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تقولالتيالكتبمجموعةهوالمقذس""الكتابإن

الكتابوهذا.الإلهيئالوحيطريقعنتكؤنتبائهاالكنيسة

فيوتشكلحجمها،فيتتفاوتسفزاوسبعينثلاثةيتضضن

ولكلبعض،عنبعضهافيهاالمؤلفاتتحنتلفمكتبةالواقع

وقد.وتاريخه،وغايته،ومنشأه،مؤلفهالمكتبةهذهمنكتاب

بالكلمةالكتبهذهإلىالإشارةعلىالأصلفيالعادةجرت

اللغةاستعارتثثم"الكتب"،أي!+،!أ)؟أهاليونانئة

اسمالكتبهذهمجموعةعلىلتطلقالكلمةهذهاللاتينئة

"المكتبةتشكلالمؤلفاتهذهأنأؤلأتعنيوهي!أ)؟أكا!

خطئا،المدؤناللهكلامهوالمقصودأنثانياوتعنيالمقذسة"،

.الخلاصتاريخفيالإلهيئوالتدبيرالأحداثجانبإلى

كبيرتين:مجموعتينإلىمقسومةالمقذسة""المكتبةهذه

منشأإلىمرذهالتقسيموهذاالجديد،والعهدالقديمالعهد

كلمةاستخدامتئموقدمنها.واحدكلوغايةالكتبهذه

خطض!،)أ!أ!،""دياتيقياليونانئةللكلضةكترجمة"عهد"،

مناللهأقامهعماللتعبير"بيريت"العبرئةللكلمةوكذلك

البشر.وبينبينهعلاقة
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الأؤلىالفصل

المقذسة""المكتبةنشأةأوالكتب

العهدهوالمقذسالكتابمنوالأطولالأؤلالقسم

الأتيالإرثإئه.والمسيحئيناليهودبينمشتركوهو،القديم

ئقرأ12،9(التي)امكالمقذسة""الكتبإنهااليهود،من

التيوالأربعينالسئةالعهدهذاكتبففي.اللهكلماتفيها

قبلالأؤلوالقرنعشرالثانيالقرنبينالتواليعلىظهرت

وكذلكاليهودفيبالدينالخاضةالعقيدةذؤنت،المسيح

إله،فيهوهالعصور.عبرالعبرافطالشعبتاريخماجريات

والعهدومحورهما،والتاريخالعقيدةركيزةهو،العبرافطالشعب

بينالعلاقةاطريحذدسيناءجبلعلىشعبهمعأبرمهالذي

جاءماإلىنظزا،بالقديمؤجمفالعهدهذالكن.وشعبهالله

إنجيله.فيالمسيحيسوعبه

اليهودبينمشتركهو،القولأسلفناكما،القديمالعهدان

وبعدهمفاليهود،.الفوارقبعضمعولكنوالمسيحئين

باللغةالموضوعةبالكتبإلأيعزفونلا،البروتستانت
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يضيفونفإنهمالمسيحئينسائروأفا.اربعونوهيالعبرئة،

نإباليونانئة)1(.أصلأؤصعتكتبثمانيةأوسبعة

واما"المنتحلة"،صفةالكتبهذهعلىيطلقونالبروتستانت

ب"القانونتةيلفبونهافإنهم،وأرثوذكسكاثوليكمن،الباقون

مرحلةفيدخلتإنهاأيلماح!،ش!354أوله+!ح4س!لما3"الثانية

.الإيمانقاعدةوهو،+هول!حالقانونفيلاحقة

جميععندواحدهوالجديد،العهدالثانيالقسم

العهدمحورهاكتاتا،وعشرينسبعةعلىيحتوي.المسيحئين

متئ24؟14،إمروالبشراللهبينالمسيحيسوعأقامهالذي

الجديد،بأئهالعهدهذاتصفالكتبوهذه28(.26،

22،02،الوعتيقاأصبحالأؤلالعهدأنبالتاليفتعلن

وكتب13(.8،عب؟14و3،6كور252؟،أكوراا

المسيحيسوعشخصئةعلىالضوءتسفطالجديدالعهد

وتغقد،وقيامته،وموته،وتعاليمهوماجرياتها،لحياتهفتعرض

عنوالحديثكنيستهتطؤرواستعراضبالتهعلاقتهتبيالنإلى

بالمجد.الثانيمجيئه

منبذلالكنالمقذس،الكتابلماهئةسريععرضهذا

علوافيةبصورةالتعزفبغية،التفاصيلبعضفيالدخول

جزءكتبالذيأستير،سفر(حصيناإذاث!انيةالكتبهذهعدديكون)1(

الثانية.القانونتةالكتبعدادفي،اليؤنانئةباللغةمنه



فيإنإلينا،الحالمثالنصقبهاوصلالتيالطريقةومعرفة،كتبه

القديمة.الترجماتفيأوالأصلئةاللغات

الرسمئةالكتبلائحةأوالقانون-ا

إلىتدريجيئبشكلعمداالكنيسةوكذلكاليهودئةإن

وتشريعيئتاريخيئطابعذيواسعدييئأدببينالفصل

إطارهومحذد،إطارفيخمعتالتيوالكتب،وجكميئ

لهاكان"الكتابات"أو"المؤلفات"فهذهالمقذسة"."الكتب

ئما:الشائعالاعتقادبحسب،مقذسةصفةأومقذسطابع

فضلأ.والاحزامالتكريمبمظاهرإحاطتهاإلىالمؤمنيندفع

هذهمصدربأنإيمانهافيتعلنكانتالمؤمنةالجماعةأنعن

فيإليهاتصغيإذذلكعلىتؤكدوكانت،إلهيئ"الكتابات"

ئلقىالتياللهكلمةائهااعتبارعلىالليتورجئة،الاجتماعات

إلىيكتببولسالقذيسهووهذا.المؤمنينمسامععلى

علىمنهوكنتتعفمتهماعلىأنت"فاثبتقائلأ:طيموتاوس

منذالمقذسةالكتبوتعلم،أخذتهعفنتعرففأنت.يقين

فتبلغحكيماتجعلكأنعلىقادرةفهي،أظفاركنعومة

هوكتبمافكل.المسيحيسوعفيالذيبالإيمانالخلاص

فيوالتأديبوالتقويموالتفنيدالتعليمفييفيد،اللهوحيمن

17(.-3/14طيم)2البز((
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عنتعئرالمسيحئةالجماعاتاخذت،الأئاممزمعولكن

