرل!ميوإذ،التقليديونإليهذهبماعكسعلىيدلبتمامهسقناهالذيالنمىوهذا

وكالم!،حياتهعلىخشيةبالمسلِحالإعترافوففىأنهذلك،بطرسج!نعنوانمافكرعن

وأ،؟المسيحثعوليسعليهالمقبوضإن:قالواإؤاإل!.بطرسحياةمنأرخصهيالمسيححياة

هَرْقصأنعلىلبدليلهذافليسبطرسهوالقائلبانتمسكواولوبطرص.ليلعىالقائلإن

هوجوِدةفالقح!عة،الأخرلىالأناجيلكاتبهويكونأنالحالةهذهفييجبإذ،الكاتبم!و

25سو-18:1518يوحنافيوكذلك62،-22:56لوقاوفي،75-26:96ل!تىت

41:73هر!ص-أ
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الآخر؟.دونإنجيلفياسمهعلىدليلأجُعلحتىمَرْقُصإنجيلبهيمتازالذيفما،27-

يناسبمَزقُصمنالثالثالإصحاحمن17العددفيالأسماءترتيبأنأيفماًأدلتهمومق

أورشليم،منكانالذيمَرْدصنظروجهةيناسبهماأكثر،الجليليبطرسنظروجهة

الجليلي،بطرسمنالإنجيلىسمعأنهوعلىتأووشليممنمَرْقُصأنعلىاتفقواقدوكأنهم

يليه،الذيعليهيبنيفرضوكلك!هؤلاء،الفروفىععحةعلىيتفقونقومأتجدولا

علىعيونهموقعتف!لما،بطرسفكرهوالفروضىكلعليهبنيتالذيالأساسيوا!فرضى

؟بطرسفكرعرفواأينفمن،بطرسفكرعنيعبرم!ذا:قالوامرقصإنجيلفيفكوة

عليهابالموافقةتحظىأندونوفععتوالأخرلىبصعوبةبطرسىرسالتيمإحدىقبلتلعَد

العهدأسفارب!ينمنبشطهايطالبونكثيرونؤالول!.بطرسموتمنقرونأربعةبعد

!بطرسفكرإلىالدليليفقدوال!حتىذلكيحدثلاأنيتمنونوآخرونا!ديد.

الخاوجية:أ!دلةخاقشة

لأقوالتجميحأنهاذلك،الداخليةالأدلةمنحالإًبأحسنالخارجيةالادلةتكونلن

بينالتخيمينفيفرقول!،تغميناتتكونأنقعدولاالأقوالهذهوكل،اتجاهكلمنالآباء

لِونانيإلابيابياسروما،بابياسعنينقلفالكلالأبناء،أوالاَباءعنعادراًيكونأن

عنفيهايحدثناأندون((الربكلمات"تفسيرالخمسةكتبهألف،والفهمالثقافةمتواضح

عنسمحلمَد،الأربعةالإنجيليينمنأياًيعرفبأنهيصرحولم،المسلِحوألىلأحدرويته

العبراني،متىإنجيلعنسمعاوفرأ!آخر،بعفعاًرأىووبماالأناجيلبعفىأسماء

دلائلتوجدولا،لبطرصمترجماًكانهرقم!أنوسمع،الحاليالإنجيليعرفلمولكنه

كتبهفي،مَؤقُصذكرمنأولبابياسىكانوقد،الحاليالإنجيلكاتبيضدكانأنهعلى

فيمحتواهاسجلىالذي،الرابحالقرنفييوسعابيوسطريقعنأقوالهعلتناوقد،الخم!ع!ة

عبارته،فهم!صعوباتواجهأنهويبدو،بعدهمنضاعتثم"الكنيسة،تاريخكتابه

يوسابيوستحليلىخلالمنإلابابياسنعرفلااليومإلىزلناولابالغباء،نعقهولهذا

هَرْقُفى؟.رألىوهل؟الرسلهنبأبياسسمحفهل،لكتاباته

4)؟(المكرماالكا!نعنيذقلكانبانهصرعبل،شعغصيةمعرفةعنبابياسيتحدثلا
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الكا!افيةهبعلىالقومإيماقويتوقف؟المكرمالكاهنيكونمنالآباء:يخمنوهنا

ا!عععي!!أي!حفاكانالمكرمهذابانبالإي!انوانمابالمعرفةل!قلوبهموتطمئن،المكرم

!لى!م!!ط!ابابيالسكتل!البولالسالرسعول،كانأنهعلىويصردماغهيركبوبعضهم

%ن!فلح!إذتتسجيل!ونتركهماباليقيقالشكيقطحماعلىيوسابيوساطلعولو،ذلك

ع!ؤ!ولماالأوبعة!أبالإنجيليلِنتتعل!معلوماتأيةلتحصيلبابياسكتبإلىوجح

الالرس!ألأقوأ!متوجفاَكانمًرْقصأنكلامهومجملبالغباء،نعتهقا!حبرأيالخروج

مراحل:ط!ثالشهادة!ذهتجتاؤلذلكوتبعاًالاَباء،لمشهادةالأساسهووهذا،الرسول

بابياس.مرحلة:الأولى

ويولع!ابالوس:بابياسىبينالآباءوتشمل:الثانية

يوسابيوس.بعدالاَباءوتعمعمل:الثالثة

مر!لةالممعمالحيةودخلتالرسلمأتفقل!.قيمتهالتقلي!فقدوالثالنَةالفانيةالمرحلةوفي

منها:ننهكركنيوةأسماءيوسابيوسإلىبابياسمنالفترةوفيتفاعيلها.بكلجديدة

ام65حوالي:الشهيديوستينوس.\

م25-1355ليونأسقفإِيوِيتئوس2+

(م215-1015السكندويأكليمندس3.

أ:لآبمهمم!أحوأن!أفريقياشمالمن:ترتليان.4

أ!م!!-)185السكندريأوويجانوسىهـ.

هـ!!م(،أحوال!قيعمويةمن:القيصرييوس!ا!لِوص6.

المعلهه!-3!ذأ!ابالالمرأنوبمما-بابيمالى،!تد!هنمباشرةينقلونجميعاًفهؤلاء

فلقا!رجلهذابكلامألاَبأءقعلقفمهما،كذلكالصلةمقطو3بعدهمافيبقى،بالرسل

ح!وال!نم!الأثو!سيظا!البصعو،مد%سماذثملعع!لا!فملألفوإنالولم!،إلىواثعلالقيكونوا

اق!ا!هكلثأالقخمالق

3لهه!:!!الا!و!!ع!أال!ي!!ىص!صال!أآلاء!ث!الاك

+!ث!!وو؟لبم!حواص!فتبوم!طْ،في!*-!ءصاْلى
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(م425-)342جيرومالقديس.

منحالاًأفضلوليسا،بابياسكتاباتإلىالاطلالحمحبي!حيوسابيوسأحالهماوقد

قبلأوبعدعليهكانواممابافضليكونلنالاَناللاهوتعلماءوحال،السابقين

الكنيسة،حيرتالمشكلةهذهأنالواضحومنبابياس.قالهقولإًيكروفالكليوسابيوس.

للأناجيلقارئلأييظهربل،حديثنقدنتاجمنيكنلمالخلافبأنتقنعنامسألةوهي

فيه.يعيدثىالذيالقرنكانأيا

علىيلومهالبعفىوراح،مَزقُمىإنجيلمصداقيةاهتزتبابياستقليدلضعفونتيجة

الحفاظفيعجزهعلىوالبعفىالأجزاء،بعفىتركفيإهمالهعلىوالبعفى،المحذوفات

عالجوقد،انتهجهالذيالعاديكيرالانمقاءمبدأعلىوالبعض،الزمنيالتسلسلعلى

بطريقتين:الأمورهذهالتقليد

قصيرةكانتمرقصأصابحبانالإدعاء:الأولى

إلىالتقليدهذافأرجعواكافياً،مَزقُمىإنجيليكنلملماذايفسرتقليدأالآباءاختر3فقد

ماركيونبمهاجمةيفتتحوهاأنقديمأالجديدالعهدأسفاوينسخونالذيندأبمنكانما

بعضمنهفمائحمَزقُصالقدي!سلإنجيلوصفالمقدماتهذهمنوصلوقدالهرطوقي،

لأنهالصغير،الإعبعذايسمىوكان...أعلن"مَرْقُصقائلاً:يمستمرولكنهالأولىسطوره

قيإنجيلهكقببطرسىموتوبعد،لبطرسومفسواًمترجماًوكانقصير،إصبعلهكان

بإيطاليا"أماكن

ام-!016Aبسنةزمنهاويحددالمقدمةهذهصحةعلىهارناكالمؤرخالعالمويوافق

جديد3معلومةتعطيوهي،بابياسقولمنمأخوذةأنهايظهرالمقدمة3ثعذبفحمىولكن

بابياسىتعنمانوعاًتاريخياًمتأخرةالمعلومةهذهصغير،أصابعلهكانمَرْقُصأنوثعي

ماوكيونضد!موجهالثافيالقرنمنمقد!فيذكرمعابسببولكنثحيبوليتسذكرثماوقد

إنجيلحجمصغرمنالحكمةعنمعب!هـةوأصبحتا)1(اعالٍتاويخيوؤنذاتأععبحت

3هـ2المسكاث!فالأب/هرقصالاتديسخ!سبالإخيل-أ
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فزقُمى.

.بطرسإلىالإنجيلنسبة:الثانية

!ل!!يود!أهَرْقصإفجيلحجيةكبيراًتقديراًيقدركانبابياسأنالواضرمنحيث

عنث!ض!لالالمصءالأودا!لص!و!وليد!هَرْق!صإنجيلإن:بقولةشديدةببساطةالناقدينمزاعم

ال!حمّ!!!،!ضتف!ق!ن!اوعل!،ب!ىله!قعليمموالأ!لاالمصدروأن،الثانيمووانما،المسيح

؟!ف!ما!أ!ه!عث!بونا!وصال!طالا!حصو8أمرحقيقةفيهومَرْقُصإنجيلأنإلىراجعة

إ!ف!ششلفكويا!ثمذتميال!مالمهلمص!ق!اوهم!ت!نطقيةغيرمدكىأبعدإلىكانتالذكرياتهذه

!أح!فبال!يوي.فا!فمةتم!ونأحالاناًنوبات!هميئةعلىتلونوالتي!التقلبالسريعة

ضدت%-التتعالف!ويقولىةذثوياتأيهقتثماهاَخاليةمنمهاطويلةفتراتتتركأخرلى

1()1(بعينهالمصدرهذافينفسهحصر

نأالمسكينمتىاةبايعتقد!ل،محاو!تهفينجحقدبابيأسأنعلىالمعاصرونيتفقولا

يرلمهَؤقُصا!قديمىأن"بقولهلأن!يعث!وأندونمَرْقيصهصداقيةعلىقضىقدبابياس

لحذا،!إنجيلهمزالمُصالقديسيخ!ىفيماأق!الههصدأقيةكلألغىقديكونسمعهولاالرب

)2(ا!السابقةالقوونكلعناهَرْقُصإنجيلقيمةحجبفيتسببالذيالموقف

،الأعمالسعفرذكرهماعلىبابياسوثيقةفيجاءماالعلماءمنكثيرونقدمذلكووغم

قي-مَرْقصإنجيلأن،بابياسىأقوال!مقالكتابيةالمعارفدائرةلمحرويالواضحفمن

أ،ويجافوس!ويرجح.لبطرسوسترجمأوتابعاَقلقيئاًيدعىفمَرْقُص،لبطرسهو-جوهره

كلصةوكذلك،نفس!اتفسر"تلميذ"و!لمةاصني(1.))هَزقص:بطرسقولإلىالخصوصهذافي

فلولىةوضوحاًمنهمافأقل)أمترحم((كلمةأماالسقو،فيرفيقمحردتشىلاالت!))تال!(1
..-.ط

بطرسأقوالترجمإهامَوْقُصأن-أكيا،وفالموبمعف!أث!اا؟هفهـجم؟(كلعةتعادلأنهـاالبعض

بطرل!أقرأكنقلىأنهأوأ،رشليم،الاالهيلال!فييعنللمد!يحدِينإليونانيةإلىالآرامية

23ص!سومبر!يإلعاستر!ةكولإْدلانر،فأالم!!رقصبم)إ!ي!!ألمقد!ستللكظأ!ديثالتنسر-!

سيوبرل!ثمطععة!أوقأ!

!6ح!اطس!ى!!!!لأعبو/عو!م،يخىإلقتظسب؟*خِ!!.-2
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)امفسراً(1تعنىأنهاالآخرالبعضويرلى.روميةفيللمسيحييناللاتينيةاللغةإلىاليونانية

شفاهاً.)1(بطرسىبهعلَمماكتابةسجلمَرْقحىأنأ!

العلماءيقركماميبل،وافمحةوغير،متهالكةنجدهأالموراتوويةالوثيقةإلىعدناولو

ل!حرفنص))بأنهايؤمنمنوهناكتماساً،مَرْقُصاسممنهاويختفيتالتلف3شديدكافة

ويرك!،مختلفةبصووالمتقطعةعباواتهافهمتفقدثواضحوكيرالمسألةبهذهيتصلفيما

1(.-فقا،داًكاْالأحداث.َ..)):تعنىأذثازاهن

قدالذيالشخصهوأنهيحتهلالذي-مَرْقُصأنم!والمعنىأن:وآخرونتالشيزويقرد

لبعضبطرسإلقاءعندحاضراًكان-باستمراولبطرصملازماًيكنلمأنهعنهقالوا

بتسجيلها.فقامأحاديثه

لمولوقامَرْقُصبأنالاعتقادإلىتدعوبلوقاتتعلقوالتيالتالية3العبارأن))تشيزا(ويعتقد

هذاولكن،مَرْقُصوليسبول!ىهوالكاتبذهنفيكانالذيلعلولكن"الرب((،يريا

الكنائستصرمسألةوهيببطرص.)2(مَزقُصارتباطمن!-حدإلى-يضعفايتفسير

.عيانشاهدمَرْقُصتمسكاًاعتبرواأكثرآخرينأن!ع،ثمنبأيعليهاالتقليدية

مومالإثباتمحاولةكانتأنهاموالقائمةثعذهلمننتعلعمهأننستطيعماكلإن

التيالأحداثلغالبيةعيانشاممدبذاتههويكنلممَرْقُصأنمنالاَن،عليهمتعارف

مألوفادفاعاًتعتبركانتكمالبعضهابالنسبةكذلكيكونأنالممكنمنكانوإنيعسجلها،

كاتبإن،يسعأفعالأيبالضبطسمعهاكماوالأمورالأحداثيسجلفهو،مَرْقُصدقةعن

بالنقدوعيعلىتقديراْقلعلىكانللميلادالثانيالقرنإلىتعودالتيهذهالأسفارلإئحة

عنه((0)3(كدفاعالمقولةهذهأوردوقد،مَرْقُمىضدالموجه

أكثرالتقليدإلىتضيفل!وهي،بابياسكتبإلىترجعالوثيقةفهذهالأحوالكلوعلى

تفتحوجدوماإذكباوعلماءبهايروقجلمولهذا،بابياسأطلقهاالتيالفكرةتكراومن

هرقص(إنجيل)مادةالكظبعةالمطرفدأئرة-ا

مرقص(إنجيل)مادةالكظبيةالمعارفائردد-2

3هـ6هرقص()إنجيلالمقدسللكتبالحديثايفسثرر-3
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ه!هـبعفىفيهاتوج!لاحيثالجديد،العهدأسفار!نرعلىهصراعيهعلىالنقد

خارجهوفدِ!ايردلممااعتباوفيجبصحيحأ،فيهاموجودهومااعت!برنافلوالأسفار،

الثاني.دونالأولبالاعتباركقتنعالتمَليدولكن.الصحةدائرة

ببطوص:صقصكللأفة

إتج!!ثنإليحول!االلاهوتعلماءيختلفحيث،يبطرسمَرْقُمىعلاقةمسألةإلىناتي

متفادين:

لث!ر!شفيتزوادوأر!ألفوقد.ببطرسصلةأيةلمَزقُصتكونانينفي:الأولالاتجاه

؟سط!باولِع!يمَزقمى،بإنجيلبطرسللقديمعىصلةأيقطعأفيهينفيمَرْق!صلإنجيل

ن!!عينتقليد!أيهناكيوجدلاأنهمَزقُص(إنجيلفي)بالبحثاعترافىأولإن،لذلك

.4مَرْقُمى.)1(إنجدلفيبطرس

نأيبعدوبالتاليفلسدن،منليعىمَزقُمىأنأعتقدوا،كثيرونالرجلهذادربوعلى

قاللت!فزقصعائلة"أنيرونفهؤلإءبرنابا،أختابنأوبالرسىابنمَزقُعىهويكون

رؤوس!حضوحينماالغمسينيومفيوذلكبأورشعليموجودهاأثناءالمسيحيالإيمان

الثر!ع!:أععبألىثاجاءما!ل!قيوحجتهمالخمسين!)2(ليومرتعوقواالفصحعيدالعائلات

ز!!اةأ!رشلي!ةأثه!لثعاكف!ي!المس!اءل!حتأمةكلهنأتقياءوجاليهود"وكان

-أ!م!ال!و!!أ!!ب!ىأد!لَ!،!ع!دمرخمالرأيهمذانتيجةأنشكول!

يطالتلأمم!هطيدتقائمةضمقمؤدصاسمحعتعوعلىالمتاح!المعطياتتساعدلمفإدْا،الثاني

ثما!ضالروالكنخاكثبرقا،طرقبيقنفسهالتقليديجدوسوف،جهتينمنالخسارةتكون

تملف!تكوقْأْني!وؤألا؟الأناجيلعماض!التيه!الكنيسةكانتلو"فماذاعليها،للسير

وسعت!االتيالصووغكانتولو؟الخارجمنعليهامفروضةالمسيحلشخصيةصورالأناجيل

ى؟.أتثعورةرسمقعيدأنامكانهافيثلخاطئةللمم!ل!الكنيسة
-طء

1،113آهـ2المحكيىهتىالأب/مرقصالقدب-بحسبالإنجيل-أ

2هـ6نجقالحط-2

فى:2الرسا!أعمال-3
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لق!لفولاوفععنافإنلل!كالةحقأَكانلمح!الأهربأ!كولألانر.الأ!عئلةهـعدْ!!ل!!جالب

)11المدمي!(1ي!رجاءأدنرلال!ي!ن!لاث!نههالفوساَ

يملكوماذا،الاَخرةبخسارةالدنيا!زالىماوميالإنيسانإقواوال!أقس!ولعل

فيالصوابيتحرلمإنالآخوونلهيملكوماذا.؟والأملالتفاؤلعل!يعشىلملوالإنسان

.الدوامعلىالاضتقادباب

.ببطرسماصلةلمَزقُمىأن:الثانيالإتجاه

العلاقة.هذهوشكلنو3تحديدفيمختلفةجهاعاتإلىينق!سمونالاتجاههذا!أععحاب

كلعمةفسرواوهؤلاءبابياس.تفسيرعلىاعتماداًلبطرستابعاًكانمَرْقُصأنرأوافجماعة

رسالةفيجاءماعلىاعتماداً،بطرسابنأنهظنواوآخرون.مختلفةبتفسيرات"تابحا(

(Y)".ابنيومَزقُصمعكمالمختارةبابلفيالتيعليكم"تم!ملمالأولىبطرسى

وأيعلىبالتبنيأوالبعفىرأيعلىحقيقة،بطرسابنهومَزقُمىأنيظهوالنصفهذا

بموافقةداخليةقناعةلهمحصلتلويودونفهمفرحأ،يهللونوأولثك!هؤلاء.آخرين

رسالةفيمَرْقُصاسموجودعلىحناناشديعلقهناومن،الأربعةمنإنجيلعلىبطرس

وارتباطهاالنهكل!مةأعجب))ما:لعقيدتهمتحققنصراًأنيفيدبمالبطوسإلىمنسوبة

الختانلرسولليس،أخرلىشهادةولبول!عىشهاد؟لبطرسليس،للمعضبعضهاوتأيليدك!عا

الواحد(()3(القدسالروحبإوشادراحدةشهادةولكن،شهادةالأممولرسولشهادة

ومن،بطرسإلىا!ةولىالرسالةنسبةينفولطالغربعلماءأكثر-للأسف-ولكن

يلي:ماحججهم

الأرلى.بطرسىرسالةفيهاتوجدل!م017سنةموواتوريلائحةإنأ-

الطبعةعمللفحتىالسوويةالكنيسةفيأكجديدالعهدفيتردلمالرسالةإن-!

71ص!،مرقص)إنجيا!الم!دسللكعابالحديثالتفر-ا

113:ادالأولىبطهـءث-2

أ!!ا13!بطرس!هـسالتا-3
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19إصا!!!اليبيشيتيبألععموالمعروفةالجديدللعهدالسريازية

!وقليب!ول!خهَؤعلأقةيبحثوموب!ااحت!قومايوسابيو!أمامالرسالةثانت3.

11!ب!ر!عىتابعاًكانمَرْق!"إنبابياسقوأ-عليهامقدماًصريحةمعارضهَعارضها

ل!فويعلنهماومذاإطلاقاًثببطوسمَرْقُصوبطتويدلاالجديدالعهددراسةإنوالحق

وقت!أنهالواضحومن،الطريقطولعلىوبرنابابولسبينمَرْقصيتوخحيثالأعمال

لوالاعنهشي)مَرْقُص(بويلقب)يوحنا(ا-!ش!خصهناككانالأعمالسفركتابة

!انحيلت"!الملق!َحناأممريمبيتإلىمنتلبهوهوجاء))تم:ائعلوماتبعض

الخدسةكمَلامابعدأووشليممنوشاولبرنابا"ورج!!يصلَون(1.)2(وهممجتمعينكثيرون

اك-!ح!!أفي!اففيأن؟صظر"طئث!ا(()3(الملف!عاوأخذا

وسافر!أخذوبرناباالآخر.احدهمافارقحتى!ظجرةبينهما"فحصل11.)4(!ضُ

(قبرعى".)ْإلىالبحرفي

بولعع!رسائلىولاالأعمالسفريذكرولا،مَرْقُمىشخصيةعنالأعمالسفريقدمهماهذا

ذ!و!هاينمْيحتىأويؤكدماعلىنعثرأننستطعولا،ببطرسىمَرْقصتربطعلاقةأية

جاءكعابرتبأأختابنوهو.)7(معهالعاملينوأحدلبول!عى)6(خادمفمرقص،ايةعهالسفر

أختافيهـ-صمعيالمأسورارسترخمعىعليكم))يسلمكولوسيأملإلىبولمعىرسالةفي

فاقبلوها(.إفي(إليكمأتىإنوصايا.لأجلهأخذتمالذيبرنابا

يظهر:النصثعذافمن

ألاْولىبطرسرسالة)بىركلي(الجديدالعهدتفسر-ا

21:21أعمال2

هـ21:2أعمال-3

51:73أعما(--4

51:93أعمال-5

4:911تيموثاوس!2للخدهمة"لىنافعلأنهمع!واحضرهمَرْقُص"خذتيموئاوسإلىنيةاكالرصالة-6

412:أأفلمونمعي،!الطملونولوفاوديمايروارسترخح!)،وهَ!.فص-7
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برنابا.أختابنهومَرْقُصأن-

سجنه.فيبولسىرفيقكانأنه-

محرووفاكتفى"ببرنابا،مَرْقُصتربطالتيالعلاقةنو!3تحديدعنالمتن!!منوثسناك

أقرباء((.ومَرْقُصبرنابا))وكان:يليماعلىالجديدللعهدالتطبيقيالتفدمير

نأاعتباروعلىبرنابا،بأختمتزوجاًبطرسيكونأنيجبل!التفسيرهذاوضلى

بعضاجتهاداتحسب-بابلقيالتيالمغتارةتكونأنيجببرلْاباأختابنهومَرْقُص

أسمْارفيمطلقاًتظهرلاالفكرةهذهأنكيربرنإبا.وأختبطرسزوجةمي-المفسرين

لنايحددأندونمَرْقُصإنجيلفيبالحمىمصابةبطرسحماةظهورويأتيالجديد،العقد

أمرين:علىدليلجدتهأنهاالكاتب

.بطرسابنلييعىالكاتبأنإما

جدته.ليستالمرأةهذهأنواما

بالتأكيدالتعدد.ألفتقدكانتالمسيحيةلأنالاَخر،معهلِنفيالاعتبارينأحدونفي

الأسماء،تكثرالثانيالقرنبدايةمنولكن،مصادرهابضياعفعاعتكثيرةآراءهناككانت

بدايةوأصبحوايكتبونلاالناسكانفهل،الرسليدعلىتتلمذواهؤلاءبأنالإدعاءويكثر

الشفهي،التقليدفكرةإلىالواسعةالثفرةتلكلسدالكنيسةتلجأ؟يكتبونالثانيالقرنمن

عنبولسووسائلعمالا!ةسفرذكرهمايتجاهلبابياسسجلهالذيالشفويالتقليدولكن

اطلعوقدمعآَ،والرسائلعمالاةاسفرمعمتناقضةعبارةبإضافةويكتفي،مَرْقُعىشخصية

فيجاءبمايوسابيوسيحتجولم،والرسعائلالأعمالسفروعلىبابياستفسيرعلىالاَباء

تزاللاكانتالرسالةأنإلىذلكيرجعوربما،إليهمرقصنسبإلحاقمنبطرسرسالة

نأإلا)1(الثانيةالرسالةبخلافالمقبولةالأسفارفممنعدهاقدكانوان،عهدهفينزاعمحل

تملكتولقدبعد.قبلتهاقدتكنلمح!يوسابيوسبلدقيصريةمنالقريبةالسوريةالكنيسة

3ظيهـرلكيفيةباهرةصووةيرسمأنوحاول،الإنجيلعنالدفاعفيعميقةغيرةيوسابيود!

هـ152يرسابيوسالكنعسةتاري!!-ا
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مر3يمسمعوانجآنيكتفوالمأنهملدرجةبطرسسامعيعقولالتقوىجلال))وأضاء:فقال

أنواعبكلتوسلوابلةالمكتوبةكيرالإلهيالإنجيلبتعاليميقنعواولمفقطت3واحد

لهميتركلكي6أيدينابينإنجيلهيزالل!والذي،بطرستابعيأحدمَرْقُصإلىالتوسلات

الرجلتعلىتغلبواحتىيكفواولمشفوياً،و!ملتهمأنسبقالتيالتعاليمعنمكتوباًأثراً

مَرْقُص.اسميحملالذيالإنجيللكتابةالفرصةسنحتوهكذا

سرته،حدثبماالروحمنبوحيعلمعندمابطرسإنويقولون:يوسابيوسويضيف

الروايةمذدأيدوقدالكنائ!س،فيلاستعمالهموافقتهالسفرونال،الناص!ؤلإءغيرة

ابوليسرميرأسقفأيضاًمعهواتفقالمناظر(("وصفمؤلفهمنالثامنالكتابفيأكليمندس

دونهاأقيا)الرب(كلماتعنأخرلىبياناتإلىيوساببهـسينتقلثمبابياسا(.)1(المسمى

فيالاطلاعمحبيإليهامحيلاًيوحناالقسىمنمسلمةوتقاليد،اْريستونعهدةعلىبابياس

كاتبمَز!صعنيقدمهالذيالتقللِدذلكاقتباسهاالسابقلكلماتهيضيفانهعلى،هعصر

الإَتية:الكلماتفيالإنجيل

منولو،بدقةكتبلبطرسالناطقالل!انهوكانإذمَرْقُصإن:أيفعاًالقممىيقولهما))هذا

ولكنه،اتلعهولاللر!سمرلالأنه،فعلهأوالمسيحدالهعثعاتذكرهماكل،ترتيبغير
ط.

درن!سامعيهلإحتياجاتمطابقةتعاليمهجعلالذيبطرساتبح-قلتكما-بعدفيما

علىكتبإذخطأأييرتكبلمولذلك،،.ببعض!امرتبط!ةالربأحاديثيجعلبأنيقصدأن

سمعه،مماشيئاًيحذفلاأنواحد،أمرعلىيحرصكانلأنه-تذكرهما-الوجههذا

)2(.مَرْقُصعن!ابياسدونهماهذاخطأ((شيءأييقررلاوأن

فيالتقصيربهذامَزقُصبخطأيقرلمبانهيفيدالكلامهذاعلىيوسابيوصتعليقوعدم

بظهورلأنهولوقا،متىإنجيليقبلدونقدمَرْقصإنجيلأنيقيناًنعلموبهذا،الت!وين

فيقصددونشككاقدالمسيحوأعمالوأقوالململادفيأحداثهقأضافاهر!ى!!لوتال!تى

دونالمعلومات3هذمَرْقُصتركلماذا:السؤالثارومعنا،المسيحلح!+ضةتم!ن!*ك!الصتيص

ج!!!آ"6ء+َ.،ص!ةا+جمى----ثه.دث

"2خ6،؟ْ!لم؟/لأ*سي--!أنسي!اجمذ"
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قرنينوبعد!أالوجه!ذاعلىكتبإذخط!أييرتكبلممَزقُصأنبالمياسرألى؟قمدويوْ-

تبعه.ول!سمعهولاالمسيحيرلممَزقصأنكلاههمامنوواضح.يوسابيوس!للئ!على3ألمد

أحدهومَرْقُصبكونيتشبثونببطرسمَرْقُصبصلةيقتنعونلاالذينمنكثيريندلك!

ضيعةماأدراكوما،جثسلِمانيضيعةوعماحببل،العليةصاحبفهو،المسيحتلاهيدَ

عيانشاهدكتبهأنهيؤيدمامَز!إنجيلبداخلإن)1:كليفتونآسقفيقول!جنع!عاباني

)1("المسيحلأعط!

فيهو:،ذلكلكلمخالغةشخصيةمنجانباًتكشفبابياسىوثائقفيهَرْقُمىععفاتأنكيو

اتبعه.رلاالمسيحيسمعلم-

لبطرصالناطقاللسانأو.بطرصتابعيأحدبرميو-

فعله.أوالمسيحقالهعماقذكرهماكل،ترتيبكيرمنولو،بدقةكقب-

السفرونال،الناس!ؤلإءكيرةسرتهحدث،بماالروعمنبوحيعلمبطرد!-

الكنائدىفىِلاستعمالهسوافقته

فيبمايقولأنيستطحلمولكنه،طاقتهبأقصىالمسالةهذهفحصيوسابيوسأنوييالو

سفرفيالواردةالنصوصعشراتوتجاث!ل،بطرسابنعوهَرْقُحىأنمن،بطرسولألة

vI!المقدسةالنصوصوأصبحت،ببطرسولي!عىببولمىمَرْقصعلاقةعنبولدهىورسائلعثا

شاهدكانمَزقُصبأنالزعمعلىيجرؤلمأنهوالملفت،بابياسكتبميالموضعثبلدبة

فرفماًيؤيدمايجدلملأنه،ذلككيرأو،العليةصاحبأوالسبعينالتلاصيذأحدأوعيات!،

،عيانشاهدكانمَرْقُمىأنتفيدمعلوماتأيةالأعمالسفريقدمولم،الإفتراضاتحعالتيست

نإبطرسعنانفصالهيبررولم،لبولمىتابعاًجعلهولكنه،بهالتعريفعلىحرصهركم

كانتالتيالعداوةبمدلىنعلمأنناوخاصة،الأولىبطرلع!وسالةفيالمذكورنفسهكعوكان

نفسها.بولمع!وسائلمنيظهركما،وبرلدمىبطرستععوهـبين

وبطرسبمَرْقُصالمتعلقةالمعلوماتسرديجنبهحلمنأكثريوسابيوسىأهامكانولففد

هـ1المسكينهتىاياب/قص!الاقديسبحسب1!نجيل-أ
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نأحينفي،الاْقدميناحدبكونهمحتجأ،بابياساجتهاداختارولكنهالنحو،هذاعلى

لبطرستابعاًوجعله.لبطرسوليسلبول!عىتابعأكانأنهتظهركافةالجديدالعهدنصوعى

معلوماتمنينقصهبمايكملهولمبالإنجيلبالروحعلملأنه،ببطرسالتقصيرألحق

متىإنجيليعنينفردلممَزقُصفإنذلكإلىبالإفمافةويوحنا.ولوقامتىعليهاستدوكها

علىيجرؤبأنلهليس!حيكنلميوسعابيوسعصرأنكير،قيمةذاتمعلومةبايةولوقا

وأن،بابياستقليدعنيدافعأنمن!ثراستطاعتهفييكنولم،الحقيقةبهذهالجهر

يخرجهاتجاهأيفيالسيريتجنبحتىهذاكل،بطرسباسمالمتاجرينطابورفييستقيم

بابياس.فكرعن

الخلأ!لنيجؤ

ومنيصلمننظروجهةوتحليلعرفىمنسنمتتكونانمانعول!تعبتقدالآنأقك

بالمسيحالإنجيلربطعلىهعأيعملانالنهايةفيوالاتجاهان،بطرسعنمَزقُمىلقطع

متىفيبمااقرقدبطرسيكونخيرةا!ةالحالةوفي.لبطرساوللميععحتلميذأكاتبهبجعل

علمقدبطرسأنيوسابيوسويحكيمَزقُص،إنجيلفيمثلهماجاءلمابإقراوهولوقا

وهذا،ينهولميأمرهلمولكنه،الصنيحلهذاسروأنه،القدسالروحطريقعنبالإنجيل

"ووكمنهيأ.ول!أمرأتستحقلامسألةالنهكلامحفظفكأن،الإنجيلقيمةمنيقللالموقف

الكنيسةأنإلاالمسيحبشخصالأربعةالأناجيب!،هذهاهتهاموركمالأوبعةالأناجيلوجود

تلكننب!نَىأننحاولاليومإننا،المسيحعنمحددةمعارفتحصيلعنعاجزةزالتلا

خرجالنقديةالأبحاثوأمام.الحقيقيةالمسيحتعاليمِعنبحثأالقديمةوالوثائقالأناجيل

المشرو3منيكونوقد")؟(لبطرسعلاقةأيمنخالياَعشرالتاسعالقرنمنمَرْقُصإنجيل

؟وبطرسمَرْقُصبينالعلاقةقطه!علىتترتبالتيالنتيجةما:السؤالمعذانسألأنلنا

اليهوديةعنبول!عىيثمثلهاالتيا!؟.بونانيةالمسي!يةقطعثعيلذلكالمنطقيةالنتب!ذإن

عنوايرينيوسوبوليكاربوسبابياسيمثلهمالذيناليونانيينوالإَباءلبطردر،لعثلجا!إقيا

01!دهـ"هـحمها(سحأب!!-ث!
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.ختانواللاالغتانبينيغتاروااناليومالمسيحيينعلىويبقىععنعر.الاثنيالحكلاريين

كلاهما،هوقفينبيننفسهاوجدتأنهاهوالزاويةهذهفيالكنيسةحشرالذيالسببوأما

الآخر:منأصعب

مد!ونةالأناجيل3هذأنبحقيقةاصطدمترسلهأوالمسلِحإلىالأناجيلنسبةحاولتفلو

ربطهمبصعوبهَاصطدمتاليونانيينكتابهاإلىنسبتهاحاولتولو.المسيحلغةبغيو

فلسطن.فيالعبريةبالحوكة

غيراليونانيينإلىونسبتها،مقبولةكيرالعبرأنيينإلىالأناجيلنسبةتكونوهكذا

الأناجلِلكاتبيعنالإعلانياتيأنبدل!كانالاَباءلتفكيروتبعاًوهنا،كذلكهقالولة

بابياس.اسمفييالِبرؤشمناظراتجل!لىبجل!ععال!حبكأ،واضحةسالرمرحليهبضريقهَ

ذلكوبعد،الثانيالقرننهايةموراتوريعهدةويقررفريقلينتحيالخلافولِتعمق

.خلافكلبتصفلِهَالمجا!تتكفل

ش!هال!هيوأصبحت،ناجيلا!ةظهرتحتى،وهناكهناتظهرالمسيحقصةبدأتلقد

الجماعةعلىبسيطرته!والذي،القدسالروحلوأءتحتالعاملةللمسيحيةالكنيسة

الشفهيالقالْونيكيرالتقليدمنالمتنافرةالضخمةالمجموعةتلكتماماًاستبعدالمسي!ية

المؤلفيناسموعليهاالأناجيلتظهوأنالفلَرةتلكسمةكانتإنندر!ولاوأنكتوب!أ)ا"هن!

الحالتينكلاوفي،المؤلفينمجهولةوهيتظهرأو،كتيرةلأغرافىتختفيهاسرعانالتي

تظفرعملكلكانواذا،المزووةالأعمالشأندائماًهوالكاتباسمإخفاءأنفينشكلا

و))يصف،كاتبهعلىتدلالتيلدلإلإت1كافةمنخلامَرْقُصإنجيلفإنصاحبهبصمةعليه

يغفيفهو،كاتبهشخصيةفيهتبرزلاالذيالعملبمعفةمَرْقُصالقديععىإنجيلالعلماء

كعا،للقارئالكلامواحدةمرةولايوجهلمإنهحتىذلكفيويتمادىتماماً،لشصيته

ولمبل،إنجيلهختامفييوحناالقديدلىععنحوكماإنجلِله،مقدهةفيلوقاالقديسصنع

يستشف-التيالوحيدةوالمرةسامعاً،أوحاضرًاكانأنهالمواقفمنموقفأيفيقطيلمح

1هـ6هرقص()إبجلىالماقديرللك!تابالحديثالعفصر-ا
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يقوأنهغير51(:)14فيهيكموجودنفسهعنلمحأنهمنها-المسكينمتىالأب

.وبصيرةإلهامذيقاوئعلىإلاذلكإدراكبصعوبة

التجأمصدوأيعنيلفَححتىأوبها،اتصالمحلىكانشخصيةأيمَرْقُصيذكرلاكما

فييفتميخعىلاأنهإلىالمسكينمتىالأبفيرجعهكلهذلكرمببوأما.إنجيلهتدوينفيإليه

يكتب.فيمايشكأنقاوئهفيول!نفسه

إنجدِا-يخصفيمايمت!عرأنالمدققالقارئعلىيحممعبإنهوايز()جوانمىالعالمويقول

فىألفلبملسةفيالثابتالتقليدعلىمحمولاًكانأنهأيضاًصاحبهيخص،ماةمَرْقصالقديسى

جزءنفسههَرْقح!وكأن،اللهكلامعلىويختمويعلمويسجللدقولبالروحمدفوعاًكانوأنه

ليكسبي!تابمَزفصرأنا!مّارئيشعرلالذا،إنجيلهعنفصلهيمكنلاالإنجيلفيحي

ناأنةالمئةقائدكقصةالقصةأوالواقعةسردؤحالهفلسان6يقولبماليقنعهأوللمسي!
سا-

وعاينأذهبالربقيامةفيت!ثعككنتإنأو،واسالهالمئةلقائدفاذهبذلكفيت!ث!ككنت

)1(1(ش!اهدوالخمسمائةالتلاميذ!ححققأوالفاوغالقبر

هَرْقُصتسجيلعدمتبروحججمنإليهيصلوأأنيمكنمامنلهىهيالتعليلاتهذه

فالألعألْه-القوافت!أجلىمنالأهانةبقيعمةتضحيةباختصاو،ثسيثشخصيته!اخفاء،لاسمه

اسههتلإخفاءباباًلهيفتحالنفسومضموالتواضعاسع!تيسجلأن!اتبكلعلىتفرضى

تل!لفمقدمالذيهومنالناسىيعرفأؤيرلهدلاوثعووأدام!االأمانةمَرْقُصحملوبهذا

وحىيكتبفهومتواضعاً!نفسهالوقتفيويكرلىأميناًالإنسانيكونلالماذاولكن.الأمانة

المؤلف؟مجهولوهودبولاًكتابهأيقىأنيعتقدكانومل،عاديةدصةل!،كأنالنه

بدأتلدالتأييد3حراوأنمَرْقُصبإنجيلالاعترافسبيلفيالعناءهذاكلبعدوالغريب

دت!-الج!يدالعهدأسفاربينمقدسكسفربهالكنيسةفتاعضإنفمافلتميلئاَ،شيئاًتبرد

ذلككلفيوالحجة.إنكنسيهَرالقراءاتالعلتدةفياستع!مال!عنهـأحجمتل!دىجانن!انحتد

ن!دإنتعنه%لاستغناءيمكقلهذاوتبعاًولوقا،متىإنجيليفي!سجلسالى-ءص!في!ثماأز!

5هـ8المسكي!الىفألا*ص!!"ححخى-"اانئَديمفيع!خاد !ل!93.َ
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منهما.أ!عنيغنيلا!و

وجدتولما،قبلتماأولمَرْقُمىإنجيلقبلتالكنيسةأنإلىيَرجعهذاأقويبد!

لحيا3قصصيةمادةمنلدي!اتوفرماتستوعبلمالثلاثةالأناجيلأنالمسيحيةالعجموعات

دونهشيءتكرارعدمعلىحرصتويكلْها!،راانجيلانجازالىسعلفالمال!ل!!
ء؟ء-ع!

وطريقةمعلوماتهفيفريداًالرابعالإنجيلظهـرميناومن،البلمىْالثلاثةالإجيليون

لقدحتى،ومعجزاتوعبرحكممنيسو!3حيافيماارةمخ!علىوهحاولاًالإجابةعوضعه.

الإنجيلهذاوبدخول.المكتوبي!علنالعالمفإن،احدةُواح!ةسلتلوأنهاالكاتل!عم

يومناإلىلت!أنههذايزالولافشيئاً،شيئاًتتأخرهَرْقُصإنجيلهكانةبدأتا!تق!يمسدافوة

منابتداءًحالهالمسكينمتىالأبويلخص،ونزولوطلو3،وهبوطعععودبينيمدورث!ذأ-

مجهولىالاَباءعصربعدمنمَرْقُعىإنجيل))بات:فيقولهذايومناوحت!الآباءعصر

القديسابتدوهاالتيوهي-الوسطىالعصورطوالعنهالشائعةالفكرةصارتإذ،القيمة

تلخيصمجردؤيعتبربل،متىإنجيلمنمنقولألْهإيسيذووسبعدهومنأمخسطينوس

اللاحقةالوسىالعصووعلىالأكبرالتأثيرم(068-)056مذالإيسيذووسكانوقد،له

عشرالثامنالقرنفيالحديثةالنقديهَالدراساتقيامبدايةعند3الفكو3مذواستمرتتله

متى".إنجيلهنمنقولاًمَرْقُصإنجيلويعتبرون،بهامتأثرينيزالونلاالعلماءنجدإذ

أنهذلكفيسجلهماوأمم،مَرْقُصإنجيلعحةعنبشدةهولتزماندافعم1863سنةوفي

أوليكونوبهذا،الأناجيلبقيةكتبتأساسهاوعلى،أصليةوثيقةمَزقصإنجيلأنأثبت

لتقليدسجلوم!كذا،مسيحيةوثيقةكأقدمالصحيحموضعهفيمَزقُصإنجيلوضعمن

3.شهادأعظمالأولىالكنيسة

كحذ3مولتزس!نأظهوالقدأفيقول!هولنز!نشفيتزوألبرتالآخرالألمانيالعلامةويشهد

كلةالعصرروععلىنفسهافرضتالتيالنظريةهذهاستخلاصكيفيهَفيالعجيبةالمهارة

1(العمعتيناتفي

برأسالنقدمعمعةفيمَرْقُصإنجيلي!خلبدأأ)وهكذا:المسكينمتىالأبويعلق

أعظبملمنحقى،إئتمجاثرأ!الإث!ها!السنينلعئأتبعدهذهكعولتزهاننظويه!مسبمرفوعة
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)1(1(الأولىالقرونفيالكنيسةآباء

اعتبارودفيتاخرهاالكاثوليكيةالكنيسةعلىالمسكينمتىالأبياخذذلكعلىوعلاوة

منالقراءاتعددليتووجيتهافيالكنيسة"زادتفقطام969سنةففيمَزقُمى،إنجيل

الجديد،الكنسيةالقراءاتجدولفيوالأعيادالأسابيحوأيامالآحاد،أيامفيمَزقُصإنجيل

الليتورجيةالمراجحمنجداًبكثيروألاستعانةوتحفميردراسة،سنواتخمسبعدذلك

أنحاءكافةمناللجنةإلىأرسعلتنقديةصفحة0066إلىبالإضافةوالإنجيليةوالتعليمية

1(الكنسيةالقراءاتدستورلتعديل،الثانيالفاتيكانمجمعفياللجنةواستجابت،العالم

،القراءاتجدولفيبيثمدةأهملقدكانمَزقُصإنجيل"لأن:المسكينمتىالأبويضيف

)3(."السنةمدارعلىالقداسقراءاتفيقتطمرةا5عنتزيدل!قراءتهفكانت

والتقريبمأوالتدنيالعلوبينيترددالدمعابقةالقرونمدىعلىمَزقُصإنجيلعالثىوهكذا

قصةلإْحداثاست!عابهمنالت!دقبلاعتمادهفيالتسربمثمنلث!كولاوهذا،والتنحي

اليوميتمنىممععيحيكلانفيلمعكفلا،أجدىذلكلكانالكنيسةتريثتفلو!المسيح

إنجيلفيالأربعةأناجيلهاصاكتأوواحد،بإنجيلاعترفتقدكانتكنيستهأنلو

النفسي.والحرجالإرباكحالاتلجنبتهواذأواحد،

القيمة،مجهولالإنجيلصاوأنالبدايةفيالواعِيكيرالتصرفهذانتيجةكانلقد

الإتجاههذاوائدأنوالغريب،لهثيصاًوتا-متىلإنجيلمختصرأباعتبارهعنهواستغني

كوناستوقفهفقد،عصرهوبعدعصرهفينفوذأالكنيسةأوسعآباءأوكسطينالقدي!عىهو

الفكرةصياغةيجيدونالذينالأدباءمنيكنفلم،الثقافةمتوسطيمنأوالعواممنالكاتب

!بالتوراةالإنجيلولابالجديد،القديميربطونالذينالعلماءمنكذلكهوولاالوقا((كا

سجله،لماعيانشاهدكانأنهأوليسو3،تلملِذاًكانأنهإلىعمريحةإشارةتوجدول!"متى((

ذلك.عكلىتؤكدبابياس3ضبارإنبل

علىأثرهولهذا،للمسيحقصةلتسجيلىالمحاولاتأولىشكلمَرْقُصإنجيا-أناول!ق

""9ت.!8طا-جصصهءص-أ.
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الكاتبويعتبر،المطلوبالوضعإلىتصللاالأولىفدائماًالتجارب،الإنجيلوموضو3لثكلى

طريقةاختر3أنهويكفي،المسيحنهايةحولاليهودووجهاالتيالمعلوماتتلقىمنأول

تفكيرسبببإرجاعهيوحناوخالفه،ولوقامتىعليهاوافقهالخاتعةبتلكالمعجؤاتلوبط

لعازو.إحياءإلىالمسيحمنالتغلحىفياليهو!

