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ئقذمة

الكتابيئوالنقدالإنجيليئالنمق

العاديفالقارئالنقد.عملتةتثمخعنفسهاالأناجيلإن

الحادثةسردفيالإنجيلثينبيناختلافاتبوجوديشعر

جهة،منالاختلافاتتلكتفسيرهوالنقدوعمل.الواحدة

من(التاريخ)مسيحمعاصروهيراهكانكمايسوعرؤيةهـادراك

.أخرىجهة

منالثانيالنصففمنذ.الكيسةفيجديذاليسوالنقد

الالي:السؤالبرزالميلادبعدالثانيالقرن

لاولغ؟وتعاليمهي!وعحياةعنرواياتأربعثضةلتم

الأربع؟الرواياتعلىتحتمدمتجانسةواحدةروايةعلىنقع

فىياطئزونالإنجيلبوضعم017العامظظيائ!قاملقد

عنمتسلسلةروايةفيهاعتمدوقد،،الأربعةخلال"منأي

مفقود(.حالئا)الكابالأربعةالأناجيلمنمن!قةيسوع



أتهاإلآ،القيامةضوءفيكتبتالأناجيلأنومع

وهذه،القيامةقبليسوعبتاريخيتعفقمضاالكيرعلىحافظت

مثبتة،تاريختةحقائقكونهاتعرضلمالتاريخئةالمعلومات

أحداثإنإذ.القيامةبعدائضحالذيالمعنىأعطيتبل

لكلأصبحبحيث،القيامةبعدإلأتنكشفلميسوعبشارة

إيضاحدائقاالإنجتينهاج!كانفقد.كاملامعتىحدث

".يسوع،المجفيالإلهيئبالظهوروربطهاالأحداثمعنى

حدثعضاالإمكانبقدريكشفانالنقدمهفةوتبقى

بعضهاالأحداثالإنجيلئوندمجكيفيفئروأنفعلآ،

التيالأحداثبينللتهمييزوسحوامعانيها،وشرحواببعض

وبعدها.القيامةقبلوقعت

(:المسيحبألوهتةبطرس)اعراف:مثال

فكان؟"أنتمرأيكمفيأناوتن9تلاميذهيسوعسأل

الأربعة:الأناجيلفيمختلقا"بطرس"جواب

الحيئ"اللهابنالمسيحأنت16/169متئ

المسيح"إأنت8/92مرض

اللهأ"ميح902/لوقا

الله!قذوس"إئك6/96يوحئا

بالفعل؟بطرسقالماذا



قدكانأئهعلىتدذ"مثى!إنجيلفيبطرسشهادةإن

فيعشرالاثنيصورةيناقضماوهذا،يسوعسزآنذاكفهم

القيامة.قبلالسزهذايعرفونيكونوالملأتهمالأناجيل

فيمفمتزابطرساعترافسخلمتىإنةيساطةالقوليمكن

القيامة.ضوء



الأؤلالفصل

الإنجبلبئالنض

القارئإشراكهدفهاإيمانتةشهادةهو:الانجيليئالنمق

متداخلين:شفينمنويتأفف.الإيمانفي

التارلخيئ.الحدث-ا

.اللاهوتفيالحدثمعنى-2

لاهوتيفئرالأتهتاريخكتاتلي!الانجيليئفالنمق

علىيرتكزالأئهخالصلاهوتكتاتهوولش(الحدث

فيتلازماندائقاومفاهفالحدث(.ثابتتارلخيئحدث

معانيها.معالوقائعنقرأبحيث،الإنجيليئالنمق

إ:يسوعموت)خبر:مثال

)"لوقاا37-93(/601)"مرقس(405-272/أمئى)1

/23446-4)

أتهعلى،النمقهذافي،يسوعلموتنتعزضفعندما



علىللوقوفضرورةفلا،للكلمةالحقيقيئبالمعنىموت

أجسادوقيامةائنين،إلىالهيكلحجابالماقحكاية

فقط(.)متى!وصف)كمابحرئهاالأرضوزلزلة،القذين

الصورهذهلكن،عيانشاهدوصفلي!"مثى!فوصف

المزلزلةفالأرض.يسوعموتمعنىإلينالتنقلوضعت

)1(
فالإنجيليئ.يهوهيومتص!صورهيالمصذعةوالصخور

أعلنهوما،الآنحاضروهوأتىقدالرتيومإنيقولأنأراد

الرثبموتابتدأقدالخلاصولومالدينونةيومعنالأنياء

منيتجزألاجزءهويوعموتمعانيفتفسير؟الصليبعلى

نفسه.الحدثسرد

سوفالبشربأنتذكرالصورهذهفإنأخرىجهةومن

أمامبهايشعرونالتينفسهابالمشاعراللهقدومعنديثمعرون

.كهذهصور

الإنجيليئالنمن!تكوينمراحل

مرحلةنسضيهاأنويمكن،:التاريخ)يسوع-مرحلةا

ئث!اهدأويرىكماالحدثوهو،الخامالتاريخيئالحدث

.(...متقيامة-أعمى)شفاء

\9-.8/وعاموس201/هـلونيل115/صفا!يموصوف.يهوهبوم)1(

.92/و



القيامةتلياتىالمرحلةوهي:الشفهئالنقليدمرحلة-2

بعدالمسيحعنباشرةالكيسةبهنادتماأي.مباشرة

الأولى.الكيسةأعلنتهاإيمانشهادةوهي.القيامة

كتاباتكؤنتقديكونأنمحتمل:محتملةكتابيةمرحلة-3

الأناجل.قبلإنجيلأيالأربعةالأناجيلقبلأؤلئة

الوثنتة،الجماعاتبدأتعندما:الرسولبول!مرحلة-4

الدينتدخلفلسطنجماعةتراثعنتراثهايختلفالي

الرسالةلنقلكبيربدورالرسولبولسقامالمسيحيئ؟

.الجديدةالجماعاتهذهإلىالمسيحئة

فيهاكتبالتيالمرحلةوهيالكتابئة:-المرحلة5

إلى:الانتباهمعأناجيلهمالإنجيثيرن

الرسوليئ.الشفهيئالتقليدمنأخذوهما-أ

لكتاباتهم.السابقةالكابئةالمصادرمنأخذوه!ا-ب

-الخامالحدثبهفترواالذياللاهوتيئالمعنى-ج

الإنجيليئ.لهاكتبالتيالجماعة-د

واللاهوتئة.الشخصتةالمؤئفهـنظرة

والجغرافثة.التاردختةالمؤلفوظروت

العهدمنمكتوتاإليناوصلماوهو:-المخطوطات6

(.مخطوطآلافخمسة)نحوالجديد

النمقتكوينمراحلمخالطيظهرالمقابلةاللوحةفي



.المخطوطاتتدولنإلىالتارلخ!"يسوعمنالإنجيليئ

التالية:النقاطونلاحظ

.المذكورةالمراحلكلرفدفيالقديمالعهدأهفئة-أ

العهدأفكارنألفأنيجبالمسيحتةالرسالةنفهملكي

العهدرموزلفكالإطلاقعلىمعجمأهئمإئهإذ،القديم

الجديد.

