]1[ .....

ﭑ ﭒﭓﭔ
المدخل إلى العهد الجديد
العبد الفقَت إىل اهلل أبو المنتصر شاىين اؼبلقب بػ التاعب
ُمقدمة حول العهد الجديد
۞ أنصح بقراءة:

 القس فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد.

 ستيفن ميلر وروبرت ىوبر :تاريخ الكتاب المقدس.

 األب اسطفاف شربنتيو :دليل إلى قراءة الكتاب المقدس.

 القس شنودة ماىر إسحاؽ :مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتو األصلية.
 دير القديس أنبا مقار :فكرة عامة عن الكتاب المقدس.
۞ نقاط المحاضرة:
ٔ .التعريف بػ العهد اعبديد.

ٕ .اإلقبيل بُت اإلسالـ واؼبسيحية.

ٖ .كتاب العهد اعبديد  -االسم.

ٗ .تكوين كتاب العهد اعبديد.

٘ .العهد اعبديد كما نعرفو اليوـ.

 .ٙاألسفار اؼبوجودة اليوـ ُب العهد اعبديد.

 .ٚلغة كتابة أسفار العهد اعبديد.

 .ٛلغة اؼبسيح ولغة العهد اعبديد.

 .ٜلغة اإلقبيل حبسب القرآف.

ٓٔ .وحي العهد اعبديد.

ٔٔ .إثبات وحي العهد اعبديد.

ٕٔ .كتبة أسفار العهد اعبديد.

ٖٔ .األدلة الكتابية على وحي العهد اعبديد .ٔٗ .األدلة الكتابية على وحي القرآف.

٘ٔ .مناقشة النص اؼبستخدـ ُب إثبات الوحي.

۞ ما ىو العهد الجديد ؟

دائرة المعارف الكتابية ,حرؼ العُت ,مادة "عهد" ,العهد اعبديد [عهد  -العهد اعبديد ىذا ىو العهد الذي بو ثبت اهلل عالقة جديدة
بينػػو وبػػُت شػػعبو إرميػػاء ٖٔ  .)ٖٗ-ٖٔ :كمػػا أف عبػػارة " العهػػد اعبديػػد " تشػػَت إىل كتػػاب "العهػػد اعبديػػد" الػػذي وبتػػوي علػػى سػػبعة

وعشرين سفراً].

القػػس فهػػيم عزيػػز :المدددخل إلددى العهددد الجديددد ,دار الثقافػػة  -ص ػ[ ٜٔٓإف العهػػد اعبديػػد كتػػاب كنسػػي ُكتػػب ُب الكنيسػػة وبواسػػطتها
وألجلهػػا .ولكػػن ت يكتبػػو صباعػػة مػػن العلمػػاء الفالسػػفة الػػذين جلس ػوا ُب بػػرجهم العػػاجي وبػػدأوا يقوػػوف أو يفلسػػفوف أو ي ػػعوف عقا ػػد
الىوتيػػة ,إنػػو كتػػب ؼبواجهػػة حاجػػات الكنيسػػة اؼبتنوعػػة ومواقفهػػا اؼبختلفػػة .فالرسػػا ل واألناجيػػل واألعمػػاؿ والرؤيػػا كلهػػا كتبػػت لتسػػد حاجػػة
الكنيسة الوارخة ,يدلنا علػى ذلػغ ػٌت اػبػملة اؼبسػيحية ُب العهػد اعبديػد ,فمػأ أف عنوػراً واحػداً يسػَت ُب كػل الكتػاب إال أننػا قبػد تنوعػاً
كبَتاً فيو ,وبس بو من يقرأ األناجيل مقارناً إياىا].
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۞ العهد الجديد واإلنجيل:

فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد ,دار الثقافة  -صػ[ ٚٙىذا األمر ىبتلف عمػا يقولػو اإلسػالـ مػن أف اإلقبيػل نػزؿ علػى يسػوع أو
عيسى) بلغة القرآف ,فاؼبسئوؿ األوؿ عن كتابة ىذا الكتاب الذي نسميو العهد اعبديد ليس يسوع بل اؼبسػيحيُت ,سػواء مػن اعبيػل األوؿ
أو مػػن اعبيػػل الثػػام مػػن التالميػػذ .وىػػذا الكتػػاب لػػيس كتاب ػاً أزلي ػاً كػػاف ؿبفو ػاً ُب اللػػوح ا فػػوظ ,ولكنػػو كتػػاب نش ػ ُب وس ػ الكنيسػػة

وبواسطتها ومن أجلها].

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ آؿ عمرافٖ :
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ اؼبا دةٗٙ :

۞ اسم العهد الجديد  -من أين جاء ؟

األب جػورج سػابا :علددى عت دة الكتداب المقدددس ,منشػورات اؼبكتبػة البولسػػية  -ص ػٕٔ [أمػا العهػػد اعبديػد فقػد ُودػػأ بعػد اؼبسػيح .واظبػػو
يرتقي إىل القرف الثالث اؼبيالدي ,إىل أياـ ترتليانوس اإلفريقي]

Catholic Encyclopedia > T > The New Testament [Before the name of the New
Testament had come into use the writers of the latter half of the second century used
to say "Gospel and Apostolic writings" or simply "the Gospel and the Apostle",
]meaning the Apostle St. Paul.
الترجمددة :قبػػل أف يػػدخل اسػػم العهػػد اعبديػػد حيػػز االسػػتخداـ ,كػػاف ُكت ػاب النوػػف الثػػام مػػن القػػرف الثػػام يقولػػوف "اإلقبيػػل والكتابػػات
الرسولية" أو ببساطة "اإلقبيل والرسوؿ" ,الذي تفسَته القديس بولس الرسوؿ.
۞ مفهوم العهد الجديد ع ر األجيال:

 آباء القرف األوؿ إىل النوف الثام من القرف الثام ال يعرفوف كتاباً اظبو العهد اعبديد.
 كلمة العهد اعبديد ُب القرف األوؿ والثام كاف يشَت إىل عهد يسوع مأ تالميذه ُب العشاء األخَت.
 ال نعلم ربديداً من الذي أطلق ألوؿ مرة على الكتابات اؼبسيحية اسم العهد اعبديد.

 بدأ اآلباء فيما بعد بإطالؽ العهد اعبديد على ؾبموعة كتابات ال نعلم مهيتها ربديداً.
 بدأ يوسابيوس القيوري بتحديد قانوف العهد اعبديد ُب القرف الرابأ.

 قاـ أثناسيوس الرسويل بتحديد ماىية العهد القدمي واعبديد كما نعرفو اليوـ ألوؿ مرة عاـ ٖٙٚـ.
ٔ .إيريناوس ٕٕٓٗٔٓ-ـ).

ٕ .ترتليانوس ٕٓٗٓ-ٔٙـ).

ٖ .أورهبانوس ٕ٘٘ٗ-ٔٛـ).

ٗ .نوفاتياف كتاب ُب الثالوث قبل ٕٓ٘ـ).

٘ .أرخالوس ٕٚٚـ).

 .ٙالكتانتيوس ٕٖٖٓٗٓ-ـ).

 .ٚيوسابيوس ٖٓٗٓ-ٕٙـ).

 .ٛأثناسيوس ٖٖٚ-ٕٜٛـ).
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:)ٕٕٓم-ٔٗٓ( ۞ ايريناوس
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers -Volume 1 - Irenaeus against
Heresies - Book IV - Chap. XV [But why say I these things concerning the Old
Testament? For in the New also are the apostles found doing this very thing, on the
ground which has been mentioned, Paul plainly declaring, but these things I say, not
the Lord.‖ (1Co_7:12) And again: ―But this I speak by permission, not by
commandment.‖ (1Co_7:6) And again: ―Now, as concerning virgins, I have no
commandment from the Lord; yet I give my judgment, as one that hath obtained
mercy of the Lord to be faithful.‖ (1Co_7:25) But further, in another place he says:
―That Satan tempt you not for your incontinence.‖ (1Co_7:5) If, therefore, even in the
New Testament, the apostles are found granting certain precepts in consideration of
human infirmity.]
 علػى اػبلفيػة,الر ُسػل يفعلػوف نفػس الشػيء
ُ ً ولكن ؼباذا أقوؿ ىذه األمور اؼبتعلقة بالعهد القدمي؟ حيػث أنػو ُب العهػد اعبديػد أي ػا:الترجمة
 "ولكن أقوؿ ىذا على سبيل اإلذف ال: ومرة أخرى.)ٕٔ :ٚ " ف قوؿ ؽبم أنا ال الرب" ٔكو,  بولس يعلن بودوح,السابقة اليت ًب ذكرىا
 " وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنٍت أعطي رأيا كمن رضبو الرب أف يكوف: ومرة أخرى.)ٙ :ٚعلى سبيل األمر" ٔكو
 حىت, وإذا كاف كذلغ.)٘ :ٚ "ال هبربكم الشيطاف لسبب عدـ نزاىتكم" ٔكو: ُب مكاف آخر يقوؿ, ولكن أي ا.)ٕ٘ :ٚأمينا" ٔكو
.الر ُسل يبنحوف بعض الوصايا اػباصة باعتبار دعف اإلنساف
ُ  قبد,ُب العهد اعبديد

:)ٕٓٗم-ٔٙٓ( ۞ ترتليانوس
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 3 - The Writings of
Tertullian - Part Second - Anti-Marcion - I. The Prescription Against Heretics - Chap.
XXX [But, in fact, by their own works they are convicted, even as the Lord said.
(Mat_7:16) For since Marcion separated the New Testament from the Old, he is
(necessarily) subsequent to that which he separated, inasmuch as it was only in his
power to separate what was (previously) united.]
, ألنو منذ أف قاـ ماركيوف بفول العهد اعبديد من القدمي. كما يقوؿ الرب, قدـ ًب إدانتهم من خالؿ أعماؽبم, ُب الواقأ, ولكن:الترجمة
.ً بقدر ما كاف ُب وسعو أف يفول بُت ما كاف ُمتحداً سابقا,إنو بال رورة يُلحق ؼبا فرقة
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 3 - The Writings Of
Tertullian Part Second - Anti-Marcion - VII. Against Praxeas - Chap. XV [If I fail in
resolving this article (of our faith) by passages which may admit of dispute out of the
Old Testament, I will take out of the New Testament a confirmation of our view.]
 سػوؼ أخػرج مػن العهػد, إذا فشلت ُب تفسػَت ىػذه اؼبقالػة اػباصػة بإيباننػا عػن طريػق فقػرات للمناقشػة مػ خوذه مػن العهػد القػدمي:الترجمة
.اعبديد ما يؤكد وجهة نظرنا
:)ٕٗ٘م-ٔٛ٘( ۞ أوريجانوس
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 4 - Origen - De Principiis Book I - Chap. III. - On the Holy Spirit [Some indeed of our predecessors have
observed, that in the New Testament, whenever the Spirit is named without that
adjunct which denotes quality, the Holy Spirit is to be understood; as e.g., in the
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expression, ―Now the fruit of the Spirit is love, joy, and peace;‖ (Gal_5:22) and,
―Seeing ye began in the Spirit, are ye now made perfect in the flesh?‖ (Gal_3:3) We
are of opinion that this distinction may be observed in the Old Testament also.]
 هبب فهم, كلما جاءت كلمة الروح بدوف األداة اليت تدؿ على الرفعة, أنو ُب العهد اعبديد, ُب الواقأ بعض أسالفنا قد الحظوا:الترجمة
 "أبعػػدما ابتػػدأًب بػػالروح: و,)ٕٕ :٘ ؿببػػة فػػرح سػػالـ " ػػل: "اآلف شبػػر الػػروح فهػػو: ُب عبػػارة-  علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ- الػػروح القػػدس كمػػا ُب
. وكبن نرى أف ىذا التمييز موجود أي اً ُب العهد القدمي,)ٖ :ٖتكملوف اآلف باعبسد؟" ل
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 4 - Origen - De Principiis Book II - Chap. V. - On Justice and Goodness [Any one may at leisure gather
together a greater number of proofs, consisting of those passages, where in the New
Testament the Father of our Lord Jesus Christ is called just, and in the Old also.]
 أبو ربنا, حيث ُب العهد اعبديد, تت لف من تلغ اؼبقاطأ, أي شخص دبنتهى السهولة يستطيأ أف هبمأ عدداً كبَتاً من الملاىُت:الترجمة
. وكذلغ ُب العهد القدمي,يسوع اؼبسيح ُدعي بالعادؿ
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 4 - Origen - De Principiis Book II - Chap. XI. - On Counter Promises [And from the New Testament also they
quote the saying of the Savior, in which He makes a promise to His disciples
concerning the joy of wine, saying, ―Henceforth I shall not drink of this cup, until I
drink it with you new in My Father‘s kingdom.‖ (Mat_26:29)]
 إم: "وأقوؿ لكػم:ً قا ال, الذي فيو يعطي وعداً لتالميذه خبووص فرحة النبيذ, ومن العهد اعبديد أي اً يقتبسوف أقواؿ اؼبخلص:الترجمة
.)ٕٜ :ٕٙمن اآلف ال أشرب من نتاج الكرمة ىذا إىل ذلغ اليوـ حينما أشربو معكم جديدا ُب ملكوت أيب" مىت
:)۞ نوفاتيان (كتاب في الثالوث ق ل ٕٓ٘م
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 5 - Novatian - A Treatise
of Novatian Concerning the Trinity - Chap. VII - Argument [For as, in the Old
Testament, God is for this reason called Fire, that fear may be struck into the hearts
of a sinful people, by suggesting to them a Judge; so in the New Testament He is
announced as Spirit, that, as the re-newer and Creator of those who are dead in their
sins.]
 حىت يقأ اػبوؼ ُب قلوب اػباطئُت بتقدمي دياف ؽبم؛ كذلغ ُب العهد اعبديد قػد, قد ُدعي اهلل بالنار, ألنو كما ُب العهد القدمي:الترجمة
. وأنو اجملدد واػبالق ألولئغ الذين ماتوا ُب خطاياىم,أعلن عنو كروح

The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 5 - Novatian - A Treatise
of Novatian Concerning the Trinity - Chap. XXVI [I should have enough to do were I
to endeavor to gather together all the passages whatever on this side; since the divine
Scripture, not so much of the Old as also of the New Testament, everywhere shows
Him to be born of the Father, by whom all things were made.]
 ال قبػػد ُب, وحيػػث أف الكتابػات اإلؽبيػػة,ػدي عمػالً كافيػاً حيػػث أسػػعى أف أصبػػأ كػػل الفقػرات ُب ىػػذا اعبانػػب
ّ  هبػػب أف يكػػوف لػ:الترجمددة
. وأف كل شيء بو كاف, ُب كل مكاف يُظهر أنو اؼبولود من اآلب,العهد القدمي القدر الذي قبده ُب العهد اعبديد
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:)ٕمٚٚ( ۞ أرخالوس
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 6 - Archelaus - The Acts
of the Disputation with the Heresiarch Manes [It is a thing not without peril,
therefore, for any one of you to teach the New Testament along with the law and the
prophets, as if they were of one and the same origin.]
 هبػب أف يعلػم وكػ مم, أي واحػد مػنكم يقػوـ بتعلػيم العهػد اعبديػد انػب الشػريعة واألنبيػاء, لػذلغ, انو امر ال ىبلو من اػبطورة:الترجمة
.واحد ومن مودر واحد
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 6 - Archelaus - The Acts
of the Disputation with the Heresiarch Manes [Well, on the other hand, not only did
we establish the law of Moses, and all things which are written in it, by the same
Scripture; but we also proved that the whole Old Testament agrees with the New
Testament, and is in perfect harmony with the same, and that they form really one
texture, just as a person may see one and the same robe made up of weft and warp
together. For the truth is simply this, that just as we trace the purple in a robe, so, if
we may thus express it, we can discern the New Testament in the texture of the Old
Testament; for we see the glory of the Lord mirrored in the same.]
, ت نقوـ بتثبيت شػريعة موسػى فقػ وصبيػأ األشػياء الػيت ىػي مكتوبػة فيهػا بواسػطة الكتابػات نفسػها, من ناحية أخرى,  كذلغ:الترجمة
 سبامػاً كمػا قػد,ً وأمما يشكالف حقػاً نسػي اً واحػدا, وانو ُب تنا م تاـ معها,ولكننا أثبتنا أي اً أف العهد القدمي كلو يتفق مأ العهد اعبديد
 وإذا كاف هبب, سباماً كما نتتبأ األرجوام ُب الرداء, ألف ىذه ىي اغبقيقة ببساطة.ًشخص العباء َة الواحدة مكونة من نسي ُت معا
يرى ال
ُ
. يبكننا أف نعثر على العهد اعبديد ُب نسيج العهد القدمي؛ لنرى ؾبد الرب معكوسة فيها:علينا أف نودح ذلغ
:)ٖٖٓم-ٕٗٓ( ۞ الكتانتيوس
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 7 - Lactantius - The Divine
Institutes - Book IV - Chap. XX [But all Scripture is divided into two Testaments.
That which preceded the advent and passion of Christ - that is, the law and the
prophets - is called the Old; but those things which were written after His resurrection
are named the New Testament. The Jews make use of the Old, we of the New: but yet
they are not discordant, for the New is the fulfilling of the Old, and in both there is
the same testator, even Christ, who, having suffered death for us, made us heirs of
His everlasting kingdom, the people of the Jews being deprived and disinherited.]
 تُسػمى العهػد-  والػيت ىػي الشػريعة واألنبيػاء-  تلغ اليت سػبقت ؾبػيء اؼبسػيح وآالمػو. ولكن صبيأ الكتابات تنقسم اىل عهدين:الترجمة

 وكبػن نسػتفيد مػن, اليهػود يسػتفيدوف مػن العهػد العهػد القػدمي. ولكن تلغ االشياء اليت ًب كتابتها بعد قيامتػو تُسػمى العهػد اعبديػد,القدمي
, الػذي ىػو اؼبسػيح, وُب كليهمػا اؼبوصػي نفػس الشػخص, العهد اعبديد ىو إسباـ العهد القػدمي, ور م ذلغ ليستا مت اربتاف,العهد اعبديد
. ولكن شعب اليهود ًب ذبريدىم وحرمامم, جعلنا ورثة فبلكتو األبدية-  بعد أف عاىن اؼبوت من أجلنا- الذي

www.alta3b.wordpress.com

]6[ .....

يوسابيوس القيصري وإعالن قانون العهد الجديد

ٕ٘  الفصل-  الكتاب الثالث- كتاب تاريخ الكنيسة
األسفار اإللهية المق ولة واألسفار غير المق ولة

Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. I.
Eusebius: Church History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of
Constantine. Page 155 - The Church History of Eusebius - Book III - Chapter XXV The Divine Scriptures that are Accept and Those that are not.
ٕٔٚ صػ-  ترصبة القمص مرقس داود, تاريخ الكنيسة:يوسابيوس القيوري
1 Since we are dealing with this subject it is proper to sum up the writings of the New
Testament which have been already mentioned. First then must be put the holy
quaternion of the Gospels; following them the Acts of the Apostles.
 وأوؿ كػل شػيء إذف هبػب أف.ٔ) وطاؼبا كنا بودد البحث ُب ىذا اؼبودأ فمن اؼبناسب أف كبوي كتابات العهد اعبديػد السػابق ذكرىػا
. يليها سفر أعماؿ الرسل,تودأ األناجيل األربعة
2 After this must be reckoned the epistles of Paul; next in order the extant former
epistle of John, and likewise the epistle of Peter, must be maintained. After them is to
be placed, if it really seem proper, the Apocalypse of John, concerning which we
shall give the different opinions at the proper time. These then belong among the
accepted writings.
 أف-  بعػد ذلػغ تودػأ. وأي ػاً رسػالة بطػرس, يليها ُب الًتتيب رسالة يوحنا األوىل اليت بُت أيػدينا,ٕ) بعد ىذا هبب ودأ رسا ل بولس

. ىذه إذف ىي صبيعها دمن األسفار اؼبقبولة. اليت سنبُت اآلراء اؼبختلفة عنها ُب الوقت اؼبناسب,  رؤيا يوحنا- ًكاف ذلغ مناسباً حقا
3 Among the disputed writings, which are nevertheless recognized by many, are
extant the so-called epistle of James and that of Jude, also the second epistle of Peter,
and those that are called the second and third of John, whether they belong to the
evangelist or to another person of the same name.
ً فبُت أيدينا الرسالة اليت تسمي رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأي ا, اؼبعًتؼ هبا من الكثَتين بالر م من ىذا,ٖ) أما األسفار اؼبتنازع عليها
 س ػواء انتسػػبتا إىل اإلقبيلػػي أو إىل شػػخص آخػػر بػػنفس, والرسػػالتاف اللتػػاف يطلػػق عليهمػػا رسػػالتا يوحنػػا الثانيػػة والثالثػػة,رسػػالة بطػػرس الثانيػػة
.اإلسم
4 Among the rejected writings must be reckoned also the Acts of Paul, and the socalled Shepherd, and the Apocalypse of Peter, and in addition to these the extant
epistle of Barnabas, and the so-called Teachings of the Apostles; and besides, as I
said, the Apocalypse of John, if it seem proper, which some, as I said, reject, but
which others class with the accepted books.
 وي اؼ إىل ىذه رسالة برنابا اليت, هبب أف يعتمل أي اً أعماؿ بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس,ٗ) ودمن األسفار اؼبرفودة
, اليت يرف ها البعض كما قدمت,ً إف كاف ذلغ مناسبا, رؤيا يوحنا, كما قدمت, وإىل جانب ىذه, وما يسمى تعاليم الرسل,ال تزاؿ باقية
.ولكن اآلخرين ي عوما دمن األسفار اؼبقبولة
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:۞ كتاب العهد الجديد عند يوسابيوس
. األناجيل األربعة
. أعماؿ الرسل

)ً ال نعرؼ أي رسا ل ربديدا. رسا ل بولس
. رسالة يوحنا األوىل
. رسالة بطرس األوىل

) يوسابيوس يرف ها ولكن ي عها من أجل اآلخرين. رؤيا يوحنا
) باعتبار أف رسا ل بولس ٗٔ رسالة.ً ٕٕ سفرا: اإلجمالي

أثناسيوس الرسولي ىو أول من ذكر العهد الجديد
كما نعرف العهد الجديد اليوم

 [وت وبسػػم األمػػر خبوػػوص القػػانوف اإلسػػكندريٚ٘ ص ػ-  دار ؾبلػػة مػػرقس, فكددرة عامددة عددن الكتدداب المقدددس:ديػػر القػػديس أنبػػا مقػػار
 فقد أورد ُب رسالتو الفوػحية السػنوية الػيت بعػث هبػا إىل,ألسفار العهد اعبديد سوى القديس أثناسيوس الرسويل بابا اإلسكندرية العشروف

]. قا مة باألسفار اإلؽبية اؼبعًتؼ هبا,ٖـٙٚ سا ر بالد كرسيو سنة

Bruce M. Metzger: The Canon of the New Testament, Its Origin, Development, and
Significance - Page 7 [Finally, after many years, during which books of local and
temporary canonicity came and went, the limits of the New Testament canon as we
know it were set forth for the first time in a Festal Letter written A.D. 367 by
Athanasius, bishop of Alexandria.]
 حدود قانوف العهد اعبديد كما, من خالؿ الكتب ا لية اليت كانت ؽبا قانونية مؤقتة تذىب وذبيء, وبعد سنوات عديدة,ً أخَتا:الترجمة
. أسقف اإلسكندرية,ٖـ اؼبكتوبة من قِبَل أثناسيوسٙٚ نعرفها وردت للمرة األوىل ُب رسالة فوحية عاـ
Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 36 [As it turns out, we are able to pinpoint
the first time that any Christian of record listed the twenty seven books of our New
Testament as the books of the New Testament - neither more nor fewer. Surprising as
it may seem, this Christian was writing in the second half of the fourth century,
nearly three hundred years after the books of the New Testament had themselves
been written. The author was the powerful bishop of Alexandria named Athanasius.
In the year 367 C.E., Athanasius wrote his annual pastoral letter to the Egyptian
churches under his jurisdiction, and in it he included advice concerning which books
should be read as scripture in the churches. He lists our twenty seven books,
excluding all others. This is the first surviving instance of anyone affirming our set of
books as the New Testament.]
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 كبػػن قػػادروف علػػى ربديػػد أوؿ مػػرة قػػاـ فيهػػا أي مسػػيحي بتسػ يل كتػػب العهػػد اعبديػػد السػػبعة وعشػرين الػػيت نعرفهػػا, كمػػا تبػػُت:الترجمددة
 بعد أف ًب كتابة أسفار, كاف ىذا اؼبسيحي يكتب ُب النوف الثام من القرف الرابأ, أمر ُمذىل. ال أكثر وال أقل- ككتب العهد اعبديد
 أثناسػػيوس,ٖـٙٚ  ُب سػػنة. اؼبؤلػػف كػػاف أسػػقف اإلسػػكندرية القويػػة الػػذي يػُدعى أثناسػػيوس.العهػػد اعبديػػد دبػا يقػػرب مػػن ثالثػػة ما ػػة سػػنة
 بداخل ىذه الرسالة كتب نوا حو خبووص الكتب اليت ينبغي أف تقرأ,كتب رسالتو الرعوية السنوية إىل الكنا س اؼبورية اػبادعة لواليتو
 ىػذه كانػت أوؿ. وقػاـ باسػتثناء صبيػأ الكتابػات األخػرى, قاـ بسرد السبعة وعشػرين كتػاب اؼبعػروفُت لػدينا.ككتابات مقدسة ُب الكنا س
.إشارة باقية لنا تؤكد أف ؾبموعة الكتابات اؼبعروفة لدينا ىي العهد اعبديد
أثناسيوس الرسولي وإعالن قانون الكتاب المقدس
ٖ من الرسائل الفصحيةٜ الرسالة رقم