فعدمثواقعيةوغيرمنطقيةكيرفكرةمتىلإنجيلملخصاًمرقمىاعتبارأنوأ!ق

فلولوقا،إنجيلفيإل!نجدهال!مَزقُصإنجيلىفينصوعىهقنجددماإلىيرجعواقعيتها

لهماتلخيصاًالشكلحيثمنمَزقُمىإنجيلاعتبارلصحمتىإنجيلإلىلوقاإنجيلضمِ

الأناجيلمضمونبتحليلوألِهاالنقديةالمدأوسوأتفقدالمنطقحيثمنوأمامعاَ،

قيالإسلاميةالدعوةقيامعاعرالذيوايسيذووسأوكسطيننظريةفانعكستالثلاتة،

الغربية.اورباإلىوععولهحتىالإسلاميالفتحوبداية،العربجزيوة

مم!تقاةمعلوماتمنسقناهماوكل،بالإنجيليتعلقشيءكلفيالعلماءيغتلفوهكذا

!وانالآنيفيدناوماذا،الكاتباسممعرفةفيتؤخرول!تقدمل!الإنجيللغةتحلي!من

بأصحابمعرفةلديناليمىطالما،اليونانياللسانأو،القصيرةالأعمابمبصمهَعلىحصلنا

الكاتبةشهاأياًلنكتالشفالبص!اتملايين
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لوقا..

الحديث!النقدالتكليدبيق

إلى،مامكانفيما،ؤمانفي،كتبهقدلث!غصأأنبدلا،فرأغمنالثالثالإنجيلياتلم

نهتدلملكنف"ثاؤفيلمس"،إليهالمكقوبالسعادةصاحباسمعرفناوقدما،جهةأوشخمى

تطرحتارة:البحوثاستمرتذلكرمحالعزيز،هذاشغصيةعلىللتعرفخيطإلى

.تخميناتترجحوأخرى،فروضاً

والمكانالزهانعنكفصحلمأنهإلا،السعادةبصاحبواحتفائهالمؤلفاسمغيابوهح

فأصبح،إليهالمكتوبهنحالأبأسعدالكاتبيكنلموهكذا،إليهأومنهيكتبكانالذي

فيدوايعاتهم.تعمقتوكلمااللأهوت،وكيراللاهوتأسعاتذةفيه!قمارىرحبأمجعالأ

التغميناتوتغالبتقريبآِ،منهاكانمابعيدأوبداكموضاً،ازدادتالتحليل

!ث.النهإل!ا!مرإرجاعكيثيرونوآثر،والترجيحات
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!!ف!يلىكتاب!معاق

الكاتر،!طنلتحديدلت!قعلالففانهأَ!نجي!،!ئ!ل!!دثم!لىث!لمد!حر!هالتقلاللهلعحز!أذ
هـه!هء5--.،!!ز

حيثتهبأنجفأكيةانتخثميور!ارتبد!معفو!!!ب!وكلنع!جف!نيبهم!مال!و!نهلك!نواؤ!لملأفط

رالذكى"الطبببمت!قك!نرأتذكىآنطاكييرْ:أبوينسنكأ!الذك!لوقا))أسايوسابيولع!:يقول

قانونيينسفرينفيلناتركفقد11(تالرسلسائرمنومعروفَا،لبوللىحميماًصديقاًكان

فهوالسفرينهذينأحدأما،منهمتعلمهاالتيالروحيالشفاءموهبةعلىبراهين

وخداماًمعاينينالبدءمنذكانواالذينإليهسلمهكماكتبهقدبأنهيش!هدالذيالإنجيل

(()2(يقولكمابالتدقيقالأولمنتتبعهمقدوالذين،للكلمة

بينفيمالوقالإنجيلكتبتمقدمةففي،إنطاكيهَافتر!منأوليوسابيوسيكنولم

سوويا،فيإنطاكيةمن))إنهلوقا:عنالكاتبيمَولماركيونا())ضدم018-016سنة

وقد.القدسبالروعممتلئاًبويتيهفيسنة84سنفيوهوماتأعزباً،وكان،طبيبمهنته

للعهدالصحيحةالقصةللأمميفسرلكيباخائيةتحيطالتيالمناطقفيكلهإنجيلهكتب

وهي،السريانيةستكونالأصليةلغتهفإنإنطاكيةمنلوقااعتبرنالوولكن")3(الإلهي

ظهورلكن!المسيحأحاديثيفهمأنبهاالمتحدثوبإل!كان،الإَراميةمنقريبةلهجة

يقتنر!لمولهذا،ذلكترجيحعلهـ،يساعدلاالبليغةاليونانيةباللغةالأعمالوسفرالإنجيل

وليمسيريذ!بحيث،يوسابيوسبرأيولاماركيونمقدمةفيجاءبماالعلماءمنكثيوون

منكانبل،أنطاكيةمنأصلاًكانلوقاأنالقولىبهذايقصدلايوسابيوسأنإلىرمزي

يبديأنهشكولا.أنطاكيةفيلهعائليةارتباطاتلوجود!الأحداثتلكوقو!عندأنطاكية

نجدولهدْا.أنطاكيةأهلىلب!هايتيحدثل!الإنجالا!لغةولكنلمأنطاكية.خاصاًامحتماماً

؟!اَ!ائيأً؟فيساتإنةتولىويق!بل-أخائلبةو؟!*هـل!ةالإس!فم!ىومحألث!!وقأنعنش!ائعانم!

!تقدف7-ال!ه!ييب!تجبطثعظاليكيا.!لىي!نثفتو-كحنس!لن!د*!يتبيىلمحق-يخكيحئالن!البعح!ع!بيتْيلْي!ه

""الحواريونعسنرألاثقول!بولسأتباعبالرسللمصد-ا

هـ116الكنعحةتاري!ن-2

273،هـ272الجدبدالعثدإلىالمدخل-3
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.)1(مكدونيةامقاطعةمنمدينةأولهيالتي5:عنها

كتْالركان-الأوجحعلى-أنهولو،فيلبيمنكانلوقابانالظنإلىيدفعميذاكل

"انطبميبببولصويصفهبوليعى.رفقةفي3الأخيرسنواتهمعظمصرفوقد،الارتحال

1،31(الحبيب

%حدلالكنالبلاد.3!ذمنبلداسميغعمنأت.الإنجيلكتابةمكانعنيبحثمنوعلى

!ذاكأوالتخمينهيذاخطاأوصحةيقرر

أ؟فجيللغة

وأث؟لوقأاسمهأنافتراضنا!هأذت،جنسيةلغةيونانياَكانالإنجيلكاتبأنالمؤكدمن

.لآتباعااالنه"ملكوتعنالأمثاليقدموهوإليهواستمع،المسيحعصرفيأررشليمقصد

والثديين،حملكالذيللبطنطوبى:لهرقالتععوتها3امرأوفعتبهذايتكلمكيو1اوفيما

)3""ويحفظونهالنه!ميسمعونللذينطوبىبل:فقال)المسيح(هوأمارضعتهما.اللذين

الاَرإهي؟الحديثهذأمنمذكرأتهفيباحيونانيأديبيسجلأنليد!تط!يع!اذأ

وفعتيتكلم!!وفيماالنحو:هذاعلىالواقعةتسجيلىهويستطعهماكلأنشكلا

يسجل!أني!دوماك!موثع!ااآخرابكلامالمسيحعليهافردكلاماً،وقالتموتها3اموأ

ه!ذألوقاحرركيفتأثللكن.!غتهبغيريدورحد!تإلىيستمح،أديبكيرأوأديب

أهووايفترفىأناليونانيةإلىالاَراميةمنالحوارهذاأنتقاليتتبعمنعلىإنالحوار-

!أنم!الكاتل!،هوالسا!عكانولو،ا!سامعبلعْةالحديتكانلومشكلةثمةفنيعى3*كثيز

والقواعدةالتركيبفيالمسيح!فةعنمختلفة!عْةفيإل!تعرفلمناجيلا!ةأنفيالمشكلة

منبكثيمرأصعبمتداضومختلفةيونانيةأناجيلإلىآوأميإنجيلصيخكيفومعرفة

فإنولهـذا،الأناجيلهذهآحدكتابةمكانأوؤمانتحديدأو،كاتباسمتغعينمحاولة

التاويخمنا!مْترةهذهعنمعلوصاتمنيودناماأنعنيكشفبالذاتالنقطة3ثذتحليل

12:-أ"16؟
ء

ا!كظبية(،.المطرف)،دائو!منهوضعةليالرصلى""أعمالوإلىلوقا")،إنجِلىإلىأيفاَالرجرعوتجبر-2

1:27،82؟قالهِةخا-!م
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إلى!الآرامدة-المعلوماتانققلتكيفيعلملاوالنتيجة،الغيالقبيلمنهوالممبيحي

-طث.الفهإل!ا!ناجيلمنهاصيغتوكيفال!ونانية

ا؟نجيلكتابةثاويك!

علىيؤثرلنالمتأخرالتاريخافتراضأنميوالاَخرينالإنجيليينعنلوقايميزماأنكير

فروفىوضحإلىالاَباءاتجهولهذا،مناسبةأكثربداوبمابل،للإنجيلكتابتهبراهين

شةموتهيغمنديوسقورسىفالأنبا،الأولالقرنبستيناتبدأهابعضهمكانوان،متأخرة

وأعمالإنجيلهكتبوقداندواوس.الرسولاستشهدحيثبتراس!،مدينةفيم07

.)1(الردسل

الرأيضوءوفي،عمرههنالثمانينجاوؤلوقاإنتقولقديمةوثيقةاعتمدمنوهناك

بهذا،!قولباحثأنجدلاولكنلع!نة،\ع!شرةبخمسةالمسيحقبلولدقداكونالسابق

دإذلكو!عزون،الفانيالقرننهايةقيالإنجيلكتابةجعلإلى!تجهاللاهوتيينوجمهور

ككاتببالتحديدال!لوقا"اسمذكرالذيالأولالمرجعتعتبرالتيالموراتوري،لائحة

الذيفالنزا،،انتمثارهووقتالإنجمِلكتابةؤمنبيننفرقأنعل!نالكن.الثالثللانجيل

تلككاتبيبيندأووقَد،بالكتابةل!بالانتشاواقترنالموواتوويلائحة!ورعللطترتب

والتيالإنجيلبمقدهةتمسكهتعاليمه!نمنكانأنهليبدوالذيماركيونوكمناللائحة

العزيزحوزةفيالقصةهيذهبقإتكمنعرفلاونحن،إنجيلأوليسقصةكتبلوقاأنفيها

إنجيلاًصارتكيفول!،العلنإلىخلفانهيدأويدهتحتهنخرجتمتىولا،ثاوفيلمس

أووشليم.فيالمسحأتبالحمحللاخكأكنتيجةتمالتحولهذاأنونرجح؟النهايةفي

فيجاءهاعلىحجتهمويبنونمرقمى.بإنجيللوقاإنجيلكت!ابةتاويخدربطوالبعض

محبالمقابلةبجيوشى"محاطةأورلنعليمرأيتم"ومتى:لوقامنوالعشرينالحادلىالإصحاح

فتكون،م07محامبالعيولضبطتأُءَأووشليمفإننعلموكما"هرقص.في(1الخراب!رجسة

قبله.ومرقصالتاريخممذابعدلوقاإفجيلكتابهَ

المحبة.مك!تة/طهـ65ديوسقورساكلأفباالمسعجة!اريخموجز-9
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لمما!وقاإنجيلقبلبالفعلكتبواقد)كثيرين(أنالممكنمنليسىإنهيقولمنوهناك

!بد!والمالمسيحيي!أنالقائلالرأيعل!يعتمدومذاتقريباً،07عامبعدكتبقديكن

ال!العمينات،أوائملفييكتبكانبولممىأنيعتقدونكثيرينلكن،م45عامبعدإلاالكتابة

يمكقد!!كول!بولمسولكن،اللاهوتعلهاتبعضىيرجحكماالأربعيناتأواخرفيووبما

لوقا.إليهاأشارالتيكتلكقصمىأو،أناجيل

تقويب!تحاولالآراءهذهومثل،الثانيالقرنفيكتبالإنجيلأنيعتقدمنوهناك

و!ؤلإءلوقا،لإنجيلتوجمةأساسعلىشريعتهوضحالذيهاوكيونعصرمنالإنجيل

وأعمع!وخلالىيكتسبأنلوقاإنجيلبهاأستطاعالتيالكيفيةتفسيرفيمشكلةتواجههم

ومؤيدينأتباعكمبهنمكنتهالتيالدرجةإلىماركيونعندكاملةثقةسنةعشرين

وحدها.البشارةهذهعلىباعتماده

الواردةالأقوالبعفىإلىبالاحتكاممتأخرأكانالإنجيلتأريخبانالقأئلىالرأيأنعلى

فقل!!ع!ا،يج!لايوسيفوسىالي!هودك!المؤرخعنمأخوذةأنهايعتقدوالتيا!عمالسفرفي

هن!هواليكونمحليهاإعتمدقد!وقاكانال!اذاتمَريباً،م39عاميوسيفوسمؤلفاتنشرت

متأخر.تاريخفيبشارتهكتبقدالحالة

يوسيفوسى:فيهايقولالتيتلكهيالنو3ث!ذامنفقرأتوأول

به.وأطيحم(46)44-فادودعىحكمإبانبلَمودقامثودأسىا)إن

ألجليل!ي!وذاأبناءبعضوأعدم8!مأ-461اسكندوالتاليالحاكمجاءثم

كانأن!ولا!طْ!يفو!إ،تبعهالذ!ثوداسعنيتحدلثاوه!غمالائيللوقاإنجيلويذكر

!أقبل!اها2َ!لمق!قرصمطبماذلكقمبليقحد!ل!كمالائيملوكانيقوذا،أبناءوليعىيهوذا

أخالأقدفالكونالوأقعمةم!3البيوسيفوسعلىيعتمدلوقاأنولو3،بت!ردثوداسيقوم

ا)1(اعنهالنقل

هارفاكأنفعندحم،بالتطوفالرألىثعذاأصاص!الكتابالةالمعارفدأئوةمحرروويرمي

71ة16ص!وق!()إكلأالقدل!للكتابالحديثصر-ة!-!
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-.لكعلإنجهلهوأن،كوسيدوستاويخبستخدململوقاانالمسيحلةا("تار!كتاولفياث!ت

وقعتوأحدة-قدوثيقةثمةتكونأنم!نمانعولا./!ْالرسلاعمالسفرقبلكتبثد-كك!ن

كعطيل!ولكن.تارحهفيولوسطموسى،الأعمالسفرفيلوقابهافاستعان،المورخَنين!دفي

أولاًااستغدمهابمنللقطح!رصةالمفترفعةالوث!قةهذهتفس!رحولالطلاف

والطوكلدثهقة.فمراحتمالاتالعمومطىوهييثعهئأ،المجاد!تهذهتفهتلموهكذا

الميكريالتاوكخكقولانكمعتميهغلاالانعهلمقدمةكلراهنانإلااحر،كنقفطأوكنحى

تلهد.انوالكي!كفهرش،كلمةعلىلالفعلمحهنهوالتإؤوطاصةثا،المثاطرول!ثمأ

كدهيكمانوان،دوكهمهلىلسانزإلاهوهالوالاوان،لو!اسهقوا4ا!اد!اهنثد!رةثمامحة

رثهقى،ذلككذمحيانثأتليلكللكن،هنهمأكثرالدثةوقحركهكتكصفهمحلههمصدؤدانه

يعد.إل!همكنأذلكككنولمالم!عاطون،كتبه!مااستعانتهإلىضمن!أث!عاهدةلوثامقلمة

.مكانهعرلةهلىمابدرج!ةليعتمدالفترةهذهثصراوطولوتعحدكد،الم!عنينمححطرات

منهماكثراليهودمنالرسكعصرفيفلمسطينفيللكتابةالمجيدونكانوولهما،الكقابة

أهلأنالمشتتدنوكلرالمشتتلنالكتبةبينوالفرقالكتبةا()1طانفةعننسمعإذ،خارجها

والفريب،السبعينليةعلىاعت!مادهماقت!صركما،بالمونانيةالكتابة!مقدووهمثانالمثقات

غ!ة.السمهع!محلىوامحقمدت،يالهونانهةكتيبتا!اويعةالأناثهلان

ا؟!عب!لىأمفنم!ص

التكل!دي،وغ!رالققليدياللاهو!علما،اجتهاداتتدوووحوله،ايًاهمالمع!ؤالهوهذا

اسميطرعدومأبيقيوانالتقليديوالاتجاه،الإنجيلفيصراحةيردلمالكاتباسمأنذلك

بيواهين،منالتقليديون!قدههبماولا،الطرعبهذاليكلَرثلاالحديثالنقدانإل!،لوقا

الثانيالقرنأواخرفيإلالوقااسملطهـرول!،مكتوبن!علىيم!تندلاالتقل!دأنذلك

يظلذلكولمح.فيهالإنجعيلكتابةالمفترضالوقتمنقرنعلىيربوماب!عدأ!ب،الميلادي

كي!ر-نعلمكما-وكلها،خارجية،داخليةأدلةمنلدكغ!ماهتمسك!نالققنمِدكون

لو"إمصيماد!ال!ولرفىالمطدانرة-1
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أ!نالم!ةعلآياءأقوالهيوانما،الأعمالسفرمنهيول!الإنجيلمنهيفلا،مباشرة

رلع!افلهة،!هراتثلال!إة)ألوقابولم!ذكرفاتد!بولعىوسائلفيوودتإشعاراتوبعضها

ا(!!فياحمشالحبيطحمح!االصبيمب!عليكم))بطحلمكولوسيئهنالوابعالإصحاح!الأولى3المر

نمعو(1ء3،!ف؟ألد!قاايث!إنيةتالعوثارل!سنالرابعالإصحاح!رالثانية

!!-ؤ!أ،!يجم!ثى!وواو!سفمو!طع!ف!ى؟كاهه،فليم!إإقالرسعال!منالأولالإصحاح!والتالتة

1(.معيالعاطون

ءِجم!في!ة!إتلاث!نيلِنضاقاليهصحطحل!ووماس!نهنكنبترسائلىوتوجدعلباواتهدْه

فيمح!جفت!هيث!و!كالىْلوقابأنيشهـدالذيالأعمالسفرتوافقفإنهاكذلكالأمر

.)1(

!ج!*ء!أ!ألا!اسفرثاتل!ولمجصي!ربولممى!فظروجهةيقدمالإنجيلأنكماروما.

اد"ن!يإ.يوقماإليهوج!الذيالإسمن!ع!وهو!تاوفيلسإلىووجههسبقالذيالكلام

كتابتللإنجاللىينكرولماو!كنهـم،الأعماللسفرلوقابكتابةيقرونالذينالنقادأما

افتواكمكاتةتلاثةفيعليهمالردا))بلامرافيلخص

هالأعمالس!فوكاتبمحوالإنجيلكاتبأنأ-

لب!فدف!.وفيقاًالأععالسفركاتبكان2-

لوقا.ثسوالرفيقمعذاأن3-

الم*طيث!لمىآئالن!ال!فيقث!ث!اأ!م!الذفيألمحا!ارنا!بجه!لى))بلاهر(/بجهودالتقليديونويشينه

!!دغ!ل!!لإل!جيا!ايالفويةإلخصأفص%!اإائوسملىأت))أعثماعنكتابهفيودقذ3ههاسبكل

!نما!هـ!3(فا،61-؟-أك!الوفيفام!ق!الةانقيا!ة!ؤاءفيهب!االأعثادسفرأجزاءكل

؟ثف!ثط!!من!أ!الن!إمى!الكات!ك!أ!عن!ائتقناليالى!ميقأتفاقيعلىفيقومالخارجىليلالل!أما

ففه!أ!مننلم!مىالإقجإئ!ذىوق!ث!آ!رووْ.)!أأالالع!فمفبيجم!وأكللِ!عئ!لىوترننلياوإِيو!ئْالُوس

القائكع!!ث!لالقاثالهي!اطع!ر!ن")1كقابة!%سثتع!ثتاقلي!قأنكعماهالأوائلألمسيحيون

!ممأ2!!وءِثثي!ااجديدالعهدإلىالمدخل-أ

لو*خ!!اددـإنجبثيالكتبيةدأفىهـ3ـإه!ارف-2

ص!هلو!أ()إيخا!المثدلم!لنكتبأ!-يتالتئسي-!ع!
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الثاني.القرننهايةفيالجديدالعهدفيالكتببأسماءقائمةعق3عبارومي،المووأتورية

كتبكماالفالنتينيين،مثلالهراطقةمنأخركطجماعاتالإنجيلاستخدموكذلك

الأفريقيةاللاتينيةوالترجماتالسريانيةالنسخفيموجودوالإنجيل.لهشرحاًهيوأكليون

المنفية.القبطيةالترجمةفيوكذلك،الثانيالقرنإلىترجحالتي

وقد،الإنجيلمذابعيريعترفيكنلم،م016سنةماتالذيماركيونأنوالغريب

إنطاكية،منفانلوقاأنتذكرماركيونإدعاءاتتقنيدإلىتهدفللإنجيلمقدمةكُتِب!

والثمانينالرابعةفيوماتيتزوجلموأنةتأخانيةسنإنجيلهكتبوأنةطبيباً،ثمانوأته

تكونأنترقىلاالنهايةفيولكنها.المعلوماتهذهمثلقبولمنمانعولاا(.إعمرهمن

الإنجيل!هذاموكتبهماأنعلىولا،الإنجيلكاتباسمعلىبرماناً

هومنتحديدمشكلةظهرتحتىلوقااسمعلىالكنسيالتقليديستقركادماومكذا

اتجهتبينما،المَضيةهذهبغصوعىالتقليدإلىموجةنقدكلتجاهلواكثيرينولكن،لوقأ

كانأنهديوسقورسالأنبافيرلى،السبعينبالتلاميذلوقاإلحاقمحاولةإلىمنهمقليلةفئة

)2(.1(النورلأمعووة))ورسممصوواًكانإنهويقال،بإنطاكيةولدوسولإًالسبعينمن

وغيرالمقبولحول3المريراللاموتيةالخلافاتعنيدممعو!لمالتقاليدت؟أنصارأنويبدو

الحديت،والنقدالتقليدبينالجدلعنيبتعدونالأحوالكلفيؤم!م.الأقوالمنالمعَالور

مابكلالمقدسكتابهمبصحةالمسيحيينإيمانتقويةعلىوجهودهمأم!دافهموتقتصر

أسفاو.منيحويه

إلىالموجهالنقدلخطورةرؤيتهمفينظراًأبعدالوعاظهؤلإءكانربماأخرلىناحيةوعن

مؤلفيهاإلىالأخرلىالأناجيلنسبةصحةعلىالمقنعالدليليقملمفإذا،الأناجيل

إنجيلأنوافعحاً!اتالتيالطريقةبنفسخروجهاافتراضيتعاضدأنفيثمكنالعبرانيين

علىيقتصرلنالإنجيليونعنهمتَلهنحالبجهالةأوبانقطاعفالحكمبها.خرجقدلوقا

يمثلهاالتي3الخطورك!ؤلاءأدركفقدثعمناومن،الأناجيلبقيةيشم!أنالمحتمومنلوقاء

2هـ7المسكإت!فالأبلرقاإنجيلحيض:أنظر-1

الصافحة.نفى-الطبق-2
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فيالتشكيكإلىوالفنيةاللغويةالخصائصفيالمماثلةتؤديلاوحتى،والحديثالقديمالنقد

وتلاميذلوقابينالعلاقةهذهأنغير،السبعينمنواحداًلوقااعتبرواكلهاالاْناجيل

الأعمالسفرفيهااِلخوضعنأعرضمتأخرةتقاليدهيبل،واضحنصيدضمهالاالمسيح

بولسيلحقونولالبول!عى،تلميذاًلوقايعتبرونأنهموالغريب،الأربعةوالأناجيل

.)1(السبعينبالتلاسيذ

يسو3أوسلهمالذينالسبعينأحدكانلوقاأنمن"إبيفانيوس"يذكرهمايظلميذاوعلى

إلىتقدمواالذيناليونانيينأحدكانبأنهالزعموكذلكعلي!.دليللازعمجردكسو3للكراؤ

أحدكانأنهأي،رفيقِكِفيُوباسكانبأنهوالزعميسو3.)2(يرواأنمنهملتعسينفيلب!ع!

عنأعينهماأمسكتولكن،عمواسإلىالطريقفيالمسيعإليهمااقترباللذينالتلميذين

لهسلمها"كماالمسيح!طكتبأنهمننفسهلوقاذكرهلماالواضحالمضمونفإن)3(ثمعرفته

العيانشهودأحديكنلمنفسههوأنههو"للكلمةوخدامأ،معاينينالبدءمنذكانواالذين

ا!.للمسيح

سفرمفتتحفيفإنه،إلهامبغيرقصتهيكتببأنهإنجيلهصدرفييقرلوقاكانولئن

ياأنشاتهالذي))الكلامالقدص،بالروحصلتهموعن،الرسلإلهامعنيتحدثالأعمال

أوصىمابعدفيهارتفعالذياليومإلىبهويعلميفعلهيسو3ابتدأماجميععنثاؤفيل!س

فيأدخلناهلونفسهلوقافيهاصناقضمسألةوهذه"اختارهمالذينالرسلالقدسىبالروح

عنويتحدثأنشاتها()ابقولهوالتقديدهىالعصمةدأئرةعنكتبهمايُخْرِجفهو،الرسلدائرة

الوقتفيمسيحياًكاناْنهيذكرولم.وأحوالهملأعمالهمكمؤرغبل،منهمكواحدلاالرسل

.)4(إنطاكيةفيمرةلأولمسيحييندعواالمسيحتلاميذأنفيهذكرالذي

ليلاوملاقاتهالجصد،حشالمشحملاقاة:بنٍنيفرقبولسأنمعهـ65.الميحيةتتارصجز-أ

النوعن.منأيالوقايدعولم.اكفيبالنوعظف-؟لى؟ا-خروقدالجححد،

12!،+1،ل!-2

-118بم!!قلي.كأت2-

9126:-أعمال4
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يشككونالنقادمنوكثيرون،الحقيقةبهذهيقبلونلاالتقليديينمنكثيرونالأسفوم!!

يواجههماأصعبولعلى+الإنجيلفيمنهأكثرالأعمالسفوفيوبخاعمةوغكل!بئلوقادقةجما

الفكرفيالحديتوالنقدالقديمالتقليدبينالمفاوقةإلأيعودهاضغوطثم!هتدلمنهسبمحي

كانتالكنيسةأناللاهوتعلماءيعلنبينمأاذ*والتطبيقاللْظوبين،احي!انا!الملمميمح!يئ

إلىلوقاينتصيلاةالرسلأحديدعلىتتلهذأو،الرسلأحد!الإنجيلىمقدميكونأنتشتوط

مناسمهحذفإلىمسيحيةبجماعاتدفعالذيهوهذايكونقوقدةالرسلىولاالتلاهيذ،

لتيء.هثلتتبعتوقدتأنا))رأيتا!نحو:هلىاعلىالمقدمة!نتيبدوهاف!ن!تهةأنقله

يد!علىالإنجيلنشردونيحولعائقًايشكلبدأأنبعد))الإسما(حذفتموقدالخا(

ماركيون.إلىتنتميمجموعات

الإلْجلِلكاتبهولوقاأنعلىأدلةمنالتقليدي!متلكهمامجملم!ذاحال..كلعيلى

لمببساطةالكاتبلأن،يرفضهامنوهناك،ذلكعلىتبرهنل!أدلةوكلها،إليهالمفلع!وب

اسمهيقترنأنا(لوقاهوكان"لولهلتنعرفوانهتلميحاً،ولاتصريحاًلاإسثمةي!كو

التقديرفييبالغونمنهشأناًأعظمأدباءعهدناوقد،إليهالمكتوبالسعا!ةبحأحف

يلدواذ،س!هولةلوقأاسمحذفثستطيحلاذلكوصة.ت3،الجاانسعادةلأصحاباموالاحض
.ء.

وبماولكن،آندْاكالكتابةفيالشائعةالتقاليديتجاثحللمأنهالحاليةالمقدمةك!عباغةصْ

وعطفته؟الكاتباسمحذفإلىأدتمسئولةغير!عج!وعاتقِبَل!هقالمقالامة9نيتصوفحد!

والفالنتينيون.ماوكيونبهيحتج(())مؤلفذكرتحاشيعلىآخر،لقحرهىوويعا

استطاعوافما،بالكاتبالخامحىالتققيدعلىالبرهنةالإَباءحاولالثاللثالقونوبحلول

فيالتنقيل!الىب!مدفةهما،الكاتبإلىيتنعيرهاالأعلماللمفرالب!جدواومالعمبيلاً،ذلكإلى
م!ء!!

تمود!!بلا!سابقا!المذكووةعالثلاثةالنصوعلىعثرواأنإلاكانف!اب!ل!عى،وسائل

ثعمهكانلوقاأنإلىيشيرالذفيالأعمالسفرلتواف!ووما؟سجنهقكتبتأنهاافترضوا

عفد!مالإنجيلىكاتلانفسههوالأعمالسفركاتبأنوبماروما)1(فيسجنهعندبولععى

!27ص!تيزفهيمالجديدالعهدإقالمدخلى-ا
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إثباتهلىتتولفالطوكلالاستنتاجهذاصحقانف!مر.الإنجيلكاتبهولوقاف!مكون

:إثباتاي،معاوالنت!يطالمقدمت!نصحة

.الأممالسفركاتد*صاالمسجنفيبول!سهعكانالذيلوقاأن.

..الافجدلكاتينط!عههوا!اعمالشركاتدبان"

كثهد!لاالنهاكةرنج!الآخر.دونككيفيلااليفرفعونهذونهنلرفىإثهاتانوهعلولم

ونحرون،ا!ة!مالليععدولوالاطرو!كتاكهنقادظهرولهذايه.ال!طع!كنلث!هئاا!رهان

النمعحنجلأالإنعهلوصد3اط!ادص-همولمللأنعهل،كتايهكهننيسهالو!يتبق

همااكثرتقدلملاوترثماتشالوطاتلهذهالح+.وا!ة!ةالي!تهنهةرالترجماتالسوكانهة

المرلف.31منلهة؟!حاهتاياحوالكل-وفيهوجود.هو

هنوطرثتانهزهتثماعاتمنوههرههاوكهوناهت!رافالانحيهلحجهةكدعمولا

بإنجيلالإحق!حاجإلىامؤلإءدلعتالتبىالدواهيمعلىنقفانكنبنيإذ،الفكرلةاليع!احة

اسممبافيانهالهدل!إذ،أخرلطهسيحلةجموعاتعنتناصيلهفيوربماتفسيرهلبيطتلالون

علىواليكن!سةماوكيونلب!هناتفاقحيدثفلو،الإنجيلذاتفيمختلفةأمورإلىترجع

فعرفلاانناهلىاليكن!سة.إلىسهولةكيموشهعتهماوكيونلانفعمالإنجيلتفاع!يل

للأنج!يلهقدهة!هرتالاتهامورديال!هرطقةالاتهالمصنولكن،الأحطاثتفاصمللهالضبط

معلوماتتذ"كريل)1(الادمحاءاتتلكها،مناتنردلاانهافيرمارك!ون،إدعا،اتتفند

وكلبولاختفافهاإلىأدلىالإدعاءاتتلكحولتمالدهاتفاهمولعللوقا،عنششص!ة

وربماماركييونجمامهانضوتالأسعاسثيذاوعلى،المقدهةفيطب!ماالجانبينمينالإنجيل

لوقالمانجيلومنتقدل!همارثالونوبيإ!مان،الكنيسةلواءتحتبعدفيماأخرلىجماعات

البمعةالمل!مي!حيةالكن!سةنواةهتىا،بدرق!حىتؤمنأخرلىمجموعاتمعيمثعكلونراحوا

هجموعةالوقتهذافينسمبمأنجازإن-الكني!د4وبينمارك!يونبينفالخلاف؟الر!عولية

لوقاكيعتبهماأنهاوكيونآرأههنك!انفلقد،لوقاكقبهماع!مع!لية!ي!لمح!دةَ!؟!!بم8بهدَ!

9"صصىا!جم!ألى-أ
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وكانماركيون()ضدمقدمةوضعتذلكعلىإصرارهواؤاءإنجيلاَ،وليمىقصةهوإنما

العلميةالأمانةعنتعبرالأعليةالإنجيلمقدمةأبقىالذيهوبعدفيماالمقدمةهذهحذف

الأخرلى،الأناجيلفيلوقارأيإلىنفسهالوقتفيوتشيرلوقا،كتبهمافيماجماعةووأي

كان)إذا:بقولهالأخرلىالأناجيلشملبل،قصةفقطإنجيلهعلىيطلقلممقدمتهفيفيلوقا

ذأتقيالحقبراهينوتعالىتباركربكيجعلوهكذاقصة"بتالالفأخذواقدكفيرون

الباطلبإقراوالحقانتصارعلىبرهانإلاهذافماتبقىأنالمقدمةلهذهقدر!هاذالباطلىع

لماألانتباهفععليكالفترةهذهفيجرلىعمادقيقاًتصوؤاأُعطكأنأردتواذا،نفسهعلى

ذإتفاصيلها،ويتأملالأحداثبعنايةيقرألمنواضحةتظهرحقائقمنيديكيينأضعه

التلاميذمنمختلفةمجموعاتخلفهتاركاَم64عامفيصلبقدبولصأنعليهالمتفق

ثلاثةالجديدالعهدفيوسائلهمنوعملناوقدالصغرلى،أسيامدنمنالعديدفيوالأتباع

أسيامدنمنعددفيمتفرقينأتباعاًتركأنهتلحظالرسعائلهذهخلالومن،رمععا!ةعشوة

برسالتين،اهلهاإلىبعثالتىكورنثوسىمدينةالمدنهذهومنوإليونان،الصغرى

برس!اثلبعثأنهعلىالجديدالعهدويدلناأيضأ،برسالتينإليهمبعثالتيوتسالوندكي

ب!عضأسماءعلىالتعرفويمكق،وكولوسيوفيلبيوأفسسوكلاطيةووميةالبأتباعهإلى

هذ؟معظمحوتهاالتيالختاميةالتحياتفيأسمائهبمسردخلالمنالأتباعهؤلاء

الأتباعهؤلإءعنالحديثفيلإستطردناموضوعناعنيخرجناهذاأنولو،الرسائل

مجمومحاتمععليهالمتفقأوالمخالفوفكرهامجموعةكلوحجم،الفكريةوتف!اعلاتهم

بعضفابأحتكاكفكرهايتطوووكيفالمجموعاتهذهتنهوكيفتتخيلأنولكعأخرى

بول!ساعتمدوقد!فلسطينفيابخلأالمسيحأتباعوبينبينهافيعاالجدلواحتدامببعضسات

الذيقيموثاوسمفهمونذكر،وأساقفةمعلمينبعدههنصارواالذينالأشخاعىبعضعلى

إليلاتصلعندماالرسالةيقرأأنتيموثاولىعلىكان!قد،كاسلتينبرسالتينبول!سخصه

أوامر؟منفيهـامابتنفيذيقومٍأنعليهوكانهعانيها،منغمضهالهممفسراًأتباعهعلى

وه!لداالمجم!!اتلتلكوملْ!ماوهفسراً،!قماوحآَهجموعةسقأكثربينبهايتنقلوأن

لتلدهتما!اًمواؤيةال!يقو!الىهنطائفةنلتمأ!!نا،العق+دالعطواتالاتراتميأ!لبعخع!إ!ماثم
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الم!عبعين.والتلا!ذه!رالالُنيالرشلدياختياوهفليس!نلبالععخَلاالمسهحنصهاالقي

ولكونهلها،مؤرخأحر!!ا!ةثانللالجدكدةالحركةله!ذههعلمأككنفلملوقاواما

إلىبولسبهابعثالقيالرسعانلتلكهنيرسالةيحظلمباشمرارلبولسملازمأ

مرةلأولولدتقدا("المم!عيح!لينتسميةأنعلىلوقانب!ناوقد،وفليمونوتيطستيموثاوسى

يقوممنيتوفرلمإذ،!قاكعدلدثةالأنطاكن!ؤلاءحالامتاب!عةندم!تيعولا،إنطاكيةفي

لوقا.طع!هكانالذ!بالدور

أنطاكية:فيكلهرتالت!وتلكظمة!ج!اجمتهصندارخلافمحنرول!اخبرناوقد

ارتدا!معلىكلا!هَاهل!ولمى!اش!فلا!هةإلىرسعالتطهنوالثانيالأولالإصحاعففبم

الختانحولأنالاكهةفي!الر!و!ين!هخلاف!،طحد!لثثمالإكمان،صالمعر!

إِيرِيئيُوسأهثال4الآ!ا!هد!ولمسالعبحدهعمهالهاتالخلافاتهذهوضلوالغامولى،

.وآ!رونوتاتيابئالممكندريو!ليمندسىوترتل!ان

عنالمنظمةك!رالكقاكات!عضهفاكاوهن!ا!ظهركانالغلافهنالمم!عقمرالمناخهذاوالب

عنقنققلطفتالتيالمصا!أكلد*انالأنياجطصهاكةو!،المم!هحوأقوالهعجزات

عنكفصرفونالناسبدأال!كا!اتهذ!وبت!والي،همث!افهةقكنلمضهمأوالتجارطريق

ببعضكمعتعهـنونفت!واهاالذفيالرسائلوكاتلوبولمع!أتبالحأثاوهالذيالعقيمالجدل

بالكليةالناسىا!وفهالصرمحانولك!ن.آخبرعلى!سيرلدممالممصحأحداثهنالمقتطفات

السص!المم!عهـحقمعةاحدالطتفا!لشاثع!فِيف!دلدبيمبوقوان!كواوالم!عَحادلينالجدلعن

أصبحهناومنالنف!ب،محنوالترو!حالش!طهـةال!عولىالحكاياتقللئمنهؤلإ،لهمككنولم

الذيالأساسكانانهلث!كولا،نفوسهمل!!ظدمةمكانةالبلدانمعظمفيراتالذيللقصمى

ولحب،الرومانهةالإهير!ور!ةانحاه!افةقالحاليةالمسيحيةدعالي!لندض.أهـضيةأوجف

بعضتجلمنا.ل!يةالأطإ!لهوضشميت!رلهدأالقصصهنالنونلنهذامى.رتط!الناب!

علىبمادوولمعت!،الد!علحاةوالمنظمةالكا!لةأ!حهع!!برْ!-!إ!!3.ة

وائئهد!الاْقا!ممكعغ!!الأول!ا!رنئها!م!لدأ!عئميا-!ئ!:!ا!و!!؟ن!!ف!جم!

مفنأ!برلىالمدنفيهدمئهلحرملمووكماا،!الهم.أكصرع!م!ؤ!مابعالهغ!ع!ن!!عقوثبفعئ!ه!
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أمورهمعنوبماالناسصرفتكاملةقصةصورةفيوترتيبهاالحكاياتبجمعيقوم

الفكروأهلالأدباءمنجماعةظهووحتممماوالاْقوالالحكاياتكثرتوقد،الخاععة

العلماءيفترفىوالتيالمنظمةالكتاباتمنمجموعاتفظهرت،مكتوبةوثائقعلىاستندوا

(Q)المصدراليومهنفا

بولسوسائلعلىالمبنيمالدينيالفكرمنشيئاًيشكليكنلمالكتاباتمنالنو3هذالكن

متىفيهمب!ماالاْولىالثلاثةالأناجيلكاتبويكنولمم.165-07عاميبينماالفترةالب

بينمقيكنولمثأناجيليكتبونألنهميعتقد.قاليهودبأسفاوالقصةأحداثرلبطالذي

الرابع.افينج!دلكاتبسولىإنجيلاًيكتببأنهوعيعلىمنالأربعةالإثجيليين

مكانةمعاًليحتلاوالرسائلتدويجياًالقصصيتوحدبدأالتانيالقرنمنتصفمنوبداية

لكلأنوكمابولمى،وسائلعلىقاعراًالاَباءاعتمادليعدولم،الناسقلبىبقيخاصة

مه!يتناسببماالأحداثلهاتصورالتيقصتهامجموعةلكلأيضأأصبحرسائلهامجموعة

حيثإزميرإلىنفوذهاامتدالتيأفسعسمجموعةتأتيالمقدمهَوفي،تلكاوالرسالةمعذه

يونياس!القستولىوقد،المعرفةإلىالتواقينالتلامدذمنمجموعةمعبوليكاربوسمثلها

واوسالالمناظرةبعدهمنبوليكاوبوس!تولىكما،المجموعةهذهبولمى(تعليمتلاميذ!أحد

اليهود.!عالمسيحأمرمنكانماول!نرحالرسائل

متى)اكتب:يليمامتىعنيسجلفإنهلوقااسمهيرابولي!سأسقفبابياصيذكرلا!هاذ

1(.استطالححسبماواحدكلوفسرفا)الآواميةاالعبريةباللغهَ(،)الأقوالاللوجيا

المسيح،قصصكاتبيكلإليهرجعيقولىكماعبرىِأوآواميأعلإلىيشلرالرجلفهذا

مغتلفةصوونشاتهناومن،مختلفةباوجهترجموهأي،طاقتهحسبكلفسروهولكنهم

فهؤلاء،ومتىلوقا،إنجيلبهلحقثم،مرقصإنجيللظهووالطريقمهدتالقصصمن

التيالتحليلاتأضافواثم،صحيخأنهلهمبداماالمختلفةالتفسيراتبينمنانتقواالنلاثة

أنهللإنجيلمقدمتهتنَبتالذيفلوقاالآخر،عنإنجيلكلبهاختلفالذيالشكلرل!مت

؟الاحدا!عاينواالذينأسماءتسجيلىعنيهتنحأحداثمنسجلهلماعيانلثعاميديكنلم

لظكدالت!مصادوهإلىفبالإشارةيخرهعنيمتاؤكانوان،موتغاك!عيلغا،إليةنمَلواوالذين
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الإنجيلشكلماالمفسرينأقوالمنانتمَىكثيرينبينمنواحدإل!هوفماكثرتها،على

التيمصادوهمعرفةمنيلزمناكانمابقدر))كاتبا(اسمنعرفأنيعنينالاوقد،الثمالث

!محتهاثبتمافإذاعنها،تفر3ماعلىالحكممنأهمالمصادرتلكعلىفالحكم،اختفت

وعوضاً،مصادرهليكتنفكماالإنجيلكاتبيلفالغموضأنبيد،الإنجيلمكانةتعززت

يحملنادليلاًنجدول!.الرفيعةاليونانيةبلغتهالكاتبفاجننابأسمائهاالمصادرذكرعن

الإنجيليونبل،المسيحتلاميذمنإنهنقولأنعنفضلاًيهوديأ،)؟(كانبأنهالاعتقادعلى

إعتمادهفييونانيتهعلىيهوديتهتطغىالذيمتىوحتى،عبرانيونانهميظهرلاالأربعة

نإ:قلنافلو،السبعينيةجملىاعتمادهفيعبرانيتهعلىيونانيتهتطغى،القديم-العهدعلى

باليونانية.المتحدثلِنالشتاتيهودأحدسولىيكونفلنلِهوديمتى

الإنجيل،فيمثلهاصوردالتيم-الجملِوالعباراتبعفىرلععأئلهمفي-كتبوا!منالإَباءومن

دلدلاًتك!نأنترقىلاأئ!اإل!بالإئجيلألاعترا!علياقنالاسعاتهموان.دلتحتىالهوْلإ،

وعْدرهمالعن!هيدويولع!تينالسكئدويوأكليمئدستبرتليابئأمثالفالاَباء،:كاتبهأسمعلى

بتلكاعترافهمفقلالدقةشعئتإنأو،بالإنجيلاعترافهممنأبخترتثبتلانصوصاًينقلون

قدكثيرينأنلوقاأعلمنافقد،الإنجيلعلىسابقةمصادوعننقلوم!وربما،النصوعى

الذينالكثيرين(1بينمنكانوبماأنهالبعض"ويعتقد.المعلوماتنفسكتابةفيسبقوه

منالوحيدهوكانربمامرقصأنأشعتقد)2("ومتىمرقصبشارةكاتباقصةبتأليفأخندوا

متىإنجيلوأمااستبعاد،دونإنجيلهبقىالذيلوقاإليهماْشارالذينالكثيرينهؤلاءبين

!أنهكما،للأح!داثتحليلاًأكثرأنهنلحظإذ،بقليلبعدهأولوقاكتابةوقتفيكتبفربما

والجديد.القديمبالعهدسميمالظهورممهداًاليهودبأسفارالقصةأحدثوبطحاول

بلىليلالأهممنوهو،بولسصديقوهو)،لوكيويى(ل!أو"لوقانوس(!اختصاركادربما،-كطاا-زالر-1

ا-لكتبقاموسائظر.كولوسيكئيسةإلىرسالهليعنهمأفردفىبلاليهود،الأخوةف!!زديفء!سمبو؟-

فيال!ئسجممععنصدرهـ823اللاهوتيينومنالاختصاصذوقيالأساتذةمنكبة-معى!ححس-،سِص

الثانية(لعبةاالأدلأقات

82.؟ع!ع!افئدسأورصابقاهرس!--2
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الرومانيأكليمندسمثل،الإطلاقعلىلوقابإنجيليستشهدلممنالاَباءمنوممناك

وجوعهمعدمفيالسببعنإجاباتيعطوالمفهؤلإء،وكيرهموبوليكاربوس!واغنماطيوس

علىالإنجيلصالحفيليمعىا!عصتفهذا،عنهيسمعوالموكانهم،كتابتهمفيالإنجيلإلى

السابقين،الفصلينفيعنهالحديثأطلناالذيبابياسموقفهؤلاءإلىوأفمفحال.كل

لوقايتجاهلأنهإلاالمسيحيالتاريخفيبالاسمومتىمرقصذكرمنأولكانأنهفمح

جزمحتى،ومكانتهأهليتهفيالتشكيكإلىفعمدوا،اللاهوترجالكضبأثارمما،تمامأ

يذكرلمالإنجيلىكاتبأن"ولو:يقولهذاوفي،كمؤرغبهيعتدل!بانهالمسكينمتىالأب

نقلمنأولوكان،وذاكرتهاقلبهافياسمهسجلتالراسخبتقليدهاالكنيسةأنكيراسمه

بابياسأنولو،ذلكالموراتوويمخطوطةذكرتكماإِيرِيتيُوسالقدي!عقهوالتقليدهذا

له!.أ؟(لعتدلا8ْلاسا.،لوقاالقديسيذكرلمهيرابوليالمىأسقف

لا!ناأصبحولكنه،ومرقصمتىعنالحديثفيوجهوده"بابياس"بالاَباءأشادفلكم

وليهذا،الغامضةبابيالم!أقوالحقمقةأدوكمناولكانيوسابيوساْنويبدو،بهيعتد

نإ،اتجاهأيقيقاطعةوكيرمحيرةالإنجيليينبخصوعىمعلوماتهأنلسبببالغباءنعته

بأعرين:الاعترافإلىبنايدفعبكلامهيعتدلاوهنيعتدمنبينالتخبطهذا

الفموض.منواحدةدرجةعلىتكنلمبالإنجيليينالآباءعلاقةأن:الأول

يكونوالموكيرهموبوليكاربوسواكفاطيوسالرومانيوأكليمندسبابياسأن:الثاني

بهذ3الإيمانيقبللمإيرينيوسوأنلوقا(.قصة)وهو،ماوكيونبهيؤمنكانبمايعترفون

سقطالإنجيلفيهيكماالمقدمةببقاءأنهويبدو،إنجيلأنهاأساسعلىإلاذلكبعدالقصة

الكنيسة.جماعاتضمنحزبهوصار،عليهماركيونتحفظ

معهتتعاملفهي،لوقا!حالتعاملفيالمختلفةكلمتهااللاهوتلِةللدراساتتبقىهذاومح

والفحعل،والدهاهحاللثاثعدبينالتعييزوتحاول،الآخرينالإنجيليينعنمغتلفةيطريقة

وأن،الرسلأحديكتبهلملوقاإنجيلبأنتؤمنداخلهافي،لأنها،واليونانيالعبرانيبين

27.مىالمسكينهـتالأبلملرفاإنجيلشرح-1
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لوالاياقيالسريانالةالنسخةففي،الكنائسبعضأخرتهفقد،قصةيكتبأنهأعلنكاتبه

!ىالرسلمنكتابهاأنيعتقدالتيالأسفاروضعإلىالميلعنناتجوهذا.الأربعةآخر

تلامي!منليعىلوقمابأنعملياًتقليداًأيدينابينيضعوهذا.)1(الترتيبفيوأولاًبعضها

ا!اقي.المسيح

كتابفيالأربعةالأناجيليوحدأنتاتيانحاولوالتأيخرالتقديمبينللحيرةوتفادياً

الإضافةبابلتغلقالموواتوريقائمهَكُتبت"الدياطسرون"علىالخلافواثرواحد،

اكقائعمةتللفعلىالتعديلاستمرإذاعلي!ا،الإجماعوقو3منيقينعلىولسنا،والحذف

الإنجيئدينأسماءعلىاللائحةبهذهاليومالتقليديونيحتجواذ،الرابعالقرننهايةحتى

سوكىليمتففيتالثانيالقرننهايةعندقائماًكانماإلاتسجلل!أنهاينعسونالأربعة

كما-قرنمنأكثرإلىتاخرهاأنكمالوقا،إلىالإنجيلنسبةعلىالتقليدلدعولىترديد

التمار!خية.حجيتهايفقدهاالإنجيلكتابةوقتعن-يبدو

كيراللوقاالإنجيلنسبةعلىالبرهنةفيإليكسيقتالتيالأدلةتصبحهذاضوءوفي

أثوتالتيوالبيئ!،الإنجيلفيهاكتبالتيالطْروفمعرفةالضروريمنويصبح،كافية

هلنحو:منأسثلةبطرحالإنتباهضرفالتقليديونويحاولى.بهوالإعتراف،تكوينهعلى

معاً؟وطبيبأمصوواًكانأمطبيباً،أممصوواًلوقاكان

التعرفهحاولةإلىبكننصرفأنوالأجدر،ذلكعلىنجيبكأنإلىحاجةفيولست

وعلىالإَ!6الإمكانويعدلمذلكأن-ويبدو،الإمكانفيذلككانإنالكاتبهصادرعلى

!حعدهووه!م!ود!!،الال!فولةقصصمداونيالمصادوتل!بيقمنأننخمنكالسابقينسنظلهذا

ذلك.ك!يو،وص!امعاً،ثسثماأو،لمتىأومرقصمعفيهأاشتركوأخوى.اختفىالذ!)أكاا(

تعالى!النهشاءإلظقأدم!حتْنبالمو!ولحهدفابدراسةأقومبأنأعدكولكني

عد!دإ!بىج!!ألْهإ!بوفي!أت!ث!يرالكات!محنهاوأ!لناستخدههاالتيالطريقةأنشكل!

