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ﻓﻲ العالم هناك ثﻼث ديانات كبرى ﺗﺆﻤﻦ ﺑﺈلﻪ واحد  :اليهودية ،المسيحية و اﻹسﻼم.
هﺬﻩ الديانات لم ﺗﻈهر ﻓﻲ التاريخ البشري ﻓﻲ وقت واحد .لهﺬا الديانات ٔاشياء ﻤشتركة و
ٔايضا ٔاشياء ﺗﺨتﻟﻒ ﻓيها .وهﺬﻩ المحاولة هﻲ لﻟتعريﻒ ﺑهﺬﻩ الديانات ﻋﻟﻰ حدة.
ك جمال

1

الكتاب المقدس
الم ت ة المقدسة مقسومة إلى مجموعتين بيرتين العهد القد م و العهد
الجديد ،وهذا التقس م مرده إلى منشأ هذه الكتب وغا ة ل واحد منها .و قد

استخدمت لمة "عهد" ترجمة للكلمة اليونان ة د اتيتي  diatékéو للكلمة
العبرة "بيرت" للتعبير عما أقامه ﷲ من عﻼقة بينه و ين ال شر.1

القسم اﻷول العهد القديم

القسم اﻷول و اﻷطول من الكتاب المقدس هو العهد القد م وهو مشترك بين
اليهود و المس حيين ،إنه اﻹرث اﻵتي من اليهود ،إنها الكتب المقدسة 1

مك  ،9 .12التي تق أر فيها لمات ﷲ.2

ُعد مصطلح العهد القد م The Old Testamentمصطلحاَ مس ح َا

ع س "" المفاه م المس ح ة التي تر العهد القد م في مقابل العهد الجديد
1مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس سلﲓ دﰷش ال سوعي دار اﳌﴩق ط 1997 2ص.5
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2سلﲓ دﰷش ص .7
2

في صورته المس ح ة .فاﻷسفار التي تندرج تحت العهد القد م تتضمن العهد
القد م الذ

أبرمه الرب مع بني إسرائيل على جبل سيناء إرم اء* .31

 ،34-31بينما اﻷسفار التي تندرج تحت العهد الجديد تتضمن العهد الجديد
في صورته المس ح ة ...و عتبر اسقف سردين ا ميليتو  Melitoأول من

استخدم مصطلح العهد القد م " لﻺشارة إلى تاب اليهود المقدس 180م،

تسم ة العهد القد م إذن مس ح ة في مقابل التسم ة اليهود ة ت ن ك
وهي اختصار لﻸقسام الثﻼثة التي يتألف منها الكتاب المقدس العبر .3

ﻻئحة الكتب الرسم ة التي نجدها اليوم في الكتاب المقدس الذ
الكاثول ك و اﻷرثوذ س فهي توزع في العهد القد م  46تاب:
-1

عتمده

تب الشرعة الخمسة :تكو ن ،خروج ،ﻻو ين ،عدد ،تثن ة.

 -2الكتب التارخ ة  16تاب :شوع ،القضاة ،راعوث ،سفر صموئيل

اﻷول ،سفر صموئيل الثاني ،سفر الملوك اﻷول ،سفر الملوك
الثاني ،سفر اﻷخ ار اﻷول ،سفر اﻷخ ار الثاني ،عزرا ،نحم ا،

طو ا ،يهوديت ،أستير ،سفر الم ابيين اﻷول ،سفر الم ابيين
الثاني.

 -3اﻷسفار الح م ة  7تب :أيوب ،المزامير ،اﻷمثال ،الجامعة ،نشيد
اﻹنشاد ،الح مة ،شوع بن سيراخ.

 -4الكتب النبو ة  18تاب:

3نقد العهد القدﱘ :ساﱂ ﴍيف امد ،مك بة مدبوﱄ  ،2011ص .11

3

أ.

اﻷنب اء اﻷرعة الك ار و تابين ملحقين :إرم اء ،المراثي ،اروك،

حزق ال ،دان ال.

ب .اﻷنب اء اﻹثناعشر :هوشع ،يوئيل ،عاموس ،عو يد ا ،يونان ،ميخا،

ناحوم ،ح قوق ،صفن ا ،حجا  ،ز راء ،مﻼخي .

إن الفرق ضئيل بين المقدس الكاثول ي اﻷرثودو سي و الكتاب المقدس
البروتستانتي ف ما يتعل

العهد القد م بينما ﻻ خﻼف ف ما يتعل

لقد أقر رب المجد هذا التقس م الذ

العهد الجديد.4

ظهر في حديثه مع تلميذ

عمواس
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يمكن القول إن اَﻹشارات اﻷولى للعهد القديم ﻓﻲ المسيحية بدأت مﻊ أقوال
المسيح عليه السﻼم نفسه كما عبرت عنها اﻷناجيل  .وقد جاءت تسمية العهد
القديم انطﻼقا من كون المسيح وتﻼميذه يمثلون جماعة العهد الجديد الذي
6

كانت كل القلوب تتطلﻊ إليه *.
4سلﲓ دﰷش ص .11-10

5القس ﲳوئيل يوسف ليل ،مد ل إﱃ العهد القدﱘ ،دار الﺜقاﻓة  ،1993ص .17
6نقد العهد القدﱘ :ساﱂ ﴍيف امد ،مك بة مدبوﱄ  ،2011ص .69
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4

وهنالك إحصائ ة تشير إلى أن اَلعهد الجديد شتمل على  2559فقرة من
إجمالي  7964فقرة أ

بنس ة  32 %تستشهد العهد القد م  .اﻷوصاف

والتعبيرات التي وصف بها المس ح عل ه السﻼم وتﻼميذه أسفار العهد

القد م :مصطلح الكتاب أو الكتب تكرر  58مرة لﻺشارة إلى أسفار العهد

القدم؛ الناموس لﻺشارة إلى أسفار موسى؛ "الناموس و اﻷنب اء" "موسى و
اﻷنب اء" لﻺشارة إلى ل أسفار العهد القد م :متى .11 -12 .7 -17 .5
13؛ لوقا 29 -16 .16؛ "الناموس و اﻷنب اء و المزامير" لﻺشارة إلى ل

أسفار العهد القد م تفص ﻼ لوقا .44 .24

*7

7ساﱂ ﴍيف امد ،ن م س ،الصف ة ذاﲥا.
َ 17





ﻻ ت َُظنوا ِ ّﱐ جِ ُْت نْ ُق َض النا ُم َوس ِو ا نْ ِ َا َءَ .ما جِ ُْت نْ ُق َض ب َ ْل
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12
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ﻓَ ُﲁ َما ُ ِريدُ َ
ه َُو النا ُم ُوس َوا نْ ِ َ ُاء .مﱴ 7
14
 3ن َ ِﲨي َع ا نْ ِ َا ِء َوالنا ُم َوس ا َﱃ يُو َح ا ت َ َ واَ .وا ْن َرد ُ ْْﰎ ْن ت َ ْق َلُوا ،ﻓَه َذا
ه َُو اي ِليا الْ ُم ْز ِم ُع ْن ي َ ِ َﰐَ 15 .م ْن َ ُ ُذ َ ِن ِلس ْمع ِ ﻓَلْ َ ْس َم ْع .مﱴ 11

16
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َ » ﰷ َن النا ُم ُوس َوا ن ْ ِ َا ُء ا َﱃ يُو َح اَ .و ِم ْن ذ ِ َ الْ َو ْق ِت ي ُ َ ُ
17
ْﴪ ِم ْن ْن َ ْس ُقطَ نُ ْق َط ٌة َوا ِ دَ ةٌ
ي َ ْغ َت ِص ُب ن َ ْف َس ُه ال َ ْي ِهَ .ول ِكن َز َو َال الس َما ِء َوا ْر ِض َ ُ
ِم َن النا ُم ِوس .لوقا 16

5

إن هذه المجموعة المتبثة على تحرر التوراة النهائي تظهر في أعقاب

تارخ طو ل ستط ع التحليل اﻷدبي أن عرف مراحله إلى حد ما .في أصل

هذا التارخ اﻷدبي تقاليد يرقى عهدها إلى أ ام موسى ،وقد تكون انتقلت

مشافهة مدة طو لة من الزمن قبل أن يجمعها و حررها تاب ملهمون ،في

مختلف العصور التي منها ينهلون الرؤ ة و الف ر و اﻷسلوب.

ونجد في نها ة هذا التارخ التوراة ما نعرفها اليوم ،و التمعن في تأل فها

اﻷدبي شف لنا ذلك التحرر النهائي ،على اﻷرجح أ ام عز ار القرن  ،5و

أخي ار احترام مختلف التقاليد الدين ة لد

الرأي المسيحي

لشعب اﻹسرائيلي*.8

لقد تأسست الكن سة اﻷولى على هذه اﻷسفار المقدسة ولعدة قرون حتى

ظهور العهد الجديد و إم ان ة تداوله بين شعب الكن سة ،الذ استغرقت
تابته ما قرب من ½ قرن ،أ ما بين  60سنة تا ة إنجيل مرقس و

 100سنة تا ة سفر الرؤ ا ،و شير أحد ال احثين أن أول قائمة ﻷسفار

العهد الجديد ما هي بين أيدينا ظهرت في رسالة الق امة  39ﻷثناسيوس



َ 44وقَا َل لَهُ ْم» :ه َذا ه َُو ْال َ َ ُم ا ِ ي َﳇ ْم ُت ُ ْﲂ ِب ِه َو َ ب َ ْعدُ َم َع ُ ْﲂ :ن ُه َﻻ بُد ْن ي َ ِﱲ
وﳻ َوا نْ ِ َا ِء َوالْ َم َزا ِم ِﲑ« .لوقا 24
وب َع ِ ّﲏ ِﰲ َ ُم ِوس ُم َ
َ ِﲨي ُع َما ه َُو َم ْك ُ ٌ

الكتاب اﳌقدس دار اﳌشرق  1989ص .60
8مد ل إﱃ دراسة التوراة مع نقدها‘ :درس عبﲒة ،دار ا ٔمان  .2010ص .5
6

سنة  ،367معنى العهد الجديد استغرق ما يزد على ثﻼثة قرون حتى
ظهر في صورته الحال ة.9