Schaff, P. (1997). The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. IV.
Athanasius: Select Works and Letters. Page 551, 552 - From Letter XXXIX. (for
367.) - Of the particular books and their number, which are accepted by the Church.
From the thirty-ninth Letter of Holy Athanasius, Bishop of Alexandria, on the
Paschal festival; wherein he defines canonically what are the divine books which are
accepted by the Church.
2. But since we have made mention of heretics as dead, but of ourselves as possessing
the Divine Scriptures for salvation; and since I fear lest, as Paul wrote to the
Corinthians, some few of the simple should be beguiled from their simplicity and
purity, by the subtilty of certain men, and should henceforth read other books—those
called apocryphal—led astray by the similarity of their names with the true books; I
beseech you to bear patiently, if I also write, by way of remembrance, of matters with
which you are acquainted, influenced by the need and advantage of the Church.
 كمػا, ودبػا أنػٍت أخػاؼ, ولكن ذكرنا أنفسػنا ك ػ صحاب الكتابػات اإلؽبيػة الػيت توصػلنا للخػالص,ٕ) ولكن دبا أننا ذكرنا اؽبراطقة ك موات
 أنو ينبغي ؽبم أي, من قِبَل ُخبث بعض الرجاؿ,فسدوا بسبب بساطتهم ونقاوهتم
َ ُ أف بعض البسطاء قد ي,كتب بولس إىل أىل كورنثيوس
 ًب ت ػليلهم بسػبب تشػابو اظبػا هم مػأ- ) تلػغ الػيت تسػمى أبوكريفػا ُملفقػة,كما يدعي اػببثاء) من اآلف فوػاعدا قػراءة الكتػب األخػرى
 والػيت كبػث عليهػا مػن أجػػل, إذ كنػت أكتػب أي ػاً مػن أجػل التػذكَت باؼبسػا ل الػيت هبػب أف تعرفهػا, وأنػا ألػتمس صػملكم,الكتػب اغبقيقيػة
.صاحل الكنيسة
3. In proceeding to make mention of these things, I shall adopt, to commend my
undertaking, the pattern of Luke the Evangelist, saying on my own account:
‗Forasmuch as some have taken in hand,‘ to reduce into order for themselves the
books termed apocryphal, and to mix them up with the divinely inspired Scripture,
concerning which we have been fully persuaded, as they who from the beginning
were eyewitnesses and ministers of the Word, delivered to the fathers; it seemed good
to me also, having been urged thereto by true brethren, and having learned from the
beginning, to set before you the books included in the Canon, and handed down, and
accredited as Divine; to the end that any one who has fallen into error may condemn
those who have led him astray; and that he who has continued steadfast in purity may
again rejoice, having these things brought to his remembrance.
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 إذا كػاف كثػَتوف قػد: قػا ال باألصػالة عػن نفسػي, علػى مبػ لوقػا, سوؼ أتعمد أف أثٍت علػى تعهػدي,ٖ) ُب طريقي إلعالف ىذه األشياء
 كما أمم,ً واليت كبن مقتنعُت هبا سباما, وأخذوا ىبلطوما مأ الكتابات اؼبوحى هبا من اهلل,أخذوا بقوؿ الكتب اليت تُسمى أبوكريفا ألنفسهم
وسػلموا لببػاء؛ انػو يبػدو جيػدا بالنسػبة يل أي ػاً بعػد أف ًب حثػي علػى ىػذا مػن قِبَػل
َ ,ىم الذين كانوا من البداية شهود عياف وزراء للكلمة
 حػىت إذا كػاف, ومقبولػة كإؽبيػة, والػيت ُسػلمت إلينػا, أف أدػأ أمػامكم الكتػب اؼبدرجػة ُب القػانوف, وكما تعلمت من البدايػة,إخوة حقيقيُت
 حيػث أنػو قػد ًب, وذلػغ الثابػت علػى النقػاء يفػرح مػرة أخػرى,ىناؾ شخص قد وقأ ُب اػبط يستطيأ أف يدين الذين اقتػادوه إىل ال ػالؿ
.تذكَته هبذه األمور
4. There are, then, of the Old Testament, twenty-two books in number; for, as I have
heard, it is handed down that this is the number of the letters among the Hebrews;
their respective order and names being as follows. The first is Genesis, then Exodus,
next Leviticus, after that Numbers, and then Deuteronomy. Following these there is
Joshua, the son of Nun, then Judges, then Ruth. And again, after these four books of
Kings, the first and second being reckoned as one book, and so likewise the third and
fourth as one book. And again, the first and second of the Chronicles are reckoned as
one book. Again Ezra, the first and second are similarly one book. After these there is
the book of Psalms, then the Proverbs, next Ecclesiastes, and the Song of Songs. Job
follows, then the Prophets, the twelve being reckoned as one book. Then Isaiah, one
book, then Jeremiah with Baruch, Lamentations, and the epistle, one book;
afterwards, Ezekiel and Daniel, each one book. Thus far constitutes the Old
Testament.
اؼبسػلم بػو أف ىػذه ىػي عػػدد الرسػا ل بػُت العملانيػػُت؛
َ  مػن-  ألنػػو كمػا ظبعػت-  اثنػػاف وعشػروف كتابػاً كعػدد,ٗ) ىنػاؾ إذف العهػد القػدمي
, يليهم يشوع بن نوف. ومن ٍب سفر التثنية, ٍب العدد, ٍب سفر الالويُت, ٍب اػبروج, سفر التكوين, األوؿ:ترتيب الكتابات وأظباؤىم كاآلٌب
, وعلػى كبػو فباثػل, األوىل والثانيػة يػتم اعتبارنبػا كتػاب واحػد, أربعػة أسػفار للملػوؾ, بعػد ىػذه الكتػب, ومػرة أخػرى. ٍب راعػوث,ٍب الق اة
 بعػد. األوؿ والثػػام ُب كتػاب واحػد,ً وعػزرا أي ػا. أخبػػار األيػاـ األوؿ والثػام ُب كتػاب واحػػد, ومػرة أخػرى.الثالػث والرابػأ ُب كتػاب واحػػد
 ٍب. االثػٍت عشػر ُب كتػاب واحػػد, ٍب األنبيػاء, بعػدىم سػفر أيػوب. ونشػيد اإلنشػػاد, ٍب سػفر اعبامعػة, ٍب األمثػاؿ,ىػذه ىنػاؾ كتػاب اؼبػزامَت
 ىكذا ًب تشكيل. وحزقياؿ ودانياؿ كل منهما كتاب, بعد ذلغ, ٍب ارميا مأ باروخ و اؼبراثي والرسالة ُب كتاب واحد,إشعياء كتاب واحد
.العهد القدمي
5. Again it is not tedious to speak of the [books] of the New Testament. These are,
the four Gospels, according to Matthew, Mark, Luke, and John. Afterwards, the Acts
of the Apostles and Epistles (called Catholic), seven, viz. of James, one; of Peter,
two; of John, three; after these, one of Jude. In addition, there are fourteen Epistles of
Paul, written in this order. The first, to the Romans; then two to the Corinthians; after
these, to the Galatians; next, to the Ephesians; then to the Philippians; then to the
Colossians; after these, two to the Thessalonians, and that to the Hebrews; and again,
two to Timothy; one to Titus; and lastly, that to Philemon. And besides, the
Revelation of John.
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٘) ومػػرة أخػػرى لػػيس فبػالً أف أتكلػػم عػػن كتػػب العهػػد اعبديػػد .ىػػذه ىػػي :األناجيػػل األربعػػة ,وفقػػا ؼبػػىت ومػػرقس ولوقػػا ويوحنػػا .بعػػد ذلػػغ,
أعماؿ الرسل والرسػا ل الػيت تُػدعى كاثوليكيػة ,وىػم سػبعة :رسػالة واحػدة ليعقػوب ,رسػالتاف لطػرس ,ثػالث رسػا ل ليوحنػا ,ورسػالة ليهػوذا.
باإلدافة إىل ذلغ ,ىناؾ أربعة عشر رسالة لبولس ,مكتوبة هبػذا الًتتيػب :األوىل :اىل روميػةٍ ,ب اثنتػُت إىل أىػل كورنثػوس ,وبعػد ىػذه ,إىل
أىػل الطيػة؛ ٍب إىل أىػل أفسػسٍ ,ب إىل أىػل فيلػ ٍ ,ب إىل أىػل كولوسػي ,وبعػد ىػذه ,رسػالتاف ألىػل تسػالونيكي ,ورسػالة إىل العملانيػػُت؛
ومرة أخرى ,رسالتُت لتيموثي؛ ورسالة لتيتوس ,وأخَتاً ,رسالة إىل فيلموف .واىل جانب ذلغ  ,سفر رؤيا يوحنا.
6. These are fountains of salvation, that they who thirst may be satisfied with the
living words they contain. In these alone is proclaimed the doctrine of godliness. Let
no man add to these, neither let him take ought from these. For concerning these the
‘Lord put to shame the Sadducees, and said, ‗Ye do err, not knowing the Scriptures.
And He reproved the Jews, saying, ‗Search the Scriptures, for these are they that
‘testify of Me.
 )ٙىذه ينابيأ اػبالص ,العطشاف يرتوي من كلماهتا اغبيةُ .ب ىذه وحدىا أعلنت مبادئ التقوى .ال ي ػيف رجػل أي كتػاب آخػر ,وال
أف وبذؼ كتاباً منهم .ألف خبووص ىذه الكتابات ودػأ الػرب اػبػزي والعػار علػى الوػدوقيُت ,وقػاؿ " :ت ػلوف إذ ال تعرفػوف الكتػب" و
وبخ اليهود قا ال" :فتشوا الكتب ألما ىي اليت تشهد يل".
7. But for greater exactness I add this also, writing of necessity; that there are other
books besides these not indeed included in the Canon, but appointed by the Fathers to
be read by those who newly join us, and who wish for instruction in the word of
godliness. The Wisdom of Solomon, and the Wisdom of Sirach, and Esther, and
Judith, and Tobit, and that which is called the Teaching of the Apostles, and the
Shepherd. But the former, my brethren, are included in the Canon, the latter being
[merely] read; nor is there in any place a mention of apocryphal writings. But they
are an invention of heretics, who write them when they choose, bestowing upon them
their approbation, and assigning to them a date, that so, using them as ancient
writings, they may find occasion to lead astray the simple.
 )ٚولكن من أجل زيادة الدقة أود أف أديف أي ا كتابات درورية؛ ىناؾ كتب أخرى إىل جانب ىذه الكتب َت موجودة ُب القانوف,
ولكػػن اآلبػػاء قػػد عينوىػػا مػػن أجػػل أف تُقػرأ مػػن قِبَػل أولئػػغ الػػذين ان ػػموا الينػػا حػػديثا ,والػػذين ير بػػوف ُب تعػػاليم مػػن خػػالؿ كلمػػات تقيػػة.
حكمػة سػليماف ,وحكمػػة سػَتاخ ,واسػػتَت ,ويهوديػت ,وطوبيػا ,وتلػػغ الػيت تُػػدعى تعػاليم الرسػػل ,والراعػي .ولكػن كػػل مػا ذكػػر ُب البدايػة يػػا
إخوٌب دمن القانوف ,وأما ما ذكر مؤخراً للقراءة فقػ ؛ وال يوجػد ُب أي مكػاف ذكػر لكتابػات ملفقػة .ولكنهػا مػن اخػًتاع اؽبراطقػة ,الػذين
يكتبوف عندما ىبتاروف ,ي عوف عليها اإلستحساف ,ويدعوف ؽبا أزمنة ُمعينة ,ىكذا يستخدموما ككتابات قديبػة ,وهبػدوما مناسػبة لي ػلوا
البسطاء.
العهد الجديد بحسب أثناسيوس الرسولي
۞ ال ُمحتويات:

جامأ جملموعة أسفار.
سم ٌ
 العهد اعبديد ليس كتاباً واحداً ولكنو ا ٌ
 وبتوي على  ٕٚكتاب.
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۞ تقسيم الكتابات:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

األناجيل
األعماؿ
رسا ل بولس
رسا ل كاثوليكية
الرؤيا

:
:
:
:
:

حياة يسوع اؼبسيح على األرض).
حياة اؼبسيحُت األوا ل وتبشَتىم).
رسا ل بولس جملتمعات مسيحية).
رسا ل عامة للمسيحيُت).
ماية العات وعودة يسوع).

۞ لغة الكتابة:

أبيدياكوف مهندس ليشأ حبيب يوسف :لغة الكتاب المقدس  -صػٔ[ ٛكتب العهد اعبديد باللغة اليونػام الػيت كانػت منتشػرة ُب صبيػأ

أرجػػاء العػػات اؼبعػػروؼ واؼبتمػػدين ُب ذلػػغ الوقػػت ,مػػا عػػدا اإلقبيػػل للقػػديس مػػىت فإنػػو كتبػػو أوالً باللغػػة اآلراميػػة ٍب كتبػػو بعػػد ذلػػغ باللغػػة

اليونانية].

دائ ددرة المع ددارف الكتابي ددة ,اجمللػػد األوؿ ,ح ػػرؼ األل ػػف ,مػػادة إقبي ػػل مػػىت  -ص ػ ػ٘٘ٗ [واؼبؤكػػد ى ػػو أن ػػو مهمػػا ك ػػاف ىػػذا اإلقبي ػػل الع ػػملى

األرامى) ,فهو ت يكن الوورة األصلية الىت ترجم عنها اإلقبيل اليوناىن الذى بُت أيدينا ,سواء بواسطة الرسوؿ نفسو أو بواسطة أحد آخر
كما يقوؿ بن ل وتريش و َتنبا من العلماء .فإقبيل مىت َ -ب اغبقيقة  -يعطى األنطباع ب نو َت مًتجم بل كتب أصالً َب اليونانيػة ,فهػو
أقػػل َب عمليتػػو َ-ب الوػػيا ة والفكػػر  -مػػن بعػػض األسػػفار األخػػرى َب العهػػد اعبديػػد ,كسػػفر الرؤيػػا مػػثالً .فلػػيس مػػن الوػػعب  -عػػادة -
اكتشػػاؼ أف كتابػاً َب اليونانيػػة مػػن ذلػػغ العوػػر مػػًتجم عػػن العمليػػة أو األراميػػة ,أو ػػَت مػػًتجم .ووادػػح أف إقبيػػل مػػىت قػػد كتػػب اصػالً َب
اليوناينة  ...وىكذا يظل إقبيل مىت العملى الذى أشار إليو بايياس على فرض أنػو وجػد حقيقػة ) ,لغػزاً ت وبػل بالوسػا ل اؼبتاحػة لنػا األف,
وكذلغ مس لة العالقة بُت النوُت العملى واليوناىن].

دير القديس أنبا مقار :فكرة عامة عن الكتاب المقدس ,دار ؾبلة مػرقس  -ص ػ٘[ ٚويُعتػمل انتشػار اللغػة اليونانيػة هبػذه الوػورة الشػامبة,

وترصبػػة الكتػػب اؼبقدسػػة العمليػػة إليهػػا ,والػًتاب اإلقليمػػي لػػدوؿ األرض كلهػػا بواسػػطة قيػػاـ اإلمملاطوريػػة الرومانيػػة ,وىػػو التمهيػػد الػػذي دبرتػػو
العناية اإلؽبية من أجل حلوؿ ملء الزماف الذي فيو ي ٌب "اؼبسيا" ـبلص العات .ومن أجػل ذلػغ كػاف مػن الطبيعػي أف تكتػب أسػفار العهػد
اعبديد باللغة اليونانية ,ألما كانت موجهة إىل كل شعوب األرض .فالعهد اعبديد ,إذف ,ىو كتاب يونام أي مكتوب باللغة اليونانية].

القس منسى يوحنا :كل ما تريد أن تعرفو عن كتابك المقددس  -ص ػٖ [ ٜأمػا العهػد اعبديػد فإنػو كتػب باللغػة اليونانيػة .وقػد أعػد اهلل لػو

طريقة ع يبة ُب اللغة سبهيداً لسبيل انتشاره].

األب جػػورج سػػابا :علددى عت ددة الكتدداب المقدددس ,منشػػورات اؼبكتبػػة البولسػػية  -ص ػ٘ٔٔ [وُب اليونانيػػة كانػػت أوؿ ترصبػػات العهػػد القػػدمي
السبعينية) وإىل ذلغ ,ففيها ودأ كل العهد اعبديد بطريقة تدؿ على أف كتابو ما عدا القديس لوقا ,ساميوف مت ثروف بعقلية لغتهم األـ].

۞ لغة يسوع المسيح:

القػػس شػػنودة مػػاىر إسػػحاؽ :ـبطوطػػات الكتػػاب اؼبقػػدس بلغاتػػو األصػػلية  -ص ػٕٔ [كػػاف السػػيد اؼبسػػيح يكلػػم الشػػعب وتالميػػذه باللغػػة

اآلرامية وفقاً لله ة اػباصة ب ىػل اعبليػل ,ف ػالً عػن معرفتػو باللغػة العملانيػة لوقػاٗ .)ٕٓ-ٔٙ :ولكػن تالميػذه وسػا ر كتبػة العهػد اعبديػد
استخدموا اللغة اليونانية اليت شاع استخدامها ُب أقطار العات منذ فتوحات اإلسكندر األكمل وُب اإلمملاطورية الرومانية].
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 يسوع ت يتكلم اليونانية ,ولكنو تكلم اآلرامية.
 صبيأ كتابات العهد اعبديد  -بدوف استثناء  -مكتوبة باللغة اليونانية.

 أ لب العلماء يعتقدوف أف إقبيل مىت اغبايل كاف مكتوباً باللغة اليونانية.
 الي ونانية كانت اللغة اؼبنتشرة بُت اؼبسيحية ُب اعبيل الثام مثل بولس).

۞ لغة اإلنجيل بحسب القرآن:
حبسب القرآف الكرمي ,اإلقبيل الذي نزؿ على عيسى عليو السالـ البد وأف كاف بلغة بٍت إسرا يل.
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ إبراىيمٗ :
ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آؿ عمرافٜٗ :
۞ إث ات وحي العهد الجديد:

 هبب ُمالحظة أف العهد اعبديد ؾبموعة كتابات ًب ذبميعهم ُب كتاب واحد.

 ال نستطيأ إثبات وحي كتاب العهد اعبديد إصباالً ,ولكن هبب إثبات وحي كل كتاب على حدى.
 الوحي عبارة عن عالقة بُت اهلل وإنساف يتلقى من اهلل عز وجل ,أياً كانت ماىية التلقي.
 إذف ,من أجل إثبات وحي أي كتاب هبب علينا معرفة الكاتب.

 إذف ,هبب علينا أف نقوـ حبور كتبة أسفار العهد اعبديد صبيعهم ,ومعرفة أي الكتب منسوبة ؽبم.
 بعد ذلغ هبب علينا دراسة وربقيق ما إذا كاف ىناؾ وحي ُب عملية الكتابة أـ ال وما ىي األدلة على ذلغ.
۞ الكت ة بحسب اإليمان المسيحي:

فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديدد ,دار الثقافػة  -ص ػ[ ٚٚ ,ٚٙيقػرر التػاريخ الكنسػي أف ىػذا الكتػاب ت يكتػب كلػو دفعػة واحػدة
ولكنو كتب ُب حقبة طويلة نسبياً بواسطة أناس متعددي اؼبواىب والتفكَت والثقافة].

ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ

مىت اإلقبيلي.
مرقس اإلقبيلي.
لوقا اإلقبيلي.
يوحنا اإلقبيلي.
بولس اؼبدعو رسوالً.
بطرس اؼبدعو رسوالً.
يعقوب اؼبدعو رسوالً.
يهوذا اؼبدعو رسوالً.
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يجب مالحظة أن المسيحي يدَّعي اآلتي:

 منسوب لػ لوقا اإلقبيلي كتابُت اإلقبيل واألعماؿ).

 منسوب لػ يوحنا اإلقبيلي طبسة كتب اإلقبيل ,ثالثة رسا ل ,الرؤيا).
 منسوب لػ بولس اؼبدعو رسوالً ٗٔ رسالة.
 منسوب لػ بطرس اؼبدعو رسوالً رسالتُت.

 منسوب لػ يهوذا اؼبدعو رسوالً رسالة واحدة.

 منسوب لػ يعقوب اؼبدعو رسوالً رسالة واحدة.
 منسوب لػ مرقس اؼبدعو رسوالً إقبيل واحد.
 منسوب لػ مىت اؼبدعو رسوالً إقبيل واحد.

يجب مالحظة الخالفات اآلتية بين المسيحيين:

 كاتب سفر الرؤيا ,ىل ىو يوحنا اإلقبيلي أـ َته ؟
 الرسالة إىل العملانيُت ,ىل كتبها بولس أـ َته ؟

 ىل كتب بولس صبيأ الرسا ل اؼبكتوب عليها اظبو ؟
 رسالة بطرس الثانية ,ىل كتبها بطرس أـ َته ؟
 ىناؾ خالفات أخرى كثَتة ولكن ىذه أبرزىا.
في أفضل األحوال:

 هبب على اؼبسيحي إثبات الوحي لثمانية أشخاص.
 أما بالنس بة للقرآف الكرمي ,ليس علينا إال أف نثبت الوحي لشخص واحد فق .
۞ وحي العهد الجديد  -األدلة الكتابية:

ال يوجد أي دليل على أن العهد الجديد كتاب إلهي موحى بو من اهلل  -أياً كان تعريف الوحي !

األب جورج سابا :على عت ة الكتاب المقدس  -صػ[ ٖٔٙليس لدينا ُب العهد اعبديد نووص تملز رظبياً أنو ُملهم]

القمص تادرس يعقوب ملطي :نظرة شاملة لعلم ال اترولوجي في الستة قرون األولى صػٖٓ  -ثيؤفيلس أسقف أنطاكية ,أسقفاً ٜٔٙـ

تػػوَب ٔٔٛ٘-ٔٛـ) [ ويػػرى الػػبعض أف ثيػػؤفيلس ىػػو أوؿ مػػن أودػػح أف العهػػد اعبديػػد ىػػو مػػوحى بػػو ,وأف الرسػػل كػػانوا ملهمػػُت ,وأف

األناجيل ورسا ل بولس ىي "كالـ مقدس إؽبي"]

۞ أقوال ثيؤفيلس األنطاكي عن الوحي:
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 2 - Theophilus of Antioch
- Theophilus to Autolycus - Book II - Chap. IX. — The Prophets Inspired by the
Holy Ghost [But men of God carrying in them a holy spirit and becoming prophets,
]being inspired and made wise by God, became God-taught, and holy, and righteous.
الترجمة :ولكن رجاؿ اهلل الذين وبملوف ُب داخلهم الروح القدس وأصبحوا أنبياء ,اهللُ أوحي إليهم ف صبحوا حكماء ,أصبحوا ُمعلمُت من
ِ
ومقدسُت ومستقيمُت.
قبَل اهلل ُ
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The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 2 - Theophilus of Antioch
- Theophilus to Autolycus - Book II - Chap. XXXV. — Precepts from the Prophetic
Books [The divine law, then, not only forbids the worshipping of idols, but also of
the heavenly bodies, the sun, the moon, or the other stars; yea, not heaven, nor earth,
nor the sea, nor fountains, nor rivers, must be worshipped, but we must serve in
holiness of heart and sincerity of purpose only the living and true God, who also is
]Maker of the universe.
الترجمة :الشريعة اإلؽبية ,ال سبنأ فق عبادة األصناـ ,ولكنها أي اً ُربرـ عبادة األجساـ السماوية ,والشمس والقمر  ,أو الن وـ األخرى؛
نعػػم ,ال السػػماء ,وال األرض ,وال البحػػر ,وال الينػػابيأ ,وال أمػػار ,هبػػب أف تعبػػد ,لكننػػا هبػػب أف لب ػدـ ُب قداسػػة القلػػب وصػػدؽ الغػػرض
اإلؽبي اغبي اغبقيقي الوحيد ,الذي ىو أي ا صانأ الكوف.
۞ وحي القرآن  -األدلة الكتابية:
بعض اآليات البسيطة اليت تقوؿ صراحة أف القرآف من عند اهلل عز وجل.
ٔ .ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ النملٙ :
ٕ .ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ اإلنسافٕٖ :
ٖ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ ﭼ األنعاـٜٔ :
ٗ .ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼ
يوسفٖ :
٘ .ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ طوٕ - ٔ :
 .ٙﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ اإلسراءٕٛ :
 .ٚﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﯨ ﭼ البقرةٔٛ٘ :
 .ٛﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ الفرقافٔ :
۞ وحي العهد الجديد  -األدلة المزعومة:

(ٕتيموثدداوسٖ )ٔٚ-ٔٙ :وأمػػا أنػػت فاثبػػت علػػى مػػا تعلمػػت وأيقنػػت ,عارفػػا فبػػن تعلمػػت ٔ٘ .وأنػػغ منػػذ الطفوليػػة تعػػرؼ الكتػػب
اؼبقدسة ,القادرة أف ربكمغ للخالص ,باإليباف الذي ُب اؼبسيح يسوع ٔٙ .كل الكتاب ىو موحى بػو مػن اهلل ,ونػافأ للتعلػيم والتػوبيخ,
للتقومي والت ديب الذي ُب المل ٔٚ ,لكي يكوف إنساف اهلل كامال ,مت ىبا لكل عمل صاحل.
ςκ λ ν π ρ λ μ ν

υ λιμορ π ρ ι

ν τςσορ κ

ν σ ν ν ικ ιος ν

ι

π υ θ

ς

ν πθψςιν π ρ

2Ti 3:16
π ρ

األب جورج سابا :على عت ة الكتاب المقددس  -ص ػٖ٘ٔ [نوػوص العهػد اعبديػد الكػملى ُب مػا يتعلػق بإؽبػاـ العهػد القػدميٌ ٕ :ب ٖ:
ٗٔ :)ٔٚ-أثبت أنت على ما تعلمتو وكنت منو على يقُت .ف نت تعرؼ عمػن أخذتػو ,وتعلػم الكتػب اؼبقدسػة منػذ نعومػة أ فػارؾ ,فهػي
قادرة على أف تزودؾ باغبكمة اليت هتدي إىل اػبالص ُب اإليباف باؼبسيح يسوع .فكل ما ُكتِب ىو مػن وحػي اهلل ,يفيػد ُب التعلػيم والتنفيػذ
والتقومي والت ديب ُب المل ,ليكوف رجل اهلل كامالً ُم َعداً لكل عمل صاحل]
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المخطوطة السينائية من القرن الرابع

:المخطوطات التي ال تحتوي على حرف العطف

كل الكتاب ىو موحى بو من اهلل و نافأ للتعليم والتوبيخ
Nestle, E., Nestle, E., Aland, K., Aland, B., & Universität Münster. Institut für
Neutestamentliche Textforschung. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece. At
head of title: Nestle-Aland. (27. Aufl., rev.) (Page 554). Stuttgart: Deutsche
Bibelstiftung.
) من القرف اػبامس إىل القرف اػبامس عشر. صبيأ اؼبخطوطات الالتينية القديبة
) القرف السادس عشر. الفوعباتا الكلمنتية
) اػبامس. السريانية البشيطا
:اقت اسات اآلباء

.)ٕ٘ٔم-ٔ٘ٓ(  كلمندس اإلسكندري
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 2 - Clement Of Alexandria
- Exhortation to the Heathen - Chap. IX [―Thou, O Timothy,‖ he says, ―from a child
hast known the holy letters, which are able to make thee wise unto salvation, through
faith that is in Christ Jesus.‖ For truly holy are those letters that sanctify and deify;
and the writings or volumes that consist of those holy letters and syllables, the same
apostle consequently calls ―inspired of God, being profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect,
thoroughly furnished to every good work.‖]
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الترجمة" :أنت ,يا تيموثاوس" يقوؿ بولس)" :من طفولتغ تعرؼ الرسا ل اؼبقدسة ,اليت ىي قادرة على تقدمي اػبالص إليغ ,عن طريق
اإليباف الذي ىو ُب اؼبسيح يسوع" .الف باغبقيقة ىذه الرسا ل مقدسػة ,الػيت تُطهػر وتُعظػم ,والكتابػات أو اجمللػدات الػيت ربتػوي علػى ىػذه
الرسا ل أو اؼبقاطأ ,والرسوؿ نفسو بولس) قاؿ عنها" :موحى بو من اهلل ,ونافعة للتعليم ,والتوبيخ ,والتوحيح ,والقيادة ُب المل ,من أجل
أف رجل اهلل كامالً ,ؾبتهداً ُب كل عمل صاحل.
 ترتليانوس (ٕٓٗٓ-ٔٙم).
The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 4 - The Writings of
Tertullian - Part Fourth - II. On the Apparel of Women - Book I - Chap. III [But since
Enoch in the same Scripture has preached likewise concerning the Lord, nothing at
all must be rejected by us which pertains to us; and we read that ―every Scripture
])suitable for edification is divinely inspired. (2Ti_3:16
الترجمة :دبا أف أنوخ ُب الكتاب نفسو قد بشر باؼبثل فيما يتعلق بالرب ,ال شيء على االطالؽ هبب رف و من قبلنا واليت تتعلق بنا ,وكبن
نقرأ أف "كل كتابة نافعة للتعليم موحى هبا من اهلل".
۞ تفاسير النص:

 Adam Clarke's Commentary on the Bible
All Scripture is given by inspiration of God - This sentence is not well translated; the
original παζα γξαθε ζενθλεπζηνο ωθηιηκνο πξνο δηδαζθαιηαλ, θ. η. ι. should be
rendered: Every writing Divinely inspired is profitable for doctrine, etc. The particle
θαη, and, is omitted by almost all the versions and many of the fathers, and certainly
does not agree well with the text.
ς
الترجمددة :كػػل الكتػػاب ىػػو مػػوحى بػػو مػػن اهلل  -ىػػذه العبػػارة ت تػػًتجم جيػػداً ,األصػػل π υη θ οκν τςσορ

 )ψυιλιμορ πορ ι ςκ λι νهبػب أف يػػًتجم :كػل كتابػة مػػوحى هبػا مػن اهلل نافعػػة للتعلػيم إر .حػرؼ العطػػف )κ ι
ؿبذوفة من صبيأ النسخ القديبة تقريباً ومن العديد من اقتباسات اآلباء ,وبالت كيد ال تتفق مأ العبارة.
األنبا رافا يل األسقف العاـ :ىل الكتاب المقدس وحده يكفي؟  -صػٗ٘ [بداية هبب أف نس ؿ عما كاف يقود القديس بولس الرسوؿ
عنػػد كالمػػو عػػن الكتػػب اؼبقدسػػة الػػيت عرفهػػا تيموثػػاوس مػػن طفولتػػو .ال يبكػػن أف يقوػػد العهػػد اعبديػػد ,ألنػػو ت يكػػن مكتوب ػاً حػػُت كػػاف
تيموثاوس طفالً ,بل إنو ت يكن قد اكتمل حىت زمن كتابة بولس لتلغ الرسالة إىل تيموثاوس .وت يكن العهد اعبديد قد ُِ
صبأ حينذاؾ كما

نعرفو حالياً  ...بالتايل نرى ُب تلغ اآلية وُب أ لب إشارات العهد اعبديد إىل "الكتب اؼبقدسة" أف بولس يقود أسفار العهد القدمي]
للمزيد من اؼبعلومات راجأ مودوع األخ ُمعاذ عليان :كل الكتاب وكشف الكذاب

http://www.eld3wah.net/html/m03az/kol-elkitab.htm 
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بولس :أول من كتب في العهد الجديد
۞ أنصح بقراءة:

 القس فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد.

 موريس تاودروس :المدخل إلى العهد الجديد.
۞ نقاط المحاضرة:
 أسفار العهد اعبديد حبسب أثناسيوس الرسويل.

ُ مقدمة.

 أزمنة كتابة أسفار العهد اعبديد.

 تقسيم رسا ل بولس عند العلماء.

 أنبية بولس ُب العهد اعبديد.

 من ىو بولس ؟

 بولس وإبادة الكنيسة.

 نقاط بسيطة هبب اعتبارىا.

 بولس واؼبسيحية.

 بولس ودخولو اإليباف.

 مشاكل ُب روايات إيباف بولس.

 بولس وموادر تعاليمو.

۞ ُمراجعة على ما س ق:

 العهد اعبديد ليس كتاباً واحداً وإمبا ؾبموعة كتبة ؾبموعة ربت ىذا اإلسم.
 صبيأ كتابات العهد اعبديد مكتوبة بعد رفأ اؼبسيح عليو السالـ من السماء.

ً ب ذبميأ كتابات العهد اعبديد على مراحل زمنية طويلة ,اآلباء اختلفوا فيما بينهم.
 قانوف العهد اعبديد عند يوسابيوس القيوري  -القرف الرابأ  ٕٕ -كتاب فق .

 أوؿ من قاـ بتحديد قانوف العهد اعبديد  -كما نعرفو اآلف  -ىو أثناسيوس الرسويل.
 أثناسيوس قسم العهد اعبديد إىل :أناجيل ,أعماؿ ,رسا ل كاثوليكية ,رسا ل بولس ,الرؤيا.
 ال يوجد أي دليل على أف العهد اعبديد موحى بو من اهلل.
۞ ُمقدمة:

 قد يعتقد البعض أف األناجيل األربعة ىي أوؿ ما ًب كتابتو ُب العهد اعبديد ولكن ىذا َت صحيح.
 ترتيب الكتب ُب العهد اعبديد ليس زمنياً ولكنو حبسب ترتيب أثناسيوس الرسويل.