ألْيا!ناأال!بو!يثهمالىيالدوا!يالم!اال!رك!ف!!ني!ص!لمللأنس!لكنةدو،المحط!من

لوقا(إنجملأقاد!الكظ!يةفألمعاردأنر؟-6
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أكثركانتأخركطمصادرعلىالتفوقبقصددقي!فرؤإد!لوقااحتاجووبثماثيونانيةكانت

قصةأنإذ،المعروفينالإفجيليينأحد3هساعديلتع!امالآغلل!فماولكثه،؟لشهرةشيوعاَ

،الأساسمنلهايتعرضالمويوحنامرقحىأنكثما،متىث!عنمهاالم!تلفةبدتلديهالميلاد

لغتهوأنمثقفاً!أكانأنهمقدهتهوتتبت.مرقصإنجيلمنعمياغةأحسنترجمتهأنكما

دائرةمحررويرلىكما-الجديدالعهدفييدانيهالاواضحةأدبيةعمبغةلهااليونانية

الترجماتكانتوان.العبرانيينإلىوالرسالةبولدوكتاباتسولى-الكتابيةالمعارف

فهموصعوبةبركاكةنشعرؤلنال!إذذلك.عكمع!تظهر-أيديناتحتالتي-العربية

.اليومإلىالعربيةبولسرسائلترجمات

ليكتبيكنلمبولسفإنبوللى،كتاباتلوقاإنجيلمصادربيننضعأنيلزمناولا

وقفماأخرحع!عبالمسيحقصةيسجلالإنجيلأنوالإنجيلالرسالةبينوالفرق،أناجيل

وتُبْني.القصةهذهقيأكثرأوحدثٍمغزلىتشرعالرسالةبينماأخبار،منالكاتبعليه

بينجمعقدالراب!الإنجيلوستجد.الحدثهذاتحليلعلىفيهاالروحيةالتوجيهات

إليهوصلماأرقىبهذاويعتبر.المسيحبحقيقةووبطهاالأحداثوتحليل،الأدبيالأسلوب

والإنجيل،الرسالةبينأو،والقصة3العقيدبينالارتباطبإظهارالتطوومنالإنجيليون

اليهود.بأسفارالقصةوبطحاولمتىبينما

أهلمنلِكونواأنالرسائلكاتبويقتربالأدباء،طائفةإلىالإنجيليونينتميوبينما

فكاتب،والإنجيلالرسالةبينتقارنعندمابسهولةتلحظطماومعذا،النظر،الفكو

فيساأحاسيسةتلملكوقدتبالأدبشغوفاًكانعصرهأدباءممنكثيرينكشأنالثالثالإنجيل

كانتالتي،المذكراتالوثائقدواسةفينفسةفأقحم،وجمالسحرمنإبخلأالمسيحقح!عة

فىـقدتلاقتوغبقهفيذلكور!يهودةتباعاًعليهترداستثرتالتيوتلك،يديهتحت

واليهودك!اليونانيواتجهتوالفكريةالأدبيةالإوادةواتحدت،شاوليدعىللفلسفةثعحب

والكافرينالمؤلمنينوتائقبينيجمعالذيالتفسيرفظهرواحد،مدفإلىطاقتهمابكل

لمغزلىحولالرأيلولد!وشاوكةلتدقيقشىءكللوق.تتلهثمذاولباليهودثسنبالسي!
.-.ط

ادعواسنلسانعلىليصيرالمسلعمأعداءلسانعلىلمنبالصلبالقولنقلوقد،المسيحكحلب
-سا
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الأ!ميةمتفاوتةوثائقعلىلوقاحصلالقلوبةالمعلومةهذهإلىوبالإضافة،أتباعهأنهم

نسبهت!عجيلإلى!حوإنما،فحسبالمسيححواراتهذاكلمنيسجلولم،والصحة

أ!لا+آدمإلىانتهيتوقفوبلا.متىإنجيلعنتفاععيلهفييختلفطويلاًطريقاًسالكاً

ثانبأنهيطثعباليونانيالأل!يبثعذاكتبغاالتيالقصةبالأحرلىأوالإنجيلأيؤ؟الذي

مفرداتالبوالثراءالتنحوهذا.الثلاثةالإنجيليينمنأكثرالجوانبمتعددةشخصية

وبينماعصر!.فيالفكريةالمالستوياتبأعلىواختلاطه،الواسعاطًلاعهعلىدليل،لغته

حذفقداسثأنقلفاإذاإل!نفسهعنيعلنلاأنهإل!،كتاباتهكلفيظاهرالمتميزأسلوب

إلاَخرينالإنجيليينحولالمثعكوكانتابتهمالذينفمعظم،ذلكو!ح،المقدمةمنعمدعن

أناسبأقلامكتبتالأخرلىالأناجيلأنيبد،فيماوالسببلوقا،حولشكوكهمتلاشت

بأمرين:نعتهمعلىالتقليديصر

.عبرانيونأنهم:الأول

.عيانشهودأنهم:الثاني

أماكنوفيالمسي!ر،لغةبغيركتبتالتيالأناجيلحالمعيتفقانلاالاَمرانوهذان

المسي!!تلاميذبينال!إم!وتيينمعظميضعةفلالوقاوأما،المسيحعصرعن3بعيدوأوقات

كافوامنعننادلىمجرد-بنفسهيدرفناكما-موبل،للمسيحالعيانشهودبينولا

شيء.عل!تأت!يل!لتعخصهأوصفتهعل!الاعتراضالصجعلمما،للمسيحوشهوداًمعاينين

!مإ!احاًأكنَروأحياناًالإيمافالةالمعرفيةهؤ!لاته!قالفترة3ثيذفيالسؤالاستمروان

للإن!الي!.كتابتهعد!أوكتابت!علىالل!رهنةمحاولة

وحازواطو!مقةن!نع!لععنكواأنسبلَ!أخرينمناال!الع!ةعل!قدارتههنراثمقاًذلكفييكنلموإذ

ترويجفيأ!دسأدلي!نتاوفيئمميائل!عا!!كحا!طإو؟لوهـشالجأ،وإلالساثعيقالقاهـئينإعجال!

!نتالإلع!االال!!ليوالسال!س!ا!م!اد!زقم!،أيفم!ةأ!فامحظمعالت!أعلك!الكثيروأظفو"قح!ته

نأ!واجلماَهمحت!اتفيمنهثمَةالإ!برأط!و،إفطصققديكع!أ!ؤلفاتهيدعمأنالعح!ولْفلى

بال!قةأقوأنم!محلى!طسا!ىو!و،بهوألْأعقزأزل!هلل!،إعلاقالبيتوأنيىلاوثعوبدعم!،تحظى

يتناولىباعتباو!أي!كط!انلمفي!سيفوصةفبرأن!الوأليح!ع!إًتب!االافتاولوق!اي!فنتطكمالت!
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وانمالوقا،فعلمحمابينهاويقاونرواياتيج!لافهوثقرائهآَمحينأمامعاثلةأحداثاً

بلأنت!كنتكماكتاباتيبح!عددخائفاًأكنلمأننيوالواقع)1:بعينه3يرامايسبم-

أعينأمامماثلةتزاللاالحوادثأغلبكانتإؤأنفسهمللأباطرةكتبيقدمتلقدبالعكلى

ظنييخبفلمولذلكةكتاباتيفيالمحعدتلعتموخياَكنتأننيسنواثتاًكنتلأنني،انناس

(()1(كتبتماصدقعلىلت!هادتهمتوقعفي

ووبما،الإمبراطوويةأوجاءفيرواجهيفعمنكتابصحةعلىالإمبراطورتوقيحكانلقد

أحدإلىقصتهبإرس!الاكتفىشهرتهولايوسيفوسدرجةيب!أ!لمالى؟نجيلثاتبلأن

عنتقريراًيكتبأنلوقااختارفقد!الموفراختلافبسببذلكولعلثالمحليينالحكام

الأباطرةأعرماليسجلأنيوسيفوصاعتاربينثماثالحكاملدك!فيهمرغوبغيرشخص3حيا

يرعاهيزللمنهجوثذا،أضرلى3تاوولماضيهم3،تعارلحاضرهمالمدحويكيلأنافلسفم.

العصوو.كلفيالسلطانأصحاب

الذينالقوموفيتصناعتهرفي،الثالثالإنجيلكاتبشخصيهفياللاثحوتيينأختلافوعح

إليه،إنجيلهأخيراًأوتقريرهأوقح!تهر!ىالذيالعزيزوفيتأليفهتاريخوفي،مينهمكتب

له:بالنسبةمامتيننقطتينعل!يتفقونإن!مإلا

المسيح.تلاسيذسنليلىأنه:الأولى

اليونانية.باللغةإنجيلهحروأنه:والثانية

المسيحية،هعدرفيالأناجيلكتابةطريقةعلىالصْوءلتلقىالإنجيلافتتاحيةوقألَي

:أنالمؤلفيقروإؤ،الطريقة3هذعلىهلاحظةهنأكثرلناولتقدم

3.س!بقوقدكثيرين+

خدمته.فيوكانواالمسيحعاينواالذينصنتسلمهامعنومالتعلىبناءًقدمت!كتبوأفه+

الأخزلى+الأناجيلفيش!ككوبهيذا،السابقونكتبهل!ابينمنالدقةيتحرقيجاتوأنة!

.هعليهيتتلمذولمالمسيحيرلموأنه+

3:01/9ساليوءلر!الكنسةتارت1َ
.-س.--ط
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ثاوفيللس.إلىشخصيةوسالةيسجلوأنه+

وإمكالْياتظووفهقلديهيتوفرحدمعبماالتوال!علىالرسالةهذهيكتبوأنه+

الكتابة9

أكملعل!ثاوفيلدمىإلىمعلوماتهتصلأنوغبتهسولىلشيءل!العملبهذايقوموأنه+

وجه.

أنا!راحةيقرربلى،القدسىالروحمقمسوقأوملهمأنهالمقدمةهذهفيلوقايدعولم

بقفقيق،شيءكلىتتبححيث،السابقونتركهماعلىالواسعلا!عهثمرةجاءتمعلوماته

لمأنهمعذامنواضحاًويبدو.بتدقيقعصرهلأمملالمعلومةمصادوهبينمنيكتبهماوتخير

كلفيالأدبأملكشأنوانماالسينيالمسيحبهاجاءالتيكتلكبشارةيؤلفأنهيعتقديكن

هوه!مبقراءمنوأحدأقاوئأنقللمإنطائفةشغفبهايثيرقصةتأليفإلىسعىعصر

قيمالا!ثعرةكالربص!رةي!نعككماهذاو!االأخباو،تلَبحفيدقتهعنيتحدثفراح،ثاوفيلدمى

نإبل!ذلل!.بعديقيقبكلكتبالذي!وحناوحتىبل،كذلكمتىووبما،مرقصإنجيل

كتبتلوالمالع!الحمعجزاتأنإنجيلهفيسجلعندماقصدودونالآخرمعوشككيوحنا

.يد!عالمكتوبلنالعالمفإن3راحد3واحد

القص!ىبينالمقارنةنظريةشيو3وافعحيغلىدليلاًكانالدقةعنلوقاحديثأنعلى

أد!!اوأخولىقمعةبينتفصلالتيالمقايي!ىواخقلاف،بعضعلىبعضهاوتفضيل،المختلفة

استالمعاد4علإترتبهما،المقبولوكيوانقبول!ولطالمسيحيةالمجعوعاتاختلافإلى

منواضعكالوعدداستبعدتاليةصرحلةوفيالآضر،البعفىحسابعلىالكتاباتبعض

ألاَباءرس!ائلهنيدوالعال!الكاملةالقصمىمنوالكثيو!أالجزل!الةا!حىكلشاصلةالكتابات

.المجموعاتأوالأفرادإلىالمتجهةتلكسواء

ا!بل!المةدتْقافقفكلية!د!جوا!عانوا!لالىأتل!الح!!الناشئةالكنيس!أفرادأنويبد،

فخوجتفكو!ة!،لاأدبية!يتثفاءال!هوي!منط!لم،الإنت!قال!الف،التساؤلإت!3كثو

لبلر!صا!ده!لعنها،الكثالراسعتبعأدالمتدضل!!الىعل!ال!عَ!وأوالأناجيل!تمجعو!

اسعلثا-يك!نوقمد!الاَلتالموجودالإن!اللىوثعي،قحستهلينجؤالجدلساع!عنالتشلبسإلى
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الكنيسةعنالبداياتإليهمتحملالتيالوثيقة)امو،مرقصإنجيلأنبحسبانهمخطأعلى

بهاعاغواالتياللاهوتيهَومفهوماتهمللرسلالأولىوالإنطباعات.المسيحلرؤيةالأولى

،الكتاباتمنمجعموعةإطاوفيخرجقدالإنجيلثسذاأنإلىالدراساتتشيرإذ((.)1(إيمانهم

،للمعجزاتواستيعاباَتنظيماً،أكثرأسلوباًأوقىأخرلىمجموعةخروجإلىالطريقمهدت

منمختلفةأشكالإًبعدفيماالتحولهذافرفى3،جديدكتاباتبظهورالحالتغيرواذ

هؤلإءوبففمل،الصغرلىأسيافيمنتشرةكانتمسيحيةمجموعا!حياةعلىوالثقافةالفكر

علىالمسيحيةالمجموعا!بعضواستندت،والشرقالغربفيالتبشيرعمليةنشطت

علىتحفظالذيلوقاإنجيلعلىوأخرلى،بابياسبهعرفناالذي"متى"غيرمتىا())إنجيلى

لوقا،إنجيلعلىالكنيسةمعاتفاقهمنماركيونموقفاستنبطناوقد،ماركيونتسميته

بمقدمةالإنجيلانفرادأنكير،الإنجيلتفاعيلحولي!كونأنمنمنامىلافالخلاف

وخصومهماركيونيكنولم،ا!لافموضحلنايوضحالاَنفيهالكنيسةمعتقدخلافتؤكد

اسمهسجلىلوقاأنتماماًوالواضح،اهتمامدونالمقدمةهذهعليهماتمرحتىالسذاجةمن

اسمههيسجلأندونثاوفيلدسبمكانةعزيزإلىيكتبأناللائقكيرمن!ةنهفيها

المسيحيةنواةعنهانتجالمعلوهاتمنمتشابهةحلقةالثلاثةالقصصشكلتالنهايةوفي

علىتجبلم)2(الأناجيلمم!ذهأنالثانيالقرنمنتصففيالآباءرألىلماثم،الآنالمعروفة

السابقونتركهمايسجلإنجيلإخراجفكرةظهرتالمسيحلت!خصحولالمتزايدةالأسئلة

هذدصاحبحقيقةعنإجابةالوقتنفلىفيويقدم،وتعاليموأحداثمعجزاتمن

القصص!كاتبيبيقمنالوحيدثعوكانكاتبهأنويبد،.الرابعالإنجيلفخرجالمعجؤات

القصح!فيالمعهودللأسوبتكرارًايكنلمولهذاثقصةوليلىإنجيلاًيكتبأنهأدركالذي

السابقة.

منالمقدسوغيرالمقدسحولالمسيحيةالمجموعاتبينالمبكرالشقاقتاتيانلاحظوقد

2هـ2المصكينمفالأب/هرقصالقديسبحسبالإنجيل-ا

هناومن،للاْحداثالزمنىتسلسلهمناسبةوبعدمهرقص،حذفهبماتماماأحستقدالكنيحةهذدوكانت-2

3هـ5(مرقص)إكيلالمقدسلل!بالحديثالتفسر(البديةالقصرةالأصابع3j)كنيةعليةأطلقت

http://kotob.has.it



13--هـ

!%أحمع!ثحاعكل!معملىولكن!،احدتإنجيا!علىالمجموعاتث!ذهافتلفتلوفت!مذو،الأسفار

طقتأ!عحه/ل!تاتتفىحاوتالمستمرالتدافههذاعاصر!هاذ.فارحونلديهمبثماحزبكل
صا"مه

!عع!!م!افشحكل!يجابه!اخمحاولاتةكلفشلتوحينعليها!اوالْخارجينالكنيسةبين

العْربيين*الآباءمنو-ضيوهإِيرِييولمرإليهاتجهالذيالأ!صراوعالمفيالتحدهيقعنبعيداً

!كع!جو!ت!أهـيلىهعهيثف!!لمفيطوخاثهعةالأناجيلبينللخلافحداًيضحأنتاتيانأواد

كتا!فيالأرب!هالأناجيليبدمججذووهامنالتكراوملت!كلةحلفيرغبكعا،النسب

ل!--بال!تث!ذ!شكلكانكال!ن!وك!لاكناوان"الدياطسرونا(أنمجزوبالفعلواحد!أ

،:وكةثالكنيمةءآبأنويبدو،الإَن3الموجودالأربعةالأناجيلمحلسيحلكانأنهالمؤكد

ععرالفيةافخ!نواوالفكراالنفوذ!حتباينةمسيحيةلمجموعاتوؤساءزالوال!نفسهالوقت

المسيحيهأسجموعاال!ااهـبعخىإصأمامالأناجيلوبقيت،تاتيانجهودفضاعتالجديد،

أناجيل.أربعةاليومهيكما

طاقتهبكلتصدلىالذكب،إِيرِينْيُوسىه!وتاتيانمشر!علىوالتعودالعصيانرائدوكان

الأ!بحا!ج!اتسو!توجدهل!كماأنهليونإلىإؤميرمنيرددوواحللدياطسرون،

المإهـأترويمةاللائحةوفنصتاثمول!نالأوبعة.الأناجيلسوك!توجدل!كذلك؟الرئيسية

.!ال!ثعوقيوأتال!اعهتاتمبنالقدلِلعىلرأيتاصاًولعتجاثملةالمقددر،السرلهذامطابقة

لائقةدرجلآعلىمقد!ع!!تابلإحْراجأجه!دأوتن!لععيقترتيبللكنيالسةيتيسرلموممكذا

الآ!ركأق!إلة!ا!نه!كلليالود!بالتمتمابعالأوص!ةالإنحيليم!نفظابو،والتلْظيمالتنسيقهن

!!اق!ءال!ع!صمم!كواووالف!ىْ-!اا!جهوع!إتعجؤحدإلىالأ!روصللقدب!

!كا(/ف؟\(!،لوف!لم!إفثليوهـأل!تهوححتاتى.!النفمرق!إنجيلعنالاستغناءمقدورثما

فكالتصسبطني!!ا!ق!!قلمأل!لة8!نىو!!!إ!خه!االأرالعةالأنا!يلصياغةبإمكانها

جمم!ا،!الإنمأبإ(11!موحا3واحفكلفة!ل،الأ!ال!و!ل!ير.!فاولْأ،الأولعلفى(())متىالس

إمحلئه!بن.االمسيحعلىنزلكتابعنوانعلىدلالة

.قوالوه!تلي!ادتهأنركمعنهالتخنياتحتطيعولمحع!أولإَ،كتبقدهوقتىأن!دىدليا!وهتأ-أ
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الأربعةالأناجيلبينالإختلاففأبقى،ذاتهفيباطلاًالباطليجعلأنإلاالفهلِأبىولكن

حقاًالقرآلْيالحقيكونأن-بَخت"حكعمتهاقتمضتوإذا!ف!:؟!لامأنهايعتقدمنكلعلىحجه

ذاته،عنخاوجةًلإبطالهبراثمينإلىالباطليحقياجلاأنكتلفحكلمق!اققضت!اتثفي

تعالىثالفهكلاموليلس!سصؤونيؤأنهمإلىالأناجببلهـئ!ثدلقنبهلوقاساتدلة"شأبفى

أيديهم.فيليسوبماأيدكحمتحتبماالإنجيكأئيلعلىالحجهتقاموثحكتا

أنزلوقدكانوا،منكائناًالبشرإلىنسبتهايصحلاالسماويةالكتبأنبداهةوالمعووف

جميعاًعليهممحمدعلىالكويموالقرآنعيسىعلىوالإنجيل!وس!علر3التووا!ثالند

يوزعوندتئواماالئصارلىولكن،نجبئنالفهإلىالكتبهذهلْسبتوقد،والس!مالص!د

المسيحية،فجرمنذالأسئلةمنالعديدالتصرفمم!ذاأثاروقدالبثترتمحلىأناجيلئهم

وقد،الأسئلةلتلكمقنعةإجاباتعنيبحثونالعصوركافةف!اللاكحوترجاللىفانبر

والهرأطقةالهرطقةعلىالمتواصلةولعناتهم،المختلفةوآراؤهمة3المتعددإجاباتهمشكئت

.!أجمعونالنصاركطبهيتعلقكنسياًتقليفاًنالأحبمنالكثيرفي

http://kotob.has.it



الخام!للالفصل

الحئلالل!التقليدف!الوأبمأ؟فجببلكاقب

أنا-،+الأخلاة3ثستبمثلوأنايعذبنيربيتركىممل:أنسيحيصديقيليئقالى3لرذات

أغلثر..ولاأكذبل!أنيكماالنادر..هقأحد!إيذاءفيأتسببلاحالى..في-ترانيكعا

ذلك.كلعلىيثيبنيسوفربنابالتأكيدبأحد..مكروهاًأفعللمإنني

حاسبكوبماولعكن...عبادهحقفيارتكبتهاذنوبعلع!ربكيحاسبكل!قد:لةقلت

ضِ!..حقهفيارتكبتهذنبعلى

قينيسجلالعمربهامتدوو((اللهرسول))حبيبشيدبنأسامةأنأُخْبرناأننالنفترض

نصدقكلثافهل-الكريمالقرآنمنهختلفةنسفغالهجريالثافيالقرننهايةأوبداية

بذلك+آباؤكمأخبركملوستصدقإنكنتم..بالطبع:قالذلك؟

فقد،عندهمبالفعلحدثماهوعندنانفترضهفعاصحيحاً،صدلِقيقالهمايكونقد

الرابعِالإنجيلالمسيحنهايةأوبدايةمنقرنبعدألف"الحبيب"يوحناأنالآباءعنتواتر

فعلاَعوالرابعالإنجيلكاتبفهل.المسيحلاهوتمنتنالواحتهرطقاتبهليدحض

عشر؟ألاثنيالرسلأحديوحنا

لصعوبةل!؟الماضيةالقرونمدلىعلىا*هوؤفيالباحثينأربكالبسيطالسؤالمذا

نأتدركأنالنكباتأنكىفمن،نتائجمنالإجابةهذهعلىيترتبلماولكنعليهالإجابة

خسوتأنكتعلمأنالدواهيأقسىومن.محالةل!بكواقعالعذابوأن،عقيدتكفيخدعت

إليها.الذمابوشكعلىوأنت3الآخر

الرابع.الإنجيلحولىالأسئلةبعفىبخاطريتجولماكثيراً

3؟بعدإنجيلاَتقبللمولاذا.قبلهكتببماالكنيسةلَكدفلملماذا

اتجلا؟المسيحنهايةأوبدايةهققرن!كتم!!ق!قملقةلماذأ

ثلاثة؟أوجيلينعنهأضغفتإنجاللإدحاجقهاهدك!وما

علىللإجابةتصديهمأثناءوالأسرار"الحكم)1إظهارالإنجيلوثراعلمفسرك!يطيل!وبعا
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فيالطائرالنسرهوويوحنا،بابهفيفريدعالم-نظرهمفي-نننجيلق6.الأ!فلة3ثحذهنَ!

بلالجديد،العهدي!سفوأثمنميالمسيحيينمئللكثيوصنبلنسبةيبرحنا3وبالمارالسماء.

العقل،يغذيالذيالسفر-لباوكليبالنسبة-فهيا!جديد،العهدأقداسقدس!طي

النفدو.إليهوتدمقويحالقلبويع!لأ

تفصيلاًأكثرمعلوماتفيقدم،الإنجيليينمنغيرهمنأكتربيوحناالتقليديفتموله!ا

صاحبالصيادؤبديفوالده،بوالدتهوالبعضبوالدهتت!ل!3ـالمعلوماتمذبعخى-عنه

قيالسرعلىيدلمماأخراءصيادينويقتني)طبرية(جفيسارت3بحيوفيلدسيدهوكب

مىْعرفوهإنهمالنعماولىو!قول،يوحنابشارةفياسمهايذكرلا))سالومة((ووالدتهحألةأ1(

لعطابقة:خلا!

مأومريمالمجدليةمريمبينهنَبعيدمنينظرننسالحاأيضا1)وكانت15:04موقص-

1(.وسالومةويوسيالصغيريطقوب

oak:27ومتى- g ooتبعنقدكىوهنبعيدمنينظرنكثيراتنساءهناك))وكانت

ؤبدي((ابنيوأمويوسييعقؤبأمومريمالمجدليةمريموبينهنَ.يخدهنهالجليلهنيسوم

خالةللتقليدطقاَومي،زبد!ابنيأمه!النصينمقارنةمنيتضى!كداس!لومها(11ف

الربأم-هريمأختميسلومةأنالتقليدفي))المعروف:المسكينمتىالأبيقولتائسيح

(1)2(الربخالةابنبالتبعيةيُعتبرفيو!نا-

كليشكلنلاالمعدوداتإذواحداً،احتمالإًيقدملاهتىوفيمرقصفيالنصأنغيو

النصينفيالأسماءحصووعدمهكثيراتبينمن!نلملبعيد،منينظونكناللائيالنسوة

زب!!.ابنيأمنفسهاهيسلوسةبأنلِفمالاستنتاج

التقليدف!!صو،تةيوثغا)ثقاب

بص!انهتميزلأثه((الحبيب"يوحنابلقبوقدحنًان()النهمعناهعبرياسميوحنا

.أولادهوصغرزبديصحهَلفععفهذايكونأنويمكق2.،91:امرثص.!

(01"المسيربالربالصرىويقكلد92عىالمسكينث!فللابالمدخل-
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وبالإضافة،المسيحيحبهكانالذيبالتلميذاشتهرأنهلدرجة،المسيحلدلىخاصةومحبة

ومنها:الكنسيالتقليدتناقلهاالتيالألقابمنبالعديداشتهو((الحبيبيوحنا)1لقبهإلى

الرعد((و))ابنيسو3((يحبهالذي))التلعيذو!»البتول))يوحناو))اللاموتي"

((المحبة))رسولو((الأعاليفيالطائرو))الندسر

أورشليمقاسىالذي،الجديدةوالأرض،الجديدةبالسماءالمبشرالجديد،العهد"رائيو

وعاشها((الأبديةالحياةوعاين،السهاويالعرشىونظر،وعرضاًطولاًالجديدة

نسراًقدميةتحتويجعلونامرأةكوجهوديعهادئبوجهدائماًالتقللِدفييوحناويُرسم

فيثحووالذي،المتحفظةالوديعةشغصيتهعنللتعبيركلمحاولةالمراسشديدالبصرحاد

تبهركقدالتقليديةالكنائسفيالفوافذؤجاجوعلى)1(كيرةملتهبجسورالوقتنفس

البشيرلِنإلىلترمزالعرشى)2(حولالرائييوحناشاهدهاالتيالأربعةالحيواناتصور

العتيق:النمشيدهذا"الإلهيالقداس)1فيترددالكنيسةفإنللتقليدوطبقاً((الأربعة

كالعجلوهاتفين..)كالنسر(مترنمينالظفروبتسبيح

0)3(..كالملاكوقائلين.كالأسد.وصارخين

نأيستطيعالذيالوحيدالكائنعوالنسرأن)1ذلكفيباوكلييذكرهاالتيالحكمومن

بينويوحناالعلاء،إلىطريقهيشقوهو،الساطحالشمسوهجإلىمفتوحتينبعينينيتطلع

علىعينيهيفتحأن،الثاقبةبنظرته4اسد*طالذيالوحيدهوالجديدالعهدكتابكافة

)"(البر((شمدونورفيسعتهعا،

الكنيسةتسلمتفقد،الأناجيلووحد-العقيدةلصحتاحارساًالتقليديصبرثعناو!من

تلعميذرثعوم(215-)015السكندوياكليثمنددرالقديد!منبدءاًالكلنيمسةآباءسنالقبطية

منهتسلمتم091سنةعليهاخلفهوقدلبالإسكندويةاللاموتية%ئفولع!ةلطلىبنتيفودلى

2هـ9ألمصكعينم!الأجم!اهدخ!-ا

!؟4ا!ؤياصعثْو!2

.ام869النورمطبعة13هـالحرفجرجسماردي!.رهبنةفْ!ريب،قعلع!()قواءؤحاالوإ!ي!-!

ا،!ع!9!بافى!ل!-!
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"وفي.القيصريليوسابيوسالكنيسةتاريخكتابطريقعنوصلناالذيال!امالتسجيلهذا

يديرأسيافيحيأيزاللايحبهيسو3كانالذيوالإنجيليالرسوليوحناكانالوقتذلك

قدكانحيث"دوميتيانااموتبعدالجزيرةفيمنفاهمنعادقدكانإذ،الإقليمذلكثنائس

))سفرالربيومبرؤياتمتعحيثبطمدمىجزيرةإلىونفي،الإمبراطورثعذاعهدالبضذب

العامفيانتقلإنه:جيرومويقولتنيح.حتىمنفاهفيبقيأنهيعتقدمنومنهمالرؤيا((

ومعنىللميلاد،الثانيالقرنفيأكثرأوعامينعاشىقديكونوبذلك،الربصعودبعد68

أنهالبعضويركط.بقليل)المسيح(منأصغركانحيثعامالمائةيقربماإلىعاشىأنههذا

-)17تراجانحكمفيم89سنةحواليتنيح 9A،)1()منالجديدالجيلعاصروقدام

نأأرادلقد،الرسلبعدماوعصرالرسوليالعصربينالوعلحلقةهوفكان،المسيحيين

الأفكاربعفىتسللمنالكنيسةلِحفظوأنالمسياشخصعنالنهائيهَالرل!وليةالكلمةيقدم

(t).الخاطئة

كلاطيةأهلإلىالرسالةتفسيرهفيجيروميحكيكنيستهلأبناءالغاليةنصائحهوحود

أولادييا:بالكلماتلينطقالمنبرإلىبهويذهبونأذوعهمعلى"يحملونهكانواتلاميذهأن

مأأعملوأوسواءا)3(ايكفيكمف!ذاوحدهابهاعملتمإذاالربوعيةهذهبعضاً.ب!عضكمأحبوا

وجودهم.حقيقةالتاويخيسجلأندونوأستاذهمالتلاميذاختفىفقديعملوالم

ا؟نجيلىكقاقي!،1ءالد!أفم

الذيالسببحو!اختلفواالإنجيلكاتبهويوحناأنلحىالتقليدأهلاتفقأنبعد

ثعنأكثرهناك.الكتابةعنعازفاًسنةسبعينمنأكثرمكثأنهوذموصاًذلكإلىددعه

منها:نظريةمنوأكثروأي

المسيحيةعنالدفاعنظرية-ا

محةالدفاغهوكاقيوحناإنجيلكتابةمنالقصدأنالقداهىالاَبا،بعفىوأك!فق!

\!ص!أبهلظييعئربتادرء!ا!اقمصيوحناكحبالإنجيل-1

21ص!ابأ!بق-2

هـ12اببقال!ط-3
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حيثالعصر.ذلكفيواليونانالصغرلىآسيافيانتلشرتالتيالهرطقاتضدالمسيحية

فلم،المسيحببشريةالقولوأسهاوعلى.والهرطقاتالبدلحمنالعديدالكنيسةجابهت

جعاعتين:يهاجمأنهلوحظوقد.الرابعالإنجيليدونفووهمنقامحتىيوحنايلبث

.المعمدانيوحناتلالميذ:رالثانيةاليهود.:الأ،لىالجماعة

فيتأتي))الكلمة((لاثعوتفيآواءهأنلوحظكما.المسيحلاهوتينكرالجماعتينوكلا

يأخذأنباستحالةهؤلاءنادلىإذالدوناتستمثلالغنوسيةالحركاتبعضمواجهة

)1(نظره!فيشز3المادلأنحقيقياًجسداًالإلهَيالكلمة

الكنيسة.بناءنظرية-2

ألإنجيل.فيهكتبالذيوالعصرالظروف!حذشجاوبأمور3عديتطلبكانالبناءوهذا

تعمسكترأثوثحذا،!يلينيةلغةفيالإنجيليفسرأنأرادالإنجيليأنهو:الأولاةمرا

كتابهقيدووتشارللعىالعالموضوحبكلعنهمحبروقد،طويلةعصورمدلىعلىالكنيسةبه

مثلالهلينيينكتاباتوبينالإفجيلثذابينالتشابهفأبرزالرالمجح((الإنجيل))تفسير

.الإسكندريوفيلووالغنوسيينث!ومدر

كانتفكوةيصححأنعينيةنصبواضعاًإنجيل!كتبقديوحناأنفهو:الثافيال!سرألما

ريعلنأبيهمجدفيأخرلىهرةسري!اًسيرجة!المسيحأنمفادثاالكنيسةفيتغلغلتقد

فينفسهاالكنيسةوجدتوهنانلمميح،1يظهرولمقرنمضىولكن،)2(.بقوةالفههلكوت

الحل.ذلكثسوالرابعالإنجيل،كان!لهاحلٍعنتلبحثواحتماسرعان،ورطة

الأولى.الأناجيلوشرعالتعاليمنظرية-3

بثمعثى،القعليمأجللعنكُتبيوحناإنجيلأنفكرةإلىالنصارلىالمفسنرينبعخسيتجه

نأكاتبهأرادفقد.31(الأناجيلكباقىتاريخياًسوداًوليلسا!خوكط!ي!للأَقلقوهـاَفيءأن!

كتْالويقبلهزالىولاالمححعووعبرساد؟لرأفيثحننه!ل!،إلْطسابقهالفلأال!ح!حمور:أ!ال!!!تاللمف!!،

ص!؟ح!ء!!ج!،يخ!*--إقيأ

د55606-مىعزيزفهيم/الق!!اوْوفيص!ررأ!د!دأك!هلْ!فةأ!ئي!!-!

46؟6،!المسك!!ه!الأ!هلمألد!طَ!!!
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لاالثلاثةوالأناجيلالسفرهذابينعلاقةلاأنهيرونالنقادبعفىكانوانالدارلععينمن

وبعخ!هممتى.دونولوقامرقصعرفيوحناأنبعضهمووألى،بالسلبيةولابالإيجابلِة

علىفتركز،أورلتعليمإلىالجليلمنالمسيح.السلِدبرحلةأشبهالتلاثةالأناجيل))يعتبر

فيهاأقامعديدةمناسباتعنفيتحدتّيوحناإنجيلأما،المقدسةالمدينةإلىالأخير3صعود

ماتالأخيرالفصحليلةوفي،متواليةسنواتثلاثفيالفصحِعيدويذكر،أورشليمفيالمسيح

هوتذكاوهاصارالتيقيامتهببهجةيملأهكلهللعالمجديداَاحتفالاًليقدمالنهحملالمسيح

)1(((المسيحيأئفصحعيد

التكميل.نظرية-4

وألاهوتياًعليهاالمتناخالأموربينالتوفيقهوكانيوحناقصدبأنآخرو!يقطحكدا

أساقفةطلبعلىبناءإنجيلهكتبيوحناالقديععىإنيقولقديمتقليدويوجدتاويخيأ،

الكلآحْريوحناإنام59سنةحوأليالإسكندريأكليمندسالقديسيقول!الصغرلىأسالا

إليهأوحىكماتلاميذهحثهالأخرلىالأناجيلكشفتهاالتيالخاوجيةالحقائقأدركإذ

تفسيراًلهميسجلأنسالوهالخدمةفيولتركاءهتلاميذهكأنروحلِاً؟إنجيلاًليكتبالروح

سفرهسجلإنجيليكلكانوانهذاتاريخياً،الآخرونالإنجيليونفكتبهسبقلمالاثحوتيأ

.)2(الأخرلىالأناجيلمعومتكاملاًمتمايزاًلاهوتياًفكراًليحملالقدسبالروح

ليمىالرسوليوحناالقديسفيهانرلىالأربعةالأناجيل"إن:أكسطيثوسالقديمىويقول

وأكثرأعلىبتعاليمهارتفعالذيبالفسريُمثلالروحيهَمعرفقهجهةمنإستحقاقبعدمٍ

الثلاتةلأن،بالمثلقلوبنارفعهذهبتعاليمه!ارتفاعه،الأخركطالأناجيلالثلاثةهيطْسموا

بلاموتهيم!لّصفي!اأما،إنلم!انمعكماالأرضملمعتولىعل!)الربأمعِتمشواالإنجلمليين

!لالمتاأرسإ!فالها،واللتمشيةالأرفىعننألىفقدالإن!يلىهذاأماقمليلاَ،إل!يتكلموافلم

ال!و!عع!ا!أو!اًإلكونأئرةداوكلىالأرفىالْوئليدمىهوتفعاًوحلقحديث!،افتتأعمنذعلٍمن

2هـ!!!ملط!يعقرفيتادرسالق!كصيوحنابحسبالإنحبيل-ا

2هـ13بالطبق-2
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)1(1(العالمينخلقمَنْإلىأتيحتىالمنظووةكيرالقوا!طغماتوكلالملائكةجيوش!وفوق

أكملهاالتيالأشياءيعنيقليلاًإلاالأرضيةللأمورنظرتهاتفارقلمالثلاثة))الأناجيل!ف

بشراًبصفتهمتحدثواإذجداًقليلاًجاءتفإنهالاهوتهبخصوصأما،الأرضعلىالمسيح

فهوالعليابالحقائقالمبشريوحنا)النسر(هذاالأخير،هذاأما،الأرضعلىمعهيسيرون

التحليقهووانجيله،الطائرالنسرفهو)2(ائعميقا(النورنحوإياهمثبتاًبنظرهحدقالذي

اتكأ"لقدالسماء،إلى،العلىإلىبهميرتقيالذيوالصوفيالروحانيالصعودإنجيل،العالي

يقول.الساميةالإلهيةالأسرارعميمةهناكمنفاغترفالسريالع!ثاءفييسو3صدوعلى

الآب.صدرعلىالمسيحكاستنادالمسيحصدرعلىيستندكانلِوحناإن:أوريجانوس

هناومن(()3(المسيحقلبمنياسرًيرتوييوحناكانماكثيراً!إنه:أكسطينوسويقول

"تأتيهكذاالإبنبالمسيحالاَبالنهكلاقةانكشافسرالمسيحفمومنيوحناإنجيلعمؤَرفقد

كتابةساعةهىفكانت")4(علانيةالآبعنأخبركمبل،بامثالىأيضأأكلمكملاحينس!اعة

الذيالهدفومو،جيروموالقديسالق!يصرييوسابيوسهذاإلىمالوقد(.)ْالإنجيلهذا

هوليكونإنجيلهكتبيوحناالبشعر"إنبقولهعنهوعبرالإسكندريأكليمندساستنتجه

تذكربينماأنهبذلكيعنيوهوالجسد.ميالتيالأولىالثلاثةالأناجيلمقابلفيالروح

ووحيظهريوحناإنجيلفإن،المسيححياةفيالملموسةوالوقائعالحقائقالأخرلىالأناجيل

فإنميلادهتارلِخبعدالمسيحبتاريخمحيلأالأهاهتمتوبينماااشخصيتهويعلن،رسالته

.)6(التاريخقبلماتتبحيوحنا

شرحفيألاَبائيالتقليدفيثابتةعليهايوحناإنجيلوتفوقالأناجيلنحوالنظرةهذه

337هـ36المسكينمىَالأب/المدخل-أ ، r

2هـ2السابق-2

51صى(تعليقوءدّأ.ِقز!خىافيِإ!حإ!-3

1605!نحه---ص

1هـ9،.امح!صأمىلمبثرث9ْ"//اطدخا!ا!د

هـ344ال!بق-6
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تمامأ،متكاملةصحيحةللمسيحصورةالأربعةالأناجيلا)فييجد،نوبهايوحنا،إذجلِل

وعبرتالكنيسةفيهدخلتالذيالكاملاللاهوتصنهجيلَكونالأربعةالأظجيلومن

باستعلانبعدهاخرجت،الداميالإيمانجهادمعطويلةقرونوثلاثةمهيبةمجامحثلاتة

الأناجيلوحدةف!امنةالتوحيديبلاهوتفاالكنيسةفصاوتواللاهوتالناسوتوحدة

وبقائقا.حياتهاكمصدرالكنسِ!ةلكيانضامنةالأربعةالأناجيلوصاوت،الأوبعة

والدينالفلسفةبينالتوفيقنظرية-5

بولمى،ووسائلالثلاثةالأناجيلبينوالاختلافالتعارضىيلحظونالمسيحيونبدألقد

وحول،والفلسفةالدينبينللتوفيقمحاولةأوليعدالذيالرابعالإنجيللظهورمهدمعا

مدينةفيكتبأنهباركليرجحاللاهوتيالتفسيرأوالإنجيلمذافيهاسطرالتيالظروف

العالمفيانتشرتقدالمسيحيةكانتالوقتذلكففيللميلاد،501طمحواليأفعسمى

منيعودوألمأتباعهاومعظم،والسامرةواليهوديةأورشليمعلىوقفأبعدت!دفلم،الوثني

اليونانية.الفلسفةأماملوجهوجهأتقفالمسيحيةوابتدأت،الأمممنبلاليهوو

ثوبفي-باوكليتعبيرحسب-الخالدالمسيحيالحقتقديما*زممنأصبحفقدلذلك

لأنبلالعصرتمقتضياتحسبوالتبديلالتغييرإلىيحتاجالمسيحيةحقلأنليععىجديد،

ذلك:علىمثالاًباركليويعطينا،يلائمهالذيالثوبيلبسأنينبغيالحقهذا

فيها؟يرلىماذا،البش!ارةهذهتناولالعصرذلكفييونانياًأنلنفرض!.متىبمثاوة

حسبوأصلهالمسيخبشخصتتصلاللَيالأنسابمنطويلةسلسلةبهيلتقيماأولإن

كانتمااليونانيةالعقليةولكناليهود.عندلععروفةالأنسابكانتولقدالجسد،

وها!ا.الملكيالنسلمنداردثابنإنهيسو3عقيقرأإنه؟بع!ماذاثمتستسيغها.)1(

آهالفيهايتركزالتيالعنصريةالرموزتلكوعن؟نسبة،عنداردعناليونانيونيعوف

وآساله؟ولملوكههـبأفكاو!؟بهلليغودكحلةوأيخاص؟ولشعبةخاعمةأهة

نأيويدهالذيلليونانييلزم!لىاهنتظر.الملثأ،كالمسيا،يسو3!تالبشارةتتحدثنم

أصشب.ابشجرذاهتمذلكومهء،واللفهَابخصيةنايئيوثحررلرقىإلى!عليبأشلِيفتلم-1
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!هجاهلها؟اليهوديةالأفكارمذهمعمياتفييدخلأنالمسيحيةيعتنق

المسياعنتحدثالنايالنبوكبالرمزيوالأدب،اليهوديالتاويخيدوسأنلهيلزمه!