لفترة طو لة لم ن لد الكن سة أ ة أسفار مقدسة غير ما أطل عل ه

ميلتس "العهد القد م" ،و اكتفت الكن سة بهذه اﻷسفار ولم تشعر حاجة إلى
أسفار أخر ".10

وقد ان موقف السيد المس ح من العهد القد م ما عبرت عنه اﻷناجيل يتراوح أو

يتميز بوجود موقفين:
أ(

التمسك المطلق بالعهد القديم:

من حيث قبوله للعهد القد م له واﻻقت اس منه الوقا  44 :24ب /متى ،7، 4 .4
َ
أن جم ع
 10مرقس  ، 36 .21ما أعلن المس ح عل ه السﻼم خﻼل اﻷناجيل َ
قصص العهد القد م هي قصص تٌارخ ة  ،فعلى سبيل المثال قال إن َموسى هو
أكد على تارخ ة
اتب اﻷسفار الخمسة ،وان ﱠداود هو اتب سفر المزامير ،ما َ

قصة قابيل وهابيل متى  ،35 .23مرقص  ،26 .10لوقا  ،1125يوحنا .35 .1
ب( الحرية المطلقة ﻓﻲ تفسير العهد القديم وتقييمه:

وقد يتم استخدام عدة أساليب في هذا الصدد ،ومنها  :وضع أجزاء من النص في

مقابل ال عض آخر وتفضيل إحداها عن اﻷخر ) مثال لذلك المقارنة بين تثن ة .24
 4-1و مرقس .12 .10

9القس ﲳوئيل يوسف ليل ،مد ل إﱃ العهد القدﱘ ،دار الﺜقاﻓة  ،1993ص .17
10الك اب السابق نفسه ،ص .18
7

بل إن اَلمس ح  -حسب اﻷناجيل  -يذهب إلى ما هو أ عد من ذلك و ضع قوله في

مقابل أقوال العهد القد م  ،ومن أمثلة ذلك متى  ،48-21 .5متى  21 5مع خروج
 ،13 .20متى  38 .5مع ﻻو ين  ،20 .19متى  38 .5مع خروج ،24 .21
متى  43 .5مع ﻻو ين  .18 .19ونجد في يوحنا  ،36-11 .10لوقا 44 .24

اعتراضا من جانب المس ح على تقاليد طائفة الفرسيين الشفو ة.11

القسم الثاني العهد الجديد

العهد الجديد هو واحد عند جم ع المس حيين ،حتو على س عة وعشرن
تا ا محورها العهد الذ أقامه سوع المس ح بين ﷲ و ين ال شر*.12

11نقد العهد القدﱘ :ساﱂ ﴍيف امد ،مك بة مدبوﱄ  ،2011ص .70 -69
12مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس سلﲓ دﰷش ال سوعي دار اﳌﴩق ط 1997 2ص.8



مر 24" :14وقال ﳍم :هذا دمﻲ ،دم العﻬﺪ الذي سيﺴﻔﻚ مﻦ أﺟل كﺜﲑيﻦ".



 1و 25" :11كذلﻚ الﻜﺄس أيﻀا بعﺪ بعﺪما ﺗعﺸوا قائﻼ هذﻩ العﻬﺪ اﳉﺪيﺪ
بﺪمﻲ ،اﺻﻨعوا كﻠم ﺷربتم لذكري".



 1و 25" :11كذلﻚ الﻜﺄس أيﻀا بعﺪ بعﺪما ﺗعﺸوا قائﻼ هذﻩ العﻬﺪ اﳉﺪيﺪ
بﺪمﻲ ،اﺻﻨعوا كﻠم ﺷربتم لذكري".





م  " :26ﻷن هذا دمﻲ الذي لﻠعﻬﺪ اﳉﺪيﺪ الذي يﺴﻔﻚ مﻦ أﺟل كﺜﲑيﻦ
ﳌغﻔرة اﳋطا "..
28

لو 20" :22وكذلﻚ الﻜﺄس أيﻀا بعﺪ العﺸاء هﻲ العﻬﺪ اﳉﺪيﺪ بﺪمﻲ الذي يﺴﻔﻚ
ﻋﻨﻜم".
8

شتمل العهد الجديد س عة وعشرن وث قة أرعة منها هي شائر اﻹنجيل وواحدة

سفر تارخي أعمال الرسل ،و إحد و عشرن رسالة و سفر الرؤ ا ،و أقدم وث قة
في رؤ ا عض الشراح هي رسالة بولس إلى تسالون ي تبها من ورونتيوس

حوالي سنة م ،50أ

عد الصلب عشرن عاما .أما أقدم شائر اﻹنجيل فهي

شارة مرقص تبها في روم ة سنة 65م.13

إن هذه النصوص تمثل أقدم وثائ

نتوفر عليها حول م ﻼد الد انة

المس ح ة ،و عن الطرقة التي تميزت بها عن الدين اليهود في نفس اﻵن
أولت ف ه الميراث اﻷدبي و الديني ﻹسرائيل ،إنها تهدف إلى تعو ض

الذ

التوراة اليهود )العهد القد م المس حي( ،و لكنها تقترح قراءات جديدة.14

وقد جاء في ق اررات المجمع الفات اني الثاني:


''إن اﳊقائق الﱵ ٔو ﲠا ﷲ و ﲢملها ٔسفار الك اب اﳌقدس إﱃ
الناس ،قد دونت ٕلهام من الروح القدس ،و الك سةٔ ،م ا




 2و 6" :3اﱄ ﺟعﻠﻨا ﳓيا كﻔاة ﻷن ﻧﻜون ﺧﺪام ﻋﻬﺪ ﺟﺪيﺪ ،ﻻ اﳊرف بل الروح ،ﻷن
اﳊرف يقتل و لﻜﻦ الروح ﳛﲕ"؛

عﺐ 13" :8ﻓﺈذا قال ﺟﺪيﺪا ﻋتﻖ اﻷول ،و أما ما ﻋتﻖ وﺷاخ ﻓﻬو قريﺐ مﻦ
اﻻﺿﻤﺤﻼل".

13اﳌد ل إﱃ لك اب اﳌقدس ح يب سعيد دار الت ٔليف و ال ﴩ ا ٔسقف ة القاهرة د ت ،ص .210



استقر رأي اﳌسيحي ن أوائل القرن ا امس ع اعتماد سبعة وعشرون
سفرا من أسفار م وحد ا سفار اﳌقدسة اﳌو ا ،و قصدون أ ا
مو ﻷ ا ا من الرب بمعان ا ﻻ بألفاظ ا ،و أطلقوا عل ا اسم الع د
ا ديد .ا ٔسفار اﳌقدسة :ﲇ عبد الوا د واﰲ ،دار ﳖضة مﴫ ط ،1964 1ص .63
14
Le nouveau testament ; société biblique française 1998.p 3.
9

اﳌقدسة ،ﻻع د ﲆ إﳝان الرسل تعتﱪ ﰻ ا ٔسفار ﰲ العهد ن
قانونية و مقدسة ﲁ ٔجزاﲛا ،ذ ٔﳖا كت ت ٕلهام الروح القدس:
مﱵ 2 ،31.20ﲤوﰐ  2 ،16.3بطرس  20-19 .1و 16-15 .3؛ و
ا ﻓه ي من وضع ﷲ ،و ﲆ هذا عتبار سلمﳤا لتناقل .و لﲄ
يضع ﷲ هذه الك ب اﳌقدسة اخ ار ٔ سا و استعان ﲠم ،امﻼ هو
نفسه ﻓﳱم و بواسطﳤم ليك بوا ﳈؤلفﲔ حق ق ﲔ است دموا قواﱒ و
امﲀ ﲥم ﰻ ما ٔراده هو و ﻻ ﳾء سواه.
و ﲟا ٔن ما وضعه اﳌؤلفون اﳌلهمون و واضعوا الك ب اﳌقدسة ﳚب
اعتباره صادرا عن الروح القدس ،وجب ﱰاف ٔن ٔسفار
الك اب اﳌقدس تقدم تعل بتا و ٔم نا و معصوما عن اﳋط ٔ حول
اﳊق قة الﱵ ٔرادها ﷲ ٔن تدون ﰲ ا ٔسفار اﳌقدسة مﲍ ٔ ل
ﻼصنا ،و لهذا ﻓان "الك اب ﳇه قد ٔو به ﷲ ،وهو مف د ﰲ
التعلﲓ و اﳊ اج و ا ﳤذيب ﰲ الﴪ لﲄ كون ر ل ﷲ ﰷمﻼ
* 15
م ٔهبا لﲁ ﲻل صاﱀ ،ﲤوﰐ ". 17-16 .3

2 Tim 3 : « 16tout écriture est inspirée de Dieu et utile pour

ainsi

17

15

enseigner, réfuter, redresser, former à la justice :

l’homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute



» œuvre de dieu.

ا مع الفاتيﲀﱐ الﺜاﱐ.
10

أسفارالع د ا ديد

ترجع أسفار العهد الجديد إلى ثﻼث مجموعات و سفرن ،المجموعات هي
مجموعة اﻷناجيل ،و عددها أرعة؛ و مجموعة رسائل بولس و عددها

أرعة عشرة؛ و مجموعة الرسائل الكاثول ة وعددها س عة رسائل؛ أعمال

الرسل ،و سفر الرؤ ا )اﻷبو الي س(.16

وهذا ﻻئحة أسفار العهد الجديد و ﻻ خﻼف حولها بين جم ع المس حيين

 .1الكـتب التاريﺨية وهﻲ خمسة
ٔ
 اﻻناجيل اﻹزائية؛
 إنجيل يوحنا؛
ٔ
 اﻋمال الرسل.
 .2الكـتب التعﻟيمية وهﻲ إحدى وﻋشريﻦ رسالة:
 رسائل ﺑولس ثﻼثة ﻋشر؛
 الرسائل العاﻤة سبعة.
ٔ
 .3رؤيا القديس يوحنا ،وهو ﻤﻦ اﻋداد الكـتب النبوية.17

16ا ٔسفار اﳌقدسة :ﲇ عبد الوا د واﰲ ص .64
17القس سلﲓ دﰷش ال سوعي نفس الك اب السابق ص .11-10
11

Le Nouveau TesTameNT
الكتب التاريخية
اﻷناجيل

ﳇمة اﻻٕﳒيل معربة من اليو نية  Anghelosو ت ٔﰐ ﲟعﲎ روح
ٔو م  ،وﱔ مشتقة ٔيضا من  Evanghilionو ت ٔﰐ ﲟعﲎ
ال شارةٔ ،و الت شﲑ لسعادة ،و سمى اﻻٕﳒيل ٓرام ة و
الﴪ نية الﱵ ﰷن يتﳫم ﲠا السيد اﳌسيح :روزيتا ،و ت ٔﰐ ﲟعﲎ
اﳌوعظة ٔو ال شارة .18ﳌا كﱶ اﳊديث ﰲ ﶍع نق ة  Nicéeسنة
 325م ،انتخب ا مع من بﲔ الرسائل و اﳌواعظ اﳌتضادة و
اﳌتباينة البالغ ددها ثﻼث و ثﻼثون إﳒيﻼ ٔربعة ﱔ ا ٔكﱶ
تقار و اس امأ ،طلق لﳱا و دها اﰟ اﻻٕﳒيل ،و ا دى
18ا ٔلوهية و رﱗ ا لهة.

