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المعاصرةالغربيهالدىراساثفىالجديدالعهدمصادرإشكاليات

المصدرى)1(النمدفىئحليلبةدراسة

الجديد.العهدفىالمصادرمشكلةتمهيد:-

الأولىالثلافالأناجيلفىالمصادرهشكلةيقصللىنحوعلىالبحثهذايتناول

،والنظرةالمحتوىفىالملشابههالأياجيلهذهعليهاعلمدثالئىالمصدرجهةمن

بهاقالالتىالأربعةالمصادرنظريةفىأوالمصدريننظرلةفىذلل!تمل!سواء

فىالأولىالثلاثةالأناجللبينالأدبلةالعالطاتيفسيرفىالغربلونالدارسونبعض

النقدلىالفهمفىالنظريالاهذهبهيشهمأنيمكنومأ،الرابعبالإنجيلعال!تها

نأيمكنوماالآخر،البعضعلىبعضهااعيمادوكيفيه،الأناجيليقونلعمليا!

نقثباسميعرفمايتناولالذىالتنميحى،النقدفىالنقدييةالدراساتهذهبهشمهم

كان!سواءمصادرهممعايأناجللكلاببهايعاملاللنىبالكيفيةيتصلفيما،اللدولن

مكتوبة.أوشفهية

كتبواالجديدالعهدفكتاب،فراغفىيعيشمؤلفيوجدلاأنهالمعروفومن

والأفكارمحددلن،أناسإلىووجهوهالمامأ،محددةموا!ففىورساثلهمأسفارهم

والفرع،آخرمؤلفيسئخدمهاأنبسهولةالممكنمنمؤلفاسيخدمهاالتىوالكلمات

عللهاعتمدالذىالمصدرمثلتالتى،الأقدمالمصادرهويةيحديبيحاولالذىالنقدى

النقدباسمعادةيعرفورسايل!،أسفارهمفىالجديدالعهدمؤلفىمنأكثرأومؤلف

ى)2(.المصدر

مجموعاق:مهمةحقيد4،الميتوالبحرمصرفىالحديثةالاكتشأفاتأكدتولقد

كانكلههذهالدديم،العهدرسائلمخطوطاتومجموعالسالم!،عليه،المسيحأقوال

للمسلح،قولأعشرةوأربعمايةمعيومأإنجيل،للمسيحيةالأولالقرنخائلمنتاثمرأ

القانونلة)3(،الأناجيلعنالنظربصرف،مكتوبشكلفىجمع!،السلامعليه
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الأقوالجمعممارسةفرضيهأنيؤكدالمي!البحرمخطوطاتفإنذلكإلىإضاصه

(.)ةاليهودىالمجتمعفىمنتشرةكانتبألمسياييثيتطالتىالمضسةالرسائلأو

هذهعناوينمرةلأولالكنيسةفيهاوضعتالتىالظروفلحديدالمشجلومن

وهذه.الثانىالدرنمنتصفقبلحدثقدهذاأنإلىالواضحالدليلويشيرالأسفار،

يضثلربماللوقاوفقأالإنجيلو،لمرقصوفقاوالإنجيل،لملىوفقأالإنجيل:العناوين

وفى.الأولالقرنمنالأخيرالنصففىوالتطورالنشأةفىبدأالذىاللراثثلك

ادعاءا!دحضفىسلالحأباعلبارهاوانلشررر،وفسرت،حفظتالثانىانقرن

الرؤيأخبراتفىالروحيينالملهمينللرجالالمعطىالفأيقالوحىفىالغفوص

شملولقدلئراثهم،التارلخيةالأبعادإلىالمسيحيونالمدافعونلجأوهنا،لديهمالحلمو

الأصليهالتعأللموبلنالأناجيلبينالتاريخىالايصالبذلكألاهتمامالدفاعاثث

القرنمنالآخيرالربعفىكلبالذىIrenaeusايرنيوسعملويمثلالزسوللة،

.(الدفاعى)المعملهذالطبيعةجيدأمثالأالنانى

يأسلسمنأقلإنجيلكلمةمعنىبحفظألاهتمامكانالئانىالقرنففىحالأيهعلىو

المبكرالمعنىإلىالإشارا!بعضوهناك،المتشابهةللأناجللالرسولىاللأللفلأءملد

كاماإ،السفربوظلفةفسرتعندما)1:أ(مرقصإنجيكفىيرىأنلمكنلها

وصلالذى،المعمدانيوحنالدىالأولىللإعلاناملدادأباعتبارهعملهيفهمفالمؤلف

فىكتبااللذينولوقأملىوحتى،السلاحعليهبألمسيحةالكاملهالنهائيهذمرتهإد!

المرقصى)6(.التأكيدذلكيغفالنمالتالىالدرنربع

.سفرهمنإنجيل"11كلمةيهمل،مصادرهأحدباعتبارهمرقصيستخدمالذىفلوقا،

هنهايالثوفى،مراتأربعفحسبذلكيكررأيضأ،مرقصيشتخدمالذى،ومتى

فييتكرركلمةوهىالسماء"،مملكة11أو"المملكة11كلمةبإضافةفهم،بسوءيوحى

الاعالنم)7(.بفكرةصلةلتحملعمومأ،بولسرسائل
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كتاباستخدمهاالتىبألميسادرالاهتمامللأناجيلالشاملهالدراسةويائمتدعى