مسيحياً؟يصبححتىوعلاماته

!!هالَ!م!!الهال!رية!هـذاغيرووسالتالاالمسيحيةقلبإلىللوثعولسهاطريقمناكيوجدألا

!ب!!!!ع!ن!أد!!!يقا!كائ!العالمفيالثقافيألفكرمركؤاليونانيةالعقليةكانتطلقد؟الطويل

انىهـ،ه!اال!ي!!ي،افعقلية،يعتنوالعظي!مالفلسفيلتراثهيتنكرأنلليونافييلزم

المالعطحلِ!!الفلسف!إلىالوحيدا!دخلهذاؤِليكونالعبراني

ثَ!خ!ءايبت؟أ!يإلن!!اننهو!شأوأرفسده.لعقزنةهتسعةبعقليةالمشكليوحناأجابولقد

ا!ع+الوالإثجيلفكانإنمسان.11(عقليةإليهتوصلتحل

قأ!الن!ثىهـدل!الرإبةالإن!اللىظه!ووراع!كمانالت!فيالهل!فحولخممىنظريال!فهذ!

آخر،رأيالإنجيللكاتب

الكاس!:ذكرهكماالغرض"

كفى!الال!إلأكول!ر،إ!و!م!!و!الععقم!الإث!إ!نمفا!هّال!وباختصاوبجلاءالكاتبي!ضح
-*-!مغخ!ء

!ذأ!!!كب!طأك!تا!كالثض؟قطىا،أ!مالمع!صف!صأكفل!وةأ!مو)1،آ!ممى:فيقولالإنجيلثمذاكتبأ!ئه

+1()2(هالنثهابقالميع!حصسوغأنلتؤلمفو؟كتبتفقد3همذوأماتالكتاب

ايفا!أنعال!الدلطو!ق!إ4ِالنهاالنايسيمم!بأنالتاوفثيؤمنأنهوالقح!دأنهناوواضح

يطوهقرإعثمالأو!الإصحاحفيالتجسدقضالةؤكوفالكاتببعد،بذلكآهنواقديكونوالم

ذلك.بعدإصحاحاًبعشرينعليها

النسخفيوذل!!أاليرنانيةفيالكلمةتلكجاءتحي!التؤمنوا(الفعلمنوأضحثعذا

لإحداثتحبالإفجليلأنيعنيومذا)3(الماضيلاالحاضرصيغةفيوالفاتيكانيةالسينائية

و!عللت!الفع!قائمإيبحانتتبيل!يردولمجديداً!إصماناًيقدمفهوفعلاً،قائمغيوإيمان

17هـ16،ابباركلي-ا

!أ،5!:02ش-2

IAصعأ!هلط!؟يع!قو!ب!لْادصسالقصصيوحناكسبالإ!ال!-3
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قامبعدماتذكروافقد،المسيححقيقةإلىبعدتوصلواقديكونوالمالتلاسيذبأنذلكالإنجيل

التيالغمسةوالأهداف،الإنجيلمنالظاهرموهذا.سيقومبأنهأخبرهمقدكانأنه

كالقلىالإنجيلظاهريعجبهلامنومناكثالظاكسرعن3بعيداجتغاداتإلاثميماذكرناثعا

منها:أموراًالظاكسرثذاوواءأنيلحظالذيعزيزفهيم

عدداًتركأنهفييظهروذلك،المسيحليسو3كاملة3حيايكتبأنيقح!دلمالكاتبأن-

3المادأنأيفعاًالقارئويلاحظ،كتابهفييدونهاولميسعصنعهاالتيالاَياتمنضخماً

تحتكانتالتيالمعلوماتمنكبيرةكميةبينمن3منتقا3مادثعيالكاتبيدونفاالتي

الهدفإلىتؤديلأنهاولكن,غيرهامنصحةأكنرلأنهالالهاانتقائهسببويرجع3،يد

التيالمعلوماتكلإن.إليهالناسويقوديبرمنهلكيثعينيهنصبيضعةكانالذيالخاص

.خاصشيءإلىيهدفكانولكنهصحيحةلديهكانت

إلىيحتاجونالذينالكنيسةأعضاءأيضاًعينيهنصبو!حوقدكتابهيكتبكانإنه-

جسدفيأعضاءوأخواالإيمانقبلواالمسيحيينمنجماعةإليهمفالمكتوب،إيمانهمتثبيت

كتابلكنه،وكقى3المجردالحقائ!يذكرنظرياًكتاباًيعتبرلاذلكمحولكنه.المسيح

)1(المتجدمدالحق

فالهدف،أصحاتيقةاعلىالخاصبالهدفالتصريحعنعزيزفهيمالقلع!يتوقفوثحكذا

النه.النثموالمسل!بأنالإيثمالناإلىالتوحيدمنالناس!تحويلموالخاص
-سأ

ا!!ال!!،!!ا!!فحبكم!!ك!!نيب!أنمكل!بمةالغنقلببلأ4أ؟!!

يكتبلمادسوليوحنابأناللاثسوتيةأت!إفا!أضالمعنبعيداًلسيحياًأخبرتلو

فلحوفاصتقئيفيينالباحثينكباوأحىصحتناتشتودو8وجهكفيثارربعاالرابعالإنجيا!

ببساط!كموالوابحالإثجيلكاتبأنتثبتخارجيذَتوأخرك!داخليةأدلةعليكفسير

عشر.ألاثشيالرسلأحدوثموالكعيادثزبدكببنيوحنا

عل!نحرصوسوفثيديكبينلنضعهاالأدلة3ثذجل!ثعلىنع!ملسوفجانبنارسن

فىفىهـفىالجديدالعغدإلىالمدخل-ا

http://kotob.has.it



-147-

محرف!قيوالإخلاعىالأمانةنلتؤمسوفالنهوبعون،نظرم!ملوجهةواضحةصورةتقديم

عليها:نعتمدالتيالمصاوربعضثيوهذه،مذهبهم

ن!تعو305!الأو!الطبعةملطييعقوبتادرصىالقمصيوحنا(بحطسب)الإنجيلا.

باسبورتنججرجسمارالشهيدكنيمسة

الثقاف!داوط/اللاهوقيينمنلمجموع!/المقدسالكتابتفسير2.

الثقا!ة.دار/وآخرونبباويوهبةوليمالكتابيةالمعاوفد!ائرة3.

الجيقءدارلمطزكىعزتترجعمة/يوحنابشارةلتعوح.4

الثقافةداو/طلعععيدإبراهيمالقسالدكتوويوحنابمت!اوةشرح.ه

بإ!بعةم5991الأولىالطعةالمسكينمتىالأل!يوحناالقديد!إنجيلشرح6.

.النطرونوادي-مقارأنباالقديس

القد!معىدارا!وابع!ال!العةتاوفعرو!مىم!ريلعىد!لمتأليفالجديدالعهدإلىالمدخل70

للنشرالحبيبيوحنا

الفب!ة!قالالعمكي!إ!ب!تمحلي!أ!!رإسعلأيو!ناالقديدم!إنجيلىلدفرحالمدخل80

الفطرون،اديمقارأنباأطلهيثعداديرلعبعةأم989الأودى

لال!ولممابعيولع!الكتالالسه/أ)اتاريغوثعوقال!يممرجه!ضىتعت!ل!3ـالمصادوثكافةأقومعلوم

!فيأ!!ي!ق!!ا،نص!و!!-ْ!تررلكاا1!صو!وقد،م3!5-!!4نقيصريا

ر!عهـعفوقىن!،!فةةإلأ!الال!الثلاثةلعال!قب!ث!عوهـعاالق!الأحدالث!خص،كتبضشرةعلى

معلوماء!منعنهئقلمماللقأكدإلاله

تالسلثته!ك!التىالتقلالبوجم!الم!انفو!يةاخصمال!رو!هالأصيمالمصدومذا!نوأفطلاقاَ

ا!ن!يالوابع،كتلطالذكبهوالو!مععولإ(أ)ي!!نأاالق!!لىفإنعصورمعاأولفيالأوقالكنالسة

أ!لةإلىتنق!م!مو!يمأ!ملل!يؤكد!اإعت!تاال!!الألهلةالعش!اه!دمقالكئالسةولدى

لم!ع!د!همم4تحرله!آوتمتمويهد!ىن!ليلقنعو!ع!ا،دإخليةوأخولى!ارجية

ا!خ!،جبال!:د!م!ا!!:,أ

الفي!إ!الد!لص!فيلمالؤحناالغ!صأخاق!يدأ%كح!ى!أالكئالال!%ب!ءشمخ!لمات!!إع!الىبد!نألى
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مقدسةكتبآَباعتباوماتستخدل!هاأناجيلأربعةتمتلكالكنيسةكانتثالثانيالقرننهاية

كللهامقدسةكأسفارواحترامتقديربكلوتحظى،الجثحهوريةالعبادةفيالكنائلمىفيتقوأ

3ـالأناجيل،هذأحدالرابعالإنجيلوكانثالقانونيةالمقدسالكتابأسفاركسائرالسلطان

وترتليانإِيرِينيُول!!كتاباتفيمذاونجديوحنا.الرسولثكلكاتبةأنالجلعيحويعترف

..وغيرهمرأ،ويجانوسالإسكندريوأكليعندس

م!05-031سيرِينْيُوإِ-أ

الذي،الرجلبهذاعاهةواللاموتالإنجيل!طيابفحصالمثتماللاثسوتعلميبتدئ

،والغربالشرقبينوصلةواعتبرسميرنا)1(أسقفبوليكاربوس!القديلىيديتحتلبىض

معتقداتعنيشهدوهو)فرنسا(الغالبلادمنليونفيأسقفاًثموومافيلعلماًأصبححيتَ

مصرفيالكنيسةومماوساتمعتقداتعنيشهدأكليثمندسأنكعاالبلاد.تنكفيالكنائدو

أفريقية.كنائععىعنوترتليان!لهاالمجاررةوالبلاد

كانفقد.ليونأسقفيةفيسبقهالذيببوثنيولعىوبينبينهربطحلقةثعناككانترالقد

كنيسةوتراثتقاليدبكليلموكانأستشهد،نحدماالعهرفيجداً!متقدماًوجلاًبوثنيوس!

التاويخلنااحتفظبوليكاربودرالقديلىوبينإب!ينيوصبينعا،قدرثحناك.الغالبلال!

لنانقله)فلورينوس(إدىإِيرِينْيوس!انقديلع!أرسلةخطابففيىلفا.وافعحةب!و!3

التعاليمميتكنلمالغنوسيةتعالي!مةلأنالأول!وذكسيةعنجنوحةلهيصححيوسابيوس

))إنني:العلاقةتلكوصفالبإِيرِينْيُوسيقول.الأوائلالأوثوزكدسمعلعيهمناستلمهاإئقي

يتعلمهمالأنوذ!ك6الواثعنةالسنينأحداتعقوضوعبأكترالزثانذلكأحداثأتذكر

نفسهانكانأثسفأنأشتطي!إنعن!حطىبثا،!علتمحمقاًويصب!!!!قولهمبنموينثعوالأولَاد

،نهك!ماباًجيطئةولمعيو*،يتحدثكانعذدها!أإلمل!اوك))بوليكاربوصا/فيهيجلدلىكانالذي

الرسوليوح!ناصمقابلاتهعن،قيح!فعمط،الناسىإلىوأحاديثه،وث!عيئتة،حياتهرطريقة

((.الربوأواممن3وغيو

حايىَتريليإزصرمدية-أ
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لمعرفةا!فوصة!هكانت-وكيرهمامذينطريقعن-إِيرِيتئوسأننريومكذأ

بلىفحطسلط،ال!ثعخصيةشهادتهليمعىيسجلهوما،والشرقالغربفيالكنائمىمعتقدات

أنهفذكوأنيجب،الدليلهذاقوة،صحيحنحوعليفقدرولكي.للكنيسةالعامالترات

الثاني.القرنفييعيشون*أفسدسفييوحناتلاميذمنكثيرونهناككان

1(الهـرط!ات"ض!بالمعر!فكتابهإِيرِينْيُوستركفلورينوسإلىخطابهإلىوبالإفعافة

ؤعمائهاأهمكانوالتيالغنو!سالةضددفاعهفييوحناإنجيلاستخدمفيهوالذي

ثعوالرالمجحالإنجيلىأنسجلالذيوهوم018سفةكتبهوقدالمونتانيينوضدأفالنلَينوص(

.الرسوليوحناالقديسعملمن

فيهابقيوالتيبولسأسسهاأيضاًالتيأفسسفي"الكنيسة:أنيؤكدالكتابنفصوفي

الرسولي"للتقليدأمينشاهدهيتراجانزمانحتىيوحنا

يوحنافأبئذلل!وبعد)1النحو:هذاعلىإِيرِينْيُوسشهاد!يوسابيوسيسجلهناومن

1(.أفسسفيكانبيفماإنجيلهأخوجعمدوهعلىأيضاًاتكأالذيالربتلميذ

ولكنشأنها.منللتقليلبذلتالتيالمكثفةالجهودمنإِيرِيتيُوسشهادةأهميةوتتضح

يد3تحتكانتالتيالوسائلوأمامالتاريخيمركزهأماميالفشلتبوءالمحاولات3هذكل

الكنائعمى.هعتقدلتأكيد

م015ماوتر()جستينالشهيديوستين2-

لديهكانالذ!يوستينالشقيدللقديالىوهي،ساطعةيوحنالإنجيلشهادةتوجدكما

إنجيلمنبآياتكتاباتهفياستثسهدوقد،الرسلمذكراتصسملِهاوكانالرسلكتبكل

الإنجيل.مطلحفيوودالذي(())الكلمةاصطلا!واستخدمليوحنا

الثاني:القرنمنتصفتاتيان-3

))ذكرياتأنالأوج!!لنتجعلوحدماالحقالقةوثعذ!الشهيد،ليوستينتلميذومو

في!ذلكبعد!!3تلميذجمعهاالقيهيكانتعأكثالراًيو!ستينبهايستشهداقيااالرسل

يوحلنا*إنجي!هقالأوليبالآيد!بدأوهوتم"!9قاللىقطعاًصدووقدا.الدياطسررنا)1

الإلْجالل،مدْاخاتمم!ث!الأخيوةبالآية،ينقهي
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فيالرابعةالبشارةذكرهمنواضحاًيبدوفهذاثالرابعالإنجيلعرفيوستينأنأها

إنيبلالمسيحأنا)الستالمسيحعنالمعمدانيوحناقولاقتبالىوفيهام46سنةوضعهكتا!

لنيقوديموسالمسيحكلماتأيضاًواقتبسا()1(أنقصوأنايزيدذلكأنينبغي..أمامهمرسل

نأفمعناه،ذلكثبتومتىيوحنا.منالتالثالإصحاحفيالواردة3الجديد3الولادعن

.م146عامقبلموجوداًكانالرابعالإنجيل

م018إنطاكيةأسقفثاوفيلمعى4-

!ؤلفهاوذكرالبشارةمناقتبسالرسلعهدمنإنطاكيةكنيسةعلىأسقفس!ادسوهو

الملهمينالقديسينالكتابمنكواحديوحناإلىأفتوليكسإلىوجههالذيمؤلفهفيوأشاو

لهأنعلىفضلاً)الكلمة(المسيحعنيوحناالقديسكتبهماإلىوأشاو،القدسبالروح

"اتفاقفيكتاباًوفمحهذاثاوفيلدمىإن:جيرومويقول.الأربعةالأناجيلفيدواسات

((.الأربعةالأنايل

يوحناالقديسيذكركاتبأقدمفهو،المسيحيةعنالمدافعينأحدثاوفيلسأصبحوبهذا

ما))وهذا:يمَول،الإفجيلمقدمةمنلفقرةاقتباسهففي.الرابعللإنجيلككاتببالإهسم

بينهمهنوالذيق،القدسبالروحالمسوقينالناصكلومن،المقدسةالكتبمنثتعلمه

يوحنا(1

ام(15أحوالي-إكناطيوس5

واضحةأثارفأول.أم01إليالرابعبالإنجيلنعودتجعلناالتيإغناطيوسىرسالةوعناك

يمكنل!أثاووهي،إكناطيوسوسائلفينجدما،الكنيسةولغةفكرعلي،الرالبعللإصل

اغناطيوساعتعماديستخدمماكثالراًأنه،ا!حقيقةتلكمنواض!وذلكأحد،يخطعئهاأن
سما

ثقةبكلالإَنالدليلممذااستمخدامويلمكنا،إغذاطيوسرسائلأعمالةضددليلاً،يوحناعلي

رسائلكانتفإذا.تاريخيةوثائقالرسائلثعذهأنعليوزاهنلايتفوتبرهنأنلمنذ

الفكرهنالنعطمعذاأنهذا!عنييوحنا،كتاباتوبروحبنغعةتشبعتقدإكناطيوسى

!3:82،03خاأيو-9
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إكناطيوس.زمنفيالكنيسةفيسائدأكان،والتعبير

أفسمىأسقفبوليكراتس-6

ن!!2،الفقرةفييوسابيوسيلَحدثالثاللفَالكتابمنوالثلاثينالحاديالفصلففي

أيخ!اَأسمبفيالأنهأالرس!الة3هذرفيووها،أسقففيكتورإلىالموجهةبوليكراتسوسالة

هنبمج!يأقيعندماالربمجيءلدلىالأخيراليومفيثانيةستقومعظيمةأنواروقدت

فييرقدوسولاًالذيعمث!رألاثنيأحدفيلبمىهؤلإءضمن،القديسينجميحطالباًالسماء

القدس!،الروصعفيعاشتأخرلىوأبنة،السنفيالطاعننْينالعذواوين3وابنتاهيرابوليس

اضطجحوالذيومعلماًشاميداًكانالذييوحنافإنكعذاعلىوعلاوة،أفسمىفيالإَنوترقد

)1(1(أفسمعىفييرقدأيضاًوهوكاهناًكانإذالمقدسةالصدرةلب!س،الربصدرعلى

م015الإسكندريإكليمندس-7

إم59عامعليهاخلفهوقداللاموتيةالإسكندريةمدوسةرئيسبنتينوستلميذوهو

يعكنولاأسلِا.نواحيكلعلىأسقفاًرُسمالرسوليوحناالقديمعىأناكليمندسولِؤكد

إسناد!ركبتهمأساصعلي،وكيرهمواِيرِيئيُوسىأكليمندصمنالمستمدالدليلإسقاط

الجد.هحملعلييؤحْذأنيمكنلاؤعمهجردإل!ثعذافليس،الرسلإليالمقدسةأسفارهم

أنهعليدليلثمةليمى،الأوبعةالأناجيلحالةفيولكن،الاتجاههذامثلهناككانربما

التْاني.القرننهايةفيلذلكضرورةهناككانت

م425أوريجانوس8-

يوسابيوصويذكر،النابغينالإسكندويةمدرسةمعلميمنوكانإكليمندستلاميذأحد

حفظوقدي!حنا.كتبهالذيالإنجيلىالكلوآخرأناجلِل..أربعةسولىيعرفيكنلمأنه

بينمنكانالرابعالإنجيلأنيؤكدبماالكنليع!مة""تاويخكتابهفيالكثيريوسابيوسىلنا

)2(.الرسوليوحناوكتبهالقانونيةالجديدالعهدكتب

ص!(،3:13،2يرسابيو!ث!ا

ع!5المعمكين!االاْ!برالمدخل-2
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لإسكثدرياديونيسيودر-9

ينسبكانيوحنارؤياعنحديثهمعرضوفينيبوسبدعةيدحضكتبقدوكان

أصدقلاولكنني،يوحنايدعىشخصكتابةمنالسفرهذاوإن،الرسولىيوحفإلىالإنجئيل

الإنجيليلأن؟الجامعةوالرسالةيوحناإثجيلكاتبيعقوبأ!يزبد!ابقلسوأ!1احيوبأثه

يتحدثلموبموحنا.وسالةفيولاإنجيلفيل!ذاتهعنيعلنولممكانأكبفياسم!فيكرلم

وقد)1(البدايةقينفسهفيقدمالرؤياسفركاتبأما،آخرشخصإلىأونفسهإلىمنت!يراًقط

أ.)2اتفائمنبينهثعالماوالرسالةالإنجاللكتبيوحناآنالموض!!نفسفيديمولْيدهيوصأثبت

م174-421مرهاس0-1

علىالسنينهذهفىِأسقفاًكانالذي))الراعي((كتابصاحبمرماسمنشهادةتوجدكذالك

يوحنا.إنجيلمنكتاباتهفيويشيرهيرأكليد!

م175.ليناريوسأبو-!أ

عيدبخصوعىوقتئذأثيرالذيالنزالحفيبفريجية،هيرابوليدسكنيسةأسقفوثمو

يوحنا+للقديسالانجاللمنكتاباتهفىيقتبلمىوكان،الفصى
-ء

الإنجيلمنيقتبسكانالنزاعمذافياشتركالذيسارليلم!منسيليتوسأ!خعاًوثذلك

يوحنا.للقديلعى

وردوقد،الميلاديالثانيالقرنمنتصفإلىوتوج!!:ديوجنيتوسىإلىالرسالةوك!لك

ي!حناءالقديلمىإنجيكمناقتبدمىالكاقبأنلمؤك!عافيقأ

م022ترت!ليان!ص-شهادد؟2

دإنسبةبالإيطلاسميتوالتيالجديد"ئعفدا!رتينيةالترجمةمنكثيراًاقتبدروالد

بوحنا.للقديدرالإنجلِلعلىالترجمة3هذوتشملإيطأليا،

7:52سبيوساير-لأ

7:52،81سبيوسايبر-2
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م525-)011موواتوويوثيقة-13

م0174سنةاكتلث!فتوقدلهيبونيتعع!أنهاوالمعروفموراتوريوثيقةفيالتقليدجاءناثم

يردوفيهاةباسمهوعرفتم1745سنةميلانوفيموراتوريالإيطاليالعالماكتشقهاوقد

الإ؟لينالإنجيلينأنالكلامقرينةسنيؤخذولكنة،والرابعالثالثالإنجيلينذكر

يآتيئ:سافيهاجاءوقدفيها.أيضاًمذكورينكانارمرقص(متىاللقديسين

3ؤسلاؤإليةتولمملعندماإذ،المسيحتلالميذأحديوحنابواسطةهوالراب!!))الإنجيل

هـب!-نحرلمجنتاناوف!وذحنأيامثلاثذَمعيصو!واقالذلكفيوالأساقانةالتلاميذ

يوحناأنالسبعين(1الرسلأحدلأندراوصأُعلنعينهاالليلةمعذهوفيإلينا!أاللهبهيوحي

ل!عاًانتلاليذاجتعه!ولماذلك(1)1(علىيصادقوالكلاس!"تحتشيءكليكتبأنعليه

ولم!حتهشهدفا!!الذي!بعيوننا3رأينا))الذييقوليوحناسمعوالهماللهأعلنماليتذاكروا

لنا،وأظهرتالآبعندكانتالتيالأبديةبالحياةنخبركمالحياةكلمةجهةمنأيدينا

)2(م!أ.معنا((شركةأيضاًلكميكونلكي،بهنغبركم3ـوسمعناهوأيناالذي

الهراطقة-41

دليلوح!تايوحنا.إنجيلاستخدل!واوالباسيليديينالفالنتينيينأندراموندأثبتوقد

بهاوالاعتقادالأوبعةالأناجيلصحة))إن:إِيرِينْيُوسيقولولهذا،الإنجيلصحةعلي

رأيهيف!بتأنيجتهدمنهموكللهاثونيشهـ!أنفسهمالهراطقةإنحتىالمقداوبهذامتين

تثبتلأناجيلناواستعمالهمالعقائدفيالمعاوضينهؤلاءفشهادةولذانصها،علىمستنداً

صدقها((فيمعتقدثاوتوطد

ن!هؤلًفاًخثحسيننحوالاَباءلمؤلفاتمناالنعماولىاإلى))أكبإلينا،صلأنهلالقوخلاكس!

شتىسواضيعفيرمنها،المقدسةالكتبعل!تفاسالرمنها؟ثالئةنحوصالبلغالتيمؤفَن!اتغم

وفيلعتنوعهأزمنةفيالعضهودأولئكوكان،المقدسةالكتبسطْمصن3كثيربأَيات3مؤيد

222،هـ؟أئمح!!أأفدخ!ث-!

يوحنابحسبالإيخلالثظفةدار/طأA-هـ12سعدإبراهيمان!تألدكعرويوح!ابثمار!ب!ر!-!

6هـ13ج!هلظينجعفوفيقما:ريعىألاتمص
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إؤمير،فيوبوليكاربوس،أنطاكيةفي!واكناطيوصووما،فيأكليمندسفنبغ،شتىممالك

فيوثيوفيلوسأثينا،فيواثيناكورسفرنسا،فيواِيرِينْيُوصسوريا،فيالشهيدوجستن

فيوأوغسطين،قرطاجنةفيوترتليان!"الإسكندريةفيوأوريجانوسوأكليمندس،أنطاكية

ل!كانأنهوعلىثالمسيحيةالديانهانتشاوعل!يدلوم!ذاقيصوي!،فيويو!ععابيوس!ميبوسأ

الحق.هوبهشهدواماوأنشيء،علىتوأطؤممميمكن

الدأكليةالأدلةثاساً:

نجد3كماالجديد!ابالعهدالخاصةالقديلةاليونانيةالمخطوطاتضهنيوحناإنجيلجاء

ماذاتهالإنجيلفيأنعنفضلاًهذاالجديدتبالعهدالخاصةالترجثماتأقدمضمنكذلك

الترجماتهذهنستعرفىنحنوهاالصياد،ؤبديبنيوحناللرسولنسبتهمحلىيبرثيى

التفصيل:منبنو3يوحناإنجيلفيهاوودالتيالقدي!ةوالمخطوطات

ومنها:القديمةالنسخأأأ:

الميلاديالرابعالقرنأوائلإلىوترجعالنسخأددموهي:الفاتيكانيةالنسخةا-

الفاتيكانية.بالمكتبةومحقوظة

العلامةعليهاعثروقدبرج،بطرسبمكتبةمحفوظةوهي:السينائية2-النسغة

إلىوترجعسيناء،بجبلكاترينسانتديرفيمq011فبراير4فيتيشندروفالألماني

.الميلاديالرابحالقرن

الخامسالقرنإلىوترجعبباريسالملكيةبالكتبةمحفوظةوهي:الإفرايميةالنسخة3-

.الميلادي

القرنإلىوترجعالبريطانيالمتحففيمحفوظةالآنوهي:الإسكندريةا!نسغة4-

الإسكندرية.فيخطتوقد،الميلاديالخامععى

صعيدمقحمادينجه!هنمصرومالتحتمنمانعةقاطعةشهادةظهرترأخيرا5ً-

!فحاتهاإحدلىوعلىمخطوطةووقةعنعبارةيوحنا،إنجيلمنجزءفيهاظهرمصر

-37مقالأعدادالآخرالوجهوعلى!3-31الأعداد18الإععحاحيوحناإنجيلىهننص

تحتمانشسترظالبولحفورايلاند()برديةباسممعروفةالآنرميالإثمحاضألذفنس38

http://kotob.has.it



-155-

هوومذاام03عامبعدليلعىتاويخهايكونأنتأكدالعلماءبحوثوبحسب52،وقم

يتعدىأنيعمكنلاتاريخفيالصغرلىأسياخاوجخرجالرابعالإنجيلأنالنهائيالبرهان

سنةبعدليدويوحناإنجيلكتابةؤمنيكونوبهذا،الثانيالقرنبدايةعلىالسابقالجيل

)1(.م015

أث!مها:ومن،المقدسالكتابترجمات:)ب(

ترجموقد،الثانيالقرنأوائلأوالأولالقرنأواخرإلىوترجع:السريانيةالترجمةا-

مذ3علىويطلق،اليونانيةعنالجديدالعهدترجمبين!ماالعبريةعنفيهاالقديمالعهد

البسيطةأي)البشيتعالترجمة

الإسكندريةفيولدالذيبنتيتوسالعلامةإلىفيهاالفحننعلويرجع:القبطيةالترجمة2-

وايالمصويةاللفةإلىالمقدسالكتابترجمةفيدنكروعندماللهيلاد،الثانيالقرنأوائلفي

أحرففاستعاربها،الكتابةلِصعبوديموتيقيةهيروغليفيةمنالمصريةالخطوطأن

وبذلك،الديموتيقيالخطمنالأخيرةالسبعةالحروفإليهاوأضافاليونانيةالأبجدية

العبرية.عنفيهاالقديمالعهدترجموقد،القبطيةالأبجديةكون

لحىالرابحالقرنإلىالحبشيةإلىالجديدالعهدترجمةوترجع:الحبشيةالترجعة3-

م023سنةالحبشةفيبشرالذيفرومنتيوسيد

مئتصفنحواللاتينيةإلىاليونانيةءللغةعز!القديمالعهدترجم:اللاتينيةالترجمة4-

ترجمةالمقدساليكتابإيرونيموسترجمالميلا!يالخاهسالقرنبدايةوفي،الثانيالقرن

بالفولجاتا.تعوفالتيوميجديده

ذات!:الإنجيا!3شفاد:!)ج

ثالرسوليوحناإلىالحبوبالتلميذنسبةصالح!حاسمةبطرياتعةالإنجالليشلر

القلم!وي!ف!!،فيهاريبلاللبلادثالمفصًلوالتخطيطوالأعياداليهوديةنجالعاداتفمعرالْت!

فهو:المحبوبالتلميذنفسه!ال!اقالبأل!!ليفيط!كدأ!علح!،!و

25!4هـفىهنالمعك!!ه!ب?ا/المدخلا!
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:ييهود،11

جلأنإلااليونانيةباللغةكتبتالبشاوةأنفمه!،ذلكعلىيدلالكتابةأشلوبلأنأ-

)كايم(وهماالناقدينالباحثينمناثنانهذاويقر،عبريقالبفيمفركةتعيي!ألَها

ا!يد(و)أوأ

نأأمميكاتبعلىيتعذرلدرجةةاليهوديةوالعاداتبالاَراءالكاتبإلمامهذايؤيدب-

فمنها:فيها،يجاويه

،6:14،15و4:25و28-!أ:11العتيدملكهم)مسيا(فياليقودأنتظاواتذكره

،4:2و322و11:25اليهوديةالمعموديةفيوكلامه

22،:71الختانو!

27،:41اليهودعندالمرأةهقاموقة

،111:44،9145الموتىدفنفيأ!ييهودخاداتوقي

لتدوينقاريخياًأسعاسأواتخاذها،اليهوديةبالأعيادالخاصاحعتمامههذايدعمجء

لها:بالنسبةاتجاريةا!ولكث

18:81وا:13و4:4و23او21:3الفصحضث!

،71:2المظالضع!

22،:511القجديدعيد

،ا:15يملفوراليهودأعيي!

متخطيأًدقيقةبتفصيلاتأحاطهالكنهالأعياد،هذ!ذكربعجردالكاتبلكتفلم

عيدوكون71،37:العيد(منالعظيمالأخير)واليومالعيد()كانتحعافالأمميةالعقئك!

31،:191للفصحوالاستعداد42،:511)الشتاء(فييأتيالتج!ممد

فلسطيني:يهودي،!)

)بالتكتعيينة،المقدسةالجغرافيةالأمكنةبتفصيلاتالدقلِقةهعرفتةمنظاهر!!

18(:11(الأردن)عبرفيعبوح

123:ا!!ع!اليم(بقرب)،ثونإ)عينوتحديده
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:3111غلو3عشرخعلىنحرأووشعليممنقريبةعنيابيت)كانترقولهالخزانةوذكره

)18

قبر%لبمم!انوقيتبستانفيدكنبَالذياتوض!ثفي))و!!:بالقولالصلبمكانوتعيينة

41(:191جديد((

ولدأوا!أالّال!رواأوأديعوفن!عع!سعا!يوحنابشارةيكتبأنيستطيع)الارينانا-قا

منه((.هقربةعل!

فنف.لىعياتشاث!دهوالفلسطينياليي-ديالكاتبمذا31(

عل!يقولىل!أموو.والأعداد-والألعكنهوالأؤلنةالأشخاع!ذكرفيتدقيقهمنظاثرثعذا

حدث.لى!عيانشاثتكانمنإلابهاالإحاطة

بطرسرسمع!انوأندراود!،وتذل!يذهالمعث!دانيوحناالكاتبذكر:الأشئصجفةلعن

و615:ثؤلاءا(ليأكلخبزانبتاعأينا)من:لفيلبلعىالمسيح!ولوسجلوتتنائيلوفيلبمعى

سؤالوذكر22(-121:21ايسةعانرلىأننريدسيد)ايا:لفيلبمعىاليونانيينوكلام7،

ليسيهوذاوسؤال141:15اية!االضنعرفأننقدوفكيفنذثحبأيننعلم)السنا:توسا

22!:141ا(للعالمرليسلناتخن!هـذاتتأتسزسحإنكحتىحىثاإدعا)1الأسخريوطيى

21:0201و25-23؟131يحبةيسو3كانالذيالتلعيذرأسئلة

!ن:فيظهربالتفصيلالأؤلعنةذكرفيتدقيقةأما

(2:1ور3543ر11:92الأرضعلىالمسيحخدسةفيالأولالأسبو3زكره

،ا:02و31:!اوأ:13و12وا:121الأخيررالأسبولح

251:126القيالتوأسبولح

93(و17ر111:6لعاؤوبحادثةامتعئق!الأيامحلععابالب،انتدمحيو

الهـ18:2و13:35ر616:و4:52و32:و11:93بالن!اتذ!هـالدماعهفهـتد!قيمقلأ

،24:اأو!ا!91:25:و

35،:11يوحناتلميذيذكوه:هنيطْهوالأ!الهذكون!وق!قيقه

1111(سمكةونتمسينوثلاثاًإلمئة2،8:!أأ!أدْ؟!دعفتيرقوله :،Yأجرانإستلآ)
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23،:191جنود(ربعة)61،:21

عنوقوله35،:131ليلاً(1كانخرج)المايهـوذاعنقولهمنللحوادل!وصفهدقةوتظ!ر

((خياطةبغيركلهمنسوجاً"كانأنهالممسيحق!عيصووعمفه((البيت"ملأتإنهاالطيبرائحة

r:ا 9 q)!ا.المسيحقي-فيوُجِدَالذيالمنديلوذكرد!:!،

المسلِح.تلاميذأحدهوالعيانالشامدالفلسطينياليهوديالكاتبهذا)4(

إيمانثبَقتالقياهةأنذكرولأنه،الأولينللتلالعيذامدمالعبدعوةتاماًإلماماًململأنه

التلاميذبيندارالذيالحواوسجلولأنه!2،:251قلوبهمفيالفرعوعمقتالتلاميذ،

611:1الوداعيالمثسيحخطاببمناسبةقالوهماودوًن33(:41سوخارحادثةفيأنفسهم Y

الكووة))إلىوتلاميذهالمسيحإليهلجأالدْيالمكانعرفولأنه7،و!21:و25:25و

،ه4-:اأأا(افرايملهايقالمدينةإلىالبريهّمنالقريبق

فيماالمسيعلهمأصل!هاثمأولإًالتلاميذبهايفكًركانالتيالمغلوطةالأفكاوعرفطولكنه

ا-أ111:لعاؤونوموعن22،وا!21:جسد!ميئىعنالمسيحقولىن!!:متالبعد

التلاميذمعرفةوعدم28(أ!أ:الأسخريوطيليهوذاالمسيعكلامفهمهموع!م!إ،

كانأنهعنىيدلممأاالسيحلتأتْيراتالدقيقووصفه!،211:القياهةبعدالمسيحلشخص

21(:13و111:33بالروحالمسيحانوْع!اجعنتنافحال!!هنةثمقربةعلى

يوحنا.هوا!حوالىثشهدال!يالفلنطينيا!يمهوديالوس!-لهذا(!ه

وودوقد!،يحالهيسو3كانأنذكطالتلميذهو!تبهاأن!(i:11!البشارةخاتصةفيتقوأ

2،وه7أ!:و91:26و33:أص!االبشارةومزاتأربعاللقببهذاالتلميذ!ذاذكر

اللتل!يذ!وْأحد%وزبدكبابني%حدألْهإمااثمنينأحدهوالكاتبإن2(211:هنويظهر

الحادثة.تلكفيالمعيلْينالغيو)الإَخريق(

المقرلبيمقالقلأهيذالقلاثةأنوجدناثةالحال!هذهفيالقالبشعيرلع!ائركنْبهمأإلىوجعناذا،1

ققلاًما!يعهـبأفأوبما!يوحناتل!عقوبزب!يوابن!ابطود!ثممط!بنو3المم!يحلن

بطوال!بكتابةللقولطهجالل!أنهالرب!ا!،:412أع!الأسبكر!قل!الب!يوودصبسيف

فياالفْالاَ!و؟)التلع!كير!عأَرث!و!أيحيعاَل!بكرو!قي!ح!طوباًماتأن!إذر!البلف3ينهلف
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بأنالإقرارمنإذاًلناعىفلا211،2:واحدمكانفيمعاًذكرالأنهمايحبهيسو3كان

.البشارة3هذكاتبهويوحنا

المحبة()رسولوداعةأنالمعقولفمن،البشارةفيبالذاتاسمهيذكرلميوحناأنوبما

رأ3:أعهالأالأسفارسائرفيعَلَمعلىنارمنأشهرثعوالذياسمهإخفاءعل!حملتهقد

)1(مىأ.ه،:13كوا1لنفلسهاماتطلبلاال!محبةلأن4،13:

:لقبانسطورهاخلالمنلهيظهرالبشاوةفيوالمتأمل

((يحبهيسو!كانالذي))التلميذ:الأولاللقب

:مراتأوبعالبشارةفيورودهيتردداللمَبوهذا

العذرات)يسح(يستودعهالذيوثر)2(الأخيرال!نث!اءفييسو3صدرعلىيتكأفهو

صباحفيالفارغالقبرمنعورتهافيالمجدليةومريم)3(الصليبعلىكانحينما،المباركة

هنواحداًيصبحثمومن.)4(يحبهيسو!كانالذيوالتلميذبطرسمعتلتقينراها،القيامة

(.)ْطبريةبحيرةبجوار،القيامةمشاهدمنالأخيرالمشهدحضرواالذين

))الشاهد((لقب،واءمننستشفه:والثاني

فيبالحوبهالصليبعلىوثحو-باللةأعوذ-المجد(())وبالرومانالجنديطعنفحينثما

شهد-عاينت))رالذيالبشير:تعليقنقرأبع!اء!مختلطاًالطاكسرالدمفيتفجر،جنبه

)6(00((%ز!غلتؤمنوا،الحقيقولأنهيعلموم!و،حقوشهادته

الشاثعد؟ثعذايكونفثمن

و!7!تانل!ناوأنكأتبهاثكعوأنةلنافيتضح3البشاوثهايةإ!نح!علحينعاتهـف!إننا

سع!يداهيمإبررالدكتو!نال!بضاهـةقرح-أ

2&-13:23يو-2

2-27فى:91-يو3

2:2!-يوة

25؟ا!-يهِحنا!ه

94؟ب!-
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التلميذأنيثبتواأنالمفسرينبعضحاودوقدآخر.إنسانولي!ىالحبيبالتلميذبعينه

)؟(لعاؤريحبكانيسو3أنالقولوردلأنه،لعازرسولىليدريحبهيسو3كانالذي

إليهنظريسو3أننقرأوالذيالسيد،إلىجاءالذيالثريالنبيلالشابإنهآخرونوقالى

)2(رأحبه

نأنستنتجكناإنيضيرلْاوماذا.الحقعلىتستندلاالتأويلاتمذهأْنالموجحمنوشكن

!؟السيدقلبإلىالكلىأقرب،يوحنابها!تم!قداللقبثمذا

فيبنفسهموجوداًكانشخصذكريات،عياقشاهدذكرياتهوو!عبكلإذاًفألإفجيل

افثلاثالبشائوفيتتركز،عنهتتحدثالتيالمصادركانت!هانيصف!ا،التيالمعتْ!ام!دكل

يرلىكماوتوافععاًمنهاختفاءًصراحةاسمهذكريتحاشىأنيوحناأوإ!هلترلى،الأولى

بهمعروفاُوأصبحالتلاميذ،بقيةعليهخلعبماقداللقبهذاأنأمسعيدإبراهيمالدكتور

31(؟بيلن!مفيما

إليونسبتهالرايعللإنجيلالمبكوالتاريغعليوالداخليالخاوجياندلاللأنالخلاعمة

آخرسفرلأ!دليلأيعنيقلل!،تنوعهفيأوصداهقيسواء،قويدليل،ممع!ولالإيوحفا

االكلاسيكية.الأعمال!منعملأيعليدليلأيمنجداًرأعظعمالجديد!العهـل!ألعفار!ت

الإدمحاءاتمنأقو!هوالرابه!الإنجيل!تبمعويوحنابأنالإدمحاء))ا!بعضهميعتقدولهذ)

النصخارجالمسيحيالتقليدعلىفقطتستندالتيالأخرلىالأناجيلبكتابةالخاصة

نفسة،()،(

أ:3-فىاا-ير

215:92-صقص

"4r1هـ33،ابباركلي-3

بريىسيوهطبعة32هـ1أبكينرء-،ي!نص(الجديد)العهدالمقديو(طيهاببدرأتالحنئيذ4

.وف
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اللدثا&ث!والفصلى

الوأب!؟أ؟ن!يلكتبمق

الرفضمؤداهاشروحهمفيتصادفكأنيمكنالتقليديونألفهامختلفةتعبيراتهناك

كاتبهوالرسوليوحناأنعلىالبر!نةإلىتؤديل!فكرةأيةطرحيحاولىمنلكلالتام

قدنج!اظَالنهأنعلىبرهاناًفسيكونفرفىلوهذاأنالتقليديونولِزعم،الرابعالإنجيل

العالمين.منأحداًلِخدعأنلفهوحاشا،خدعهم

أقوالتتبعنا،بالغينواهتمامبعنايةالقضيةهذهحولاللاهوتعلماءآراءتتبعناوقد

كالفرقوأولئكهؤلإءبينوالفرق،الحديثةالنقديةالمدارسأتبالحآراءتأملناكماالتقليديين

المبالا3بينالترددحدعندنتوقفلنلكننا،بهايكترثل!ومنالحقيقةمنيتنصلمنبين

هوالكاتبيكونأنبفكرةقناعتهمعدموكمالنقديةالمداوسأتبالحأنذلك،واللامبالإة

!طالتجسد!يدةمنالتنصلاستطاعوافما،النفسيالحاجزيتجاوؤالمالرسولى،يوحنا

احممالية!أهورعلىعقيدتهميبذونيزالونول!،آخرهفيالصلبول!،الإنجيلأول

كيرهم.نظرفييقينيةظلتوان،نظرهم

النقديةالمدارسأتباعقذفعلىحرصهمالتقاليدعنىحريصونفهمالتقليديونوأما

وأنيوحنا،بإنجيلتؤمنلمقديممةجماعاتبأنمولاءعليهماحتجمافإذا،بالهرطقة

:الأحوا!ك!يطواحدةإجابهَيقدمونالمقلدينوأيت.الأولىالقرونفيأنكرتهاكذا..((1فرقة

غاالمدت!د!!لع!!وية.ضلالةابتدعتشيمعةهي!،المسيحيينفرقمقالفرقةلحذ"اليست1

ا!ىال!ةالَبوادإشىلطالصْلالإتطأ(!ل!هأستئصالسوك!الإلج!!ذاكتابةمنالرسوليوحنا

للتألسيأم!لاًهقل!ي!منطْوفييجعلهم!االضلالط،فرقمابعضأسماءدونليلمبقدلحنهم

والإقتداء.