12

وعﴩن رسا ملحقة ،ﲰيت ﲨيعها الك ب اﳌقدسةٔ ،و كتب
العهد اﳉديد.19
ا ٔ ج ل ،ل ست كتا ٔو دعوة ٔو موعظة ٔو خطا  ،بقدر ما هو
ادث و تعبﲑ عن ادث ،و م علق ﲞﱪ سعيد م قول بطريقة
كتابية ،ﻓ ه اﳋﻼصٔ ،و هو اﳋﻼص ﳌسيح .إنه ﶍوع ما ﻓع
و قا اﳌسيح لت ليص ال ﴩ ،و ﳌا يﺜ ﳤم ﲆ الطريق و النور و
اﳊياة .20الرسل ا ن ﰷنوا مع اﳌسيح تلقوا الروح القدس وﰷن
ذ يوم الصعود و العنﴫة ،ﻓ ٔ لنوا ا ٔ ج ل.21
هذا و يعتﱪ القد س ٕا رينه ٔ ST Irénéeول من ٔذاع ذ ر هذه
ا ٔ ج ل ،ق ل ﶍع نق ة  ، Nicéeإذ قرر سنة  209م " ٔن هذه
ا ٔ ج ل ﱔ ﳎرد صورة ﻻٕﳒيل وا د" ،ﰒ اء من بعده القد س
ﳇ ن السك دري  Clément d’Alexandrieا ي قرر سنة
 216مٔ " :ن من واجب اﳌسيحي ال سلﲓ بص ة ا ٔ ج ل."....

19ن م س ،ص .567
ٔ 20وغسطينوس :ﲇ زيعور ،دار اقر ٔ  1983ص .10
21ا ٔلوهية و رﱗ ا لهة ،م س ذ :ص .528

13

الحواريون
هذه ترجمات ﻷصحاب اﻷناجيل ما أوردها في مؤلفه الد تور علي عبد
22

الواحد وافي و سأكتفي بها ما أن في عرض اﻷناجيل ستأتي ق ة حديث

عنهم:

بطرس



سمعان اسمه اﻷصلي* ،سماه المس ح فا  Képhaو هي لمة آرام ة

تعني صخرة وقال له أنت الصخرة التي سأبني عليها ن ستي؛

وترجمت الكلمة إلى الﻼتين ة  .pétrusوهو رئ س الحوارين جم عا
وقد وقف جهوده على الت شير المس ح ة في عهد المس ح و عده،

انتهى ه المطاف بروما حيث حو م اﻻعدام شنقا زمن نيرون سنة

 ،67وقد طلب أن صلب من سا حتى ﻻ يتش ه المس ح ،و هو الذ

أنشأ ن سة روما التي يتولى رئاستها ابوات الكن سة الكاثول ة و

الذين عتبرون أنفسهم خلفاء طرس ،وتنسب إل ه رسالتان ...و نسب
إل ه ذلك أنه أشرف على إنجيل مرقس.23

22و و اللقﺐ الدي أطلقه القرآن ع رسل اﳌسيح.

 بطرس لم يخلف شارة أي إنجيل قانو ي ي سﺐ إليه و إن من التﻼميذ ول ن أو
ا وارون.
 23ﲇ عبد الوا د واﰲ :ن م س ،ص .56
14

يوحنا


من

ار الحوارين أبوه زد

من السا قين إلى المس ح ة ،و أمه

سالومي ،و عقوب الكبير أخوه ،وقد ار هما المس ح لما قدمتهما له
أمهما ،و قول التارخ المس حي أن يوحنا ان أحب الحواريين إلى

المس ح و أقرهم إلى قل ه حتى لقد استودعه أمه وهو فوق الصليب،

توفي بين  97و  100وتنسب له ثﻼث رسائل و سفر الرؤ ا إضافة
إلى اﻹنجيل الذ

اسمه .أما أخوه عقوب الكبير فﻼ ينسب له أ

سفر في العهد الجديد ،استشهد سنة 44م.24

ﻣتﻰ


عد صلب المس ح أخذ طوف في الكثير من ال ﻼد يدعو إلى

المس ح ة وقد استقر ه المطاف في الح شة وقضى بها نحو  23سنة
داع ا إلى د انته ،مات سنة  70إثر ضرب مبرح من أحد أعوان ملك

الح شة ،أو طعنا برمح في روا ة أخر سنة  ،62ينسب له إنجيل آخر

غير معتمد عند المس حيين.25

ﻣرﻗﺲ


وهو لق ه اسمه يوحنا ،يهود من الس عين على اﻷرجح وهو ابن أخت

برنا ا ،وقد صاح ه مع بولس في رحﻼتهما في قبرس و آس ا الصغر ،
وصاحب طرس وت عه إلى روما ،عد استشهاد طرس شخص مرقس

 24ﲇ عبد الوا د واﰲ :ن م س ،ص .57
 25ﲇ عبد الوا د واﰲ :ن م س ،ص .59
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إلى شمال إفرق اثم إلى مصر ونشر فيها المس ح ة و أنشأ طرر ة

اﻹس ندرة "الك ارزة المرقس ة" التي يتوﻻها اﻵن ابوات اﻷق ا

اﻷورثدو س خلفاؤه ،استشهد سنة  .67وقد اختاره أهل البندق ة حام ا
لمدينتهم ،وله فيها ن سة فخمة مليئة اﻵثار.26

لوﻗا


ولد في أنطاك ة ودرس الطب عد اعتناق المس ح ة راف بولس في

ثير من رحﻼته أشار إليها في رسائله ،ت موثي ،فيل مون ،ولوسي،

وذهب ال عض إلى أنه ان رومان ا نشأ ب طال ا ،و رجح آخرون أنه
ان مصو ار ﻻ طبي ا ،مات سنة  ،70ينسب إل ه اﻹنجيل الذ

وسفر أعمال الرسل الذ
المس ح.27

 26ﲇ عبد الوا د واﰲ :ن م س ،ص .63
 27ﲇ عبد الوا د واﰲ :ن م س ،ص .64

اسمه

عد أهم مرجع في تارخ شارة المس ح ة عد

16

اﻷناجيل المتوافقة

Les EVANGILES SYNOPTIQUES

من اﻷناجيل اﻷرعة القانون ة ،الثﻼثة اﻷولى تقدم بينها تشابهات مثيرة

لدرجة م ن معها وضعها جم عا في أعمدة متوازة و معانقتها بنظرة

واحدة ،و من هنا جاءها اسم المتوافقة  synoptiqueلكنها مع ذلك تقدم

بينها اختﻼفات ،لفهم هذا يجب أن نقبل أن تدون اﻷناجيل أو على اﻷقل
عددا من المواد التي تحتو قد انتقلت شفو ا .28

 1إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ Matthieu

ﻻ يدعي اﻹنجيل أن ات ه هو متى إﻻ أن التقليد الم ر يؤ د أن متى هو
الكاتب و نحن ﻻ نعلم عنه الكثير حيث أنه لم يذ ر إﻻ في .10 ،9 .9

 ،3إﻻ أننا نعلم أنه عشار جابي ضرائب و أن سوع دعاه دعوة شخص ة

واسمه عني "ه ة ﷲ" و يدعى في مواضع أخر ﻻو  ،مرقص .2
.14

*29

28

Sur les traces du prophète de Nazareth : André toyse, le Harmattan
2011.
29مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ،مؤلف جﲈعي :رﲨة ﳒيب إلياس دار الﺜقاﻓة ط ،1993 1ص .396
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متى يتوجه إلى اليهود مستأنسين تب اﻷنب اء ،إنه يرد ان ظهر لهم أن

سوع هو المس ح الذ أعلن عنه اﻷنب اء و أن سوع أسس المملكة

الحق ق ة على اﻷرض لتستمر في السماء ،و أن هذه المملكة ذات نظام

روحي ...غير م الي الترتيب الكرونولوجي ،يت ع نظاما منطق ا ،واضعا

أوﻻ ميثاق المملكة الجديدة )خط ة الجبل( ،ثم خصائصها الجديدة

)اﻷمثال( ،واصفا لصراعاته ضد الفرسيين ،و القدوم بخراب اله ل ونها ة

العالم.30

الغرض

إث ات أن سوع هو المس ح ،الملك السرمد المنتظر .تب متى إلى

اليهود صفة خاصة .تارخ تابته حوالي 65-60م.

اﻵية اﻷساسية
17 5ﻻ تظنوا أنﻲ جئت ﻷلغﻲ الشريعة أو اﻷنبياء .ما جئت ﻷلغﻲ بل ﻷكمل".
مجمل اﻹنجيل

أ.