فىWincentاد!ء+53يأيلورفنسسالبريطانئاللاهويىأشارولقد،الأناجيل

أكدممصادرعلىيزتكزفإنهانسبيا،متأخرةالأناجيلكانتإذيلى:ماإلىيعليقايه

المذهلاللفظىالايقا!توضيحفحسبيمكنهناومنمكتوبأ،كانبعضهامنها)8(،

ولكنالدهشه،منبقليلالمتشابهةالفقراصمنالعدلدفىومرقيسولوقامتىبين

فيه.والأقوالالأحداثئكوننظامايمدمونفإنهمالايقاق،هذاأهميةمعحتى

)9(.مسجلة

عينس،الثلاثةالأسفارلتلكعنوانأإنجيل!8كلمةاستخدمثفعندماوبألجملة

اليأكيدىالمعنىفىبارعيحولعنعبرصوبالتالىالأسفار،هذهمادةمحتوى

للكنيسة،المتأخرهالعصوربعضفىالتغيرهذاانعكسودد،لا*علنالمرقصى

نأيجبالتىالمعلوماصعلىيحتوئأسفارأنهاأساس!علىالأنأجيلفهمسعندما

ففى:الآنحلئمستمرأمازالالاسدعمالفىالغموضوهذا.الإيمانطريقعنيقبل

علده،عدسىحداهعنمعلوما!يعطىالدىالأسفاريلكإلىيشلرالإنجدلعصور

التىالمسيحله،الرسالةمجملعلىالتأكيدإلىيتشيرأخرىحالاتوفى.السلام

أدلهكلمةإلىئائ!يرالأحوالبعضوفى.السلامعليه،المسيحعيسىحوليمركزت

الإعالن)01(.فعلعنلتعبرجاءتالتىيعالئ

الآناجيلأن،المعاصرينالدارسينأحديشيركمامل!حظة،هناالضرورىومن

07بينماالفترةفىكتبتإذ،السالمعليه،عيسىلنبوهعيانشاهدبكيابتهايدملم

وعلى،الصلبحاديهمنأكثرأوعامأأربعينحوالىبعدأىالميلاد،بعد001إلى

وذلكبكتابتها،كأمواالذينمنيرفولااسم،دونمجهولةانتشرثأساسىنحو

لاولكنهاواهتمامايهم،كيابهأعنكثيرهتفأصيليقدمالأناجيلأنمنالرغمعلى

الأبد)11(.إلىفمدتقدالاسماءهذهأندناضكةإلىيشلرمما،)سمائهمعنشيئأيقثم
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3.وللا،أ،55يمأ"35!ثيالمشمابهةالأولىالثلظةالأياجيلمشكلها-

فىالتقديميةجملتهمنواضحوذلكلوقا،إنجيلقوامالمكتوبهالمصادريشكل

الأشياءبللكيتضلروايةيولفونالذلنالناسأولئكإلىيشيرإذ،الثالثالإنجيل

ومرقصمتىكتبكلفولكن.السلامعليه،المسلححلاةفىمكانهاأخذتالتى

Synopticالمعروفةالمسألةيلكإلىيقودهذأاقأناجللهم؟ولولمحا Problemيلك

واحد!.فىالكليرىواحدةعينبنظره11يعنئالتىاليونانيةالكلمهمنالمأخوذة

متمايلة،متوازلةأعمدةفىالأولىالثلائةالأناجللرواياتيوضععندمأأنهوذلك

فىالمتشابهةالأساسيةالعناصريدركأنيشتطلع،واحدهعيننظرةمنالقارئفإن

نصوصها)12(.

بذا!الموضوعونفسالعصة،نفسعنبالكثيريخبرفهىالجملةوعلى

أدبيهعلاقةوجودإلىلتشلرجنب،إلىجنبأيوضعأنيمكنوبالتالى،الأسلوب

فمنالأناجيلأقسامبعضفى،الأول:نوعينعلىالأدبيةالعالفهوهذهبينها،

فقرأسهناكإن،والثانى.الآخربألبعضبعضهامريتطالثلاثةالأناجيلأنالواضح

وجودلاالفقراتهذهولكنولوقا،متىفىيلنهأأدبلهعالفةهناكأنالواضحمن

بألانجلللرلمردصعالثةلاالفمراس،هذهفىأنهألىيشيرممامردص،فىلها

)13(.الآخرين

إلىيائميرلا،المتشابهةالأولىالثلاثةالأناجللمصطلحأنمنالرغموعلى

وجودإمكانلةإلىيشيرفإنه،بالاخرالثلايةهذهمنإنجيلكلبهايريتطاللىالكلفلة

ألاناجيلهذهمنأكثراووأحدأأنإلىيشيرأخرىوبعبارةبلنها،أدبيةعلاقه

المعرفةفإنهناومنالآخربن)14(،علىأيزأيزكقدالحأضر،شكلهفىالثلايه

المصدرىالنقدفإنوبأللالى،للآخرينأوسعفهمفىلسهمسفربكلالواسعه

نفسوفى.الأولىالثلاثةلا؟ثأجيلالآدبيةالعالثةيوضجالمتسأبههالثلاثةلا؟ناجيل
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منهالكلالميبادلهالتأثبراتومدى2لطبيعةأوسعلفهماساسايجادفىيساعدالوفت

المساعدةالتحريراتوضعت،المنهجهذامهمةشمهبلأجلومنالآخر،على

1(.متمايلة)متوازيةأعمدةفىالمتصلةالنصوص

بهاوكذلك،التشابهاتبعضبهاالأولىالثلاثهالأنأجيلهذهفإنحالأيهوعلى

مصدرأباعتبأرهاستخدمقدالأناجيلهذهأحدأنإلىيشيرممأالاختلافاث،بعض

الأناجيلباسميعرفالأناجيلهذهبينأدبيةعال!ةهناكأنأى،الأخريينللإنجيلين

والتريتب)16(.،والمحتوى،النظرةفىالمتمثمابهةاطاولىافلاثة

هناكيئونلافإنهالآخر،البعضمعبعضهاييشابهالأنأجيلهذهكانتولو

ميطابقة.ليستولوقاومرفصمتىرواياتأنغير،الثلاثةالأناجيلهذهإلىحاجة

سرديا!يؤجدولوقامتىإنجيلىمنكلفىواحد:مثالإلىهناالنظرويمكن

إ!يتمميرالملالدوسردياث،السلامعلله،المسيحبلعميذهرقصبدأولددالميلاد.

نحوعلىالانجيلىهذالدىالمستخدمةالمصادرهىماوهنايمامأ.التشابهعدم

ناحيهمنالمتشابهةالأولىالثلاثةالأناجللبماثمكلةالمعروفهالمسألههىتلكفردى؟

17)التريئبوالمحيوى SynopticProblem).