قبلى!قأ!ف!اًا!ق!اهاَوأكترثعاتللجدلةإفاالأنا!ال!أكالمو!والرابعالإنجيلىأنشكلا

أ!لأ!من!اف!أمح!ا!ل!أم!!بالثعر!يليانتيا!ف!ال!اله!،والحديم!القلهيمفيالكنيلعةآباء

أ!ص!عالببثم!-!!و!ب)!ال!!الْهـ،الفكوأ!لم!ا!إيق!فنالب!أ!كه!صا!عذافْييف!دماوئ!بوئطرمع!ائما-المو

صنم!غووإ،حبمةخ!ينإ؟ص!ؤ!ئن!!ا!نج!ل!؟!قب!هأث!تح!!!!الأ،لى!!كلم!وو3االئع!ننعو!ه!!ننغب!
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الأولى.*ئاجيلالحاصلخصيل

نأغير،السعظإليهنسبتهاثبتبفكرةالإلتزاممننمانعلابالسيحنؤمنكمسلمينونحن

بينماويتجاهلون.بصحتهيقط!عأنباحثيجرؤل!بماالإيمانعلىيصرونالتقلي!يين

التيالحيرةكذلكويتجاثعلون،القديمالعهدأسفاربعضىحولخلافاتمنكنائسهم

ماكليتجاهلونإنهم،الكاتبوتعليقالمتكلمحديتبينالتعييزحولأحياناًتلازمهم

صحةحولمناقشتهمععوبةتظهروهكذا،ذاكأوالسفرهذاكتبمنحولمضكوكهميثير

قابلةتبدولاالأناجيلهذهمنإنجيلصحةعدمأوصحةفمسألة،أناجيلأوبعةمنإنجيلى

منباكثرالجديدبالعهديعرفماوظهور،الأناجيلكتابةقبلأنههووالسبب،للنقامضَ

)1(.((والتوبيخللتعليمونافعالنهمنبهموحىالكتاب"كل:تقولعبارةبولعمىكتبقرن

؟.العبارةبهذهبولمىيقصدكانكتابفأي

المعووفالمقدسالكتابهوبولسيقصدهمابانيجيبكأنفييترددمسيحياًتصادفقل!ا

أهلوأما"الكتاب"بعغىوليسا(الكتاب)كل:يقولأنهبدليلوالجديد،القديمبعهديه

المنطقيةوالنتيجةالجديد.)2(دونالقديمالعهدأسفار"الكتاب"بفيخصونمذهمالعلم

فيأسلافهمأنطالما،القديمالعهدعلىالإقتصارالنصارلىإمكانفيأنهيالاستنتاجلهذا

فلم،بابهافيفريدةبها("موحىعبارةوتبقى.عليهالإيمانفياقتصرواقبلهومابول!عىعصر

الجديد.عنناهمكالقديمالع!صحةفييشككمما.بعدهول!بولسقبلأحدإليهايشر

منتحروواباحثونإليهاتوصلالتيالنتيجةعنبعيداًنذهبل!قدالأحوالكلولحى

إلىتدفعناؤالتلاداخليةرغبةلتلبيةمواتيةفرصةهذهكانتولربماالتقليد،أغلالى

المطلقالنفيهؤداميانتيجةإلىلعنهمكثيرونتوصلفقد!اإليهانتهواماوتوفميحشوح

فيممالحقيقةثمذهفيمنهميشكونيزالونلاوالذينثالمسيحتلاميذأحدإلىالإنجيللنسبة

سو،الرابعالإنجيلكاتبحولمتبا؟طة،آراءمتعدد-؟اتجاهاتفأمامنا،إليهاطريقهم

عرفيمهاقينخرجولنالاَراء،لهذهالتقليديغيرالوجهمن3صورميوالاَنعليكسنعوضه

3:71سوثاتيمو2-أ

الثظفة.دارهـ17يوسفصمونيلالقسالقديمالعهدإلىالدخل-2
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!%ول!.لم!لالي!اتراقبناأنالقاوئأيهاولل!،العلميالبحثوأصولقواعدعنومناقشتها

فقحل!طقائلها.إد!الفسبةصيحةغيوإلتارةذكرناأو3عبارنقلناإنبالتحيؤعليناتحكم

وهي:أسفارخمسةالجديدالعهدفييقابلناأيوحنا(اسم

واحد.إنجيل-

رسائل.وثلاث-

الرؤلا.سفرإلىبالإضافة-

السؤالى:هذاالمجموعلاهذهحولأسئلةمناللاهوتيونيواجههماأممولعل

واحد؟شخصالكاتبهل

الخمسة؟الأسمْاومذدمنذاكأوالسفرهذاكتبمنالاَخر:والسؤال

؟بالذاتالرابحالإنجيلهووذاكهذامنيعنيناوالذي

هذهكاتببأنيصدقبروتستانتياًعالماًتجدتكادل!السؤالينهذينأولعلىالإجابةوفي

ل!ومنيقولمنتجدبحيث،وتتباينتلمواقفالإَراءتتعددولهذاواحد!شخصالمجموعة

كاتبيكونأنأخرلىوشنفيتارةيثبتمنتج!ربمابليؤكد،لاومنيؤكدومن،يقولى

مضمونفيتفترض!أنوبإمكانك"كذا.."سفركاتبكيرأوكاتبنفسههو))كذا..((سفر

ولاواحداً،درباًتسلثلاثنافالافتراضاتأسماء،منشئتماوالثانيةالأولى"كذا..اا

ذختل!حكايةمنهاكلووواء،قاعدةكلعنخارجةهىِبل،محددةضوابطتستوعبها

سفرثم،بعضعقبعضهايختلفوالرسائل،الرسائلعنيختلففالإنجيلالأخرلى.عن

سمْوكلكاتالطيُنْظَووأنالمجمو!،يتفككألتينبغيئولهذابذاتها،مستقلةحكايةالرويا

المقبولى،وكال!رالمقبولحولىوأختلافهم،اللا!وترجالآراءلتعددنظواًوذلك،حالةعلى

كا!ت!كنلماليلا!لىانوأبحالقرنهغتحعفوحتى:المتحررونرفضهالتقليديونقبلهفما

!م!3الب!ن!ائم!بمللمو!اقاللعياي!!ا!ال!لعىويمح!ثانا،ا!قبولحاؤت!قديوحناكتابات

!لىف!ا!بما!نالال!العمعابقةا!ووال!الأنالطملىأنلف!أد!!ل!هوليدهىإنجيلهإن)1:ؤيقوِل

أا)9،!فْ!لْ!!بي!امم!!ىاالو!عالال!ق!ل!ن،إلأ!لطوسالتهأي!عاً

17(فقرذ3:24إالكعيصةصاتاس-"ا
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قدكانوان،الأسفاربعضصحةحولمحتدماًيزاللاالنزالحكانكاملةقرونثلاثةفالعد

قبولهافيالكنيسةترددبسببأخباوهاانقطعتمنهاالعديدأنإلابعضهاثلصالححسم

الإربال!يزاللاهذايومناوحتى.النهايةفي،حرقهاتحريم!اعلىالإصرارثمأولاً،

فما،المقدسةالأسفاومنلععفواكاتبا(1عنسؤالطوعكئطإللا*!حوتدارليعلى!سيعر

علماءإ!مكانالبعال!وماعمصرنا+فيبناءمقنعاًيعدلماثحي!لبر!نالماثم!ي9!الآباءأحرزه

إقناعحاولواكلمابل،المتش!ككينتقنعأو،المرتابيىْتطمئن3جديدبراث!ينانتزالحاللاثعو!

طريقهيشقالذيالنسرصووةوملةلأولىتبهرهالذيؤالمبتدلى!انوقنيمنشككواالمترددين

التقليديونيلجأوقد،ليونأسقفحولىالنقاشىمعمعةيدخلعندلطحالهيتعثرالعلاء،قي

.الأحوالكلفيقيلماتكراوإلىيضطرونكما،إسكاتهفيالتعسفإلى

أدسائل-

يختلفشيءذاتهافيالأولىالرسالةأنونلاحظيوحنا،إلىمنسوبةرسائلثلاثهناك

ولكنه،الرسالتينعنطولهاحدعندفقطيتوقفلاالاختلافوهذاثوالثالثةالثانيةعن

الكلالعميكيةبالطويقةمكتوبتينالرسالتيننجدفبينمالهاماالخارجيأيضاًالشكليتضمن

!والتحياتإليهالمكقوبوالع!ماسمهيذكوالكاتبأنأقيتالوقتذلكفيالمتبعةللرسائل

ولا،إليهمالمكتوبولاللكاتباسمفيهايوجدفلامكذا،تظهرلاالأولىالرسالةنجد

))كتبتأو))أكتب..((:مثلفبهاتظهرجمليضعةو!ولاأيضاً،وسائلخاتمةفالهاتوجد

الرسالة؟هذهكاتبإذاًيكونفمنأعملاً.)1(رسالةأنهادارسأياعتقدلما..((إليكم

لاتكشفلايةنها،الرسالةهذ!فيالصعبا!سؤالهو))هذاعزيز:فهيمال!كتوويقول

ننتقلىأنبعجردواللتين1(.)2(يينالأخوالرسالتينبخلافالكاتبعنتلميحاًول!تصري!حاً

أ)المتعلض((.بأنهبنفسهيعرفناكاتبهمانجدإليهما
-ط

ولستبالح!أحالقمأناالذينأولادهاوالىالمختارةكيويةإلى))الشيخالثانيةالولسالةفي

((الح!عرفواقدالذينجميه!أيضابلفقطأنا

576،هـ575الجديدإلعهدإلىالمدخل-ا

فىهـ77ال!بق-2
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1(بالحقأحالهأناالدْيالحبيبكايلعىإلى"الشيخالثالثةالرسالةوفي

بحيفاالصعر!نيلمدوانفإنهماالرسالتينهاتلِنفي"الشيخ((بالمقصودعنالنظروبصرف

الأولى،الرلسالةكاتبنفسههوليدسكاتبهمايكونأنويُرَخح،دراستنافيكثيراًتؤثرانلا

إلا3سيلهمحلىيطلقعلماسممعرالإسمأنو!ح((المختارة"كيريةإلىكتبتالثانيةفالرسالة

،ل!ي!!وليستكنيسةبانهايوحيالرسالةفيلهاوعمفهأنيرلىعزيزفهيمالقسأن

يبعل!أنعيالباَوليس،الاسمبهذاكنيسةعننسمعلمإذ،الأولالإحتماليرجحوالواقح

جهودصإلىيرجعذلكأنتفتوفىأنولكأولاد،لهاامرأةإلىبرسالةالاَباءأحد

بالمد!اعر.المتر3الخطاببهذالهتسمحقرابةالكاتبوبينبينهاكانتوربما،التبشيرية

إلىمكتوبةالثانيةأطالرسامنالعكمعىعلىعزيزفهيمالقسفيواهاالتالثةالرسالةوأما

قرينةوهذه+كنيسةأوجماعةيمثللابانهتنطقالرسالةوكلأكايدمى(اسمهشخمى

هاتانكاتْالميلاديالرابحالقونمنتصفوحتى،الثانيةالرسالةفيرجحناهماترجح

فييوسعأبيوسالترددهذاسج!وقد،ورفضقبولبينمانزأعمحلزالتال!الرسالتان

ذكرنا.أنسبقكما"الكنيسة"تاريخكتابه

أ!لأالمسيحميلال!منالثانيالقونبدكايةمعأنهوالكتبالوثائقكافةدرإسةمنويتضح

هذهتكنلمالرابعالقرنبدايةوحتىكقبت،قدجميعهاالجديدالعهدأسفارتكقلم

بالعهدأليوميسمىهاعلىأتفقتقدالكنائست!نفلمواحد،كتابجمعهاقدالأسفار

!هالمبكر!الفدرةهذهفيالكنائ!عىبعفىعوفترلبما!ل،وِالعشرينالسبعبأسفارهالجديد

المخ!و!اق!إحدلىعلىمضافأكانفمثلاًألاَن،معروفةتعدلمأسفاراَالمالسيحيالتاريخ

((الرومانيأكلي!ف!سالقديمى"رسائلباسميوصفانكتابانالقديمة

!إلبالإك!عافةةلميلا!!الوابعالقون!واليئنسختالتميالسيناثيةالمخطوطةوتحتوي

قانونالمةف!والتيبونابا(()1(وسالة!)1!وهاالىلمؤف!ها)الراع!"كتابهالجديدالعهدأسفار

الؤدا!بال!د!و!كق،ا!ا!عةالومم!افلى!إ!ال!!أو!ي!!انودإلي!و!ر!ه!تطويلةفتر!

البهالثع!و!ابأمح!أذ!لمهبعال!نعقهـاثع!،هفح!ل!الىامحتبوهـاال!نيس!(/)إتمار!خ!تابمه4بْالقي!ري

!3م!هقابريوص!ائمًدي!بريةر!تانأحدتأليفالكنيسةآباءفيدرأسالض!-أ
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كريفه.أبواعتبرها"الرجالمشاهير)احياةكتابهقيجيروموالقديسبرنابا،إلىنسبتا

يقتبلىالذيالإسكندريأكليمندسأمثالالعظامالاَباءقِبَلمناستخدامهاهذايمنعولم

كانتأنهاتعلمأنويكفي،الرسائلهذهمحتوياتتعرفأنيلزمكولاكثيراً)1(منهأ

ورسالتيالرؤياس!فرمثل،الاعترافدائرةخارتأخركطأسفار!ناككانتوقتفيقانونية

!الأحوا!مغيرفسبحان.الثانيةوبطرس،والثالثةالثانيةيوحنا

تشكيلفيدووماتمارسىتزاللاالكنيسةكانتالرابعالقرنحتىأنهلكيتبينوهكذا

تمقدذلكأنعلىالتقليديونويتفقوتأخيراً..تقديماًوحذفاً،إضافةالجديد،العهد

.القدسالروحبإرنت!أد

ياادؤ!لفو-

السفوهذافيإلاالكاتباسميظهرفلنيوحناإلىالمنسوبةالخمسةالأسفارفتشنا!ىاذا

آسيا.."فيالتىالكنائسالسبعإلى))يوحناالأولالإ!حاحمنالرابعالعددففي،وحده

يوحنا"أنا:فيقّولأوفمحبصووةبنفسهالكاتبليعرفناالتاسحالعددذلكبعدويأتي

تدعىالتيالجزيرةفيكنت،وصبرهالمسيحلِسو3ملكوتوفيالضيقةفيوشريككمأخوكم

((.المسيحيسو3شهادةأجلومنأدنهكلمةأجلمنبطعسى

الرؤياسقرنسبةضداللاهوتيينقبلمنيومبعديومآَتقولىاعترأضاتفهناكذلك!رمح

يبدألمأمروهذاواحد.للأظتبككتابينالوالمجىبالإنجيلصلتهوفمد،الرسوليوحناإلى

!حبدأوانما،الكنسيالتقليدمنالمتحررينبظهووول!،الحديثةالنقديةالمدارسبظقور

لمانظراًكيرنثيوسإلىالكتابهذانسبغاليس(()1الرومانيفالكاهن،الأولينألاَباءظ!هوو

تناقضهنفيهلمانظراً))ألوجين((المسماةالجماعةفعلوكذلك،سنةالألفعقيدةمنفيه

يد!+الجدهالعهد!قالأخرلىالكتبوبينبيغة

إلىالكتابهن!انالسبة3!وبال!العلنكر2!!اله41الإسكتدويةألم!قفديونسيوسويأتى

الذيالرسوليوحناليسولكنهيوحنا،يدع!قديدمىتقيشخحسإلىوينسبهكيرنثيوص

هـ201ال!بق-1
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يعتقد.كما.)1(الثلاثةوالرسائلالإنجيلكتب

ثوفيص!تمسبقةإذاو!ائط!عرفىألاَبائيبالتقليال!تضربوهي،متضاربةشهاداتفهذه

صئل!بر!د!!يو!ناإلىالرؤيالسفرنسبةإنكأوفيعليهايُعْتَثمدؤالولاأسفار،منقبلهلما

الرابح.بالإنجيل

للد!وا!م!ا!وطبقاً،الإنجيلوبينبينهححملترددبعديأتيالرؤياسفرإنكارأنوالحق

ن!التل!كتْيروقفض!ولهذاواحد،كاتبعنصادوينالسفرانيكونأنيمكنلاالجادة

فيصنححرال!أمالاتجاهويكاد:واحدةيدفيبالسفريقيثملسكمثقفاًتجدوقلمالاثالرسفر

ألرؤب!لسنوالرافضينحججهنعدداًلععاقالذي"ديونيلع!يوسيمثلهماوهو،الإنجيلقبول

أبنا!رسوأموليلمىأنهيعت!ولكنهيوحناتيدعىمؤلفهأنينكرولم،الأولىالعصورفي

حكا3مامناإلي!وأنقل.الجامعةوالرسالةيوحناإنجيلىكاتبيعقوبأخوزبدي

بنصه:كلامهمنيوسابلِوص

يوحنا:وؤياعنهكذاديونيسيوستحدثم!ذا!بعدف

ومدعالنإكعحاحاً،إعحاحأمنتقدينهكليةوتحاشوهالالسفرسبقوناممنالبعضوفض،لقد

ه!قلي!عىإنه!قولونلأنقبمهزوو،عنوانهبأنوقافلالق،البراهينوعديم!معنىبلابأنه

ليأنهويؤكدونالغثموضتهنكثيفحجابي!جبهلأنهوؤياهوول!يوحنا،تصنيف

!يونثيولعوإنبلثالكنالسةرجالمقواحدأيأوالقديسينأوالوسلمنواحدأييكتبه

.يحنا.إلةنمسبهاالخياليةقمعقهيال!محمأل!اأوادإؤالكيرنفيونتدعىالتيالشيعةمؤلف

الباللْ!طمما!قوا،نهأرضالأملكوتاًيمكون!ع!وف!المسيحملكولفإلِأ:بهنادلىماوثعذا

أحب!!التي!!!لو،ئ!اًقيكون!وفطالمن!وت!أل!أعلمفقد،جداًوشهوانياالجسدملذآت

،انولإف!،الت!ؤ!لم-!؟أالعموبالأفلقيآخوبل!عبال!أو،الجنسيةوالشهوةالبطونشهوق!فيأي

أكثىِثم!ة!قهواتمهـب!وإلق!باعليسقطلم!الطععتار!عمف!اخلةبأن!ملْهظقاًالضحاياذلحوالذلاث
!.طو.

نملولاً.

!أ،الجثونه!انو!الأ!!!ألكف!ال!ينلأال!االالس!ؤأرف!أنأتجاسمولمأننىمحلى

هـ653الجديدالعهدإلىالمد!ا!-أ
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كفتإنلأننيمختفيةجداًعجيبةمعانيجزءكلفيوأن،إدراكيدوقأنهأعتبرولكنني

أعمق.معنىوراءهاأنفأظنالكلماتأفهملا

تاركاًأدركها،أنمنأعلىأعتبرهابل،بعقليعليهاأحكمأوأقيسهاأنأريدلاوانني

أفهمهل!لأننيأتعجببالعكلىبل،أ!ركهلاساأرفخع!ولستتللإيمانأوسعمجالاً

:القوليبدأحرفياًفهمهاستحالةيبرهقأنوبعدالرؤيا،سفركليفحصكمذاوبعد

إن!،نفسهوغبطةيحفظونهامنبغبطةيصرحدعيتكثما،النبوةثلالنبيأكملأن))بعد

!ذا.ويسمةينظركانالذييوحناأنا؟لي،الكتابثمعذا3نبوأق!اليحفظلمنطوبى:يقول

يوحنا،يدعىشخصكتابةمنالسفرم!ذاوأنيوحنا!يدعىأنةأنكرلامذالأجل

ثعوبأنهأصدقلاولكنني،القدسبالروعملهمقديسرجلتصنيفمنأنهأيضاًوأوافق

((.الجامعةوالرسالةيوحناإنجيلكات!يعقوبأخوزبديابنالرسوذ

أماآخر،شخصإلىأو،نفسهإلى!شيراًقطيتحدثلم))ويوحناقائلاً:يضيفذلكوبعد

ليولىلهأعطاهالذيالسيحيسو3أرؤيا(إعلان،البدايةفينفسهفيقدمالرؤياسفركاتب

وبشهادته،اللهبكلمةشهدالذييوحنالعبدهملاكهبيدوَبَينَهُأوسلهوهوسريعا،عبيده

رآه.)1(مابكل

1()2(وسلاملكمنعمةأسيافيالتيالكنائعىالسبحإلى))يوحنا:أيخعاًرسالةكتبثم

الإلهيةالرؤيابسرديبدأبل،باسمهالجامعةالرسالةحتىيصدرلمفإنهالإنجيليأما

أجلمنلأنهبعيوننا،ورأيناهسمعناهالذيالبدء،منكانالذي،مقدمةأيةدوننفسها

لمودماًلحماًلأ!يونابنسمعانيالك"طوبىقائلاً:بطرسأيضاًالر!باوككهذاإعلان

((.السماويأبيلكن،لكيعلن

قصرمما،رغماثشتهورتين،الثالنَةالثانيةيوحنارسالت!فيحت!يظهرلميوحناواسم

السمه!ذكويعكتانىلمفإنهالمزفط!عذا؟سا،اسمذكردون))الش!يخ((:الكلمةبهذهتبدآنبل

مل!والمتطوفيالضيقةفيولثمريكالمأخوثحصيوحذا))أنا.ثانيةيكروهبل،مؤلفهيبدأثم3مر

ا:ارؤيا-ا

v-4:ارؤيا
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يسو3((وشهادةالنهكلمةأجلمنبطمستدعىالتيالجزير!فيكنت،وعمبرهالمسيحيسو3

الذييوحناأناولي،الكتابهذانبوةأقوالىيحفظلمن))طوبى:هكذايتحدثالختاموقبيل

1(.هذاويسمعينظركان

واضحغيرأنههـلوهوتيقرركثحايوحنايدعىالأموو3هذكاتببأنالتسليميجبولكن

منالمحبوبالتلثميذموإث!االإنجيلفيمراواًقيلكمايقللملأنههذا،يوحناهومن

.الوبوسمحشهدالذيأويعقوبأخأو،صدرهعلىاتكأالذيأو،الرب

بلشيئاًتلمنهايذكولمولكنهالألمور،هذهلذكربوضوحنقسهيبيقأنأوادلولأنه

وفيالرزلى.وسعرتوألىلأنهومغبوطليسو3ولتعاهدوشريكناكأخينانفسهعنتحدث

لهمحبتهمبسببالذينيوحنا،الرسولاسمبئغلم!كثلِرونهنالككانأثهاعتقادي

نفلىاتخذواتمثلهالربمنمحبوبينيكونواأنفيورغبتهم،بهواقتدائهمبهواعجابهم

.وبطرسبولمعىالمؤمنينأبناءمنالكثيرونيسمىكمااللقب

برناباأخذه!الرسىاأعمالسفرفياسمهذكر،مرقصملقبآخريوحناأيضأيوجدفمثلاً

ثعوأنهالقولأقصدلاولكننيخادماً،يوحنامعهماوكانأيفعاً،عنهوقيلمعهما،،بولدس

بافوصهنأقلعولما:قيلبلآسياإلىمعهماذهبأنهيكتبلملأنهالسفرهذاكتبالذ!

أووشليم((.إلىورجعففارقهميوحناوأما،بمفيليةبرجةإلىأتوامعهومنبولمس

نصبانيوجدإنه:يقولونإذأمسيا،فيكانواممنآخرشخصاًكانأنهأعتقدولكنني

يوحنا.اسممنقماكليحملأفسسفيتذكريان

لأنذلك،عنيختلفهذاأنيستنتجوترتيباالكلماتومنالآواء،مجموعةومن

واحد.باسلوبويبدآن،بعضهعامحيتفقال!رالرسالةالإنجيليئ

((.الكلمةكانإلبل!ء)افي:!قولالأول

البدء.هنك!إنأ!ذكطأ:يقولوال!نافى!

الإَب.منلوحيدكمالمجداًمجدهووأينا،بينناوحلجل!عداًصاو،الكلمة:كطب!نرالأ!!

ولمستهبعيوننارأيناهالذي،سمعناهالذي،طعفيفتصير!ر!لمالأهه!لح!حييعن!!!:،إلظذ!

احتجاجاًبهامتمسكاًبهذهيبدألأنه،أظهرتالحياةال!نإ!ط"إال!يا!!لث!ء!قة!طأ!ف!ف!

رأيناوقد:يمَولأنعلىأيضاًحرصولذلكالجسد!!فٍيأتلما!و!إال!!الوإ:!ق
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وسمعناهوأيناهالذيلنا،وأظهرتالأبعنكانتالتيالأبديةبالحياةونخبركِم!!عم!هد

أيضاَ.بهنخبركم

رؤوسنفستحتشيءكليناقلثىبل،موضوضهعنيتحولولابهذايتمسكإنهثع!

بإيجاؤ.بعضهانذكرسوفتوالأسماءالمواضي!صا

منالانتقالالنور،الحياةكليه!عا:فيمراراًتترددالتعابير3مذيجدالمدققدألالاحث

،الربودمجسد،الفرح،النعمة،الحق،العبارات3هذتردأيضاًمستمرةوبصفة،الظ!لمة

نحفظوأنبعضاً،بعضنانحبأنالوصية،نحونامناللةمحبة،الخطايا3هغفر!الدلِتونة

الإيمان،دنهالتبثي،القدسىالروعوموعد،المسيعوضد،دابليلعىالعالمدينونة،أ-لوصاياكل

يمكنأنهوالواقع،مكانكلفيوودتهذه،والابنالأب،سستمرةبصفةمناالمفلو!

والرسالة.الإنجيليحملهالواحدالطابعنفسىيرلىأنبوضوح

منالسفرينموضو3يمسول!عنها،وكريبالكتاباتهذهعنفيختلفالرؤ!سفرأما

هـ)1(.أفيهما((يوجدتعبيرأيمنيخلوويكاد،بعيد!أوقويب

هوليعىالرؤياسفرمؤلفأنيقطحوبه،ديونسيوسكلاممنيوسابيوسينقلهماثد!

فهيمالقمىيقولكما-لديناأصبحالرأيهذاإلىانضموامنولكثرة،الإنجيلهقلفنفسه

مويكونأنيمكنلاالإنجيلكاتبأنعلىالمقددرالكتابعلعاءبيناتفاقشبهعزيز-

موليمعى001(أخوكميوحنا))أناالرؤياسفرفيكتبمنأنبمعنىالرؤيا.سفركاتبنفسة

فبينما،الأخرلىعنتختلفشخصيةيعكسمنهمافكل..((الكلمةكانالبدء"فيكتبهى

كنبي،عملهعنالرؤياسفركاتبيتكلموشخصيتهاسمهإخفاءقيالإنجيعلكاتبيسقمو

يشتهرالذيوالمواضيه!الاعمطلاحاتقيالواسعالثراءذلكعلىزد)يوحنا(اسمهعنويفصح

الرؤيا.سفرفييظهرل!مماوالنعمةوالحقوالحياةالفررمثلالإنمجيلبة

إلىيوسابيوسىعنبالنقلفحناأركمايرجع،لكنهحديثاً!ليدمىالوأيهذأإن

الذي،بالإسكنلهريةاللاثعوتيةالمدردسةرئيمعىأوويجانوسإلىكذلكويرجه!،هـب!ونمعيوس

وأسلوبةالإنجيللغةتظهرفبينما!الكتابينلنةبينالواضحالإختلافعلىذلكبنى

52ف7:كالكيسةلى(ود!ت-9
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منالنقيضعلىوأسلوبهالرؤياسفرلغةتأتي،اللغويةوقواعدهتراكيبهفيصحيحاًبسيطاً

اللغوية.بالقواعديلتزملاولكنةوحيقوكبفالأسلوب،ذلك

أ؟نجيل.كاقب-

الإنجيليأنلديهمتأكدفهل،الإنجيليثعوليلىالرؤياسفركاتبأنللأقدمينتأكدوإذا

؟الصيادؤبديبنيوحنانفسههو

فبعد،الإَنحتىمحاولةكلمصيرالفشلوكانالتقليد،هذامنالتثبتحاولواكثيرون

((الإنجيلهذاكتبالذيمنوحدهالفهإل!يعلم"لا:أنهإلىالدارسونانتهىوادمعةدراسات

الإنجيل،أهلعلىالحجةبها!تالنهيقيمصحيحةغيرأوعمحيحةالنتيجةوهذه

إخواننافيهوقعمافينقعلاوأن،خطؤهلناتكلث!فرعيفينقاوعأننأملىدراستنافيونحن

فلنجمل،والطاقةالوقتلناويوفر،صدورنايريحمأإؤسريعأننتهيبل،ويأسحيرةمن

أيةعنالنظرفبصرف،الرابعالإنجيلكاتبحولآراءمنالسابقونإليهانتهىمابداية

مختلفين:أتجاهينإلىالسابقونانتهىتفاصيل

الإنجيل.هذاكتبالذيهوالرسوليوحنابانويقطع:الأولالاتجاه

الإنجيل.يكتبلمالرسوليوحناأنإلىويذهب:الثانيالإتجاه

والىالإنجيلظهورمنذجنبإلىجنباًمتواؤيانالمتناقضانالاتجاهانهذانساروقد

منفيهوتجدإلاعصريخلويكادفلا،للإنجيلوالمعارضونالمدافعونوتوالىهذا،يومنا

جاءوالآن،السابقالفصلفيالأولoألأَنجاوعرضناسبقوقد،الاتجاهينهذينأحديتبنى

أدلةمنالتقليديونبهتمسكماأتباعهيوفخ!والذي،الثانيتفاعميلعنالكشفدور

تأتيالاتجاهمذاوأسوعلى،المنطقيةوالحججالردودمنالعديدويقدم.وداخليةخاوجية

لإنجيلشوحهتأثيرقحتتزا!لا))فهيعليها.بعممتهبولتمانو!عالتيالألمانيةائدرسة

أخذالذيالعقلببراعةتحليلهوقدم،الغنوسيةالتعاليمإلىأ!لهأؤع!إنلنهييةجعن!ا

النعمة،قناعةبدلالنقدحذقأحلقدفإنهالمسكينمتىالأب!أك!اون!!عل!بالعقوأ!،

التقدمي.اللاهوتيالشرحأسلوبفيالقمةءلغال!ف!فأ!!،هم!إ-ع!د!ثع

يتتبعونهالذينأصابقدأنهفهوالألمانؤملائه!ن!اأو%!اف!!

والغنوسيةاليونانيةالجذورمنعديدإلىالإنجلِلأصولىإر!ا!الاتع!المدأقم!بسبله؟!غفيان
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فوقالمجالهذافيزمنهطالالذيالنقدجعلمماإ!والوفنيةالإيوانالةوحتى

(1)االلاحقماا

المدارسلأتباعالروحيالوزنمنللتقليلالتقليديينوالوعاظالقلساوسةمحاولاتورغم

عرضناخلالومن،والدراسةبالاهتمامجديرٌهوماأفكارهممنأنإلاالحديثةالنقديه

المدحعباراتعننتخلىوسوف،ونقيضهالرأيفيالتدقيقعلىنقتصرسوفلمذهبهم

إيمانوصففيالمبالغةمنالتقليديينلحىدائماًنحنناخذهماعليناتاخذلاكيوالتفاء،

أخرلى.تاوةمناوئيهمشأنمىْوالتهوين،تارةالإنجيلعنالمدافعينوتقوى

منبهجادتلمانظرأبالإلحادا!ديثةالعصوريلمزواأناللاهوتيينبعفىاعتادلقد

العصوروصفالتقليديلِنمؤلفاتفيوشاع،المقدسةالأسفارقيمةمنتقللوأفكاردرأسات

فهناكبها،الإيمانمنأسبقكانالكتبهذهإنكاوأنمع"الإيمان"عصوربالماضية

))ألوجين"طائفةوهنهاالرسوليوحناإلىالإنجيلنسبةأنكرتنقيهثجمحقبلجماعات

هيبوليتسضدهموكتب،بالهرطقةالكنيسةوسمتهموقيد"الكلمة"ينكرونالذينأي

.الرسولإلىنسبقهوعنالإنجيلعنمدافعاً

لهاوحدد،اتجاهكلفيتسبحكادتأنبعدطريقهاللكني!سهَ))نقيه(1مجمحرسموقد

الأسفار،منالمقبولوغلِرالمقبولتحددذلكأساسوعلىالعقائد،منالمقبولوكيرالمقبود

ذاك.أوالسفرهذاصحةعلىللحكمالألمعاسىهىالمجاصعحسعتهاالقيالعقيدةفأصبحت

حسب!البدايةوفيالمجا!ح،حولالنقاشىأبوابّفتحالكنسيالإصلاحجاءوعندما

المجا!عصمةمنالنقدانتقلهاسرعانلكن،وحدهالمقدسللكتابالعصمةأنالمصلحون

قدكانواالإصلاحرجالأنمع،بالذاتالرابعالإنجيلدالىالمقدصاللئمابعصمةإلى

عندكعم-المقدسالكتابأجزاء))فكلالأ!ميةدرجاتأعلىفيالإنجيل!ذاوجعلواسبقوأ

الموسوكط!فا!ت!الشولمجع،متساويةأمميةالأجؤاءلكللينسولك!!السلطانولهاب!اموحىَ!

الوصاباحت!أو،يوحظلإنجيلالتيالروحيةالمحلأمحوتيةانقيعمةلةليل!تاللاويينسفو

378.،7!!ص!المسكيرْ!فالأديوحناإنجيلإلىالمدخل-1
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الكتابفيماأصحالبروتستانتعينفيالأولىللوهلةبدتيوحناإنجيلفمقدمةالعشر(()1(

))بدأماوسرعان،خاتمتهإلىمقدمتهمنالإنجيلحولالنقاشىدبماسرعانرلكن:المقدسى

ا!عالمافتتحهالنقاشىهذا،الرابعوالإنجيلالثلاثةالأناجيلبينالتباينفيالنقاشى

حدبلغحتىالزمانمنقونمدكىعلىواستمر،لامبالعالممعم!1736-16داهالُكْلِرْك

دمفتَ!وذلك)إيفانسون(الإنجليزيالعالمثانية3مرأشعلهأنإلىحدت!ممدأتفمالصرالح+

فيمسموماأثرهكأنفقدالروحيوؤنهتن!اثمعةهنبالرغملأنلأالتقليديونويأسفم917?

.)2،!كلهاأرربا

كثلِرونواعترضعشر،التاسعالقرننهايةفيالإنجيلعلىالاعتراضدائرةاتسعتتم

الكنسيةالجغوودكافةعجزتالتيحججهموقدموا؟غوالخارجبالداخليةالشهادتينعلى

بفكر3تلامذنهمإقنالحفيععوبةيجدونالتقليديونالقساولع!ةؤالولالها.حدوضععن

والإجابة!الأساتذةقبلهماتقبلأنمنأقلالتلاميذهؤلإءعقولأنيظهرإذ،إِيرينْيُوس

لتعقكماتحصيلها،أعياثممالتيالتعقيداتمذهإلىتحتاجلايكتبلممنأوكتبمنعلى

الأساتذ3لعبالغةالطلابعقولىيردعيعدولم.والخارجيةالداخليةالأدلةاستيعابعليهم

أخركط.3تاومناوئيهملتعأنلمنوالتهوين3!تارالإنجيلعنالمدافعينوتقولىإيمانوصفالب

..المناقشةلعنسناصفلاذلككلومع

أحسن!هيبالتيلكن..الجدالمنمفرول!

الخاوجيةالأدلةمناقشة-

تمكنلابطريقةالأربعةالإنجيليينحولالاَباءأقوالىسردالتقليدأتباعاعتادلقد

عاشىالذكبالزمنتحديدفياختلافهملوحظوقد،الذيالعنالحقيقةفصلىمنالدارسين

منرلكن،المسيحيةتاريخمنالمرحلة3ثمذغموضإلوذلكيعزلىوقل!الآباء!هؤلإءفيه

ميذاكاتبكانإذامامعرفةمنتثمكنهم3،سحددتواريخضلىالباحثونلعمت!قئآنررك!الخ!مو

!الاَباءأحدأمالرسلأحدهـون!أع!أوالإئ!اللى

بروت8691ثالثة/ط1هـ6أ!اللاهوتينهقب!عما!ةتأقيفأال!د!!لمح!أأنك!تئ!حم!-؟

نأهنكرأ،يوحناإنجيلضدالهجومأشعلهنأولويُععَبر،اطسيحئملره!ت!قيؤولا!االعا!و!مددو!و!!

لوقا.القدي!!ابجلإلايؤمنول!.!تبهكريوح!اإلاقديح!الكو.
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الأولالقرنآباءمنوكعناك،كتاباتهعداالمصادوأغلبفييشيعقولاًالأبإلىيعزلىوقد

الآباءاستخدمهل:الباحثينالحيرةتنتابوقد،الإنجيلفيوردتعباراتيستخدممَنْ

فيواستخدمهالاَباءهؤلاءكتبهماجث!قَالذيهوالإنجيلكاتبأنأمالرابعالإنجيل

الاحتمالين.أحدليؤكدا())الزمنتحديدفيأتي؟الإنجيل

نأذلك،الوقتلبعض))الزمن((مسألةاستوقفتنيفقدتباينمنالنتيجتينبينلماونظراً

فتواريخ،دقةمنأنشدهمايلبيلاالآباء3بشهادتتعلقعلميةمادةمنجمعتهقدكنتما

تأثرهَنْنعرفلاوهكذاواحد،تاريخعلىمحصدرانيتفقيكادولا،متضاوبةالآباء3حيا

التقليدعللِهواعتمد،والشرقالغرببينوصعلحلقةاعتبرالذيإِيرِينْيُوسفمثلاً،بمَن

ظنولقدولد،أينولامتىبالتحديدنعرفلاالغارجي،الدليقفيأساسيئوبشك!

علىيبنيهاأنللباحثيمكنالتيوالدتيجةام.)1(013،05سنتيبينولدأنهالمؤرخون

مجردوتلكهذهوتبقىتقدير،وأعلىأقلبينواحدةتكونلنالمفتوحالإحتمالهذا

.احتمالات

:الاجتهاداتتتنو3حيت،الإنجيلكتابةتاريختحديدفينواجههاالمشكلةونفد!

.م75عامقبلكتبالإنجيلإن:يقولرأي

ما15-09بينماكتبإنه:يقولوآخر

.م175عامبعدكتبأن:يرلىوثالث

لاهذاوعلىفيها.الدخولالمفيدمنيكونلاقدالتفاصيلمنالكثيرالاَواءهذهوبين

كتبيوحناإنجيلإن:القوليمكنفلاالآباءتتاريخمعالإنجيلكتابةتاريخصْبطيمكن

لاكما،بوليكاربوصوفاةأوميلادتاريخبالضبطنعرفلالأننا،بوليكاربوسبعدأوقبل

الومملربطمحاولةهيإنمابذاكهذالربطمحاولةوكل،الإنجيلكتابةتاريخنعرف

.بالخيال

وهحاولةالتواويمغإلىالعود!أنمعلوهاتمنلد!توفرماخلال،من،اتضحوهكذا

مرجهسأبي!متضاربةمصادرميافيقملبتسفماالاَباءفتواريخبجديد؟تأت!لنفيهاالتدقالق

أدثقأفةدارط-لمهـ431:الأولالمجلدالحفرمميجرجسحنا/ألدبهورالمسيحيأصف!اتاريخ-ا
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واستبعادالتحققأودتوانا،انهايتهأومنتصفهاوالقرن"بداية:تقريبيةوكلها،وآخر

ومن،هيكماالمعلوماتتبقىالكتبكثرةفمعشيءثأمامكيبقىفلنمنهاثالواضحكير

الميلادتاريخحفيهايختلطكتبمطالعةخلالمنإنجيلمؤلفعلىتقفأنالمستحيل

التقليد-علىاعت!مدوايوحناهوالرابعالإنجيلكاتبإنقالواوالذين3!الوفابتاريخ

أععبحتوهكذاالتقليدثلهذاالمكانيةأوالزشيةالبدايةوضوحبعدماحتجواوالرافضون

قيعةلاتفصيليةبأخبارمشحونةذلكمعوميثنقيضهتنفيول!الرأيتثبتلاالاَباءكتب

العلثميالتيقنيكنفلم،الدينعنالمدافعبمظهرالإَباءإظهارالأساسيومدفهالها،

محاولةمعولكن،عنهاوالأخذ،إليهاالرجو3سولىخيارمناليومأمامناوليمى،مرامها

الصحيح.السياقفياستخدامها

نأيوماًودتولا،بقصديهذاماوالنهفلا،المسيحيةفيالطعنفيواغبأنيالقضيةليست

آباءمواقفالإَنوسنعرفى.التفاهةمنالصووةهذهبمثلالعلميالبحثهدفيكون

ليممىأسماءمن!يلةقوائمبسردأنفسهمالتقليديونيغالطكملكلمظهر،الكنيسة

.الآنعنهأنتتدمعمعمثلماالرالمجحالإنجيلكاتبعنسمعواأنهمسولىالأصرمنلأصحابفا

الأوبعين.أوالرابةالقرنفيالمسيحرسلأحدعنتسمعأنبينفرقل!بأنهخبيروأنت

إلاالإنجيلصففيالبسطاءالتقليديينلبعضبدتوانالآباءهؤلاءشهادةأننعتقدإننا

ي!ثعترطونكانوامن!!نهالرسولأحاديتمنالصحيحمدونيفإن،ضدهالحقيقةفيأنها

سعةرغمالإَباءوهؤلاء،عنهوالمنقولالذ،فلبين،الفعليالتلاقيالعاعرةإلىبالإضافة

لمحىمنيسمعأنايتفبإمكان،المعاصرةحتريشترطوالملغاتهاوتعدوالإمبراطورية

لوجةتوجهاًيوحناعلىتعرفقدالإَبا"أحدأنإلىيشيرماعلىتعث!رلاذلكومع،يمت

كاتباًتجدفلنالتاريخفيأوالدينفي،الفترةتلككتاباتمنوصلناهافيقنبتوممهما

اور.السيحتلعيذليموحناهع!الثلمهعاتا؟!لفىتلث!هء،
صا

وأرلدراالذيالمكانولاالزماننعرفل!أسلماءالتقليديونيحلثر!اك!قماليراًذلثووخم

يتوقفلمفكتبهم،خواطرمعمداعبتماكثيراًأمنيةالأسماء!!8حمققالكر!نج!!فايةيتا!!

تمثلههابقدوالشهودعددفيالمشكلةكانتوهاأالشهود،منث!حددهعدد!فىفتلها

نحعلالشاثعدينقائعةعلىوضعتالتيالأسماءبعضوسحالآنوفح!!أكعم!يةهالنال!ما!م!ت!م
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فاختراعا!لا،المسيحرسلأحديكتبهلمالرالمجحالإنجيلبأنالكاولاو*قتنا!!دإد

التيالحلقةتظهرحتىأسماءًالأسماءتبقىإذ،المشكلةيحللنولكنهعسيراًليد!الأم!صاء

أورشليم.فيبالرسلالإمبراطوويةأعماقفيالآباءتويط

رجاليخترع،الأولالقرنآباءعندقيقةمعلوماتيقدملاالكنسيالتاويخوبينثما

تدوروحكايةقصةاسملكلويجعلونالأسماء،منعدداًالتقليديةالكنائعسفياللاهوت

حتىأوأحديتحدثفلم،قلتهامثلالنو3هذامنالمعلوماتوكنرة،ومعجزاتهصباهحوال!

الثاني.القرننهايةحتىالرابحالإنجيلكاتبإديعت!و

يدللاهذافإنكتاباتهفيالأناجيلنصوصببعض-يقولونكما-إِحدهماستشهدولئن

كتابوعنها.كتاباتهعرفواالذينهمالإفجيليينأنعلىيدلووبماعرفها،قدأنهعلى

معدوء!فيحذفتهحذفهرأتلماثمقرنينمنأكثرتقدسهالكنيسةظتالذي!الو!عي")1(

أسقف!إكناطيوس"الإنجيلكاتبعلىكشهداءالتقليدلِونيطرحهاالتيالأسماءومن

وولم!ائلالأناجيلمنعبارات!فيها،موجودةتزاللارساثلجملةكتبوقد،إتطحية

لا،حجةهذافيفليمس،بالصفةول!بالاسملاالإنجيلى،كاتبيحددلاولكنهالومع!لى.

الأناجيلمنإنجيلفيوجودهاتصادفأكثرأوفقرةفكتابة،ضدهولاالأناجيللصا!ح

الإنجيل،كتابةبعدأوقبلعاش!أو،الإنجيلهذاعرفقدكاتالهاأنعلىبدليلليد!ق!

متىإنتقولأنولكالاَباء،هؤلاءكتاباتعرفقدىالرالمجحالإنجيلكاتبإنتقولأنولك

هنكلاًلأنولوقا!أمر!دو!ح،ومتىلوقا!ىهذاومثل،والعكسمرقصإنجيلمحو!

يعرفأندونعنهاأخذواممشتركةمصادرثمةيكونوقدالاَخر،كتبهاأعداداًكلَب!ؤ!ء

،جودثعاوعدم،لوقامتىبينتفاعميلهافيوالخلافالثسب3فشجرالاَخر.عندلماأحدثم

كتبساأحدثعميعوفلمالأوبعةالإنجيليينأنعلىدليلىلغو،ل!حناموقصثبأععلاً

وق!تالترالوثائقبعخ!كتالواأرعرفواواغناطيولىوأَكْلِيمَنْدُسثرساسيكونوقدالاَخو.