فبعضها؟الكتببعضبشأنمتضاربةوحتئمختلفةمواقف

منأوالقديمالعهدمنالكتببعضجانتايضعكان

بهذهالشديدالزحيبيرخبكانالاخروالبعضالجديد،

بعضأنحينفيأساسئة،كتتاويعذهاعينهاالكتب

لهذهحذولوضع.الإلهيئبمصدرهايشكككانالجماعات

التيالكتبعددولزايد،المتضاربةوالمواقفالاختلافات

الكنسئةالسلطاتفإن،القداسةمرتبةفىيضعهاالبعضكان

مجموعةفيوضبطهاالكتبهذهامرتنظيمعاتقهاعلىأخذت

تقليدعلىالأمرهذافياعتمدتوالكنيسة.شرعئةقانونئة

الرسولم!العصرإلىيستندبدورهكانالذي،الأولىالكنيسة

بصورةوحذدت،المجالهذافينفسهالمسيحالسئدوإلى

وإليهاإليهائركنوالتيبهاالموحىالكتبهيماواضحة

خلالأفريقياشمالفيغقدتالتيالمجامعفمنذوحدها.

)سنةالأؤلالفاتيكافطالمجمعحتئ،والخامسالرابعالقرنين

اللائحةبقيت،وغيرهالتريدنتينيبالمجمعمروزا0187(،

تغيير.أوتبديلدونعينهاهيالمقذسةللكتبالقانونئة

الكتابفياليومتجدهاالتيالرسميةالكتبلائحةأفا

تتوزعفهيوالأرثوذكسالكاثوليكيعتمدهالذيالمقذس

كالتالي:
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كتائاوأربعونسئة:القديمالعهدأ-

التالية:هي"موسى"كتبأوالخمسةالشريعةكتبا-

الاشزاع.وتثنيةالعدد،الأحبار،،الخروج،التكوين

،القضاة،يشوعكتاتا(:عشر)سئةالتاريخئةالكتب2-

الثاني،صموئيلسفرالأؤل،صموئيلسفرراعوت،

الأخبارسفر،الثانيالملوكسفرالأؤل،الملوكسفر

طوبيا،نحميا،عزرا،،الثانيالأخبارسفر،الأؤل

المكابتينسفرالأؤل،المكابئينسفراستير،يهوديت،

الثاني.

،الأمثالالمزامير،،الوبكتب(:أسبعةالحكمئةالأسفار3-

.سيراخبنيشوع،الحكمةالأناشيد،نشيد،الجامعة

كتاتا(:عشر)ثمانيةالنبوئةالكتب-4

اشعيا،:ملحقينكتابينجانبإلىالكبار:الأربعةالأنبياء-

.دانيال،حزقيال،باروك،المراثي،إرميا

،عام!وس،يوئيل،هوشع:عشرالاثناالصغارالأنبياء-

،حخاي،صفنيا،حبقوق،ناحوم،ميخا،يونان،عوبديا

ملاخي.،ئازكر

كتاتاوعثرونسبعةالجديد:العهد-ب

متئ:الإزائتةالأناجيل:خسةهيالتاريخئةالكتب-ا
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الرسل.وأعماليوحئا،وإنجيلولوقا،ومرقس

كتابآ.وعحثرونواحدؤعددهاالتعليمئةالكتب-2

أهلإلىالرسالة:عشرةالثلاثبولسالقذيسرسائل-

غلاطية،أهلإلىالرسالة،قورنثيةأهلإلىالرسالتان،رومة

كولوسي؟أهلإلى،فيليبيأهلإلى،أفسسأهلإلى

الرسالتان،تسالونيكيأهلإلىالرسالتان:الرعائئةالرسائل

.فيلمونإلىالرسالة،تيطسإلىالرسالة،طيموطاوسإلى

العبرانئين.إلىالرسالة-

القذي!س،رسالتايعقوبالقذيس:رسالةالعاقةالسبعالرسائل-

.يهوذاالقذيسرسالة،الثلاثيوحئاالقذيس،رسائلطرس

النبوتة.الكتبعدادوهومنيوحئا،القذيسرؤياكتاب-3

الشائعةاللاتينئةباللغةالمقذسالكتابآخرفي

هينصوصثلاثةخمظت،2915سنةالمنشورءصأ(،7)ء،*!اول

الرابععزراوكتاب،الثالثعزراكتاب،منمتىصلاة:التالية

آباءأنإلىيعودالكتبهذهورودوسببعزرا(.رؤيا)أو

أدرجتأنهاكماالليتورجيا،وكذلكيستخدمونهاكانواالكنيسة

لاحقاأزيلتالنصوصهذهولكن.القديمةالمخطوطاتفي

القانونية،اللائحة.منليستلكونهاالمقذس،الكظبمن

منتحلة.نصوصفهي
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المنتحلةوالأسفارالثانيةالقانونئةالأسفار-ج

الكاثوليكيئالمقذسالكتاببينضئيلالفرقإن

دبالعهديتعفقمافيالبروتستانتيالمقذسوالكتابالأرثوذكسيئ

ففيالجديد.بالعهديتعفقمافيخلافلابينما،القديم

يسفيهاكتبثمانيةأوسبعةالكاثوليكيئالمقذسالكتاب

يسفيهابينما،ش!"ولء*(35أولهول!ح4)3ءلهاثانيةقانونئةالكاثوليكيئ

الأنالرسمئةاللائحةخارجإنهاأي،منتحلةالبروتستانت

ففيالعبرئة(.لااليونانئةباللغةأصلأذؤنتالكتبهذه

فوحىالكتهذهبانالكاثوليكاعترف،الزيدنتينيالمجمع

إنهاأي"ثانية"قانونئةسفوهاولكنهم،الكتبكسائربها

أسفارهيالكتبوهذه.ثانيةمرحلةفيالقانونفيأدخلت

ورسالةوباروكسيراخوابنوالحكمةوالمكابئينوطوبيايهوديت

فيوسنشرح.ودانيالأستيرسفرفياليونانئةوالمقاطعإرميا

الكتب.هذهوصلتناكيفأدناهالمقطع

السبعينئةالترجمةأواليونانئةباللغةالمقذسالكتاب-2

التيالمقذسةالكتبيتضفناليونانئةباللغةهذاالك!تاب

الأبيضالبحرحوضومدنالإسكندرئةيهوديقرأهاكان

لهموكاناليونانئة،اللغةيتكفمونكانوافهؤلاء.المتوشط
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ترجمةعنكنابةهوالأول:اللغةبهذهالمؤلفاتمننوعان