الأناجيلبتلكالخاصاللرييبذلكفىملضمنيوحناإنجيلأنالواضجومن

نأمنالرغموعلى،ملائمةهناالاستثنانيةالتبريراثبعضفإنولذا،المتشابهة

الثلاثةالأنأجيلفىالحالهوكما،الموضوعنفسمعيتعاملأنهيطهريوحناإنجدل

الاخللافذلكإلىيشيرالدقيىالفحصفإن،السلامعليهالمسيجحياهالآولى،

فىييرى،الاختلافاتلهذهالأساسىوالمفتاح،الموضوعاتهذهطبيعةفىالأساسى

اللنوعاسفإنمؤكدنحووعلىوبعذته.السالح،عليه،المسيحنبوهأوصافيتوع

منبداية،واحدةالعامةخطوطهاكانتوإن،المتشابهةالأناجيلرواياتفىموجودة

الأخيروالأسبوع،القدسإلىوالرحلةألجليليصفونفهموالاغواء،التعميدروايأت

http://kotob.has.it



معواضحاتباييأييرحناإنجيلويقدم.والقيامة،والصلب،والمحاكمة،والاعتقالفيها،

السالح.عليه،المسلحلحياةالأخيرةالآحداثوصفواحد:استثناءمعالرواياثهذه

فىوبعثتهنبويه،السلامعليهعيسى،بدأولدد،مفقودةوالإغواءالتعميدرواياتإن

زارأنهإلىوأشار،هناكنشاطهالمعمدانبوحنافلهبدأالذىالوقتنفمم!فىيهوذا

الثلاطةالأناجيلئقدمهالذىالنحوعلىواحدةمنبدلأمرأتأربعأويلاثالالدس

الوحدةوحتى.الصلبقبلPereaبيرييماأوالأردنفىالعامهنبويهوخيمالميشابهة،

ظهورمتىيقررفبينما،ومضللةخادعةالأخيرةالأحدايشوصففىيظهرالتى

منيوحنافإن،فحسبيهوذافىالظهورإلىلشيرولوقا،فحسبالجليلفىالديامة

كانالظهورأنوقررالثلثهة،الأناجيلهذهوشارك،المصادرهذهركبأنهالواضح

معأ)18(.المكانينفى

السلام،عليه،المسيحنبوةسمةالمتشابهةالثلاثهوالآناجلليوحناولصف

عللهعلسى،يضفربىايايهاالأولىالئالثهةالأناجيلإنمخللفة.بسبلي!صللها؟

ملى.)أمئالشكلفىرسالتهعنويعبروشافيأ،ومعلمأ،،داعيهباعتبارهالسالث!،

":r rيسيخدملم،السلامعليهعيممى،فإنليوحناووفقا3(.ث33-:ثومردصا؟

الشامل.الاستعارىالمجازىالخطابإلىلجأولكنه،رسالتهلإعلنالأمثال

باعتباره،السلامعليهعيسى،يتصفالأولىالثلاثةالأناجللفإنذلكإلىبالإضافة

وعلىيعالى.ايثهمملكةمعلناالسماء،سحابعلىبالعودةيعدأبوكالبيسيأ،داعية

والحياةالحسابيومأنإلىدعاالدمالم،علله،عيسىفإنيوحنالدىيضامأالنقيض

يوحنافإنوأخيرأ.المستقبلمنأفضلالحاضرفىمعروفتانحقيقتانالأزلية

وكذلك،مرقصاق.لديهمالكريستولوجياأساسفىيختلفانالأولىالثلاطةوالأناجيل

السرمصطلحا!فى،السلا!عليه،المسيحشخصيمسرولودا،متىأقلبدرجة

Messianicالمسيانى Secretيحجبأنيحاول،السلامعليه،المسيجأنفكرة
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فإنللوحنا،وفقأ،ولكن9:9(.مرثصت)،القيامةبعدحتىالإنسانيةشخصيته

المعمدانيوحفا:البدايةمنذومعلنةمعروفةكانس،السلامعليه،علسىشخصيه

Lambيعالىالذهحملبأنهلهوشهدأعلنه of God'يعالىايذهوابنSon of God

الاخداصففسىكافلوضيحوهناك2(.أا:يوحنا)نبويهفىذلكآخرإلى

الفهماذ:واضحةمناوالنتيجهيوحنا،وإنجيلالأولىالثلاثةالأناجيلبينالجوهرى

وإنجللبلنها،المشتركةالعامهالأبعادعلىمؤسسالآولىالثلاثةبالأناجيلالخاص

)91(.المربكاللنظيمهذافىمضمنييرحنا

الايماقاثإدراكفىيتضثلالأولىالثلاثةالاناجلليقسيرفىالبدايهنقطةاق

باعتبارهايقهمأنيمكنلاالتشابهاتهذهمئلفإنحالأيةوعلىبينها،الأساسيه

المتشاشها!فتركيبالمتشابهه،التركلباتداخلالمهمالاختلافويظهريطابقاث،

واسعةالاخلالنهاتلنالمصدرى.العحليلفىالمشكلةيكونالثىهووالاختلافات

وفاعأ)02(.وهمالملرالمتشابهاتأتإدينتهىالتفسلراتبعضفإنولذاجدأ،

التاللة:اللوضيحاثخائلم!يفهمأنيمكنوطبلعتهاالاختلافاتومدئ

موسسى،شريعةيلحظمعلمأ،باعلباره،السلامعلله،عيسىيصفمتىإنا-

الئالجبلوموعظه(.هتأ7متى)نموذجهايباععلىلا*ملذهولزكى،السالمعلله

وإنجلفالسات.عللهعلسى،رسالهطبلعةإلىلشلرانجلله،بدالهمنقريبالظهر

سياصةفىيضعهاولوقا.الجبلموعظهإلىدةمفرإشارهعلىيحتوىلامرقص

فحسب.ايهغشرينيقريرهافىويسلخدم،مخللف

جأءيعالى،يثهالمقدسالابن،السلامعليه،عيسىأننجدمرقصإنجيلفى2-

اثاريحفظمتىفإنأخرىومرة.العالمفىالشرلقوىيعألىالثهمنكتحدالعالمإلى

المسيانلهأمنياسمنممتلئباعتباره،السلاحعليه،عيسىيفسرولكنهالوجهه،هذه

.الجديدة)21(.إسراثيلفىمعأجمعتالتىاليهودية
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لمعندما،المسيحيينلدىظهرتالتىالماثمكلاتبتلكبطملوقاإنجيلإق3-

لديهالاهلمامكانولقدماديأ،جسديأليسبالعودة،السلامعليهعيسى،وعديكن

المبالغاتفىمتىمعالتوافقصعوبةفىممثلأالبشر،لكلالكونىبالإنجيل

.6-01:5ميرفقراتفىالبهوديةالتأكيدا!و

فىثانيةمرهيطهرمرقصإنجيلمنالمائةفىيشعينأنمنالرغموعلى؟-

كبير)22(.نحوعلىمختلفةوالمبالغةوالتريتب،والنظأم،،البنيةفإلقولولمحا،ميى

عنيعزلهافلوقاالمرقصية،للمادةمختلفةأطرأيددمانولولمحامتىمنكل!اق5-

بلنماا،8:ث50ا6.208:30:9::الأقساملتشمللملدخاصهمادهمع،الأقسامبقية

.)23(.بمصادرهالخاصةيفسلرايهفىالعمومجهةعلىميىيدمجها

القلامهرواياتمل!،مهمةموضوعاثلتشمليضتدالاختلاناتهذهفإنوأخيرأ،

يسجكومرقص،فحسببهوذافىولوقأالجللل،فىالظهوريحددفمتى،والظهور

2()ث2(0-9:ا6مرفص)جدأمتميزةفقرةفىالمسئقبلفىبألظهورالوعد

صعبة،ماثمكالتيظهرالتىوالتشابهاتالاختلافاتأهميةهناالواضحمنولعله

لهذهالموجزوالعرض.الآخربالبعضبعضهاالثلاثةالأناجيلبعالقاثيتضل

هىما:التالىالسؤالحوليدور،المتشابهةالأولىالثلاثةالأناجيلمشكلةالمساله:

يالسلرفىيعطىأنيجبهناوالإجابةالثلثهة؟الأنأجيلهذهبينالأدبيهالعالدة

حسابعلىأحدهامنيقللأويبالخولاوالاختالنهات،التشابهاتأبعاديدركواحد،

منيأيى،الثلاثةالأناجيلمشكلةحلفىالمحاولا!منالعديدفشلفمفتاحألاخر،

2(.بها)والئقيدالشروطهذهايبأععنالعجز

Synopticباسميعرفالجديدللعهدالأولىالثلاثةالأسفارفإن،وبالجملة

Gospelsمحتوىأنإلىالمصطلحهذاوياثمير،عشرالياسعالقرنبدايةمنذوذلك

،احدةوبنطرةواحدةمرةمعأتفهمأنهاذلكومعنى،متشابهالثلاثهالأناجيلهذه
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نفسلراعادواالأناجيلمؤلفىأنفىلللفكبرإمكانلةهناكوللسبعد،مدركة

باعتبارهحددكديكنلما!أنأجيل،فىالاختلافاتأساط!فإنولذاوبنايها،مصادرهم

القرنفىالسائدةالنظروجهةفإنذلكإلىإضافة.النقدىالتحليلبتطلبمجألأ

ضمنيهوحدةهنأكيوجدلاأنهأكد!،المقدسةبألكتاباتاهتمامهافئعشرالثامن

،المقدسللكتابالدارسينالأكاديميينفإنالاختلافاتوجدتوعندمافيها،أساسلة

واللاهوتالنقدمنكا*فإنولذا،منطقيةغيرأوعقليةبمناهجبينهأاللوفيقحاولوا

الكتأباثفىالاخللافاثتتضمنالتىالمشكدتلهذهحليقديمأمامعائقأكونا

المفدسة)92(.

كان!،المتشابهةالأولىالثالثةبالأناجيلالخاصهالمشكلهلهذهصياغةوأددم

الفرضهذأيعكسوبينعامستقلأ.نشأقدالأناجيلهذهأولأنفرضعلىلريقز

لىيحتوفإنه،المكتوباتهذهفىألاختلافاثوجودمننشأتالدئالمشكلاثإدراك

المتائ!ابه.والتراثالرسوليةبألاثمخصيهبالاهتمأممباشرهغيرمطالبهعلىكذلك

نأبتأكيد؟اللراثع!للدفاعمحاولاتهناككانتمعروفأ،التحدلىكانعندماو

الوصولالأساسىهدفهالدفاعوهذا،عيانشاهدشهاداتعلىمحتويةالآناجيل

ففى.الموقفهذأيدحضالنقدلىالبحثفإنذلكومع،الأدنىحدهأإلىبالاخللافات

لم،التأليفمسألةتناولواممنالثانىالقرنفىالمسيحيينأنيلحظالأولالمقام

25فبابياس،عيانشهاداتع!محتويةالأناجلكأنيدعوا ( Papias-05إJبعد

تذكردمايحتوهـعلىفقيرإنجيلأنهيوضح6مرفصإنجيلإلىإشاريهفىالميلاد(

نفسفىمتىاسمإلىبابياسيشيروكذلك.بطرسمعمحاوريهمنمرقص

أدوالبعضجمعملىأنإلىيوضوحيشيرإذ،غامضةإليهالأحالةولكن،الرسالة

)03(.العبريةاللغةفىودونها،السالمعليه،المسيح

حالايهوعلى.الحالىشكلهفىمتىإنجيلإلىيشيرلابأنهيسلمفهووبالجملة
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وأالرسولىبوساطةدونقدمئىإنجيلبانالإدعاءياسيسيتضمنلاالاشارةفإن

حفظ!لمحدالأناجيلبأنالقولالمنطقىغلرمنويانيأ،.عيانشاهدطريقعن

لكلعيانشاهديكونأنيمكنهواحدشخصهناكوليس،العيانشاهدشهاداص

يكونالتىالظروفيلكفىخاصنحووعلى،الأناجيلفىالمقررةالأحداث

الأناجيلفىالأقسامبعضهناكبأنالقوليمكنإنه.وحدهفيها،السلامعليه،عيسى

بهيملزأنيمكنمنهجهناكفليسحألألةوعلى،عيانشاهد0Aشهاعلىيةمحلق

)31(.الثانويةالرواياتعنبوضوحالشهاداتهذه

شاهدرواياتيحفظالمتشابهةالأولىالئلاثةالأناجيلبانالقولفإنهناومن

أضف.ومؤكدةدويةتكونأنيمكنلاونبويه،،السلامعليه،عيسىحياةعنعيان

فىفشلصقدالمتشابهةالئالئهةالأولىللأناجيلالمستقلةالأصولنظريةفإنذلكإلى

توضلحفىكبيرةصعوبهوهناك،الأناجيلهذهفىللاتفماقاتصحيحأوصفأيقدمأن

لمالأناجيلأنلو،آخرهإلىالكلماثويزييب،والألفاظ،الأسلوبفىالايقاكات

العديدأنالواضحمنفإنهالأحداثاستعادةمحاولةوعند.بعضعلىبعضهايعتمد

المتشابهه،الأولىالثلائةالأناجيلمسألةفىالبحثفىوالأحباطاثالفشلأوجهمن

إنجيللكلالمستقلهالأصول:متعارضينفرضينبلنالتوفيقمحاولاتفىيجذر!د

الملشابه،للتراثالرسوليةوالسمةالملشابهه،الاولىالثلائةالأناجيلهذهمن

،الاختلافاتتوضيحيطلبلالنهاجيلالمستقلةالأصولنظرية)ذخطأ.وكلاهما

الأناجيلفىالتشابهيطرحهااليىالمشكلاتمغئتعاملأنيستطيعلاولكنها

يؤصفانيمكنلاوهناالرسولى،التأليفبنظريةالمتشابههالأولىالثلاثة

الاختال!لمحات)32(.