 أوؿ ما ًب كتابتو ُب العهد اعبديد رسا ل بولس ,بدأ الكتابة حوايل عاـ ٓ٘ـ أي بعد رفأ يسوع بػحوايل ٕٓ عاماً.
 أرسل بولس رسا لو إىل الكنا س اليت قاـ بإنشا ها أو إىل قادة ىذه الكنا س.
 حيث أنو ت يكن ُب استطاعتو أف يزور صبيأ الكنا س ,كانت الرسا ل ىي وسيلة اؼبتابعة البديلة.

 قبد ُب رسا ل بولس معلومات عن اؼبشاكل اليت كانت تواجو اجملتمعات اؼبسيحية اؼببكرة باإلدافة إىل ات عن حياة بولس.
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۞ أسفار العهد الجديد  -بحسب أثناسيوس الرسولي:
 األناجيل (ٗ):

ٔ .إقبيل منسوب لػ مىت.

ٕ .إقبيل منسوب لػ مرقس.

ٖ .إقبيل منسوب لػ لوقا.

ٗ .إقبيل منسوب لػ يوحنا.

 األعمال (ٔ):
٘ .أعماؿ الرسل.

 رسائل بولس (ٗٔ):
ٔ .الرسالة إىل أىل رومية.

ٕ .الرسالة األوىل إىل أىل كورنثوس.

ٖ .الرسالة الثانية إىل أىل كورنثوس.

ٗ .الرسالة إىل أىل الطية.

٘ .الرسالة إىل أىل أفسس.

 .ٙالرسالة إىل أىل فلي .

 .ٚالرسالة إىل أىل كولوسي.

 .ٛالرسالة األوىل إىل أىل تسالونيكي.

 .ٜالرسالة الثانية إىل أىل تسالونيكي.

ٓٔ .الرسالة األوىل إىل تيموثاوس.

ٔٔ .الرسالة الثانية إىل تيموثاوس.

ٕٔ .الرسالة إىل تيطس.

ٖٔ .الرسالة إىل فليموف.

ٗٔ .الرسالة إىل العملانيُت.

 الرسائل الكاثوليكية (:)ٚ
ٔ .رسالة يعقوب.

ٕ .رسالة بطرس الرسوؿ األوىل.

ٖ .رسالة بطرس الرسوؿ الثانية.

ٗ .رسالة يوحنا الرسوؿ األوىل.

٘ .رسالة يوحنا الرسوؿ الثانية.

 .ٙرسالة يوحنا الرسوؿ الثالثة.

 .ٚرسالة يهوذا.
 الرؤيا (ٔ):
 .ٛرؤيا يوحنا الالىوٌب.
۞ أزمنة كتابة أسفار العهد الجديد:

 ترتيب أسفار العهد اعبديد ليس حبسب األسبقية ُب الكتابة.
 أوؿ ما ًب كتابتو ُب العهد اعبديد ىو رسا ل بولس.
 آخر ما ًب كتابتو ُب العهد اعبديد ىو سفر الرؤيا.

ً ب تقدمي األناجيل تشريفاً ؽبا ألما تتحدث عن حياة يسوع.
۞ تقسيم رسائل بولس عند العلماء:

 Undisputed Pauline Epistles رسا ل َت مشكوؾ ُب نسبتها لبولس.
 Deutero-Pauline Epistles رسا ل قد تكوف مزورة ولكنها سبيل أكثر إىل نسبتها لبولس.
 Pastoral Epistles رسا ل الباً مزورة وت يكتبها بولس.
) Undisputed Pauline Epistles (almost certainly authentic
3. 2 Corinthians

2. 1 Corinthians

1. Romans

6. 1Thessalonians

5. Philippians

4. Galatians
7. Philemon
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) Deutero-Pauline Epistles (possibly pseudonymous
3. 2 Thessalonians

2. Colossians

1. Ephesians

) Pastoral Epistles (probably pseudonymous
3. Titus

2. 2 Timothy

1. 1 Timothy

۞ أىمية بولس في العهد الجديد:

القس فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد ,دار الثقافة  -صػٖٗٗ [ يعتمل الرسوؿ بولس أىم شخوية هرت ُب تاريخ اؼبسيحية بعػد
اؼبسيح نفسو .ولقد ودح ُب خدمتو الواسعة اؼبتوػلة ,و َتتػو اؼبتقػدة للعمػل الػذي يقػوـ بػو ,وكتاباتػو الكثػَتة ,إنػو الرجػل الػذي اسػتطاع أف
يفهػػم عمػػل سػػيده ويفسػػره أكثػػر مػػن أي رجػػل آخػػر .وكاتػػب سػػفر األعمػػاؿ ,كمػػا سػػبق القػػوؿ ,ىبوػػص ح ػوايل نوػػف كتابػػو عػػن نشػػاطو

وإرساليتو]

 شبو إصباع عند اؼبسيحيُت أف بولس ىو أىم شخوية بعد يسوع !

 دب رد النظر إىل أسفار العهد اعبديد نستطيأ أف نعرؼ أنبية بولس.

 العهد اعبديد يتكوف من  ٕٚكتاب ٔٗ .كتاب منهم منسوب إىل بولس.

 حبسبة ريادية بسيطة % ٕ٘ = ٔٓٓ × ٕٚ / ٔٗ :تقريباً من العهد اعبديد !
 بولس ساىم ُب نشر اؼبسيحية عاؼبياً ُب األماكن اؼبعروفة اآلف بػ  :توركيا واليوناف.
۞ من ىو بولس ؟

موريس تاودروس :اؼبدخل إىل العهد اعبديد  -صػٖٕٗ [وكاف اسم الرسوؿ أوالً شاوؿ وىو اسم عملي معناه سئل أو مطلوب ,ثدم دعدي

بولس ومعناه الصغير وعرؼ بُت األمم هبذا االسم األخَت]

تدككر كلمدات يسدوع « Mat 5:17-19 :ال تظنػوا أم جئػت ألنقػض النػاموس أو األنبيػاء .مػا جئػت ألنقػض بػل ألكمػل ٔٛ .فػإم

اغبػػق أقػػوؿ لكػػم :إىل أف تػػزوؿ السػػماء واألرض ال يػػزوؿ حػػرؼ واحػػد أو نقطػػة واحػػدة مػػن النػػاموس حػػىت يكػػوف الكػػل ٜٔ .فمددن نق د

إحدى ىدكه الوصدايا الصدغرى وعلدم النداس ىكدكا يددعى أصدغر فدي ملكدوت السدماوات .وأمػا مػن عمػل وعلػم فهػذا يػدعى عظيمػا ُب

ملكوت السماوات.

 Act 7:58وأخرجوه خارج اؼبدينة ورصبوه .والشهود خلعوا ثياهبم عند رجلي شاب يقال لو شاول ٜ٘ .فكانوا يرصبوف استفانوس وىو

يدعو ويقوؿ« :أيها الرب يسوع اقبل روحي»ٍ ٙٓ .ب جثا على ركبتيو وصرخ بووت عظيم« :يا رب ال تقم ؽبم ىذه اػبطية» .وإذ قاؿ

ىذا رقػد ٛ:ٔ .وكدان شداول راضديا بقتلدو .وحػدث ُب ذلػغ اليػوـ ادػطهاد عظػيم علػى الكنيسػة الػيت ُب أورشػليم فتشػتت اعبميػأ ُب كػور
اليهودية والسامرة ما عدا الرسل ٕ .وضبل رجاؿ أتقياء استفانوس وعملوا عليو مناحة عظيمة ٖ .وأما شاول فكان يسطو على الكنيسدة
وىو يدخل البيوت وهبر رجاال ونساء ويسلمهم إىل الس ن .الفاندايغ)

« Act 22:3-5أنػا رجدل يهدودي ولددت فدي طرسدوس كيليكيدة ولكػن ربيػت ُب ىػذه اؼبدينػة أورشػليم) مؤدبػا عنػد رجلػي غماالئيدل

على ربقيق الناموس األبوي .وكنت يورا هلل كما أنتم صبػيعكم اليػوـ ٗ .وادػطهدت ىػذا الطريػق حػىت اؼبػوت مقيػدا ومسػلما إىل السػ وف

رجػػاال ونسػػاء ٘ كمػػا يشػػهد يل أي ػػا ر ػػيس الكهنػػة وصبيػػأ اؼبشػػيخة الػػذين إذ أخػػذت أي ػػا مػػنهم رسػػا ل لشخػػوة إىل دمشػػق ذىبػػت آلٌب
بالذين ىناؾ إىل أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا .الفاندايغ)
www.alta3b.wordpress.com

]21[ .....

ٕكؤٔ ٕٕ :إف كانوا عملانيُت فأنا ع راني ,أو إسرا يليُت فأنا إسرائيلي ,أو من ذرية إبراىيم فأنا من ذرية إبراىيم .العربية اؼبشًتكة)
 Rom 11:1ف قوؿ  :ألعل اهلل رفض شعبو؟ حاشا! ألم أنا أي ا إسرا يلي من نسل إبراىيم من سب بنيامُت .الفاندايغ)

 Gal 1:13فإنكم ظبعتم بسيرتي ق ال في الديانة اليهودية ,أم كنت أدطهد كنيسة اهلل بإفراط وأتلفها ٔٗ .وكنت أتقدـ ُب الديانة
اليهودية على كثَتين من أترايب ُب جنسي ,إذ كنت أوفر َتة ُب تقليدات آبا ي .الفاندايغ)

 Php 3:5من جهة اػبتاف مختون في اليوم الثامن ,من جنس إسرائيل ,من س ط بنيامين ,ع راني من العملانيُت .من جهػة النػاموس

فريسي .الفاندايغ)

 Act 18:1-3وبعد ىذا م ى بولس من أثينا وجاء إىل كورنثػوس ٕ فوجػد يهوديػا اظبػو أكػيال بنطػي اعبػنس كػاف قػد جػاء حػديثا مػن
إيطاليا وبريسكال امرأتو  -ألف كلوديوس كاف قد أمر أف يب ي صبيأ اليهود من رومية .ف اء إليهما ٖ .ولكونو من صناعتهما أقاـ عندنبا
وكاف يعمل ألمما كانا ُب صناعتهما خياميُت .الفاندايغ)

ٕكدؤٔ ٜ-ٚ :أـ أخطػ ت خطيػػة إذ أذللػت نفسػػي كػي ترتفعػوا أنػتم ,ألم بشػرتكم ؾبانػػا بإقبيػل اهلل؟  ٛسددل ك كندائس أخددرى آخددكا
أجرة ألجل خدمتكم ,وإذ كنت حادرا عندكم واحت ت ,ت أثقل على أحد ٜ .ألف احتياجي سده اإلخوة الذين أتوا من مكدونية .وُب
كل شيء حفظت نفسي َت ثقيل عليكم ,وس حفظها .الفاندايغ)
۞ بولس وإبادة الكنيسة:

القس فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديدد ,دار الثقافػة  -ص ػٖ٘ٗ [ولكنػو كػاف يػوراً جػداً ُب تقليػدات آبا ػو وعليهػا ,فلمدا رأى أن
الطريق المسيحي وتعاليم المسيحين ال تتفق مع الناموس بل تناقضو ,فقػد بػدأ ي ػطهد الكنيسػة ادػطهاداً مػراً ,ويوػف الرسػوؿ ذلػغ

ُب الطي ػػة ٔ  ,ٕٖ - ٖٔ :فيلػ ػ ٖ  . ٙ - ٗ :واس ػػتمر ُب ذل ػػغ إىل أف أخ ػػذ رس ػػا ل م ػػن رؤس ػػاء الكهن ػػة إىل دمش ػػق لك ػػي ي ػػطهد

اؼبسيحيُت ىناؾ أعماؿ  )ٜوُب الطريق قابلو السيد بنفسو وتغَت طريق حياتو تغيَتاً تاماً]
۩ نقاط بسيطة يجب اعت ارىا:

 بولس ت يكن يوماً من تالميذ يسوع اؼبسيح.

 ولكنو كاف من أعدى أعداء اؼبسيحية ,وكاف ي طهد اؼبسيحيُت ويريد إبادة اؼبسيحية.
 ؼباذا كاف بولس  -باعتباره يهودياً  -ي طهد اؼبسيحيُت ؟!
 كاف ىناؾ بعض اليهود الذين ينتظروف اؼبسيح الر يس الذي سيعيد ؾبد اسرا يل.

 ىؤالء اليهود الذين كانوا ينتظروف مسيحاً ُـبلواً كانوا يعتقدوف ب نو سيكوف بطالً حربياً.
 ال يعتقد اليهودي أف ىذا اؼبسيح الر يس سيكوف سيُهاف ويولب كم رـ.
 Luk 24:15-21وفيمػا نبػا يتكلمػاف ويتحػاوراف اقػًتب إليهمػا يسػوع نفسػو وكػاف يبشػي معهمػا ٔٙ .ولكػن أمسػكت أعينهمػا عػن
معرفتو ٔٚ .فقاؿ ؽبما« :ما ىػذا الكػالـ الػذي تتطارحػاف بػو وأنتمػا ماشػياف عابسػُت؟»  ٔٛف جػاب أحػدنبا الػذي اظبػو كليوبػاس« :ىػل
أنت متغرب وحدؾ ُب أورشليم وت تعلم األمور اليت حدثت فيها ُب ىذه األياـ؟»  ٜٔفقػاؿ ؽبمػا« :ومػا ىػي؟» فقػاال« :اؼبختوػة بيسػوع
الناصري الذي كاف إنسانا نبيا مقتدرا ُب الفعل والقوؿ أمػاـ اهلل وصبيػأ الشػعب ٕٓ .كيػف أسػلمو رؤسػاء الكهنػة وحكامنػا لق ػاء اؼبػوت

وصلبوه ٕٔ .ونحن كنا نرجو أنو ىو المزمع أن يفدي إسرائيل  .ولكن مأ ىذا كلو اليوـ لو ثالثة أياـ منذ حدث ذلغ .الفاندايغ)
 لعل ىذا ىو سبب ادطهاد بولس للمسيحيُت األوا ل ,أمم اعتقدوا أف يسوع ىو اؼبسيح ر م أنو قد ًب صلبو.
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 Act 8:3أمػػا شػػاوؿ فكػػاف يفسددد ُب الكنيسػػة ,يػػدخل البيػػوت الواحػػد بعػػد اآلخػػر ,في ػػر الرجػػاؿ والنسػػاء ,ويلقػػيهم ُب الس ػ ن.
اليسوعية)

 Act 8:3أما شاوؿ فكاف يحاول إبادة الكنيسة ,فيذىب من بيت إىل بيت وهبر الرجاؿ والنساء ويلقيهم ُب الس ن .اغبياة)
κ σ σο ρ ο κοτρ ς οπ τ μ νορ

λτμ ν σο σ ν κκλης ν

οτ ρ υτλ κ ν

π

τν κ ρ

λορ

)(GNT

ν π ρκ

ς πψν σ

( λτμ ν σο) = Eliminate. V-INI-3S Imperfect, middle or passive, Indicative.
 Act 9:1-2أما شاوؿ ما زال صدره ينفث تهديدا وتقتيال لتالميك الرب .فقود إىل عظيم الكهنة ٕ ,وطلب منو رسا ل إىل ؾبامأ
دمشق ,حىت إذا وجد أناسا على ىذه الطريقة ,رجاال ونساء ,ساقهم موثقُت إىل أورشليم .اليسوعية)

 Act 22:3-5فقاؿ :أنا رجل يهودي ولدت ُب طرسوس من قيليقية ,على أم نش ت ُب ىذه اؼبدينة ,وتلقيت عند قدمي صبال يػل
تربيػػة موافقػػة كػػل اؼبوافقػػة لش ػريعة اآلبػػاء ,وكنػػت ذا ضبيػػة هلل ,ش ػ نكم صبيعػػا ُب ىػػذا اليػػوـ ٗ .واضددطهدت تلددك الطريقددة حتددى المددوت

فأوثقددك الرجددال والنسدداء وألقيددتهم فددي السددجون ٘ وبػػذلغ يشػػهد يل عظػػيم الكهنػػة وصباعػػة الشػػيوخ كلهػػا .فمػػنهم أخػػذت رسػػا ل إىل
اإلخوة ,فسرت إىل دمشق ألوثق من كاف فيها منهم ,ف سوقو إىل أورشليم ,ليعاقب .اليسوعية)

 Act 22:4وادطهدت مكىب يسوع حىت اؼبوت ,فاعتقلت الرجاؿ والنساء وألقيتهم ُب الس وف .العربية اؼبشًتكة)

 Act 22:19-20فقلت :يا رب ,ىم يعلموف أم كنت في كل مجمع أسدجن المدؤمنين بدك وأضدربهم بالعصدي ٕٓ ,وأم كنػت
حادرا حُت سفغ دـ شهيدؾ إسطفانس ,وكنك موافقا على قتلو محافظا على ثياب قاتليو .اليسوعية)

 Act 26:10-12وىذا ما فعلت ُب أورشليم ,إذ تلقيت التفويض من عظماء الكهنة ,فح سك بيدي في السجون عددا كثيرا من
القديسين ,وكنك موافقا لما اقترع على قتلهم ٔٔ .وكثيرا ما عكبتهم متنقال من مجمع إلى مجمع ألحملهم على التجديف .وبلغ
مني السخط كل م لغ حتى أخكت أطاردىم في المدن الغري ة ٕٔ .فم يت على ىػذه اغبػاؿ إىل دمشػق ,ويل التفػويض والتوكيػل مػن

عظماء الكهنة .اليسوعية)

 1تيمؤ ٔٗ-ٔ :أشكر للمسيح يسوع ربنا الذي منحٍت القوة أنو عدم ثقة ف قػامٍت ػبدمتػو ٖٔ ,أنػا الػذي كػاف ُب مػا م ػى مجددفا
مضدطهدا عنيفددا ,ولكػػٍت نلػت الرضبػػة ألم كنػت أفعػػل ذلػػغ هالػة ,إذ ت أكػػن مؤمنػا ٔٗ ,ففادػػت علػػي نعمػة ربنػػا مػأ اإليبػػاف وا بػػة ُب

اؼبسيح يسوع .اليسوعية)

ٔتيمؤ ٖٔ :مأ أم كنت ُب اؼبادي مجدفا عليو ومضطهدا ومهينا لو! ولكٍت عوملت بالرضبة ,ألم عملت ما عملتو عن جهل وُب

عدـ إيباف .اغبياة)

ٔتيمؤ ٖٔ :أنا الػذي جدف عليو واضطهده وشتمو فيمدا مضدى ,ولكػن اهلل رضبػٍت ألم كنػت ػَت مػؤمن ال أعػرؼ مػا أفعػل ,العربيػة
اؼبشًتكة)
۞ بولس والمسيحية:

 سبب دخوؿ بولس إىل اإليباف اؼبسيحي ىو هور نورام !

 بعد ىذا الظهور اعتقد بولس أف يسوع الذي ًب صلبو ليس ملعوناً من اهلل ولكنو كاف ُمباركاً.
 بدأ يفكر ُب أف موت يسوع على الوليب كاف بسبب تنفيذ مشيئة إؽبية.
 اعتقد بولس أف موت يسوع على الوليب كاف الوسيلة اليت تعامل هبا اهلل مأ خطايا البشر.
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 نادى بولس ب ف موت يسوع الكفاري على الوليب ىو الذي هبعل اإلنساف ُب عالقة بر مأ اهلل.
 لعل بولس ل ُؿبافظاً على الناموس اليهودي ولكنو ت يعد يعتقد ب ف ىذا ىو الذي هبعلو باراً أماـ اهلل.
 وإمبا فق اإليباف دبوت يسوع على الوليب ىو الذي يملر اإلنساف ويغفر لو ذنوبو.

 بدأ بولس يُبش ر بتلغ العقا د :دعا الوثنيُت بعبادة اهلل الواحد إلو اليهود واإليباف ب ف يسوع ىو ابن اهلل.
 وعندما كاف يسمأ بولس عن أي مشكلة ُب الكنا س اليت قاـ بإنشا ها ,كاف يقوـ بإرساؿ الرسا ل إليها.
۞ بولس ودخولو اإليمان:
الرواية األولى:

 Act 9:1-20أما شاوؿ ما زاؿ صدره ينفث هتديدا وتقتيال لتالميذ الرب .فقود إىل عظيم الكهنة ٕ ,وطلب منو رسػا ل إىل ؾبػامأ
دمشق ,حىت إذا وجد أناسا على ىذه الطريقة ,رجاال ونساء ,سػاقهم مػوثقُت إىل أورشػليم ٖ .وبينمػا ىػو سػا ر  ,وقػد اقػًتب مػن دمشػق,

إذا نور من السماء قد سطأ حولػو ٗ ,فسػق إىل األرض ,وظبػأ صػوتا يقػوؿ لػو :شػاوؿ  ,شػاوؿ ,ؼبػاذا ت ػطهدم؟)) ٘ فقػاؿ:

مػن

أنت يا رب؟)) قاؿ :أنا يسوع الذي أنت ت طهده ٙ .ولكن قم فادخل اؼبدينة ,فيقاؿ لغ ما هبب عليغ أف تفعل)) ٚ .وأما رفقػاؤه

فوقفوا مبهوتُت يسمعوف الووت وال يروف أحدا ٛ .فنهض شاوؿ عن األرض وىو ال يبور شيئا ,مأ أف عينيو كانتا منفتحتػُت  .فاقتػادوه

بيده ودخلوا بو دمشق ٜ .فلبث ثالثة أياـ مكفوؼ البور ال ي كل وال يشرب ٔٓ .وكاف ُب دمشق تلميذ اظبو حننيا .فقاؿ لو الػرب ُب
رؤيػػا :يػػا حننيػػا!)) قػػاؿ:

لبيػػغ ,يػػا رب)) ٔٔ .فقػػاؿ لػػو الػػرب :قػػم فاذىػػب إىل الزقػػاؽ اؼبعػػروؼ بالزقػاؽ اؼبسػػتقيم ,واسػ ؿ ُب بيػػت

يهػػوذا عػػن شػػاوؿ اؼبسػػمى الطرسوسػػي .فهػػا ىػػوذا يوػػلي ٕٔ ,وقػػد رأى ُب رؤيػػاه رجػػال اظبػػو حننيػػا يػػدخل وي ػػأ يديػػو عليػػو ليبوػػر)) ٖٔ

ف جاب حننيػا :يػا رب ,ظبعػت هبػذا الرجػل مػن أنػاس كثػَتين كػم أسػاء إىل قديسػيغ ُب أورشػليم ٔٗ .وعنػده ىهنػا تفػويض مػن عظمػاء

الكهنة ليوثق كل من يدعو باظبغ)) ٔ٘ .فقػاؿ لػو الػرب :اذىػب فهػذا الرجػل أداة اخًتهتػا لكػي يكػوف مسػؤوال عػن اظبػي عنػد الػوثنيُت
واؼبلوؾ وبٍت إسرا يل  ٔٙفإم س ريو ما هبب عليو أف يعام من األت ُب سبيل اظبي)) ٔٚ .فم ى حننيا ,فدخل البيت وودأ يديو عليو
وقػػاؿ :يػػا أخػػي شػػاوؿ ,إف الػػرب أرسػػلٍت ,وىػػو يسػػوع الػػذي ت ػراءى لػػغ ُب الطريػػق الػػيت قػػدمت منهػػا ,أرسػػلٍت لتبوػػر وسبتل ػ مػػن الػػروح

القدس)) ٔٛ .فتساق عند ذ من عينيو مثل القشور .ف بور وقاـ فاعتمدٍ ٜٔ ,ب تناوؿ طعاما فعادت إليو قواه ٕٓ .ف خذ لوقتو ينادي
ُب اجملامأ ب ف يسوع ىو ابن اهلل .اليسوعية)
الرواية الثانية:

 Act 22:1-22أيهػا اإلخػوة وأيهػا اآلبػاء ,اظبعػوا مػا أقػوؿ لكػم اآلف ُب الػدفاع عػن نفسػي)) ٕ .فلمػا ظبعػوه ىبطػب فػيهم بالعمليػة

ازدادوا ىدوءا ٖ ,فقاؿ :أنا رجل يهودي ولدت ُب طرسوس من قيليقية ,علػى أم نشػ ت ُب ىػذه اؼبدينػة ,وتلقيػت عنػد قػدمي صبال يػل
تربية موافقة كل اؼبوافقة لشريعة اآلباء ,وكنت ذا ضبيػة هلل ,شػ نكم صبيعػا ُب ىػذا اليػوـ ٗ .وادػطهدت تلػغ الطريقػة حػىت اؼبػوت ,ف وثقػت

الرجاؿ والنساء وألقيتهم ُب الس وف ٘ ,وبذلغ يشهد يل عظيم الكهنة وصباعة الشيوخ كلها .فمػنهم أخػذت رسػا ل إىل اإلخػوة ,فسػرت

إىل دمشق ألوثق من كاف فيها منهم ,ف سوقو إىل أورشليم ,ليعاقب ٙ .وبينما أنا سا ر وقد اقًتبت مػن دمشػق ,إذا نػور بػاىر مػن السػماء

قد سطأ حويل كبو الظهػر ٚ ,فسػقطت إىل األرض ,وظبعػت صػوتا يقػوؿ يل :شػاوؿ ,شػاوؿ ,ؼبػاذا ت ػطهدم؟  ٛف جبػت :مػن أنػت ,يػا
رب؟ فقاؿ يل :أنا يسوع الناصري الذي أنت ت طهده ٜ .ورأى رفقا ي النور ,ولكنهم ت يسمعوا صوت من خاطبٍت ٔٓ .فقلػت :مػاذا

أعمل ,يا رب ,فقاؿ يل الرب :قم فاذىب إىل دمشق زبمل فيها ميأ ما فرض عليغ أف تعمل ٔٔ .على أم عدت ال أبور لشدة ذلغ
النور الباىر .فاقتادم رفقا ي باليد حىت وصػلت إىل دمشػق ٕٔ .وكػاف فيهػا رجػل يػدعى حننيػا تقػي ؿبػاف علػى الشػريعة ,يشػهد لػو صبيػأ

اليهػود اؼبقيمػُت ىنػاؾ ٖٔ ,ف تػػام ووقػف ػان وقػاؿ يل :يػػا أخػي شػاوؿ ,أبوػػر .وُب تلػغ السػاعة رفعػت طػػرُب إليػو ٔٗ .فقػاؿ :إف إلػػو
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آبا نا قد أعدؾ لنفسو لتعرؼ مشيئتو وترى البار وتسمأ صوتو بنفسو ٔ٘ .فإنػغ سػتكوف شػاىدا لػو أمػاـ صبيػأ النػاس دبػا رأيػت وظبعػت.

 ٔٙفمػػا لػػغ تػػًتدد بعػػد ذلػػغ؟ قػػم فاعتمػػد وتطهػػر مػػن خطايػػاؾ داعيػػا باظبػػوٍ ٔٚ .ب رجعػػت إىل أورشػػليم ,فبينمػػا أنػػا أصػػلي ُب اؽبيكػػل
أصابٍت جذب ٔٛ .فرأيتو يقوؿ يل :أسرع فاخرج على ع ل من أورشليم ,ألمم لن يقبلوا شهادتغ يل ٜٔ .فقلت :يا رب ,ىم يعلموف
أم كنت ُب كل ؾبمأ أس ن اؼبؤمنُت بػغ ,وأدػرهبم بالعوػي ٕٓ ,وأم كنػت حادػرا حػُت سػفغ دـ شػهيدؾ إسػطفانس ,وكنػت موافقػا

على قتلو ,ؿبافظا على ثياب قاتليو ٕٔ .فقاؿ يل :اذىب ,إم مرسلغ إىل بػالد بعيػدة ,إىل الػوثنيُت)) ٕٕ .وكػانوا يوػغوف إليػو حػىت فػاه
هبذه الكلمات ,فرفعوا أصواهتم قالوا :أزؿ مثل ىذا الرجل عن وجو األرض ,فال هبوز أف يبقى حيا)) .اليسوعية)
الرواية الثالثة:

 Act 26:2-24أرام سػػعيدا ,أيهػػا اؼبلػػغ أ ريبػػا ,ألم سػ دافأ اليػػوـ عػػن نفسػػيُ ,ب ح ػرتغ ,مػػن كػػل مػػا يتهمػػٍت بػػو اليهػػودٖ ,

خووصػا إنػغ تعػرؼ كػل مػا لليهػود مػن سػنن وؾبػادالت .ف سػ لغ أف توػغي إيل بطػوؿ أنػاة ٗ .مػا كانػت عليػو سػَتٌب منػذ صػباي الػػذي
ق يتو من أولو ُب أميت وُب أورشليم ,ذلغ أمر يعلمو صبيأ اليهود ٘ ,فهم يعرفوم من زمن بعيد ,لو شاؤوا أف يشهدوا ,يعرفوف أم اتبعت
أكثر مذاىب ديانتنا تشددا ,فعشت فريسيا ٙ .وقد مثلػت اليػوـ ألحػاكم مػن أجػل رجػاء مػا وعػد اهلل بػو آباءنػا ٚ ,والػذي يرجػو أسػباطنا
االثنا عشر أف يبلغوا إليو باؼبوا بة على عبادة اهلل ليل مار .فبهذا الرجاء ,أيها اؼبلغ ,يتهمٍت اليهود ٛ .فلماذا ربسبوف أمػرا ال يوػدؽ أف

يقيم اهلل األموات؟  ٜأما أنػا فكنػت أرى واجبػا علػي أف أقػاوـ اسػم يسػوع الناصػري مقاومػة شػديدة ٔٓ .وىػذا مػا فعلػت ُب أورشػليم ,إذ
تلقيت التفويض من عظماء الكهنة ,فحبست بيدي ُب الس وف عددا كثَتا من القديسُت ,وكنت موافقا ؼبا اقػًتع علػى قػتلهم ٔٔ .وكثػَتا

ما عذبتهم متنقال من ؾبمأ إىل ؾبمأ ألضبلهم على الت ػديف .وبلػم مػٍت السػخ كػل مبلػم حػىت أخػذت أطػاردىم ُب اؼبػدف الغريبػةٕٔ .