هذهولكن.الآرافيأوالعبرقيالأصلذاتالمقذسةللكتب

الأصل،عنالمختلفةالنصوصبعضتتضفنكانتالزجمة

منمجموعةهووالثاني.الزياداتأوالنواقصبعضوكذلك

وسفرالحكمةكتابمثلاليونانئة،.باللغةالموضوعةالكتب

تشكيلإلىالخارجيهيعمدوعندما.الثانيالمكابيين

كماالكتبترتيبعلىيحافظوالمفإنهمالمقذسة"،"مكتبتهم

رئبوهاإنهمبل،العبرفيالمقذسالكتابفيبهمعمولأكان

الحكمة،،التاريخ،التشريعالمواذ:أصنافبحسب

لاحقاالمسيحئوناعتمدهالذيالترتيبهووهذاوالأنبياء،

القديم.العهدإلىبالنسبة

وقليلبالعبرئةؤضعالقديمالعهدكتبمجملإنالواقع

قام،..مقالسابعالقرنمنوابتداء.بالآرامئةمقاطعهامن

"المسورئين!اسمعليهمأطلقوقداليهود،العلماءبعض

العهدترجمةأقا.الحروفبتشكيلالنصوصمعنىثئتوالأنهم

..مقالثالثالقرنمنابتداءتمتفإنهااليونانئةإلىالقديم

سبعون،الأسطورةبجسب،بالعملقاموقد.الإسكندرئةفي

ومعنىتماقا.واحدةترجمةإلىفوصلوا،حدةعلىكلكاتئا،

نأإلأيمكنلاالترجمةهذهفمثل:الأهمئةمنجانبعلىهذا
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وهناك.السبعينئةالترجمةوشئيت.اللهوحيمنيكون

.تاودوتيون،وترجمةيمماكوترجمة،أكيلاكزجمة.قديمةيونانئةترجمات

باللغةباليونانتة،كفهؤضعفقدالجديدالعهدأفا

وهي،الزمانذلكفيبهايتكفمونكانواالتي"الشائعة"

يعملونالاختصاصرجال.الفصحىاللغةعنتختلف

النصوصأيالأصلئة،النصوصمنانطلاقاويترجمون

الجديد.للعهداليونانئةوالنصوصالقديمللعهدواليونانيةالعبرئة

الترجمةنذكراليونانئة،عنالقديمةالترجماتبينمن

والزجمة،القبطئةوالترجمة(،الرابعالقرن)قبلالسريانئة

إالقرنالعربئةوالترجمة(،الرابعالقرن)أواخراللاتينئة

أيرونيموس.القذيسعملمنهياللاتينئةوالترجمة.(السابع

باللغةالمقذسة""المكتبةهذهأنهوهناهائمهووما

دون،الناشئةالمسيحئةالكنيسةاستخدمتهاالتيهياليونانئة

قواعدتحذدالتيالكتببينللتمييزاهتمامهناكيكونان

وغرتا،شرقاجمعاء،الكنيسةولكن.التقوئةوالكتبالإيمان

التيالقانونئةالكتبهيماالسابعالقرننهايةفيحذدت

"منتحلة!الكنيسةاعتبرتهاالتيوالكتب.للإيمانقاعدةئعتبر

التالية:هيالقافونفيتكونلأنصالحةوغير

الأؤل.عزراكتاب-
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والرابع.الثالثالمكابنبنسفرا-

.سليماناناشيد-

ثانوئة.أخرىنصوص-

العبرئةباللغةالمقذسالكتاب3-

إلىينقسمكانفإئهالعبرئة،باللغةالمقذسالكتابأفا

والكتب)نبييم(الأنبياء(،الشريعة)أوالتوراة:أقسامثلاثة

كتبتتضمنكانتالشريعةأوفالتوراة)كتوبيم(.الأخرى

فيالواردةالأولىبالكلماتالعبرئةفيوتسفىالخمسةالشريعة

ودعا(،الخروج)-أسماءهذه(،التكوين)-البدءفي:النصق

وهذه،العدد()=()الرثوتكئم،الأحبار()-()الرث

(.الاشتراعتثنية)=كلمات

قسمين:إلىوتنقسمثمانيةفعددهاالأنبياءكتبأفا

صموئيلكتابا،القضاة،يشوع:السابقينالأنبياءكتب-

(.والثاني)الأؤلالملوككتابا(،والثاني)الأؤل

والأنبياء،حزقيالإرميا،أشعيا،:اللاحقينالأنبياءكتب-

هوشع،:التاليالترتيبعلىواحدكتابفيعشرالاثني

،حبقوق،ناحوم،ميخا،يونان،عوبديا،عاموس،يوئيل

وملاخي.،زكرئا،حخاي،صفنيا

أحدوهيالمقذسة""الكتاباتأيضاوئدعى)كتوبيم(الكتب-

كتاتا:عشر
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ائوب،المزامير(،)-التهاليل:الثلاثةالشعرئةالكتب-

.لمثالأوا

الجامعة،الأناشيد،نشيد،راعوت:الخمساللفائف-

وأستير.،المراثي

كتاب)فيونحمياعزرا،دانيالهيأخرىكتبثلاثة-

الأخبار(.)-الأتامأعمالواحد(،

أربعةدفتيهبينهكذايجمعالعبرفيالمقذسالكتابإن

يوسيفوسفلافيوساليهودفيالمؤزخولكنكتاتا.وعشرين

اثنينفقطأحصواإيرونيموسوالقذيسأوريجانيسومعه

وراعوتبإرميا،المراثيكتابربطواإذكتاتا،وعشرين

المقذس!الكتابأسافارفإنالأمريكنومهما.القضاةبكتاب

الترجمةمنكتاتاوثلاثينتسعةمعإلأتتناسبلاالعبرفي

نأالعلممعحالئا،المعروفالمقذسوالكتابالسبعينئة

وأربعينسئةمنيتألفالكتابينهذينفيالقديمالعهدقانون

النمقتكؤنقضةفييكمنالاختلافهذاوسببكتاتا.