م ﻼد سوع الملك و إعداده.11 .4-1 .1

ب .رسالة وخدمة سوع الملك .46 .25 -12 .4


14وﻓِيﻤا هو ﳎُْتَ ٌاز رأَى ﻻَ ِوي بﻦ ﺣ ْﻠ َﻔﻰ ﺟالِﺴا ِﻋْﻨ َﺪ م َﻜ ِ
ال لَهُ:
ان ا ْﳉِبَايَِة ،ﻓَـ َق َ
َ
َ َْ َ
َ
َ َ َُ
َ ً
ِ
»اﺗْـبَـ ْع ِﲏ« .ﻓَـ َق َام َوﺗَب َعهُ .مرقﺲ 2

les évangiles, Henri Viot, œuvres de diffusion des évangiles,
Paris 1953.
30

18

ت .موت و ق امة سوع الملك .20 .28-1 .26

31

 2إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ Marc

يوحنا مرقس ولم ن واحدا من التﻼميذ اﻻثني عشر ،ولكنه راف بولس في
رحلته الت شيرة اﻷولى أع .13 .13

رما

ون طرس أول من أدخله في اﻹ مان المس حي 1

،13 .5

هناك اتفاق عام على أن مرقس تب ال شارة ما سمعها من طرس.

هناك من قول أن مرقس هو الشاب المذ ور .32و انت الكن سة تجتمع

في بيته* .ذهب ال عض إنه رما تكون شارة مرقس أقدم ال شارات -65
 70قبل تدمير ه ل أورشل م ،و بدو أن متى ولوقا استخدما إنجيل

مرقس.33

سر مرﻗﺲ

في إنجيل مرقس نجد سوع ﻻ شجع على المظاهرة .3 ،34-25 .1

 .12-1 .4 ،38 -36 .7 ،43 .5 ،44 .1 ،12وهو أقصر اﻷناجيل

إﻻ أنه مر ز و مضغو

حيث يجعل اﻷساس ات متاحة للقار وتتكرر

31التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس لندن ط  ،2004 5ص ...1859

52
ِ
5132وﺗَبِ َعهُ َﺷ ﱞ ِ ِ
ب ِمْﻨـ ُﻬ ْم
اب ﻻَب ًﺴا إ َز ًارا َﻋﻠَﻰ ُﻋْريِه ،ﻓَﺄ َْم َﺴ َﻜهُ ال ﱡﺸبﱠا ُن ،ﻓَـتَـ َرَك ا ِﻹ َز َار َوَهَر َ
َ
ُﻋْرَ ً  .مرقﺲ .14
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺚ َكا َن َكﺜِﲑُو َن

ﺲَ ،ﺣْي ُ
ﰒُﱠ َﺟاءَ َوُه َو ُمْﻨـتَبِهٌ إ َﱃ بَـْيت َمْرَﱘَ أ ُّم يُ َ
وﺣﻨﱠا الْ ُﻤﻠَقﱠﺐ َمْرقُ َ
ِِ
ﺼﻠﱡو َن .أع .12
ُْﳎتَﻤع َ
ﲔ َوُه ْم يُ َ

33اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ،رﲨة ﳒيب إلياس ،ص .408-407
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لمة "للوقت" أكثر من أرعين مرة ،ما لو انت تحدثنا على اﻹسراع في

اﻻنتقال من قصة مدهشة إلى الموال ة لها.34
الغرض

تقد م وصف دقي عن ح اة سوع المس ح اﻹنسان الكامل المخلص .إلى
المؤمنين في روما التي تب فيها إنجيله .تارخ الكتا ة ما بين  55و60م.

اﻵية اﻷساسية

"45 10فحتى ابن اﻹنسان قد جاء ﻻ ُليخدم بل ليخدم و يبذل نفسه عن
ثيرن".

مجمل اﻹنجيل

أ -وﻻدة سوع واستعداده خادم .13-1 .1

ب -رسالة سوع وخدمته .37 .13-14 .1
ت -موت سوع وق امته .20 .16-1 .14

34نفس الك اب السابق ص.409


35

سوع ابن سان :ير نا مرقس شرة سوع و ستخدم لقﺐ ابن
مرة ف ذا اللقﺐ اﳌفضل لديه عن سوع.

سان 14

 اﳌعارض ن ل سوع - :الكتبة 6 .2؛ الفر سي ن 42 .2؛ ال رود سي ن 6 .3؛ رؤساء
الك نة 18 .11؛ الصدوقي ن  .18 .12ن م س 414
35التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ،الك اب نفسه ،ص .1973-11972
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 3إنجيل ﻟﻮﻗﺎ Luc
أهداف الكتابة

 أنه أراد أن تب سيرة سوع طرقة منظمة مؤسسة على أقوال
شهود ع ان موثوق فيهم 4-1 .1؛

 أنه أراد أن سجل بدا ات ونمو المس ح ة وقد تمم ذلك في أعمال
الرسل؛

 و رنا لوقا يف ان عمل ﷲ في التارخ وخاصة في الطرقة
التي انتشر فيها سرعة من الجليل إلى روما؛

 أراد أن يوضح أن سوع ان مخلصا لجم ع ال شر ول س لفئة
خاصة من الناس؛

 أراد أن يوضح للسلطات الرومان ة أن المس ح ة لم تكن تمثل
تهديدا لنظام س اسي صالح.36

لوقا هو طبيب و  14 .4يوناني من المس حيين اﻷمميين وهو اﻻممي الوحيد
الذ أرشده ارلوح القدس ل تب إنج ﻼ من أناجيل العهد الجديد اﻷرعة.

و ان صدي قا حم ما للرسول بولس ،ورف قا له في السفر .وقد تب لوقا
أ ضا سفر "أعمال الرسل" ،و السفران متكامﻼن.

المرسل إليهم

إلى ثاوف س "محب الرب" و لﻸمم و للناس في ل م ان .تارخ الكتا ة:

نحو 60م.

تب من ق صرة أو رما من روما.

36اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ،رﲨة ﳒيب إلياس ،ص .417
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اﻵيات الرئيسية:

"9 19فقال له سوع اليوم تم الخﻼص لهذا البيت ،إذ هو أ ضا ابن إبراه م.

10فإن ابن اﻹنسان قد جاء لي حث عن الهالكين و يخلصعم.
مجمل اﻹنجيل

أ -وﻻدة سوع المخلص و إعداده .13 .4-1 .1

ب -رسالة سوع المخلص وخدمته .38 .21 -14 .4
ت -موت سوع المخلص و ق امته .53 .24-1 .22

37

إنجيل لوقا هو أشمل اﻷناجيل .و تضح من الثروة اللغو ة العامة ،ومن
اﻷسلوب أن اتب هذا اﻹنجيل شخص متعلم ومثقف .فهو يورد إشارات
ثيرة إلى العديد من اﻷمراض و إلى أعراضها وتشخ صها .و ر ز لوقا على

عﻼقات سوع الناس .ما ينبر على الصﻼة و المعجزات و المﻼئ ة.

و سجل لوقا تران م التمجيد .ما عطي المرأة م انة متميزة .و قد انفرد دون
غيرة ما ورد في معظم الفصول من .35 .18-51 .9

38

اﻷناجيل الثﻼث معا

و طل

عليها

 synoptic.وتتألف الكلمة من  syn.ومعناها معا ،و

 Opticومعناها النظر ،و النظر إلى هذه ال شائر معا يلقي الضوء على

37التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ،ص .2053-2052
38التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2054
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لها في الوقائع و أح انا في اﻷلفا مما

عض الوقائع المستغرة ،وتتف

حمل إلى الذهن أن نقﻼ مت ادﻻ قد تم بينها.39

حين نحصي اﻵ ات في ال شائر الثﻼث معا نرانا أمام تواف واسع النطاق،
شارة مرقس تحتو  661آ ة

رر منها متى أو ينقل المعنى في 600

آ ة ،و أخذ لوقا  350آ ة من مرقس عضها يختلف عن متى .هناك 31

آ ة فق لم ترد إطﻼقا لفظا أو معنى في شارة متى ولوقا مما يدل على أن
شارة مرقس هي اﻷقدم ،هي التي نقل عنها ل من متى ولوقا358 .

مما سند هذه النظرة ترتيب الحوادث في ال شائر الثﻼث ،ذلك ﻷن متى

نس مواده المنقولة ما جاءت في شارة مرقس ،في عض الحاﻻت القليلة
التي أعاد فيها متى ترتيب الحوادث ،نر لوقا حتف بهذا التنسي الجديد.

وحين ات ع لوقا طرقته في التنسي
الذ

و التنظ م نر متى حتف

التنسي

أخذه عن مرقس .و ين أن متى ولوقا لم ينقل أحدهما عن اﻵخر ،وﻻ

بد أنهما استق ا المواد و التنسي

من مرقس ،وهذا دليل على أن شارة

مرقس اﻷقدم و أنها الب ان الذ استندت إل ه الوثائ اﻷخر .40
إن شارة مرقس هي أسب

شائر اﻹنجيل ،وأنها سجل صادق لروا ة شهود

ع ان عاصروا المس ح وسمعوا أقواله و أفعاله ،أما متى ولوقا فقد تبتا في

تارخ متأخر انت قد تبلورت ف ه العقائد المس ح ة

41

*.

39اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد :دار الت ٔليف و ال ﴩ ا ٔسقف ة د ت ،ص.257
40ح يب سعيد  :ن م س ،ص .259
41ح يب سعيد الك اب السابق نفسه ص .291
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 4إنجيل يﻮحنﺎ Jean

يوحنا

42

أوغل إلى أعماق المدر ات الروح ة و زود الكن سة أعم تأو ل

لح اة المس ح و رسالته في شارته ورسائله الثﻼث .يذهب أغلب الشراح إلى

أن تا ة ال شارة قد تمت في أواخر القرن ﻷول عد خراب أورشل م ،و عد

تغلغل الفلسفة اليونان ة في أذهان طائفة من المعتنقين للمس ح ة ..ف عد
انتشار الفلسفة اليونان ة ان لزاما على الكن سة أو أحد زعمائها أن
شارة صور ملكوت ﷲ الروحي ،و ظهر حقائ

تتسامى فوق ل فلسفة دنيو ة.43




الح اة الروح ة التي

شراح ال جمة اﳌس ونية للتوراة يرقمون يات اﳌش كة كما ي ع وجه
التقر ﺐ :آيات مش كة ب ن اللوائح الثﻼث  -330ب ن مرقس و م  – 178ب ن
مرقس و لوقا  – 100ب ن م و مرقس  .230و يجعلون يات ا اصة ب ل
واحد من نجيلي ن الثﻼثة وائل 330 :م –  53مرقس –  500لوقا.