لكيالمقذ!مةالكتبالأؤلونالمميحئوناستغلالقد

الاصطفاءمبدأأنأنلاحظولكتنا.ورسالتهيسوعكيانيفهموا

الكتابتةالنبوءاتكليذكروالملالهمهناكبيربدورفامقد

هـالىمجيدمسيحإلىالنبوئةفالإشارات،يسوعبئأن

كفهاتركتالمسيحمجيءعندحدوثهاالمتوفعالمعجزات

لاالتيالنصوصبعضيستنفونبالعكىونراهمجانتا.

قداليهودتةالديانةكانتوالتيالمسيحانيئالرجاءعلىتنطوي

المتأئمبالعبدالخاضةكالنبوءات،الحقبةتلكفينسيتها

أشعيا(.سفرفيوالواردة

حدثت:التىالتغييراتأهثم-ب

.بيسوعتبئرجماعةإلىبالثهيبشريوعمنالانتقال"ول--ول

ميحإلىالممخدالقديمالعهدمسيحمنالانتقال!-"كا!

.مصلوب
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المسيحئينجماعةالىأورئمليمجماعةمنالانققال!--صا

الكنيسةواجهتهثقافيئتحولأخطروهو.الوثنئين

الجديد.العهدكتابةعلىآئارمنلهبمابداياتهافي

يسوع5مرحلةفي!الخامالحدث1منالانتقالط*-"!-

مرحلةفي("اللاهوت+أ)الحدثإلىالتاريخيئ"

الكتابيئ.التدهـلن

النصوصبينالاختلافسبب

الجفرافطالسبب-ا

سردطريقةاخلافإلىيؤديالجغرافتةالبيئةاخشلافإن

عمله.أويسوعحديث

الصخرعلىبيتهبنىعاقلرجلإكمثل7/24-25صئى

!.الرياحوعصفتالأوديةوسالتالمطرفنزل

ثئمالحفروعققفحفربيتابنىرجلآ"يشبه6/48لوقا

النهر،.اندفعالمياهفاضتفلفا،الصخرعلىالأساسوضع

الاختلافإلىيعودالآيتينهاتنفيالمفرداتفاختلات

الجغرافتة.ايإنجليينبيئةفي

التاهـدخيئالسبب-2

عرضطريقةفييؤئرالتاردخثةالبيئةفيالاختلافإن
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بالعقلئةتشبغاأكثرالإزاثئةفالأناجيل.أعمالهأويسوعأقوال

حينفي،الأؤلالقرنمنالأؤلالنصففيالسائدةالسامتة

المتثبئ(الثاني)النصفعصرهبلغةإنجيلهصاغ"يوحتاأأنأ

"الغنوصئة،.العرفانبفلسفة

الجمهور)ختلاف-3

إلىبؤذيالإنجيلإليهالموخهالجمهوراختلافوكذلك

الفلسطينيئفالجمهور.المستعملةالمفرداتفيالاختلاف

والجمهور،القديمالعهدعقلئةمنسنةألفيتراثسليل

إلىيؤديالسامعينفاختلات؟اليونانثةالثقافةسليلالوثنيئ

.العرضطريقةاختلاف

،3-44"6/مرق!الأولىالخبزتكثيرمعجزةقارن:!لأ

ا-8.9/مرضالثانيةالخبزتكثيرومحجزة

فلسطينتة،بيئةفيتكؤنايأؤلالنصقأنالأرجحفعلى

وئثة.أرض!فيوالثاني

:سلال7/قفة12قارن

اليونانيئ/الحالمفيتشعملالمقة

اليونانيئ.العالمفيالكمالرقم7العدد

اليهودفي/العالمفيتشعملالقفة

المقذس.الكتابفيالكمالرقم12العدد
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:بارك/شكرقارن

اليهودقي،العالمإلىتعودالبركة

اليونانيئ.العالمإلىيعودالثكر

عرضفيتؤئرالمستخدمةالأديةالفنون:أخرىاسباب-4

...وأعمالهيسوعأقوال

اللاهوتيئ.وقصدهوأسلوبه:المؤتفشخصئة-5
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الثانيالفصل

التحليلوطرقالكتابيئالنقد

النقد)2(عملكيفبة-اؤلا

الوصولعلينا،أيدينابينالتيالمخطوطاتمنإنطلاقا

تحليلفيطرقعذةونستخدم،.التاريخ"يسوعمرحلةإلى

فيمتعذدةعلوماشخدامإلىبالإضافةودراشهاالنصوص

.المخطوطاتنقد

)2(
التاريحعلمفينتارظهرعفرالتاسعالقردفي:البتطزفالتارلخيئالنقد

حاولالمفذصالكنا!صحبدوعلى،الطيحبةبالعلومفأنزاوكانالسدقي

للوصولأسطورقيأنهيبوماكلالأناجلمنيقلحراانسهمالمفرون

بوعحقبفةلصرفةعلمتةأشااعنمادمابمكنموضوعبمامعطاتالى

الاصري

لأتهاالاريخا،يوعمعرفةالاتجاههذايغلم:التطزتالإيمانيئالنقد

الميخةالجماعةأعتهالذيالمبحمعرفةالمهتمكانلل،شحيلة

.الإبمان،مح5،لأولىا
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الخارجئالنفد-ا

وأهفئتهوعصرهالمخطوطتحديد:المخطوطاتنقد-ا

لتسهيلبمجموعاتالقثابهةالمخطوطاتوتصنيف

ببعض.بعضهامقارنة

العلماءيحاولالأصليئ)3((النمق"قرار:النصوصنقد-ب

يمكنماأقربنصقالىالوصولالمخطوطاتمختلفعبر

وبترجماتالآباءبكتاباتبالاستعانةالأصليئالنضإلى

المختلفة.الجديدالعهد

الداخلئالنثد-

فيالأخرىائقافاتبهأثرتمامعرفة:النأثيراتنقد-

دخولعند)وخاضةالأولىالجديدالعهدصياغةمفردات

الجديد(.الدينفيالوثيهالثحوب

الميجهالجماعةدورتحديدمحاولة:النكليئالنفد-

.الأحداثروايةفيالأولى

فيالانجيقيندورتحديدمحاولة:الأد.ممقالانثاءنقد-

الإنجييه.النصرصتدولن

منهااستقىالتيالمصادرتحديدالمصدرقي:النقد-

صيةبل،يلهالمرئفجهالذيالمخطوطموبى:الأعلئالن!ق)3(

طتانه.المرثفبلغةالأولىالكاب

18



الإنجيلئة.رواياتهمتدوينفيالإنجيلثون

التحليلطرق-ثانتا

الماذقيوالتحلبلالنقدقيالتارلخئالتحليل-ا

نحذدولكي،عامألقيتبلخزرتالمقذصةالكتبإن

من:معلوماتالأقلعلىنستخدمانعليناوضعها

سانرعنالصادرةالوثانقمننعرفهكما:-التاريخأ

الثمعوب.

الآداب-المنطقة)أساطيرالزمانذلكأدب:الآدابب-

.(المعاصرة

الآثار.ملم-!!