ألفتالتيالكتبجانتاوضعقدوهو،الأجيالعربرالعبرفي

الكتبوهذه.متأخرةحقبةفيوالآرامئةاليونانئةباللغةأصلأ

،سيراخبنيشوع،بروكطوبيا،يهوديت،،الحكمةهي

أستيرسفريفيالفصولوبعض،والثانيالأؤلىالمكابئون

.ودانيال
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الثانيالفصل

الأدبئةالفنون

يرويفلاوماجرياتها.الأحداثلروايةمختلفةطرقهناك

للطبيبعائلتهأفرادأحدمرض.،المثالسبيلعلى،الإننسان

الطرقوهذهعينها.بالطريقةوالأصدقاءالضمانوموطف

الأدبئة"("الفنون)أوالحياةأمورعنالتعبيرفيالمختلفة

حاجاتمنالمجموعاتلحياةماعلى،أعمقوجه،علىتوافق

وهيذاتهاعنلتعئرمعتنةنصوضاتنتجمجموعةفكل،متنؤعة

لهاأفةوكلوجودها.لإثباتمعينأدبإنتاجإلىتحتاج

وملاحمهاللماضيورواياتهاواحتفالاتهاوخطبهاقوانينها

موجودآكاناليهودفيالشعبأنوبماوأكانيها.وقصائدها

والكتاب.وأنواعهفنونهبمختلفمتكاملأأدتاأنشأفقد،كافة

الفنونمنالعديديستخدموالجديدالقديمبعهديهالمقذس

بدورتقوملغويةمؤشسات،الواقعفي،هيالتيالأدبئة

علىهناكالكتابنالأدبوفي.تنؤعهفيالواقععنالتعبير

والنبوءةوالتشريعالتاريخكتابةمثلرئيسئةأنواعثمانيةالأقل

والرسالة.والرؤياوالجكموالمزامير()كالتراتيلالغنائيئوالشعر
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تهدف،الواصعبمعناها،التاريخكتابةإن:التاريخكتمابة.

الجماعيئ،الاهتمامذاتالخيالئةأوالواقعئةالأحداثروايةإلى

مصادرأفا.المقذسالكتابفيالرائجالأدبطالنوعوهو

نقليتئمبواسطتهالذي،الشفهيئالتقليدفهيالتاريخ

المرحلةففيعليها.والمحافظةبالآباءالخاضةالذكريات

أوالخبرأوالأسطورئةالروايةشكلالنقليئخذ،الشفهئة

الشفهئةالمرحلةهذهوبموازاة.الملحمةشكلأيضاأوالخرافة

الأوساطبعضفيآخرفنينشأالشعبئة،الأصولذات

كتابةالنقلبإثباتيق!،الكهنوتئةالأوساطمثل،المحذدة

الأنسابوجداولوالأشياء،المعذاتلوائحشكلتحت

.والرؤىوالأحلامالمعاركوأخبار،الإحصاءووثائقوالعائلات

يعيلكيالنورتزلم،القديمالعهدفي،التاريخكتابةإن

بدأتإنهامجيذا.تارتحالهوأنقومئةوحدةيشكلأئهالشعب

العرشإلىداودوصولقضةشردمع،وسليمانداودأئام

أخذأيضا،الأئامتلكوفي.الآخرينالملوكتعاقبثئمومن

إبرهيمالآباءعنالقلوبفيمحفوطاكانمايدؤنونالكتبة

الى،موسىيدعلىمصرمنالخروجوعن،ويعقوبوإسحق

أسفارالتاريخئةالكتبومن.الأولىالخمسةالكتبتكؤنتأن

الثلائماثةالسنةوحوالى.والملوكوصموئيلوالقضاةيشوع

-91-



كتبفياليهودفيالشعبتاريخكتابةصياغةأعيدت..مق

فيتاريخئةكتابةنجدكماونحميا.وعزر-ا.والثانيالأول!الأخبار

.ويونانوأستيروراعوتالمكابئينأسفار

مجموعةالتاريخكتابةفنإلىتنتميالجديد،العهدوفي

تسجيلمجزدليستالأناجيلولكن.الرسلوأعمالالأناجيل

إشاراتجملةتتضفنإنهابل،يسوعحياةفيجرىلماماذفي

تزكهماتلحظأنهاكما،وتعاليمهوأعمالهشخصئتهإلىواضحة

بعدهمننشأتالتيوالجماعةمستمعيهفيأثرمنشخصئته

الشفهيئالإعلانمصدرهالأناجيلتتضضنهوما.بتعاليمهلتب!ثر

منيسوعأقام"اللهبأنيناديكانالذيوالتعليموالبشرفي

يأ،الأوقالثلاثةفالأناجيلمسيخا".وأقامهالأمواتبين

المسيحلحياةوافتاتاريخياعرضاتقذم،الإزائئةالأناجيل

بينيجمعبهخاضأخظايوحئاإنجيليئبعبينما،وأعماله

الرسلأعمالكتابأفا.التاريخئةوالمعطياتاللاهوق!التافل

الرسولئةالنشاطاتعنيتحذثفإئه،الرسولطلوقادؤنهالذي

روما،،العالمقلبوحتئاليهودئةخارجالإنجيلحملتالتي

.القدسالروحبقؤةوذلك،الأمبراطورتةعاصمة

والقواعدالمبادئبصياغةيقومفهوالتشريعكتابةفنأفا.

تاريخه،خلالإسرائيلعليهاسارالتيوالأحكاموالقرارات

مختلفة،أوقاتفيزتبتومجموعاتلوائحفيجمعهاتئموقد

-02-



هذهوأهئم.بابلإلىالجلاءبعدماحتئالموسوئةالحقبةمن

مجموعةالعهد،مجموعةالموسوئة،العشرالوصاياهياللواثح

وهذه.الكهنوتئةوالأنظمةالقوانين،الاشتراعتثنية

الكتبفيمندمجةإنهابلمستقفة،كتتاتشكللاالمجموعات

فيموسىمعالعهدروايةفيبالأحرىأوالأولىالخمسة

الخمسةالكتببحسبهيهذهوالشريعةسيناء.صحراء

دستورئعتبروالتيمولمىيدعلىأتتالتيالشريعة،الأولى

الإنسانئة.حاةابنواحيمختلفتتناولوهي،إسرائيل

الأدببهايتمتزالتيالأدبئةالأنواعأهئممنهيوالئبوءة.

لافإئناالمقذس،بالكتابمحصورةليستأنهاومع.الكتابط

أدبأفيياالأهمئةوهذهالتوشعبهذاالأدبنالفنهذانجد

هيأصحابها.إلماومبفغةمعلنةرسالةهيفالنبوءةآخر.

لأنعنها،تختلفلكنها،الكرازةمنالشيء،بعض،قريبة

،مباشرةيأتيرسولهوالقولأوالرسالةيعلنالذيالنبيئ

وجيزبكلامرسالتهيعلنوهو،اللهعندمن،واسطةدون

أمورثلاثةنصادفالنبوئةالكتبوفي.شعرفيطابعذي

النبيئ.غيرآخرين،وليميرللنبيئذاتئة،سيرةالنبيئبلاغ:رئيسئة

المقذس،الكتابفيالهائمموقعهلهالغنائيئالشعرفيالفن.