والذىيضاما،المعروفالتراثمنالمركزىالجزءاسيخدمواالأناجيلمؤلفىا.ن

متنوعة،أشكالفىكانالمستقلالتراثبأنيسلموبينما.الرسوليةالدعوةإلىيعود
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فدالرسلأنعلىييرهنانيحاولالرسولى،للتراثالمؤبدهالاقتراحاتهذهفإن

لهاالمفترضةالرسوليةالمادةبأنسلمواولمددعويهم.فىالأصلىالتراثوحدوا

هذهلبعلىيبرهنماوجدواولكنهم،الاولىالمسيحيةالرسألةفىمختلفةأشكال

مهمةالمصدرىالنقديؤدىأنالمفترضمنكانولقد،الأناجيلفىالأصيلهالمادة

الفرضهذاعلىالئاكيدسمحولقدا!اصيله،للمادةالأساسىالجزءهذاعزل

ايكتائمافهذا.الشفهىالتراثبواسطةالمقدمةفىتكونأنللأناجيلالأدببةللمرحلة

ومع،الأناجيلفىالالمتشابهاتوجودمعالحقيقىالتعاملمنعنهالمدافعينمكن

الرسوللة.السلطةإلىبالنظرخفى،فرضعلىبريكزالمملرح،هذاأنفللدوذلك

باعئبارهإليهنظر،الرسلرشهاداتالأدبيةالأناجيلبينالمباشرألايحسألوبعض

الأنجيل)33(.لنصضروريأدعمأ

يانويهيقونانيمكنلاالمصادر،مشكلةأنيوضحالمحاولاتهذهفشلان

هذهفىالاختلافاتعلامةحضورفإنأخرىومرة.الانجيلنصمشكلهإلىبالنسبة

أفضل،.يوضيحاتيئطلبوالقيامهالربانىالعشاءاياوررومئل،الحاسمةالمواضع

بعضإلىيشيرالآولى،المحاولاتفشلأنيلضحالأحداثاسئعادةخلرومن

أدبيأ)34(.استقلالأيتضمنالتىالحلول

مشكلةلحلمحاولةيمدمالذىمبكرأ،المكتوبةالآراميةالويثمةفرضايضأوهناك

التراثفإنالفرضلهذاوطبقا،الأناجيلمنأقدمأدبيةويايقبأفتراضالمصادر،

الكنيسةعصرفىربمامبكر،ياريخفىبالآراميةمكتوبأكأنالمفترضالانجيلى

المرحلةالمتشابهةالأولىالثلثهةالأناجيلويمي!،القدسفىالفلسطينيةاليهوديه

عثمفىيلمل!الفرضهذاوضعف.الآراملةالويئد4هذهيزجماررسلسلةفىالأخيرة

الأسلوبمثلالدفيقة،المناطقفى،الأناجيلهذهبينالائفاقيقاصبليؤضيحإمكانية

لغةفىمسلدلةيزجماتفىيحفظلاالايفافايامنالنوعهذاوملر.والألفاظوالنحو

http://kotob.has.it



الويئقةفرضيةإلىالمشكلاثهذهإزاحهفىفحسبيدلدالنظريههذهإدطأجنبلة.

3(.إللها)ممكنمدخلهنأكوليسعليها،البرهنهيمكنلاالتىالقديمه،المراوغة

التاثمابهوجوديظرحالمصادرمشكلةلحلمحاولةكلأنهناالواضحومن

وجميعها،مسلقلبخطابمطاردةالأولىالثالثهةالأناجيلهذهبينوالاختلافات

الأدبيهالأصولاستقلسفرضأحدهما،:فرضينأوواحدفرضفىيتئمترك

هو،مشتركمصدرعلىالاعتمادفىتشلركالأناجيلانفرضوثانلهما،.لفاجيل

،العامالفشلسببيوضعأنمنبدلاوهناالموجود.الشفهىللتراثالموحدالمركز

بعضإلىأشارتالمبكرةالمحاولاتهذهفإن،الفشلهذامنالرغمعلىولكن

المهمة:الحقائق

الثلاطةالأناجللفىالمصادرلمشكلةالمرضيةالصياغةأنواضحاأضحىا-

الأدبيه.المرحلةعلىالأسبىالاث!فهىالتراثعصرعلىيعتمدأنبدلاالآولى،

الثالنهةالأناجلللبعضالمكلوبالمصدر،احتماليةبالفعلأوامكانيةإن2-

واضحه.أصبحت،الأولى

3(.والمكلوبة)آالثمفهيةالمصادريعددلرجيحإلىيمشلرالبحثونتيجة3-

:الوضوحمنكبلرةدرجهعلىأمرينإلىالإشارةمنبدلاوهنا

لالنهاجيلالمستاللالاعتماديديزضالتىالنظريةأنالمرجحمنلس!6الأول-

المركزىالمكتوبأوالشفهىاللراي!علىيعلمدذلكوأن،المتشابهةالأولىالثلاثة

الأناجيل.فىالاختلافاتيوضحأنلهايمكنالموحد،

الثلاثهلالنهاجيلالمستقلةالأدبيهالأصوليديزضاللىالنظريةاقويانيأ،-

اطاناجيل)37(.فىالتشابهاتيوضيحعنعاجزة،الأولى

هذهكلمنواحدلاأنهالمصدرنقدمنهجاستخدامفيالأساسيهوالصعوبة

علىيزلكزكلهاإنها.صحتهمنيتثبتأنيمكنالأناجلللمشكلةالمقلرحهالحلول
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لمنإنهوالنصلة،الترايئةالتاريخبةالاثمهادةمنمصاغتخمينعلىمحدودغيرنحو