،هـبمالبالم!وةباإلج!الإنجيلثحذاوتأليفصياغةف!سامحمواوربعا،الوابمه!الإثجيليً!فىِ

و!صهـ.ل!،تدإليهـبويم!أرسلمجموعةفمنا-مهدولبول!،معا!سراَكاطهر!اس،ومؤلفه-1

.61:41م!ةرو.هعهم(برالذلنالأخو!وعالىوهوهيس!بتروباسكلهايرفلحونل!سىأسيهوكلهـلم
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هويكونلنا!احوالكلوفيالمصادو،بعضفيمعهماش!تركأو،الإنجيلكاتنتعنهمنقل

الرسولى.يوحنا

وؤتاوةالقانمةبدايةفييقدمونهماللاهوتعلماءوجدنافقدالثالثالقرنآباءواما

ودليلّبهاتقناعتهمعدمعلىدليللهوالطريقةبهذهالأدلةوسوق،أخرلىتارةوسطها

الإنجيل.كاتباسمعلىالبرهنةفيالفعشلمحلى

إِيرِيتيُوس،لعباوةمردداًوالرابعالثالثالقرنينآباءموقفجاءالأحوالكلوعلى

المععادر،بعفىح!سبم253سن!ةوتوفي184سنةهصر،البوُلدالذيأوويجانوس!ومنهم

وتهذيبها،لتنقيحهاعلي!همؤلفاتهملِعرضونالوثنيةفلاسفةكانحتىبالعلمواشتهر

فإن،،كيرهمقيصريةاْسقفديون!ينسيوسعليطوقِسْ،مواعظوله،المقدسةالكتبوفسر

تعاليمعححواالذينوهم،انتهاغالمسيحيةوقيديسوابتداءً،الوثنية3أساتذهمهؤلاء

فإذا،أخرلىتاوةالإنجيلتعاليمعلىالفلسفةقواعدوصدحوا،تارةالفلسفةعلىالمسيحية

ك!ره،أوووحنا،هوكاتبهأنإثباتفيلذلكقيمةفلاالإنجيلمنبذصوعىاستشهدواما

وصاوت،أ-لأناجيلوكيرألاْناجيلفيعناصرهاتفرقتالفترةهذهفيابخلأالمسيحقصةلأن

،تفاسير.رسائلفيومفرققصصفيمجمو3بين

هوالإطلاقعلى،أبرزهمإِيرِيتيُوس،عبارةكذلكالإَبياءيكروالرابعالقرنوفي

مقدمةفيداودمرقعىالقمصولِتهمه345"،سنةطتوقدقييععريةأسقفيولع!ابيوس

كبيرحدإلىوالتاثر،؟الستقيمالمن!جعنبالإنعراف"الكنيسة)اتارين!لكتابهترجمته

بعدهجرلىماكلفيإليهيرجحالففلولكنعصر،.فيشاشةكانتالتيالأريوسيةلبالآراء

،حاول3،!عدجطاءمنكلإليهووجع،قبلهكانماكلكتابهفيجعمه!فقد،بحوثمن

وإذةمقدسةبأنهايؤمنالتيالأسفارسلامةعلىيمبرمنأنلتثىء!!نخلع!!ب!!-!؟بياعالتبا!؟

الإحيتمالإتمنوجعلبالتقيليد،تحصنإيمانه!ةليقط!بااالضرو!عقلبالعجؤ"!!عى

إلىبجنوحهعليهلومماًيضعلال!هانقيهالجصعقالفئ!الّل!قاوي!هألىنفل!،ل!بوإم!د!لحث

"!.هـ!-1،/5،،1أ!!رأال!

ته.باكعد،!أ!!فئي!ط!حع!!مم!قذص!*!ت-!فئفمه"

الثطني:إديق!!نآدبأعنال!

الانترةتحديدفيالعلماءببنخلافطال!اكا-ا!االإ!ية!أال!علأد!!!الفا!ال!ل!!ممط
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نوعين:إلىالقرنهذافيالآباءشهادةتقسيمويمكذنافيهـاتظهرأ"لتي

اقيتلكمثلمؤلفاتهمأووسائلهمفيمحباراتذكرواال!ينبأولئلفيختصوعو:الأول

بعدجاءواقدانهمأساسعلىبالإنجيلمستشه!ينهؤلاءاعلبووقد،الإنجيلفيجاءت

التقليدأثملويواع!لتيوحناإلىنسبقهوبححةالإنجي!بحةمقرونفهـموبمالتال!،كاقبه

لاهؤلإءبعضولكنالت!ليدثتدعمأنهاحاسعبين3ـالفذ!هذأسماءمنطويلةقوأئمسود

بأنيخبرناالذياللت!هيد((.)1())لمجست!ن!بعيد،مقولاقريبمنل!بالإنجيليينلهمعلاقة

يوحناعنيتكلمعندماولكنه،معابدهمفيالأناجيلبتلاوةيتعبدونكانواالمعسيحيين

فيلمويقتبسكذلكالرؤيا،سفرإليهلينسبأنه!ىنفسهالإنجيلإلىيدث!يرلاالرمسول

اسمإلىيشيرلاولكنه،عظاتهفيالإنجيلمن(1المسحآلإم"عنساودسمنالذي51+أم(

كاتبه.

وتاتيان((.الأربعةالأناجيل))اتفاقفيكتابأوفعإنهيمَالالذيءإنطاكيةأسقفرثاوفيلس

الأخيربالعددوينتهي،يوحناإنجيلمنالأ،لبالعدديبداوهو))الدياطسرون".ألفالن!ي

وأبوالسكندري!واكليمندصأفمع!سأسقفوبوليكراتيع!واغناموس.الإنجيلىهذاخاتمةفي

ساريدمى.منميليتوسأيضاًوكذلكليتاريوس.

حدثفلو،يعرفوهلمماإليهمينسبوأحيانا،أقوالهمتحريفإلىالتقليديعمدقهؤلإء

عبارةأحدهموكتبتصادفولو،الرسولميوابلراوأنأُعتبر"لِوحنا"اسمأحدهمذ!رأت

هذافييقعلموهن،بكاتبهعاوفأالإنجيلعلىمطلعأاعتبريوحناياوردتبعبارةلضيهة

بالأناجيلىيتمسكأنب!لاالمالسيحيةعقشالمد!انع،المسيحيةعندهفاعهلهيسجل،ذأكول!

الرا!ع.الإنجيلىوخاحدة

نسيئثانطفولو:الودملىإنيإسنادثعاإقإفعتهـممصادرهـمفيثؤلاءأل!نيةأنوالحق

ثعممخبرعلىالناس!عترفىلاإذ.عليهميعترض!منواجهوالماثابتةيوحناإنجيل

الواقع.منيبطلهمايرونوث!مإلابةعهدحديثي

إلىأم04سنةليواشتهرأم33سنةبالمسعجةآهروم98سنةفلسطينليال!هرذهدنإحدىفيؤلد-9

أم68سنةأشَثهدأن
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نأنممعمعبدأناالأولىفللمرةبالإسم،يوحناذكرواالذينفهمالثافيالقممماوأ

طفولته،اكامعنطويلةتجصةإِيويتئوسوياتي.الرسوليوحنات!ميذأحداا)بوليكاربوسا

!!مقابلاتهعنوقصصه،المبارك))بولي!كاربوسا(فييهيجلمىكانالذيالمكانفيهايصف

الطفل،هذاحكايةعل!التقليديةالكنائمع!وتقومالرب(11.1رأواسمنوكيررالرسوليوحنا

أالأطفالخيالىأوسعحوما

،الأولالمربعإدلعادواالكبارقالهبماالتمسكوحاولواالأطفالالتقليديونتركولو

تأتيبيوحنامعرفتهولكن،الكنسيالتقليدعليهيقومين!خصيةأميمهوفبوليكاربوس

وأن،ثوليكاربوسىأقدامعندجلسأنهإِيرِلنْميُوس"يغبرناإذ،منهولييىعنهبالإخباو

)ا!ااجمىحناالقديمىيلدسشخصيامعروفأكانكلليكاربوسى

القدلمع!عظاتسمعبابماسىأنالهراطقة((ا)ضدكت!ابهفيإيرِدنْئوسيحدثناذلكومئل

(2).لرصلاكوحنا

كتبكوسعابيوسىأ3وثد،ذلكهنبمث!ر؟"مباشرةبابيياس!ولابوليكاربوسىيغبرناولا

))بابياس!11،عنوتحدثناسبقوقد،إِيريتيُوصدعول!لؤكدهافيهاوجدفماالخمسةبابياسى

،الرسولب!موحنااجتمهبالأخيروأنببوليكاواولع!،اجتمه!أنهالتقليديونيعمرض!الذي

المعلوماتووبطوفربا،ثعرقأالكنسِ!ةحالفيوالبحثالتدق!قالتقليديونيمحاولولم

أحداًبأنتقطعل!النهاكةوفي،احتهاليةأحوالهاأحسنفيهعلوماتهموكل،ببعضبمفعها

قائمةإلىالثلاث!ةهؤلاءأسماءنفعمفأنا!نأوبإمكا،مباشرةمعرفةالرسلعرفهؤلاههن

!نمَلمنإب!رازلبواضحاًككونأنبدلاينقلفالذك!،لهانقالينفلي!سوا،المسليحمةمؤسيي

الع!لا.المم!عيحول!ع!،بولمسلرسلتاب!عينالدقيقةفيوهمعذ4،

كانالتيالمصطبةفي!هيايصف،الطفولةأيامعنطويلةبحكايةيفأجئذاإدي!رِيتنصر!ولفن

-الربوأواممنوكييرهالرسوليوحنامعوه!ابلاته،الم!بارلفعليغ!هاْ!!بولطيكماربويعى"يجلمع!

لوقاسجلكمايوحناأعمالعقشيئاُيدجل!،لْب!يكاوب!لى!ذلكوم!ع!ت!بيو!!حل!

؟.7هـ4مقاريوسالقديميةداوهـائ!أحم!إ-!فأإاليكفئب!عةآبافى!ث!واصات!!

!!!.السما!ه-!
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المشهوريونياسمنهمكانوالذلِن))رسل"،وتلاميذهبولسعلىأطلقوقدبولمعى.رحلات

بوليكاربوسقابلهالذيهوبولمىرسلضمنالمعدوديونياسكانوربيما،الرسلبين

السيحفيمعهالعاملينواكيلابريسكلا:الناشطينتلاميذهبينمنبوللعىذكرفقدح!المبارك

ويونياسوأندرونكوسكثيواً.لأجلهتعبتالتيومريم،حبيبهوابينتوسى.يسوع

)1(الرسلبينالمشصفورين

الشرقية،وأورباالصغركطأسياومدنقرلىكافةفيتعاليمهانتشرتبولسمقتلفيعد

الثاني،القرنبدايةإلىيونياسعاشىوقد،المسيحيةقامتالتلاميذهؤلاءأكتافوعلى

الصغيرالطفلهذاإنقلناإنفميرول!،المحترمينالرسلكأحدبوليكاربوسعليهوتعوف

وأما،ويونياسيوحنابينخلطقدبانهالقولمنمفرلاولكن،منهمامقربةعلىيلهوكان

يوجنا،منأكثرهناكأنيذكرجعلتهبدوجةالوعيمنكانبلصغيراً،يكنفلمبابيأدمى

وثيقةفيالمذكووالقمعى""يوح!نالثخصيةحقيقةحولسؤالىمنأكثرلإثارةسبباًهذاوكان

مقدهة"فيبابياسىانهنهاويقبدمىيوسابيوصبهالنا!تظوالتيالفه!موة،بابيامعى

ولكينه،المباركينللرس!لىمعاينأأومس!تمغاًكانبانهالأحوالمنحالبأي!صرعلاأبحاثه

عنأيضأأترددل!ولكني:يقولفهو،اصدقائهممنالإي!مانتعليمتلقىأنهكلماتهفييبين

ضا!اًبحرعىأتذكيرهماوكل،المشايِخمن!حرم!تعلمتهماكلتفسيريمنأمامكمأضحأن

ألتذلم،الحقيعلمونبمنبلكثيراَتيتكلمونبهن-كالكثيرين-أللّذلملأنني،صته

نفسه.الحقمنالصادر،للإيمانالربوصايايقدثع!نب!نبلكريبةوصايايقدمونبمن

عصا،بطرسأ!أندراوسىقالهعماثأقوالهمعنسالتهالممثايخيتبعثانممىْأحدأتىوكلما

عماأو،الربتلاميدْهنآخرأحدأكطأوهىأو!أويعقوبأوتوماأوفيلب!ىقالعه

الكتل!منعليطفحمعلماأنأعتق!لالأنني8الوبتلا!عيذأوا!2هـحلناأوأوليستيونقاله

(()2(الدائمالحيالصوتمنإلىيصلمابقدريفيدني

مات.وقدالرسولالأولى:يوحنااسمهمااثنينيذكربابياسىأنفالواضح

هشهورين.يكوناأنعنففلاَأععلاالرسلهنليساوالإعان-ا

هـ914تاوفروسهوريسالجديدالعهدإلىالمدخل-2
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يذكرهالأولفالإسم)؟(الإنجيلكتبالذيهوأنهلكثيرينويلوح،حيو!والقدع!والثاني

معينة،فترةبعديذكرهفإنهالآخريوحناأما،الرسلوسائرومتىويعقوببطرسمع

وضوحوبكلقبلهأريستيونواضعأ،الرسلعدادمنليسواآخرينأشخاصىضمنويضعه

قساً.يدعوه

الإسم،نفدىيحملانآسيافيشخصانهنالككانإنهيقولونمنيقروهماصحةيبينهذا

ملاحظةهذهيوحنا،قبريدعىمنهماكلالآنإلىيزألانلاافسسفيقبرانهنالدُوكان

يوحناإلىالمنسوبةالرؤياوأيالذلىِهوالثانييوحنايكونأنيحتمللأنهبالأهميةجديرة

وآها.)2(الذلىِهوالأوليوحنابانيصدقانيميللاأحدكانإن

الفهمهذايرفضونالتقليديونتوالىوقد،بابياسوثيقةمنيوسابيوسفهمهماهوهذا

نألنستطيحلا"ونحن:تاوضروسموويعسيقولالآخر،يوحنايعرفونل!أنهمأساسعلى

الرؤيا،سفركتبالرسوليوحناكيرآخرشغصأهناكبانيزعمالذيالرأيهذانقبل

إللِهيشيرالذ!المم!يخويوحناالرؤيا،سفركتبالذيهذاالآخريوحنانعرفولسنا

نأظنإذيوسابيوسأخطاولقد،الرسوليوحناكيرالأمرحقيقةفيهوليسبابياس

)3(آخر"يوحناإلىيشيربابياس

.لأصابذلكغيرقالولو،يوسابيوسأخطأوهكذا

أقوالولكن،الرسولعندالكاتب!والشيبنميوحنايكونأنيقترحالكتابوبعض

نأعلىكدليلأيضاًتُقدم"الأزلي"الكلمةهوالمسيحأنلِؤمنونلاجماعةوهمالألوجيلِن

.)"(الكاتبيكنلميوحناالرسول

المزعومةالصلةإلىيتطرقأندونولكنواصراربجديةالموضو!تفصيلاتيبحثوالبععى

تربطهمابعيدمنول!قريبمنعلةل!وبوليكاربوسيفْيُولى!نج!و،إن!ي!ا*!أسا%دبيه!

هـ!i!!ال!!مح!9!!!555،

.!-ص!"ة-81-51-5أحبه!ؤ"5!أ:1كا!
.45،6،،34،،2اتقلىأ!ف!!جمي!ممم!3ح!قي=---"ءصه-ةر

i.!-!ما

هـأ2!الجدي!العه!إ!إهدخأل!أ!!!

كمانالإخيا!أنبفكرةتقبلأنرفضتقديمةجماعةجويفىالألو!22ص!!جىاالقدي!الكظصاْ-!!

يمذ؟!يم!!للوء!ا
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لِوحنايلتقلمالأعمالسفركاتبإنبا!ذلك،علىالأمريقتصرولا،المسيحبرسعلى

فيعنهوكتب،الحياةقيدعلىيوحناكانوقتفيأسيابلادف!تنقلأنهمع،الرسعول

بوجود؟!يعلملالوقاولكن،وبعدهلوقاقبلموجودفيوحنامعاً،الأعمالوسفرالإنجيل

الذيأنإِيرِل!نئوسجط،وبما،الزمانسنقرنبعدطفلإليهسيصلماإلىحتىيصلىول!

أخطرهذامحلىتوتبولكن،عقلهرجاحةأولضعفبابيالىوتردده،يونيادلطهوأيمارآه

إلى،بولعىلرد!لتلميذصْالأطفالعيونفيبوليكاربوستحولإذ،التاريخفيالفتائج

ولم،اليهوديةبالمسيحيةاليونانيمةالمسيحيةربطتمالتحولوبهذا،المسيحلرسلتلمي!

أ!د))يونياس((وأصبح،المسيحوتلاميذبولدهىتلاميذبينيفرقمنالجديدةالمسيحيةفييعد

منهونالت،أفسدمىفياستقروربما،الجديدةالكنيسةأعمدةأحد،المشهوولينبولسوسلى

الإنجيل،كتب!الذيهوإنهقائلاً:إيرينيوسعنهوتحدثمبت!غاحعا،العنمَيخوخة

كاتبهوالوسوليوحناأنخلالهمنزعمتسنداًالطفلهذاثلامالكنيسةفاستلهمت

عنالحقيقةفصلقدالزمنولكن،والصفةالاسمفيالتشابهعلىالزعمثعذاوبنت!أالإنجيل

.الخيال

منمواجهةمنبدونهاأوبجماعتهفرفقل!،إِيرِينْئوسحياةتفاصيلحيذافيويؤيدنا

وهن،فرنساوصلوأخيراً،أووباأعماقفيهدلىغيرعلىيضربوشرع!بالهراطقةوصفهم

سمعتإنوها،الطفولةذكرياتعنيكشفذمبهراطقةولامرطقةلاوحيث(،)اليون(

جدلإًالأوقاتأعنففيأتاهاإذاوالسرور،!البهجةتلقتهحتىبذلكالشرقيةالمجموعات!

حلقةإياهمعقبريق،لإِيرِينْيُوسالتمجيدعباواتيكيلونراحواثمومن،الألوجيينمع

!ط-ء!!!ص؟-.،شع!أ!حْ!!فيأئ!حمصء33ْ!ر-:(نخضحم!-!،نحص؟/3ؤ،"!ئفتننرو!ر،%!!)3،به،؟تمسةإت!ف؟أ!ؤ!.3،كنبِمالو!ع!!،

ا!اء!وقد!أ،!اأنوهعذأ!لىنجالألط!ع!تلستفد!!تلأنع!ا،كقْيرةأسععاءأعيفاتقوأودإذتعلية

الميلأدثىالثعانيالقرننهايةعندالح!ور!ربهذهشقادته

لف!يئماً،تبمده،ل!المسيحيةعنخلمْيتهم،ليون!لتلاميذهالفكريةالخلفيةوتعستوقفنا

يوحناأنؤعمفإذاإؤمير،لنإليهمالقادمالأستاذتعاليملتمحيصمجالل!أنهمعنيومذا

يائهاإلىألففام!الم!عميحيةيتعلمأنلهقدومجتمه!فيمعهيختلففمنماكتابهؤلفطو

التارليخإذبنفس!،الرسو!يوحداوأيأثليدعإيرينيوسيكنولم،الأطافالحكاياتعلى
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لع!لاوهذا،بوليكاوبوسأستاذهإلىالدووهذافنسب،بذلكتسمحلاواللغةوالمجغرافيا

إِيوِينْئِو!عال!عوفففهلالتلميذ،إليهنسبهبمايقرالأستاذنرلىل!إذ*قيمةلشهادته

إزمير؟مدينةفيالتقليديقولكمامعهالتقىوهلبولكاربوس؟

إلىأؤميرمنالوحيدالشا!دتنقلعناليناجموالإرباكالمثكيقاومونكفيرينأنشكلا

ولا،الخلاصبعمدةالناس!لهدايةالأرفىفييفعربشر3أنهبعضهميرلىقد،ليون

بعيالىاًتغرجللمسيحيةالأصليةالفكرةكونعلىوانما،عملهعلىولارحلاتهعلىاضراضى

الأخرلى.؟الأثاجيلعنبعيدةالتجسد3عقيدوتأتينامرثزهاثعن

لمعبقكمالوقاإنجيلهض!ونحولالمسيحيةا!موعاتمعخلافعلىماركيونكانلقد

المقدالةتالك!تبمنالقانونيوغيرالقانونيبخصوصأفكارهن!ثرحاولأنهكماذكر،أن

ا!ةفاجيللكلىالملحةالحاجةعلىوبرهنقوة،منأوتيبماإِجمىِينْيُوسىلهفتصدلى

أهامهيفوإِيويتيُوس!جعلماالحجةوقوةالعنادمنكانخصمهأنيبدوولكن.)1(الأرلبعة

أ،ل--االمصادووتحسبهالأتبالح،منمج!وعةليونفيكونحيثأخر،إلىبلدمن

فإنلتعااليمهوط!قاَ،هفاكإلىالمعسيحييةأدخلالذيفهو،الفربيةأووبالمنطقة"!أسقف

والد!،بو!صرساثلسو!فكرتهعل!دليلىمنتْمةيكقولمالمتجمععد،الكلمةميوالمسيح

ففي،والمتجاد!ينالجدلعلىاطْهفلعنة،الرسائلمنأثثرهوماإلىبالحاجةالجدلأشعره

نعرفولاالممثر!3،وغيرالمدنر!3بينيفرقفلارأيهإثباتالمتجادلينأحديحاولمرةكل

متأكدالنكفاوإن،تأليفهإلىأم،الرابعالإنجيلعنالبحثإلىإِيرِيقيُويىالجدددفىهل

البدء"فيبعماوةالاَخ!هنهفرلْلايوحنا،إلْجيلظلىفيإل!تنتمصرلمالحاليةالمسيحيةبأن

نألإيويئئوالىلبدافقد،كاتبهقيمةقدرعلىستكونالكتا!قيصةأنوبما.."الكلمةكان

!كن،المميحويسلَباحدنهايتطإلىمقد!ههنالإنجيللِلحقوأن،بالإنجيلالمقدهةيلصق

!يكونأنيمكنالرسلمنمَنْ

جؤير3فيمن!اًكانأنهكاتبهليعليهالرؤياسمْربخلغرللأحداثترتيبدرنأروبترتيب

وتم!وي!إيريال!ي!سالى!فوالةذكويات!حفرتهالتلتمقي)ايرحناي!اسعةنبي،أنة)أبط!عم!(1

العطفةفىار!ع!هـ7هـ1-ألةجونالحَسهْتارت-1
-!1i--!ط
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رسعالتيقعلىفم،أ!ةولىالرسالةعلىتمضيانقونيق!بعدالإفجيلى!محلىالفكرقن

هوحلةالعقل!صبدأيوحنا،اسمخت!التقديسدائو!الخمسةالأسفارفتدخل!أخريين

دإوالفكرالأ!سلو!فياختلافمنبينهامامعالأسفار8هذنسبةيستحيلإذ،الحمر!

ا!عالم،فيانمعرْاليةالأماكنأكثردالجزو،الإجاباتوتتعددالأسئلةوتتوالى،واحد!كاتب

بهيبررونسببعلىالحصولواضعوهاأرادفكرةهيالجرْوإحدلىإ!يوحنانفيوفكرة

اليقين،برإلىبأيدهمتاخذلاولكنها،الفتوةتلكطوالوبكاتبهبالإنجيلمعرالْتهمعدم

يإسكاتكفيلٌالرومانيالقانونوتطبلِقالمعا-ضين،نفي!يعتا!والمالرومانفالإثبأطر!

فمأ،ظميذهأذععلىيحم!هسالمجوزنمْيوواءي!ونأ!يفكنوالحوأي،الممنَاكبين

بالإنجيلع*رتقاءإلايوحنااسماختيروهآ،الممويهلنرفىإل!ا"ل!صاجزيرةأحْتيرت

يكونأنفكرةيرففىكانهنهناكأنعلىبوفعوحيدلنااعتراضمنأثيرماكانوان

جزيوةفيمنفياَكانبألْهالمعرفةعدمليعللالرؤلاسفرفجا،،الرسولصوحفهوالكاتب!

؟هذاكليعقلف!نق،ب!مص

ولا،المصرقالبهار!يونلهات!!لىأنبعد،الغربمق"الكاتبا(فكرةالْبعتتوهكذأ

ا!وقلت!حانعندهاولاالمث!هاد!تحملوقتفيل!إليوينيوسع!ركانكمفقولأننالتطيح

أ!ق!ذاع!لىال!اارت!سمهاكقبهقيبوليمكآربوث!ىيقجياثعلأ!يعقلىلأرلكنلأرألهـا،

لي!رن!لانهادفالحهوالأبدإلىعقلهفيالتصووال!ترسخالصغيربأنذل!وتبريوالعفيرث

إلىرسعالتهبوليكاربوالعى"!تبوقدالالمْاف!ا.الأطفا!ح!ايأل!ط!لىاعترفىهنصظهرلملو

يكنلمانههنهايعنيفهل!،هنه!قتبصأنودون،الإنجاللىهذاإلىيمث!يرأندونفملبي

ا!نفي،فيقاطعةتكونأنك!كنل!الصمتشهادةأيالإشارِةأوالاقتباسىع!مإن؟يعرفه

.الإثبات!قماطعةتكونأنيمكنلاكبيرآَأمصعيراَإيرِينْيُوسلم!هادةأيضاًو!ك!ق

!ط!و!وللإنجيلىلوحناكتابةضدبوهانأقولىيأتيا!صامتمةالمشهادةهذهمقابلىفيولكن

ا!تيإير!ني!و!مىقصة!عرفونكانواأهاقالوله،البالآباءترددافلمانا،قبولهقيالكنيسة

محفال!!امحمثوالثامنا!قرنإلىالمثكو!يرجعبعصْهمكانال!أ!ا،اللاهو!طلمةاليوميحصها

كلامالل!الأوبع!،البشائوبينالإختلافعنثتابهإيفلْسنالإنجليزيالعالمقدم

فأال!اقب!!ذ!ح!ولىفيلقد!6!لكيعكصالتقليديونالباحثونهجد!هطالاالذييوسابيولع!
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كصكته.فىحو!-.-!كرلأ؟بز*ءخفَم!-!يس!!!!ع!بر!!-الىد!يوحئ!تإفطولْسبتهالإئجيلععحة!لىيبو!عق

(نةط!ما!!بمالب!ل!*!ف!طح!إ!ال!التف!يلىاالالثموحإطالةإلىحاجةوكا!لماالتفليديون

!؟أال!تمْيقآرة،يذكركم!رص!!ع!له،متم!ينرجلمنينبعالذيكلامهبيننفرق

العنمي!+بالمنهجيةالتمسكماح!إلىيحاولكانأنهتظهرصطريقة

؟!تال!ثاب!ك!قرناَعشوسبعهنيقوبمأمنمذكتبهالقيصرييوسابيوسكلامهذأ

!و!فمقال!!حل!!!اوقعقداشكهأنعلىلتبرهنالحديفةوالدراساتالأبحاثجاءت

فال!الةأ!و!!الم!تعلنالحديثةالدواسماتوتوالتةيقيمنإ!شكةالعلميةالأبحاث

بال!!ة!ال!أ!محبمال!عل!ال!كت!ر!ولهم!وله!أعحتها-بعدممقصو!يوحناإدالإنجيل

ا!!ف!أ!ى!!!!-أالفحلى!أن)1!حالف:الاتجاهم!ذافيوحديمثاًقدي!اًالعلماء

مم!!ن!إال!نم!عال!ال!!مح!واعتمادالههوحىمقدساًواعتبارهالإنجيلهذااعتمادعلىمجمعة

!!أ!البأحفالمال!!قالقدأ!ب!فىفإنمحشو،ألاثيْمالحواريمينأحدالصيادزبديبن

ا!ع!ال!أيع!ا!ب!مئيوحفاإ!اأالس!دمما!ميعكذ!ل!وينكرون،الإنجيلهدْاينكرونكانوا

.!أث!و!بعفىكا!ط!قل!ب!،آ!والنأ!ممخاهىتأل!فهنكلهذلكأنويرونالجديد،

إ!ول!ال!مامح!!العثمطالمنا!نمط!ال!!ت!ال!!عال!إ!لالملأديالثائ!القونأأواخرفيففس!اأقييمة

أسعفاوهم!ص!حنا

كإأ!8!!فأإال!الإف!ي!!!ممع!عبةعحةفيالم!د!ف!اليمنالباحثالمنم!كثال!وكذل!ويوتاب!

أ!الْ!!ؤ!أالعل!اءهث!ج!أعةهؤلا،وهق،إ!يةفم!بقه!ع!ة!بعال!ليطعثقاتهممنكبيرأع!دأً

قوالبف!ك!الىأفقد،البر!طافيةالمصاوف!!افرة!االممي!الةالمم!عائلتحرير!لىأالثعو!وا

إ!أو!ؤال!!افييو!نأ!وآخرالث!خصدموحنماإنجيلىم!لفأنفيمرية!ل!أنهللأناجمل

الكالْيع!ةفأخ!ت،المع!يحإالاا!حاليب)((الو!فاثع!أنهمتن!فيمؤلفهأدمحىوقدالميف!هوو،

!ل!إس!هوو!ع!إ!وأر!ا،يو!نا!وإ!كاتد!بأنوجز!فعلاتها،علىالجملة!ذه

بوإ!!!م!!م!و!أنال!ا!ل!نا!ذال!ال!!هانيقالفأ،ي!حفاكالوصاحب!أنمعنصأ،ا!كقاب

إ!ا!لى!بع!الميملادهنالثا!إ!قوق!اا!كتا!!ذأأال!كماالن!الفيلال!وفذلال!بي!واهية

إلادعاء.!ىاالإكامقليل!ح!-إ
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((الرياحأدواججهودهموستذمعبسندأيهذالمحاولتهميجدوالنالجليلالصياديوحنا

11العشرينالقرن"لاروسباسمالمشهورةالفرنسيةالمعارفدائرةمؤلفوكذلكثؤلاءومن

ولكنالجديد،العهدمنأخرلىأسفاروأربعةالإنجيلهذالموحنا"ينسبأنهذكروافقد

)1(((النسبةهذهبصحةتسلملاالأديانمسائلفيالحديثهالبجوث

جعلتالتيالإعتراضاتلَلكقلمبجرةنزللأنيمكن"لابانهعزيزفيهمالقيسويعترف

ابنيوحناهوللإنجدِلالفعليالكاتبيكونأنلرفضونالحاضرالدصرفيالعلماءأكثر

:الاحتمالاتمنمحدداًيعرضىؤلكوعلى،زبدلِى

كانواالذينتلاميذهأحدبمعونةالكتابهذاكتبقديوحناالوسولأنهو:الأولاْلأمر

فيواضحاًالرسولاسميض!!لمالرسولفمنطوتحت،اسمهيذكرلماالتلديذوهذاتمعه

.الكتابطيأت

التيالمواعظأوالمذكراتاستغدمقيد!حنازرميذمنواحداًأنفهـو:الثانيالأمرأما

الكقاب.هذاوكتبأدستاذ!منسمعها

اسمهاهدوسةهناكأنفهـوكثييرينأنصياوأيكتسبقدالذلِىوصالأخير:الأمرأها

هذ؟وأن،سمدهعنالرسولوذكرياتوالمواعظالأفكارفيهاانتشرتيوحنا(1"مدرسة

أكِضاً.الرسائلعنبلورحناإنجيلعنفقطليص،الممسئولةهيالمدوسعة

فيالكاتبهذاعنهوسكنرلع!يرادونقالهب!المذكرنااقتراحاتهالقصيذكرأنوبعد

الت!ار+تفيش!ءأيعف!نعرفل!إنناحتىنفيسهأحرققدإنهلموحنيا:إنجيلعنكتا!به

لقد،الفهلمجديثعاهد!وتأنهإلاعن!نعرفأننستطيعلادراستناذ!اليةوفي،المقلعى

)2(1(اللهابنيسو3اسمكيرفيهنجدل!حتىاسمهلبدونكتابهقرك

فبعفدولهذا،لكتابهممةلاأنهعلىيدلذر!عةأ!ةتحتالمؤلفالع!متَؤكَأنوالحق

إلىأمالندماجميعثذلكوينكرون،يوحناإنجيلينكرونكانكل!المسيحيةفيالباحثيىْقدإهي

الفر!بعفىكانتلقدبل.آخرينأشغاهىتأليفهنكلهزلكأنويوونأسفار،من!حنا

هعىففةلمطهـ98وافيالواحدعبدعلى/دالإ!ممحل!ا!بثةالأديادْليالمقدسةالأسفآر-ا

هـه-4هـ6!هعزيزفيم/دالجديدالعهدإ!إالمدخلانض-2

http://kotob.has.it



-3187-

ماجميعفيالمذهبهذاتذهبالميلاديالثانيالقرنأواخرفينفسهاالقديمةالمسيحية

هذانسبةصحةفيالمحدثينالباحثينمنكثيركذلكويرتابأسفار،منيوحناإلىينسب

إليه.نسبتهصحةبعدمليقطعثقاتهممنكبيراًعدداًإنبل،يوحناإلىالإنجيل

طاتالمخطو-

غيرأوكاملةكونهاعنالسؤالوليلى!أالمخطومطتهذهعددفيولاوجودفيالعبرةليست

فعند،قلكأوالنلع!خةهذهفيهنسختالذيالزمنمعرفةفقطيعنيناكانإنما؟كاملة

الخطوطاتوكافة،الميلاديالرابحالقرنيتجاوزل!أقدمفاأنوجدالنسخهذهفحص

بهاتكلمالتياللغةفيتظهرولم،أصليةليستوالكنائدهىالمكتباتفياليومالموجودة

عنبعيداًوُلدتأنهاعلىدليلالمبينغيرأوالمبينالإَراهىاللسانالبظهورهاوعدم،المسيح

والتلاميذ.الرسلأحضان

القسيقول،بايدهمالإنجيليونكلبهاالتيالنسخهىِليستالمخطوطاتفهذهذلكومح

خرجتالتيالأصليةالنسخأنإنسانأيينكرهالاالتيالبديهيةالأمورإ)من:عزيزفهيم

إلىتصلأيديناإلىوصلتمخطوطةأقدموأن،موجودةكيرالجديدالعهدكيتمابيدمن

ببضعالجديدالعهدأسفاوكلكتابةمنالانتهاءبعدأي،الثانيالقرنمقالأولالنصف

سوك!خويل!ومي52،وقمحملتالقيالبرديةنفسهاوهي(1.)1(السنينهنعلثرات

مصرمنالعلماءأحدأخذهاوقد(rA،"1في،ti-31:اAأيوحناإنجيلمنأعدادخمسة

3)سنةفيإلاتنلشرلمولكنهاام029سنة . rwt)

فيمصرفيمتداولإًكانيوحناإنجيلأنعلىالبرديةمذهمنعزيزفهيمالقسويستدل!

البودية!دْهتاويخيك!نأنتأكدالعلماءبخوثصحلسل!بطإذء)3(إوثان!ىفالصص:االم!:،انث!اثْبإنوب!

أتفنن!!نجب!شاقْس!رقئع!،هأئع!ار!غْثف!ا!ثْ!!إلهـمآصىأجم!ا!!كلوف!لام3-ة*!!!!ء!!

نأمفترضتاريخفهو،وأدنىأعلىحد!يقيترددتقريب!ثعوإفماالالن!اليم!ف!تمط!لوالزصلْي

بلالفعليالتاريخهوهذاأن3بالضروويعلْيول!،الوثيقةكتابةخلإنهتمقديفون

!!2ح!ا!أالقصىال!

!9!!الطالق!!

أ!5!!قالحط!!
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حجم-))مادتها:مثلالمغطوطةعمرقحديدفيتساعدقدأشياءوهناك،للوثيقةالمحتمل

نسيج-الحبرلون-الزخرفة-النصأقسام-الترقيمعلامات-وشكلها!كتابةحرف

هذهإليهتنتميالذيالعصرعامأتحديداًتحددقرائقهذهوكلذلك،وغيرالوو!")1(

تلك.أوالوثمقة

إلىكالإشارةالقرائنببعضالكتابةطريقةبمقارنةمحاولاتعدةبعدالعلماءيصلىوقد

إلىتنتميالكتابةفيمحددةوسانلأومعينةطريقةاستخدامأوالتاريخفيمعشهووةأحداث

هذافيالعلماءتمكنوقد.الوثيقةفيهكتبتالذيالعصرتحديدإلىيصلونقد،ععينعصو

)2(العلميةالطرقببعضالقديمةوالوثائقالاَثاولبعضالمفترضالعمرتحديدمنالعصر

هذايكونفلن،قاطعةببراهينالوثيقةلهذهالعمريالتقديرثبتلوالأحوالكلوعلى

نأاحتمالفهناك،الثانيالقرنمنالثافيالربعفيمتداولأكانيوحناإنجيلأنعلىدليلاً

منباكثراستعانأنهيبدوإذ،الإنجيلكاتببهاستعانمصدرضمنكانتالورقةهذه

فلسفيومرجحواووشليم،الجليلبينالم!م!يحوحلاتفييتغبطجعلهمماآراميمرجع

عني!صذجعلهمما،للفلسفةمتقناًكاننفسهالكاتبإننقللمإن.الأقلعلىواحد

منالبرديةهذهتحملهمافيالنظرنعيدوعندما((الكلمةاتجسد1بفكرةالثلاثةالإنجيليين

منها:الأولالوجهعلىوجدوقد،بيلاطسأماميسو3محاكمةعنتتكلمنجدهامضامين

لنايجوؤلااليهودلهفقالناموسكم.حسبعليهواحكمواأنخخذوهبيلاطسلهم))فقآل

دخلثم،يمؤتأنمزمعاكانميتةأيةإلىم!ع!يراقالهالذييسو3قولليتئمأحداً.فقتلأن

ذاتكأمنيسو3أجابهاليهود.ملكأنتلهوقاليسو3ودعاالولايةداوإلىأيضابيلاطعى

عني".لكقالواآخرونأمهذاتقود

ملك.إنيتقولأنتيسعأجاب.ملكإذاأفأنتبيلاطلىله))فقال:الثانيالوجهوعلى

صوتي.يسمعالحقمنهومنكل.للحمقلأشهدالعالمإلىأتيتقدولهذاأناولدتقدلهذا

I-4هـ7ماكدويلجوشوقرار..يهاب

الحية،ال!نناتليويوجد(بونال!لعنمرهشعنظر)وهو14كربونباسمالمعروفةالتجربةوهي-2

ال!دي(ال!بون)وهو12كربونالىليتحولبظءجزئياتديافنَدالمستمرالإشعاعويفعا!مرلهابعدولكن!د

الأشياءهعمرمَحديدبواسطتهيمكنالذيَالاخبارهذاإجراءفييسَخدمونهج!يجربمقياسيعرفجهازوكا!
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فيهأجدلستأنالهموقالاليهودإلىأيضاخرجهذاقالولما.الحقهومابيلاط!ىلهقال

((.واحدةعلة

وقتفيالنسخةهذهوجودفإنعزيزفهيمالقسبرأياخذنالوأنناالسخريةيثيرومما

العددينمنالجزءهذاأناحتمالرالاسلَقراءالبحثإلىحاجةودونيعطيمصرفيمبكر

ذلثثبعدأضيفوإنما،الحطةالننسخأقدمفيموجودغير18الإصحاحمن3536!أ

وأالإنجيلكتبمن:السؤالعلىيجيبنالاذ!كبعدالوثيقةفيبقيماأنالأخرلىوالمفاجأة

نفسها؟الوثيقةكتبمن

كير"أخرك!رثيقةمنالإنجيلإلىأضيفتقدالوثيقةمنالساقالةالفقرةتكونلالماذاولكن

وهي،بيلاطعىأماميسو3محاكمةعنتتحدثب!هلتهاالفقرةأنذلكيؤيدألا؟معروفة

منعشروالخاممعى،متىمنوالعشرينالسابعالإصحاحفيباختصارنجدهاالتيالمحاكمة

يسو3منحعنبالحديثفيهاوينفردوالعشرينالثالثالإععحاحفيفتأتيلوقاوأما،مرقص

يسو3يحاكمواأنلليهودبيلا!مىبدعوةيوحناينفردبينماقيصر،عنللجزية

يستي!مملعكتي:لب!يلاطم!ىقاديمسولحأنتحكيالونَيقةمنالمحذوفةوالزيادة،بشرلعقهم

منصورةإذهاظناإنالوثيقةترك!تهالمان!اندريل!الإنجيلفيالعبارةفهذه"العالمهذامئ

الرأبع؟الإنجيل

كمام013سنةمصرصعيدإلىوصليوحناإثجيلبأنالقطعيمكنفلاأمرمنيكنومهما

آخر،شيءالعالمفيمكانأيإلىبوتهاو؟شعيء،الوثيقةثتابةفتاريخ،الحالمونيرلى

وهذا.الإنجيلكتابةقبلمصرإلىوصلتالتيالمصادرببعضالإنجيلكاتباستعانفربما

نفسه.السكندويفيلويدعلىأوبإيعازمصرفيكتبالإنجيلأنيرونمنحججيدعمقد

الإنجيل.لكتابةالمقترحةالأماكنقائمةفيأفسدوعلىمصريقدمقدالذيالفوضومو

ليوحنا،ذلكإثبات!منأصعبول!أسهليكونلنللإنجيلفيلوكتابةعدمأ،كَتابةواثالالف

ابخلا.المسيحبرسلالإنجيلوصلأوقطح!نذلكعلىتبيضؤبثمأالملثع!لةولكن

:الغْ!ثم!أ!

الإنجيلكتبفقد،اللغتينبينالاختلافنلحظالكتابو!أ!اتال!لغةج!ة!هق

م!والكاتبيكونأنيعقلفلا،تعلمهاقدالجليلأمل!قه!الادإًأنيثال!!الما!قي!الكيوناني!
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الأعلية.لنتهمنكلماتكتاب!ةعلىيقدرلاالذيالعاميالصياديوحنانفمه

كإحدلىالسريانيةوتاتي،المع!ام!ةاللغاتعائلةإلىوالآوامميةالعبريةاللنتال!نوترجه!

الأصلهةالاَواميةالسيتحدثالمسيحكانوقد،الاَراميةمنالمثرقةالمجموعةلهجأت

ناالمثامبلادسكانبإمكانكانالتي،اللفةبتلكإنجيلهالشلأتوكوقدفلمطب!في

تعاليميطشرواأنللحوارليينالمث!امبلادفياللفةهذهانتمشارسهحوقدةبعسهولهّلفيهيوما

ا!لا.المطسيم

لبولمىمحاولةوأسهاوعل!العقباتأكبردعوتهمواجهتفقدالمثامبلادخار!وأ!عا

ولم،للمسيح!ةواسماًانتث!اوأكفمنكياليونانبلغةالتبيمععيروجدلالآراميةعنالتخلي

علىبطريع!أصرالذيالغتانمسألهَهناككانتبلالوحيدالعائقاللنةهمالةتكق

أفسمىإلىبولصبعدهاانطلق،إنطاكيةفيوبولم!بطرسبييننزاعداروقد،بهالتممك

فكرة!ملالفترةهذهلبيولم!كان،الد!ونانبلادمنوتيمعالونمكهـوكيرهاوكورنثوس!

لبفمثرلم،الفكرةلهذهالدا!ةالكتبإلىحاجةفيولكنه،السيحلثعخصيةعنمخقالفة

ة!أحداثهنوثائعطهرتثمالممعيح،هنتععووه!ات!باعهفمهاكمثعرعويحائلكطَبة

طهرت،الأناجيلصورأوليطهربدأتاليةمرحلةوفي،الأوراقمنرؤمصووةعلىالمميح

ألأناجمولهذهومن،الممابقفيكانكماهن!امقتطفاتولميى،كاملةالقصةتحكيأناجيل

هرقم!عليهايقفلمأحداثاًتتمعلتمثهلالقصةوبدأتالكتاباتتوالتثم،هرقصبرؤ

الوقتهذاوفي،،المراجعهنالعديدخلاصةيحتويلوقاإنجيلظهرحتى)"(،المصدرول!

وبعد،أخرلىلبمعه،هغيتلفأالمصادوبعغىفيلوقامعمت!قاطعاًإنجيلهلمكتبهتىكان

كتالبةعصرفيرانجةتكنلممصادرعلىليمتمديوحناإنجيلظهروأخيرأالسن!نعمثوات

جولأنكادصعلوماتمنيديهتحتفيماوتصرفعهالكاتبتحليلولكن،الأولىالأئاجيل

سبيلوفي،الأولىالأناجيلفيجاءتالتيتلكعنمغت!لفةأخرلىقحةإلىالممسيحقصة

لنالعديدسردللمسيحيينيحلوالمسيحرسلإلىالأناجيل3هذإسنادعلىالبومنة

الترجماتث!ذفىبينمنأنوالنريب،ولاتينيةوحبشيةوقبطيهسريانيةبينماائتوجمات

التقليديينتأحلامتداعبأمانيأنهايعنيوثمذاالجديد،العهدهنظهورهفيأسبقثومأ

الثمالنيى"القرنأوائلأوالأولالقرنأواخرإلىيرجعونيالبمتعديتو(1ياذيةالصرجمةفالقر
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منأولاًنلّاكدأنقبلالجديدللعهدترجمةبوجودنقولأنيجوزل!بانهخبيروأنت

التيالاَراميةلهجاتإحدلى!يالسريانيةأنالأمرفيوالمدهشى.نفسهالجديدالعفدوجود

المسيح.بهانطق

درنالتانيالقرنمنتصففيالحبشيةالترجمةظعهرتقدإنهقلفاإناليومنستفيدوماذا

مذ3نقلتلغةأيعننعرفأنودونلتمثملتها!التيافيسغارعندقيقةهعلوماتلْ!لكأن

التاري!،هذاحتىالجديل!ا!ع!أسفاركافةإلْجازمننتأكدأنودون؟الترجمة

الثافيالقوقمنتصفنحوإلىيرجعونهاوالتيالقبطيةالترجمةعنقلهذلكومثل

وبالتال!لإ؟أميوحناإنجيلفيهاكانومل،أخذتأصلأيعنأحذيذكرلم،الميلادي

الإنجيلأنيفترضأن،الثانيالقرنمنتصفعنالإ!جيلكتابةتأخرعلىيبرهنلمنيحق

إليها.لاالنتبطيةالترجمةتلكعننقلقدايونانح

الخام!ىالقرنإلىظهووهاتأخرفقد)الفولجاتا(بالمعروفةاللاتينيةالترجمةوأما

لاتينيةترجماتبوجوديعتقدمنوهناك)جيروم(،إيرونيموسالقديم!ىيدعلىالميلادي

في3متعددلإتلنيةترجمات"ظهرتفقد،الآواميةعنتكنلمأسفبكلأنهاغيرقبلها،

3ـهذبينالاختلافكانوقدوأوربا،إفريقياشمالمنكلالبالميلاديالثالثأقرن

مابقدرالترجماتفياختلافاتهناكإنقالجيرومأنحقىومتعددأكثيرأالترجمات

كتابيتبقولم،الترجمةفيالأخرلىعنتختلفمخطوطةكلأنأي،مخطوطاتمنهناك

)1(أالمقدوسالكتابأسفاركلعلىيحتويلإتلِئيواحد

وماذالأناجيلهم؟آواميةنسخةعلىالعثورعقعجزواوقداللاهوتعلماءيفعلىوماذأ

لمدروقديفعلهاذا؟إليهالنهخطابنصمقالق!ققفي!ليرغباللهي!اف!هلسيحي!فعل

تدأفيحوالاك!ففي؟أحْرىإلىلغةثعنتختلف!المقدلنىكتابهقرجات!أن!الفىبالْف!طء

عنأهلينقلىل!ياًأصلالهتعر!فلقالجديدال!هدوأمأ،العبوانيةمحني!قر!مإالقذيمالعهدى

الإنابَنيس؟ويصوتعئصيا،ملْقولأصليةلغةإلىإلالهاهذقولالفة!األيوفأنيةقعط!مج!!وأثث!ما

اليإرْرنيولي+الآباءيظهرالإسرائيليونالمسيحتلاميذوختفيأ!مأف!ل!-و"شنه!ت!ة!!ث!إ!