مختلف)أيالتاريخيئسياقهفيال!نصقنضعذلكوبحد

المؤلفأرادماعلىنقفلكيفيها(لأالتيالتارلخحقبات

الثلاثيئاتضوءفيلائفهمأنبذلايسوعفأقوال؟يقولهان

الناثئةالشحئةالجماعاتحياةضوءفيبل،وحسب

و.08.9السنواتحوالى

الزمنأوضاعوليدهوا!قالماذي:التحليل

نخرجالطريقةهذهفي.والياسئةوالاقتصادئةالاجتماجه

لئره:النصقمن
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وأالثعبوضعهوماالنصق؟هذاؤضعزمنأفيفي-أ

؟.الزمانذلكفيالمؤلف

فيخاصقمعتىالع!اراتأوالكلماتلبعضكانهل-ب

؟.الزمانذلك

النمق؟.هذايتميأدبيئفتأفيإلى-ج

الكتابفيالزمانذلكفيمماثلةنصوصهناكهل-د

ت؟.3والائتاالاختلافما؟خارجهأوالمقذص

النركبببئأوالبنائبئانحبل-2

الكلاميدرسجديدعلمنثأالعشرينالقرنمطلعمنذ

قواعد.للجملةأنكماقواعدلهفالنصق،عناصرهفيويبحث

ذاتهحذفيندرسهبلالنمقمننخرجلاالطريقةهذهففي

ونحذد:

تخلف.أوتأتلفأوتتكررالتيالعباراتاوالكلمات-أ

النمق(.في)الأشخاصالممثلين-ب

والتنفلات.الأماكن-ج

.الأقحالأز!نة-د

العناصرمكانعننبحثبلالمعنىعننبحثلاهنا

أفيعلىتطبئقالطريقةهذهوفواعد.معنىللنمقتجعلالتي

عقلكللأنمعئةبئقافةالقواعدهذهترتبطولا،كاننصق



لاشعورئا.لهايخضعثرفي

1(.ا-ا15/تور)1:مثال

وجوهعلىخاضةالأفحالصيغةتدذاليونانئةاللغةفي

يدلالبيطوالماضي،يدومماعلىيدزفالحاضر:الأفعال

المركبوالماضيمحذد،وقتفيواحدةمزةجرىماعلى

حدث)جرىالماضيفيجرىلفعلحاضرةنتيجةعلىيدل

أتناوالحال(.الآنحئىيزاللاعملهولكنواحدةمزة

15/قورنش)1هذاالإيمانقانونأفعالجميعأننلاحظ

أقامواحد:باستثناءالبسيطالماضيصيغةفيهي1(ا-ا

فالقبامة؟المركبالماضيصيغةفيوهر"الأمواتبينمن

إلىتدومنيجتهولكن،التاريخفيواحدةمزةجرىحدث

حيا.يزاللافالمسيح:الآن
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اثالثالفصل

الخاوجيئالنقد

الإنجيليئالنصقواقرارالمخطوطات

لمخطوطاتا-لاأؤ

فيوالصثرينالسبعةبأسفارهالجديدالعهدنعقبلغنا

العالم،مكتباتفيالمحفوظةالمخطوطاتمنكبيرعدد

اليونانئةباللغةوكفهامخطوطآلافخمسةمنأكثروهفاك

.الرقعلىوالآخرالبردفيأوراقعلىأقدمها

العهدمنأجزاءلدياالثمجر(:ليف)منالبردفي-

صغيهر.بعضهاالجديد

الرابم،القرنمنذراجمعز(:أوخروف)جلدالرق-

بثكلوهماوال!ينائيئالفاتيكانيئلديناالمخطوطاتوأهتم

مجفدات.أوملص
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المسيحيئالعصربدايةفياليدتسخينخالكتابكان

ولقد،منسوخةنسخعن،بدائئةكتابيمابأدواتينسخونوكانوا

النصرصعلىوالتعديلالتديلمنالكثيرالن!اخأدخل

آخروصلالذيالنمقفكانالآخر،بعضهعلىبعضهوتراكتم

منكبيرعددفيظهرتالتيالتبديلبألوانمثقلأالأمر

نسخاتلهتنثرحنىجدبدكتابيصدرإنفما؟القراءات

بالأكلا!.مشحونة

أربعةكلتخاطالورقمنلفافةشكلعلىالكتابوكان

وهذهمجقد.فيتجمعالدفاترمنمجموعةوكلدفتر،في

الثاني-القرنمنذدرجتبالتجليدالعادة

جماعةيهايقومالكتبلإنتاجمزدهرةصناعةهناكوكان

مهنة.وبيعهاالكتبنسخمنلهماتخذواوقدالوزاقين،

يمليقنمنهمالكتابفيمليمحترفينكتبةيتأجرونفكانوا

صناعةبجانبواتشر.الأغلاطلإزالةالنسخفيينظرونثئم

الرخيصةوالإصداراتوالفردقيالخاصقالنسخالوزاقين

التىالوحيدةالنشرطريقةهذهكانتفقدذلكومع.الشعبئة

لأن،الأولىالثلاثةالقرونفيالمسيحئينكتبعرفتها

تقنيأنلتستطيعكانتماوالفضظقدةالفقيرةالكناض

شيءالواقعفيمنهايصلنالمإذ،الغاليةالمزخرفةالرقوق

الرابع.القرنقبل
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النعقولنقزر،ضاعتقدأصحابهابخطفالنصوص

فهيإلينا،وصلتعهنسخاتإلىالرجوععليناالأؤل

الجديد:العهدنسخمنوصلماوأهئم.لهالاقيةالشهود

روايةمنجزءأيحوي:الثانيالقرنمنتصفمنبردقي-ا

يعودنعرفهمخطوطأقدموئغذيوحثاإنجيلبحسبالآلام

كليوافقالمخطوطوهذا.013-.15الأعوامإلى

التيالكاملةوالخاصالرابعالقرنمخطرطاتالموافقة

الترجمة.فياليومعليهايعتمد

1(وه)2الفصلينتحوي:الثالثالقرنمنبردئات-2

عنطفيفةاختلافاتمعللوفا)14(والفصلليوحتا

والخامى.الرابمالقرنمخطوطات

كئرت313العامبعد:وه4القرنمخطوطات3-

هذهوأهئمالجديد،العهدلصقالكاملةالمخطوطات

فنذات)وهيللترجمةوالمعتمدةالكاملةالمخطوطات

هى:(الزخرفةمنجئد

فيمحفوظلأئهكذلكسقي:الفاتيكانيئالمخطوط-أ

العهدعلىويحتويالأضراربعضفيه،الفاتيكانميهبة

25ا-94/13/الجرانتينالىالرسالةعدا)ماالجديد

طيطسإلىوالرسائلطيهموثاوسإلىوالرسالتين

الرابع.القرنمنتصفإلىيعودوهووالرفلا(وفيلمرن
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،القذيمةديرفيعلبهعنرالشنائبئ:المخطوط-

إيىمفاتبللاكاملفيهالجدبدوالعهدكاترينا"،

لهرماس،)الراعيلمامنوجزءبرنابا،إلى"الرسالة

إلىيعودوهوبلندنالبرطانيئالمتحففيوالمجقد

.9185العامفيعليهوعثر،الرابعالقرنمنتصف

:أخرىمخطوطات-

علىإلأيحتويلا(:الخاصالقرنييزا)مجتد

يختلفالرسلأعمالونصق،الرسلوأعمالالأناجيل

العادفي.النمقعنقلبلأ

علىيحتويوهو(:الخاصالقرنفرير،)مجتد

فقط.الأناجيل

.قأفرامو)مجفد5(.ق،الإسكندرفيالمجفد)وهناك

الفوارقمنطائفةالمخطوطاتهذهفيه(.