مورس بوﰷي رﲨة الشيخ حسن ا اﳌك ب اﻻٕسﻼﱊ ط  1990ص.95
يوحنا رسول و إنجيله و آخر ناجيل زمنيا ،ف و يف ض أن ما قالته
ناجيل خرى أض معروفا ،و و يذكر ما لم تذكره من كﻼم أو مشا د
من حياة اﳌسيح ،ثم إن إنجيله مرتبط بالطقوس و عياد ال ودية .و دور
حول فكرة مركز ة أن اﳌسيح و و ال لمة ال تجسدت ُيدخل حياة ﷲ
أولئك الذين يؤمنون برسالته  .راجع ٔوغسطينوس :ﲇ زيعور  ،دار اقر ٔ ص .12

42ح يب سعيد الك اب السابق نفسه ص .262

إﳒيل يوح ا 7 .21 :و . 23 .13
43مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ،رﲨة ﳒيب إلياس ص .428



تب

إﳒيل يوح ا 7 .21 :و . 23 .13

24

في اﻹنجيل نفسه مفتاح يوضح اسم ات ه أو من قدم مادته على اﻷقل

"ا

اي ن ع

عقوب.44

*

" وقد أقرت الكن سة أنه ان يوحنا أخو

يوحنا سيهتم الوقائع التي تبرهن على ألوه ة المس ح ،سيتوقف ثي ار عند
الجسد العقد

للمس ح اﻷكثر تنو ار أورشل م ،ف رته المر زة هي أن سوع

هو نور الح اة و أنه م عوث من ﷲ ،ابن من اﻷب ،متحد ه ش ل

حم مي و مشارك في ألوهيته .في اﻷساس إذن هناك حب ﷲ و الحب
اﻷخو  ،إنجيله لقب الروحي ،و هو الﻼهوتي.45

إن الجانب الروحي لروايته ﻻ تمنع من أن تكون له ق مة بر من الجانب

التارخي ،هذا الح ي قد تب من طرف شاهد ع ان لﻸحداث و أنه متلك

نبرة صادقة ﻻ تن ر ،و أن المؤلف قدم تدقي
لماذا كتب اﻹنجيل

رونولوج ا و جغراف ا.46

"لتأمنوا أن سوع هو المس ح" ،وقد ضمن إنجيله س ع معجزات و أعطى

شروحا لها ،وقدم شهوده واحدا واحدا؛ في إنجيل يوحنا وردت قصة المرأة

وتعتبر تعبي ار صادقا عن حنان شوع وشفقته على الخطأة.47

46مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس مؤلف جﲈعي ،م س ذ ،ص .429
47التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2168
25

les évangiles : H Viot, op, cité.
les évangiles : H Viot, op, cité.

44
45

لمﻦ كتب

تب يوحنا للمؤمنين في ل م ان ،إلى اليهود  ،وغير اليهود )اﻷمميين(.

و واحد من الثتي عشر تلميذا ان يوحنا شاهد ع ان ،ومن ثم فروايته

دق قة .ول س إنجيل يوحنا تارخ ح اة سوع مثل إنجيل لوق ،ولكنه تقد م

ف ر لح اة سوع .و الكثيرون من قراء إنجيل يوحنا اﻷصليين انت لهم

خلف ة يونان ة.

مجمل اﻹنجيل

التجسيد وتقد م سوع ابن ﷲ .12 .2-1 .1

أ.

رسالة سوع ابن ﷲ وخدمته .5 .12-13 .2

ب.

ت .موت وق امة المس ح ابن ﷲ .25 .21-1 .13

اﻵيات اﻷساسية

30 20لقد عمل سوع أ ضا أمام تﻼميذه

ثي ار من اﻵ ات المعجزة لم سرد

ﷲ .و إذ تؤمنون ه ستكون لكم ه الح اة.

48

في هذا الكتاب31 .ولكن ما يوجد ف ه هو لتؤمنوا أن سوع هو المس ح ،ابن
سمو إنجيل المس ح إلى ذروته الشامخة في الفصول  ،17-14التي يخيل

إلينا أن المس ح يتحدث إلينا و ضمنا إلى قل ه في صلواته  .2 .17قلب

اﻹنجيل بل قلب الكتاب المقدس له امن في ع ارة اﻹصحاح الثالث اﻵ ة
.16

49

48التفسﲑ التطبيقي ،ن م س ص .2165-2164
49التوراة اﻻٕﳒيل القر ٓن و العﲅ رﲨة حسن ا ط  1990ص .93-92
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يوحنا و الثﻼثة

ثمة خﻼف هام آخر بين إنجيل يوحنا و اﻷناجيل الثﻼثة اﻷخر هو مدة

مهمة ع سى ،فينما حددها مرقس متى و لوقا في سنة ،فإن يوحنا طيلها

إلى أكثر من سنتين؛ تقول الترجمة المس ون ة" :أما و أن اللوائح تذكر ف ة
طو لة ا ليل م قة بف ة أك أو أقل طوﻻ ،نحو بﻼد وذا ،ثم أخ ا
إقامة مختصرة

القدس ،فإن يوحنا يطيل ا يذكر بالعكس عددا من

التنقيﻼت من منطقة إ أخرى و يواجه إقامة طو لة

بﻼد وذا و

القدس خاصة51-19 .1 :؛ 13 .2؛ 36 .3؛ 47-1 .5؛ 31-20 .14؛ إنه يذكر

عددا من حتفاﻻت الف

ية12 .2 :؛ 1 .5؛ 4 .6؛ 55 .11؛ فيو بذلك

م مة تطول أك من س ت ن ".
50

 2سفر اﻷعمال Actes

سفر اﻷعمال ت ه لوقا الطبيب و ان الوحيد من العهد الجديد الذ لم ن

يهود ا و عتبر السفر تكملة للسفر الذ

اسمه م ن أن سمى "أعمال

الروح القدس" ﻷنه ح ي ما حدث عد حلول الروح القدس على الرسل في

يوم الخمسين ..من المؤ د أن لوقا تب السفر في مدة اعتقال بولس وهو
غطي الفترة من تأس س الكن سة في أورشل م حتى ح س بولس أ

ثﻼثين سنة.51


حوالي

16ﻷَنﱠهُ ه َكذَا أ َ َحبﱠ ﷲُ ْالعَالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َوحِ ي َدِ ،ل َك ْﻲ ﻻَ يَ ْهلِكَ ُك ﱡل َم ْن يُؤْ مِ نُ
ِبهَِ ،ب ْل تَ ُكونُ لَهُ ْال َح َياة ُ اﻷ َ َب ِديﱠةُ .يوحنا .3

50اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ،م س ذ ،ص .265
51مد ل إﱃ الك اب اﳌقدس رﲨة ﳒيب إلياس ،م س ذ ،ص .439
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اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ

سرد دقي لقصة مولد الكن سة ونموها وقد تب لثاوف س بين ،70- 63

و عتبر السفر همزة وصل بين ح اة سوع المس ح وح اة الكن سة ،أ بين
اﻷناجيل و الرسائل.

اﻵﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

8" 1ولكن حينما حل الروح القدس عل م تنالون القوة ،وتكونون لي شهودا
في أو رشل م لها و في السامرة و أقاصي اﻷرض".

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺴﻔﺮ

أ .خدمة طرس ،25 .12-1 .1

ب .خدمة بولس .31 .28-1 .13
52التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2263-2262
 رونولوج ا السفر:

-

52

صلﺐ اﳌسيح ،يوم ا مس ن ،مولد الكن سة 30م - ،اس ش اد استفا س،
إيمان بولس 35م،
عودة بولس إ طرسوس 38م - ،ذ اب برنابا ﻹحضار بولس 43م- ،
اس ش اد عقوب و ن بطرس 44م،
 رحلة بولس الت ش ية 48-46 1م،ا عقاد مجمع أورشليم 50م - ،رحلة بولس الثانية  - ،52-50الرحلة الثالثة
54-53م - ،تو ن ون أمﺐ ن بولس قيصر ة 59-57م - ،رحلته إ
روما  ،59إطﻼق سراحه 62م - ،روما تخرب أورشليم 70م.

التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس .2263-2262 .2004
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3الرسائل

Epitres

تش ل الرسائل ثلث مادة العهد الجديد تقر ا ،وتتنوع محتو اتها لكنها لها
هامة ﻷنها تمثل ما عمله الرسل ورفاقهم ،و تجمع التعال م عن ﷲ و

اﻹنجيل المس حي مع اﻹرشاد إلى الح اة و السلوك وتعطي نظرة عن

مشاكل الكن سة اﻷولى و يف قو لت ،وقد تب هذه الرسائل أناس حق قيون
سبب أوضاع حق ق ة أو حاجات طارئة .وتصنف الرسائل على أساس

الكتاب فهناك  13رسالة اسم بولس و الرسالة إلى العبرانيين و  1تبها
عقوب و  2طرس و  3يوحنا و  1يهوذا.53

إن قراءة

تا ات الرسل

انت قد صارت عنص ار نظام ا في الع ادة

المس ح ة " :اليوم اﳌدعو يوم حد يجتمع الساكنون

ا ضر و

الر ف إ م ان واحد لتقرأ ع مسامع م مذكرات الرسل أو كتابات
ن ياء حسبما سمح الوقت".54

 1رسائل بولﺲ
تب بولس  13 St Paulرسالة ضمها العهد الجديد ل س حسب تسلسلها
التارخي ،وهذا ب ان حول تسلسلها التارخي الذ

أقرته جمهرة من الشراح

و ال احثين 1 :غﻼط ة 2 .تسالون ي 1 .و 3 .2ورنتي  1و 4 .2

53اﳌرﺷد إﱃ الك اب اﳌقدس ،الك اب نفسه ص.575 :
54ا ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ،ص .350

29

روم ة 5 .ولوسي ،أفسس ،فيلمون 6 .فيليبي 7 .ت موتاوس  ،1ت طس8 .