فم يت على ىذه اغباؿ إىل دمشق ,ويل التفويض والتوكيل مػن عظمػاء الكهنػة ٖٔ .فرأيػت أيهػا اؼبلػغ علػى الطريػق عنػد الظهػر نػورا مػن

السماء يفوؽ الشػمس بإشػعاعو قػد سػطأ حػويل وحػوؿ رفقػا ي ٔٗ .فسػقطنا صبيعػا إىل األرض ,وظبعػت صػوتا يقػوؿ يل بالعمليػة :شػاوؿ,
شاوؿ ,ؼباذا ت طهدم؟ يوعب عليغ أف ترفس اؼبهماز ٔ٘ .فقلت :من أنت يا رب؟ قاؿ الرب :أنا يسػوع الػذي أنػت ت ػطهدهٔٙ .

فامض وقم على قدميغ .فإمبا هرت لػغ ألجعػل منػغ خادمػا وشػاىدا ؽبػذه الرؤيػا الػيت رأيتػٍت فيهػا ,ولغَتىػا مػن الػرؤى الػيت سػ هر لػغ

فيها ٔٚ .س نقذؾ من الشعب ومن الوثنيُت الذين أرسلغ إليهم ٔٛ ,لتفتح عيومم فَتجعوا من الظالـ إىل النور ,ومن سلطاف الشيطاف
إىل اهلل ,وينػػالوا باإليبػػاف يب فػراف اػبطايػػا ونوػػيبهم مػػن اؼبػَتاث ُب عػػداد اؼبقدسػػُت ٜٔ .ومػػن ذاؾ اغبػػُت ت أعػػص الرؤيػػا السػػماوية ,أيهػػا

اؼبلغ أ ريبا ٕٓ ,بل أعلنت ل لذين ُب دمشق أوالٍ ,ب ألىل أورشليم وبػالد اليهوديػة كلهػاٍ ,ب للػوثنيُت ,أف يتوبػوا ويرجعػوا إىل اهلل ,بالقيػاـ
ب عماؿ تدؿ على التوبة ٕٔ .فلذلغ قبض علي اليهود ُب اؽبيكػل ,وحػاولوا قتلػي ٕٕ ,وأنػا بعػوف اهلل قػد مثلػت إىل اليػوـ شػاىدا للوػغَت
والكبَت ,وال أقوؿ إال ما أنب األنبياء وموسى حبدوثو ٖٕ من أف اؼبسيح سيت ت وأنو ,وىو أوؿ القا مُت من بُت األمػوات ,سيبشػر الشػعب

والوثنيُت بالنور)) ٕٗ .وبينما ىو يدافأ عن نفسو هبذا الكالـ ,قاؿ فسطس ب على صوتو :جننت يا بولس ,فإف تبحرؾ ُب العلم ينتهي
بغ إىل اعبنوف )) .اليسوعية)
۞ مشاكل في روايات بولس:

 قوة إيباف بولس ـبتلفة سباماً ُب اإلصحاح .ٕٙ

ُ ب اإلصحاح  ٙوٓٔ قبد أف بولس كاف عليو أف يذىب إىل دمشق حىت يعرؼ ماذا يفعل.
 أما ُب اإلصحاح  ٕٙقبد أف يسوع أخمل بولس بكل ما عليو أف يفعلو ! ىذا اختالؼ جوىري)
 ىناؾ العديد من االختالفات بُت اإلصحاح  ٜوٓٔ ,اإلصحاح  ٕٙقوة ـبتلفة سباماً !
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۞ بولس ومصادر تعاليمو:

 Rom 15:14-17وأنا نفسي أي ا متيقن من جهتكم يا إخوٌب أنكػم أنػتم مشػحونوف صػالحا وفبلػوؤوف كػل علػم قػادروف أف ينػذر
بع ػػكم بع ػػا ٔ٘ .ولكػػن بػ كثر جسػػارة كتبػػت إلػػيكم جز يػػا أيهػػا اإلخػػوة كمػػذكر لكػػم بسػػبب النعمػػة الػػيت وىبػػت يل مػػن اهلل  ٔٙحػػىت
أكوف خادما ليسوع اؼبسيح ألجل األمم مباشرا إلقبيل اهلل ككاىن ليكوف قرباف األمم مقبػوال مقدسػا بػالروح القػدس ٔٚ .فلػي افتخػار ُب

اؼبسيح يسوع من جهة ما هلل .الفاندايغ)
ٔكو٘ٔ ٔٔ-ٔ :وأعرفكم أيها اإلخوة باإلقبيل الذي بشرتكم بو وقبلتموه وتقوموف فيو ٕ وبو أي ا زبلووف إف كنتم تذكروف أي كالـ
بشػرتكم بػو .إال إذا كنػتم قػػد آمنػتم عبثػا! ٖ فػإنٍت سػػلمت إلػيكم ُب األوؿ مػا قبلتػو أنػػا أي ػا :أف اؼبسػيح مػات مػػن أجػل خطايانػا حسػػب

الكتب ٗ وأنو دفن وأنو قاـ ُب اليوـ الثالث حسب الكتب ٘ وأنو هر لوفا ٍب لالثٍت عشر ٙ .وبعد ذلغ هر دفعة واحدة ألكثر من
طبسمئة أخ أكثرىم باؽ إىل اآلف .ولكن بع هم قػد رقػدوا ٚ .وبعػد ذلػغ هػر ليعقػوب ٍب للرسػل أصبعػُت ٛ .وآخػر الكػل ك نػو للسػق

هر يل أنا ٜ .ألم أصغر الرسل أنا الذي لست أىال ألف أدعى رسوال ألم ادطهدت كنيسة اهلل ٔٓ .ولكن بنعمة اهلل أنا ما أنا ونعمتو

اؼبعطػػاة يل ت تكػػن باطلػػة بػػل أنػػا تعبػػت أكثػػر مػػنهم صبػػيعهم .ولكػػن ال أنػػا بػػل نعمػػة اهلل الػػيت معػػي ٔٔ .فسػواء أنػػا أـ أولئػػغ ىكػػذا نكػػرز
وىكذا آمنتم .الفاندايغ)
 Gal 1:11-20وأعرفكم أيها اإلخوة اإلقبيل الذي بشرت بو ,أنو ليس حبسب إنساف ٕٔ .ألم ت أقبلو من عند إنساف وال علمتو.
بػػل بػػإعالف يسػػوع اؼبسػػيح ٖٔ .فػػإنكم ظبعػػتم بسػػَتٌب قػػبال ُب الديانػػة اليهوديػػة ,أم كنػػت أدػػطهد كنيسػػة اهلل بػػإفراط وأتلفهػػا ٔٗ .وكنػػت
أتقدـ ُب الديانة اليهودية على كثَتين من أترايب ُب جنسي ,إذ كنت أوفر َتة ُب تقليدات آبا ي ٔ٘ .ولكػن ؼبػا سػر اهلل الػذي أفػرزم مػن

بطن أمي ,ودعام بنعمتو  ٔٙأف يعلن ابنو ُب ألبشر بو بُت األمم ,للوقت ت أستشر غبما ودما  ٔٚوال صعدت إىل أورشليم إىل الرسػل
الذين قبلي ,بل انطلقت إىل العربيةٍ ,ب رجعت أي ا إىل دمشقٍ ٔٛ .ب بعد ثالث سنُت صعدت إىل أورشليم ألتعرؼ ببطرس ,فمكثػت

عنده طبسػة عشػر يومػا ٜٔ .ولكنػٍت ت أر ػَته مػن الرسػل إال يعقػوب أخػا الػرب ٕٓ .والػذي أكتػب بػو إلػيكم ىػوذا قػداـ اهلل أم لسػت
أكذب فيو .الفاندايغ)
۩ سؤال رائع جداً ل ارت إيرمان:

 ىل يبكنغ أف تتوور كيف أف اؼبسيحية كانت ستختلف عن ما ىي عليها اآلف إذا ت يكن بولس قد دخل اإليباف ؟
 Can you imagine ways Christianity would have been different if Paul had never
? converted to the faith
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بولس :األفكار التي بشر بها (الجزء األول)
۞ ُمراجعة على ما س ق:

 العهد اعبديد حبسب أثناسيوس الرسويل وبتوي على ٗٔ رسالة منسوبة لبولس.
 العلماء مت كدوف من أف بولس كتب  ٚرسا ل فق من الػٗٔ رسالة اؼبنسوبة لو.

 ىذا العدد يعٍت أف ٕ٘ %من العهد اعبديد اؼبسيحي لبولس اؼبدعو رسوالً.
 ىناؾ شبو إصباع على أف بولس ىو أىم شخوية ُب تاريخ اؼبسيحية بعد يسوع اؼبسيح.
 بولس ت يكن يوماً ما من تالميذ يسوع اؼبسيح بل أنو كاف ُؿبارباً للمسيح واؼبسيحية منذ البدء.
 كاف بولس ُؿبارباً لتالميذ اؼبسيح مهيناً للمسيح نفسو ,ي طهد مذىب يسوع حىت اؼبوت.

 ف ة دخل بولس إىل اإليباف اؼبسيحي وأصبح أىم وأكثر من بَشَر بعقيدة الفداء والولب كما نعرفها اليوـ.
 ولكن لألسف قوة دخوؿ بولس ُب اإليباف ًب روايتها ثالث مرات بينها اختالفات كبَتة جداً.
۞ أىمية بولس في المسيحية:

القس فهيم عزيز :اؼبدخل إىل العهد اعبديػد  -ص ػٖٗٗ [يعتػمل الرسػوؿ بػولس أىدم شخصدية رهدرت فدي تداريخ المسديحية بعدد المسديح

نفسدو  .ولقػد ودػح ُب خدمتػو الواسػػعة اؼبتوػلة ,و َتتػو اؼبتقػدة للعمػل الػػذي يقػوـ بػو ,وكتاباتػو الكثػَتة ,إنػػو الرجػل الػذي اسػتطاع أف يفهػػم
عمل سيده ويفسره أكثر من أي رجل آخر  .وكاتب سفر األعماؿ ,كما سبق القوؿ ,ىبوص حوايل نوف كتابو عن نشاطو وإرساليتو]

۞ بولس وس ب اضطهاد المسيحيين:

 بولس ت يكن يوماً ما من تالميذ يسوع اؼبسيح.
 ولكنو كاف من أعدى أعداء اؼبسيحية ,وكاف ي طهد اؼبسيحيُت ويريد إبادة اؼبسيحية.
 ؼباذا كاف بولس  -باعتباره يهودياً  -ي طهد اؼبسيحيُت ؟!
 كاف ىناؾ بعض اليهود الذين ينتظروف اؼبسيح الر يس الذي سيعيد ؾبد إسرا يل.

 ىؤالء اليهود الذين كانوا ينتظروف مسيحاً ُـبلواً ,اعتقدوا أنو سيكوف بطالً حربياً.
 ال يعتقد اليهودي أف ىذا اؼبسيح الر يس سيُهاف ويولب كم رـ.

 Luk 24:15-21وفيمػا نبػا يتكلمػاف ويتحػاوراف اقػًتب إليهمػا يسػوع نفسػو وكػاف يبشػي معهمػا ٔٙ .ولكػن أمسػكت أعينهمػا عػن
معرفتو ٔٚ .فقاؿ ؽبما« :ما ىػذا الكػالـ الػذي تتطارحػاف بػو وأنتمػا ماشػياف عابسػُت؟»  ٔٛف جػاب أحػدنبا الػذي اظبػو كليوبػاس« :ىػل
أنت متغرب وحدؾ ُب أورشليم وت تعلم األمور اليت حدثت فيها ُب ىذه األياـ؟»  ٜٔفقػاؿ ؽبمػا« :ومػا ىػي؟» فقػاال« :اؼبختوػة بيسػوع

الناصري الذي كاف إنسانا نبياً مقتدرا ُب الفعل والقوؿ أمػاـ اهلل وصبيػأ الشػعب ٕٓ .كيػف أسػلمو رؤسػاء الكهنػة وحكامنػا لق ػاء اؼبػوت
وصلبوه ٕٔ .ونحن كنا نرجو أنو ىو المزمع أن يفدي إسرائيل  .ولكن مأ ىذا كلو اليوـ لو ثالثة أياـ منذ حدث ذلغ .الفاندايغ)
 صلب يسوع كاف سبباً ُب استبعاد التالميذ أف يسوع ىو فادي أو ُـبلص إسرا يل.

 لعل ىذا ىو سبب ادطهاد بولس للمسيحيُت األوا ل ,أمم اعتقدوا أف يسوع ىو اؼبسيح ر م أنو قد ًب صلبو.
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۞ بولس ومصادر تعاليمو:

 Gal 1:11-20وأعرفكم أيها اإلخوة اإلقبيل الذي بشرت بو ,أنو ليس حبسب إنساف ٕٔ .ألم ت أقبلو من عند إنساف وال علمتو.
بػػل بػػإعالف يسػػوع اؼبسػػيح ٖٔ .فػػإنكم ظبعػػتم بسػػَتٌب قػػبال ُب الديانػػة اليهوديػػة ,أم كنػػت أدػػطهد كنيسػػة اهلل بػػإفراط وأتلفهػػا ٔٗ .وكنػػت
أتقدـ ُب الديانة اليهودية على كثَتين من أترايب ُب جنسي ,إذ كنت أوفر َتة ُب تقليدات آبا ي ٔ٘ .ولكػن ؼبػا سػر اهلل الػذي أفػرزم مػن

بطن أمي ,ودعام بنعمتو  ٔٙأف يعلن ابنو ُب ألبشر بو بُت األمم ,للوقت ت أستشر غبما ودما  ٔٚوال صعدت إىل أورشليم إىل الرسػل
الذين قبلي ,بل انطلقت إىل العربيةٍ ,ب رجعت أي ا إىل دمشقٍ ٔٛ .ب بعد ثالث سنُت صعدت إىل أورشليم ألتعرؼ ببطرس ,فمكثػت

عنده طبسػة عشػر يومػا ٜٔ .ولكنػٍت ت أر ػَته مػن الرسػل إال يعقػوب أخػا الػرب ٕٓ .والػذي أكتػب بػو إلػيكم ىػوذا قػداـ اهلل أم لسػت
أكذب فيو .الفاندايغ)
۞ بولس ورسائلو:

 كتب بولس رسا لو ُب مناسبات معينة ,عندما وبدث شيء ما ُب ؾبتمأ مسيحي يستدعي إرشادات بولس.
 حدثت بعض اؼبشكالت ُب اجملتمعات اؼبسيحية اليت قاـ بولس بإنشا ها ,لذلغ كتب إليهم بولس بعض الرسا ل.
 ىذه الرسا ل ربتوي على ما هبب أف يعتقد بو اؼبسيحي وما هبب عليو أف يفعلو.
ىناك بع

المالحظات في غاية األىمية:

 عندما تقرأ ُب رسا ل بولس ست د أف أجزاء كبَت جداً من الرسالة َت نافعة لنا اليوـ !
 ىذا ألف الرسا ل مكتوبة رداً على بعض اؼبشاكل اليت أثَتت ُب زمنو ىو وليست حالة عامة.

 ىناؾ نقطة أخرى مهمة جداً :نرى أف بولس ُب بعض رسا لو يتكلم عن أشياء ال نفهم عن أي شيء يتكلم.

 بالت كيد ىذه األشياء كانت بعض اؼبشاكل أو اؼبواقف اليت حدثت أصحاب الرسالة يعرفوما لكن كبن ال نعرفها !
۞ بولس والمسيحية:

 سبب دخوؿ بولس إىل اإليباف اؼبسيحي ىو هور نورام !
 بعد ىذا الظهور اعتقد بولس أف يسوع الذي ًب صلبو ليس ملعوناً من اهلل ولكنو كاف ُمباركاً.
 بدأ يفكر ُب أف موت يسوع على الوليب كاف بسبب تنفيذ مشيئة إؽبية.

 اعتقد بولس أف موت يسوع على الوليب كاف الوسيلة اليت تعامل هبا اهلل مأ خطايا البشر.
 نادى بولس ب ف موت يسوع الكفاري على الوليب ىو الذي هبعل اإلنساف ُب عالقة بر مأ اهلل.

 لعل بولس ل ُؿبافظاً على الناموس اليهودي ولكنو ت يعد يعتقد ب ف ىذا ىو الذي هبعلو باراً أماـ اهلل.
 وإمبا فق اإليباف دبوت يسوع على الوليب ىو الذي يملر اإلنساف ويغفر لو ذنوبو.
 بدأ بولس يُبشر بتلغ العقا د :دعا الوثنيُت بعبادة اهلل الواحد إلو اليهود واإليباف ب ف يسوع ىو ابن اهلل.

 وعندما كاف يسمأ بولس عن أي مشكلة ُب الكنا س اليت قاـ بإنشا ها ,كاف يقوـ بإرساؿ الرسا ل إليها.

The NET Bible: The most accurate translation is “bondservant” (sometimes found in
the ASV for δνῦινο), in that it often indicates one who sells himself into slavery to
another. But as this is archaic, few today understand its force.
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۞ جولة في رسائل بولس الموثوق فيها:
 قيامة يسوع أث ك أنو ابن اهلل:

 Rom 1:1-7من بولس عبد اؼبسيح يسوع ,دعاه اهلل ليكوف رسوال ,واختاره ليعلن بشارتو ٕ الّيت سبق أف وعد هبا على ألسنة أنبيا و

ُب الكتب اؼبقدسةُ ٖ ,ب ش ف ابنو الذي ُب اعبسد جػاء مػن نسػل داود ٗ ,وُب الػروح القػدس ث دك أندو ابدن اهلل فدي القددرة بقيامتدو مدن

بين األموات ,ربنا يسوع اؼبسيح ٘ ,الذي بو نلت النعمة ألكوف رسوال مػن أجػل اظبػو ,فػ دعو صبيػأ األمػم إىل اإليبػاف والطاعػة ٙ ,وأنػتم
أي ا منهم ,دعاكم اهلل لتكونوا ليسوع اؼبسيح ٚ ,إىل صبيأ أحباء اهلل ُب رومة ,اؼبدعوين ليكونوا قديسُت :عليكم النعمػة والسػالـ مػن اهلل
أبينا ومن ربنا يسوع اؼبسيح .اؼبشًتكة)

 اإليمان بيسوع المسيح ىو مصدر ال ر:

 Rom 3:21-26ولكن اآلف هر كيف يملر اهلل البشر من دوف الشريعة ,كما تشهد لو الشريعة واألنبياء ٕٕ .فهو يػملرىم باإليبػاف
بيسػػوع اؼبسػػيح :وال فػػرؽ بػػُت البشػػر ٕٖ .فهػػم كلهػػم خطئ ػوا وحرم ػوا ؾبػػد اهلل ٕٗ .ولكػػن اهلل بػػررىم ؾبانػػا بنعمت ػو باؼبسػػيح يسػػوع الػػذي

افتداىم ٕ٘ والذي جعلو اهلل كفارة ُب دمػو لكػل مػن يػؤمن بػو .واهلل فعػل ذلػغ ليظهػر بػره .فػإذا كػاف تغادػى بوػمله عػن اػبطايػا اؼبادػية,
 ٕٙفهو ُب الزمن اغبادر يظهر بره ليكوف بارا ويملر من يؤمن بيسوع .اؼبشًتكة)

 اإليمان بيسوع ال يعني ترك الشريعة:

 Rom 3:28-31فنحن نعتقد أف اإلنساف يتملر باإليباف ,ال بالعمل ب حكاـ الشريعة؟  ٕٜأفيكوف اهلل إلو اليهػود وحػدىم؟ أمػا ىػو
إلو سا ر األمم أي ا؟ بلى ,ىو إلو سا ر األمم ٖٓ .ألف اهلل واحد يملر اليهود باإليباف ,كما يملر َت اليهود باإليباف ٖٔ .وىل يعٍت ىذا

أننا نبطل الشريعة باإليباف؟ كال ,بل نثبت الشريعة .اؼبشًتكة)
 ع ادة اإللو الحقيقي:

 Rom 1:20-25فمنذ خلق اهلل العات ,وصفات اهلل اػبفية ,أي قدرتو األزلية وألوىيتو ,وادحة جلية تدركها العقوؿ ُب ـبلوقاتو .فال
عذر ؽبم ,إذا ٕٔ .عرفوا اهلل ,فما ؾبدوه وال شكروه كإلو ,بل زا ت عقوؽبم ومأل الظالـ قلوهبم الغبية ٕٕ .زعمػوا أمػم حكمػاء ,فوػاروا
ضبقى ٖٕ واستبدلوا دب د اهلل اػبالػد صػورا علدى شداكلة اإلنسدان الفػام والطيػور والػدواب والزحافػات ٕٗ .لػذلغ أسػلمهم اهلل بشػهوات
قلوهبم إىل الف ور يهينوف بو أجسادىم ٕ٘ .ازبذوا الباطل بدال من اغبق اإلؽبي وعبدوا اؼبخلوؽ وخدموه من دوف اػبالق ,تبارؾ إىل األبد

آمُت .اؼبشًتكة)
 الح معي أخي الكرمي وتدبر ُب ىذه النووص.
 ىل تعتقد من خالؿ ىذه النووص أف بولس كاف يعتقد بت سد اإللو ؟!
 انظر أي اً إىل اؼبكتوب ُب أعماؿ الرسل:

 Act 14:8-15وكاف ُب لسًتة رجل عاجز كسيح منذ مولده ,ما مشى ُب حياتو مرة ٜ .وبينما ىو يوغي إىل كالـ بولس ,نظر إليو
بولس فرأى فيو من اإليباف ما يدعو إىل الشفاء ٔٓ ,فقاؿ لو ب على صوتو :قم وقف منتوبا على رجليغ! )) فنهض يبشي ٔٔ .فلما
رأى اعبموع ما عمل بولس ,صاحوا بلغتهم الليقونية :تش و اآللهدة بال شدر ونزلدوا إليندا!)) ٕٔ وظبػوا برنابػا زيػوس ,وبػولس ىػرمس ألنػو

كاف يتوىل الكالـ ٖٔ .وجاء كاىن زيوس الذي كاف معبده عند مدخل اؼبدينة بثَتاف وأكاليل من زىر إىل األبواب ,يريد أف يقػدـ ذبيحػة
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مػأ اعبمػوع ٔٗ .فلمػا ظبػأ برنابػا وبػولس ,مزقػا ثياهبمػا وأسػرعا إىل اعبمػوع يوػيحاف هبػم ٔ٘ :مداذا تفعلدون أيهدا النّدداس؟ نحدن بشدر
ضعفاء مثلكم جئنا ن شركم لتتركوا ىكه األباطيل وتهتدوا إلى اهلل الحي الكي خلق السماء واألرض وال حر وكل شيء فيها.

 تت عوا معي أيضاً ىكه النصوص الموجودة في أعمال الرسل:

 Act 4:23-30وؼبا أخلى اجمللس سبيل بطػرس ويوحنػا ,رجعػا إىل رفاقهمػا وأخػملاىم بكػل مػا قػاؿ ؽبمػا رؤسػاء الكهنػة والشػيوخٕٗ .

وعندما ظبعوا ذلغ ,رفعوا أصواهتم إىل اهلل بقلب واحد ,فقالوا :يا رب يا خالق السماء واألرض وال حدر وكدل شديء فيهدا ٕ٘ ,أنػت

قلت بلساف أبػينا داود عبدؾ بوحي من الروح القدس :ؼباذا ىاجت األمم وتآمرت الشعوب باطال؟  ٕٙقاـ ملوؾ األرض وربالف الرؤساء

كلهم على الرب ومسيحو ٕٚ .نعم ,ربالف ُب ىذه اؼبدينة ىَتودس ,وبنطيوس بيالطس وبنو إسرا يل والغرباء على فتاك القدوس يسوع

الذي جعلتو مسيحا ٕٛ ,فعملوا ما سبق أف ق ت يدؾ ومشيئتغ أف يكوف ٕٜ .فانظر اآلف ,يا رب إىل هتديداهتم وامنحنا كبن عبيدؾ
أف نعلن كلمتغ بكل جرأة ٖٓ .مد يدؾ لت ٌب بالشفاء واآليات والع ا ب باسم فتاك القدوس يسوع)).

 انظر جيداً إلى ترجمة اآلباء اليسوعيين:

 Act 4:27ربػػالف حقػػا ُب ىػػذه اؼبدينػػة ىػػَتودس وبنطيػػوس بػػيالطس والوثنيػػوف وشػػعوب إسػرا يل علػػى ع دددك القدددوس يسددوع الػػذي

مسحتو,

 Act 4:30باسطا يدؾ لي ري الشفاء واآليات واألعاجيب باسم ع دك القدوس يسوع)).

 انظر إلى النص اليوناني لهاذين النصين:
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Act 4:30

ν μ σορ σο

ι σο

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries G3816 πα ο pais paheece
Perhaps from G3817; a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy) a girl, and

(generally) a child; specifically a slave or servant (especially a minister to a king; and
by eminence to God): - child, maid (-en), (man) servant, son, young man.
۩ االستنتاج الط يعي (كما يقول ال ابا شنودة):

 بولس يرفض من يعبد الذي على صورة اإلنساف.

 بولس يقوؿ أي اً ُب أعماؿ الرسل أف االعتقاد ُب أف اآلؽبة تتشبو باإلنساف وتنزؿ إىل األرض أباطيل.
 بولس يدعوا الناس إىل عبادة اإللو الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها.

 يسوع اؼبسيح ىو عبد ؽبذا اإللو الذي خلق السماء واألرض والبحر كما ُب أعماؿ الرسل.
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 اإللو عند بولس:

ٔكو ٙ-ٔ :ٛأما من جهة ذبا ح األوثاف ,فنحن نعلم أف اؼبعرفة لدينا صبيعا إال أف اؼبعرفة تزىو بواحبها ,وا بة ىي اليت تبٍت ٕ .فمن
ن أنو يعرؼ شيئا ,فهو ال يعرؼ بعد كيف هبب عليو أف يعرؼ ٖ .لكن الػذي وبػب اهلل يعرفػو اهلل ٗ .وأمػا األكػل مػن ذبػا ح األوثػاف,

فنحن نعرؼ أف الوثن ال كياف لو ,وأف ال إلو إال اهلل األحد ٘ .وإذا كاف ُب السماء أو ُب األرض ما يزعم الناس أمم آؽبة ,بل ىناؾ كثػَت

من ىذه اآلؽبة واألرباب ٙ ,فلنػا كبػن إلػو واحػد وىػو اآلب الػذي منػو كػل شػيء وإليػو نرجػأ ,ورب واحػد وىػو يسػوع اؼبسػيح الػذي بػو كػل
شيء وبو كبيا .اؼبشًتكة)
 Act 25:26وليس يل شيء يقُت من جهتو ألكتب إلى السيد  .لذلغ أتيت بو لديكم وال سيما لديغ أيها اؼبلغ أ ريباس حىت إذا
صار الفحص يكوف يل شيء ألكتب.
σ ν υ
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Act 25:26
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ςφ σ π χ ι
 إنسان ُمقابل إنسان وليس إلهاً:
 Rom 5:11-19بل كبن أي ا نفتخر باهلل ,والف ل لربنا يسوع اؼبسيح الػذي بػو نلنػا اآلف ىػذه اؼبوػاغبة ٕٔ .واػبطيئػة دخلػت ُب

العات بإنسان واحد  ,وباػبطيئة دخل اؼبوت .وسرى اؼبوت إىل صبيأ البشػر ألمػم كلهػم خطئػوا ٖٔ .فاػبطيئػة كانػت ُب العػات قبػل شػريعة
موسى ,ولكن حيث ال شريعة ال حساب للخطيئةَ ٔٗ .ت أف اؼبوت ساد البشر من أياـ آدـ إىل أياـ موسى ,حىت الذين ما خطئوا مثل

خطيئة آدـ .وكاف آدـ صورة ؼبن سي يء بعده ٔ٘ .ولكن ىبة اهلل َت خطيئة آدـ .فإذا كان الموت ساد ال شر بخطيئة إنسان واحد
ف األولى أن تفي

عليهم نعمة اهلل والعطية الموىوبة بنعمة إنسان واحد ىو يسوع المسيح ٔٙ .وىناؾ فرؽ ُب النتي ػة بػُت ىبػة اهلل

وبُت خطيئة إنساف واحد .فخطيئة إنساف واحد قادت البشر إىل اؽبالؾ ,وأما ىبة اهلل بعػد كثػَت مػن اػبطايػا ,فقػادت البشػر إىل الػملٔٚ .

فإذا كان الموت بخطيئة إنسان واحد ساد ال شر بس ب ذلك اإلنسان الواحد ف األولى أن تسود الحياة بواحد ىو يسوع المسيح

أولئك الكين ينالون في

النعمة وى ة ال ر ٔٛ .فكما أن خطيئة إنسان واحد قادت ال شر جميعا إلى الهالك فكدكلك بدر إنسدان

واحد ي رر ال شر جميعا فينالون الحياة ٜٔ .وكما أنو بمعصية إنسان واحد صار ال شر خاطئين فككلك بطاعة إنسان واحد يصير

ال شر أبرارا .اؼبشًتكة)

 أمر ُب منتهى اػبطورة :بولس ال يعتقد أف الفداء يستلزـ الت سد.