الصرفقواعدسوىبعضهايتناوللاوالاختلافات

فوارقهناكلكن،الكلامترتيبأوالألفاظأووالنحو

برقتها.فقراتمعنىتتناولالمخطوطاتبينأخرى

مخطوطاتبعضففي.للآياتمتعذدةقراءاتوهاك

كثيزا،بعضعنبمضهايختلفقراءات"الرسل"أعمال

فيتأتيعديدةجملآإليهمضيقاالنمقيطيلققففها

ومهضة.جديدةبتفاصيلمنهسطركل
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الأخطاء:منالتالةالأنواعولدينا

لا..."15/8لوقافيمثلأ:وواضحةجسيمةأخطاء-ا

."...اليتوتكنىسراخاتوقد

قؤضتأيأ+ص!7!أ4*هولولجاءتالدارجةالترجمة

اليت.

البيت.كشتأيأ+!3ل!4!ول+هوالصواب

القراءاتتكونوأحيانا:الصوابمحتملةأخطاء-2

كقها.الصوابمحتملةالمتعارضة

بكريا"بن"زكرياالخطأ23/35مئىسهو:أخطاء-3

.()فقط!زكرتا"والصواب

مجامع9والصوابالهودتة""مجامعالخطأ444/لوقا

إ.الجليل

الخارجئالنقد-ثانتا

الانجبلبئالنمقافرار

فهذهالأصلئة،الأناجيلنصوصنملكلانحن

وكالتا،النسخأثناءفيهاأخطاءوحصلتنسختالنصوص

مختلفعيرالواحدةللآيةتعذدةقراءاتعلىنقعما

.نعتمد؟.قراءةفأثة.إليناوصلتالتيالمخطوطات
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النصوصنقدعلمإلىالركونعلينايتحتملذلك

الأصليئ.النصقإلىالمخطوطاتمختلفعبرللوصول

ماأقربإلىالوصولإلىيهدتالنصوصنقدفعلم

جميعفيالنظرهولهعملوأؤل،الأؤلالأصلمنبمكن

فيهايردالتيالوثائقجميعوترتبتحصىبحيثالنصقنسخ

علىالأمريقتصرولا،بعضهأوكفهالجديدالعهدنصق

الكتبجمبعئراجعبل،باليونانئةالمخطوطةالكتبمراجعة

استعملهااليالجديدالعهدترجمةعلىتحتويالتي

القبطهة(-السريانية-)اللاتينيةلأولىاالقرونفيالمسيحئون

إليهالوصوليمكنمفاأقدملنمقحالةعلىتشهدفهي

اليونانتة.الأصولأقدمبمراجعة

والسريانئة)اللاتيئةللكتابترجماتالمسيحتةوعرفت

القرننصفمنا4بدالأولىالثلاثةالقرونأثناءفي(والقبطية

ا-018(.06)الثاني

الترجمةفيالصعبمنلأئهاخائنةترجمةإكلولكن

المقذسالكتابففي.الأصليئالنصقدقائقبدقةننفلأن

الجديدوالعهد(..اليونانئة-الآرامئة-)العبرتةلغاتثلاث

)الإنجيل"لوقالما:كتابعداماالعافئةباليونانئةوصلكفه

بيونانيةكتبتالتيالعبرانتين(إلىو)الرسالةوايأعمال(

فصحى.
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باليونانثةالمخطوطةالكتبمراجحةإلىبالإضافة

الإفادةالصوصنقدعلماءيحاول،القديمةوالترجمات

منأخذتجذاكئيرةشواهدفيالكيسةآباء!ؤئفاتمن

كانكماالنصقالىالتوضلمنالعلماءوتمكنالجدبد،العهد

.الترجماتأقدمقبل

كانواأئهمالآباء،بشواهدالاستعانةمحاذيرمنولكن

قلبظهرعنالأحيانأغلبفيالمقذصبالكتابيستشهدون

.كبيرةمراعاةالعلمثةالدفةيراعواأنغيرومن

للقذي!هوماهناكشواهدمنالآباءكتبفيوردومقا

بالإنجيلاسثهدإذ،الثانيالقرنمتصففييوستينوس

أجدكمالذيالنحوعلى"سأحاكمكميسوعلسانعلىوقال

يغلبولذلكالأربعةالأناجيلفييردلاالقولفهذافيه!.

الثفهيئ.التقليدمناستقاهأئهعلىالظن

ا-16(02/)متىالغققةمثل:مثال

الفزيسئينإلىخاصقوبنوعاليهودإلىكلامهبسوعيوخه

كبيرةمشفةيتحفلونإئهم.بالخاطئينيرخببأئهتعثرواوقد

مكافأتهمتكونلاأنالظلممنلهمفيبدوالثريعةممارسةفي

فيجببهم.استحقاقاتهمإلىنظزاالناسسائرمكافأةمنأعظم

بكرمبلالإنسانباستحقاقاتالمكافأةتقاس"لا:يسوع

إ.الله
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"لأن16الآيةفيإضافةنقةالمخطوطاتبعضفي

النتيجة.بمظهرتظهروهيئنتخبوناوقليلينئذغونكثبرين

مضمونمعتتناسبلالائهامنطقهغيرنتيجةأمامفنحن

فيمذكورةغيرالآيةوهذه.أتواقدالجميعولأن،النمق

لاحق.وقتفيمضافةالأغلبعلىفهيأخرىمخطوطات

القداولةالجديدالعهدنسخبعضمنحذفهاتثمفلذلك

حالئا.
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الرابعالفصل

الداخليئالنقد

بحذالإنجيلئةالنصوصدراسةإلىالداخليئالنفديهدف

علىالخارجيئالنقدياعدما)وهذا.وفهمهالتفسيرهاذاتها

يلي:مايتثمالداخليئالقدوفي.(أخرىرفضأوقراءةاقرار

وبوضحالفصحئةالجماعةدورعلىيركز:الكلئالنقد-ا

المكتهوب،ال!نهائيئشكلهافيصوغهاقبلالإنجيلئةالتقاليد

التقاليدقيههالأتالتيالأصلنةبالبيئةالاهتمامأي

منهوالجديدالعهدجامعيمجزدالإنجيليين)اعتبارهم

النقد(-هذافيالتطزف

يهتخإذالإنجيلئيندورعلىيثذد:الأدبتيالإنثاءنقد-2

التيوالطريقةإنجيليئ،لبهلالممئزةبالصفاتالناقد

الكتابة-)أسلوبلديهالمتوفرةالمصادرفيهااستعمل

(.المؤلفشخصئة-التأليفطريقة

المسيحئةالجماعةتقاليدجامعييكونوالمفالإنجلئون



الخاضة،نظرتهملهمحقيقحينمؤلفينكانوابل،وحسب

اهتماماتهمعنتعئربطرلقةالإنجيلئةالمواذتصنيفهمبدليل

تناسقاالقرا.اتأكثرهيصخةالقراءاتفأكثر)4(.اللاهوتية

النصققراثنومع،عائمبوجهالكاتبفكرمعوانسجاقاطبيعتا

(سلوبمعرفةإلىبالإضافة.خاصقبوجهفيهوردتالذي

وأقراءةأنةقبولقبلدقيقةمحرفةاللآهوتثةونظرتهالكاتب

رفضها.