فيالشاعر.شخصعلىخارجيئواقعئحدثهعماكتعبير
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والمراثيالمزاميرهيشحرئةكتبثلاثةالمقذس،الكتاب

الشعرمنهي015()عددهافالمزاميرالأناشيد.ونشيد

وكذلك،الجماعةتقومخلالهامنالروحافن،الدييئالغنائيئ

فهيالمراثيأفا.والتسبيحوالشكرالتوشلبصلاةالفرد،

وخربت.تهذمتالتيأورشليمحطتندبرثائئةأناشيد

ولكنها،الإنسافطالحمثأغانيمنمجموعةهوالأناشيدونشيد

شعبهوح!ثلشعبهالمقذساللهحسثعنرمزئةبصورةتعئز

فيالجديد،العهد!أالشاعرئةهذهمنشيئاونجد.له

الذيبولسالقذيسرسائلوبعضالإنجيلييوحئاكتابات

ليتورجئتها.فيالأولىالكنيسةبهتترنئمكانتمابعضلنانقل

)بلادكفهالقديمال!ثرقغرفهأدبطنوعهوالجكميئالفن.

وألفإسرائيلأيضاوعرفه(،وكنعان،مصر،النهرينبينما

يكونأنيفترضالأدبطالنوعوهذاوواضغا.مقتب!افيه

مافيوالتفكيروالملاحظةوالاختبارالاكتسابرجلالمؤلف

تربوفي.تعليميئبهدفوعباراتهكلماتهيصيغوأن،يحدث

وازدهرالملكسليمانمعبدأقدالجكميئالنوعأنونجد

نضوخا،الأكزالنضوصولكنكئها.الملكئةالحقبةخلال

والشكلالجلاء.بعدؤصغتقد،عالمئةقيمةذاتئعذوالتي

القالبذاتالحكمةأوالمثلهوالجكميئللنوعالنموذجيئ
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القصيرةالقصيدةأيضايستخدمالجكميئالفنولكن،الشائق

نأشكولا.أئوبكتابفيذلكنرىكما،الطويلةأو

إلىوالعقلافطالواقعيئالمستوىمنانتقلواقدإسرائيلحكماء

الىتحؤلواوبذلك،حكمةكلمصدربالتهالإيمانمستوى

كشخص.الجكمةعنيتحذثونلاهوتيين

الكتابأسفارمنالكثيرإلىتسفلالجكميئالنوعإن

أقا.والروائتةالشعرئةوالمجموعاتالأنبياءكأسفار،المقذس

الأمثالكتابفهيالمقذسالكتابفيالجكمئةالمؤلفاثأهئم

والجامعة،أئوب،القديمةالجكمئةالأقواليتضفنالذي

،الحياةومعنىوالموتوالشزالألملمواضيعيتعزضاناللذين

المسيحيئ.العصرإلىأقربوهماالحكمةوسفرسيراخبنويشوع

الأدبئة،الفنونبيننوعهمنفريدهوالرؤيوفيالأدب.

هيو"الرؤيا".الجكميئوالفنالنبوفيالفنمنئشتقوهو

ماعكسعلى،وثيقارتباطلها،ولاهوتئةأدبئة،نفسئةظاهرة

أملوقفة،بالمجملإنها،.التاريخيئبالواقعالبعضيعتقد

مغلقاالتاريخأفقيكونحينوالاضطهاد،المحنةأمامورجاء

فتحإلىيسعىالرؤيوفيفالأدب.التحقيقصعبةوالأمال

عليها،متوافقرمزئةلغةبواسطة،وتصميموعزمبقؤةالأفق

هو،مدهشمستقبلإلىالسامعأوالقارئنقلإلىويعمد
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البثرنحوبقؤةنازلمستقبلوهو،والخلاصالسلاممستقبل

المستقبليعرفلاالرؤياصاحبأنإلأالسماء.منمباشرة

امين.اللهأنهوواحدأمرمنثقةعلىولكئه،تفاصيلهبكل

كيفيرىأنيكفيه،التاريخاللهينهيكيفيعرففلكي

بأئهويتظاهرالوراء،إلىيرجعفالكاتب.الماضيفيسيزه

،قرونأربعةأوبثلاثةالكتابةزمنسبقزمنفييكتب

إلىيقفز،زمنهإلى.وصولهوعند،بسرعةالتاريخفيجتاز

للتاريخ.قراءتهفياكتشفهماالأزمنةآخرإلىويلقيالأمام

دانيالرؤيا:فقطرؤياكتاتج!علىالمقذسالكتابيحتوي

الأنبياءنصوصمنكثيراولكنيوحئا.القذيسورؤيا

34،35-و2427-)حزالتئارهذاإلىينتميالآخرين

السنةبينجذاكثيرةكتتاأنتجالتئاروهذا.(..8.-اوزك

المؤمنين،عقلئةكئفوهو..مب07والسنة..ما!تى05

.الآخرةانتظاروفيالرجاءفيالحياةعلىإئاهممساعذا

هوالمقذسالكتابفيأيضاالمستخدمالأدبنوالنوع.

ذاتالرواياتففي.الإنسافطللائصالكوسيلة،الرساله

نجدوكذلك،الرسائلمنالكثيرنجد،التاريخيئالطابع

2)رؤالسبعآسياكنائسإلىيوحئاالقذيسرؤيافيأخرى

الجديدالعهدكتببينكتاتاوعشرونواحدفهناكو3(.
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بولس،القذيسرسائلبينهامن،الرسالةفنإلىتنتمي

ومنويهوذا.ويوحئابطرسالقذيسإلىمنسوبةأخرىوهناك

بينالأقدمهيالتيالكتاباتهناك،بولسالقذيسرسائل

الجديد.العهدكتب

خاتمة

علىتتئمعلمئةدراسةالكتاب!الأدبهذادراسةإن

لدراسةالمئبعةوالطرقالوسائلاستخداممعالتاريخيئالمستوى

المؤلفاتهذهتوضعالأمر،أؤلففي.الأدبمنالنوعهذا

سنةألفيمنإطاروهو،الئقافنالتاريخيئالجغراف!إطارهافي

علمدراساتأنشذولا.النصوصهذهخلالهاتكؤنت

الكثيرعنالنقابكشففيالواسعالإسهامأسهمتالآثار

فيأسهمتاللغوئةالعلومفإنوكذلك.الغامضةالأمورمن

أفافيها.حصلتالتيوالتأثيراتالمقذسالكتابلغةدراسة

وحدتهامنوتتحفقالكتبتحفلفإنهاالأدبئةالنقدئةالدراسة

فيكانتالتيالمصادرعنوتكشفتأليفها،وطريقةوصختها

استخدمتالتيالطرقبفحصتقوموكذلكتكوينها،أساس

وهيكلئتها.بنيتهاتحديدفيوتساعدالكتبهذهتحريرفي

بدايةمنالأدب!،العملبناءإعادةتتيحالدراسةهذهإن

هذهمضمونقيمةتكشفوكذلك،اكتمالهحتئتكوينه
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يقوم،النقدتةالأدبئةالدراسةهذهعنفضلأ.اضصوصا