 الق ية عند بولس أف إنساف بار مقابل إنساف خاط وىكذا كبول على اػبالص.
 ليس كما يقوؿ البابا شنودة أف خطية آدـ عليو السالـ تستلزـ فدية َت ؿبدودة أي الت سد.
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بولس :األفكار التي بشر بها (الجزء الثاني)
۞ ُمراجعة على ما س ق:

 العهد اعبديد حبسب أثناسيوس الرسويل وبتوي على ٗٔ رسالة منسوبة لبولس.
 العلماء مت كدوف من أف بولس كتب  ٚرسا ل فق من الػٗٔ رسالة اؼبنسوبة لو.

 رسا ل بولس ًب كتابتها كرد فعل ألحداث معينة حولت ُب اجملتمعات اؼبسيحية األوىل.
 لو ت يكن ىناؾ أي أحداث ُب ىذه اجملتمعات تستدعي الكتابة ؼبا كتب بولس !
 بولس أدرؾ أف يسوع اؼبسيح ىو ابن اهلل عندما أقامو اهلل من األموات.
 اإليباف بيسوع اؼبسيح وموتو الكفاري على الوليب هبعل اإلنساف يتملر أماـ اهلل.

 الظاىر من رسا ل بولس أف يسوع ليس إؽباً ,وإمبا ىو إنساف بار مساوي آلدـ.
 الظاىر من رسا ل بولس أف اإللو الوحيد اؼبستحق للعبادة ىو اآلب رب السماء واألرض.

 مغفرة اػبطايا والتملير أماـ اهلل ال وبتاج إىل الت سد ,وإمبا يكفي موت إنساف بار :يسوع اؼبسيح.
۞ مشكلة التفسير في المسيحية:

 ىناؾ نقاط ر يسية هبب علينا أف نفهمها عامة حوؿ ق ية تفسَت النص.

 اؼبسيحية منذ البدء ال تتمتأ دبودر موثوؽ فيو تستقي منو التفسَت الوحيح للنووص الكتابية.
 على سبيل اؼبثاؿ :نص من العهد القدمي ,يفسره يعقوب ويفسره بولس ,والتفسَتاف متناق اف !
 اختالؼ التفسَت كاف اغباؿ دا ماً عمل التاريخ اؼبسيحي وإىل يومنا ىذا.

 قبد على سبيل اؼبثاؿ :كؤ ٔ٘/بكر كل خليقة) ,يفسرىا آريوس على أف يسوع ـبلوؽ.
 أما اؼبسيحيُت اليوـ يتبعوف أثناسيوس الرسويل ُب تفسَته أف النص يدؿ على أزلية يسوع !

 وأي اً عندما نرى اغباؿ الغنوصيُت قديباً مأ آباء الكنيسة ,كليهما استخدما نص إقبيل يوحنا !

 ولكن انظر إىل تفسَت الغنوصيُت للنووص وانظر إىل تفسَت آباء الكنيسة للنووص.
 وإىل يومنا ىذا قبد أف شهود يهوه الذين ينكروف ألوىية يسوع اؼبسيح يستخدموف النص الذي يستخدمو الفرؽ اؼبسيحية اليت تقوؿ
أف يسوع اؼبسيح ىو اهلل اؼبت سد ! كليهما يفسرا النص حبسب العقيدة اليت ىو مؤمن هبا قبل النص.
 أين التفسير الصحيح للنص ؟:

 Rom 4:1-5وماذا نقوؿ ُب إبراىيم أبينا ُب اعبسد وما جػرى لػو؟ ٕ فلدو أن اهلل بدرره ألعمالدو لحدق لدو أن يفتخدر ,ولكػن ال عنػد

اهلل ٖ .فالكتاب يقوؿ :آمن إبػراىيم بكػالـ اهلل ,فػملره إليبانػو)) ٗ .مػن قػاـ بعمػل ,ف جرتػو حػق ال ىبػة ٘ .أمػا مػن ال يقػوـ بعمػل ,بػل
يؤمن باهلل الذي يملر اػباط  ,فاهلل يملره إليبانو .اؼبشًتكة)
 Jas 2:21-24أنظػػر إىل أبينػػا إبػراىيم ,أمددا بددرره اهلل باألعمددال حػػُت قػػدـ ابنػػو إسػػحق علػػى اؼبػػذبح؟ ٕٕ ف نػػت تػػرى أف إيبانػػو رافػػق
أعمالو ,فوار إيبانو كامال باألعماؿ ٕٖ ,فتم قوؿ الكتاب :آمن إبراىيم بػاهلل فػملره اهلل إليبانػو ودعػي خليػل اهلل)) ٕٗ .تػروف ,إذا ,أف

اإلنساف يتملر باألعماؿ ال بإيبانو وحده .اؼبشًتكة)
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 Gal 3:6-14ىكذا آمن إبراىيم باهلل ,فملره اهلل إليبانو)) ٚ .إذا ,ف ىل اإليباف ىم أبناء إبراىيم اغبقيقيوف ٛ .ورأى الكتاب بسابق
علمو إف اهلل سيملر َت اليهود باإليباف ,فبشر إبراىيم قا ال لو :فيغ يبارؾ اهلل صبيأ األمم)) ٜ .لذلغ ف ىل اإليباف مباركوف مأ إبراىيم

اؼبػؤمن ٔٓ .أما الكين يتكلون على العمل بأحكام الشريعة فهم ملعوندون جميعدا .فالكتػاب يقػوؿ :ملعػوف مػن ال يثػابر علػى العمػل
بكل ما جاء ُب كتاب الشريعة! )) ٔٔ ووادح أف ما من أحد يتملر عند اهلل بالشريعة ,ألف البار باإليباف وبيا)) ٕٔ ,ولكن الشريعة ال
تقوـ على اإليباف ,ألف كل من عمل هبذه الوصايا وبيا هبا)) ٖٔ .واؼبسيح حررنا من لعنػة الشػريعة بػ ف صػار لعنػة مػن أجلنػا ,فالكتػاب

يقوؿ :ملعوف كل من مات معلقا على خشبة)) ٔٗ .وىذا ما فعلو اؼبسيح لتوَت فيو بركة إبػراىيم إىل ػَت اليهػود ,فننػاؿ باإليبػاف الػروح
اؼبوعود بو .اؼبشًتكة)
 ىنا هبب علينا أف ندرؾ أمراً ُب اية األنبية.

 مفهوـ اإليباف عند بولس ليس ىو مفهوـ اإليباف عند يعقوب.
 بولس يعتقد أف اإليباف شيء بالقلب ال وبتاج إىل عمل وىو وحده ىبلوغ.
 أما يعقوب فيعتقد أف اإليباف البد لو من عمل يؤيده وإال فاإليباف باطل وال يوجد خالص.
 قبد أف بولس يلعن يعقوب ! ألف يعقوب يعتقد ب ف األعماؿ سبباً ُب التملير.

 Rom 10:9-10فإذا شهدت بلسانغ أف يسوع رب  ,وآمنت بقلبغ أف اهلل أقامو من بُت األموات ,نلت اػبػالص ٔٓ .فاإليبػاف
بالقلب يقود إىل المل ,والشهادة باللساف تقود إىل اػبالص .اؼبشًتكة)
۞ مشكلة مصدر اإليمان بين الطوائف:
 من أين يأتي اإليمان ؟:

 Rom 10:14-17ولكػ ن كيػف يدعونػو ومػا آمنػوا بػو؟ وكيػف يؤمنػوف ومػا ظبعػوا بػو؟ بػل كيػف يسػمعوف بػو ومػا بشػرىم أحػد؟ ٘ٔ

وكيف يبشرىم وما أرسلو اهلل؟ والكتاب يقوؿ :ما أصبل خطػوات اؼببشػرين بػاػبَت)) ٔٙ .ولكػن مػا كلهػم قبلػوا البشػارة .أمػا قػاؿ إشػعيا:
يا رب ,من آمن دبا ظبعو منا؟))  ٔٚفاإليباف إذا من السماع ,والسماع ىو من التبشَت باؼبسيح .اؼبشًتكة)
ο .
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۩ اختالف الترجمات:

( الفاندايك) إذا اإليباف باػبمل واػبمل بكلمة اهلل.

( الحياة) إذا ,اإليباف نتي ة السماع ,والسماع ىو من التبشَت بكلمة المسيح !

( اليسوعية) فاإليباف إذا من السماع ,والسماع يكوف سماع كالم على المسيح.
 الترجمة األولى:
 الترجمة الثانية:
 الترجمة الثالثة:

اإليباف ي ٌب عن طريق تبليم الكتاب اؼبقدس ككلمة اهلل.
اإليباف ال ي ٌب إىل من كالـ اؼبسيح.
اإليباف ي ٌب عن طريق تبليم قوص عن اؼبسيح كيف مات من أجلغ.
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المخطوطة السينائية من القرن الرابع

۩ تحريفات أخرى على السريع:

 Rom 1:8قبل كل شيء أشكر إؽبي بيسوع المسيح ألجلكم صبيعا ,ألف إيبانكم ذاع خمله ُب العات كلو.
المخطوطة السينائية من القرن الرابع

 Rom 2:16وسيظهر ىذا كلو ,كما أبشركم بو ,يوـ يدين اهلل بالمسيح يسوع خفايا القلوب.
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المخطوطة السينائية من القرن الرابع

 Php 4:13أستطيأ كل شيء ُب المسيح الذي يقويٍت.

۞ إساءة األدب مع اهلل:

 عامة ال قبد من اؼبسيحي أي ت دب مأ اهلل.

 ويكفي أف عقيدة اؼبسيحي اليوـ إساءة هلل عز وجل.
أنت ترى ُب الذي ُظبر على اػبشبة ؾبرد شخص منظور  ...كبن نرى فيو اللو وس الذي من
انظر إىل ما يقولو أثناسيوس الرسويل[ :وبينما َ
اهلل اآلب وقد صار مت سداً] دد نسطور ٘ .)ٙ/والذي ىو ُب معتقد اؼبسيحي :اهلل اؼبستحق للعبادة !
ويفتخروف بالذؿ والعار الذي القاه يسوع حبسب ما يؤمنوف.
www.alta3b.wordpress.com
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وجلػد مػن بػيالطس وتُفػل عليػو
انظر إىل ما يقولو أثناسيوس الرسويل[ :إف اؼبسيح جاع وتعب من السفر وناـ ُب السػفينة ولُطػم مػن اػبػداـ ُ
من العسكر وطُعن حبربة ُب جنبو وقبل ُب فمو خالً فبزوجا مراً؛ بل وذاؽ اؼبوت ؿبػتمالً الوػليب وإىانػات أخػرى مػن اليهػود .وكبػن نػرفض
أف نقسم عمانو يل إىل إنساف من جهة وإىل اللو س من جهة أخرى ,ولكننا إذ علمنا أف اللو ػوس قػد صػار إنسػاناً باغبقيقػة مثلنػا فػنحن
نقر أنو ىو بعينيو إلو من إلو ,وحبسب بشريتو إنساناً مثلنا مولود من امرأة ,فنحن نعًتؼ إذف أنو من حيث أف اعبسد كاف لػو خاصػة فقػد
تػ ت ىػػو – اللػػو س اؼبت سػػد  -ميػػأ ىػػذه اآلالـ ومػػأ ذلػػغ فقػد حفػ طبيعتػػو اػباصػػة  -أي الىوتػػو ُ -ب ػػَت أت ألنػػو ت يكػػن إنسػػاناً
ؾبرداً بل كاف ىو نفسو بعينو إؽباً بطبعو ].تعاليم ُب تس د الوحيد ٖ٘).
فال ع ب إذف أف قبد إساءة األدب من بولس رسوؿ اؼبسيحيةٍ ,ب ؿباولة ربسُت الويغة من الًتصبات.
 حماقة اهلل وجهالة اهلل:

ٔكددؤ ٕٜ-ٕٖ :فػػنحن ننػػادي باؼبسػػيح موػػلوبا ,وىػػذا عقبػػة لليهػػود وضباقػػة ُب نظػػر الػػوثنيُت ٕٗ .وأمػػا للػػذين دعػػاىم اهلل مػػن اليهػػود
واليونانيُت ,فاؼبسيح ىو قدرة اهلل وحكمة اهلل ٕ٘ .فما يبدو أنو حماقة من اهلل ىو أحكػم مػن حكمػة النػاس  ,ومػا يبػدو أنػو ضدعف مدن

اهلل ىو أقوى من قوة الناس  ٕٙ .تذكروا أيها اإلخوة كيف كنتم حُت دعاكم اهلل ,فما كاف فيكم كثَت من اغبكماء حبكمة البشر وال مػن

األقوياء أو الوجهاء ٕٚ .إال أف اهلل اختار ما يعتمله العات ضباقة ليخزي اغبكماء ,وما يعتمله العات دعفا ليخزي األقوياء ٕٛ .واختار اهلل
ما وبتقره العات ويزدريو ويظنو ال شيء ,ليزيل ما يظنو العات شيئا ٕٜ ,حىت ال يفتخر بشر أماـ اهلل .اؼبشًتكة)

ٔكؤ ٕ٘ :ألف جهالة اهلل أحكم من الناس! وضعف اهلل أقوى من الناس! الفاندايغ)
ςθ ν ρ σο

σ

ψν ςσ κ

ο ςου σ πον σ ν νθπ
ψν ςσ
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الترجمة األدق بحسب النص اليوناني ىو (جهالة اهلل) و (ضعف اهلل) !
ُس ْ َحانَوُ َوتَد َعالَى َع َّما يَد ُقولُو َن عُلُ ّواً َكِيراً [اإلسراء ]ٖٗ :
 السر األزلي:

ٔكوٕ ٔٓ-ٔ :وأنا ,عندما جئتكم أيها اإلخوة ,ما جئت ببليم الكالـ أو اغبكمة ألبشركم بسر اهلل ٕ ,وإمبا شئت أف ال أعرؼ شيئا,
وأنا بينكمَ ,ت يسوع اؼبسػيح ,بػل يسػوع اؼبسػيح اؼبوػلوب ٖ .وكنػت ُب ؾبيئػي إلػيكم أشػعر بال ػعف واػبػوؼ والرعػدة ٗ ,وكػاف كالمػي
وتبشَتي ال يعتمداف على أساليب اغبكمة البشرية ُب اإلقناع ,بل على ما يظهره روح اهلل وقوتو ٘ ,حىت يسػتند إيبػانكم إىل قػدرة اهلل  ,ال

إىل حكمة البشر .حكمػة اهلل  ٙولكػن ىنػاؾ حكمػة نػتكلم عليهػا بػُت النّػػاد ُت ُب الػروح ,وىػي ػَت حكمػة ىػذا العػات وال رؤسػاء ىػذا

العات ,وسلطامم إىل زواؿ ٚ ,بل ىي حكمة اهلل السرية اػبفية اليت أعدىا اهلل قبل الدىور ُب سبيل ؾبدنا ٛ ,ومػا عرفهػا أحػد مػن رؤسػاء
ىذا العات ,ولو عرفوىا ؼبا صلبوا رب اجملد ٜ .لكن كما يقوؿ الكتاب :الذي ما رأتػو عػُت وال ظبعػت بػو أذف وال خطػر علػى قلػب بشػر
أعده اهلل للذين وببونو)) ٔٓ .وكشفو اهلل لنا بالروح ,ألف الروح يفحص كل شيء حىت أعماؽ اهلل .اؼبشًتكة)

 Rom 16:25-27اجملد هلل القادر أف يثبتكم ُب اإلقبيل الذي أعلنو مناديا بيسوع اؼبسيح وفقا للسر اؼبعلن الذي بقي مكتوما مدى
األزؿ  ٕٙو هر اآلف دبا كتبو األنبياء وعرفتو صبيأ الشعوب ,كما أمر اهلل األزيل ,حىت يطيعوا ويؤمنوا ٕٚ .اجملد هلل اغبكيم وحده ,بيسوع
اؼبسيح إىل األبد .آمُت .اؼبشًتكة)
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 الحدود تطهير من الكنوب:

ٔكو٘ ٚ-ٔ :شاع ُب كل مكاف خمل ما وبدث عندكم من زىن ,وىو زىن ال مثيل لو حىت عند الػوثنيُت :رجػل مػنكم يعاشػر زوجػة أبيػو.
ٕ ومأ ذلغ ف نتم منتفخوف من الكملياء! وكان األولى بكم أن تنوحوا حتى تزيلوا من بينكم من ارتكب ىكا الفعل ٖ .أما أنا ,فغا ب
عنكم باعبسد ولكٍت حادر بػالروح ,فحكمك كأني حاضر على الكي فعل ىكا الفعل ٗ .فعنػدما ذبتمعػوف ,وأنػا معكػم بػالروح ,باسػم

ربنػػا يسػػوع وقدرتػػو ٘ ,سددلموا ىددكا الرجددل إلددى الشدديطان حتددى يهلددك جسددده فددتخلص روحددو فددي يددوم الددرب ٙ .ال وبسػػن بكػػم أف
تفتخروا! أما تعرفوف أف قليال من اػبمَت ىبمر الع ُت كلو؟  ٚفتطهروا من اػبمَتة القديبة لتوَتوا ع ينا جديدا ألنكم فطػَت ال طبػَت فيػو,
فحمل فوحنا ذبح ,وىو اؼبسيح .اؼبشًتكة)

 الدعوة إلى المسيحية دون ضوابط شرعية:

ٔكو ٕٖ-ٜٔ :ٜأنا رجل حر عند الناس  ,ولكٍت جعلت من نفسي عبدا عبميأ الناس حىت أربح أكثرىم ٕٓ .فورت لليهود يهوديػا
ألربػػح اليهػػود ,وصػػرت ألىػػل الشػريعة مػػن أىػػل الشػريعة وإف كنػػت ال أخ ػػأ للشػريعة ألربػػح أىػػل الشػريعة ٕٔ ,وصػػرت للػػذين بػػال شػريعة

كالػػذي بػػال شػريعة ألربػػح الػػذين ىػػم بػػال شػريعة ,مػػأ أف يل شػريعة مػػن اهلل خب ػػوعي لشػريعة اؼبسػػيح ٕٕ ,وصػػرت لل ػػعفاء دػػعيفا ألربػػح

ال ػػعفاء ,وص ػػرت للن ػػاس كله ػػم ك ػػل ش ػػيء ألخل ػػص بع ػػهم بك ػػل وس ػػيلة ٕٖ .أعم ػػل ى ػػذا كل ػػو ُب س ػػبيل البش ػػارة ألش ػػارؾ ُب خَتاهت ػػا.
اؼبشًتكة)
 القيامة من األموات الزمة للخالص:

ٔكددو٘ٔ ٕٛ-ٕٔ :ومػػا دمنػػا نبشػػر ب ػ ف اؼبسػػيح قػػاـ مػػن بػػُت األم ػوات ,فكيػػف يقػػوؿ بع ػػكم إف األم ػوات ال يقومػػوف؟ ٖٔ إف كػػاف
األموات ال يقوموف ,فاؼبسيح ما قاـ أي ا ٔٗ .وإف كاف اؼبسيح ما قاـ ,فتبشَتنا باطػل وإيبػانكم باطػل ٔ٘ ,بػل نكػوف شػهود الػزور علػى

اهلل ,ألننا شهدنا على اهلل أنو أقاـ اؼبسػيح وىػو مػا أقامػو ,إف كػاف األمػوات ال يقومػوف ٔٙ .فػإذا كػانوا ال يقومػوف ,فاؼبسػيح مػا قػاـ أي ػا.

 ٔٚوإذا كاف اؼبسيح ما قاـ ,فإيبانكم باطل وأنتم بعد ُب خطاياكم ٔٛ .وكذلغ الذين ماتوا ُب اؼبسيح ىلكوا ٜٔ .وإذا كاف رجاؤنا ُب

اؼبسيح ال يتعدى ىذه اغبياة ,فنحن أشقى الناس صبيعا ٕٓ .لكن اغبقيقة ىي أف اؼبسيح قاـ من بُت األمػوات ىػو بكػر مػن قػاـ مػن رقػاد
اؼبػوت ٕٔ .فػػاؼبوت كػػاف علػػى يػػد إنسػػاف ,وعلػػى يػػد إنسػػاف تكػوف قيامػػة األمػوات ٕٕ .وكمػػا يبػػوت صبيػػأ النػػاس ُب آدـ ,فكػػذلغ ىػػم ُب
اؼبسيح سيحيوف ٕٖ ,ولكن كل واحد حس ب رتبتو .فاؼبسيح أوال ألنو البكرٍ ,ب الذين ىم للمسيح عند ؾبيئو ٕٗ .ويكوف اؼبنتهػى حػُت
يسلم اؼبسيح اؼبلغ إىل اهلل اآلب بعد أف يبيد كل ر اسة وكػل سػلطة وقػوة ٕ٘ .فػال بػد لػو أف يبلػغ حػىت ي ػأ صبيػأ أعدا ػو ربػت قدميػو.

 ٕٙواؼبوت آخر عدو يبيده ٕٚ .فالكتاب يقوؿ إف اهلل أخ أ كل شيء ربت قدميػو)) .وعنػدما يقػوؿ :أخ ػأ كػل شػيء)) ,فمػن
الوادح أنو يستثٍت اهلل اآلب الذي أخ أ كل شيء للمسيح ٕٛ .ومىت خ أ كل شيء لالبن ,ىب أ ىو نفسو هلل الذي أخ أ لو كل

شيء ,فيكوف اهلل كل شيء ُب كل شيء .اؼبشًتكة)
 عقائد مختلفة عن ما كان يدعوا إليو بولس:

ٕكؤٔ ٗ-ٔ :ليتكم ربتملوم ,ولو أ هرت قليال من اغبماقة .نعم ,احتملوم! ٕ ف نا أ ار عليكم َتة اهلل ألم خطبتكم لرجل واحد
وىو اؼبسيح ,ألقدمكم إليو عذراء طاىرة ٖ .لكٍت أخػاؼ أف تػزوغ بوػا ركم عػن الوػدؽ والػوالء اػبػالص للمسػيح ,مثػل حػواء الػيت أ وهتػا

اغبَػية حبيلتها ٗ .فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر َت الذي بشرناكم بو ,أو يعػرض علػيكم روحػا ػَت الػذي نلتمػوه ,وبشػارة ػَت الػيت
تلقيتموىا .لكنتم احتملتموه أحسن احتماؿ .اؼبشًتكة)
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 Gal 1:6-9ع يػػب أمػػركم! أدبثػػل ىػػذه السػػرعة تًتكػػوف الػػذي دعػػاكم بنعمػػة اؼبسػػيح وتتبعػػوف بشػػارة أخػػرى؟  ٚومػػا ىنػػاؾ بشػػارة
أخػػرى)) ,بػػل صباعػػة تثػػَت البلبلػػة بيػػنكم وربػػاوؿ تغيػػَت بشػػارة اؼبسػػيح ٛ .فلػػو بش ػرناكم كبػػن أو بشػػركم مػػالؾ مػػن السػػماء ببشػػارة ػػَت الػػيت

بشرناكم هبا ,فليكن ملعونا ٜ .قلنا لكم قبال وأقوؿ اآلف :إذا بشركم أحد ببشارة َت اليت قبلتموىا منا ,فاللعنة عليو .اؼبشًتكة)

 Gal 1:11-12فاعلموا ,أيها اإلخوة ,أف البشارة اليت بشرتكم هبا َت صادرة عن البشر ٕٔ .ف نا ما تلقيتها وال أخذهتا عن إنساف,
بل عن وحي من يسوع المسيح.
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 النص اليونام ال يقوؿ وحي ,إمبا يقوؿ إعالف أو رؤيا.
 Gal 3:1-3أيهػػا الغالطيػوف األ بيػػاء! مػن الػذي سػػحر عقػولكم ,أنػتم الػػذين ارتسػم اؼبسػػيح أمػاـ عيػومم موػػلوبا؟ ٕ أسػ لكم سػؤاال
واحدا :ىل نلتم روح اهلل ألنكم تعملوف ب حكاـ الشريعة ,أـ ألنكم تؤمنوف بالبشارة؟ ٖ ىػل وصػلت بكػم الغبػاوة إىل ىػذا اغبػد؟ أتنتهػوف

باعبسد بعدما بدأًب بالروح؟ اؼبشًتكة)
 هبب علينا أف نالح جيداً أف ىناؾ من كاف ىبالف بولس ُب عقيدتو منذ البدء.

 ونعلم جيداً أف عقا د بولس الر يسية ىي صلب اؼبسيح وموتو والقيامة من األموات.

 ال بد إذف أف ىؤالء الذين كانوا ىبالفوف بولس نادوا بعكس ما كاف ينادي بو بولس.
 كراىية إسماعيل عليو السالم:

 Gal 4:22-31يقػػوؿ الكتػاب :كػػاف إلبػراىيم ابنػػاف ,أحػػدنبا مػػن اعباريػػة واآلخػػر مػن اغبػػرة ٕٖ .أمػػا الػػذي مػػن اعباريػػة فولػػد حسػػب
اعبسد ,وأما الذي من اغبرة فولد بف ل وعد اهلل ٕٗ .وُب ذلغ رمز ,ألف ىاتُت اؼبرأتُت سبثالف العهدين .فإحدانبا ىاجر من جبل سيناء

تلد للعبودية ٕ٘ ,وجبل سيناء ُب بالد العرب ,وىاجر تعٍت أورشليم اغبادرة اليت ىي وبنوىا ُب العبودية ٕٙ .أما أورشليم السماوية فحرة

وىي أمنا ٕٚ ,فالكتاب يقوؿ :

إفرحي أيتها العػاقر الػيت ال ولػد ؽبػا .إىتفػي وهتللػي أيتهػا الػيت مػا عرفػت آالـ الػوالدة ! ف بنػاء اؼبه ػورة

أكثر عددا من أبناء اليت ؽبا زوج)) ٕٛ .فػ نتم ,يػا إخػوٌب ,أبنػاء الوعػد مثػل إسػحق ٕٜ .وكمػا كػاف اؼبولػود حبكػم اعبسػد ي ػطهد اؼبولػود

حبكػػم الػػروح ,فكػػذلغ ىػػي اغبػػاؿ اليػػوـ ٖٓ .ولكػػن مػػاذا يقػػوؿ الكتػػاب؟ يقػػوؿ :اطػػرد اعباريػػة وابنهػػا ,ألف ابػػن اعباريػػة لػػن يػػرث مػػأ ابػػن

اغبرة)) ٖٔ .فما كبن إذا ,يا إخوٌب ,أبناء اعبارية ,بل أبناء اغبرة .اؼبشًتكة)

 ىذا الوغَت بولس ليس أميناً ُب النقل ويفًتي على إظباعيل عليو السالـ منحازاً ألصل اليهود.
أمر ال رابة فيو حيث أف الوغَت بولس كاف يهودياً أصيالً وىذه عادة اليهود.
 ىذا ٌ
وعد اهللِ إلبراىيم عليو السالـ ب ف هبعل من نسل إظباعيل أمة ؟
 ؼباذا ت يذكر ىذا الوغَت بولس ُ
 Gen 21:10-13فقالت إلبراىيم :أطرد ىذه اعبارية وابنها! فابن ىذه اعبارية ال يرث مػأ ابػٍت إسػحق)) ٔٔ .وسػاء إبػراىيم ىػذا

الكالـ ,ألف إظباعيػل ,كػاف أي ػا ابنػو ٕٔ .فقػاؿ لػو اهلل :ال يسػوؤؾ ىػذا الكػالـ علػى الوػ وعلػى جاريتػغ .إظبػأ لكػل مػا تقولػو لػغ
سارة ,ألف بإسحق يكوف لغ نسل ٖٔ .وابن اعبارية أي ا أجعلو أمة ألنو من صلبغ)) .اؼبشًتكة)
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 ع ودية الناموس:

 Gal 5:1-6فاؼبسيح حررنا لنكوف أحرارا .فاثبتوا ,إذا ,وال تعودوا إىل نَت العبودية ٕ .ف نا بولس أقوؿ لكػم :إذا اختتنػتم ,فػال يفيػدكم

اؼبسيح شيئا ٖ .وأشهد مرة أخرى لكل من ىبتنت ب نو ملزـ أف يعمل ب حكاـ الشريعة كلها ٗ .والذين منكم يطلبوف أف يتػملروا بالشػريعة,
يقطعػوف كػػل صػلة ؽبػػم باؼبسػػيح ويسػقطوف عػػن النعمػػة ٘ .أمػا كبػػن ,فننتظػر علػػى رجػػاء أف يملرنػا اهلل باإليبػػاف بقػػدرة الػروح ٙ .ففػػي اؼبسػػيح
يسوع ال اػبتاف وال عدمو ينفأ شيئا ,بل اإليباف العامل با بة .اؼبشًتكة)
 االختطاف األخير:

ٔتسلٗ ٔٚ-ٖٔ :وال نريد ,أيها اإلخوة ,أف ذبهلوا موَت الراقدين لئال ربزنوا كسا ر الذين ال رجاء ؽبم ٔٗ .فإف كنا نؤمن ب ف يسوع
مات ٍب قاـ ,فكذلغ نؤمن ب ف الذين رقدوا ُب يسوع ,سينقلهم اهلل إليو مأ يسوع ٔ٘ .ونقوؿ لكم ما قالو الرب ,وىو أننػا كبػن األحيػاء

الباقُت إىل ؾبيء الرب لن نتقدـ الذين رقدوا ٔٙ ,ألف الرب نفسو سينزؿ من السماء عند اؽبتاؼ ونداء ر يس اؼبال كػة وصػوت بػوؽ اهلل,

فيقوـ أوال الذين ماتوا ُب اؼبسيحٍ ٔٚ ,ب لبطف معهم ُب السحاب ,كبن األحيػاء البػاقُت ,ؼبالقػاة الػرب ُب الف ػاء ,فنكػوف كػل حػُت مػأ
الرب .اؼبشًتكة)
نظرة عابرة على األناجيل األربعة  -األناجيل اإلزائية صناعة بشرية
۞ ُمراجعة على ما س ق:
• بولس ال يعتقد بالت سد وال ب لوىية اؼبسيح كما يعتقد هبا اؼبسيحي اليوـ.
• ميزاف العدؿ عند بولس :إنساف خاط آدـ) ُمقابل إنساف بار يسوع).
• مشكلة التفسَت الرىيبة بُت بولس ويعقوب .ىذه اؼبشكلة تستمر ُب نووص األناجيل.
• مودر اإليباف عند بولس ,ليس بكلمات يسوع وال بتعاليمو ,ولكن بسرد قوص عنو.
• اؼبسيحية دا ماً ما تسيء إىل اهلل عز وجل ,وكلمات بولس عن اغبماقة واعبهل خَت دليل.
• بولس كاف يؤمن أف العقاب ُب الدنيا تطهر اإلنساف من الذنوب اليت ارتكبها.
• ُب النهاية نذكر اعبميأ :صبيأ رسا ل بولس ال ربتوي على كلمات أو تعاليم أو مع زات يسوع.
• من أين كبول عليها ُب العهد اعبديد ؟ من األناجيل األربعة.
۞ ما ىي األناجيل األربعة ؟:
• كاف ىناؾ خالفاً كبَتاً بُت العلماء لتحديد نوعية األناجيل ك عماؿ أدبية.