التيالمصادرتحديدهناونحاول:المصدرفيالنقد-

الإنجيلئة.روايتهتدوبنفيالإنجيليئمنهااستقى

الكتابيئ(التقليد)دراسةالأدبيئالإنشاءنفد-أؤلا

النصقتكرينفيالكاتبدورتحديدإلىالنقدهذايسعى

الإنجيلبئ:

وشخصثتهالمؤئفدور-ا

)مخظطحدةعلىإنجيلكلدراسةالمرحلةهذهفييتتم

أضفتإئهابحيثوأعمالهيرعأقوالبعضفينمزفتالأناجلان)4(

تصزفتأنهاكصا،)نجيليئكليقصدهكانالذياللامرتيئالفصدعلبها

الحيحتةالحماعاتتفحلهأنعلىتجرؤلىومذا.وعرضهاترتهافي

وعملهبوعفالهماحرفئةعلىامانتهالذة،المهيهرواياتهافيالأولى

الإنجلمننظرفينفهاليءهي)تاهاالكيةوتفيريوع)كلسات

الانجئة(.الحوصكتابةفيمدهلةبحزيهتمرفواالذين
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.(...وظروفهالمؤففشخصتة...العاتمالإنجيل

الأدبيةالقونتحديد-2

قبلالنمقفيالأدبيئالشكلتحديدالضرورفيمن

الأناجيلفيونمئز.مغزاهنكتثمففلننحذدهلمإن.تفسيره

الالط:الأدبنةالأشكال

.المعجزات-أ

(...وميلادهيسوع)طفولةالشعبتةالقصصب-

(..ونجقيهيموع)عمادالتجقيات-ج

للسبتأالإنسانلاللإنسانالبت9:الحكم-د

القتلة.الكزامون:التمثلهـ-

.الأمثال-و

اتعاليم.-ز

العافة.الأقوال-!!

الانجلنةالوحدا!-3

بالترتيبمتتاليةنصوصمجموعةهيالإنجيلتةالوحدة

تسفموهاالإنجيلئينأنآالواضحومن،الإنجيلئينعدنفسه

...سابقمصدرمنهكذا

32(27-8/9/)مرقس2(4-6/113/17)مئىقارن

.(-43ا98/الوقا

32



ئيهلازاا-4

الأناجيلعلاقةدراسةالمرحلةهذهنييتخ

التالي:الجدولخلالومنببعض

مرذ!متىالمثنركةالآبات

033033ثلانةبينمشتركة

178178و)مرض""متى"بينمثتركة

001-و"لوقا،"مرقس،بينمثتركة

023والوقا"مثىا5بينثشركة

03335م!همبكلخاصة

الأناجيلبينشتركاقاسفاهناكأننرى

لوقاإ.-متى-)مرضبالإزانيةالمستاة

الازائئة؟يشقكتابهناكفهل

أناعذةهناكأمالأصلبمثابة)نجيلهناكهل

الإزائئة؟تكوينفيأثرتبلثصنا

المصدرفيالنفد

الؤالاعنالإجابةإلىالمصدرفيالنقديهدف
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سابق،كابيئمصدرأمن:النمقعلىالإنجيليئحصلأبنمن

دورهووماالشفهيئ؟التقليدمنأم،الخاصقمصدرهمنأم

الناشئة؟الكنيسةحياةفيومكانتهالنمقهذا

الشفهئي()!(المقليد)دراسةالشكليئالنقد:ئانتا

فيالإنجيليئالنمقأصلتحديدالشكليئالقديحاول

الأولىالمسيحتةالجماعاتبينلأتفقد.الشفهيئالتقليد

ماع:ثلاثةفيظهرتوأعمالهيسوعلأقوالشفهثةروايات

وإعلاثة.وتعيمئةليتورجثة

الرسلتعيمعلىيواظبون!وكالرا2/42:أعمال

!.والصلواتالخبزوكصروالمشاركة

بقيامةالثهادةيؤدونالرسل"وكان4/33:أعمال

".يسوعالرث

لسلطةممادلةبلطةمحتفطاالثانيالقرنمتصفحئىالمهيئالميدظل)5(

اعتدوقد،الكيةفيالكتابيئالكليدصعالتقيدهذاوتعايئى،الأناجل

المميحتيىالثانيالمرلىكئابإنالميدينهذينالأولىالكنيةآباء

الإنحيلنةالرواباتعلىالاعنمادالىمنزابذامبلايظهرونأخذوا

النالبةللأمررشبجةالمدؤنة

الهتيئالعالمنيالميحيةإدار-ا

هرطوقبئ.ادبفيام-2

الجديد.العهدقالودلوضعالححاولاتأولىبروز-3
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كلوليعتمدتوبوا:بطرسلهم"فقال2/38:أعمال

عطثة!نالوا،خطاياكملغفرانالمسيحيسوعباسممنكم

".القدسالروص!

الرسليسألونالمؤمنونكانهذهالثلاثةالمناحيفي

يسوعأقواليتذكرونالرسلفكان،فعلهأو!يسوع!قالهعفا

عايشوها.التيوأعماله

الليتورجيةالحياة-ا

الاجتماعاتمنأنواغاالأولىالكنيسةعرفت

الجماعةوصلواتوالإفخارستتاالعمادأهفهاالليتورجئة

الروحليلاليدووضعمقذسةوقبلةابتهالاتمنالمسيحئة

الخدمة.أوالقدس

حياةفيالأساسئةالمحاورمنالعمادكانالعماد:-أ

الموعوظونكانالحياتئةالبيئةهذهففي.الناشئةالكيمة

الذينالرسلتجعلأسئلةيطرحونللعماديستعذونالذين

مئى:المسبحقالهماذكرياتهممنيستهمذونيسوععايثوا

باسموعضدوهمالأممجميعوتلمذوا"فاذهبوا28/91

أ.القدسوالروخوالابنالآب

لاومقا.الرسلبرئاسةالمنازلفييتئمكان:الخبزكسر-ب

أسئلةطرحواالاجتماعاتهذهفيالمثتركينأنفيهشك
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فيها.ويقولونهيفعلونهمالتوضحالرسلعلى

بعضصياغةفيأهفئةلهاكانالليتورجئةفالحياة

مثلالأناجيلفينصوصأقدمفتكؤنت،الإنجيليةالنصوص

الأرغفةإفأخذ641/مرض:الآلامونصوصالأخيرالعشاء

وكسروباركالسماءنحوعيهورفعوالسمكتينالخمسة

التلاميذ!.يناولهاجعلثئمالأركفة

التعليميةالحياة-2

يتعفمونالكنيسةودخولهمعمادهمبعدالمؤمنونكان

الأحاديثولأن.الرسلوتعيمالقديمالعهدمنإيمانهم

اكتمبتفقد،معئنةحالاتفيأثيرتأسئلةعنأجوبةكانت

تفميزاالواحدالحديثتفسيربالإمكانكانإذ،مختلفةألواتا

للحالة.تبغامغايزا

الإعلانثةالحباة-3

اليهودئةالبئاتفيبيسوعالثارةيحلنونالرملكان

الأحاديثفتكؤنت..ئهاجمونالفزيشونجنفيوالوثنئة

باللىيئريوعكان.خصوعهمعيسوعجدالاتتردالتي

التلاميذفأصبحالتبثيرفيأئاالهرد.إلىكلامهموخفا

قبلالكنيسةدخلواالوثنيينكونإلىبالاضافةبيوعيرون
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منيسوعانتقالإلىبالإضافة،السامعهوئةفتغثراليهود.