أ!!!عالا!دكدأاليلىإالط!هالمالهمه9
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هناتبوليكاوبوسمنهمويبرز،الصفركطاسيافيببولسارت!بطتلمجموعاتالأصلفيوهم

ترجمتهوتبقى،العبرانيةفيدائمأكانكماالقديمالعهدويبقى،هناكإِي!وِينْيُوسوينمو

ثانيةمرةطهرلابالآراميةكتبالذيالإنجيلولكن،باليونانيةهيكماظهرتأنمنذ

اللغة.ت!لكفي

يومناإلىالإطلاقعلىواحدةنسخةظهرلملماذا؟بالدهمثةيصابواأنللاَباءيحقأل!

تظهرترجمةمنفما،أنفسهم!ىدائمصرالحفيهممناللاهوتعلماءومن.؟بألإَراميةهذأ

بإجماعتحظىواحدةترجمةتجدول!يعاوفعها،ومنيؤلِد!امنالسيحيينمنوتجدإلا

ببيروتالمقدسالكمَابجمعياتبنيثعرهايقومالتيالحديثةفيالترجمة،الطوائفكافة

9وصدوت VAكما،الحقحسابعلىالبيشرجاملتبانهاكبارمسيحي!ونكتابلِتهمهاام

.)1(المسمحيةمقدساتأقدسالقارئيعرفكماوهو،المسيحلاهوتمنالنيلتحاولأنها

للخلقمجاملةتعتبرحقهاال!لاهوتلقفميةتقدملأجدي!دهَترجمةأيةأنيتضحو!كذا

هذ3مجاملةدعولىمصداقيةفيللبحثوقتهالمسيحبىي!سعفلاوقد،الغالقحسابعلى

إلىقدم!تمعقد-العقائديةأهميتهاركم-قضيةوهي.للناسوتأو*هوتتلكأوالتوجمة

؟.الإيمانيكوناس!اسايفعلى،الكلاماختلفكيرهإلىاستمعتلوبكلامٍفيحدثكقسيعس

.الترجماتحقي!قةيعرفلاالبسيطوكيربلالبسيطوالمسيحي،مختلفوناللاهوترجال

!.لآواكلباالإنجيلضلِاعهومعذاكلفيوالسبب،دققهاومدلى

فترجعة،الترجماتآلافنمتلكأنينفعنالافقدالأصليةلغتهفيالكتابيصلنالمواذا

أكلبففيآخر،شىِءوالفلسفيةاللاهوتيةالمصطلحاتوترجمةشيءالعاديةالكتابات

الأخرلىتاللفاتإلىنقلهايسهللاالأصليةلغتهافيدقيقةمعانللكلماتيكونالأحوال

ا!لمة*3!ذلمعنيترجمتهبجوارالأعمليةلنتهاقيالكلعةالمترجميضه!سافغالباًولذا

بالند!بةالأعمليةالكلمةميالأصليةالكلمةمعنىلنقلالمترجماختارمعاالتيالكلمةوتصلِو

لهذ3الملععتقبلفيترجماتأية"كإنوبالتالي،الأكعطيالنحىقراء؟يستطيحلاالذيللقارئ

محندلمحاالخالش!القرل!بداياتوحدثساذلكعلىالألثلدوهن،سهلةتكونلنالكلمة

.أ!9دنىدي!جز-الأخوثلمح!عحعة؟حص!!9ثالثهَاط98،لم89عحىهـيافريرسفالمقدسال!بوحي-أ
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حعذهشعبقتار،جيرومالقديممىبهاقامالتياللاتينيةالترجمةإفريقياكنائساستخدمت

جيرومالقديسوحذرسبققدأوغسطينوسالقديلىوكان،الترجمةهذهرافضينالكنيسة

عليها.اعتادواالتيالترجمةتتركسوفالناسأنيتوقعلاأن

اللاتينيةباللغةوصلناولكنهاليونانيةباللغةأعملاًوضعكتاباًندرسىعندماوبالتالي

نأيمكنوكيف،الترجمةدقةمدلىعننتساءلأنبدفلاإِيرِينْيُوس(1القديسأعمال))مثل

)1(فيه.ترجمتالذياللاتينيبالوسطتأثرتقدتكون

دارسولهايتعرضأنيمكنماأصعبمنهوالدينيةالمصطعلحاتترجهةموضو3إن

يسلمهاحيرةفيوطلابهمالعلماءأوقعقدللأناجيلأعليةنسخةوجودوعدم،الأديان

منالنصوصهذهنقلكيفيةاهتمامهيثيرأنبدلاللن!!ومىيتعرفىفالذي،للاحقالساب!

أهلمنالكريمالقرآنتعلم!دمحمداًبأنشبهتهمالمث!عركونأثارلقد،الأصليةلغتها

اللغة:اختلافبمنطقالكريمالقرآنعليهمفردالكتاب

يُقحِدُوتَالَّذِىئِسَاتُبَشَريُعَفِمُهُوإِنَمَايَقُولُوتَانَفِؤنَغلَمُوَلَقَذ)

301النحل+!وَوَا!مُعىعَربلِسَانُوَهَذاأَعجَيّإِلَتهِ

بدفلااللغةاخلَلفتفإذاالأفكار،نقلفياللسانوحدةأهميةإلىالأنظاويلفتفالقرآن

فإن،المسيحمنمباشرةتعلمواالإتجيليينإن:قيلفلو.اللغتينيتقنوسيطوجودمن

مبين.يونانيالإنجيليينهؤلاءولسانآراميالأستاذلسان:الجواب

نزلالتيالعربيةافدثرتأو،الأصليةد:!ىفيفقِدالكريمالقرآنأنلوتتخيلأنولك

الأناجيلحالىوهذافكيف؟الترجماتملايينالمسلمونيمتلكأنيكفيكانفهلبها،

ميتلكأننعتقدمنطقفبأي.المسيحبهتكلمالذياللسانعنيختلفلسانها،الأوبعة

والرسائلالأوبعةالأناجيلتبرفلمالاَراميةيتكلمالمسيحكانفبينما؟المسيحأناجيل

نإنزعمحتىأثينافيالمسيحيبعثولم،اليونانيةاللغةفيإلاالودمل؟أع!الالو"ضيا!سفر

يونانيةتكونأنلديانتهمأرادواالكنيسةآباءولكن،الأناجيلتلككتمبوا؟صفيمقثحمتلألميذ،

الفلسفةفيبتضلعهالآباءبينيمتازكانالسكندويإكليمندسأن!!عبنأ.عإواثمالةلأ

83*76!،36ح!الاَباءكنعسةوفكرحياةا-
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وهو،باللاهوتربطهاعلىوعملإلهياً،علمأالفلسفةيعتبروكان،لهاومحبتهاليونأنية

لباسهاتخلعأنعليهافيجباليونانيالعالمفيتنتشرأنالمسيحيةأرادتإذا)1:يقول

وهوميروص((0)1(أفلاطونلغةوتتكلميونانياًلباسعاًوتلبسالساهى

ديانة-كذلكيقينبكلوهناك،الشرقأثعليعرفهال!فلسفيةمسيحيةيقينبكلث!نا&

منوالنابعةالتابعةللأناجيلبدلاوكانالغو!،مسيحيويعرفهالا!ترقيةسماوية

تحتتنجزلمفهي،الشرقيةالديانةرسولمحنأساسيةثععلوماتقيتتخبطأنالغوب

منيذ!لأنيمكنلاعيسىفاسما!لا،اسمةتعرفلانرامارلهذاثتلاميذهإشراف

وعددأسماءعلىتتفقل!الأناجيلأيلحيثم))يسو3((اسمتحتأخرلىلغةإلىالآوامية

نأاةولىاالثلاثةالأناجيلوأتفبينما،المسيحيعيلثىكانأينتعرفلمإنها،الرسل

تالشخصيتانتختلفوببساطة)3(أورشليمأنهالرابعالإنجيلكاتبظن)2(الناصرةموطنه

التيالمعجزاتوحتى،أووشليممسيحعنتاماًيكونأنكاداختلافاًيختلفالناصرةفمسيح

يصرذلكومح.الناصرةمدميحمعجزاتعن3واحدفيإلاتختلفأورشليممسيحعمنعها

ذاتهومو91002:!مرقصؤكرهالذييوحنانقسههوالرابعالإنجيلكاتبأنعلىالآباء

الجليل.بحرفيصياداًكانوالذي5:01لوقاذكرهالذي

الباحثينأربكقدالجليلعميادوبهقامعملأيإلىالرابعالإنجيلتعرف!عدمولكن

الجديددالبحوتتضعوقدحنا(2)يوأدم!ذاهيتكونأنيمكنإلت!ارةعنيبحثونفجعلهم

همذ؟دبسببالخ..+!و)العل))ربما..((يبدو.+((ما))علىنحومنعباواتحذفلوللنزاعحداً

يوشاوالى،الرابعالإنجيليمسألةبحثمنكنيذايومتاإلىاللاثعوتمحلميفرغلمالعباوات

دائمةوظيفةتلكأصبحتحتى،شبهاتمندالنطيثيرهماودعلىالتقليديونيعملهذا

إلىيوحنانفىعلىالإعتوافعاتمنالعديدفهناكاللاموت،دارسيبعخىلهايخصص

أساتمذ-دأبوقد،أفسدلىفيإقالمتهافترافرسَلىأكضاعتراضاتوحعناك!بطعملىجزيرة

يذكرالاعتراضاتث!ذهومن،عليهالردثم،الاعتراضتلامذتهمتلقينعلىاللاهوت

5هـ25بورلمحرالكعيسةتاريخ-1

1،4:اهر3:54مت-2

4:44يو-3
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يأتي:ماتاوضروسيمسjمو

أفس!ى.فييوحناإقامةعنشيئاًيذكرلاالأعمالسفرأن-

هذا.إلىتعثعيرلابولسرسائلأن-

فيلبيأث!علإلىرس!التهقيبوليكاوبوس!أوأفمممىأهلإلىرسالتهفيإكناموسفإنكذلك-

الر!سول.بولسإلىأشارقدشهماكلاًأنمنالركمعلىيوحناإلىأحدههايشرلم

نأوكيدوالر!عولايوحناإلىصعثعيرل!أيضاًالصغرلىبآسياهيرابوليسأسقفوبابياس-

أسعيافييقيمكانآخرلِوحنأ،بينالرسوأ!يوحنابين-نظرهمفي-خلطقدالتقليد

بيوحنا.المعووفوهو.الصغرلى

إلىذهل!ل!وحناإن!هو:التلاميذهؤلاءيتلقاهالذيالجوابوأما،الاعترافىهوهذا

.)1(الرسائل3هذتواريخبعدأفسمعى

يلْبغ!لكق.ضنيثالنهلم!قاةالفرفىهذأومعكالدنيأتتركأنولك،ذلكتفترضىأنولك

أ!اول!،8هـدهنقاويخأورسالةبعديكونأنجارْإذاأف!عىإلىي!حناذهابأنتعلمأن

جؤيرةال!!لَفالأَظلأمأفس!م!إلىيوحناأذثع!وسواءهذا.كلبعديكونألىيعقلنلا

لهأنوخ!!عةالتلميحلسبيلىعل!ولو.إليهي!ضيوواأقالكتماب!هؤلاءعلىكانفمَدابمصسا(1

الملسيحية.عنألدفاعفيدوواً

لموسابيومممى3ب!ع!هادأفس!ع!فييوحناإقامةفكرةتاوصْروس)3(مووصالعىالدثعتوريدمحمتم

ي!وييالالعم!ن!وك!،واكليمندسطبإ!مرِينْئوسب!الإنععت!دضَها!ىذلكعفى3جمدبرويدللأال!!

حق!ىيوحنمافيهاوا!تظلىالرسموليولمى%سععهاالتأيضاأفسعىكتيسةإن)اإِيرِيفيُوس

كعال!ثووأنتحطفالولععوليالتقليالىفصحةلعمولي(/أليالتقلني!دعلىلقعاث!دخيرترجانعصر

أينسس.ف!!ولالم!ثم!امحْيلاايح!يالكهفو!سلمفيليتدوجأورشليميتركوأنتموتهبعديوحنا

آخويوحنابلى،المسيحوسولهوليسعنهل!تحدثالذييوحفأنثذامنوواضح

،الغربفيبولست!لاهي!على،الرسول"لقبيطنقكانحيتبولدر،وسلعلىمحسوب

للنشرالجيبيوحنادار1،941هـ48وسلَاوضموويصالجديدالعهدإلىالمد!لى-؟

146كىالسابق2-
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إلىيوحنابذهابيقتنعوالمكثيرونظهرهن!اولأحل.الشرقالبالحواويينعلىأط!لقكما

السريانيافرايمالأبأولهمكان،الإنجيللكتابةأخرلىأمكنةيفترضونوبدءواأفدملع!؟

فيكتبيوحناإنجيلأنالملاحقأحدالب،ذكر))الدياطسرون((!لىاَتفسيركتبالذي

التشابهبعضوجدوالأنهمالنظريةبهذهانحأفرانعصربعفعلماءتمسكوقد،إنيحئاكية

إنطاكي.ث!ذاواغناطيوص!والإنجيلإغذأفعيوس!رسالةبين

فيلوولأنهصر،فيالالرديأورأقلوجودنظراًالإسكندريةفيكتبأنهآخرونوأقترح

.سكندريالكلثمةأفي))اللوغوص((محنبإفافعةتكلمالذيالمْيلسوف

منالإنجليلفيلانظواًفلسطينقياليهَودي!ةجن!وبفيكعبالإن!يلأنآخر،نظن،أخيراً

)1(.بارزةيهوديةعناصر

هىوعموماًلأحدمما،التعصبعنىيحملناوأ!دأًوجهـاًنرلىل!ونحنالاَراءبعفى3ث!ذ

معرفةإلىخلاذ!امقنصلولن،الكتابةدمكاقمعرفةمنأكثرعليهايترتبلنمسألة

أتاهاحتى،وتوففآخربإنجلِلتعتوفظلتالكنيسةإن:يقولوالواف!،الكاتب

عن!،يفني!اقلبعهأكقبفيماوأت!لا3،بعدبإنيجيلاعترفتفثماتالرابعالإنجيل

الحباببط؟يوحنايكون!مئأ+االحبيب)إي!!داألفهالإنجيلهذاأن،أشعامحت

أل!أفأ،!سواء4ألارلعةالأفأحاللىث!وأملعل!بأث!حابيعرفناالذيوالمح!اللثديدللأسعف
Laه.ءص

تق!نه:وا!دذنتيجةإلىفالعثلنتحهيباَخرث!عاأمبأولهـا

(بر.الوابعا!!جي!!فيل!!جودول!ألأولم!.الثلاقْةالأناجيلوصو!وديوحناأ)إن

الفإقطفيه!ت!!في!خأ!ت!،البا!ثه"ييخ!حوووف!لمائ!اا!كال!ال!ث!يوحناثانفلو

أ%ضلأ؟ألمنميم!وسع!!أ!بولسوسولىالكاتدافيعلالضال!.؟

لع!س!لانريماِ!فكسوإل!تبأقإقبالفع!ا،لىهـ!ن!اعبالصدىيلإل!ىا!يولىأث!مابنا!وبإبنعا

ضعى2إنأصنسالض!التوقيهلهـذايوحلمطتوكلعولمفلسرألم!كتابهعلىإشياءهيسجلى!لثويفطن

لوفماذاة3أم!-ورللأعمالدائعةيم،!هثيوالفكريهالأعمالهنعملأيفيالكاقباسمذكر

أنطيمكنقيثمةواي؟((الكنيسة))تاريخعلىاسههيذكرلاأنيوس!ابيوسعلىأحداقترح

دهـ62اوربق-ا
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أ!q!ممبما

!!ر!أ!؟إال!نسط!ل!الكلنيسة(1))تاريمخ!تتخيلها

+!طق!!ص)ب!ىن!خم!!ن!ممأتبأ!مك!الؤ!وفلأالحكماءأنعلىمعىتنمْقلعلك

!!؟!جتجمىَكىإفتليال!معهوتبرسالت!نقر!إذن!لامفلآنمْسهعنالرسوليفصحلموإذا،الاَن

ث!و،!الئأوئيعرفطلاح!!3ج!دك!!ن!لبرسودأو؟الكاتبمجهولبكتاب3عباد

أ!!لع!!!حنيو!وتوكفاا!س!ةال!اتبأخمْ!لما-ا،والمنطقبالعقلالمسألةحسبتلووددت

؟المؤو!!الأنأجيلىفيهانمتشر!وقلت!اهكذاتركنالماذا؟أسداس

انم!!!!!قف!!--!جصوعىألمح!بين!لصزاعتْمر!الأربعةالأناجيلجاءتلقد

ف!ر!ال!ث!!!بم!ؤن!فطش!ماأأال!ث!مؤلغالم!،بأو!لوقماعداالأناجال!ليفقفوت3،والعقيد

!ثط!!!احم!رثى؟؟خ!ك!!تض!الأْ!ب!الاضا!ي!!الجعا!الإال!أءْقِالبَ!!نم!اون!!)ألو"شا((اسمحدْف

أ!ي!!ى!ئ!.+مح!-!!ننال!إ!ح!قع!أ"ي!ال!اثتييئف!فممفبأس!اءتمنفالهاب!األمقال!ماتثلحدْفت

فاص!الةهـ:!ص!طجمفُي!ن!صرإ!،االاا!ها!ال!البف!ب!ثَوئ!!الهأدْا!أول!وتأفلاطونعهدهلْ!هؤلفيهـا

!يي-ك!اب!أ!ك!مأ!طك!ضمانم!ال!%جمم!تأفماالم!د!!!ع!!ا!ننهواء،عليهبعتعردطلاأ!يوتكانألْه

ققطنىاَ!!ف!ا!ءإت!ت!ف!!و،هفا!الثمده!إلأر!الماناجطلإنقلناإنالإ!لاقعلىأ!مها

أئق)ممطالحا!ل!ت!اف!!او؟أنإلىبئاليدف!باممال!مل!ال!!ذاإِن،ال!تابةف!المعهودالخط

ق!إلال!!االن!ولاال!اقل!اسم-يال!هكوونسوفا!حالةهـعفه!ثبلكنهمم،آخوين!تابشخصية

!هول!ثللإفجيا!!بقاًالكاقب!-4ؤ،!بطأ!اًألىْي!كول!الرابعالإنجيلكاقب

المسقسا!،كيوالتخمينإلىليدفعناوهذا

الدإكل!ةالمدلة!عاقفقلة-

ا!مثبرإفاللفَيقدى!لممهاللا!الف!ل!ا!ا!وابعالععتج!الإنجيملكاتلب!علىالتعرفحاولتلو

حاثو!س!!،ف!واللع!جمي!،!طدرجهضلى!ْ!ماقالمؤف!أنوقلثععر،المعلوهالفمق

السالعجف%اليهـ،الهايعتيي!لطالتيالوثوزت!الال!أ!محالد!!!عتمدفيل!القميالمصادوإ!الرجو3

ص!عتدثثع!ءليعنم!!هـ!و!،محدأالأثاجي!قم!أرب!لىففيءيقهرونساخلاف!لىالحقيقة

حت!ق!د!الذلىالإفقيو(ثنثاأتتأتالل!اإ!قف!انتظ،تقفوو!لْى،ا!عقيلةث!لاقتةقدرعلىكلىٌ

فاث!!وأ!إْ-م!!ل!ثئ!ال!ف!االف!!لمأ!ديد!!الجع!الىبال!!فاافين!بعا!ارالمطإلىلعاهـفعه!رغم

كمن"أف!مي!!م!كفبه!،مخوصلفهاال!ووف!!فووالو!ن!ا!علل!ق!ال!ليثةليبي!الالْعهخالأ؟عليت
!مط
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مالاعتمادالفروفىغربلةيعتمد!الحد!ثالقديماللاهوتعلمأنإلا،الصحيحغيرمن

الأولالافتراض!ويؤسسونآخر،محل!فرضاًينمقونفالباحفون.النتيجةمنهايوافق

ف،المتقاطعةالكلماتهقهختلفةنمالفقيحلون،كأنهم،النقيجةعلىبينهماولماوالأخير

وآخر،وباحثوآ!وةهرص!بيقوتتحركالفووثعوتنمغاليرف!!تابتهنتالج!،االحيا!ا())يوحنا

فيالمسيحيينخصوعميةفإ!،الديفيةأئ!رفةلتحقيقصويعفصيإلىالناس!أحتاجولئن

تراهملهاالكنيسةآباءوتفسيراتالأناجيلىتف!صوعندماالعالاو!،عنلَغنيهم3الإشعار

وهر،يحبهيسحكانالذك!التلميذهوفالئىتب،الإش!ارالفم!يدالعد!علىيعت!مدون

الإنجيعلفينراههذاكل،ح!وشهادتهوشهلاعايىْال!يالشاهدكذلكوثيالآخر،التلهيذ

التوفميح.وهاك.الرابع

،،.يحبةيلللو!كاقا!ذب!،،التلمي!

فيمرقصذكوهالذييوحلْانفسههوالرأبمالإنجيلىكاتببانالتقليديونيتعسك

انجللولفئ،ا!جئي!لحرفيعياداًكانوالذي!الخاثملىالإصحاحفيولوقا،الأولالاصحا"
مىء.طع

أووشمليموقي،العتالقالدينيئبجوهاأووشليمعلىليز!زبصياديهاالجليليضكيوحنا

الصفة!3بهذالتلاميذلد!ىمعروفاًكال!أن!لدرجةيحبهصسو!كانشخحىوجودعلىيؤ!

صدوهعلىات!كأأيضاًالذيوهو،،يتمبعهيحبهيسو3كانالذيالتل!عيذونظربطر!ا))فالتفت

)1(((ديسلمكالذكبثيومنسيدياوقال،العشاءوقت

ولكقالإفمجالل،كاتبمعرفةإلىليفضيعنيالكشفأنالتقليديونليعتقد!لغزفهذأ

يغتع!ا؟ثعن!أ،الالثخصيطهنهااسممتحديدثباللاهعوت!لمالقوكيرالاثعيوتي!ني!تلف3وكانعاد

ن!يوحنا،نجت!أت،الافتيمجةه!دمةالمقال!فْتتدمق،يو!نأأنهليانترفسواالفوصةالتقليديون

المسبم!8أقبابئالحابالالتالرتم!الف!إ!االآحتعو!ت!المالممب!بمب!واوال!لوس!منمحرومإندمان

التل!يال!لحذأاكالكاتدالنعارةأرْمح!ا!ليل!!!ذأالْ!لمعرالوحيدثعوالإحتثمال!ثعذارلحعل!
ء.ء05.صما-

أحدإلىإشاوتهعليهيدلماوهذا.عيانشاهدبالألطاسيكنلمأنهعلىتدلالطريقةبهذه

الأخر".))التلديذبأنهالتلاميذ

02-21:22-يوأ

http://kotob.has.it



-991-

ث!أ!ي!واال!ات!بهي!هجلى1،عفها،يفقلالتيإلأصليةالوتيق!منسقطأوالإسممُحِيَوربما

!ال!ىلي!دتأ؟فىط!لدن!!أأنقألإ!س!عقدعبوثهؤلفات!مفيالمؤلفالنتصرفالفراغملأقييتحرفأن

ق!ال!يخ!ر!الن!ل!ثن!ومممألم!الاَخ!!ء!)/التفميذأ،ا(يحبطي!سو3كانالذيالتلعيذ)1بحروفه

2دذص!د!!ضيل!غخم!5ه!.فْممْوبم!2!!يىتإال!البجطنجب!حظل!و!-يكنلموأئهءاسعمةإخفا!الكاتب

جم"كى-بأ!؟حم!خ!ي!صم!إلف!أ*حوأ!طإنمقأ-!م!أل!اتابويعم!نل!أن!ونعتعقد.بدمهول!قوفخ!مفيمكن

جم!!أَثألوممم!!نف!م!حتىوتتك!اثهـالآواءتالتق!يد!!عليهأجم!!فيماالآراءتضاربذلك

المعر،فين.التلاصيذدائرةفاوجتلميذإنه:البعض))قال

ثانألاف!فيقمح!و!الرام!إ!)إيولم!فأو))نقوديعوسأ!إمايكونأنبدلاإنهآخرونوقال

الكهنة+رئي!ىلدكىلمعروفاًوكان،السنهدريممجم!!فيعفعواً

نم!مستإ؟الألحرن!و!ىالهوؤايكونقدالتلميذذلكأنالظنحدإلىالبعضووصل

!أثس!إ!دمدائ!ةبالمطمعووفاَكانأثهبدلاالوئي!عردارعلىترددهكثرةمنويهوذا

+!!!ممص!ول!بك!اي!كلن!وئميممىل!امحدفداخ!إلىطريقهوجدوهكذا،البيلص

!الل)!أالرد!إ،(!جمم!أ!قل!ال!ث!صداكر!%ني!لا!نيو!فأأنعل!أيفماًالبعضاعترفسوئقد

؟نعاىجف!مععالإال!أ!!!اف!ل!هـ!الْهااَ!يحبةوطسو!ا/نألذك!التلميذ)1ولي!درثالرسلكل

إلإلْجيلى؟كاتالهأنذ!!ثحولعاؤرفه!"ياحنا)إلىولالس

لىالعد!5ب!ل!لآ!؟أص!قادط!مذاهف!يكاتد!أفأل!!وحناأن!وآ!وبرهان!نالث

أو!لطفيل!الا!خ!لا!أغ!طمملوء!ألك!اب!ي!ا،طأن!ك!أل!عممْ!م!اوعالعالال!س!الإصحاعمن3!

خ!ق!ة!!7!نفاءا!ل!فمد!و!تالفالله!!ال!ل!!بفيق!الن!هاًكالليىتشابهاً!ئاكتجعلالتي

+.ذللىو!الوا(الأبديةالحياغ،الن!و،الحق

تالشأبه!اَنم!المأَس!أ!خطًأال!وإىمخصوطاتهفإنق!أ!اً!يطع!البوثع!إلفمذابأنالتقلين!يونويو-

الهالل!الن،ا!مْلأتمع!ةشق!قت!ب!ع!ايكأتب!أنيالثععودمفهـااءأج!يقرأ،!ق*ال!لينيةللثقافة

ال!وفهـ!ا!!!نأثاالمؤكدفمق!عوامبأفهكاسانوأيقط!لاالآدميفيينج!ماعةولكق

!هـ!ألمسكقهتىالإَبافدخل-أ

3136،:11إيه!حص-2
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أمي.صيادوفكريتلاءملاللإنجيلالواضحالقويالأسلوببينثما.الفلسفة

،،الشاثد،،:الفافيةأ؟شا،ة-

نقوأ!،oآخوففي،بالكاتبيتعلقفيمامفاجأةالإنجيلهنالأخيرالإصمحاحيفجرحيث

حق((شهاوتهأنونعلممذاوكتبةبهذايشهدالذيالتلمي!ذهو))ثعتا

بضميرذكريدن!هدالذيأنمح،الكاتبنفسههوهناالشاهلاأنالتقليديونفهمثرقد

مكان))هو((ضميريستخدموكيف،الغائببضميرنفسهعنإنلع!انيكقبفكيف،الغائب

يحتاوأنمقمفرثمةيكنلمولهذ!حق؟شهادتهأنيعلمونالذينهموكنا(ا)أناق!عحير

كانربهابأنهيخمنفبعضهمحق((شهادته))أنالتذييلهذافيومفكرومعاالمم!يحيةكتب

الكلماته!هكاتبمويوحنايكونأنبعضهميستبعدلابينمايوحنا،تلهيذمنإضافة

)؟(.بنفسه

هو))هذا.عليهيُمْلَىكانبل،ذاتهمنيكتبيكنلمالكاتبأنالصياغةمنالوافمحٌولكن

وش!هادتهشهدعاين))والذيحقا(شفادتهأنونعلمهذاوكتببهذايشهدالذيالتلميذ

ولهذا،حقشفادتهالذيهومنيعرفانعليهيُمْلَىالذيول!يُفلِىالذييكنولمحبئ"

لمإذوالمعلقون،نفسهعنالإنسانتعبيرفيهذايسلتخدمول!؟الموصولالإسماستخ!هوا

اللاحق!الإضافاتأنكولمانأ.ويعتقد،مضافةفقرةتلكأناعتبووالذلكتفسيراًيجدوا

أضافوقدالتلاميذأحدعطمنأنهويعتقد21،الإصحاحمثل،الإنجيلهذافيواضحة

هذهتنسبلمنإذأَبهذا،الدنَعراعمنكثيرونويقرالإذجيل.متنإلىاللمساتبعضىأيضاً

الإضافية؟الغت!هادة

الذينأفسمعىشالو!إلىلينسبونهاالمقربالق.وآْخوونالعلاميذإلىينسبونهاأكتي!هـو!1

القراءيُذكَر،الج!ميععنديتكلمنفسهيوحناإنآخرول!ويقول.عملةفيلموحنام!!اشتركوا

ملحقانالآخرينالعددينأنيعتقدمقمنا!كانواذا)2(الإنتقائيةا(الإنجيلبطبيعة

و35العددويمفل،برمتهملحقالأخيرالإصحاحكونفييشكونلافكثيرون،بالإنجيل

هـابالجديد()العهدالمقدسللكتابالحضريةلحلفية1-5

92هـ5بالماقدسالكظبتفسر-2 Aماكلاودج..أ
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تشكلالفقرة)اممذه:باركلييقول،للإنجيلالطبيعيةالنهايةالعشرينالإصحاحمن31

وهناكلهااا)1(ملحقهووالعشرينالحاديالإصحاحأنويبدوللبشاود:طبيعيةخاتمة

اثلال!ويدقىطالإفجيلالىالأخيرالإصحا،إضافةتؤكدالتيوالشروحالتفاسيرمنالكثير .ء.?ط

!اتبلأ.اسمإثباتمنأصعبالإنجيلمنالإصحاحميذاأن

بسبلطرقتقد،خاصهبصفةتالراوالإنجيل!عالمةبصفةيوحناكتاباتدواسةإن

الحديثةالمؤلفاتفي-شيوعاًالطرقهذهأكثوواحدك!.متنوعةنظعروجهاتومن3،ستعدد

فيالمذكورةالحقائقحولالمسيحيالفكرنتافهويوحناإنجيلأنإلىتذثعبالتيمي-

فكرتعكسىإذاًفهي،الكنيمممةخبرةطووتهاقدالحقائقميذهوأن،الأخرك!الأناجيل

وقد-الوقتذلكفيأنهفيفترضون-الثانيالقرنبداي!2أوايةولالقرننهايةفيالكنيسة

اليونانيةبالثقافةكثيراًتأثرتقد-الأمممنكنيسةرئيسيةبصفةالكنيسةأصبحت

البيئة!عليتلاءمالأعميلتراثهاتحولوهكذا،تاريخهاعليهدْاانعكسحتى،الرومانية

ويبدأ.العمليةهذهلنتائجعرف!أبلغالرابحالإنجيلفينرلىأنناويعتقدون3،الجديد

مدوسةبقيامالقولإلييصلحتىذل!ويتابع،وتاثيرهبولسبالرس!ولالموضو3)بيكون(

استراحقدالكنيسةفكروأنيوحنا،كتاباتأخرجتاقيهيأفلحمع!فياللام!وتيينمن

.)2(للع!سلِحيةالجديدالعرفىلهذا

الكبيريربكالإنجيلبكاتبالخاصالسؤالأصبحأنبعدالرأيثعذاإلىكثيرونلجأوقد

يوحنا:باسمأثنينتذكرالكنيسةأ!تتقاأنعنفضلاًاللاثوت،دارسيمنوالصغير

يبدو"المحبوب،التلميذأنحقيقةهناكثم"القس((عليهيطلقونالذيويوحنا،الوسول

يكونماأب!عدالأمرأنفجدأيضاًوهنا،المعل!ماتلبمعضىكمصدرنفع!عهالإنجيلفيعؤوأنه

يوحنابأنهالمحبوبالتل!ي!ذإِيوِينْليُوسىف!يعرً.الشخص!ن!اكألظح!أطالصب!ة!ماالونح!!عن

المؤمنإلىترمزمثاليةشخصيةكانربمابأنهيعدقدون!اتيريقباح!تْيمنأرْغير،لرسولا

الذيالوحيدالشخصكانحالأيةعلى،الدةيمألعاؤربأنهغرفإنهب!،بيعثععالحقيقي

هـ2552بيوحنا!بشاوةإلنرجياركل!ولعماالجديذاتعفدتفحو-9

لوحنا()أع!لماث!دأالكطلمهفل!المطةث!اى!2
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(إ.يحبهكانيل!مو3))إن:!هائماًعفةقي!

الإنجيلأنوهيمأيوحناعنالإَنظهرتالتيا!جدي!ةئقالحصتعشرحقدل!ويةأتوثعنا

للعالمسلاءسةأكثرالسفريظهـرالمقدمةاستثنيناإذاوأيناأنوسعبة!لْلع!ختان،لهكمانعت!

حت!الآُصليالعثملإل!ثمامبعد!أضيفتقدالمقدسةتمكو!أنأفمحتملثمن،لذلكت؟محيولن!ني

ألقرات.هن3جديدلذوعية،قىض

منالأخيوفالعدد0221،الإعمحاحينبينالغريبةأيضاًال!لاقةتدعمهالاحتمالوثعذا

ذلكبعداتُبعتالخاتمةثعذهولكنللسفر،المنطقيةالخاتلمةأندَيبدوالعل!شينإلإكفمحساح

نأالمحتطومنالأخير،الإعحاعفيالقياسةبعدلبطرسالمسيحوجههاالتيبالتعليمات

الناصهنجديدةهجموعةاحتجاجاتلخدلمةاليسفرأرسلحينأكتفقدالإصحاحث!ذا

فلاولذلك.ولغتهالإنجيلبقيةأسلوب!ىتماماًيتلثمابهانولغتهأسلوبهأنمنالرغملحى

الشخمى.نفلىبم!أ!سطةأضيفثرأنهب!

كانووربعما،المسيعمويسحأنليبينفلسطين!أرلاًكت!الإنجيلأنام!!

و!لىمحأقموانجما!ةعفدكانتالتيكقلكبأفكارطئرواالذيمنالالهودطواففألكأفنمط!!ق

!ناومانيةالوالإسب!-اطوريةهىْمكانأبْوللناسيصلحالتعليمنفسأْلىْيبدوحينعاذالك

المقدمةإلي!وأضيفاليهـودية،والتعبالراتالعاداتشرحوتمالإنجاللى،تفقيم!إعيد

ا!يغةبأنتوحيالأخيوالإعمحاجالبالكنيسةقادةإلىوجهتالتيوالن!ميحة،والخاتيمة

اللاتينر؟الغالمؤِ!اهكانفياليهودمنمسيحيةكنيلصةإلىوجهتربماللإنجيلالئقآفية

)1(أفسعى((قير!ما

لاولكن،الإنجيلبهاخرجالتيللطريقةتصوراته!عضفيالا!ت!المذامعنقمْقونحن

بهتتملععل!ماالإطلاومحيرأب!دثياالسيناريوثحاتمنالعديدوث!ناك.التفاصيلتلكعلىالتفق

التقليدية.الكنائالعى

يغته!لمالمفقواضاتطويق-

هؤلفشعخ!عيةتصفطاللَيالفروضمنالعديدسعيدإبواهيموفعالدكقورولقد

272،هـ271الأربعةوالأناجيليصوخ-؟
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يوحناسوىالعالمينمنأحدعلىتثطبقلاالأوصافهذهأنعلىبرهنوأخلِراً،الإنجيل

الوحيد،التلميذوموالوحيد،الفلسطينيوهوالوحيد،اليهوديهويوحنافكأنالصياد.

الوحيد.العيعانشامدهوِكأنه

الإَتي:النحوعلىال!-رف!3ثمذتأتيسعيدإبواث!عيمدثتورلترتيبوطبقاَ

هذهكادةيطب!وأخيراً-المسيحتدزلحالذأ!د-عيا!ش!هد-فلسطيني-لِهودي

الصيادؤبديبىْيوحناعلىالفروفى

تحديديتوقفكيففتأملتشاء!أكيفعماالصفاتأ؟الفروض!سلسلةفيتمطأنوبإ!مكانك

ذاتهافيعموابالدهعولىأنلوأرأيتثالفروضمنطويلةسلسلةإثباتعلىمؤلفاسم

.؟التكلفهذاإلىتحتاجأكانت

يلعبونوكأنهمالمصيرقضيةمحيتعالعلونوواحواشمائلهمِعنالباحثونتخلىلقد

الفروض!كلفوقققؤواوبلباقة،العقليةبراعتهـممنأشكالاَإظهارإلىفلجئوا.الكوتشينة

فأثمبمالعذراء.مريممنوتأنسيسو3يْتجالممدالذيبالإلهالإيمانقبلواأنهموأعلنوا

بِبئني.النهعنالتعليمهذامعتعارضهلعدمبالأحرلىأرلإحتوائهصحيحاًتالراالإنجيل

الأخير.ندعلنكماالأولالفوضنناقشىوسوف،السهولة3بهذالأمرنجدولم

لماذا؟.يهوديالرابعالإنجيلكاتب:الأولالفرض

نأسعيدإبراثحيمالقلعىيعرفولم،ءييةالهليتحدثكانأنهعلىيدلىالكتابةأسلوبلأن

منماتتالعبريةوأن،العبريةلا،الاَراميةيتحدثونكانواالعصرثعذاث!فلثسطينأهل

وشمكعلىلغتهمبانأحسواعندمماااليهوروأن1أعالهسَلأإالمل!يحقبلوالجعْوافياأطاريخ!أ

عليس!يؤكدهافيلطتلكأم3م!ذأكانت؟سراءالسبعيني!.التوجثمةإ!محمدفه!افسالافقإ

آراداذأ،عط*اليونانيةالتراكلمدؤأصيلةن!!إلْبرأت!ع!!م!،قف!فج!طىا!األفطنأ!هاِ
.-.ع!

التعبيرات3مذأنعلىيبرمنأن!صوسعهليح!دكبكاتالهإت!قولأ!فس!مل!اثىي!إلموانقدو،

نإالعبويةالأساليبمعرفةعنعجزلوعليهحرجولا،عبريقائبالتيثم!أ!ضَهاليولمافالية

نتيجةإلىتوصلاالناقدانفهذانو)إوالد(.)كايم(مثلالعلماءهنأكثرأ!اثالْالنأيبرا!ض

بحثثسألةوتنتهي3،قالابماليقوا!العبريةيعرفلاومنيعرفلمنانطلاقناتطة!قت

وأياه.ل!وقلةعلىالإال!لم!!ة
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لستأنكطالمامذ4تتحق!ولن،اللاهوتعلماءيقد!مفاا!لّيالأدلةأحنىث!م!فهأض!ثوهـأّ

أصلاًماتتالتيوالعبريةأصولها،عنتطورتا!تياليونأنية،اللغتيق!بتقاق!اولمح!عاً

حاخاها!قِبَلمنالمصطلعةالعبريةأهي6الاَنتدرسهاأنيمكنكعبويةالأيوفومحاً-

الشتاتبلغا!اليهودتحدثفقداليهود،تشتتبعدانقرضل!التيالعالويةأماليهود،

عالمعلىالاَنيستحيلوبهذ!،محبريتهموتناسواالاَواميةتحدفوافللعمطينوفي،اللممبيئبخعد

منضرباًو!إوا!د()كايم(العالمينحكممنالتأك!و!يلمقى،االزعومةالعبويةيدوسأوّ

ليله!ىالطالدللد،لمححتا"،دلمحاا
ء-ه!خاص!

ل!ددىلن!ذافإن.اليه!ديةوالعاداتبالآرات!لمغيرأوملماًالكاتل!ثاأضقالوأمممم!إ!!

أندينالة؟قومهعاداتيهو!ييجهلوقدا!يهرد!ل!اتب!اني!ودي!ي!!أل!باال!7،!وب!

الذريعةأحدعلييخفيوكلاليهود،!يروأحياناَاليهوديعرفه!أ-!ممع!يااالي!مهويينجانتعالا!

!اء!االمسياظ!ووواستبطئمواافتظاوهمطالىأنفبعله،فلسطي!إلىلأرمحمهـ!!اءق!أنيق!

فلسطين،منخر!!هيوقال!ن

عادالفيعرفالكاتب!أنعلىالتقليدلِونبهايستلث!عهدالتيالفقراتهنالاالكفيرذل!وهع

لنايقدمهماذلكعلىوالمثاليهود،يكتبهالمالتيإلأنماجيلىفيليماثلهاهالهاتجدألييرد

مناليهودأوسلحينيوحنا3شهاد3ـهي))وثذالأ،لالإمعحاحمنسعال!إبراهيمالقمعى

المسيح.أنالستأنيوأقزينكرولمفاعترفأنت.منليسألوهولاويينكهنةأوردشليم

لنعطيأنتمنلهفقالوالإ.فأجال!أنت.النبيأثا.لمعتفقالأنت.ايلياماذا.إذافسألوهـه

الرب!طريققومواالبوية!صارخصوتأناقالنفسئ!.عنتقولهاذاأرسلونا.للذينجوابا

نإتعفدباللففمالهوقألوا3فسألو،الفريسيينمنالصرسلونوكان.النب!إ!شعياءقالىك!ما

وسطكمؤولكنل!ات.أععدأناقائلايوحناأجالهمالنلي.ولااللياولاالمسلعرل!ستكنت
مه...--عا

نأبمالمعتح!لستالذلىقداليث!عارالذيبعدجمايأتر؟الذجماثعو،تعرفونهلممعتمالدْيقائم

أ!أيععمدا!يوحناكان!يثالأودنعبرال!3عبرلميت!بكانث!ذا.حذائةدهيورأحلى

واالجعيعيلْتظرا!شعبكان))داؤلوقامنا!تالثالإصحاحفينجدثما3الفقر3ثعذثمتك

YA-أi:أيبمحنا-أ
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ولكنبماءأعمدكمأناقائلاالجميعيوحناأجابالمسيِح.لعلهيوحناعنقلوبهمفييفكرون

القدسبالررحسيعمدكمهو.حذائهسيووأحلأنأهلاَلستالذيمنيأقوكطهومنياتي

بنارفيحرقهالتبنوأما.مخزنهإلىالقعويجمع3بيدروسينقي3يدفيرفش!الذيونار.

(1.ويبشرهمالشعبيعظكانكثيرةأخروبأشياءتطفأ.ل!

الشعب،يعظالملسيحكان،ولوقايوحنابينالملتمت!ركة3ـالفكوذوبثذالكثيرذالأشياء3فبهذ

نحصيها.أنمنأكثروالأمثلة،اليمهوديوغالواليهود!المواعظهذهيكتبأنوبالإمكان

الأرلبعة،الإنجيليونعليهااتفقف!قد،نقولماعلىدليلخيرآلافخمسةإطعاموقصة

الإنسانمعرفةبأنخبيروأنت،اليهوديوغيراليهوديبخط3واحدبطريقةوسجلت

الإفجيلليينعنيشذيوحناإنبل.منهمبالضرورةأنةعلىتدللاقوموتقاليدبعادات

فيتقه!قفل!الطعامومعجزة.أورشليمفيالفصحيحضركانالمسيحأنعلىبتركيزهالثلاتة

الجليل.

أساساًاتخل!ث!الووحتى،يهوريبأنهكت!كتقحف!لااليهوديةبالأعيمادالكاتبومعرفة

عنإليهوديوغير،آبائ!عناليهـودكبيعوفثأفالأظياد،الجىاويةالحوادثأطد،ينتاريخباً

اث!نتمالمامعلىالمعتمحيذل!أمولىعنانوابحالإن!يليُّانصرفولهذاباليهود.استمكاكهطريق

تععثميد3فكررفض!ما،المسيعنسبأ،لميلادعن3واحدكلعةيذكرنلم،الأولىالأناجيل

قدلمطالتي3أطقياداأهميةيبرؤألتجاثعمداًحاولثموسن،المعمدانيوحذايدأعىالمل!ميع

الإلهي+بالتجدمدالمسيحةجدافىتؤكدا!لثعهال!فى!ذهأنمن!ظتاً.لنمسي!يوحنا

فلسطيفيالإنجيلكاتب:الثانيال!فوض

يم!وفلأنهفلل!عذ!الكاتلاأنوثيثهـسيالة!ق!ق!أهىامالالخهع!االفوف!!سذاوي!آتي

أمح!بحتاً،311المحعب!و،أس!أنالْرنإ)إعينوإ(3!الموأبيال!طإ!إهقفسذ!الْدبئاف!-فروَصلْةلم،ةحمفتمشخاب!لا

ؤثذاثالأل!إكنتلائَ!ليعوفيلاأنهالمانترفىلألفان!ليلاً؟لؤكأاي!كق!عت!نإص!؟+أنم!ص!تئد!ذأ

عط

يحصلأنيكفيفلا!اعنهبعيداًأحداثهاص-قماقدَسديكتلم!اأنبضمحمفظي!ل!بخ!با!!إنيعفىب

شوأرعهيرسمبل!مؤلفهفيالبلداسمي!نقشىل!وكأنه.بالأمكنةفْىهوفهأ!ن!يألم!ا!قعلو

،!!،به؟

الراب!الإنجيلأننلاحظالجليلبأنهايوحنابلدةعنالأرلىإ!ةفا!ي!!تحدثذ)؟بب!ل!ما
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أووشليم،فيالكهنةبرئيسيحبهيسو3كانالذياللَلميذهذاعلاقة!سالةعلينا-لعض
!-

دوائرأعلىلدلىودلالبصداقةومعروفأمعروفاً،ألجليليالصياديكونأنيعكنفكيف

.؟الشرفهذاإلىيصلحقوبأي؟اليهوديالكهنول!