ت موتاوس  55.2وها هو عرض لمحتو اتها ما هي الكتاب المقدس.
 1الرسالة إلى رومية Romains
الغرض

الغرض من الرسالة إلى روم ة تقد م بولس نفسه للرومانيين و ذلك تقد ه
لرسالته قبل أن صل إلى روما.
اﻵية اﻷساسية

1. 5ه ذا صرنا عادلين أمام ﷲ سبب إ ماننا ،و ها نحن اﻵن في سﻼم

معه سبب رنا سوع المس ح.

مجمل الرسالة
 ما يجب أن نؤمن ه ،36 .11-1 .1-

يف نسلك .27 .16-1 .12

56

الرسالة إلى روم ة من أعظم تا ات بولس الرسول و أكثرها ترتي ا ولهذا

صارت أحد اﻷسفار التي يرجع إليها المس حيون منذ تارخ إمﻼئها على

صد قه ترتيوس حوالي 57م في ورونتيوس.57

55اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ص .289
56التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ،ص2271 2267
57اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس مؤلف جﲈعي ص .451-449
30

 2كورونتيوس Corinthiens

اﻷولى

اﻟﻐﺮض

تبت لتحديد المشاكل التي توجد في ن سة ورنتوس و تقد م الحلول و

تعل م المؤمنين يف ع شون للمس ح في مجتمع فاسد.
اﻵية اﻷساسية

10 1أيها اﻹخوة أتوسل إل م :اتفقوا ،ﻻ ون انقسام بين م ،ونوا

متحدين جيدا طرقة تف ير واحدة و نفس القناعات.

مجمل الرسالة

-

بولس يواجه الكن سة 20 .6-1 .1؛

 -بولس يجيب عن أسئلة الكن سة .24 .16-1 .7

58

الثانية

الغرض

تأكيد بولس لخدمته و الدفاع عن مر زه رسول و تفنيد ما ان يناد

المعلمون الكذ ة في ورنتوس .تارخ الكتا ة بين  55و .58

ه

اﻵية اﻷساسية

20 5إننا إذن سفراء موفدين من المس ح ،قإذن ما لو أن ﷲ ذاته يتوجه

لكم الدعوة بنا ،نتوسل إل م اسم المس ح دعوا نفسو م تتصالح مع ﷲ.
58التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ص .2419-2417
59التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ص.2493-2492
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59

 3غﻼطية Galates

الغرض

دحض آراء التهوديين الذين انوا علمون أن المؤمنين من اﻷمم يجب أن

ط عوا الناموس اليهود لكي يخلصوا ودعوة المس حيين لﻺ مان الحرة في

المس ح .تب نحو  49من أنطاك ة قبل مجمع أورشلي م .50

اﻵية اﻷساسية

1 5المس ح حررنا ي نص ح حقا أحرار  .اصمدوا إذن ،ﻻ تدفعوا أنفس م
إلى العبود ة ثان ة.

مجمل الرسالة

-

صح ة اﻹنجيل 12 .2-1 .1؛

 -سمو اﻹنجيل 31 .4-1 .3؛

-

حرة اﻹنجيل .18 .6-1 .5

60

 4أفسﺲ Ephésiens
الغرض

تقو ة المؤمنين في أفسس بتوض ح طب عة الكن سة جسد المس ح وغرضها.
تب حوالي  60من روما أثناء م وث بولس في السجن.

اﻵية اﻷساسية

3 .3إنه بإعﻼن عرفني السر ،ما س قت ف تبت اﻹيجاز .الذ

حين تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي سر المس ح.
60التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ص .2515-2514

32

4

حس ه

مجمل الرسالة

-

الوحدة في المس ح 21 .3-1 .1؛

الوحدة في الكن سة .24 .6-1 .4

61

 5فيليبي Philipiens
الغرض

ش ر المؤمنين في فيليبي من أجل العط ة التي أرسلوها له و ليؤ د أن

الفرح ﻻ أتي إﻻ من سوع المس ح .وقد تبت إلى المؤمنين في فيليبي و
إلى المؤمنين في ل م ان.

اﻵية اﻷساسية

4 4افرحوا في الرب دائما و أقول دائما افرحوا.

مجمل الرسالة

-

الفرح في اﻷلم ،31-1 .1

 -الفرح في الخدمة ،30-1 .2

 الفرح في اﻹ مان ،21-1 .3-

الفرح في العطاء .6223-1 .4

61التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ص .2515-2514
62التفسﲑ التطبيق لك اب اﳌقدس ص .2538-2537




 12أ ا خوة ،أر د أن علموا :ما حصل سا م الواقع تقدم ال شارة .فيل .1

واحدة من تلك ال سوة اسم ا "ليديا" ،و قادمة من مدينة تيات  ،و با عة ثم ن
أرجوا ي و تتعبد ﷲ  .انت ستمع إلينا ،و ﷲ حعل ا منت ة و متقبلة لكﻼم بولس".
أعم .16
14

33

واضح أن بولس ان تب من داخل زنازنة في السجن*  12 .1و اﻷرجح
أنه ان في روما حين تب حوالي .63-61

ان بولس هو الواسطة التي تأسست بها الكن سة في فيليبي ،فهناك التقى

مجموعة من النسوة المتعبدات بجانب النهر و استجابت وحدة منهن اسمها
"ليد ا" لرسالة اﻹنجيل* أع .14 .16

63

 6كولوسي Colossiens

الغرض

دحض أخطاء الكن سة في إظهار أن المؤمنين لديهم ل ما حتاجون إل ه
في المس ح .تبت حوالي  61في روما أثناء وجود بولس فس السجن.

اﻵيات اﻷساسية

9 .2فإنه ف ه حل ل ملء الﻼهوت جسد ا.

هو رأس ل رئاسة وسلطان.

و أنتم ممتلئون ف ه الذ

10

مجمل الرسالة

 -ما فعله المس ح 23 .2-1 .1؛

 -ما يجب أن فعله المس حيون .18 .4-1 .3

63اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس مؤلف جﲈعي ص 496
64التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2584
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64

 7تسالونيكي Thessaloniciens

اﻷولى

الغرض

تقو ة إ مان المؤمنين في تسالون ي وتأكيد لهم رجوع المس ح .تبت نحو
 51من ورنتوس.
اﻵية اﻷساسية

14" 4ﻷنه إن نا نؤمن أن سوع مات وقام ف ذلك الراقدون ب سوع

س حضرهم ﷲ أ ضا معه".

مجمل الرسالة

-

اﻷمانة للرب 13 .3-1 .1؛

 -السهر في إنتظار الرب .28 .5-1 .4

65

الثانية

الغرض

إزالة الل س بخصوص مجيء المس ح ثان ة .تبت حوالي  52 -51عد
تا ة اﻷولى شهور.

مجمل الرسالة

 الرجاء ال اهر لمجيء المس ح ثان ة 17 .2-1 .1؛ -الح اة في ضوء مجيء المس ح ثان ة .17-1 .3

65التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2693
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اﻵية اﻷساسية

 5"1الرب يهد قلو م إلى مح ة ﷲ و إلى صبر المس ح" .
66

 8تمتاوس timothée

اﻷولى

الغرض

تشج ع تمتاوس القائد الشاب و إعطائه التعل مات الﻼزمة .تبت  64في

روما أو مقدون ا و حتمل في فيل س و اﻻحتمال أنها قد تبت قبل سجنه

اﻷخير في روما.
اﻵية اﻷساسية

12 .4لكي تسلكوا بل اقة عند الذين هم من خارج وﻻ تكون لكم حاجة إلى

أحد.

مجمل الرسالة

 إرشادات إلى اﻹ مان الصح ح؛20-1 .1؛-

إرشادات للكن سة 16 .3-1 .2؛
إرشادات الشيوخ .21 .6-1 .4

67

66التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2609
67التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2620
36

الثانية

الغرض

إعطاء التعل مات النهائ ة إلى ت متاوس وتشج عه شيخ في الكن سة أفسس.
تبت حوالي  66أو  67من السجن في روما عد حوالي سنتين قضاهما

مطل السراح ثم ق ض على الرسول مرة أخر في عهد نيرون.
اﻵية اﻷساسية

15" 2اجتهد أن تق م نفسك

اﻻستقامة"..

مز ى عامﻼ ﻻ يخز مفضﻼ لمة الح

مﻼمح خاصة

ﻷن هذه الرسالة من آخر ما تب فهي تكشف قل ه و أولو اته ،التعل م

الصح ح اﻹ مان الراسخ  ،اﻻحتمال الواث و المح ة الصادقة.
مجمل الرسالة

-

أسس الخدمة المس ح ة 26-2 .1؛

أزمة ضخمة أمام الخدمة المس ح ة .22 .4-1 .3

68

 9تيطﺲ Tite

الغرض

توع ة ت طس مسؤوليته في اﻹشراف على نائس جز رة رت ،وهو

مس حي يوناني أص ح ممثﻼ للرسول بولس في جز رة رت .تبت حوالي
 64رما في مقدون ة في رحلة بين سجنه اﻷول و الثاني بروما.
68التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2620

37

اﻵية اﻷساسية

5 1من أجل هذا تر تك لكي تكمل ترتيب اﻷمور الناقصة و تق م في ل

مدينة شيوخا ما أوصيتك.
مجمل الرسالة

-

الق ادة في الكن سة 26-1 .1؛

الح اة القو مة في الكن سة ،25-1 .2

 -الح اة القو مة في المجتمع .15-1 .3

69

 10فيلمون Philémon
الغرض

إقناع فبلمون الصفح عن عبده الهارب أن سموس و أن قبله "أخ له" في

اﻹ مان .تبت حوالي  60أثناء سجن بولس بروما لمرة اﻷولى في نفس

وقت تا ة رسالة أفسس و ولوسي .أما إطار الرسالة :الرق الشائع في
اﻷمب ارطورة الرومان ة و امتﻼك المس حيين لعبيد.

اﻵيات اﻷساسية

15 1ﻷنه ﻷجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي ون لك إلى اﻷبد.

ون لك عبد ف ما عد بل أفضل من عبد أخا محبو ا ﻻس ما إلي ف م

الحر إل ك في الجسد و الرب جم عا.

69التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2628
38

ﻻ

16

مجمل الرسالة

-

تقدير الرسول لفيلمون ،7-1 .1

 -إلتماس الرسول بولس من أجل أن سموس .25-8 .1

70

 11العبرانييﻦ Hébreux

الغرض

إظهار فا ة المس ح وس ادته .ﻷن اسم الكاتب لم يرد صراحة في نص

الرسالة فقد اقترح الشراح عدة أسماء :بولس ،لوق ،برنا ا ،أبولوس ،س ﻼ،
فيلبوس ،برس ﻼ ،وغيرهم ،وأ ا ان فإنه يتحدث عن ت موثاوس أخ*.

وقد

تبت للمس حيين العبرانيين الذين رما ف رون في اﻻرتداد إلى

اليهود ة ،وهم يبدون أنهم "جيل ثان" من المس حيين ]3فكيف نفلت نحن إن

أ ملنا ذا ا ﻼص العظيم جدا؟ فإن الرب سوع تفسه قدأعلنه أوﻻ ،ثم تث ت لنا من الذين

سمعوه مباشرة .ع  [ .2يرجح أنها تبت قبل خراب اله ل سنة  70حيث

هناك إشارات إلى الذ ائح و اﻻحتفاﻻت لكنها لم تذ رشيخا عن خراب
اله ل.

70التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2632



23" 13اعلموا أنه قد أطلق خ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم أن آ ي سر عا".
سفر ا ٔعﲈل
39

اﻵية اﻷساسية

3" 1ابن ﷲ" إنه ض اء مجد ﷲ وصورة جوهره .لمة قدرته حف

في الكون .وهو الذ

عن مين ﷲ العظ م".

ل ما

عدما طهرنا بنفسه من الخطا انا جلس في اﻷعالي

مجمل الرسالة

-

2

س ادة المس ح ،18 .10-1 .1

س ادة اﻹ مان و تفوقه .25 .13-19 .10

71

الرسائل العاﻣة Catholiques

رسائل العهد الجديد الس عة التي ﻻ تنسب إلى القد س بولس لهذا السبب
جمعت اك ار في مجموعة واحدة ،رغم تعدد مصادرها :واحدة للقد س
عقوب  St jaquesواحدة للقد س يهوذا ، St Judeاثنتان للقد س طرس St

 ،Pierreثﻼثة للقد س يوحنا .St Jeanاسمهم القد م "العامة  Catholiquesآت

بدون شك ﻷن أغلبيتها ﻻ تتوجه جماعات أو أشخاص خاصين ،ولكنها
باﻷحرى تستهدف المسيحيين بعامة.72
 1الرسائل العامة مجملة

طرس اﻷولى هي اﻷدق وتذ ر المس حيين الذين

انوا مهددين

اﻻضطهاد في مقاطعات آس ا الصغر  ،و الغرض من الرسالة التشج ع.
71التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس .2637
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72

–الرسالة الثان ة أرسلت إلى حلقة القراء العامة نفسها ،فهي تحذر من

هرطقة خاصة تشجع الفساد – .رسائل يوحنا تعتبر من الرسائل اﻷخيرة في
العهد الجديد ،وقد عاش يوحنا في آس ا الصغر فخلف ة الرسائل إذن هي

اﻷرجح ح اة الكن سة هناك – .رسالة عقوب عمل ة وتهتم التشج ع و

التحذير – .رسالة يهوذا هي وث قة الصلة برسالة طرس الثان ة فيها هي

أ ضا مادة ثيرة عن الهرطقة.73

زمن ل الرسائل عود إلى النصف الثاني من القرن اﻷول وهي الحق ة التي

تكونت فيها الكن سة اﻷولى ،فهي لذلك مصدر أخ ار رئ سي عما قام ه
الرسل من التعل م.74

 1يعقوب St jacques

رسالة عقوب* لم تقبل إﻻ عد مدة ،عندما قبلت الكنائس قانون ة هذه
الرسالة قارنوا هو تها

اتبها عقوب "أخو الرب" مر  3 .6و الذ

طع

73اﳌد ل لعهد القدﱘ ،مؤلف جﲈعي ص.576
74اﳌد ل لعهد القدﱘ ،ن م س ص .577



عقوب ابن حلفي س الصغ تمي ا له عن أ يوحنا ،من أقر اء اﳌسيح و عت من

كبار الدعاة إ اﳌسيحية
اﳌسي

اﳌسي

ياة اﳌسيح و عده خاصة فلسط ن ،و عت ه التار خ

أول أسقف ﻷورشليم وقد اس ش د ا سنة  62رجما ،ي سﺐ له التار خ
عديﻼ اما

الشر عة اﳌسيحية أدخله

مجمع أورشليم  22سنة عد

اﳌسيح ،علق با تان و عض طعمة أع  .15ا ٔسفار اﳌقدسة ﰲ ا ٔد ن السابقة ﲆ اﻻٕسﻼم
ﲇ عبد الوا د واﰲ دار ﳖضة مﴫ ط  1964 1ص .59
41

دوره جماعة أورشل م اﻷولى أعم 17 .12؛ 21-13 .15؛ -18 .21
.26

75

الغرض

تكشف الرسالة اﻷخﻼق ات الفاسدة وتعلم السلوك المس حي القو م .تبت

إلى المس حيين من أصل يهود في القرن اﻷول المق مين في مجتمعات

اﻷمم خارج فلسطين ،ولكل مس حي عامة .قد تكون تبت سنة  49قبل

انعقاد مجمع أورشل م سنة .50
اﻵية اﻷساسية

18" 2رما قال أحد م " :أنت لك إ مان وأنا لي أعمال" .أرني يف ون

إ مانك من غير أعمال ،و أنا أرك يف ون إ ماني أعمالي".

مجمل الرسالة

 -الد انة الحق ق ة 17-1 .1؛

 -اﻹ مان الحق قي 12-1 .2؛

 -الح مة الحق ق ة .20 .5-13 .3

76
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76التفسﲑ التطبيقي لك اب اﳌقدس ص .2673-2672
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 2بطرس St Pierre

اﻷولى

الغرض

تبت إلى مس حين تحت اﻵﻻم  ،17-13 .3وتبدو الرسالة أنه عظة

أكثر منها رسالة أو مقال ،فهي مفعمة الحيو ة مملوءة اﻷوامر الصرحة
ونا عة من القلب .قول طرس أنه
الحر ي لمدينة روما،

تب من ابل  13 .5وهو اﻻسم

تبها حوالي  64عندما

ان اضطهاد نيرون

للمس حيين ينتشر و ان مقد ار أن فقد ح اته عد ذلك قليل.77

اﻵية الرئيسية
7 .1حتى تمتحنوا ﻓﻲ إيمانكم الذي هو أثمن من الذهب الذي يفسد الذي نختبره
بالنار ،يصير موضوعا للحمد ،للمجد و الشرف عندما يعلن يسوع
المسيح".
مجمل الرسالة

-

بر ات

العظ مة لشع ه 1 .2-1 .1؛

 سلوك شعب ﷲ في وس اﻷلم 14 .4-11 .2؛ -رعا ة ﷲ وس اﻵﻻم .14-1 .5

77اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس مؤلف جﲈعي ،ص .575-574
78التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2680
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78

الثانية
الغرض

ما لو ان طرس قد شعر بدنو أجله فهو قول" :عالما أن خلع مس ني

قرب" ،وهذ أحد اﻷس اب الداع ة إلى تا ة الرسالة طالما هذا مم ن.79
تبت لتحذير المس حيين من المعلمين الضالين ودعوتهم إلى النمو في

اﻹ مان وفي معرفة المس ح ،تب  67عد ثﻼث سنوات من رسالة طرس
 1و رما تبت في روما.
اﻵية اﻷساسية

3 .1ﻷن قدرته اﻹله ة منحتنا ل ما يتعل
على الذ نادانا مجته وطهارته.

مجمل الرسالة

-

إرشادات لنمو المؤمنين 12 .1؛

أخطار تتهدد المس حيين 22-1 .2؛

 -الرجاء الحي .18-3.1

80

79اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس مؤلف جﲈعي ،ص .584
80التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2705

44

الح اة و التقو  :عرفتنا

 3يوحنا St Jean

اﻷولى

الغرض

تثبيت المس حيين في إ مانهم و مواجهة المعلمين المزفين .هذه الرسالة

غير عنوان ولم تكتب لجهة معينة  ،لكنها تبت رسالة رعو ة إلى العديد

من المجامع والكنائس اﻷم .اﻷرجح أنها تبت في أفسس بين  85و .90
اﻵية اﻷساسية

13 5لقد تبت لكم هذه اﻷش اء ،أنتم الذين يؤمنون اسم ابن ﷲ لكي

تعرفوا أن لكم الح اة اﻷبد ة.
مجمل الرسالة

-

ﷲ نور 19 .2-1 .1؛

-

ﷲ ح اة .21-1 .5

الثانية

ﷲ مح ة 21 .4-1 .3؛
81

الغرض

التأكيد على ات اع المس ح :الح و المح ة و التحذير من المعلمين الكذ ة.

تبت إلى سدة تدعى " يرة" أو السيدة المختارة و أهل بيتها ،و عتقد

ال عض أن المقصود هو ن سة محل ة ،تب في نفس زمان وم ان اﻻولى.
81التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2717
45

اﻵية اﻷساسية

6 2المح ة تقضي أن نحيى وف وصا اه ،و أول وص ة ،ما تعلمتم منذ

البدا ةن هو أ تحيوا في المح ة.

مجمل الرسالة

-

الثالثة

التحذير من المعلمين المضللين 11 .1؛
لمات يوحنا الختام ة.82

الغرض

مد ح غايوس على ض افته للغراء وعلى تشج عه في ح اته المس ح ة.

اﻵية اﻷساسية
 5" 1أرد أن أذ ر م ،أنتم الذين تعرفون ل هذا للمرة اﻷخيرة ،أن الرب ،عد
أن خلص الشعب من أرض مصر ،أفنى عد ذلك المن رن".