الحياةفييسوعأقوالتغييرإلىأدى،بهفتشيرإلىمبثئزاكونه

.()التبثيرئةلإعلانبةا

نمؤبدراسةالمرحلةهذهفيالنقديتعفق:الخلا!ة

وففاالنمؤهذاكيفئةووصفوتتئعهابيسوعالمئصلةالتفاليد

حاجاتأنعلىيدلأالنقدهذاهـان.الكنيسةلاحتياجات

والأقوالالرواياتعلىالحفاظفيمهئمبدورقامتالكنيسة

يجبماحذدتبحيثواستعمالها،اختيارهاوفيالانجيلتة

تكنولم.المكتوبةالنصوصفييسوععنتقاليدمنإدراجه

إلىتدعوكانتبل،الرواياتاختلاقإلىتؤذيالاحتياجات

فيالجديدةالأوضاععلىوتطبيقهانتقاؤهيجبماتقرير

الكنبسة.

إلىسعتبل،وأعمالهيسوعأقوالاتختلقلمفالكنيسة

فييسوععنأقوالاالكنيسةتختلقلم)مثلآوحئبتفسيرها

الوثنثين(.بختانيتعفقما

الداخليئالنقدمحايير

إلىعديدةمرازاالأولىالمسيحثةالأجياللجأت

وسكاته،المعقمحركاتلتوضيحالمقذسةالأسفار
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مسألةتطرحيسوعكلامفيوردتكلمةكلبالتاليوأصبحت

ن)؟تلاميذهإلىأميوعإلىتسبهافهل.وأصالتهاحققتها

الاستمرارثةمدىعلىنتدذانهرالمسألةتلكفييهئناما

ماف!ذا.الأقوالهذهالك!نيسةواستعماليسوعأقوالبين

إلىيرقىالأقوالأحداستعمالأنالاثباتإلىثلأتوضلنا

السيحيةبهقامتماعقدارنحذدبأنلنايسمحفذلك،يسوع

وأالآيةتلكامتعملتعندمابالتقليدتقئداوتجديدمنالبدئئة

بالسيح.ايمانهالإعلانالأخرى

داعلانإيمانئةشهاداتهىالانجيلئةالرواياتإن

.والرثالميحهويسوعبأنمتيفنينأناسيتلمنالبرى

نلكفييعودمابيننفصلانذلكبعدالممكنمنفهل

اللاهوتعلمإلىفي!هايعردوماالتاريخإلىالروايات

؟والكرازة

قدرمحاولينالمحاييرمنمجموعةنستخدمفلذلك

وأعماله.بوعافوالأصالةتحدبد،الإمكان

المتعئ!ةالثها!ةميار-ا

لهتشهدإنجيليئمعطىكلصحيخانعذأنلناايحق

كتاباتوصانرغالبئتهاأوالانجيهالمصالرجميغقيةثهادة

:الجديد،الحهد
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لكتاباتالأساسيئالمصدرهي:يسوعقيامة-مثلا

لها.والمؤيضالجدبدالعهد

يكذبوالميسوعأعداءحئى:يسوعمعجزات-

المحجزات.تلك

التواصلعدممعيار-2

أنيمكنلاإنجيليئمعطىكلصحيخانحذأنلناأيحق

البدئئةأ.الك!يسةمفاهيمإلىأواليهودئةالمفاهيمالىننسبه

يهودفيبالعلىتخطرتكنلم)أئا"اللهتسمية:أمثلة

إتكبابا"،"اتا4/136مرقس.ابتكارهاعلىبجرؤولا،فط

،.الكأسهذهعئيفاصرفقدير،شيءكلعلى

افأنا24/36مثى:الاعةيوعمعرفةعدموكذلك

ملائكةلايعلمهما،أحدمنفماالاعةوتلكاليومذلك

،.وحدهالآبالآ،الابنولاالسمرات

يمكن)ذ،الكنيسةلإيمانمناقضةتبدوالجملةفهذه

لاحذفهافيالرنجةلديهمالتلاميذلأنأصيلةجملةإتهاالقول

ابتكارها.في

البشان.فيالنزاعمثهد-

للخاطنين.كاتتبرحتاسودبهلأنالمماد:مشهد-
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التواصلمعيار-3

وأيسوعأقوالأحديتوافقعدماالمعيارهذايخطبق9

الزمانذلكبيئةمعخاصقبوجهالموافقةتمامأعماله

وعلمالاريخخلالمننحرفهأنيمكنناماحذعلى،وعاداته

الأدبئةا.والمؤلفاتالآثار

لكانكفلسطينيئلاكيرنانيئأفكارهعنيسوعع!رما)فإذا

)6((.أصيلةغيرالأفعالأوالأفوالهذهنعتبرأنممكئا

"وذهب.."مجامعهمإلىتذهبواالايسوعقول:أمثلة

11/9،13/54/23،مئى.إ..مجمعهمفدخلهناكمن

.34..

فبهتفتالذيالوضعمعتنناسب"مجامعهمدفكلمة

أثاموليس07العامبعدواليهودالمسيحيينبينالقطيعة

الثلاثيتات.

"ضوماألفظةالإزائئةتستخدمصاركس؟صوما/

فيستخدميوخاأفاالسريمأ،العشاءرواياتفي)الجسد(

البدءفدعنهاعبنالأناجلتكونقدلأتهالممايير،مذهعلىاكراضئئة)6(

ساقهقوالبليالدءفذتهـكبلمأي،واليرنالةالآرايهلاللغتين

بدليل،اليرنانبةالتأئيراتعنتصافامعزلةتكنلمملطنلأن،صايخة

جماعةحالبونانثونالنلاميذ:مثلالناربختةالثواهدمنالكنيرورود

اليهوديه.فيالقبوربعصشواهدعلىاليونانئةالكتابات،كرالاثي



لحم/،اليهودئةالعقلينةإلىأقربوهي)اللحم("صاركس،

.دمجسد/وليسدم

لحميأكلإقنقالقديسوعيكونأنالمحتملومن

العقلئةففيجديلما..أكلأقنلا..دميأ.وشرب

"جسد/دم،.لا"لحم/دم"هماالزوجاناليهودتة

بنسمعانيالكطوبى:يسوع"فأجابه:16/17متى

فيالذيأبيبلهذا،لككثمفاوالدماللحمفلي!يونا،

.السمواتأ

اليهودقي.المفهومفيالإنسانهماوالدماللحم

يعودمافيالأصالةمسالةيطرحإنجيليئمعطىكلإدا

نفسه.يسوعإلىيعودماأوالكنيسةحباةإلى
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الخاصالفصل

النأثبراتنفد

شيحةبمظهرطويلةمذةأمرهمأؤلفيي!وعتلا!يذظهر

بعدالأ"المسيحئين!اسميتخذواولم،اليهودقيالدينداخل

1/126أعمال:أنطاكيةفيذلكوكان،سنواتببضعالقيامة

."..صيحئينمزةأؤلالتلاميذشفيأنطاكيةوفي..".