• أنواع األناجيل )ٔ :أناجيل الطفولة )ٕ ,أناجيل روا ية )ٖ ,أناجيل األقواؿ.
• األناجيل ىي :وثا ق ربتوي على روايات خاصة باؼبسيح كانت متداولة بُت الناس بعد صعوده.
• األناجيل األربعة القانونية ىي أقدـ الوثا ق الباقية لنا اليت ربكي عن حياة اؼبسيح على األرض.
• ىذه األناجيل األربعة قد تكوف األقدـ ولكنها ليست األصح.
• ىناؾ أي اً بعض األناجيل األبوكريفا اليت ت اىي األناجيل األربعة ُب القدـ وردبا تكوف أقدـ.
• كبن ال مبلغ صبيأ الكتابات اليت ربكي عن أقواؿ وتعاليم ومع زات اؼبسيح.

www.alta3b.wordpress.com

]38[ .....

 Luk 1:1-4إذ كاف كثَتوف قد أخذوا بتأليف قصة ُب األمور اؼبتيقنة عندنا ٕ كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينُت وخداما
للكلمة ٖ رأيك أنا أيضا إذ قد تت عك كل شيء من األول بتدقيق أن أكتب على التوايل إليغ أيها العزيز ثاوفيلس ٗ لتعرؼ صحة
الكالـ الذي علمت بو.
• األناجيل األربعة ليست وثا ق تارىبية حبتو ,بل ُب بعض األحياف ,التاريخ يزور من أجل اإليباف !
۞ عن من تتحدث األناجيل:
يسوع  -عيسى  -يشوا  -إيسوس  -جيسو  -يسوس
(الفاندايك) كتاب ميالد يسوع اؼبسيح ابن داود ابن إبراىيم.

(الشريف) ىذا س ل نسب عيسى اؼبسيح ابن داود ابن إبراىيم.
Complete Jewish Bible: Yeshua the Messiah
The Bishops’ New Testament: Iesus Christ
The Tyndale New Testament: Iesus Christ
Luther 1545 German Bible: Jesu Christi

The Indonesian Terjemahan Baru: Yesus Kristus
Vulgate Latin Bible: Iesu Christi

Greek New Testament Majority Text: εζνῦ ξηζηνῦ
Mathew 1:1 Sinaiticus

يسوع  -عيسى  -يشوا  -إيسوس  -جيسو  -يسوس
• اسم عيسى عليو السالـ بلغة سامية ال يبكن ربويلها للغة التينية بدوف أف تفقد النطق السليم.
• اسم اؼبسيح عليو السالـ ال يُكتب كامالً ُب اؼبخطوطات اليونانية القديبة.
• اسم اؼبسيح عليو السالـ ُـبتلف عليو بُت ترصبات العهد اعبديد.
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ِِ
الرس ِل وآتَػيػنَا ِعيسى ابن مريم الْبػيػنَ ِ
ِ
ِ
ات َوأَي ْدنَاهُ بُِر ِ
وح الْ ُق ُد ِس أَفَ ُكل َما َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
وؿ ِدبَا الَ
اب َوقَػفْيػنَا من بػَ ْعده بِ ُّ ُ َ ْ
وسى الْكتَ َ
َ ْ َ ََْ َ َ
{ َولَ َق ْد آتَػْيػنَا ُم َ
استَ ْكبَػ ْرًُْب فَػ َف ِريقاً َكذبْػتُ ْم َوفَ ِريقاً تَػ ْقتُػلُو َف} [البقرة ]ٛٚ :
تَػ ْه َوى أَن ُف ُس ُك ُم ْ
ِ
ِ
{قُولُواْ آمنا بِاللّ ِو وما أُن ِزَؿ إِلَيػنَا وما أُن ِزَؿ إِ َىل إِبػر ِاى ِ ِ
يسى وَما أ ِ
اط وَما أ ِ
ُوٌبَ النبِيُّو َف ِمن
يل َوإِ ْس َح َ
وب َو ْ
اؽ َويػَ ْع ُق َ
ُوٌبَ ُم َ
ْ ََ
ََ
َ
وسى َوع َ َ
األسبَ َ
َْ َ
يم َوإ ْظبَاع َ
ِ
ٍ
ِ
َحد مْنػ ُه ْم َوَْكب ُن لَوُ ُم ْسل ُمو َف} [البقرة ]ٖٔٙ :
رهب ْم الَ نػُ َفر ُؽ بػَ ْ َ
ُت أ َ
ت الْمب ِ َكةُ يا مرمي إِف اللّو يػبشر ِؾ بِ َكلِم ٍة مْنو اسمو الْم ِس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم َوِجيهاً ُِب ُّ
ُت} [آؿ
الدنْػيَا َواآلخَرةِ َوم َن الْ ُم َقربِ َ
َ َ ْ َُ
َ ُ ُُْ َ ُ
يح ع َ
{إ ْذ قَالَ َ
َ َُ ُ
عمراف ]ٗ٘ :
ِ
ِ
غ ِمن اللّ ِو َشيئاً إِ ْف أَراد أَف يػهلِ َ ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوأُموُ َوَمن ُِب األ َْر ِ
ض
َ َ ُْ
ْ
ين قَآلُواْ إِف اللّوَ ُى َو ال َْمس ُ
غ الْ َمس َ
يح ابْ ُن َم ْريَ َم قُ ْل فَ َمن يبَْل ُ َ
{ل َق ْد َك َفَر الذ َ
صبيعاً ولِلّ ِو م ْلغ السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما َىبْلُ ُق َما يَ َشاءُ َواللّوُ َعلَى ُكل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} [اؼبا دة ]ٔٚ :
َ َ ُ ُ ََ
ٍ ِ
{وج َع ْلنَا ابْ َن َم ْريَم وأُموُ آيةً وآويْػنَ ُ ِ
ات قَػرا ٍر وَمعِ ٍ
ُت} [اؼبؤمنوف ]٘ٓ :
ََ
انبَا إ َىل َربْػ َوة ذَ َ َ
ََ َ ََ
۞ اإلنجيل بين اإلسالم والمسيحية:

• فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد ,دار الثقافة  -صػ[ ٚٙىذا األمر يختلف عما يقولو اإلسالم من أن اإلنجيل نزل على
يسوع أو (عيسى) بلغة القرآن ,فاؼبسئوؿ األوؿ عن كتابة ىذا الكتاب الذي نسميو العهد اعبديد ليس يسوع بل المسيحيين ,سواء

من اعبيل األوؿ أو من اعبيل الثام من التالميذ .وىذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً كاف ؿبفو اً ُب اللوح ا فوظ ,ولكنو كتاب نشأ في وسط

الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها].

ِ
{نػَزَؿ علَي َ ِ
ِ ِ
يل} [آؿ عمراف ]ٖ :
اب بِ ْ
ُت يَ َديْو َوأ َ
ودقاً ل َما بػَ ْ َ
َْ
اغبَق ُم َ
غ الْكتَ َ
َنز َل التد َّْوَرا َة َواإلنج َ
نجيل فِ ِيو ى ًدى ونُور ومودقاً لما بػُت ي َدي ِو ِمن التػوراةِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ودقاً ل َما بػَ ْ َ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ُم َ
ُت يَ َديْو م َن التػ ْوَراة َوآتَد ْيدنَاهُ ا ِإل َ ُ َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
{ َوقَػفْيػنَا َعلَى آثَارىم ب َع َ
ِ
ِ
ُت} [اؼبا دة ]ٗٙ :
َوُى ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل ُمتق َ
۞ كت ة األناجيل:
• ال نستطيأ معرفة الكاتب من خالؿ الكتاب نفسو.
ٔ .الكتاب نفسو ال وبتوي على اسم الكاتب.
ٕ .الكتاب مكتوب بويغة الغا ب.
• الكتبة ال يبكن أف يكونوا تالميذ اؼبسيح.
۞ وحي األناجيل:
• ال يوجد أي دليل داخلي ما ياً على أف األناجيل مكتوبة بوحي.
• حىت نستطيأ إثبات وحي األناجيل هبب أف نتعرؼ على الكتبة ونثبت ؽبم عالقة مأ اهلل.
• مب أف كتبة األناجيل ؾبهولُت ,فلن نستطيأ أبداً أف نثبت وحي األناجيل.
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۞ مصادر األناجيل:
• صبيأ موادر األناجيل ؾبهولة.
• ال نعرؼ ما ياً من أين استقى كتبة األناجيل معلوماهتم.
• صبيأ علماء اؼبسيحية يقولوف أف التقليد الشفهي ىو اؼبودر الر يسي.
• أي روايات شفهية منقولة بُت الناس عمل األزمنة عن اؼبسيح.
• ُب العات القدمي ت يكن ىناؾ أي دواب لنقل الروايات شفاىة.
• ال ذلغ ال ن من أف ىذه الروايات قد ًب تغيَتىا عمل الزمن.
• بل أف األدلة تشَت إىل أف ىذه الروايات فعالً قد تغَتت من واقأ التناق ات بُت األناجيل.
۞ المشكلة اإلزائية:

إلقبيلي مىت ولوقا ,وقد صرح هبذا تادرس يعقوب مالطي فقاؿ [ٔ][ :اإلقبيل حبسب مرقس البشَت :إن كان ىكا
إقبيل مرقس كاف مودراً
ّ

السفر يعت ر األساس إلنجيلي متّى ولوقا ,لكن لو طابعو اػباص بو ].أريد أف أدأ اؼبزيد من اؼبراجأ اليت تقوؿ ب ف إقبيل مرقس كاف من
إقبيلي مىت ولوقا ألنٍت سنبٍت على ىذا األساس أشياء خطَتة جداً.
موادر ّ
[ٕ]

ُب دائرة المعارف الكتابية

قبد اآلٌب[ :وبالنسبة للعهد اعبديد فإن الرأي الغالب ىو إنجيل مرقس كان أحد المراجع الرئيسية

إلنجيلى متى ولوقا  ,فيمكن استكشاؼ مدى استخداـ مىت ولوقا إلقبيل مرقس ,حيث قد وصلت إلينا األناجيل الثالثة].

ُب التفسَت اغبديث للكتاب اؼبقدس[ٖ] لػ آالن كول قبد نقاشاً را عاً حوؿ األناجيل اإلزا ية[ :ويبكننا أف نقوؿ حقاً "من باب الوصف
اؼبطلق" إف ىناؾ جزءاً دخماً مشًتكاً بُت إقبيل مرقس وإقبيلي مىت ولوقا ,وإف كاف ىذاف وبتوياف على إدافات متنوعة خاصة هبما .ومن
اؼبعتاد التعبَت عن ىذا اغبل ؼبشكلة التوافق بالرموز شبو اعبملية باستخداـ الرمز " "Qللداللة على الكلمة األؼبانية  Quelleأو اؼبودر)
ترمز إىل اؼبادة اليت ليست ُب إقبيل مرقس واؼبشًتكة بُت إقبيلي مىت ولوقا ,واستخداـ الرمز " "Lلتشَت إىل اؼبادة ذات األنبية الطبية أو
األفبية ,واؼبتميز هبا إقبيل لوقا ,والرمز " "Mللمادة ذات األنبية اليهودية واليت يتميز هبا إقبيل مىت .وبالطبأ فإف مثل ىذه الرموز اعبملية أو
َتىا من الرموز اؼبتماثلة ُب اإلمكاف أف نزيدىا بغَت حدود ,ومن ىنا يبكن أف يكوف لدينا " "L" "L2ار ومأ ذلغ فإنو وبسن أف نتذكر
أننا بعد أف قلنا كل ىذا ,ف ننا ما نزاؿ ُب ؿباولتنا لوصف الودأ الراىن لكل إقبيل ُب مواجهة األناجيل األخرى ,وت نشرح بعد كيف
تكونت األناجيل ,كما ت نستطأ بعد أف نملىن على أف ىذه الرموز اعبملية كانت ُب الواقأ تعبَتاً دا ما عن الوثا ق اؼبكتوبة القديبة أو حىت
أما كانت منذ ذلغ اغبُت تعبَتاً عن ؾبموعات من التقليد الشفهي ,واليت كاف ؽبا وجودىا اؼبستقل على كبو ما .وأحياناً نسيت الكنيسة
اؼبسحية كل ىذا ُب مرة ضباسها للتحليل ,وسلمت فق بوحة بعض اؼبستندات دوف سواىا بل أما ازبذت لنفسها شكالً ؿبدداً
مستقالً من األدب الديٍت].

ٍب يكمل النقاش ويقوؿ[ :وكاف حتماً أف يب ي العلماء إىل مدى أبعد على الطريق ُب ؿباولو لتحديد التواريخ اؼبتعلقة بكتابة األناجيل.
إف لدينا قدراً دئيال من التقاليد اإلدافية خارج نطاؽ الكتاب اؼبقدس اؼبشكوؾ ُب قيمتها ,واليت سنتناوؽبا بوفة خاصة من حيث
عالقتها بإقبيل مرقس .ويكفينا أف نقوؿ ىنا إف التشيأ ؽبذه التقاليد اػبارجة عن الكتاب اؼبقدس قد أدت بالكنيسة الرومانية وبعض

 1تادرس يعقىب مهطي :تفسير إنجيم متى  -صـ17
 2دائرة انمعارف انكتابية :انمجهد انسادس ,حرف انكاف ,انكتاب انمقدس واننقد  -صـ321
 3آالن كىل :انتفسير انحديث نهكتاب انمقدس ,انعهد انجديد ,إنجيم مرقس  -صـ 23و 24
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علماء الملوتستانت إىل التمسغ ب ولوية إقبيل مىت ,أي أف الرأي القا ل ب نو أوؿ ما ُكتب من األناجيل ,وانو يعد مودراً أساسياً لغَته من
األناجيل وىذا يبكن أف هبعل إقبيل مىت متقدما ُب تارىبو ويوفر للقوؿ ب نو بقلم الرسوؿ الذي لو ىذا االسم .ومن الناحية األخرى ,فإف
أ لبية العلماء الملوتستانت يتمسكوف ب ولوية إقبيل مرقس أو على أقل تقدير نسخو منو ُمشَتين إىل أنو أقور األناجيل وأصرحها .وعلى
ىذا النحو فإمم يعتملوف إقبيل مرقس اؼبودر لكل من إقبيلي مىت ولوقا  ,وعلى الر م من أنو ليس ب ية وسيلو مودرىا الوحيد].

قبد أي اً ُب تفسَت وليام باركلي[ٗ] كالماً را عاً عن األناجيل اإلزا ية[ :تعتمل األناجيل الثالثة األوؿ ,مىت ومرقس ولوقا وحده واحدة وقد

أطلق عليها العلماء الكلمة االقبليزية  synopticوىي كلمة مشتقة من فعل يونام مركب يعٍت "يبكن اإلحاطة بو" ولقد ظبيت هبذا
االسم ؼبا فيها من تشابو كبَت هبعل من السهل دراستها معاً .ومن ىذه اجملموعة يعتمل إقبيل مرقس أكثرىا أنبية ,بل يذىب البعض إىل حد
القوؿ ب نو أىم كتاب ُب العات طراً ,إذ انو  -بشهادة اعبميأ  -أوؿ إقبيل كتب ,وؽبذا فهو أوؿ كتاب عن حياة يسوع وصل إلينا .قد ال
يعٍت ىذا أف مرقس كاف أوؿ شخص يكتب عن حياة يسوع فالبد أنو كانت ىناؾ ؿباوالت أولية سابقو ,ولكنو أصبح من اؼبؤكد أف ىذا
اإلقبيل ىو أقدـ إقبيل وصل إلينا].

ٍب قدـ بعض اغبسابات الريادة واستنتج ُب النهاية[٘][ :ىذه الدراسة اؼبقارنة جعلت الباحثُت يتمسكوف بالنظرية القا لة :إن متى ولوقا

كانا يستخدمان إنجيل مرقس مصدراً أساسياً لهما عند كتابة إنجيلهما].

ىذا الكالـ نفسو قالو بارت إيرمان ُب كتابو اؼباتأ العهد اعبديد[[ :]ٙاقًتح العلماء عمل السنوات العديد من النظريات غبل اؼبشكلة
اإلزا ية .الكثَت من النظريات ُب اية التعقيد و َت قابلة للتوديق بالكلية .كمقدمة ؽبذه اؼبشكلة ,كبن لسنا حباجة لنشغل أنفسنا بكل
ىذه اغبلوؿ .ولكن بدالً من ىذا سنركز على النظرية األكثر قبوالً لدى العلماء واألقل إشكاالً .ىذا التفسَت يدعى بػ "فردية اؼبوادر
األربعة" .وفقاً ؽبذه النظرية ,مرقس ىو أوؿ إقبيل ًب كتابتو .وًب استخدامو من قبل مىت ولوقا .ىذا باإلدافة إىل أف ىاذين اإلقبيلُت كاف
لديهما مرجأ آخر يرجعوف إليو يُدعى " "Qمن الكلمة األؼبانية ؼبودر " "Quelle"). "Qكاف مودر للقوص اؼبشًتكة بُت لوقا
ومىت واليت ال قبدىا ُب مرقس .عالوة على ذلغ ,كاف إلقبيل مىت مودر أو العديد من اؼبوادر اػباصة بو ,واليت أخذ منها القوص الغَت
موجودة ُب أي إقبيل آخر .العلماء صنفوا ىذا اؼبودر بػ " "Mواليت ترمز إىل موادر مىت اػباصة .أي اً إقبيل لوقا كاف لو مودر أو
العديد من اؼبوادر اػباصة بو ,واليت أخذ منها القوص اؼبروية عنده فق  ,وليس من الغريب أف يُطلق على ىذه اؼبوادر " "Lواليت ترمز
ؼبوادر لوقا اػباصة .وبالتايل وفقها ؽبذه الفردية ,ىناؾ أربعة موادر كامنة وراء األناجيل اإلزا ية :إقبيل مرقس "Q", "M" ,و ".]"L

 4ونياو باركهي :تفسير انعهد انجديد ,إنجيم مرقس  -صـ9
 5ونياو باركهي :تفسير انعهد انجديد ,إنجيم مرقس  -صـ11
6
Bart D. Ehrman: The New Testament, A Historical Introduction To The Early Christian Writings – Chapter 6 – Page
73 [Scholars have propounded a number of theories over the years to solve the Synoptic Problem. Many of the theories
are extraordinarily complex and entirely implausible. For an introduction to the problem, we do not need to concern
ourselves with all of these solutions. We will instead focus on the one that most scholars have come to accept as the
least problematic. This explanation is sometimes called the "four, source hypothesis." According to this hypothesis,
Mark was the first Gospel to be written. It was used by both Matthew and Luke. In addition, both of these other Gospels
had access to another source, called Q (from the German word for "source," Quelle). Q provided Matthew and Luke
with the stories that they have in common that are not, however, found in Mark. Moreover, Matthew had a source (or
group of sources) of his own, from which he drew stories found in neither of the other Gospels. Scholars have simply
labeled this source (or sources) M (for Matthew's special source). Likewise, Luke had a source (or group of sources) for
stories that he alone tells; not surprisingly, this is called L (Luke's special source). Hence, according to this hypothesis,
]four sources lie behind our three Synoptic Gospels: Mark, Q, M, and L (see figure 6.1).
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ٍب ودأ لنا بارت إيرماف صورة بسيطة من خالؽبا نفهم موادر األناجيل اإلزا ية:

۞ معمودية يسوع المسيح على يد المعمدان:
 Mar 1:9-11وُب تلغ األياـ جاء يسوع من النّػاصرة اليت ُب اعبليل ,وتعمد على يد يوحنا ُب مر األردف ٔٓ .ولما صعد يسوع من
الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزؿ عليو ك نو ضبامة ٔٔ .وقاؿ صوت من السماء :أنك ابني الح ديب ,بغ رديت)).

 Mat 3:13-17وجاء يسوع من اعبليل إىل األردف ليتعمد على يد يوحنا.

ٗٔ

فمانعو يوحنا وقاؿ لو :أنا أحتاج أف أتعمد على
ٔٙ

يدؾ ,فكيف ذبيء أنت إيل ؟)) ٘ٔ ف جابو يسوع :ليكن ىذا اآلف ,ألننا بو نػُػتمم مشيئة اهلل ))  .فوافقو يوحنا.
وخرج في الحال من الماء .وانفتحت السماوات لو ,فرأى روح اهلل يهب ك نو ضبامة وينزؿ عليو ٔٚ .وقاؿ صوت من السماء :ىكا
وتعمد يسوع

ىو ابني الح يب الذي بو رديت)).

 Luk 3:21-22وؼبا تعمد الشعب كلو ,تعمد يسوع أي ا .وبينما ىو يصلي انفتحك السماء,
صورة جسم ك نو ضبامة ,وجاء صوت من السماء يقوؿ :أنك ابني الح ديب بغ رديت)).

ٕٕ

وحل الروح القدس عليو ُب

۞ اعتراف بطرس بالمسيح:
ٍ Mar 8:27-30ب خرج يسوع وتالميذه إىل قرى قيورية فيلبس .وُب الطريق س ؿ تالميذه« :من يقوؿ الناس إم أنا؟»  ٕٛف جابوا:
«يوحنا اؼبعمداف وآخروف إيليا وآخروف واحد من األنبياء» ٕٜ .فقاؿ ؽبم« :وأنتم من تقولوف إم أنا؟» ف جاب بطرس« :أنك المسيح!»

ٖٓ فانتهرىم كي ال يقولوا ألحد عنو.

 Mat 16:13-16وؼبا جاء يسوع إىل نواحي قيورية فيلبس س ؿ تالميذه« :من يقوؿ الناس إم أنا ابن اإلنساف؟» ٗٔ فقالوا« :قوـ
يوحنا اؼبعمداف وآخروف إيليا وآخروف إرميا أو واحد من األنبياء» ٔ٘ .قاؿ ؽبم« :وأنتم من تقولوف إم أنا؟»  ٔٙف جاب ظبعاف بطرس:

«أنك ىو المسيح ابن اهلل الحي».
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 Luk 9:18-21وفيما ىو يولي على انفراد كاف التالميذ معو .فس ؽبم« :من تقوؿ اعبموع إم أنا؟»  ٜٔف جابوا« :يوحنا اؼبعمداف.
وآخروف إيليا .وآخروف إف نبيا من القدماء قاـ» ٕٓ .فقاؿ ؽبم« :وأنتم من تقولوف إم أنا؟» ف جاب بطرس« :مسيح اهلل» ٕٔ .فانتهرىم

وأوصى أف ال يقولوا ذلغ ألحد
۞ الناصرة ترف

يسوع:

 Mar 6:1-6وخرج من ىناؾ وجاء إىل بلده يتبعو تالميذه ٕ .وُب السبت أخذ يعلم ُب اجملمأ .فتع ب أكثر النػاس حُت ظبعوه
وقالوا :من أين لو ىذا؟ وما ىذه اغبكمة اؼبعطاة لو وىذه اؼبع زات اليت ذبري على يديو؟ ٖ أما ىو الن ار ابن مرمي ,وأخو يعقوب

ويوسي ويهوذا وظبعاف؟ أما أخواتو عندنا ىنا؟)) ورف وه ٗ .فقاؿ ؽبم يسوع :ال ن بال كرامة إال ُب وطنو وبُت أقربا و وأىل بيتو)).

٘

وتعكر على يسوع أن يصنع أية معجزة ىناك ,سوى أنو ودأ يديو على بعض اؼبردى فشفاىم ٙ .وكاف يتع ب من قلة إيباممٍ .ب سار
ُب القرى اجملاورة يعلم.
 Mat 13:54-58وعاد إىل بلده ,وأخذ يعلم ُب ؾبمعهم ,فتع بوا وتساءلوا :من أين لو ىذه اغبكمة وتلغ اؼبع زات؟ ٘٘ أما ىو
ابن الن ار؟ أمو تدعى مرمي ,وإخوتو يعقوب ويوسف وظبعاف ويهوذا؟

٘ٙ

أما صبيأ أخواتو عندنا؟ فمن أين لو كل ىذا؟))  ٘ٚورف وه.

فقاؿ ؽبم يسوع :ال نبػي بال كرامة إال ُب وطنو وبيتو)) ٘ٛ .وما صنع ىناك كثيرا من المعجزات لعدم إيمانهم بو.

 Luk 4:16-31وجاء يسوع إىل الناصرة حيث نش  ,ودخل اجملمأ يوـ السبت على عادتو ,وقاـ ليقرأ ٔٚ .فناولوه كتاب النبػي إشعيا,
فلما فتح الكتاب وجد اؼبكاف الذي ورد فيو:
وللعمياف بعودة البور إليهم ,ألحرر اؼبظلومُت

ٔٛ

ٜٔ

روح الرب علي ألنو مسحٍت ألبشر اؼبساكُت ,أرسلٍت ألنادي لألسرى باغبرية,

وأعلن الوقت الذي فيو يقبل الرب شعبو)).

ٕٓ

وأ لق يسوع الكتاب وأعاده إىل خادـ

اجملمأ وجلس .وكانت عيوف اغبػادريػن كلهم شاخوة إليو ٕٔ .ف خذ يقوؿ ؽبم :اليوـ سبت ىذه الكلمات اليت تلوهتا على مسامعكم)).

ٕٕ

فشهدوا لو كلهم ,وتع بوا من كالـ النعمة الذي ىبرج من فمو ,وقالوا :أما ىو ابن يوسف؟)) ٖٕ فقاؿ ؽبم يسوع :ستقولوف يل

ىذا اؼبثل :يا طبػيب إشف نفسغ :فاعمل ىنا ُب وطنغ ما ظبعنا أنغ عملتو ُب كفرناحوـ)) ٕٗ .وقاؿ ؽبم :اغبق أقوؿ لكم :ال يقبل
ن ُب وطنو.

ٕ٘

وحبق أقوؿ لكم :نعم ,كاف ُب إسرا يل كثَت من األرامل ُب زمن إيليا ,حُت توقف اؼبطر ثالث سنوات وستة أشهر,

فحدثت ؾباعة شديدة ُب البالد كلها ٕٙ ,وما أرسل اهلل إيليا إىل واحدة منهن ,بل أرسلو إىل أرملة ُب صرفة صيدا ٕٚ .وكاف ُب إسرا يل
كثَت من الملص ُب زمن النبػي أليشأ ,فما طهر اهلل أحدا منهم إال نعماف السوري)) ٕٛ .فلما ظبأ اغبادروف ُب اجملمأ ىذا الكالـ

كثَتا.

ٕٜ

فقاموا ,وأخرجوه إىل خارج اؼبدينة ,وجاؤوا بو إىل حافة اعببل الذي كانت مدينتهم مبنية عليو ليلقوه منها.

بينهم وم ى.

ٖٔ

ونزؿ إىل كفرناحوـ ,وىي مدينة ُب اعبليل ,وأخذ يعلم النّػاس ُب السبت.