ومقداروحدتهامنفيتحفقالتاريختةالنصوصبدراسةالمؤزخ

وماوالأحداثالوقاثعتتضفنهعمايبحثوكذلكصختها،

مقارنةفيالباحثأفا.صراحةمعلنةغيرمعلوماتمنتخفيه

مطالمقذسالكتابنصوصدراستهفييطئقفإئهالأديان

علىوهكذا.المجالهذافيالمستخدمةالأدواتبهتسمح

دراسةتقومأنالممكنمن،الأدبطالتاريخيئالواقعيئالمستوى

المتاحة.العلمتةبالوسائلالمقذسالكتابنصوص
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الثالثالفصل

المقذسالكتاب

اللهكلمة

)أومتيفنينالمقذسالكتابقراءةعلىعادةالناسئفدم

وأئه"الله"كلمةأئهمن(يؤمنونلاكان!اإنمتيفنين،غير

التراثوأناليهود،وعندالمسيحئينعند"ماقذس"كتاب

تراثأفيعنالاختلافأشذمختلفهويحويهالذيالأدبط

المقذسالكتابواقععرضخلالمنأئنا،والحالآخر.

وقبولهاالأدبئةفنونهأهئمعرضناعندماثئم،تكوينهوتطؤر

كيفرأينالقد.عادفينصقكأئهمعهتعاملناالأدب!،النقد

هومااستخدمواوالمشزعينالأنبياءأنوكيف"المكتبة"تكؤنت

يبدوأنئحشىالأمر،آخروفي.اللةقصدعنللتعبيربشرفي

مجزدالمقذسالكتابيصبحوأنبشرئا،كلاقاالكلامهذالنا

بشرفي.لكلامتقديس

علىيقومالمقذسالكتابلنايقذمهالذيالدينأنالواقع

مكانةفييضعهالذيالأمراقطريخيئ،الوحيمنأساس
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الواقعفيالإنسانيكئماللهأنيعنيهذا.الأديانبينخاضة

خوفهفي،معاناتهفيالتاريختة،أحداثهفي،فيهيحياالذي

منالإنسانترافقاللهفكلمة...وأفراحهوآلامهومرضه

والمشزعينالأنبياءبواسطةالأحوال!مختلفوفيحالإلىحال

لاولكنها،اللهفممنتنطلقالكلمةوهذه.والكهنةوالحكماء

-الحدثفتصير.تاريخهعمقفيتستقزبل،الإنسانتتجاوز

بصورةالاعتبار،بعينيأخذهاأنالإنسانعلىالتيالآية

الله""كلمةوتكون.الخلاصطريقعلىليسير،مطلقة

قضدعنتعلنالتيهيلأنهامقذسة""كتابةوتصير،مقذسة

تربط،التي،نفسهالوقتفي،وهيالقادر،الكاملهوقن

بكلمةالبشريةمصيرالجديد،العهدوخصوضاالعهدبواسطة

.وتدبيرهالله

لأئهالقداسةصفةيستحقالمقذسالكتابفإنوهكذا

نأوبوضوحأيضاالكنيسةتعترفالتيالكتبمجموعة

الكتبوهذهبها.أوحىالذيهووأئهاللههومصدرها

الله،لكلمةالأساسيئالتعبيرالواقعفيهيالقانونفيالمدرجة

ولأئنا".اللهوإكلمة"وحي"كلميئبينتماقانطابقأندون

لكلمةممئزتعبيرفإنها،الكتبهذهمصدرهو.اللهأننعتبر

الوحيصاحبهوالذيالمسيحظهورفيملئهإلىيصل،الثه

الله،إن9الأشياء:تمامعنبلسانهالثهكفمناوالذي،الأساسي
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كلاقاالأنبياءبلسانكثيرةمزاتقديماآباءناكفمبعدما

الذيالابنبلسان،الالامهذهفيكفمنا،الوسائلمختلف

مجدهشعاعهو.العالمينأنشأوبهشيءلكلوارثاجعله

1/1-)عب".كلامهبقؤةشيءكليحفظ،جوهرهوصورة

.)3

الكتابتسفيإنها:للشكمجالأتتركلاالعبارةهذه

الأنبياءبلسان"كقمنافعبارةللبشر.اللهكلمةبأكملهالمقذس

عبارةبينما،القديمالعهدإلىتشير"الوسائلمختلفكلاقا

الجديد.العهدعلىتدذوارتا"جعله!الذيالابن"بلسان

ماإلىبلالماذفيكلامهإلىفقطيشيرلاالابنعنفالحديث

هوالذيالحدثهذا،القيامةحدثبواسطةجلئاإعلانهتئم

كقمناالذيوالله.الابنبواسطةللبشرمحئتهفيهالله،أعلنفعل

بوسائلالبشرئةكفم،المسيحيسوعفيالأئام"هذه"في

وكلمة،التاريخوكلمة،النبيئكلمةبواسطة:متعذدة

العهدكلمةبواسطةوأخيزاوالنشيد،المثلوكلمة،الشريعة

الجديد.

العهدفيالأساسئةالركائزإحدىالنبوئةالحركةئعتبر.

إئماجمها،ينطقالتيالكلمةأنيدركقنهووالنبيئ.القديم

هوالله"إنمستمعيهأمامدوقايعلنبحيثاللة"،"كلمةهي

فيكفممتنؤعة،بطرقيخاطبهمإئه."..هكذا.قالالذي

-92-



ملوك12/81،)عددوالأحلامالرؤىطريقعنالبعض

داخليإلهامطريقعنالآخرالبعضويكفم17(،-22/13

وإذا.(..02/7.إرميا،3/15ملوك)2وصفهيصعب

الردتفإن،بشرقيكلامهوالنبيئبهينطقالذيالكلامكان

نأحذإلى،المطلقةالأولوئةفيهلهإنبللا،فيهحاضرهو

كلمةالأنبياء،إلىفبالنسبة.الكلامذلكمستودعيصبحالنبيئ

بطريقةبواسطتهموتتدفقحياتهممسارترسمالتيهيالله

هذهقؤةيختبرونففم.نفسهاللهإلىمصدرهايعزونتجعلهم

عنها.والإعلانتبئيهاإلىيدفعهمئماالكلمة

التاريخئة،والوقائعللأحداثسجلهوالمقذسالكتابإن.