أقوالببعضاحتفظتقدالأولىالكنيسةاقا!أرجح،علىكانوربما،الممكن

كانتالتيالشفهيهالثقافةعبرالأناجيليأليفقبلويعاليمهالسلامعليهالمسدح

هذهفإنذلكومعحقيقه،بأعتبارهايمافاممكنة11""فرضيهفإنوبالتالي.مهلمنة

الآناجيلأنمنالتحققالممكنمنإنهفرض.مجرد:الداليالنحوعلىهيالويثقة

شيئاييقىالدقةوجهعلىالمصادرهذهيحديدولكن،شائعةعامةمصادرمنجاعت

والتامل.التفكرميدانفيما

المتشابهه،الأولىالثلاثةالأناجبلمسألةفىللبحثالمبكرالتاريخفإنأجملةوبأ

اعلمداللىا!أدبيةاطاشكالبعضقبولعلىبعلمد،المشكلةلهذهحلباقتراحيبدأ

البحثالحديالةفىيدعمهامروهو،الثلاثةاطأناجيلمؤلفىمنأكثرأوواحدعليعا

البحث.هذاإليهياثميرسوفالذىالنحوعلى،هـالحديثالنقث

مرقص.إنجيلاولدةالأياجيل:بينالمباشرةالعلاه3-

علىمعتمدةالآخر،بالبعضبعضهامريتطالأولىالثلاثهالأنأجيلأنفرضان

يمكن،الأولىالثلاثةالأناجيلمؤلفىمنواحدفأى.برهنةإلىيحتاحماأدبىشكل

وأالعملهذاعلىالاعيمادمنمتفاويةبدرجا!أخرىأعمالأأوعملايشتخدمأنله

وألوقاأومتىيستخدمأنلهيمكنمرقصفإنالمثألسبيلوعلى،الأعماليلك

،المقدسالكيابفىالأسفارهذهموضعفإنالحظولسوء.آخرهإلىمعأيشئخدمهما

لحظولالد،أخرىباعتباراتحددتقدالمواضعيلكأنبسبب،بدايةنقطهيددملا

الاستخدامإدراكفىوبدأمتى)38(،يأخذهالذىالموضعAugustineأوغسطين

يشرحأنوحاولالأنأجيل،اقدمأنهمعتقدأ،الثانىالقرنحئىالكنيسةفىلهالواسع

الاسنكشافاتومعظم،مئىعلىاعتمادهماخال!منولوفامرقصمصطلحات

بداية.نقطةباعئبارهاأوغسطيننظروجههفبلت،الأدبىالاعتمادلطبيعةالمبكرة
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حالأيهوعلىاخر)93(،إلىوقتمنالفرضلهذاالمختلفةالتنوعاتظهرياولقد

ويوحنا).ة(.ولوقا،6ومرقصمتى،:النظامهذاوفقكتبتددالأناجيلأنيرىفإنه

هنأكإنالمقدمه:فىموضوععلمىفرضهناككانعشرالئامنالقرنوفى

هذههذبولقدمرقص.يكونربمالوقا،لإنجيلالمكتوبةالمصادرمنواحدأ

والحجج.بالأدلةودعم،التحسينا!منالعديدعليهوأدخلسالمرقصى،الفرض

منالعظمىالغالبيهلدىمقبولةنظريةأضحتمرقصإنجيلأوليةفإنالجملةوعلى

لكلالأولىالمصدرهومرقصإنجيلأنإلىيتتهىالتىالنظريةيلكالأكاديميين،

لولمحا)41(.وإنجيلمتىإنجيلمن

عليه،المسيحأقوالمجموعمنالإنجيلينلهذينالثانوىالمصدرويتكون

الكلمهمنماخوذوهو-!"!بالمصدرالعمومجهةعلىهناوالمحددة،السلم

لمحدولوقأميىمنكليكونربماالمصدرينهذينوبجانب-س!))علما"الألمانية

11،ع11بألحرفلوقأمصدرإلىويشاربه،خاصةمادةمنهماواحدكلاستخدم

(.ثا)2االاأ"بألحرفملىومصدر

فرضلةباسميعرفماعلىالباحثينمنجمعايفقفقدحالأيةوعلى

ومضمونها:،المصدرين

ولولمحا.ملىمنكلواستخدمهأولأ،كبمردصإنجيلإنأ-

"11،11المصدرباسمعرف،آخرمصدرإلىمدخللهماكانولوقامتىواق2-

اعلمادهاإلىغالبأالأولىالثالثهةالأناجيلبينالايفاقاتويعودمفقود،مصدروهو

على،الباحئينبلنقبولأالنظريأ!أكثرمنالنظرلةوهذه.المصدرينهذينعلى

الآولى)43(.الثلائةالأناجيللمشكلةمرضيأحلأتمدمأنهاأساس

.tHريموروسيدعلىالمسألةهذهيناولبدألدد .S Reimarusكتاباتهولكن

وهذهالتاريخيه،المسائلمنللعديدويعأليمه.مئيرة،السلامعليه،المسيححلاةعن
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ريموروس،كتاباتفنشرعيط33!ولألسنججأءأنإلى،حياتهفىيظبعلمالكتابا!

7عامفىالخاصهكتاباتهذلكبعدنشريثم A Aوعالالتهمتىإنجيلأصلعنام

Karlلخمانكارلوضع)835عاموفىولوقا،بمرقص Lachmannمقتبرحأ

مرقصإنجيلبأوليةيعرفهاوهوواسعأ،قبولأالمقترحهذاحازوقد،وطوره

priority،7!يقبلوالذى،دونتالتىا!اناجيلأولمرثصيكونوبذا*ءكل

مرفصإنجللأنارياىلخمانفإنوبالجملةبه)44(،مويؤقأيأريخلأمصدرأباعئباره

ولوفأ.متىلدىأساسىكصصدرواستخدم،الأناجيلأقدم

الأكاديميينلأغلبلهمقنعةبحثهفىلخمانثدمهاالتىالحجةأضحتلقد

H.هولتزمانقثمهالذىالعرضذلكفىخاصة،المعاصرين .J Holtzmann

63(A،)1886)فيسوبرنهاردا BernhardWeiss).هذانإليهذهبلماووفقأ

نظامفىئظهر4(،)مرقصإنجيلاوللةإلىواضحهإشارةهناكفإنالأكاديميان

فىالعامةالصورهفىفحسبليسوترتيبها،الأولىالثثهةالأناجيلفىالمواد

فأخذ.مردصفىيطهرالنظامهذاولكن،السلامعليه،عيسىنبوةويحقيق،البدالة

الجليلفىالنبوةيصففمرهص،بدايةنمطةوالاغواء،السكعليه،عيسىيعميد

عيسى،نبوهخاتمةوفىالتركيز،وبؤرهالبدءنقطةذلكأنأساسعلىناحوموكفر

ييناولعام،منأكثرلمدةواهنحوعلىاستمرتأنهايطهرالتى،السلمعليه

وخايمة.الدينيينالآمملقادةومواجهتهالقدسإلى،السلامعليه،عيسىرحلةمرقص

القيامه.وشكل،والصلب،والاعتقال،المحاكمة:القصة

بعضلهاالتىالادراجاتبعضعلىيحتريانولوقامتىأنمنالرغموعلى

،6.2:لوثا.مرقصمادةيزييبفيهاأعيدأخرىوأحاديث5:7،ملى)الأهمية

عوديهصاعللمن،مرقصعلىاعتمادهماالراضحفمن:14(95018:ا8:30

لوقااعتماديأكيدأنذلكإلىأضفالمسيقلة.الموادبعضإدراجبعديريتيه،إلى
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نأبشرط،فحسبالئرييبنفسيقدمانأنهماحقيقةفىمؤسسمرقصعلىومتى

الرغمعلى،مرقصعنييئعدانعندمايطهرالاختلافولكن،مرقصترييبيتبعا

أنهايبدوهناوالمادة،السلمعليه،عيسىميلادقصةعلىيشتملانمعأأنهمأمن

ممكن،مرقصإنجيلأوليةيدعمإضافىدليلأيضأوهناك،مستقلةمصادرمنيتبع

ة(.)6هتعددةأماكنفىوجوده

وأمتىفىيظهرمرقصمادةمنالماذهفىنسعينأنفغألبأحال،أيةوعلى

فىشرعاولوقاميىمنكلاأنعلىوافرأدليلأهناكفإنالوقتنفسوفىلولمحا.