۞ ىل نستطيع أن نثق في نص األناجيل ؟:
• ال نستطيأ أبداً أف نثق ُب ؿبتوى األناجيل األربعة.
ٔ .ال نعرؼ أي شيء عن موادر نص ىذه األناجيل ,ىل ىو صحيح أـ ال.
ٕ .ال نعرؼ كتبة األناجيل ,وال يوجد أدىن دليل أف األناجيل مكتوبة بوحي.
ٖ .الفارؽ الزمٍت بُت األحداث اغبقيقية وتدوين األناجيل كبَت.
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كلمة إنجيل بين اإلسالم والمسيحية
۞ اإلنجيل في اإلسالم:
ِ
ِ ِ
غ الْكِتَ ِ
يل ٖ) ِمن قَػْب ُل ُى ًدى
{ات ٔ) اللّوُ ال إِلَػوَ إِال ُى َو ْ
وـ ٕ) نػَزَؿ َعلَْي َ
ُت يَ َديْو َوأ َ
ودقاً ل َما بػَ ْ َ
اب با ْغبَق ُم َ
اغبَ ُّي الْ َقيُّ ُ
َ
َنز َل التد َّْوَراةَ َواإلنج َ
ِ ِ
ِ ِ
للن ِ
اب َش ِدي ٌد َواللّوُ َع ِز ٌيز ذُو انتِ َق ٍاـ ٗ)} [آؿ عمراف]ٗ - ٔ :
ين َك َفُرواْ بِآيَات اللّو َؽبُ ْم َع َذ ٌ
اس َوأ َ
َنزَؿ الْ ُف ْرقَا َف إف الذ َ
{ويػعلمو الْ ِكتاب و ِْ
ِ ِ
يل} [آؿ عمراف ]ٗٛ :
اغبك َ
ََُ ُ ُ َ َ َ
ْمةَ َوالتد َّْوَراةَ َواإلنج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب ِت ُربَ ُّ ِ ِ
يل إِال من بػَ ْعده أَفَالَ تَػ ْعقلُو َف} [آؿ عمراف ]ٙ٘ :
يم َوَما أُن ِزلَك الت َ
{يَا أ َْى َل الْكتَ َ
َّوراةُ َواإلنج ُ
آجو َف ُب إبْػَراى َ
ِ ِِ ِ
ت أَرجلِ ِهم مْنػهم أُمةٌ ُّم ْقتَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
و َدةٌ َوَكثِ ٌَت مْنػ ُه ْم َساء َما
يل َوَما أُن ِز َل إلَي ِهم ِّمن َّربِّ ِه ْم أل َكلُواْ من فَػ ْوقه ْم َومن َْرب ْ ُ
ُْ
{ َولَ ْو أَنػ ُه ْم أَقَ ُامواْ التد َّْوَراةَ َواإلنج َ
يػَ ْع َملُو َف} [اؼبا دة ]ٙٙ :
نجيل فِ ِيو ى ًدى ونُور ومودقاً لما بػُت ي َدي ِو ِمن التػوراةِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ودقاً ل َما بػَ ْ َ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ُم َ
ُت يَ َديْو م َن التػ ْوَراة َوآتَد ْيدنَاهُ ا ِإل َ ُ َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
{ َوقَػفْيػنَا َعلَى آثَارىم ب َع َ
ِ
ِ
ُت} [اؼبا دة ]ٗٙ :
َوُى ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل ُمتق َ
● كتاب :اإليباف بالكتب  -ت ليف الشيخ ؿبمد بن إبراىيم اغبمد

[اإلقبيل ىو الكتاب العظيم الذي أنزلو اهلل على عيسى عليو السالـ متمماً للتوراة ,ومؤيداً ؽبا ,وموافقاً ؽبا ُب أكثر األمور الشرعية ,يهدي

إىل الوراط اؼبستقيم ,ويبُت اغبق من الباطل ,ويدعو إىل عبادة اهلل وحده دوف من سواه .ىذا ىو اإلقبيل الذي أنزؿ على عيسى عليو

السالـ  .وبعد موت عيسى عليو السالـ دخل التحريف اإلقبيل فَػغَُت فيو ,وبدؿ ,وزيد فيو ,ونقص].
● كتاب :دعوة اغبق بُت اؼبسيحية و اإلسالـ  -القادي منوور حسُت عبد العزيز

[ ووادح من اآلية أنو قود هبا أف اهلل قد نزؿ القرآف كما نزؿ التوراة واإلقبيل من قبل  ,وتودح آية أخرى ُب سورة اؼبا دة أف الذي نزؿ
عليو اإلقبيل ىو اؼبسيح عليو السالـ فتقوؿ  :وقفينا على آثارىم بعيسي ابن مرمي مودقاً ؼبا بُت يديو من التوراة واتيناه اإلقبيل فيو ىدي
ونور ومودقا ؼبا بُت يديو من التوراة وىدي وموعظة للمتقُت )  ,وعلى ىذا فإيباف اؼبسلمُت عن اإلقبيل أنو وحي اهلل اؼبنزؿ علي اؼبسيح
عليو السالـ لفظاً ومعٍت  ,وقد يبدو ىذا ريباً للمسيحيُت  ,إذ ليس بُت أيديهم ذلغ اإلقبيل الذي ىو وحي اهلل لفظاً ومعٌت للمسيح
عليو السالـ  ,ولكن ىذا ىو إيباف اؼبسلمُت على أي حاؿ وىذا اإليباف ال ينفي الوحي عن كالـ اؼبسيح الذي ال يكوف من اإلقبيل ُب
اعتبار اؼبسلمُت  ,ويكوف مثل ىذا الكالـ وحي اهلل للمسيح ولكن ينقلو لنا اؼبسيح بلفظو ىو ويكوف اؼبعٍت وحده من عند اهلل  ,سباماً كما
ىو اغباؿ بالنسبة إليباف اؼبسلمُت دبحمد عليو السالـ  .ولكن  ,ىل ىو ريب حقاً عن اؼبسيحية ىذا اإلقبيل الذي يؤمن بو اؼبسلموف
ىل من اػبط أف يقاؿ أنو كاف ىناؾ إقبيل للمسيح عليو السالـ موحي بو لفظاً ومعٍت من اهلل  ,وىل يقوـ عدـ وجود ىذا اإلقبيل متداوالً
بُت اؼبسيحيُت اليوـ دليالً على أنو ت يكن موجوداً ُب يوـ من األياـ].

● فتاوى اإلسالـ سؤاؿ وجواب  -بإشراؼ  :الشيخ ؿبمد صاحل اؼبن د http://www.islam-qa.com/ar/ref/47516

[سؤاؿ رقم  -ٗٚ٘ٔٙاألنا جيل اؼبوجودة اليوـ كتبت بعد عيسى عليو السالـ وقأ فيها ربريف كثَت من اؼبعروؼ لدينا كبن اؼبسلمُت أف
اهلل تعاىل أنزؿ اإلقبيل على نبيو عيسى عليو السالـ ,ولكن حينما درست بعض األشياء عن اؼبسيحية  ,أخملوم أف اإلقبيل ت ي ت بو
اؼبسيح وإمبا كتب على يد تالميذ اؼبسيح بعد صلبو أو بعد أف رفعو اهلل إليو كما ُب القرآف ) .فكيف يبكننا اعبمأ بُت القولُت ؟.
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اغبمد هلل ليس بُت القولُت اختالؼ أو تناقض ,حبمد اهلل ,حىت كبتاج إىل السؤاؿ عن اعبمأ بينهما ,وإمبا سبب اإلشكاؿ على السا ل أنو
خل بُت أمرين هبب اإليباف هبما ,وكالنبا حق ,حبمد اهلل :أما األمر األوؿ فهو اإلقبيل اؼبنزؿ من رب العاؼبُت ,على ن اهلل عيسى ,عليو
السالـ؛ واإليباف ب ف اهلل تعاىل أنزؿ على نبيو عيسى كتابا ,وأف اسم ىذا الكتاب اإلقبيل ,ىو من أصوؿ اإليباف وأركانو اليت هبب اإليباف
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
هبا؛ قاؿ تعاىل :آمن الرس ُ ِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِو َوقَالُوا َِظب ْعنَا
وؿ دبَا أُنْ ِزَؿ إِلَْيو م ْن َربو َوالْ ُم ْؤمنُو َف ُكلٌّ َآم َن بِاللو َوَمال َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو ال نػُ َفر ُؽ بػَ ْ َ
ُت أ َ
ََ ُ
ِ
غ الْ َموَتُ ) البقرة ,ٕٛ٘/وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم ,عبمليل ؼبا س لو عن اإليبافُ ,ب حديثو اؼبعروؼ :اإليباف
غ َربػنَا َوإِلَْي َ
َوأَطَ ْعنَا ُ ْفَرانَ َ
أف تؤمن باهلل ومال كتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر ,وأف تؤمن بالقدر خَته وشره ) متفق عليو كما أف الكفر بذلغ أو الشغ فيو ,دالؿ و
اب ال ِذي نػَزَؿ َعلَى رسولِِو والْ ِكتَ ِ
كفر باهلل تعاىل ,قاؿ تعاىل :يا أَيػُّها ال ِذين آمنُوا ِآمنُوا بِالل ِو ورسولِِو والْكِتَ ِ
اب ال ِذي أَنْػَزَؿ ِم ْن قَػْب ُل َوَم ْن
َ َ
َ َ
َُ َ
ََ ُ َ
اآلخ ِر فَػ َقد دل دالال بعِيداً ) النساء ٖٔٙ/وقاؿ تعاىل :إِف ال ِذين ي ْك ُفرو َف بِالل ِو ورسلِوِ
ي ْك ُفر بِالل ِو ومال ِ َكتِ ِو وُكتبِ ِو ورسلِ ِو والْيػوِـ ِ
َُ ُ
َ َ َ
ََ
َ ُ َُ ُ َ َ ْ
َ ْ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َونَ ْك ُفُر ببَػ ْع ٍ
ُت اللو َوُر ُسلو َويػَ ُقولُو َف نػُ ْؤم ُن ببَػ ْع ٍ
غ ُى ُم الْ َكافُرو َف َح ّقاً
ض َويُِر ُ
َويُِر ُ
غ َسبيالً أُولَئ َ
ُت ذَل َ
يدو َف أَ ْف يػَتخ ُذوا بػَ ْ َ
يدو َف أَ ْف يػُ َفرقُوا بػَ ْ َ
ِ ِ
ين َع َذاباً ُم ِهيناً ) النساء ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ/وأما األمر الثام فهو اإلقبيل ,أو بتعبَت أدؽ األناجيل اليت توجد ُب أيدي النوارى
َوأ َْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
اليوـ؛ فمأ أف من أصوؿ إيباننا اإليباف باإلقبيل الذي أنزؿ على عيسى ,فإننا نؤمن كذلغ ب نو ت يعد بُت أيدي الناس كتاب كما أنزلو
اهلل  ,ال اإلقبيل ,وال َته ,إال القرآف .بل إف النوارى أنفسهم ال يدعوف أف الكتب اليت بُت أيديهم منزلة ىكذا من عند اهلل ,بل وال
يدعوف أف اؼبسيح عليو السالـ ىو الذي كتبها ,أو أما ,على األقل كتبت ُب زمانو].

۞ اإلنجيل في المسيحية:

● فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد ,دار الثقافة  -صػ[ ٚٙىذا األمر ىبتلف عما يقولو اإلسالـ من أف اإلقبيل نزؿ على يسوع

أو عيسى) بلغة القرآف ,فاؼبسئوؿ األوؿ عن كتابة ىذا الكتاب الذي نسميو العهد اعبديد ليس يسوع بل اؼبسيحيُت ,سواء من اعبيل
األوؿ أو من اعبيل الثام من التالميذ .وىذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً كاف ؿبفو اً ُب اللوح ا فوظ ,ولكنو كتاب نش ُب وس الكنيسة
وبواسطتها ومن أجلها].
● األب جاؾ ماسوف اليسوعي :إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح  -صػٖٔ [يسوع نفسو لم يكتب شيئاً .ما عدا
مرة واحدة كتب فيها على الًتاب !]

۞ استخدام كلمة إنجيل (λιον

) في األناجيل األربعة:

• ترصبة الرىباف اليسوعيُت ال تستخدـ كلمة “إقبيل” ُ )ε αγγειηνλب نص األناجيل األربعة.
• كلمة “إقبيل” َ )ε αγγειηνλت موجودة ُب نص إقبيل لوقا ويوحنا بالكامل !

● الموسوعة الكنيسة لتفسير العهد الجديد ,شرح لكل آية ,اعبزء األوؿ ,بشارٌب مىت ومرقس  -صػ[ ٛما ىو اإلقبيل ؟ كلمة إقبيل
كلمة يونانية ,معناىا :بشارة أو أخبار سارة مفرحة].

● القس فهيم عزيز :المدخل إلى العهد الجديد ,دار الثقافة  -صػ[ ٚٚفما ىو اؼبقوود باإلقبيل ؟ لقد ارتب ىذا االسم اإلقبيل)
بكتاب ,أي أنو اسم الكتاب الذي يذكر قوة ؾبيء وحياة وأعماؿ وموت وقيامة يسوع اؼبسيح ,فحينما يذكر اسم اإلقبيل يت و التفكَت
مباشرة ,إما إىل أحد الكتب األربعة :مىت ,مرقس ,لوقا ,يوحنا ,أو إىل الكتاب الذي نسميو العهد اعبديد .ولكن ىذا اؼبعٌت هر ُب عور
مت خر عن العور الذي كتب فيو العهد اعبديد ,أي منذ أف قاؿ جاسنت مارثر ألف الرسل ُب ذكرياهتم اليت كتبوىا اليت تسمى األناجيل
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 فهناؾ يت ح أف اإلقبيل ال يعٍت كتاب بل يعٍت, لكن ىذا اؼبعٌت ت يرد ُب كتاب العهد اعبديد نفسو.)سلمونا ما تسلموه ىم أنفسهم

].عمل

 [ومن الناحية األخرى فإف كتاب الديداكيٕٚ صػ-  األناجيل واألعماؿ, مقدمات أسفار الكتاب المقدس:● القس ردا عديل
كتاب تعليم الرسل الذي يعتمل من أقدـ الكتب اؼبسيحية على اإلطالؽ) يستخدـ كلمة اإلقبيل لكي يشَت إىل أقواؿ وأفعاؿ الرب
 صلوا كما أمركم الرب ُب إقبيلو) و ليعاتب أحدكم اآلخر بسكينة وسالـ دوف ب كما: وعلى سبيل اؼبثاؿ يقوؿ الديداكي.يسوع

])ٗ :ٔ٘ ,ٖ :ٛ )يقوؿ اإلقبيل

The Didache 8.2: Nor should you pray like the hypocrites. Instead, “pray like this,”
just as the Lord commanded in his Gospel. κεδὲ πξνζεύρεζϑε ὡο νἱ ὑπνθξηηαί, ἀιι’
ὡο ἐθέιεπζελ ὁ Κύξηνο ἐλ ηῷ ε αγγειίῳ α ηνῦ.

The Didache 15.3: Furthermore, correct one another, not in anger but in peace, as
you find in the Gospel; and if anyone wrongs his neighbor, let no one speak to him,
nor let him hear a word from you, until he repents. ιέγρεηε δὲ ἀιιήινπο κὴ ἐλ ὀξγῇ,
ἀιι’ ἐλ εἰξήλῃ, ὡο ἔρεηε ἐλ ηῷ ε αγγειίῳ· θαὶ παληὶ ἀζηνρνῦληη θαηὰ ηνῦ ἑηέξνπ
κεδεὶο ιαιείηω κεδὲ παξ’ ὑκῶλ ἀθνπέηω ἕωο νὗ κεηαλνήζῃ.
G2098 ε αγγειηνλ euaggelion yoo-ang-ghel’-ee-on [From the same as G2097; a good
message, that is, the gospel: – gospel.]
G2097 ε αγγειηδω euaggelizo yoo-ang-ghel-id’-zo [From G2095 and G32; to
announce good news (“evangelize”) especially the gospel: – declare, bring (declare,
show) glad (good) tidings, preach the gospel.]
G2095 ε eu yoo [Neuter of a primary word ε ο eus (good); (adverbially) well: – good,
well done.]
G32 ἀγγεινο aggelos ang’-el-os [From ἀγγειιω aggello (probably derived from G71;
compare G34; to bring tidings); a messenger; especially an “angel”; by implication a
pastor: – angel, messenger.]
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أالف كوؿ :التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد ,إقبيل مرقس  -صػٖٔ [كما أف اؼبعٌت اغبقيقي ؽبذا اؼبوطلح َت

وادح ,ىل ىو األخبار السارة  )Good tidingأو ىو أخبار عن اهلل ].)Tidings about God
كلمة “إنجيل” (λιον

) عند متى:

وؼ ُكل ْ ِ
ِِ
شارةِ الْملَ ُك ِ
د ْع ٍ
ِِ
ف ُِب الش ْع ِ
وت َويَ ْش ِفي ُكل َمَر ٍ
ب.
وع يَطُ ُ
ض َوُكل َ
َ Mat 4:23وَكا َف يَ ُس ُ
اعبَل ِيل يػُ َعل ُم ُِب َؾبَامع ِه ْم َويَ ْك ِرُز ب َ َ َ
ِِ
شارةِ الْملَ ُك ِ
د ْع ٍ
ِِ
وت َويَ ْش ِفي ُكل َمَر ٍ
ف ُِب
َ Mat 9:35وَكا َف يَ ُسوعُ يَطُ ُ
ض َوُكل ُ
وؼ الْ ُم ُد َف ُكل َها َوالْ ُقَرى يػُ َعل ُم ُِب َؾبَامع َها َويَ ْك ِرُز ب َ َ َ
الش ْع ِ
ب.
شارةِ الْملَ ُك ِ
ِِ
وت َى ِذهِ ُِب ُكل الْ َم ْس ُكونَِة َش َه َادةً ِعبَ ِمي ِأ األ َُم ِمٍُ .ب يٌَِْب الْ ُمنْتَػ َهى.
َ Mat 24:14ويُ ْك َرُز ب َ َ َ
وؿ لَ ُك ْمَ :ح ْيثُ َما يُ ْك َرْز بِ َه َكا ا ِإلنْ ِج ِ
يل ُِب ُكل الْ َعا َِت ُىبْبَػ ْر أَيْ اً ِدبَا فَػ َعلَْتوُ َى ِذهِ تَ ْذ َكاراً َؽبَا».
 Mat 26:13اَ ْغبَق أَقُ ُ
) عند مرقس:
كلمة “إنجيل” (λιον
 Mar 1:1بَ ْدءُ إِنْ ِج ِ
يح ابْ ِن الل ِو:
وع الْ َم ِس ِ
يل يَ ُس َ
 Mar 1:14وبػعد ما أُسلِم يوحنا جاء يسوع إِ َىل ْ ِ
شارةِ ملَ ُك ِ
وت اللَّ ِو
ََْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
اعبَل ِيل يَ ْك ِرُز بِِ َ َ َ
وؿ« :قَ ْد َكمل الزما ُف واقْػتػرب ملَ ُكوت الل ِو فَػتوبوا و ِ
آمنُوا بِا ِإلنْ ِج ِ
يل».
َ Mar 1:15ويػَ ُق ُ
َ َ َ َ ََ َ َ ُ
ُُ َ
·Mar 1:15 θαη ιεγωλ ὅηη πεπιεξωηαη ὁ θαηξνο θαη ἤγγηθελ βαζηιεηα ηνῦ ενῦ
κεηαλνε ηε κ ι πιστ υ τ ν τ
λι .
 Mar 8:35فَِإف من أَراد أَ ْف ُىبلص نػَ ْفسو يػهلِ ُكها ومن يػهلِغ نػَ ْفسو ِمن أ ِ ِ
َج ِل ا ِإلنْ ِج ِ
و َها.
َجلي َوم ْن أ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُْ َ ََ ْ ُْ ُ َ ُ ْ ْ
يل فَػ ُه َو ُىبَل ُ
ٍ
وعْ « :
اغبَق أَقُ ُ
َخ َوات أ َْو أَباً أ َْو أ ُّماً أَ ِو ْامَرأَةً أ َْو أ َْوالَداً أ َْو ُح ُقوالً
اب يَ ُس ُ
َح ٌد تَػَرَؾ بػَْيتاً أ َْو إِ ْخ َوًة أ َْو أ َ
 Mar 10:29فََ َج َ
س أَ
وؿ لَ ُك ْم لَْي َ
أل ِ
َج ِل ا ِإلنْ ِج ِ
يل
َجلي َوأل ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ Mar 13:10ويػَْنبَغي أَ ْف يُكَْرَز أَوالً باإلنْج ِ
يل ُب َصبي ِأ األ َُمم.
وؿ لَ ُك ْمَ :حْيثُ َما يُكَْرْز بِ َه َكا ا ِإلنْ ِج ِ
يل ُِب ُكل الْ َعا َِت ُىبْبَػ ْر أَيْ اً ِدبَا فَػ َعلَْتوُ َى ِذهِ تَ ْذ َكاراً َؽبَا».
 Mar 14:9اَ ْغبَق أَقُ ُ
َصبَ َأ َوا ْك ِرُزوا بِا ِإلنْ ِج ِ
يل لِلْ َخلِي َق ِة ُكل َها.
َ Mar 16:15وقَ َ
اؿ َؽبُ ُم« :ا ْذ َىبُوا إِ َىل الْ َعا َِت أ ْ
Black, A. (1995). Mark. The College Press NIV commentary (Mk 1:15). Joplin,
Mo.: College Press Pub. Co. [Jesus’ gospel centers on the coming of the kingdom of

God. […] Whether in this instance one chooses “The kingdom is near” or “The
kingdom has come near,” there is ongoing debate concerning Jesus’ overall teachings
concerning the nature and the arrival of the kingdom of God. ٗٚThe phrase “kingdom
of God” (or Matthew’s equivalent, “kingdom of heaven”) is not defined in the Gospels
and so our understanding must be developed from careful examination of every detail
]in Jesus’ statements about it.
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۞ اإلنجيل واألناجيل عند المسيحيين:

● الدكتور موريس تاودروس :المدخل إلى العهد الجديد  -صػٖٔ [على أف عبارة حسب مىت) أو حسب مرقس) قد أسيء فهمها

وأسيئت ترصبتها إىل اللغات األخرى ,فهي كثَتاً ما تًتجم خط ك ما تشَت إىل حالة اؼب اؼ واؼب اؼ إليو ,فيقاؿ إقبيل مىت) و إقبيل
مرقس) .وىذه الًتصبة قد تعٍت أف ىناؾ أكثر من إقبيل ,بينما أنو ليس لدينا َت إقبيل واحد كتب عنو أكثر من شخص .أما الًتصبة
الدقيقة لعنواف البشارة فهي يبكن أف تكوف على النحو التايل :اإلقبيل حسب مىت) أو اإلقبيل ؼبىت) .وىذه الًتصبة تعٍت أف لدينا إقبيالً

واحداً فق وإف كاف قد كتب عنو كما قلنا  -أكثر من شخص].

● موريس تاودروس :المدخل إلى العهد الجديد  -صػ ٘ٔ [إف القديس مرقس ُب ست مرات من اؼبرات الثمانية اليت استعملت فيها

كلمة اإلقبيل ,يستعمل كلمة "اإلقبيل" فق كما لو كانت تشَت إىل أمر معروؼ جداً].

● اؼبهندس رياض يوسف داود :مدخل إلى النقد الكتابي  -صػ ٖٖ [نرى أف ىناؾ قاظباً مشًتكاً بُت األناجيل الثالثة اؼبسماة بػ اإلزا ية
مرقس  -مىت  -لوقا) .فهل ىناؾ كتاب يسبق اإلزا ية ؟ ىل ىناؾ إقبيل دبثابة األصل أـ ىناؾ عدة أناجيل ت تولنا بل أثرت ُب تكوين

اإلزا ية ؟]

Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus – Page 24 [One of these earlier accounts may have
been the source that scholars have designated Q, which was probably a written
account, principally of Jesus's sayings, used by both Luke and Matthew for many of
]their distinctive teachings of Jesus.
۞ ما ىي األناجيل األربعة ؟:
• كاف ىناؾ خالفاً كبَتاً بُت العلماء لتحديد نوعية األناجيل ك عماؿ أدبية.
• أنواع األناجيل )ٔ :أناجيل الطفولة )ٕ ,أناجيل روا ية )ٖ ,أناجيل األقواؿ.
• األناجيل ىي :وثا ق ربتوي على روايات خاصة باؼبسيح كانت متداولة بُت الناس بعد صعوده.
• األناجيل األربعة القانونية ىي أقدـ الوثا ق الباقية لنا اليت ربكي عن حياة اؼبسيح على األرض.
• ىذه األناجيل األربعة قد تكوف األقدـ ولكنها ليست األصح.
• ىناؾ أي اً بعض األناجيل األبوكريفا اليت ت اىي األناجيل األربعة ُب القدـ وردبا تكوف أقدـ.
• كبن ال مبلغ صبيأ الكتابات اليت ربكي عن أقواؿ وتعاليم ومع زات اؼبسيح.
 Luk 1:1-4إذ كاف كثَتوف قد أخذوا بت ليف قوة ُب األمور اؼبتيقنة عندنا ٕ كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينُت وخداما
للكلمة ٖ رأيت أنا أي ا إذ قد تتبعت كل شيء من األوؿ بتدقيق أف أكتب على التوايل إليغ أيها العزيز ثاوفيلس ٗ لتعرؼ صحة الكالـ

الذي علمت بو.
• األناجيل األربعة ليست وثا ق تارىبية حبتو ,بل ُب بعض األحياف ,التاريخ يزور من أجل اإليباف !
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• األب جاؾ ماسوف اليسوعي :إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح  -صػٓٔ [ؾبرد استخداـ اإلقبيليُت ُب كتبهم
األسلوب القووي ,هبعل القارئ يقوؿ ُب قرارة نفسو :ما داـ اإلقبيليُت قد كتبوا ىذا الكالـ .فهذا يعٍت أف األمور جرت كما كتبوا

عنها) .لكن ىذا االنطباع سرعاف ما يوطدـ دبا بينهم من تناق ات .حاوؿ ما شئت التوفيق بينهم ,فهناك عدة حاالت ي قى فيها

التوفيق أمراً مستحيالً].

۞ العناوين المنسوبة لألناجيل:

● الدكتور موريس تاودروس :المدخل إلى العهد الجديد  -صػٖٔ [وترجأ ىذه العناوين إىل عهد قدمي ,وإف كاف يبدو أف ىذه

التسمية قد ودعها النُساخ وت تكن كذلغ منذ البداية].

العقائد المسيحية غير الكتابية وبيان حكم اإلسالم
العقيدة األرثودكسية حول الثالوث والتجسد
استخدام مصطلحات غير كتابية
● األب ؼ .سػػي .صػػمو يل :مجمددع خلقيدونيددة إعػػادة فحػػص ,حبػػث تػػارىبي الىػػوٌب) ,ترصبػػة د .عمػػاد مػػوريس إسػػكندر  -ص ػ٘ٛٚ

[ وعلػى الػر م مػن أف تلػػغ اؼبوػطلحات ت تػرد ُب الكتػػاب اؼبقػدس ,إال أف اآلبػاء وجػػدوا أنفسػهم م ػطرين السػػتخدامها مػن أجػل التعبػػَت
ب قوى دقة فبكنة عن معٌت النووص الكتابية نفسها ,وعند اهتامهم ب ف ىذا يعد خروجاً عػن الكتػب اؼبقدسػة ,أكػد اآلبػاء أمػم أجػملوا -
بسبب دالؿ التفسَتات اػباطئػة -أف يوػيغوا ويسػتخدموا موػطلحات جديػدة لكػي وبػافظوا هبػا علػى اغبػق وعلػى أسػس اإليبػاف السػليم,
ولكػػي وبمػوا ىػػذا اإليبػػاف مػػن سػػوء الفهػػم .وكمػػا أودػػح ؽ .أثناسػػيوس ,فػػإف أىػػم مػػا ُب اؼبودػػوع لػػيس ىػػو كلمػػات أو موػػطلحات ؿبػػددة
وردت ُب الكتب اؼبقدسة ,بقدر ما ىو اؼبعام اليت تنقلها واغبقا ق اليت تشَت إليها ىذه الكلمات واؼبوطلحات].

● توماس ؼ .تورانس :اإليمان بالثالوث الفكر الالىوٌب الكتايب للكنيسة اعبامعة ُب القروف األوىل) ,ترصبة د .عماد موريس إسكندر -

صػٕ[ ٔٛوحيث أف موطلح ’ىوموأوسيوس‘ ت يكن م خوذاً من الكتاب اؼبقدس بل كػاف تعبػَتاً جديػداً نسػبياً ,فقػد ربػتم علػى آبػاء نقيػة
تفسَته دبنتهى العناية والدقة كما قاؿ ؽ .ىيالري .وىذا ىو ما شرع آباء نقية ُب عملو دب رد انتهاء أعماؿ اجملمأ].
المصطلحات المستخدمة في شرح الثالوج
 أوسيا  )νπζηαاعبوىر والطبيعة العامة.
 ىوبوستاسيس  )ππνζηαζηοاألقنوـ :ذات قا مة بنفسها من جوىر ُمعُت.
 ىوموأوسيوس  )νκννπζηνοواحد ُب اعبوىر.

 بروسوبوف  )πξνζωπνλاغبُلة اػبارجية لألقنوـ.
 فوسيس  )θπζηοالطبيعة.
 ىوموفوأيس  )νκνθπεοطبيعة واحدة.
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شرح كلمة أوسيا ( )ουσι
● األب ؼ .سػػي .صػػمو يل :مجمددع خلقيدونيددة إعػػادة فحػػص ,حبػػث تػػارىبي الىػػوٌب) ,ترصبػػة د .عمػػاد مػػوريس اسػػكندر  -ص ػٖٓ,ٙ

ٗٓ [ ٙوتت ح ىذه النقطة عند اإلشارة إىل اإلنساف الذي يتكوف من جسد وروح ,فحُت نقوؿ عن اإلنساف وىػو كيػاف متفػرد) أنػو "مػن
طبيعتُت" فإ ننا نقود أنو "من ىيبوستاسيسُت" ,ألف اعبسد والروح ال يوجداف ُب اإلنساف كػ "اثنُت أوسيا" أي كحقيقتُت عامتُت ؾبردتُت)
ولكن كػ "ىيبوستاسيسُت" أي كواقعُت متفردين) ,ولكن حيث أف "االثنُت أوسيا" أي أوسيا اعبسد و أوسيا الروح) قد أصبحا متفػردين
ومتخوخوُت ونبا ُب االرباد معاً ,لذلغ ال يوجد اإلنساف ُب "ىيبوستاسيسُت" أو "طبيعتُت" .ولػو كػاف يبكػن لل سػد ُب أي وقػت مػا,
أف ي ٌب إىل الوجود بدوف الروح أو الروح بدوف اعبسد ,ألمكن أف يكوف كل منهما "ىيبوستاسيس بسي " مستقل أو "طبيعة بسيطة" وأف
يكوف لو "الملوسوبوف" اػباص بػو ,ولكػن "أوسػيا اعبسػد" و "أوسػيا الػروح"  -كحقيقتػُت دينػاميكيتُت  -زبوخوػا وتفػردا معػاً ُب االربػاد,
وكػػل منهمػػا ػػل بكمالػػو الػػذي حسػػب أصػػل مبػػدأه جػػوىره) ,والتقيػػا "االثنػػاف أوسػػيا" مع ػاً ُب تكػػوين "ىيبوستاسػػيس واحػػد ُمركػػب" لػػو
بروسوبوف واحد)].