تاريخهو،المؤمنيرىمابحسب،التاريخهذاولكن

خلالمنوالبشرالعالميخاطباللهأنيعنيهذا.مقذس

وأحياتاالمبالئرةبالكلمةأحياتا،والأحداثالوقائعهذه

المفهومبحسب،التاريخوتطؤرالأحداثفمجمل.بفعله

تعبيرهما-خلاصيئتاريخهوهناالتاريخكونالكتاب!-

الشعبتحزكالتي،النبوئةفالروح.الفاعلةاللهلكلمةواقعيئ

يحزكهمإئهبللا،تاريخهمفيفاعلهواللةأنتدرككقه،

منالكثيرخلالمنذلكيختبرونأنهم،كماويقودهم

الفاعل.الثهحضورعلىيعتمدونوهم،العلامات

مثل،مختلفةأشكالأفتئخذالأحداثتستبقاللهكلمةإن
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المؤزخونويرسم،اللعنةأوالبركةأوالويدأوالوعدصورة

تلكفييعملاللهروحأنكيفالمقذسالكتابفي

الذيالوعديحزكهاالحسمسةالشريعةكتبفروايات.الأحداث

يتحفقالوعدهذاأنكيفلناتصؤروهيللآباء،اللهقطعه

الكلماتئبرزفإئهالاشزاعتثنيةفيالتاريخأفافشيئا.شيئا

الكلماتهذهأنكيفلناويصؤراللهكلماتهيالتيالنبوثة

اللهفكلمةالبشر.بقؤةلاإلهئةبقدرة،التمامإلىطريقهاتاخذ

لسانعلىقائلأأشعيايختصرهماوهذافعل،إلىتتحؤل

إلمنترجعلافميمنتخرجالتيكلمتيتكون"كذلك:الرث

)أشله"أرسلتهافيماوتنجيئشئثماتتئمبلفارغة

بالفعلئخؤلالتيالكلمةفإنهالمسيحيسوعأقا55/11(.

يعنياللهابنتج!دلأنمقذلص،تاريخإلىالإنسافنالتاريخ

وفاعلأ.علنياظهوزا،اللهلقصدكاملأظهوزا

ينقلهاالتياللهكلمة،بالإجمالفإنها،الشريعةكلمةأفا.

تحذدالتيهيفال!ثريعة.موعىالنبيئهناوهوحرفئا،النبيئ

العهدبحسبوذلك،اللهوتجاهأخيهتجاهالإنسانواجبات

أيضاوالشريعة.مقذسةكجماعةوالبشراللهبينيربطالذي

وأالخضوعإنإذالعهد،إطارفيالحياةتنظيمإلىتهدف

وأالحياة،اللعنةأوالبركةمعهمايحملانللشريعةالعصيان

فاصلةإلهئةكلمةالشريعةتبرز،المقذسالتاريخففي.الموت
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وتلغيالشريعةالمحئةتلخص،المسيحيسوعوفي.وخلأقة

الشريعةيتئمالمسيحوشموع.القانونوحرفئةأحكامهاعبودئة

ذاتهفيحفقلأئه،الجديدةالوصئةإعلانهفيالموسوئة

ذبيحتهجعلعندما،الوصتةهذهتتطفبهماكلوشخصه

محئة.كلقفةالصليبعلى

ليستالظاهر،فيفإنها،،والجكمةوالمثلالمزمورأفا.

فيومنجزاتهوأعمالهاللهكلامتتذكرأنهارغمإلهئا،كلاقا

يعفموإلحكيم،اللهمعحوارهيفالصلاة.المقذسالتاريخ

اللهأنكما،الخالقاللهيدئرهوإنسافطكوفننظامضمنويفكر

والحكمةبمقتضاها.الإنسانيحياحكمةكلمبدأهونفسه

اللهأرادهمابموجمطموضعهفيشيءكليكونأنهي

.واختاره

اللهيتكفمجديدةطريقةعنتعبيرفهوالجديدالعهدأفا.

كلمةهيالجديدالعهدكلمةإنالأمر،اؤلففيبموجبها.

يتكفمرسولمثلأو،نبيئكلمةمثلكلمتهتأتي:يسوع

مستوىوعلى.بالملكوتويبشروبسلطتهالشخصيئباسمه

الكلمةإتهبحيثهوشخصهإلأليستالكلمة،أعمق

ماتجقتضىوفعلأواقغاتصبحكلمتهإنإذ،مطلقةبصورة

إلىالرسالةصاحبيتحذثفعندما.وتريدهعنهأعلنت

نأعلىيؤكدفإئه،ابنهبواسطةكفمناالذياللهعنالعبرانتين
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وموتهوبشارتهحياته،وأفعاله)كلامهبجملتهيسوعشخص

وسلامخلاصكلمةثالعالمإلىالموخهةاللهكلمةهو(وقيامته

وتوبة.

يستخدمونالجديدالعهدمدؤنيأنللنظراللافتومن

مخملوكذلكالعهد،هذاأنعلىللتأكيدأساستاتعبيزا

كلمةهوالتعبيرفهذا.اللهكلمةبالحقهوالمقذس،الكتاب

إلهئعطاءهيالمقذسةالكتببأنتقولالتي"وحي"

والتفنيدالتعليمفيئفيداللهوحيمنكئه"فالكتاب:للبشرئة

لكلمعذاكاملأاللةرجلليكونالبز،فيوالتأديبوالتقويم

نفسهعنالكتابويقول3/16(.طيم)2"صالحعمل

الكتابفينبوءةمنماأئهشيءكلقبل"واعلمواأيضا:

بإرادةقظنبوءةتأتلمإذعندهمنأحذبهيأتيتفسيزاتقبل

قبلمنيتكفمواأنعلىالناسبعضحملالروحولكنبشر،

21(.1/02-بط)2الثه"

الكنيسةفي"الكتاب"سز:خاتمة

شذدعليهما،وحقيقتهالمقذسللكتابالملهمالطابعإن

الإلهئةالحقائق"أنعلىأكدعندماالثانيالفاتيكاف!المجمع

بإلهام!ظرتقدالمقذسالكتابأسفاروئعلنهاتضضمنهاالتي
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الذيالإيمانبفضلالمقذسة،الكنيسةوأفنا.القدسالروح