يصححانكاناالحالاتبعضوفىمرفص،عندالنحونواحىبعضيحسين

الحالةأكثرنحوعلىحفظمرقصأنيطهروأخيرأ.الكتابيةمردصاقتباسات

فىيزجدالمبكرهمراحلهفىللتراثالا*هويتةوالسمةولوقا.متىمنلليراثالأولية

جنبأظهرتالتىالمتأخرةالمفاهيمهذهبينللتويزمعنئلاأنهييشعرالذىمرفص،

معهأ)47(.جنبإلى

!ربابمفاهلملتطوروفقأالأولىاللرأثتفسيرولوقامتىيعيدمسلمرنحووعلى

فىوضوحأأكثرسفسطائيةأكثروجهةنحولديهماالايجاههذا،الأولالدرننهاية

الكريشتولوجيا)48(.مجال

منوذلكولوقا،متىبينالثانويةالايدالمحاتأسبابيجدأنسترييتير)94(ويحاول

ثلاثه:أسبابإلىالإشارةخل!

معبتمايل""فىالعرضبةالحاديةأوروايه.للفولوجودعلىيدلماا-

مرقص.

مر!صأسلوبومئساوقمستمرنحوعلىيحسنانولوقامتىمنكا*إن2-

ولوقامتىبينائفاقفهنأكيجنبهيمكنلانحووعلى،لديهالنحويةالقواعدوكذلك

الواضحة.التصحيحاتمنالكثيرفى
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المخطوطأ!،منكبيرعددفىتخريبهايتمالتىالقراءاتمنالعديدهنأك3-

نصفىالدقيد"الأخطاءأوولوقا،متىبينالمتمايلاتهذهاستيعابإلىتعوداللىو

مرفص.

نظروجهةمنولوقاملىفىالموجودةالقراءا!فإنالحالالامعظموفى

.().لمرقصيحسينوالقواعدالأسلوب

اليىالأسبابيالكخاطمنمرقصضدولوقامتىبينالايقاقاتيؤضحلموإذا

من3لاكاة،دهساندىالدكتوراقترحهفيماهنايكونالبديلفإنإليها،الإشارةيمت

بدلاهناولكنأسلوبى،لتنقيحخضعقدالأنجيليينمنكلاستخدمهالذىالنصأن

يسدتدعىوهذالمردص،الأقدمالنسخةنظريةمنالعكسعلىذلكأنملاحظةص-

.(ولوقا)1ملىاسلخدمهالذىالنصذلكمنأوليهأكثرمرقصنصيكونأن

يؤسسمردصعلىاعتمداولوفامتىأنعلىبقوةنفسهيفرضالذىوالدليل

غألبأاللالثأنفىيتمل!التحليلوهذاوبنللها،المتشابهةالمصادرلطبلعةأبعدبلحللل

مردص،فىتوجدلاماثمتركه،مادهعلىيحدويانلوقامنالربعويقريبأ،متىثص!

.الموجودةالأخرىالمئشابهةوغيرالمتشابهةالموادإلىإضافة

علىعلاما!هناكولكنلمحريية،صلةذاالمحتوىيكونالحالاثبعضوفى

المفردات،إلىحتىالممتدةالقرابةهناكأخرىحالاتوفى،والتنقيحالتريئبإعاده

لاولوقامئىأنوبسسبب.الجملةوبنية،الكلماتوترييب،والأسلوب،والنحو

مصدرأيستخدمانأنهماالمرضيةالنتيجهفإن،الأحوالبعضفىمرثصيشتخدمان

الأمروهو(.")2"بالحرفإليهيشارالمصدرهذا،مرقصبجانبمستقلأإضافيأ

بعد.فيمايفصيلىيحوعلىيتناولهأنالبحثهذايحاولالذى

ماديهما،معظممنهاأخذا،مستقلتينوئيقيينعلىيعتمدانولوقامتىفإنهناومن

التالى.الائمكلبوضحهماوهو،المصدرينبنظربةالأمرذلكويسمى
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لوقامئى

الجدالبرغم،مرقصإنجبل(وليةعلىاعترضواالذبناطداديمببنبعضوهناك

ولوقاومرقصلولمحا،ضدنظامهمافىيتفالانأحيانأوهتىمرقصأنفىوالنزاع

مرقص.ضدنظامهمافىيتفقالمولوثامئىبينمامتى،ضدأكثرنحووعلىدايمأ

7عامففىوبالفعل A rكريشباخجأكوبيوناثاناطمانىالاإهويىقدمامJohann

Jakob Griesbachإنجيلعنمتأخرأكيبقدمرقصإنجيلاقخلاضتهفرضأ

لوقاإنجيلأوليةفإنالوقتذلكوحتىولوقا،متىعلىاعتمدالثانىوالانجيللوقا،

الكايؤللكاللإهوتيينلدىكانالقليلةالماضيةالحقبوفىاعتراضأ،لقيتقد

.(مئى)3إنجيلأوليةعندفأعالرومان

يلكوهىإقناعأ،أكثرالباحثينبعضيراهاالنظريةهذهفإنحالأيةوعلى

هذاانوالحقيد4،مرقصاستخدمافدولولمحامتىأنعلىيزيئزالتىالنظرية

يعطىالتىالمت!أخرهبالأناجيليقارنأنويمكن،بالفعلموجودالمقترحالمصدر

الرسمىالرأىفإنوبالفعلالمصدر،بتملكه!مآخراقئراحلاأنفىصلبأاساسأ

المصدرين،لنظريةالثانىوالقسم.واسيخدامههرقصإنجيلأوليةقبولئمنعللكنيسة

وهو""باسميعرفمكتوبأ،آخريانيأمصدرأاستخدماولوقامتىأنفىيتمي!