شرح كلمة هوبوستاسيس ()υποστ σις
كلمة ىوبوستاسيس موجودة ُب العهد اعبديد ولكنها ت تستخدـ باؼبعٌت ال ُػمراد عند اآلباء.
● األب ؼ .سي .صمو يل :مجمع خلقيدونية إعادة فحص ,حبث تارىبي الىوٌب) ,ترصبة د .عماد موريس اسكندر  -صػ[ ٘ٛٚمنذ
العوػػور األوىل للمسػػيحية ,وجػػدت الكنيسػػة نفسػػها م ػػطرة السػػتخداـ اؼبوػػطلحات واألفكػػار اليونانيػػة بكثػػرة لشػػرح م ػػموف ومفػػاىيم
اإليبػػاف ,إال أف الفكػػر الالىػػوٌب اؼبسػػيحي قػػاـ بإعػػادة صػػيا ة وتشػػكيل ىػػذه اؼبوػػطلحات واألفكػػار مػػن أساسػػها ,فوػػارت للموػػطلحات
اليونانية ٍ
معاف ـبتلفة سباماً عما كانت تعنيو ىػذه الكلمػات التعبػَتات ُب فكػر الفالسػفة اليونػانيُت ,أي أنػو قػد ًب ُب اغبقيقػة ’إلغػاء يونانيػة‘
تلغ اؼبوطلحات بوورة جذرية].

ٕٔ( .كو )ٗ/ٜال لب ل كبن  -حىت ال أقوؿ أنتم ُ -ب جسارة  )ὑπνζη ζεηاالفتخار ىذه.
ٕٕ( .كؤٔ )ٔٚ/بل ك نو ُب باوةُ ,ب جسارة  )ὑπνζη ζεηاالفتخار ىذه.

ٖ( .عبٔٔ )ٔ/وأما اإليباف فهو الثقة  )ὑπ ζηαζηοدبا يرجى واإليقاف ب مور ال ترى.
ٗ( .عبٖ )ٔٗ/إف سبسكنا ببداءة الثقة  )ὑπνζη ζεωοثابتة إىل النهاية.
٘( .عبٔ )ٖ/الذي ,وىو هباء ؾبده ,ورسم جوىره .)ὑπνζη ζεωο

● األنبا بيشوى :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ,إعداد اإلكلَتيكي الدكتور سامح حلمي  -صػٕٔ [السؤاؿ:
ما معٌت كلمة أقنوـ ؟ اعبواب :كلمة أقنوـ باليونانية ىي ىيبوستاسيس ,وىي مكونة من مقطعُت :ىيبو وتعٍت ربت ,وستاسيس وتعٍت قا م
أو واقف ,وهبذا فإف كلمة ىيبوستاسيس تعٍت ربت القا م والىوتياً معناىا ما يقوـ عليو اعبوىر أو ما يقوـ فيو اعبػوىر أو الطبيعػة .واألقنػوـ
ىو كا ن حقيقي لو شخويتو اػباصة بو ,ولو إرادة ,ولكنو واحد ُب اعبوىر والطبيعة مأ األقنومُت اآلخرين بغَت انفواؿ].
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● األب ؼ .سي .صمو يل :مجمع خلقيدونية إعادة فحص ,حبث تارىبي الىوٌب) ,ترصبة د .عماد موريس اسكندر  -صػٕٓ[ ٙوقاـ
البطريػرؾ سػػاويرس األنطػػاكي بتودػػيح وجهػػة نظػػره مػػن خػػالؿ قولػػو إف "موػػطلح ’إنسػػاف‘ يػػدؿ علػػى اعبػػنس وعلػػى االنتمػػاء العمػػومي لكػػل
اعبػنس البشػري" [ ,]Severus, Contra Grammaticum, op. cit. I, p.56وأشػار إىل دليػل كتػايب ُب سػفر التكػوين,
حُت تكلم اهلل إىل نوح وبنيو قػا الً" :سػافغ دـ اإلنسػاف ,باإلنسػاف يسػفغ دمػو ,ألف اهلل علػى صػورتو عمػل اإلنسػاف" تػغ ,)ٜ/ٙوأكػد
البطريػػرؾ سػػاويرس أنػػو ُب تلػػغ اآليػػة ت تكػػن اإلشػػارة إىل إنسػػاف ُؿبػػدد ,ولكػػن إىل أي إنسػػاف ينتمػػي إىل كػػل اعبػػنس البشػػري .ولكػػن مػػن
الناحية األخرى حينما نطلق على شػخص ُؿبػدد  -مثػل يعقػوب أو ألقانػو  -أنػو إنسػاف ,فػنحن نقوػد أنػو ينتمػي إىل األوسػيا إىل اعبػنس

البشري)[ ,] Severus, Contra Grammaticum, op. cit. I, p.57-59وكل من يعقوب وألقانػو ىػو ىي وستاسديس,
ألف كل منهما استقبل وجوده ا دد  )concrete existenceبوورة منفولة وخاصة].

● األنبػػا بيشػػوى :مائددة سددؤال وجددواب فددي العقيدددة المسدديحية األرثوذكسددية ,إعػػداد اإلكلَتيكػػي الػػدكتور سػػامح حلمػػي  -ص ػٖٔٔٗ ,

[ السؤاؿ :ىل يبكننا أف نقوؿ أف الكينونة ُب الثالوث القدوس قاصرة على اآلب وحده ؟ والعقل قاصر علػى االبػن وحػده ؟ واغبيػاة قاصػرة
على الروح القدس وحده ؟ اعبواب :ال ,ال يبكننا أف نقوؿ ىكذا ,فينبغي أف نالح أنو طبقاً لتعاليم اآلباء ,فإف الكينونة أو اعبوىر لػيس
قاصراً على اآلب وحده  )...وكذلغ العقل ليس قاصراً على االبن وحده ,ألف اآلب لو صفة العقل واالبن لو صفة العقل والروح القػدس
لو صفة العقل ,ألف ىذه الوفة من صفات اعبوىر اإلؽبي  )...وبالنسبة ػباصية اغبياة فهي ليست قاصرة على الػروح القػدس وحػده ألف
اآلب لو صفة اغبياة واالبن لو صفة اغبياة والروح القدس لو صفة اغبياة ,ألف اغبياة ىي من صفات اعبوىر اإلؽبي].

● األنبػػا بيشػػوى :مائددة سددؤال وجددواب فددي العقيدددة المسدديحية األرثوذكسددية ,إعػػداد اإلكلَتيكػػي الػػدكتور سػػامح حلمػػي  -ص ػٗٔ [مػػن
اػبطورة أف ننسب الكينونة إىل اآلب وحػده ,والعقػل إىل االبػن وحػده ,واغبيػاة إىل الػروح القػدس وحػده ,ألننػا ُب ىػذه اغبالػة نقسػم اعبػوىر
اإلؽبي الواحد إىل ثالث جواىر ـبتلفة .أو ردبا يؤدي األمر إىل أف ننسب اعبوىر إىل اآلب وحده طاؼبا أف لو وحده الكينونة) ,وهبذا ننفي

اعبوىر عن االبن والروح القدس ,أو نلغي كينونتهما ويتحوالف إىل صفات ألقنوـ إؽبي وحيد وىو أقنوـ اآلب].
شرح كلمة بروسوبون ()πξνζωπνλ

(ٔكو ٖٔ )ٕٔ/وأما ُب ذلغ اليوـ فسنرى وجها لوجو  .)πξ ζωπνλ πξὸο πξ ζωπνλاؼبشًتكة)
● األب ؼ .سػػي .صػػمو يل :مجمددع خلقيدونيددة إعػػادة فحػػص ,حبػػث تػػارىبي الىػػوٌب) ,ترصبػػة د .عمػػاد مػػوريس اسػػكندر  -صػ ػٜ٘ٙ

[وكاف موطلح ’بروسوبوف‘ يُسػتخدـ ُب بعػض األحيػاف كمػرادؼ للهيبوستاسػيس ويُقوػد بػو ’الشػخص اؼبتمػايز‘ ,ولكػن ’الملوسػوبوف‘ ال
يع ػػٍت ُب اغبقيق ػػة الش ػػخص ب ػػاؼبعٌت الكام ػػل للمو ػػطلح ,وإمب ػػا ي ػػدؿ عل ػػى الناحي ػػة اػبارجي ػػة للك ػػا ن الػ ػيت سبي ػػز الواح ػػد ع ػػن اآلخ ػػر .أي أف

’اؽبيبوستاسيس‘ ىو الشخص من جهة حقيقتو الداخلية ,وأـ ’الملوسوبوف‘ فيمثل اؽبيئة اػبارجية أو الوجو اػبارجي) فق ].

● األنبػػا بيشػػوى :مائددة سددؤال وجددواب فددي العقيدددة المسدديحية األرثوذكسددية ,إعػػداد اإلكلَتيكػػي الػػدكتور سػػامح حلمػػي  -ص ػٖٔ [و
ا لملوسوبوف الشخص) ىو ضباؿ الطبيعة ومالكهػا بكػل ماؽبػا مػن مقومػات ,وفيػو تقػوـ الطبيعػة حينمػا توجػد .وكلمػة أقنػوـ معناىػا شػخص
حامل لطبيعة كا نة فيو ,فهي تشَت إىل الشخص ,ىو والطبيعة اليت وبملها .إذا ضبل شخص طبيعية إؽبية فهو إلو ,وإذا ضبل شخص طبيعة
إنسانية فهو إنساف ,وإذا ضبل شخص طبيعة مال كية فهو مالؾ ,وإذا ضبل شخص فريد الطبيعة اإلؽبية واإلنسانية ُب نفس الوقت فهو إلو
وإنساف ُب نفس الوقت ,إي إلو مت سد ,وىذا ما حدث ُب الت سد اإلؽبي].
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أيقونة ثالوج العود القديم

● د .جػػورج حبيػػب بػػابوي :مػػن رسػػا ل األب صػػفرونيوس ,الثددالوث القدددوس :توحيددد وشددركة وحيدداة ,الكتػػاب األوؿ  -صػ ػٗ [أيقونػػة
"ثػالوث العهػػد القػػدمي" الػػيت صػورىا رسػػاـ األيقونػػات الروسػػي العظػػيم أندريػو روبليػػف ُب الربػػأ األوؿ مػػن القػرف اػبػػامس عشػػر لػػدير الثػػالوث
والقديس سرجيوس ُب زاجوراسغ بالقرب من موسكو .وتوور األيقونة اؼبال كة الثالث الذين زاروا إبراىيم وسارة].

● د .جػورج حبيػػب بػابوي :مػػن رسػا ل األب صػػفرونيوس :الثدالوث القدددوس :توحيددد وشددركة وحيداة ,الكتػػاب األوؿ  -ص ػٗ [ىػػذا وقػػد
أخػػذ شػػرح األيقونػػة بػػاؼبنت نقػػال  -بتوػػرؼ  -عػػن كتػػاب "الىػػوت الرؤيػػة" لالىػػوٌب الروسػػي بػػوؿ أفػػدوكيموؼ ,نقلػػو إىل العربيػػة بتوػػرؼ

األرمشندريت أنطوف ى  ,ونشرتو منشورات القيامة  -فاريا  -لبناف ُ ٜٜٔٛب سلسلة "من شبار الروح" ٕ) – صٔٔ].ٕٚ :
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● د .جػػورج حبيػػب بػػابوي :مػػن رسػػا ل األب صػػفرونيوس :الثددالوث القدددوس :توحيددد وشددركة وحيدداة ,الكتػػاب األوؿ  -صػ ػ٘ [تتميػػز
األيقونة بثالثة أمور :تذكرنا أوً ال بقوة الكتاب اؼبقدس اليت تتحدث عن زيارة الزوار الثالثة إلبراىيم تػغ )ٔ٘-ٔ/ٔٛيشػرحها التعليػق
الليتورجي" :طوىب لغ يا إبراىيم ألنغ رأيتهم واستقبلت اإللو الواحد اؼبثلث األقانيم"].

● د .جػػورج حبيػػب بػػابوي :مػػن رسػػا ل األب صػػفرونيوس :الثددالوث القدددوس :توحيددد وشددركة وحيدداة ,الكتػػاب األوؿ  -ص ػ[ ٚوقػػد عػػمل
روبليف بودوح عن مساواة اؼبال كة الثالثة الكاملة ,حىت أنو ال توجد قاعدة لتحديد األقنوـ اإلؽبي اؼبمثل بكػل مػالؾ .فػال يشػكل مػالؾ
اليمػُت مشػػكلة :إنػو الػػروح القػدس .أمػػا اػبػالؼ فقػػا م حػػوؿ مػالؾ الوسػ  ,فنتسػاءؿ أُيبثػػل اآلب أـ االبػن؟ وُب حػػاؿ ربديػده تُعػػرؼ ىويػػة
مالؾ اليسار].

الثالوج هو الكفر باللى
احد ٌد وإِف ت ينتػهػواْ عمػا يػ ُقولُػو َف لَيمسػن ال ِػذين َك َفػرواْ ِمػْنػهم عػ َذ ِ
ل َقػ ْد َك َفػر ال ِػذين قَػالُواْ إِف اللّدو ثَالِ ُ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ػيم)
َ
َ ُ ُْ َ ٌ
دث ثَالَثَدة َوَمػا م ْػن إلَددو إالَّ إلَ دوٌ َو َ ْ َ َ ُ َ َ
اب أَلػ ٌ
ََ
َ َ

[اؼبا دة ]ٖٚ :

اغبق إِمبَا الْم ِس ِ
ِِ
ِ ِ
ػوؿ اللّ ِػو وَكلِمتُػوُ أَلْ َق َ ِ
ِِ
يسػى ابْػ ُن َم ْػرَميَ َر ُس ُ
وح مْنػوُ
اىػا إ َىل َم ْػرَميَ َوُر ٌ
يَا أ َْى َل الْكتَاب الَ تَػ ْغلُواْ ُِب دين ُك ْم َوالَ تَػ ُقولُواْ َعلَى اللّو إال َْ
َ ُ
َ َ
يح ع َ
آمنُواْ بِاللّ ِو ورسلِ ِو والَ تَد ُقولُواْ ثَالَثَةٌ انتػهواْ خَتاً ل ُكم إِمبَا اللّو إِلَػو و ِ
فَ ِ
اح ٌد ُسْب َحانَوُ أَف يَ ُكػو َف لَػوُ َولَػ ٌد لػوُ َمػا ُِب الس َػم َاوات َوَمػا ُِب األ َْر ِ
ض َوَك َفػى
َُ ُ َ
َُ َْ ْ
ُ ٌَ
بِاللّ ِو َوكِيالً) [النساء ]ٔٚٔ :
ٍ
● التفسَت الكبَت  /لشماـ الطملام ت ٓ ٖٙىػ)[ .قاؿ عز وجل { :ل َق ْد َك َفر ٱل ِذين قَالُواْ إِف ٱللػو ثَالِ ُ ٍ
أب؛
َ َ ۤ
ػث ثَالَثَػة }؛ أي أح ُػد ثالثػةٌ :
َ
َ ََ
وروح ٍ
قدس]
وٌ
ابن؛ ُ
ِ
ين قَػالُواْ
● تفسَت الواُب ُب تفسَت كالـ اهلل الواُب /الفيض الكاشام [تفسير للشيعة اإلثندى عشدرية] ت ٓ ٜٔٓىػػ){[ .ل َقػ ْد َك َف َػر الػذ َ
ِ
ث ثَالَثٍَة } أي أحد ثالثة قيل القا لوف بذلغ صبهور النوارى يقولوف ثالثة أقانيم جوىر واحد آب وابن وروح القدس إلو واحد
إف اهللَ ثَال ُ
وال يقولوف ثالثة آؽبػة ويبنعػوف مػن ىػذه العبػارة واف كػاف يلػزمهم ذلػغ ألمّػم يقولػوف االبػن إلػو واآلب إلػو وروح القػدس إلػو واالبػن لػيس ىػو

األب].

ِ
َح ٌد ٗ)}[اإلخالص]
َح ٌد ٔ) اللوُ الو َم ُد ٕ) َتْ يَل ْد َوَتْ يُولَ ْد ٖ) َوَتْ يَ ُكن لوُ ُك ُفواً أ َ
{قُ ْل ُى َو اللوُ أ َ
التحَسُّد
● األنبا بيشوى :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ,إعداد اإلكلَتيكي الدكتور سامح حلمي  -صٕٕ [السؤاؿ:
كيػػف ذبسػػد كلمػػة اهلل ؟ اعب ػواب :نقػػوؿ أنػػو ذبسػػد مػػن الػػروح القػػدس ومػػن العػػذراء القديسػػة مػػرمي ,مػػن العػػذراء أخػػذ الطبيعػػة البش ػرية أو
الناسوت الروح اإلنسام واعبسد اإلنسام) ,والروح القدس الرب ا يي اػبالق كوف اعبنُت من َت زرع بشر .طهر السيدة العذراء وقدسها
ومألىػػا نعمػػةٍ ,ب كػػوف اعبنػػُت ُب أحشػػا ها دوف أف يوػػنأ مػػن خارجهػػا) شػػيئاً مػػن اؼبػػادة أو مػػن مقومػػات الطبيعػػة البشػرية .فهػػو قػػد أخػػذ
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اػباليا مثالً منها ,والدـ ,والكالسيوـ ,وكل ما ىبص الطبيعة البشرية جسداً وروحاً أخذه منها .أخػذ كػل ىػذه األشػياء وصػنأ منهػا اعبنػُت,
ألنو بدوف الزواج كاف ال يبكن أف يوجد جنُت بالطبيعة البشرية].

[وألف الروح القدس طهر السيدة العذراء وقدسها ومألىا نعمة ,وألف الناسوت الذي تكوف ُب بطنها ىو من الػروح القػدس القػدوس ,ؽبػذا
أي ػاً فػػإف الناسػػوت الػذي تكػػوف بػػإرادة اآلب ومسػػرة االبػن الوحيػػد وعمػػل الػػروح القػدس ,كػػاف بػػال خطيػػة .وألف اهلل كػوف مػػن العػػذراء مػػرمي
جسداً ؿبيياً بروح إنسام ,لذلغ قاؿ اؼبالؾ :القدوس اؼبولود منغ يُدعى ابن اهلل) لؤ].)ٖ٘/

[واػبالصة ىي أف الروح القدس ألنو ىو الرب اػبالق ا يي؛ فبعملو ُب سر الت سد ,استطاع أف يكوف من العػذراء القديسػة مػرمي الطبيعػة
البشرية اػباصة اليت يتحد هبا كلمة اهلل .فقد أخذ من العذراء ما يريده الكلمة ليتحد بو .وىذا مػا قالػو اؼبػالؾ ليوسػف خطيػب مػرمي :ألف

الذي ُحبل بو فيها ىو من الروح القدس) متٔ].)ٕٓ/

ديسُت أثناسيوس الرسويل و كَتلس الكبَت  -صػٖٔ [أي أف جسد
● رىباف دير األنبا مقار :المسيح ُب حياتو اؼبقدسة حبسب تعليم الق َ

اؼبسيح كاف من جنسنا سباماً ,وقد تكػوف مػن اللحػم والػدـ البشػريُت اؼبػ خوذين مػن القديسػة العػذراء .فاؼبسػيح ت يُ َكػوف جسػده مباشػرة مػن
تراب األرض وت وب ره معو من السماء ,بل أخذه منا باغبقيقة بواسطة القديسة العذراء اليت نابت عنا ُب تسليمو كل ما ىبص طبيعتنا].

القديسػػُت أثناسػػيوس الرسػػويل و كػَتلس الكبػػَت  -ص ػٓٔ [لقػػد كػػاف
● رىبػػاف ديػػر األنبػػا مقػػار :المسدديح ُب حياتػػو اؼبقدسػػة حبسػػب تعلػػيم
َ
ذبسد الكلمة وت نسو أمراً البد منو ػبالص الذين على األرض .فلو ت يكن قد ُولد مثلنا حبسب اعبسػد ,ؼبػا كػاف قػد أشػًتؾ ُب الػذي لنػا,
وبالتػايل ؼبػا كػاف قػػد حػرر طبيعػة اإلنسػاف مػػن الوصػمة الػيت أصػػابتها ُب آدـ ,ومػا كػاف قػد طػػرد الفسػاد مػن أجسػادنا ,ومػػا كانػت قػوة اللعنػػة
اآلتية إىل اؼبرأة األوىل قد أبطلت[].دد نسطور ٔ]ٔ/

القديسُت أثناسيوس الرسػويل و كػَتلس الكبػَت  -ص ػ[ ٗٚففػي اؼبسػيح
● رىباف دير األنبا مقار :المسيح ُب حياتو اؼبقدسة حبسب تعليم
َ
قبد ىذه اؼب ادة  παξαδνμνλالغريبة والع يبة حقػاً ,فقػد كانػت فيػو الربوبيػة ُب شػكل العبػد واجملػد اإلؽبػي ُب اؽبػواف البشػري والكرامػة
تتوج الذي ربت النَت  -فيما ىبص حدود بشػريتو  -واؼبذلػة اؼبتناىيػة كانػت مرفوعػة فػوؽ القمػم .ألف االبػن الوحيػد قػد صػار
اؼبلكية كانت ّ
إنساناً ليس لكي يبقى على الدواـ ُب حدود إخال و؛ بل لكي إذ يقبل ىذا اإلخالء مأ كل مػا يًتتػب عليػو ,يظهػر نفسػو  -حػىت وىػو ُب

ى ػػذا الود ػػأ  -أن ػػو إل ػػو بطبع ػػو ,فيك ػػرـ ب ػػذلغ طبيع ػػة اإلنس ػػاف ب ػ ف هبعله ػػا ش ػريكة الكرام ػػات اإلؽبي ػػة اؼبقدس ػػة[].اؼبس ػػيح واح ػػد

PG
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القديسػػُت أثناسػػيوس الرسػػويل و كػَتلس الكبػػَت  -ص ػ[ ٗٓ ,ٖٜإف
● رىبػػاف ديػػر األنبػػا مقػػار :المسدديح ُب حياتػػو اؼبقدسػػة حبسػػب تعلػػيم
َ
وجلد من بيالطس وتُفل عليو من العسكر وطُعن باغبربة ُب جنبو وقبػل ُب
اؼبسيح جاع وتعب من السفر وناـ ُب السفينة ولُطم من اػبداـ ُ
فمو خالً فبزوجاً دبُّر؛ بل وذاؽ اؼبوت ؿبتمالً الوليب وإىانات أخرى من اليهود .وكبن نرفض أف نُقسم عمانو يل إىل إنساف من جهة وإىل
اللو وس من جهة أخػرى ,ولكننػا إذ علمنػا أف اللو ػوس قػد صػار إنسػاناً باغبقيقػة مثلنػا فػنحن نقػر أنػو ىػو ىػو بعينػو إلػو مػن إلػو ,وحبسػب
بشريتو إنساف مثلنا مولود من امرأة ,فنحن نعًتؼ إذاً أنو من حيث أف اعبسد كاف لو خاصة فقػد تػ ت ىػو  -اللو ػوس اؼبت سػد  -ميػأ
ىذه اآلالـ ومأ ذلغ فقد حف طبيعتو اػباصة  -أي الىوتو ُ -ب َت أت ألنو ت يكن إنساناً ؾبرداً بػل كػاف ىػو نفسػو بعينػو إؽبػاً بطبعػو.
وكما أف اعبسد كاف لو خاصة ,ىكذا أي اً آالـ اعبسد الطبيعية اليت ال لوـ فيها صارت لػو خاصػة[].تعػاليم ُب ذبسػد الوحيػد ٖ٘ PG

]75:1409BC

www.alta3b.wordpress.com

]55[ .....

 نص قانوف اإليباف الذي وبتوي على ما هبب أف يعتقد فيو اؼبسيحي حوؿ يسوع اؼبسيح[:]ٚ
وبرب واحد يسوع اؼبسيح ,ابن اهلل وحيد اعبنس ,اؼبولود مػن اآلب قبػل كػل الػدىور ,نػور مػن نػور ,إلػو حػق مػن إلػو حػق ,مولػود
َت ـبلوؽ ,من نفس اعبوىر مأ اآلب من نفس اعبوىر الػذي لػبب) ,ىػذا الػذي كػاف بػو كػل شػيء ,والػذي مػن أجلنػا كبػن البشػر ومػن
أجل خالصنا نزؿ من السماء وذبسد من الروح القدس ومن مرمي العذراء ,وت نس وصػلب عنػا علػى عهػد بػيالطس البنطػي وتػ ت وقػمل وقػاـ
ُب اليوـ الثالث كما ُب الكتب ,وأي اً ي ٌب ُب ؾبده لكي يدين األحياء واألموات ,الذي ليس ؼبلكو انق اء.
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استحالة التحَسُّد إسالمياً
ػاؿ لَػن تَػػرِام ولَػ ِ
ؼ تَػ َػرِام فَدلَ َّمدا
ػك ِن انظُػ ْر إِ َىل ْ
ػغ قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكل َموُ َربُّػوُ قَ َ
اعبَبَ ِػل فَػِإ ِف ا ْسػتَػ َقر َم َكانَػوُ فَ َس ْػو َ
ػاؿ َرب أ َِرِم أَنظُ ْػر إِلَْي َ
َولَما َجاء ُم َ
َ َ
ِ
ِِ
ُت) [األعراؼ ]ٖٔٗ :
اؽ قَ َ
ص ِعقاً فَػلَما أَفَ َ
ت إِلَْي َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
موسى َ
غ َوأَنَاْ أَو ُؿ الْ ُم ْؤمن َ
غ تػُْب ُ
تَ َجلَّى َربُّوُ لل َ
ْجَ ِل َج َعلَوُ َد ّكاً َو َخ َّر َ

● تفسَت خواطر ؿبمد متويل الشعراوي ت  ٔٗٔٛىػ) [ .وسبحانو ىنا يعلل ؼبوسى بعملية واقعية ف ودح :لن ترام ولكن حىت أطمئنغ

أنػػغ ـبلػػوؽ بوػػورة ال سبكنػػغ مػػن رؤيػػيت انظػػر إىل اعببػػل ,واعببػػل مفػػروض فيػػو الوػػالبة ,والقػػوة ,والثبػػات ,والتماسػػغ؛ فػػإف اسػػتقر مكانػػو,
يبكنغ أف ترام .إف اعببل حبكم الواقأ ,وحبكم العقل ,وحبكم اؼبنطق أقوى من ا ِإلنساف ,وأصلب منػو وأشػد ,وؼبػا ذبلّػى ربػو لل بػل انػدؾ.
و ُّ
الدؾ ىو ال غ على شيء من أعلى ليسوي بشيء أسفل منو].
َوالنػ َها ِر إِذَا َذبَلى) [الليل ]ٕ :
صحيح مسلم َٖ - ٗٙحدثػَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْن أَِىب َشْيبَةَ وأَبُو ُكريْ ٍ
ػش َع ْػن َع ْمػ ِرو بْػ ِن ُمػرةَ َع ْػن أَِىب عُبَػْي َػدةَ
ب قَاالَ َحدثػَنَا أَبُػو ُم َعا ِويػَةَ َحػدثػَنَا األ َْع َم ُ
ُ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاـ
ػوؿ اللػ ِػو -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -خبَ ْمػػس َكل َمػػات فَػ َقػ َ
ػاـ فِينَػػا َر ُسػ ُ
وسػػى قَػ َ
ػاـ َوالَ يػَْنبَغػي لَػػوُ أَ ْف يػَنَػ َ
ػاؿ « إف اللػػوَ َعػػز َو َجػػل الَ يػَنَػ ُ
ػاؿ قَػ َ
َعػ ْػن أَِىب ُم َ
َىبْ ِف ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ػار  -لَ ْدو
ُ
ػور َ -وَب رَوايَػة أَِىب بَكْػ ٍر الن ُ
ض الْق ْس َ َويػَْرفَػ ُعوُ يػُْرفَ ُأ إلَْيو َع َم ُل اللْي ِل قَػْب َل َع َم ِل النػ َهار َو َع َم ُػل النػ َهػار قَػْب َػل َع َم ِػل اللْي ِػل ح َ ابُػوُ النُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُرهُ م ْن َخلْق ِو ».
َح َرقَ ْ
َك َ
ك ُسُ َح ُ
ش َفوُ أل ْ
ات َو ْج ِهو َما انْدتَد َهى إِل َْيو بَ َ
اغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الواغبات
 ٚالقمص ببنوده األنبا بيشوى :يونام العهد اعبديد ,طبعة ثانية منقحة ومزيدة  -صػٕٔ٘.
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