الجديدوالعهدالقديمالعهدكتبتعتبر،الرسلمنتسقمته

كتبتالتيالأسفارتلكلأن،وقانونئةمقذسة.(.).كئها

إلىعليههيكماوشفمتألفهااللةهو،القدسالروحبإلهام

أناشاالمقذسةالكتبهذهلصياغةاختارإئمانفسها.الكنيسة

فيهممنهبدفع،لكيواستخدمهموقواهيمإمكاناتهمكمالفي

ومايريدهماكلحقيقئين،كمؤلفينيدؤنوا،وبواسطتهم

11(.رقم،الإلهيئالوحيفيعقائدفي)دستورفقط"يريده

كلمةعلىويحتويالحقيقةينبوعهوالمقذسالكتابولأن

بأبنائهيلتقيالذيالسماوقيإالآبإلىيشيرنفسهالمجمعفإن،اللة

مناللهفكلام.الكتابصفحاتبواسطةويخاطبهمبمحئة

وقؤة،دعامةفيهتجدالكنيسةإنبحيثوالفاعلئةالشذة

قوتا،ولنفوسهم،وثقافةعضذالإيمانهمفيهيجدونوأبضاءها

الكتابأنيعنيهذاوخالذا.صافياينبوغاالروحئةولحياتهم

غيرومنينفصلانلاواقعانهماالكنيسةوحياةالمقذس

المسيحيئالمقذسفالكتابالآخر.دونالواحدتصؤرالممكن

الكنيسة،حضنفيالنوررأىوالجديد(القديم)العهدان

منبإلهام،المسيحلسزفهمهاعنوتعبيرالمسيحعنكشهادة

يستمزالمقذسالكتابأنأيضاوالصحيح.القدسالروح

وثيقةمجزدالكتابيصبحالكنيسةفخارج:الكنيسةفيحئا
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وإيمانهاونضوجهاقؤتهاتستمذالكنيسةوحياة.غيرهمثلأدبئة

نإ.المقذسالكتابكلمة،اللهكلمةمنوشهادتهاوطهارتها

بأنالمقذسالكتابفيالأولىالكنيسةأثبتتهاالتيالشهادة

هي"،العالمين"حياةوهو"الأمواتبينمنقام"المسيح

يسوعكنيسةأنهاتعياليومالكنيسةتجعلالتيالشهادة

واجبفيوالتجذدالتوبةإلىدوقايدعوهاماوهذا،المسيح

ص!)ء3ءح(تأويلئة")دائرةنسفيإئنا.اليوقيالمصالحة

الكنيسةفيأساسهالمقذسالكتابيجدأنأ،ولح!غولءول4)حول

هذهولكن.المقذسالكتابفيأساسهاالكنسيةتجدوأن

الكنيسةوتتحؤلالمقذسالكتابيئجهعندماتنفتحالدائرة

سلطةفمصدر.الموتمنيسوعأقامالذيوأبيهالمسيحنحو

والكتاب.نفسهاللهفييتجذرانالكتابوسلطةالكنيسة

الحياةهيوالكنيسة،والقاعدةالجوهرالشهادةهوالمقذس

ترتبطلاالتيفالكنيسة.المقذسللكتابوالمتطؤرةالمستمزة

المسيح،كنيسةتكونلاالمقذسالكتاببشهادةحيوئةبصورة

تأقلهافييكونالكنيسةفاستمرار.القياهةكنيسةتكونولا

وليتورجئتها.وكرازتهاإعلانهااستمرارفي،للكتابوقراءتها

ائهاكماوتقذسه،المقذسالكتابتكزم"الكنيسة:قيلولقذ

وتقذسه".المسيحجسدتكزم

منالذيسزهالمقذسللكتابأنإلىنشيرأنأخيزايبقى
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الشككالمقذسالكتابسزففيكلتا.اختراقهالمستطاعغير

وحيفيشخصثانفسهيمنحاللهالمسيحئة:لسزالجوهرفي

لتضيفالحرففيتدخلأنتقبلوالكلمةالمتج!د،الكلمة

يبهرنورهوالتج!دلأنسزايبقىفالسز.الأبدئةمعانيإليه

معنىماتماقاندركأنعليناالصعبمنإذ،قؤتهشذةمن

مغلقهوماإلىتشيرصكلمةكانتفإذابشزا.صاراللهأن

وحياةوحيأنهاجوهرئةوبصورةأيضاتعنيفهي،ومكتوم

اللهفعليفهمأنعلىالمؤمنيساعدنورهووالكتابإلهئة،

عليها.يفيضهاالتيالجديدةالحياةهذهومعنىوتدبيره
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الجديدوالعهدالقديمالعهدكتب

تأريخئةلوحة

التاريخئةالكتب

الثريعةكتب059-006

،ملوك،قضاة،دوع587قبل

صموئيل

نحمياعزرا،اخبار،033حوالى

الثانيمكابتون124حوالى

الأؤلمكابيون001حرالى

الجكمئةالكتب

المزاميرالعاضرالقرن
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أنوب054حوالى

الجامعة035حوالى

الأناضيدنشدالرابعالقران
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طوبيا،راعوت
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الحكمة0805-
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نقلهالمقذس"،الكتابتراءةإلى"دليل،شربنتيهإسطفان-

الثانية،الطبعة،اليسوعيئحمويصبحيالأبالعربئةإلى

.8691بيروت،المشرقدار

المقذس"،للكتابالصحيحة"القراءة،شارليهسلستيوس-

المطبعة،الماردينيجرجسالأبالعربيةإلىنقله

7191.بيروت،الكاثوليكئة

اللاهوت"معجم،اليسوعيئدوفورليونكزافييهالأب-

.9891بيروت،المشرقدار،الثانيةالطبعةالكتابن"،
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المحوياتفهرس

المقذسة""المكتبةنشأةأوالكتب:الأولالفصل

الأدبئةالفنون:الثانيالفصل

اللهكلمةالمقذسالكتاب:الثالثالفصل

تأريخئةلوحة

المراجع

المحتوياتفهرس
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المسيحئة"المعرفة"موسوعةمنصدر

المقذسالكتاب

3()طالمقذسالكتابإلىمدخل-ا

2()طالقديمالعهدإلىمدخل-2

2()طالجديدالعهدإلىمدخل-3

)1(التوراةأوالشريعةأسفار-4

)2(التوراةأوالشريعةأسفار-5

لوقا(-مرقس-)مئىالإزائئةالأناجيل-6

الرؤيا(-الرسائل-)الانجيليوحئا-7

وبزهاللهملكوت-8

الكتابيئالنقدإلىمدخل-9

الأناجيلفيالأدبتةالبنىعلىأضواء-01
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هاوسبرنتنغدكاشأنجزت

الكتتبهذاطباعة

آذارمنوالثلاثينالحاديفي

1/3/31102-أ-5791
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