أعمال:للصلاةالهيكلإلىيذهبانويوحئابطرسوكان

لصلاةالهيهكلإلىصاعدينويوحئابطرس"وكان3/1

."..الظهربعدالثالثةالساعة

للقيامالهيكلإلىهـلذهبالمجامعفييعظبول!وكان

كلعنالقربانفيهيقزبلكي.21/26.9أعمالبنذر:

.،..منهم

على،النصارى"اسمواحدةمزةالهودأطلقوقد

الآفاتمنآفةالرجلهذا!وجدنا545/أعمال:المسيخ!ن
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شيعةأئفةوأحد،أجمعالعالمفيكافةاليهودبينالفتنيثير

.االنصارى

المسيحئة،الدعوةعنيتخففوناليهودكانحبنوفي

آخرينيصبحوناالأؤلينمن)كثيرفيهايدخلونالوثنثونكان

لدينا:فتئكلأؤلين(يصبحونوالآخرين

التنظيمقوئةيهودئةجديدةطانفة:مسيحتةيهودتةجماعة-ا

عشرالائنيحولالبنيةقوفيمركز.أورضليمجماعةهي

"الانضماميعنيوالاهتداء.اليهودقيالتقليدكلوراءهيقف

المركز،.إلى

طريقعنتنثألاجماعةوثنثة:سيحبة2-جماعة

حلقةعنخارخاالوثنئةالتربةمنوتنموتبرزبلالانفمام

الإنجيليئ.الوعظيدفعها،أورشليم

ايهوديةعنالم!يحيةإنفصال

حربنهايةوفي،66العامالرومانئينعلىاليهودتمزد

الهيكلفدقر07الحامأورشليمعلىطيطساستولىدموثة

عيذا.بيعواأواليهودمنألوقاوقتل

بنيوحتا9منهمالفزيسئين،بعضالمأساةقبلإجتمع

تزويدفينجحواوقد(،أبيبتل)جنوب!جمنيا،في(زكاي

نأوبعد.الحاليئاليهودقيالدبنورئهاجديدةانطلاقةدينهم
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الدينأصبحالحسيديم(...)الصذوقئونالتئاراتسائرزالت

جبهتين:علىنفسهووجدفزيسيااليهودفي

واحد،طقسيئتقويموضعمنبذلاكان:الداخلفي-ا

المقذسة،الكتبقانونوخذد،المجمععبادةووخدت

فيبالعبرئةالمكتوبةالأسفارإلأالقانونهذافيئحفظولم

وأكتبتأخرىبأسفاريعترفونالإسكندرئةيهودأنحين

باليونانتة(.عرفت

التيالمسيحتةيجابهاليهودفيالدينكان:الخارجفيب-

قبلأورشليممنالمسيحئون)هربفلسطينفيتأضلت

.(..الجيلوفيالأردنشرقفيوأقاموا"7،السنة

منالمسيحيينلمغتدابيرائخذت،جمنيا!وفي

الانفصالتئموهكذااليهودتة.الصلاةفيالاشتراك

الديننظرفي،منبوذةيهودئة)شبعةالمسيحئةوأصبحت

اليهودفي.

لرسولابول!

اليهودفيالمحيطالمسيخةفيهغادرتالذيالوقتفي

وفي،الوثنيئالعالموسطفيتتأضللكي-نثمأتجث-

اعتنقواالذينوالرومانئوناليونانئونفيهأخذالذيالوقت

أحسق،المسيحبئوجودهماستنباطالىيضطزونالمسيحئة
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كلقبلالممبحتةالهوثةضمانبضرورةاللاهوتيئإبولس!

عنمختلفونأئهميدركونالأؤلينالمسيحتينفجعلشيء،

ولعفقونها.هوتتهمييهشفونوجعلهم،الآخرين

اليهودقي،للبنيانتكملةليىالمشحأنبولسفهموقد

موتمعنىووضعناالمسيحيئالحدثأساسعلىقضيناوالأ

سبيلفييمتلمفالمسيحالثذ.موضعوقيامتهالمسيح

لاالموتمنقامبل،اليهوبئةبناءلتجديدبحتإنسانيئعمل

الأبدفي.الحيئاللهابنلأنهبل،وحسبيهودئمسيخلأئه

علوفيعالممنمثلههماإئماوخلاصهرسالتهلأنوبالتالي

خطأةأناسفقطبلشموبيئ،ولايهودفيلاحيثأبدقي

بناءخاتمةليسفالمسيح.والمغفرةبالصفحجميغاموعودون

يكنلمجديدبناءفيالزاويةحجربل،اليهودئةعلىقائم

بول!عندونشأت.إليهورمزلهاستعدادصموىالقديمالبناء

اليرنانئة؟التعابيرطريقعنالقديمالعهدلفهمالتمهيدضرورة

اللاتينيئاليونانبئالعالموثنييإلىالمسيحيهالرسالةيقذموأن

عفاجوابأئهاعلىلهميظهرهاوان،يفهمونهبكلام

أبدفي.خلاصمنينتظرون

نألفأنتائافهقاالمشحتةالرسالةلفهمإدايكفيفلا

أيضانعرفأنيجببلعإ،تقومالذيالقديمالعهدافكار

وبعبارة،ورغباتأثواقمناليونانتةالموسبهتزخرما
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أشواقعلىتنئمالتيالدينئةبالحركاتنلتمأنيجبأخرى

تعنرالتيالمألوفةالتعابيرنتحزىوأن،ورغبانهاالنفوسهذه

،فداء"،كلمةمنأكثر"خلاص،كلمةيفهمفالوثنيئ.عنها

كلمةمنأكثرو"خلود"مميحإ،9كلمةمنأكثرو"ردث!

يامة".9

فيهاالتياليهوديةالدينئةالكلماتدغمالرسولفبولس

يونانتة،لهابمترادفاتالأؤلنضهافيالمسيحرسالةجاءت

وبذلك،فهقاوأسهل!نالاأقرباليهودئةغيرللعقولجعلتها

الحقائقالتعابيرهذهخلالمنتلتقيالمسحرسالةجحل

البثرتة.النضفيالأساسئةالعاقة
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الخاتمة

داالناربخيسوع"

)ميحإلىالمطافنهايةفيتقودناالسابقةالمراحلإن

نؤكدأنونستطيع!،الإيمان)ميحنفسههوالذي!التاريخ

علىنحذدوأن،الإنجيليتةالأمورمنالكثيرتاريخبةتائمبثكل

يوع.حياةمراحلصنلمةكبيرقدر

النحوعلىالتارلخ""يسوعمراحلتلخيصويمكن

اعتمدأنبعد،إنسانأخذتقريئام27العامخريففي:التالي

قانلأ:يصرخ،الأردننهرفي!المعمدانلميوحتايدفيعن

لملكالثرىيعلنيسوعفكان"،اللهملكوتاقترب"لقد

الله.