مجمل الرسالة

 أبناء ﷲ ع شون في ح اﻹنجيل ،12-1 .1-

لمات ختام ة .15-13 .1

83

 4يهوذا St Jude

نجد هنا أصغر رسالة في العهد الجديد إﻻ أنها رسالة تحمل الكثير من

التأنيب ،فهي تذ رنا أنا إذا أحببنا الناس حقا فﻼ بد أن نتعامل معهم منهى
82التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2726
83التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2738

46

الصراحة .من اﻷمور الغر ة أن يهوذا لم تف اﻻقت اس من العهد القد م

و الرسل بل قتطف من أسفار غير موجود في الكتب ا غير قانون ة،

سفر أخنوخ"" ،صعود موسى."84

الغرض

تذ ير الكن سة الحاجة إلى الحذر الدائم لتظل قو ة اﻹ مان و الذفاع عنها

ضد الهرطقة .تب الرسالة إلى المس حيين من أصل يهود و ل

المؤمنين حوالي .65

اﻵية اﻷساسية

3 .1أيها اﻷح ة إذا نت أصنع هذا الجهد ﻷكتب إل م عن الخﻼص

المشترك اضطررت أن أكتب إل م واعظا أن تجتهدوا ﻷجل اﻹ مان المسلم

مرة للقد سين

مجمل الرسالة

-

المعلمين الكذ ة،16-1

 -واجب الحرب من أجل ح ﷲ .18-17

84مد ل إﱃ العهد القدﱘ ،مؤلف جﲈعي ،ص .604-603

85تفسﲑ الك اب اﳌقدس لمؤم ﲔ :دار ا ٔخوة ،ﺷﱪا  ،2005ص .54
47

85

 4سفر الرؤيا

إن تمييز السفر اﻷخير من الكتاب المقدس ظاهر في الكلمة اﻷولى

أبو الي س س  APOCALYPSUSو تعني هذه الكلمة شف الحجاب ،ﻻ

ينظر الرؤ ا فق إلى اﻷمام ،حيث س حصل في المستقبل إتمام ل شيء و
اﻻنتصار النهائي

و الخروف ،بل متد إلى الخمسة و ستين سف ار السا قة

من الكتاب المقدس ،تلك هي
أحسن من دعا هذا السفر "ا

ا

ف ة إم ان الفهم الجيد لكل الكتب ،و قد
ا ى" للكتاب المقدس.86

سفر الرؤ ا يتضمن س ع رسائل لس ع نائس أو مﻼئ ة الكنائس في آس ا...
تب السفر في وقت ان مزمع ف ه أن يتضاعف اﻻضطهاد ،ان أول

اضطهاد عظ م عرفته الكن سة في عهد نيرون و رما ان هو الرقم اللغز*؛

جاء اضطهاد ثان أعنف إ ان ح م دامات ان بين  95-91ومن الواضح أن

يوحنا تب السفر في هذه الفترة.87
الغرض

شف النص عن شخص ة المس ح الكاملة و قدم تحذي ار ورجاء للمؤمنين؛

تب السفر سنة  95من طمس للكنائس الس عة في آس ا وك المؤمنين

86مد ل إﱃ العهد القدﱘ ،مؤلف جﲈعي ص .612



18

نا ،مطلوب عض ا صافة .من و ذ ي سيجد مع رقم ال يمة ،ﻷن ذا

الرقم يتطابق مع اسم إ سان .ذا الرقم و  .666رؤ 13

87التفسﲑ التطبيقي ،نفس الك اب السابق ،ص .2749-2748
48

] انت تجتاز اضطهادا دومت ان  95-90و يبدو أن السلطات الرومان ة قد

نفت يوحنا إلى جز رة طمس.
اﻵية اﻷساسية

3 .1طو ى للذ

ق أر و للذين سمعون أقوال النبوة و حفظون ما هو

م توب فيها ﻷن الوقت قرب..
مجمل الرسالة

 -رسائل إلى الكنائس ،22 .3- 1.1

 -رسالة إلى الكن سة .21 .22-1 .4

88

تار خ الرسائل

رومية
فيلي -
فيلمون-

49-48

ﻏﻼﻃﻴﺔ

52-49

63-62

65-64

62-57

58-57

أفسس -
طيماوس-

64-62

تيطس
عقوب

بطرس 1

80-70

65-64

وذا

95

مدخل إلى الكتاب المقدس :سليم دكاش اليسوعﻲ دار المشرق ط  1997 2ص .38

49

يوحنا

سالوني ي
قورن -

89

الرؤ ا

100-99

88التفسير التطبيقﻲ ،نفس الكتاب ص 2752-2750

89

رسائل

الع اني ن

لوحة تار خ ة

ترتيب أسفار العهد الجديد

سنة  ، 382انعقد مجمع روما برئاسة ال ا ا داماسيوس الذ أعلن ق ار ار سمي قرار
داماسيوس ،و حتو ﻻئحة أسفار الكتاب المقدس مذهب ه القد م و الجديد ،قول

هذا القرار" :نتطرق إلى الكتب اﻹﻻه ة التي تقبلها الكن سة الجامعة و عد أن عدد
أسفار العهد القد م يتا ع ﻼمه ،و أ ضا ﻻئحة أسفار العهد الجديد اﻷبد

الذ

تلقته الكن سة الكاثول ة :أناجيل متى ،مرقص ،لوقا ،يوحنا ] ،[4رسائل بولس
إلى :أهل روما ،ورونتيوس ،أفسوس ،سالول ك ،غاﻻتي ،فليبي ،لوسي ،و إلى:

ت ماوس ،ت طس ،فل مون ،و العبرانيين ] ،[14و رؤ ا يوحنا ،أعمال الرسل ]،[2
الرسائل الكاثول ة للرسل :طرس ،عقوب ،يوحنا ،يهوذا ].[7

و هذه لوائح أخر ﻷسفار العهد الجديد عد أن أص ح اﻻتفاق على قانونيتها:

 .1قرار مجمع روما 382م برعاية البابا داماسيوس:
أ.

ناجيل :م – مرقﺺ – لوقا – يوحنا.

ب .رسائل بولس ر ع عشر.
ت .رؤ ا يوحنا.

ث .أعمال ا وار ن.

ج .الرسائل ال اثوليكية ،أو ا امعة.

 .2قرار مجمع ترانت  Trentاﳌنعقد  ،1546أن ي ون ترت ﺐ سفار اﳌعتمدة
الع د ا ديد التا

أ.

ناجيل :م – مرقﺺ – لوقا – يوحنا.

ب .سفر أعمال ا وار ن

ت .رسائل بولس ر عة عشر.
50

ث .الرسائل السبع ال اثوليكية.

ج .سفر رؤ ا يوحنا.

 .3أقدم قائمة ب ت ﺐ ذه سفار
عيد الف
أ.

سنة 368م راجع أعﻼه:

ال أورد ا سقف أثناسيوس بمناسبة

ناجيل :م –مرقﺺ – لوقا – يوحنا.

ب .سفر أعمال ا وار ن.

ت .الرسائل السبع ال اثوليكية.
ث .رسائل بولس ر عة عشر.

ج .سفر رؤ ا يوحنا

90

.

90ﰲ مقارنة ا ٔد ن :ﷴ عبد ﷲ الﴩقاوي ،دار اﳉيل – مك بة الزهراء ط  ،1991 . 2ص .31
51

تقسيم الكتاب المقدس

تنقسم الكتب المقدسة المطبوعة إلى فصول و آ ات وهذه الطرقة بد عة
لتسهيل ال حث ووضع المراجع و القوام س وطرقة تقس م الكتاب المقدس

حديثة العهد:

 -1العهد الجديد :هناك أرعة طرق أ قيت في المخطوطات:

أ .المخطوطة الفات ان ة :هذه المخطوطة أحصت أقسام ﻻ أصل
عرف لها ولكن يتضح أنها وضعت على أساس الفاصل بين

المعاني :إنجيل متى قسم إلى  170قسما و مرقس  62و لوقا

 152و إنجيل يوحنا  ،50مما تجدر اﻹشارة إل ه أن رسائل بولس

مقسمة تقس ما متوال ا أنها نص واحد ،فمثﻼ اﻷقسام من 56-1

تمثل الرسائل من روم ة إلى غﻼط ة.

ب .المخطوطة اﻻس ندران ة :ال شائر هنا مقسمة إلى أقسام و ل قسم
مصدر الكلمة اليونان ة "عنوان" ومصحوبة بحرف أو عدد تمثل

القيمة العددية ،وﻓيها ﻓﻲ الوقت نفسه عنوان تلخيصﻲ يشرح
مشتمﻼت القسم ،ﻓﻲ إنجيل مرقس يبدأ من اﻵية  33بعنوان
"إخراج الشياطين".
91
هناك أيضا طريقة يوسيبوس 340م و طريقة إيثالوس 450م .

91اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ،ص 41

52

طرقة تقس م الفصول يرجع الفضل فيها إلى الكاردينال هوغو  1238ومن
عهده شاع استعمالها ،وقد قسم الكاردينال أ ضا ل إصحاح إلى فقرات

موسومة حروف أما التقس م آ ات عدد ة فقد وضعه رو رت ست فانوس
 1551وهو المحرر الشهير صاحب النصوص اليونان ة المطبوعة ،قيل أنه

رتب تقس م اﻵ ات العدد ة أثناء رحلة من ارس إلى ليون.92
 -2العهد القد م:

قسم الكتاب المقدس العبر اليوم و الكتب المقدسة المترجمة عنه إلى

فصول و آ ات ،و ان التقس م غلى فقرات و أقسام معروفا في المخطوطات
الﻼتين ة مدة قرون ،لكن التقس م إلى فصول )إصحاحات( يرجع الفضل ف ه

إلى "لنغران" رئ س أساقفة انترر  ،1084وقد وضع ستفن لنجلتون وهو

أ ضا رئ س أساقفة انترر تقس م الكتاب المقدس في وضعه المعروف
اﻵن  .1228و ان أول تاب مقدس ﻻتيني شامل لتقس م اﻵ ات من وضع

ست فانوس .1555

ظهرت طرقة تقس م الفصول ﻷول مرة في الكتاب القدس العبر في

منتصف القرن  ،15وط عت ﻷول مرة بهذا التقس م  ،1514و أضيف إليها
ف ما عد طرقة اﻵ ات العدد ة.93

كتيل جمال

92اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ،ص .42
93اﳌد ل إﱃ الك اب اﳌقدس ح يب سعيد ،ص .43
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