إنه11:شافيقول!أالعلاقةلهذهسرعنبحثاًوالتدقيقالتأكلعلىالباحثونو!نكب

لتفسيرحلينباركليويطرحا()؟(أورشليمفيخاعاًبيتاًيمتلككانيوحناالقديلىأنيبد،

العلاقة.هلفه

يدعىظ!هـكاتبالرسوليالعصرفبعيد،الكهنوتسلالةمنكانيوحناأن:الأول

هذا-الحبيبالتلميذكاتبهاوعلىلِوحنا،بشارةعلىتعليقبكتابةقاماتلمى(1برلعكو،1

شيئاًيضيفثم،سواهوليسيوحناهوالرابعةالبشارةكاتبأنف!الحظةيتنكل!الكأتب

الشعاريلبسوكان،الكهنوتسلال!منبمولدهكانإنه:فيقوليوحناعنالغرابةفيغاية

وعلى.جبهتهفوقلمحرب(("قدلىالكلماتهذهعليهنق!تتذهبمق،نصريطوهو،الكهـفرتي

..الكهنةرئيسدارفيمعروفاًيوحنايكونأنباًم!ع!ق!ليعم!ذلك

الالشائولأنالخبرهذاتصديقعلينماالصعب!هنولكنبقيول!:زلكعلىبارقاليويعلق

.الهجالثذافيالناجحةتجارتهلهو!نتجليلياً،صياداًكانيوحناأنمحعواحةتخبرنا

التجاهـ3.طريقعنجاتتالكهنةرئيسبيتربينيوحثأبيناتصلةآنير!:التاني

محإلل!مكفقالكهنةوئيدم!بيتاحتياجاتإرساليواليكانيوحفأوالدأنالجائزوثق

حقى"إنههورتونف.هـ.عنفينقل!الرأ!بهذالممقتنه!باركليوو!كادلآ!و.!ينم!ابنه

اسقخدط!وق!،العرب3يديوكمقهىتستخدمقدمحمةبمنايهأورلشليمفيتو!دا!حاضريوثفا

ط!ذ3مو!حفيتقومكانتأنهاغرنسيسكاناالأ!وةويعتقدأثريةكنيسةمنأحجارإقامتهفي

يقنيم،كانيمقلكها،كانيوحناوالد)ؤبدي(أنيظنالتيالبقعةنفلعىفيكنيسةالداو،

21(1(0الرائجةالتجارةمنفرضايضمالبيتهذاكانوقد،بيتهعليها

ثمنأكثر،باركليعليهاعترضالذيالأولالرأي!دعميجدهاالقصةهذهيتأملمنكير

13عىالمسكينص1،ب/يرحناإنجياط،قإطدخا!.-أ

4!ه،03!ةtotعى2بنجساردـيوخا!)ش!حبأركليونيمإنجديدالعفدنفبم--!

http://kotob.has.it



257---

تلفحهرأسهعلىوالسمكمتر،كيلومئةمنيقربمايوحنايلسيربمقتضاهالذيالثاني

كانبوليكراتلىأنويبدو.الكهنةرئيلعىإلىيقدمهحيثأووشليمإلىيصلحتىالشملى

)يوحناعنعارضىحديتمنالأعمالسفرمنالرابعالإصحاحفيجاءماإلىيستند

قدالإشارة3هذفاستععمالالتقليدتأثعلحساباتضثمنالإشاوةتلكتدخلولموالاسكندر!

ولهذا،بدايتهمثلبحثهنهايةيجعله!اوالتو!ي!صاتالتعاوضمتاهاتفيالباحثيدخل

نأالعدفي))وحدث:يقولالذي،الأعمالسفرصويحوتركوا،الإنجيلبكنايةكثيرونأخذ

ويوحناوقيافاالكهنةرئيسىحنانمعأورشليمإلىاجتمعواوكتبتهموشيوخهموؤساءثعم

كاناوالاسكندويوحناأنهنافالواضح((الكهنة3عشيرهنكانواالذينوجميعوالاسكندر،

جميعأنوالغريب،باركلياستبعدهالذيالرأييعيتفقماوطو،الكهنة3علت!يومن

لاإلذينوبعض،تعليقدونالعبارةتلكعلىيمرونيوحناضسألةيبحثونالذينالشراح

بروسف.ف.فعلكماجداً،مخلَصرةبتععليقاتعليهايعلقونقديوحناعنيبحثون

أنهذلكلماذا؟بالتأكيد(()1(شخصيتهإثباتيمكنذاكول!هذا)ال!:بقولهعليهاعلقعندما

،شخصياتاختراعتفرضأحياناالأحداثفحعناعةأسماء،ابتكارفيالمؤلفينعلىحرجل!

تكتملوهكذافيها،تقعوزمنيةمكانيهَظروفالىثم،محدثينالىتحتا-والأحداث
شا

للقصة.الأساسيةالعناصربتفاعل3الدائر

يلجأتخميناًتكونأنتعدولافالمسألةالاَخر!التلميذقياللاهوترجالموقفموهذا

الأحوالكلوعلى،ودقيقةواضحةبصورةا!وادثقراءةعبنيعجزعندماالباحثإليه

بالإنجيلالاَخرالتلميذتربطعلاقةإلىزخصلأنيعمكثكلاالاَواءم!ذههنأخذترأيبأي

الأخير+

8عيانشاممدالإنجيلكاتدا:الثالثإلفرف!

والأمكنةوالأؤمنةالأشخاثعىذكوفيتدقيقههنغيرهمدونللتمقليدييىْظاكع!!،ثحتا

يعرفل!الذيالوحيدالإنجيليفهو،ظنهمخلافعلىفالأمرالأشخاثبىآثماوالأعفاد.

وأندراوس،المعمدانيوحنا:همعرفهمالذينفالأشخاص!علتر،ألاثثيا!و!لأسمأء

0991ثايةب!روتالنفررهنثوراتهـ5318باللاهوتعنمقثا!ةالمقالش!ا!عا!تف!عو-!
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ثلاثةسولىإنجيلهفييعرفل!فالمؤلفونقيوويموس.وتتنائيل،وفيلبسبطرسوسمعان

حادثةيذكزولم،الأولىالأناجيلفيالرسلضمنيردالمونقيوديموسونثنائيل،الرسلمن

الشراحيجمعكما)1(."وبطرسأخيه"يعقوبمحأبطالهاأحدنفسههوكانوالتي،التجلي

التقليديون

الذينبأعلامهالتعريففيكريبةطرلِقةإلىيلجأأنعليهحتمبالأسماءالكاتبجهلإن

يدللمماالأسخريوطىِ""ليممىقال"يعقوبأض"يهوذايقولأنمنفبدلاً،عنهميتحدث

الإسم.نفسيحملونالحواريينمناثنينبينيميزكيفيعرفيكنلمأنهعلى

وكثيرونالأخر""التلميذبأنهالطَميذباحديعرفناالذينالوحيدالإنجيليهووالكاتب

أنهإلاذلك.فيالآراءتضاربباركليويحكي،نفسهيوحناهوالاَخر"))التلميذأنيزعمون

الإَخر"))التلميذبانهلهمعروفشخصعنأونفسهعنالرسوليكتبأناللائقكيرمن

لاكانهالمعمدانيوحناعنويتحدث،الرسلأسماءيجهلكانالكاتبأنلنايتضحوهكذا

ومرة(1تلاميذهمنواثنانهوواقفاًيوحناكانالغد"وفي:اةولاالإصحاحففي،كيرهيعرف

منهماواحداًكانالكاتببان،التلميذين!يناسميذكرعدمسببكثيرونيخمنأخرى

سمعانأخواندراوسوهوذلكبعدفيذكرهالنَانياسموأما،اسمهيذكرأنأبداًيريدول!

.)2(بطرس

يوحناتلاميذمناثنيناسمتحدابدعنيحجزالكاتبكانإذا؟التخمينهذاقيمةفما

منيكونأنعنفضلاًالحواريينم!ؤلاءمننفسههوكانفهل،المسيححواريمنبعدوفيما

.؟يقولونكماالمسيحمنالمقربةالضيقةالدائرة

تفاصيلبعضفياختلفتوانائحلا،إالمسيححواريعددعلىتتفقالثلاثةفالأناجيل

سطحياًتليعىالرابعالإنجيلوبينالأولىالثلاثةالأناجيلبينالخلافأنغير،أسعائهم

تجددسلايوحنافيأماولوقا،متىمنكلعندالرسلقائمةفيالرابعيوحناترتيبويأتي

ومنهم:،الأولىالثلاثةالأناجيلفيتجدهالاأسماءًالإنجيليطرعكما،أثراًلاسعه

ا-134:-مرقصا

\دهـ.ابالمسكينمقالأبيوحناالقديسإنجيلشرح-2
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كحومرأ!الوس!.)ا!منكوأحدرالع!ثرينالحاديالإصحاحفيعفتحدثرقد:نثنانيل

ع!ففعتياًإنساناَليعىأثيعتقدالبعضتالإنجيلأمليختلففهنا؟ميذاتتنائيل

الأسالقهذاوعلىالقللبةغيورإسوائيليلكلهثالية3عوويكونأنيعدرلاوأنه،الإطلاق

بع!ث!انالذيالتلعيذأو،بولمعى3صوروبينالإنسال!م!ذالت!خصيةبينالبعضىيخلض

ولقبه.اسعةصراحةيذكرأندونيوحنابشارةفيذكرهترددوالذي.يحبه

المحنب*نقيالفيورالرجلصووةعليهتنفبقمثالأصقهوبولمعىإن:البعضوقال

؟.!إ3َواقغذةالمسيححقيقةفأبصرةالعنصري،الع!مىالكبرياءقمثعورعيفيهعنسقِطتالذي

ومخلصاَ.

أس!د؟اأ؟عرفنا،لقداالفها)إثعبةمعناهماالاسمينلأن!متىهوتتنائيلأنالبعغىوظن

دِتلى*الاسعلِنمنواحداَإنقلناولكننا.اسمانإنسانلكليكونأنالأزمنةتلكفيجرت

،يهودياتاسهانونثنأئيلمتىوكعنا،يهودياًوالآخريونانياًيكونوأن

!ينبعو!باسمدائ!اَيقترنتتنائوِلاسمأنوهوصوابةبأركلييعتقدأخيرحلوثناك

فييل.دولاابعةاد3البعتعاوبهتنفودنثنائيلىواسبم،المسيحِإلىبهأتتالتيالواسطةفهـو

أسةموانتلاثالب!عشائرفيفيلبل!ىبآسميقتووْآخراس!عاَنجدولكننا-الأخرىالبمثعاثس

أ؟،الأناجبفشوايكتعتعف؟كعنايوضا((21(3بعث!اومنيختفرالاسموثعذابرثولماوس!،

برتل!وسروثمفلالبعمىالتصاقإلىتحولىقدالبدايةفينتئائيلىمجفليبعناسمالتضق

برثنعاوس،نفمسههونتناتيدييجعلفرضأَفيطوحون.)3،الرسلتعداد

دق!بيقاقوأي!غر،لةالمعنوسلفدقةسوكىخلأئهاثمنالتقليديوقيولىلا8،حيرمنلييا

مح!-ؤالسافياذ!!الأدبية3المهأوإزترج!!عباراتوكمفألف،الوحيئوصدقالوع!فردقةالنقل

لعنهمذأكانااليبيتا"ملأتإنفاالطيبواثحةعن؟ضأقما،إذااليلاَاكانخوتا!ديهيرذأ

الييونانييىمهارةصالأربيجافبهفييعبرالكاتبوتفاشء،الأدبيةالصناعهحعنقبيل

.بالآدابالمعهوتويثغافهم

74؟ص!؟جىعفرئبيعىِءوست،لاقعصخمايهضسبافيضة؟-

-؟ء؟؟13ثى؟2َ!:ءضْبمب

؟،!كى1جىت(فصحبص:عشإلأت!بسكأألاقل!يص-إضأ-ضى-3
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مختلفةتبدولا-المقدمةعدافطيما-عبارتهفإنذلكومععيانشاهديكنلملوقافهذا

ومن،عيانشاهدأنهعلىالدلالهَفيمنهاأقولىهيبل،الرابعالإنجيلكاتبعباراتعن

؟يقولماذاالنصهذايقرأفمن.0(1لنأكلالفصحلناوأعد)1:لوقاإنجيلفينقرأذلك

تأكيد،بكلعيانشاهدالكاتبإن:يقولأنبدلاسعيدإبراميمالقعىلمنهجوطبقاًإنه

التقليددائرةفيلاهوتييوجدولا،الاستنتاجمذاعكسويرلىإلامسيحييوجدولا

تثبتالتيالقاعدةتبطلالنزاعوبهذا.عيان!ث!اهدكانيوحناأنعلىويصرإلاالكفعسي

ونقيفعه.الفرضى

ماسرعانقرائنمنأكثريقدمونلاالإنجيلكاتبموالحوارييوحناأنيزعمونوالذين

فيوالأماكناليهوديةالأعياديعرفكانالكاتب)أنالقرائنفمن،سرابإلىتتحول

منقويبةعنيابيتأنويعرفحسدابركةويعرف،الجليلقانايعرففكان،فلسطين

إذاسرابإلىيتحولىكلههذالكن(.طبريةجرهوالجليلبحروأن،كلوة15أورنتمليم

وجدناوقد،جغرافيةوغيرجفرافيةمعلوماتأيةينقلأنيمكنإنسانأيأنتخيلنا

ولهذا،الأوصافتلكهثليذكرونيعاصروهولمالمسيحيروالمأنهمعلىالمتفقالكتاب

كتابتهايستطحلاالتيالمصطلحاتكثرةيوحناإنجيلفييرونالمقابلةالنظريةفأصحاب

نأالفلسفةيعرفلاولمنيعرفلمنفيمكنوالأشخامىالأماكنأسماءوأما،فيلسوفسولى

يكتبها.

المسيح،فعلماتحكىكاملاًقرناًالكنيسةأمضتأنبعدظهرالإنجيلكاتبأنوا!ق

الثلاثةالأناجيلعليهاتجيبالذيفالسؤال،الأفعاللهذهغايةولاهدفاًتعرفأندون

منمعرفةإلىالحاجةكانتوقتفيالرابعالإنجيلفكتبيسو3؟عملماذاهو:المتشابهة

بينمنالوحيدالشخصثعوالكاتبوأصبح،بالحقائقيهتملمهذاسبيلوفي؟يسو!ثعو

فيالحصريخطئثاالتيالنصوصويتجاثعلالخمر،بإباحةيؤمنالدْيالمقدسةالأسفاوكتبة

التيالرسائلنصوصمنجانباًلكوأقدمالخمر،بتحريمتقضيوالتيالمقدسىالكتاب

المسيح:لاموتدانجيلالخمرةإنجيل،الرابعالإنجيلوخاصة،الأناجيلقبلكتبت
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)؟((بالروعا!تلئوابلالغلاعةفيةالذيبالخمرتسكرواأولا-

بالفصاملاوالعهـو،بالمفاجحلاوالال!كر،بالبطرلاالنهارفيكمابلياقةالنسلك-

والحسد()3(

!أش!تاهاًأ؟وثق!ابدأ!علماعاًأوؤانياًأخاَورضؤأحدكانإنإ!يكمفكتبتالإَن)وأما-

هذا()!(مثلىتواكلواول!تخالطوالاأنخاطفاًأوسكيراً

الال!!او!البيعمالكالال!الأممإرادةعملناقدلنكونيك!ينأه!مىالذيالحياةرْمانالأن-

أ"((المحرمةالأوثانوعبادةوالمنادماتوا!بطرالخمردادطن!المشهوات

!ال!ماء!الحال!عدوالصحوالبطوالأوثانوعبادةوال!نابالعهـرالخمرتقونالنصومحر3هذ

عن!ال!ولال!آ!اماإ!نصوثىه!!دمه!أأفعالهنفل!هيقعأنللإن!سانيصكنماأقبطوهي

!!اتالصيالثلاتْهَالإنجيلاليقفاقتهعجزةعقالقفاعليك!ثعفجاءوقد،الرا!عالإنجيلكاتب

إ!ما،المنععال!هلنهوالث!رل!صا!حاَكانماإن:تقوا!التيالحججتواترتيومهاوهق،ا!رلع!ائل

كالمال!را،ا!عن!إن:تقولىقانونلِة()كالرأناجاللوهفاالما،الم!ععيحيونمنهلدهبعالح!و

أ!ال!!سالوهةأهه،أن،نفسهالحبيب!يوحناثانالعرلِالع!إنيظنوبعفهـا،العوليمىفالة

إ!عبو!ع!دط!أفىلععل!ذالوأنناثووالسبل!!زناً،التفا!يلهـذهباوكلىليقي!!ل!العذراء،

9.غيموآخولتمخ!ىيوحناإنجيلكاتبطأرْهىالنتيجةفإنال!اليبيوحلما

في8!اليوأ!ديمستخدمه!مالذ!ا!فلك!فيىَالمح!ح!لعوثص!ال!لالمة(عنال!اتالاتحدتْلقد

ا!ونافيم!ال!من!ألعلىق!ةل!افالْث!ع!إ!خ!ر-3هعجزعقت!الىتْثم!،المقدل!ىال!تا!

الإل!!الها!لفه!ا!قت!امالأعالادحفلاس!البإنهالخر،إل!د!لموذسيوالىحول)تد،والت!

مخو!بوثاساالمدَيد!م!!ض!والباال!بدقللط!ب!ىيفمع!فها،فارغةأوالمميتلا!الكهـفةيحضو

ألال!م!با!!فط،الق!مو!لالعلآالكهفة!خاتم!تخ!مبواباةاتفل!ثم،كعناوجود!!تصافف

الي!وهرل!افمملمعلا!ق!ا،هأال!التأثدالأخقامال!فح!ىأوالهًلي!ق!!االم!دإلىيحضرونالتاليى

!!:هأفحص-

13:13وو-

أ؟هـ:اةولىإء-رئعوي!

!ص:!ب!ى1-
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لحافتهاامتلأتقدالفاوكةالاْوانيفإذا،الداخلإلىويمسرعونالأبواببفتحبأنفسهم

يفهمهاكانالإنجيلكاتبأنإل!الوثنيةخرافاتمنكانت!انالحكايةهذهبالخمر()1(

لهماختعالوثنيةكهنةيقنعأنأوادولما،اليونانعندريفيمغزلىمنلهاماويفهم

النصارلى،منكثيرينإلىيخيلمماأعقداخترلحالذيمومنولسألة،مماث!لةمعجؤة

أذقانهمإلىغارقيناللاهوترجالنجدبالإنجيلالناسوعظفيمنهمكونالمب!ترونوبينما

؟حواريغيرأمحواويهوهل،الخمرومعجزةالتجسدفكرةكاتبعنالكشفمحاولةفي

عؤيز:فهيمالقسالدكتوويقولولهذا؟كيرهأمؤبديبنيوحنامعوفطحواوياًكانوإذا

الا3ْ:بالعبارتنتهيصاوغالباً،واسعةدواسةيتطلبعليهوالجوابصعبالسؤالهذا

الإنجيل(مذاكتبالذيمنوحدهالفهإلايعلم

المسيح.تلاميذأحدهوالإنجيلكاتب:الرابعالفرضى

وتدوين،تلاميذهإيمانثئتتالقيامهَأنوزكره،المسيحبدعوةإلمامههو!ذاعلىوالدليل

المسيح،أمثالدونلوقاانعلمناإؤاقيمةبلايصبحهذاوكل،ذلكوكيرالوداعيخطابه

كثيريناعتقادفيوغفلربما،المسيحبدعوةمعرفتهالبيوحناوبينلوقابينفرقلاوأنه

فُتِنواوالمحدثونوالأقدمون،جميعاًالرسلمنأكثربالمسيحيةعالماًكانإثناسيوسأناليوم

قووننجتلاثةعنهميفصلهالزمنأنء،بالرسلألحقوهحتى3تقديرفيوبالغواألرجلبيهذا

كاملة.

أقولالحق.))الحق،لذلكملبرواًيقدمأندونالمسيحعنفظيععةعباواتيل!مجلوالكاتب

بثمرتأتماتمتإنولكنوحدها.تبقىفهيوت!فالأرضفيالحنطةحبةتمّعلمإنلكم

يستطيعفكيفالقمر،ليكتْرالمسيحفليمتالثالمر،مقحرمالساهوالمسيحبقاءفكأنكتيرا()2(

عبارته؟فيالألمنحسأندونلعحبوبةعنالمشهدهذايسجلأنمحبإنسان

و!الرابعالإنجيل))كاتب:أنبنتيجةسعيدإبراهيمالقسيخرجالمقدماتهذهكلومع

الصياد((.ؤبديبنيوحنا

باركليوليميوخابضارةفرح-(

42-21:91ير-2
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لمحفتن،.،ك!!!!ثعن!صك!ْألطععاب!ايفو!ضأ!لطأن!وأ!+%لىالعالمونيتفهقرالنتيجةهدْهوعالْد

؟ن!/فك!نهيفص!ا-معر؟شمن!يرألأ!ووغال!الآخوآلت!يئفا،النتيجة!ذهإلىتبلغنالاصحيحة

!مفى:سالأ!حصريحعىول!يس!3،لمحبةأوي!الصكانوبأنهالاَخر،بأنهتلميذكلعنيقال

المسيح.رسلأح!فيالوصاف

!ل!الإذ!اللكاتلبويحوهى،الرسو!يةبوعفغيرهمعنالمسيحتلاميذعزليمكنولكن

د!ع!!اليتالنىأنيجوؤولم،بولسفعلمثل!ارسولأنةلِذكرفلم،ذلكلنفسهيدعيلاأن

!قنالو!صول!يوحنا))أناكتبلوفثماذابولمع!.أعلنمثلماوالأرضالسماءبينالمسيحوؤية

له؟كاتبل!بكتابالناستسليمعدميتوقعيكنألم.."هذا

!!الى*خرالتلهي!وليسى)الرسول(بلقبنفسهيذكرأنيوحناهوكانإذاعليهكانلقد

ش!مآخو!أ!منأكثرلعازرإلىينسبأنينبغيالأخيرواللقب،يحبهيسو3كانالذي

ط!الاال!يا!إليهع!!تأوعادأنبعدالإنجيلكتبالذيهولعازرإنالتمَليدقالفلو

ألاَن.هومماأقولىالاعقرافى

!مأفالب!ب!اينفو!!المسلِحي!قيالأساسيةألفكوةوهي-التجسدفكرةأنالفرابةومن

ن!الميلا!!قالبدي!التعبيرأصبحالذيا!تجسدوصففيأسهبوقد،الرالمجعالإنجيل

أبفىهوي!دولما!ىم!وتياا"يوحناا.لكاتبعلىأطنقواهذاولأجل.الأولىالأناجيلفيعذراء

)افلةها"لعيوتالعلممحديمكانأبأنهالأعمالسفوفيوصفهوردمتلماالأميأوالصياد.ؤبدي

)001،1(قعجب!أوعاميانالعلمعديماإن!ع!انانأنهماووجدوأويوحنابطرصمجا!رةوأوا

ث!اوقيافارأسعهـحفالطوعلىالكقفةقابله!!أني!موبطر!"يوحذا((وصفثرهذا

الهافجي!!اليإنانيةالكتابال!كافةققْوقال!بطعرسالطولم!التينرلىنحنهاولكن.)2(أورشليم

!أنجثمالل!أ!ماقيابأليوفانيةكقبوقد.أنا!اللعل!اهـمنمايفوث!-الدتراح3بشهاد-يوحنِا

تعلصها.الجليلمقعمياداَ

أتوأّأالقجم!ل!!ل!ك!ق!اثحال!خلأل!!ىْيبفولافأب!ء،داالإعم!سفو!اتبلوقاأرْفرف!ولو

6!؟4أ-إْع!أصح!ا"

أووصسب،-،!!عروفأًمَاصطلم!بحالإ4ْويوحالابأد!!ؤكداأعمالإمعاْلرفع!والذصة!2
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فعندماويوحنا+.ببطرسالتقواالذيناليهودالكهنةهؤلاءعننقلهاأنهيُظنقدلمعلومات

إظهارفيتمعنأوعمافاًلوقااختارفقد،التأثيرهذانلمدلىلاوالرابحالثالثالإنجيليننقاون

مزودفيبأقمطةملفوفوضيعطفلوهوصووتهأظهرالمثالسبيلفعلى،المسيحبشري!ة

بنيوسفلهواختار،بينهمحلالذي))التجسد(1مشهدإلطيمنقلناكيفيعرفولمالبقو-

وحددسبققدكانالأولالإنجيلكاتببينما،أبدونولادتهمعجزةعنوأعرض!أباًهالى

ولمخطيبها.أنهتوهموامنيراهبحلممريمببراءةقبلثمومنأباً،يعقوببنيوسفله

الحلمرؤيةأنشكول!+السلامعليهامريمبهاتبرأتكوسيلةالمهدفيالطفلبكلاميقبلى

عنه.ينفيهاأنمنأكثرحولهالشكوكيقويغيوهدونيوسفقاللمن

عذراءمنالمسيحبميلادالأولالإنجيليبدأالتجسدبفكرةالرالمجحالإنجيليبدأوبينما

أيخلا.آدمإلىيصلحتىمريمخطبمنبدءاًالمسيحآباءيسردواحدةصفحةوفي،مخالوبة

لذلك.تفسيرفعرفولا

فاستهل،الرابعالإنجيلكاتبلدك!سخيفةبدتالبشريةالأبوةفكرةهذهأنويبدو

للوقاول!لمتىالانتصاربصددولسنا،النسبحولولوقامتىمخالفاًالتجسدبفكرةإنجيله

ادعاغمتىكاتبعنيردلمكما))المسيح((منيسمعلمالنهايةفيلوقالأن،الموضو!حذافي

يكتب.مالصحةقويةشهادةسيوفركانالادعاءهذامثلأنمعتذلك

فعلمثلماإنجيلاًبوللىيكتبلمولماذا؟لبولسظهركماللوقاالمسيحيظهرلمإذاًفلعاذا

أجدريكنألمالتلاميذ؟وغيرالتلاميذ!سبقهحتىإنجيلهكتابةفييوحناتأخرولماذالوقا؟

قالهقدكانماالقيامةعقبالتلاميذتذكرهل؟غيرهقبلالمهمة3هذبإنجازيسارعأنبه

أناجيلهم؟فيتذكروهمايسجلواأنفاتهمبمعدماذل!الكاتبوتذكر،قبلمنالمسيحلهم

قأيعنيوثمذا،الأناجيلطْهووقبلأفسسكنيسةأنشأالذيموبولسأنالمعر،ف

الأولىالأناجيلىظهرتحتىالأمواجتتقاذفيارظلت،إنجيلبلاأولاًوجدتأفسلسكنيسة

الإنجيلبفهووأووشليمعلىأفسد!تعزؤتثم،بأورشليمأفسسلربطأوليةكعمحاولة

النصرسيحوزسنعلىلوولتعراًالنصرثعذاأصبر!فذلكقبلتيطسانتصرولئن،الرابح

والغربية.الشرقيةالمسيحيةبينالصراعفيالنهائي

عل!الردسبيلوفي!الأ!ليةالجهاتبعددالكنيسةيدفيالأناجيكأصبحتأنوبعد
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ت".حت-!!،ال!ك!هأوج!عفاالأباءب!دفواحدإنجيل!الأوبعةالأناجيلصياغةمحاولة

جمبمنر؟ج؟"53ل!وإ!يهاأالشاشالتم!الحيوافإتمنحيوانمدلوليقابلهالأربعةمنإنجيلي

القَخالهلمح!ءهقىالقديمعىلأن،إفسانكوجهوجهلهالذيالحيوانيقابلمتىللقديلىفالإنجيل

ايقديمع!لأنالأس!يقابلمرقصللقديمعىوالإنجيلىداود،النبيمنتناسلكإنسانالمسيحعن

ا!قديثعىلأنالعجليقابللوقاللقديسوالإنجيل،اليويةفيصارغصوتعنتحدثمرقص

يقابلىيوحناللقديسوالإنجيل،الموسوليةالشريعةحسبتقدمالتيالذبائحعنتحدثلوقا

)1(المسيعالسيدلإث!وتعنوعم!سموفيتحدتيوحناالقديسلأنالطائرالنسر

قيالمالع!لمصعناهمام!تكونأنيمكنلاإلاْربعةالحيواناتإلىترمزالتيالأناجيلفهذه

هلكوتببعثارةيكرزالجليلإلىيسو3جاءيوحناأسلم"وبعدمامرقصمنالأولالإصحاح

بالإنجيلى"وآمنوافتوبوأ،النهملكوتواقتربالزمانكملقد:ويقول،الله

ي!ث!الدةيذاكأمالأسديمثلالذيالإنجيلأهو؟إليهأتباعهالمسيحليدعوإنجيلفأي

المقصود،هوإنجيلهأنيدعيأنكاتبلكلإن؟العجل

وأنجيلالغول!إنجيل:نوعينإلىالإنجيلبولسقسمالأوبعةالأناجيلظهوروقبل

إنجاللىإلىيمع!يرثموهن،المسيعإنجيلهوالغولةإنجيلأنزعمأنهوالنريبط)2(الختان

)3"آخرإنجيلريدعوه،المسيعإنجيلليمىبأنهإياهواصفاًبعينه

تلمين!وهولوالّاإن،الختانأمالغرلةلإنجيلتابعةجاءتالأوبعةالأناجيلهذهفهل

بهذهـ%لْجليلهالكنيالسةقبلتفلماذا!م!ع،ختانعنتعليعودونصراحةيتحدثبول!م!

ل!لماذاأو،إلاله!مالمعيرالذ!الحقيقيالإنجيلىال!نيسةإلىبولمعىيقدملمولماذا؟الصورة

الوساثل!علىدورهاقتصرولماذا،عليهيدلهم

!ف!،وال!الأ!بالإنجيلىالقب!ت!ي!الب!و!!ثعوألاثفيايخلاالمسيحلرسلىكانأنهشكلا

أف!ال!ع!بأقيو!أل!ا،ب!فسو!د(!!ورصاس!!بالتفصالم!لنايسجلل!الجديدالعهدأنإلا

!لال؟أالفهجم!الأ)1!ف!يأ!!اليم!!بئ!لم!اأ!!أالقب!قعيو!بواجب!مالقيامعنتقاعالعوا

أ!!مصرثر!!أويسمورالعهـالجدي!إلماألمدخل-أ

ص!\.أذمسر5!2

6:!غلاطيمة-!ع
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لثعيئأيتركلمالشلأالمس!يحأنبعفعهميزعمهذامنوللحروجالآخر،الإنجيلاسمبولعى

فيربها.)1(قامكتماباتأيةعنتك!ع!فوسيلةأووثيقةأيةعلىماإنسانيعثرولممكتوباً،

بعشراتبيمع!اوتهثكْتَبأنقبلالممع!يحيونبهآمنكتابإلىي!مشيرالرابعةالبشاوةكاتبأن

تذكرالأمواتهنقام))فلعا:ليقولعاديسو3جيعدنقض!عنالمتكلفحديثهفبعد،السنمن

!صد؟كتابفأييسو13(ق!الهالذ!والكعلامبالكتابفاَمذواهذاقالأنهتلاميذه

قيبلبالكتيابآ!ن!وافكيف،بعدافوروألىقديكنلمالعبارةهذهيمسجلالذيالإنجيلإن

كتابفب!أفي..متىولامرقص،لا"إنجيلهكتبقدتعذكومموقتفيلوقايكنلَئم؟يكرنأن

لمفيلماذا؟ؤمرثهممنيُعْمعبُألا؟ا(تلامي!ذه))تذكرالكناتيبدِتولأنمعنىوما.؟آمنوإ.

؟.تذكرثا:ييقل

متميمعكةلكن!ييمع!ة!تب!قيبعةا!الىالأنياجدِلثبلأكعتاب(وجكلدعدمأووجيودعنقيلوههما

حاليثيرهمالبالت!فكي!رمجردح!تىأ،الإجابةمنوبدلأ،سواهادونالأوب!عةبقانوني!ة

علىخمثيةل!بأنهأتباعهماللاهوتاسعاتذةيطمئناست!فهامعلاماتمنالأناجيل!ذه

الذينأولئيكوج!فيعالياًصوتيهعزيزفهيمال!قمىيرفحوهك!االذقد،منالمقدسالكتاب

لافنحين،!ومألىمنتغافياولاالمقدسد،الكنتابعلىتيخمث!وا"ل!الحديتالنقدأزجهم

لللئماتيعطيالذجم!هو،ال!كيتابهذادفتيمبينالموجودالعسميدنعبدولكننا،كتالباًؤهب!د

)2(اإذجيي!لأاف!يصبجوعهل!ها،تأث!يره!ا

للمم!عيحيينبالذه!عبةالمسالةفإنالرابمالإنجيل!مد4عدمأوصح!عنقييلفمهماوعليه

ال!عبدونوانيما،الكتابيعبدونل!فهم،حربممنعليهموليمس،للنقالتىقيابلةتيدولا

بروتعستاذتياً!تصادفعندماتعجبلاول!ذا!أالكتابهذاصفحاتداخلالقابعالمسيح

المتجسد،االكلمةا)1هوالمسيحبأنفيهيتمسكوقتفييوحناإلىالإنجيلنسبةعدمفييمث!ك

ببمفمععووالبعضى،الثانويةالأهورمن،الكياتاايعممعرف!ةعدمأومعرفةأني!عتقدونوكثيررن

بألإْ،يقينيةبصووةالكياتباسمعلىالوقوفعدلممنقرائهوذهولبحيرة

156هـ76،الجديدالعهدإلىالمدخل-أ

الجديدالمهدإلىالمدخلهقدهة-.2
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صوتاسمعإنني9هت!وليعماوةملهاعربموانه،الأو!ةالأناعهللعص،للانيعاً(ا!قدليى

ل!ها(1الحق!غي!موم

الرسلبأحدليمى،الأناعيلهذهبق!سولمسريفينيمعوالذي!حعىالذداننعلمان!ل!فعا

ت!لواأيقيمعردالذ!ق،الهونان!اللالروحيالإتاعدهوإفما،الرسلولمالذأحعد!وولا

لادههاالم!صوتكميعهعونالتبمالأناع!لىأنومطولم.وتدثمطهنأيعاتغةثدواوث!غ!يت!هم!ن

هنالأطمر)للم!دوات!ععضمايدةصلىلهم!ئهيا!،ايعمهقمولىبائهاققنعنا

مااالهـبملحهاةالهـدفراهحة!درسرةإنهاوآهر،إلحعليين!مهاوفىلا،ح!اتعه

للهولمثيهعأ!ئئيوكاة،ث!غئهيهاوسرهانثمدأهم!هحا(هقاثيبر"ل!)للقاوفىبيدل!ووكما

نأمحلىك!ك!مندظ3الواالإنبهـلطتطيعظةهاوكمن!ا6تنقيميلأوانتمدألاأنالتج!الع!د

إلملئ!عط!ولق!ردولم،*لمىطلىوثيصنرلملكراوهلأ.الأؤلهةالفلمةهوالم!غ

طنه!"لل!تكلول!لدهعهاطر!ةالفملاثة

ك!انلتر)!عدآلىالالَ!4اللانبمالمرن!الأهمرالر3!عرذأالدورحناإفع!وكان

فطلدهتيد!6،طاكدهلىتوفدل!ا!كلفبمال!لمم!هوأ،هعموها!ث!لي!الم!م!ل!

ت!،تحطهلالا!ةول!فدلأ!عرلعهاندوالم!ع!،العال!صكىالجباطلطفذه

!ولم)شي!هاواالمن!والى؟ظيقعماؤ!ا)محاتائاعهك

محن!تباعثونانفايىولدا،لكرهأفالووثهالم!هعهةان!عد!مهاتاؤ!ادثثالمةهوحلةولم

هر!ن!كمههاخ!لهنيينان:لوايعالإنجهلكالع!لارأدالالعالىهفل!هك!ممز!ما

الإنعهـل!ونيعردهاالتبميالعالائ!كهتملمالسوال!هذاعل!الإصابةيمملوفي؟ك!مو!

لمووحفاإن:اكل!منديىكؤل،المسهحثعططمكلهدلمط!القصةص!ا!ةفامحاد،الثلاثة

باوكيلى:ر!لقا!عثائق.،وراهالعحتيقرةبعالمعانبماهتماهه!وبيالحقائقآكثبيهتم

1(5روح!يأإفجي!لألعجلبلتعارييغ!عةبمثاوةيكبَلمافيوحنا1

!كولالذبالإنجيلأتاهاحث!آطر،وترلض!إنيطيلت!تر!ا!كني!لسةظلت؟!كن!ا

!ذالأيثعا!،!نه!ميغبمما!بلهكقبلمماوأتولابعدأ،بإن!جيلاعترفتفلىكا-.حالي!--شبءٍ

رابتالفرنميعييةلمونهدكئيةو!ن،الممم!محح!قييثةقي!قرددأا؟!باطفيإلإ!تي!!جو1--..!!ع!ة"

ولم،المثرالال!ةالأقاليمإلىاليمفعائعادليعوتفمث!بب!ثيأوش!ي!دئا!حنانجطألف!؟ثيطبل!!!صف%هجر-به!فْئ!----َ!!
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الإنجلِل؟ألفالذييوحناهوفمن،العاليةالأسواردْاتفلمععطلينقلج

يوحنا،منأكثرأفسمعىفيكانأنهيذكرمنظقرفقدافتراضيةشخصيةالكاتبل!ون

كانفلو،فيهتفصلأنعنوالأبحاثالدراساتتعجزلغزاًويوحنايوحنابينالفرقويبقىِ

وانتشرت،الفكريةالفوفمىفيهدبتعصرفيوخاصةباسمهيحرعلمفلمازاحقيقياًوسولاً

.؟مكانكلفيالهوطقة

؟القرونهذهطوالالرسلقائمةفيحشرهعلىالكنيسةإصراوفلمازاوسولإًيكنلمواذا

انضمالإسمبهذاصيادالجليلفيفعلأعاشىوهل؟ودماًلحمآَحقيقيةشخصيةيوحناهل

بدن!خصيةالجليلبحرعلىالمسيحتقابلهلأخرلى:بصيفةوالسؤالالمسيع؟أقب!اعإلى

عليه؟وتعرفيوحنا

لاالرالمجحفالإنجيل،الاحتجاجبابمنيسقالهاالواقعةهذهبثسأنالأناجيلتضاوبإن

الأولى.الأناجيلفيفيهاوفعالاًحاضراًكانكاتبهأنلنابداالتيالموأقفيذكر

يوحنا،إنجيلفيتجدهالاالجليلفيؤبديبابنيالمسيحلقاءعنتتحدثالتيالقصةإن

نصلحقىكثيرةنفعفروضأأنعلينايبقىالأخرىبالأناجيلأخذنالوالأحوالكلوعلى

زبديبني!وحناشخصيةإثباتمنتمكناواذا،زبديابنيوجودتثبتالتيالحلقةإلى

بعدالإنجلِلثتبأنإلىزبديبنيوحناعاشىهل:وهىِالأخيرةالخطوةتبقىالصيالىع

سنة؟بعم!بعينالمسيع

وسياقوالدلإئل،حياتهفيواحدةمرةبهالتقىبأنهالأعمالسفركاتبيخبرنالم

لوقايقدمولمالاَخر،يصادفأنيتحاشىكانكليهماأنقلناإذاإلاذلكيمنعل!الأحداث

هذاتدعمثمومن،أفسسفيأقامالرسوليوحناأنالكنيسةوتفترف!،التجاهللهذاتعللِلاً

يعالجكتابأًتفتحأنيمكنكول!،القديمةالكتبفي!ردتالتيالعباراتمنبعددالفرضى

ريغ))ظكتابهألفالرجلهذاأنووكم،القيصرييوسابيوصاسمفيهوتجدإل!الموضع!ذا

أ!ولى،وينمبلْهونها،تارةبعباواتهيمتمسكونالنصارلىآنإل!الرأبعالقونوو!!(ا!ة

الهـوطقة.يد!موكأنةي!هر!أخرلىقدصسوكأنهيالد،8!تار

فق!أفى!ثعماثقابمل!اعص!الب!ؤلثالهاأ!ع!ماءتختفيكطباَالبلشر!التاري!قينلحظيم

إال!يفحلىأو،مؤل!ةالععميحْتفيأنقبلىقووناًثعؤلنهبعدالكتا!يالقىوقدتالأناجيلى
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كاتب-بلاظهرإنجيلظهرفكلما،ظهورهامعقبدأالأناجيلمشكلةولكنآخر،شخمى

قبلأوسطوأرقبلىكتبتالتيالإلياذةوحتىأرسطو!أاسمولمعهاظهرتأرسطوكتببينما

تاويخيعزولمكتبها.)2(الذيهوهوميراليونانشاعرأنعليخلافلا)1(بقرونالأناجيل

بابيادركتبوحتى،مجهولإلى.)3(الرسللعصرالتاليالجيلفيعاشىالذييوسيفوسى

فيعنهالحديثأوجزوقد،لهأنهعلليهااسمهقرأأنبمجرديوسابيوسيشكلمالغمسة

نأكيفتتعجبأنولك،عنهمالغباررفعمحاولإًالإنجيليينعنالشرحأسهبوقت

واحدكاتباسملنايحفظولمالدنيا،فيشريعةلأقدممؤلفأحمورابيباسماحتفظالتاريخ

ذلك؟أوالإنجلِلهذاكاتبحولاللاهوتعلماءيختلفمنطقفبأي،الأربعةالأناجيلمن

إلىالكنيسةتسه!لمفلماذا،الفترةهذهفيظهرتمزووةكثيرةأناجيلإنالتقليديقول

المزوو؟.بغيرالمزوريختلطل!كيأناجيلهامؤلفيأسماءتحديد

هل.؟اسمهالرابعالإنجيلكاتبيذكرلملماذالمعرفةأسبابعنالبحثمنبدلالهذا

ويصبحالأسبابهنسببأيكونأنيعدولاهذاالقراء،يعرفهلاأنيودكانلأنهذلكيكون

فهل،الطريقنف!ع!سلكتالأربعةالأناجيلإنقلناإنوأخرهاالأسبابأولهو

آخرين؟كتابشخصيةانتحاليحاولونكانواالإنجيليون

يذكرل!الإنجيلكاتبلكن.إليهالمنحولشخصيةتذكرفسوفهذهوالحالةكذلككانلو

كيرالتخمينإلىأخرلىمرةبنايدفعوهذا،لهفاعللامفعولٌفالإنجيل،كتبأحداًأن

فيهصدوتالذيالعصرأنوالواقح،صينالض!فيطريقتهعصرلكلأنوظحظ،المستساغ

نأهيالمتبعةالطريقةكانتفلقد،الحالهذهعلىظهورهاإلىأدلىالذيهوالأناجيل

لوقا،إنجيلمطلعفيبوضوحتظهرالطريقةولحذه،إليهالمكتوبواسماسمهيذكرالكاتب

.1هـ43الإئطوائيولِصاالمقدسكتمابناانظر:.النبىإشعياءأيامكتبت!؟كىا3ء.ضط-؟"ِأ"إو-.-أ

وه!اهومثرووس،اسمتحملانالإغريقيايأدبتاريخلبوأضخمهماالملاحمأ"ضدمهـةت9!اهـأ!حمصأثىلاإك-2

حيثمنالظعرهذايخصوفيما.اكريخليالمضهورةطرواددحربأساطرتتناولانأفىالأوديسهإ!لأنباذه

3()الإيىذإلىارجع،وقصائلىهالظعرهذاحولمنهاوالكثرها،صثوقعْيهعلوماتللىياالعاومحيالوجمرد

العربي.الفكردارام819ثايةطلمسلاهةأهينتوجمةهوه!وسإلقديما!يونانلفعو

لما50إلى03عامبينهاعايقأنهيرج!!!3
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إليناسلمهاكماعندناالمتيقنةالأمورفيقح!ع!بتألي!أخذواقدكثيزول!ك!ل!-.ا-أايق!لهإت

بتدقيقشيءكلتتبعتقدإذأيفعأَأناوأيالف،للكلهة!خداماًهعايني!أئبدءثنْ!!نؤاإمم!!هت

به((عُلًمتالذيالكلامصحةلتعرفثاوفيل!ىالعزيزأ!هاإليكالتواليمحل!أ!ت!ال!أن

منفحذفت،الأناجيلبقيةفيبأخرك!أوبصيغهَموجودةكانتالمقدمة3ثحذأنوليب!،

لنامجهولةلأغرافىالكاتباسممنهاحذفأنبعدلوقافيب!قيتفيماالأخولى!لألاجطِ

الأمورفيقصةبتأليفاخذواقدكثيرونكانإذا)1الفحو:!ذاعلىكانتأنهاويظهر!%لأن

أناوأيت،للكلمةوخدامأمعاينينالبدءهنذكانواالذينإليناسلمهاكماعندناانقيقنة

العزيؤأيهاإليكالتواليعلىأكتبأنبتدقيقشيِءكلتلَبعتقدإذأيضاًيووي!ص

به"عُلَمتالذيالكلامععحةلتعرفثاوفيلعمر

مقدمةالتقليدلناأبقيوقدكاتبيها،اسمومعهايوحناإنجيلسمدمةحن!نجتثعذاوعيلى

مرقصلإنجيلىوصفمنهاوعلوقد،الهرطوقِيهاركيونتهاجمكانت،مرقع!لإنجيل

الإعبعذايسمىوكان..هأعلن"مرقصقائلاَ:يدستممرولكنهالأولىسعطووهبعضمنةصأضا

كتببطر!موتوبعد،لبطرس،مفسراًمترجماًوكانقصير،إصبعلهكانلألْهالصغيوة

بابياس)1(قولىمنمأخوذةأنهاظهرالمقدمةمذهربفحصاابإيطالياأهاكنفيإنجيل!

رورها؟انتهىأخرلىمقدمةعنب!يلاًأوتعديلاًالمقدمة3هذوفععتفه!

لاحقة؟مرحلةفيدورهاأدتأنبعدالأخرلىميالثانيةالمقدمةحذفتوثعلى

أسمداسفيأخماساًيخبطونالباحثونبدأوذاكلهذاونتيجة.وذاكهذاحدل!يكونقد

نهاية.لخالطهميعرفواأندون

!2ه!المسكبتهـفالألصالأناجعا!وأقذمأْو!وشرحوتضصردراسةهرق!إلقديحومج!س!الإبْحيا!-!
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