عنالإعلانهوواحدأمرفيالبئارةهذهوتتلخص

هذاوعلامات.والمحئةالسلامملكيؤشسلكياللهمجيء

الفقروزوالالتحريرالتحديد:وجهعلىهيالمجيء

47



.والموتوالآلاموالأمراض

الملكوتإعلان-ا

اللهيأتي"عند!اأتهتطويباتهفييسوعأعلن:التطويبات-أ

فقراء،.ذلكبعدالفقراءيعودلنليملك

أعاجيبكانتالتحريرثة(:يسوع)آياتالمعجزاتب-

فيكمحل"لقدةيفولونفكانواالتحرير،علاماتيسوع

يأقيلم.بالأعمالاللهملكتظهرفالمعجزاتإ.اللهملك

مامقذقاتبينبعلاماتاتىبل،الطبيعةنظامليقلبيموع

لاوالمعجزات.إث!اؤهيكتملعندمااللهملكسيكون

أعمقحقيقةعلاماتهيبل،الطبيعيئالنظامعلىنتوئف

35/أشعياالشز:عبودئة:العبودئةأنواعآخرمنتحزرنا

تتفئح،الصتموآذانالعمانعيرنتتفئحأحيئ!ذ5-6

."...الأبكملسانويهتفكالأتلالأعرجيقفزوحينئذ

"حان1/15مرقس:التوبةإلىتدعوفالمعجزات

".بالبشارةوآمنوافتوبوااللهملكوتواقتربالوقت

أطرداللهبروحأناكنتإذاإوأفا12/28متى

!.اللهملكوتوافاكمفقد،الثاطين

بيتيالكالويل!كوززينيالك9)الويل1121/مثى
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منفيكماجرىماوصيداصورفيجرىفلوصيدا(

بعيدإ.سنمنوالر!ادبالمسحتوبةلتابتاالمعجزات

وأبطريقةتخاطبناكقهايسوعأمثالإن:الملكوتأمثال-ج

أردناهـاذابيننا.مافيوهواللهملكوتعنبأخرى

الواجباتبسببلاوالفرحالدتبدافعفهوالملكوت

المتعئقةيسرعأمثالوتدعووالوصايا.والالتزامات

خدقهبدءفييسرععنهاعئرالتيالتوبةإلىبالملكوت

يسوعمعالداخلفيهمالذيننظرفيفالمثل.الخلاصثة

فيأفا،اللهملكوتلسزإعلان،بالتوبةلندائهواستجابوا

وليستوأحاحألغازفالأمثالالخارجفيهمالذيننظر

أتى.قدالملكوتبأنإعلاتا

وحياةاعمال-2

كانفقد.قراراتكفهالأئهاإلهتة؟هييسوعحياةلماذا

وأمامعائتهوازاءالمادئةالطوارئكل)زاءحزايسوع

فهو،التجاربكلعلىيسوعتغفب.السلطةوأماممعارضيه

علىوحكم.بالقؤةلابالمحئةالثورةإلىالعالميدفعأنيريد

التيللخدمةتبغا،قدسيهأكثرهاعلىحتىالمؤلئساتكل

كفهاالخطرةالقراراتهذهجزاءمن.الإنسانإلىتقذمها

لاحزئةعلىدليلآيسوعأعطى،الموتإلىبهأدتالتي
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التيالخاضةالعلاقةفيكفهيكمنيسوعسزهـان.ئضاهى

هذهومن،مواقفهكلفيتتجثىالتيالعلاقةتلك،بالثهتربطه

حرتته.يسوعي!تمدالوحيدةالعلاقة

علىيسوعماتفلقد.الموتإلىتوصلهحزيةإتها

قومه.بنيمسؤولوأدانهأنبعدرومانيئصليب

الفيامة-3

..إليئأصغواأورشليمساكنيويا،اليهودنةرجاليا9

أقامهوقدومسيخا،رئااللهجعلهقدصلبتموهالذييسوعإن

32،،214/أعمال9شهودلهنحنوها،الأمواثلينمن

.36

قتلوهالذينأماموحماسةبقؤةيسوعتلاميذأعلنهماهذا

بأسرها.الرومانتةالإمبراطورتةعبرثثمأؤلا

النقدأكدهااليأالتاريخ"يسوعمراحلأهثمهيتلك

الشك.نقبللابطريقةالكتابيئ

الفلكهذاهـانبهفثئراأصبحاللهبملكوتفالفتشر

.بيسوعيتمئل



جعلمراا

سلسلة،الأناجبلتكويناليوقي(،فاضل)الأبسيداروس

المثرق،دار18،المقذص"،الكتابفيهـدراسات

.0991،بيروت

المقذس،للكنابالصحبحةالقراءةلييتان(،)الأبشارلييه

المطبحةالماردينيئ،جرج!الأبالعربئةإلىنقله

.7191،ببروت(،المشرق)دارالكاثولبكتة

ترجمة،المقذسالكتابتراءةالىدليل(،إتيان)الأبشربنتييه

الصثمرق،دار3،الطبعة،اليوعيئحمويصبحيالأب

.0991،بيروت

باسيلتحريب،الإنجيلإلىالأناجيلمن،(إتيانلأب)اشربنتييه

.1991،بيروت،المشرقردا،قوزي

والمزامير،يسوعوش!وع،المزامير(،مييل)الأبغورغ

المنرق،دارالبسوعيئ،شلحتفيكتورالأبتعريب

.4991،بيروت

ميثالالأبترجمة،الأناجيلفيالمسيح.(،)فكيزل!

.8191،بيروت،النورمثورات،نجم
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المحتويات

......................الكتافىوالنقدالإفجيلئان!ق:مقذمة

......الانجلئالنمق:الأؤلالفصل

الإنجيليئ.ال!قتكوينمراحل

....النصوصبينالاخلافسبب

......-النحليلوطرقالكنافىانقد:الثانيالفصل

.............................ال!نقد...........عملكبفثةأؤ،:

.............................-..................التحيلطرق:ثائا

المخطوطات-الخارجيانقد:الثالثالفصل

.........................الأنجلئالنمقواقرار

-................................المخطوطات:أؤلا

...............).........الخارجيئلنقدا:نئاثا

......-................الداخلئانقد:الرابعالفصل

الكتاالتقيد)درا!ةالأدبيئالإئاءنقد:أؤلا

..الشفهيئ(التهقليد)دراسةالكليئالنقد:ثانئا

..،..0000000000000.01الداخليئالقدمحالر
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......الأثيراتنقد:الخاصالفمل

اليهودكالة.عنالمميحيهإنفصال*

..................................الريولبول!

......-.........الناهـبخ،بوع5:الخاتمة

...................الملكوتإعلان-ا

................،....وجاةأعمال-2
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السيحيه،المعرته)موسوعةفىصدر

المقذسالكناب

الصقذسالبهابإلىمدخل-ا

الفدبمالعهدالىمدخل-3

الجديدالعهدالىمدخل-3

)1(النوراةأوالثربحةاعفار-4

)2(اتوراةأوالثريعةاضار-5

لونا(-مرتى-)شالإزانجهالأناجل-6

الرزبا(-نلالرما-)الانجبليوحئا-7

ودز.الذملكوت-8

اليهافيالنقدالىمدخل-9
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النلافنصبم

والاخراخالصص

الطباعة

نرلجاوكيجان

نيةالبنوالثرالطغشركة

واولاء(الدبك)خيل

للباعةدكاضموضة

377-501-51/8/79
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