.(4مقنعأنحوعلىعليهاالبرهنةيمكنلاموضوعمادةيكونمصدر

مرقص،إنجللبأوليةالقولئدعمخمسهأسبابهناكأنإلىسترييتيرويشير
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التالى:النحوعلىوهى

إلىيتمايلبلغة،مرقصمادةموضوعاتمنه/ه59إنئاجأعادقدمتىاقأولأ،

مرقص.إنجيلنصفمنلأكثرالشىءنفسلوقافعلولقدمردص،معجدأبعيدحد

الكلماتمعظمفإن،الثلاثةالأناجيلفىيفعاللىالمتوسطةالفصولوفىوثانيأ،

ذلككانسواءولوقا،مئىمنكلإنياجهاأعادقد،مرفصاسيخدمهااليىالفعلية

معأ.هماأوبينهمااليتفاوبسبيلعلى

مدعوممرقصإنجيلفىالعمومجههعلىللفصولالنسبىالترييبأقوثالثأ،

عادةيكونالآخرفإن،مرقصأحدهمابلركعندماسواءولولمحا،متىإنجيلمنبكل

بالنظر،مردصمعايقاقهمافىولولمحامتىفىالتعاقبهذامثلالى،لدعمهموجود

وأميمايا*،مصدرأيدمجالمإذايوضيحهيمكن،والنظاموالكلماتالمحتوياتإلى

مر!ص.معمتمايلهكلهاأنها

استخدامبوساطهأولأيؤضجأنيمكنمردصلإنجيلالأوليةالسمةانورابعأ،

أقلأصبحتأوحذف!والتىوالاستياء،الغضبشمببالتىالأرجج،على،العبارات

الكلماتوحفظوالمواعدالأسلوببخشونةويانيا،.الأخرىالأناجيلفىشده

اميه.لآرا

متىفىالمرقصيةوغيرالمرقصيهالمادةبهوزعتالذىالأسلوباقوخامسأ،

واحدةويثقةفىالمرقصيةالمادةمنهماواحدكلأمامكانلوكماإليهينظرولوقا،

.أخرىمصادرهنأخرىمادةمعالمادةهذهيأليفمشكلةمواجهةفى،مفرده

المادةيكيفالذىا!اساسىالإطارهىمرقص!صةجعلفىييمي!هناوالحل

منهجأيتبعهناولوقاوالسبيه.الشببهبينالربطأساسعلىوذلكله،وفقأالمرقصبه

وأمتناوبةأشكالفىالمرقصبةوغيرالمرفصبةالمادةوضعفىيتميربسيطأ،

علىالمصادربيناللمازجبعضفيهايكونإذ،الآلامروايهعدافيماوذلك،متعاقبة
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.()يجنبهيمكنلانحو

التىالويثقةانيرىالتىيلكاعلراضان،عليهاالنظرمنالوجههوهذه

منفصولأحذفالماذا،الأول:مرقصمعيمامايتماثلولوقامتىمنكلاستخدمها

للثنينالدكيقهاللفظيةالتشابها!هذهيوضيحيمكنكيف،والثانى؟مرقصإنجيل

لمرقصالأقدمالتحريراقتراحهنأككانذلكمواجهةأجلومنمردص؟ضدمعأ

(56 Ur- Marcus).

إلىيستندلمرقصا!اقثماللحريراومرقصقبلماأنإلىسترييليريشيروهنا

قدلولمحاأنحقيمةإلىيستندلمرفص،الأقدماليحريرأومرفصقبلماأنحقبقة

نسخةأنهناالمعقولهوالنظرية6،45:8.26:مرفصمنطويلافصلأحنف

عدافلماكلهاناقصهفهىأخرىوبعبارة6530:8،21:فىناقصهلمرقصلوقا

المرعبةالاعتراضاثيلكفإنحالأيةوعلى،الفضللهذاوالأخيرهالأولىالفقرات

.Hawkinsهويكنزقدمهقدالفصلهذاأصألهعلىاللغوىالدليلا-:منيتشا

خالمة،بدونكلاهما،لمرقصيحريرينوجودمسلمةافيراضإلىوالحاجة2-

المخطوصاتأقدميشبهأنهيطهرولوقا،ملئاستخدمهالذىالمرقصىالنصوفى

عنالدسمهذاحذفقدلوقابانالقولخاالممكنومن،عندينتهىالتى

اللىالنسخةا!؟التالىالنحوعلىيكونأنيمكنالمسألةفإنآخرنحووعلىقصد،

التشويهذلكخائلمنعنها،غائبأأوفيهاناقصأالفصلهذاكأن،مرقصاستخدمها

.(البردلا!)3مخطوطاثفىالعرضى

مرقص،قبلمأأولمرقصالأقدماليحريرعنالحديثعندفإنهحالأيةوعلى

وهناالآربعه،الوثائقفرضيةصلاحيةعلىيعتمدلاذلكأنعلىاليأكيدمنفلابد

الأساسية:النقاطبعضإلىالاشارةمنبدلا

محدد.بتخطيطلولمحاإنجيلفىموزعةالمرقصيهوغيرالمرفصيةالمادةا-
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ملاحقفىمسيمرةرواية،السلامسكليه،المسيحآلامروايةانيظهر2-

مرقص.إضافاتخال!منوذلكالمرقصية،غيرالسردية

جملةككليقرأأنويمكن،حقيقيةاستمراريةيملكالمرثصيةالفصولإن3-

.أحدةأ

فلكل،الوحدةهذهفيهاليرالمرقصيةا!ثسامفإنذلكمنالنقلضوعلى"-

المرقصية.غيرالأفسامفىالنقصويسدون،الخاصهسمتهمنهاواحد

معيتدمجوالتىالمرقصية،غيرالسياقاتفىفحسبتظهر01"11مأدةإن5-

.*ط11الخاصاللوقىالدراث

باعلبارهالوثااسئعملهاثدالويثقةهذهأنلو،صعوبةأىلوقاحذفيمثللا6-

يانويأ.أسدر

غيرالفصولأنلويوضحأنيمكنالثالثالإنجيلفىالظواهربعضهناك/إ-

الأساسىالأطاريكونالذىالأصلىالمصدرأجزاءإلىيشطرالمرثصية

.(لا*نجلل)8

منأيضاللهجومتعرضتقدالمصدريننظريهأنإلىالإشارةمنبدلاوهنا

بعضففى،إشكاليه!5!فوجودحديثأ،المسألهناقشتالتىالايجاها!بعض

دعماثدممما(،مياحأ)9فيهامرقصيكونلا،فقراتفى!تىيستخدملوثاالأحوال

ك!3"س!!كا!ءأكريسباخفرضيةبأسموعرفتكريسباخ،قدمهاواللىالأقدمللنطريه

أخيرأ،كتببلأولأ،يكتبلم،مرقصإنجيلأنإلىفيهايشيرالتىع"أه"لأول3أ3

منكانأيضأذلكإلىوبالاضافةله)06(.مصدرينولوفامتىمنكا*استخدموثد

لولمحأمؤلفأنموضحينولص!slinوإنسلين'Helmهيلمالوجهةهذهعارضامنبلن

إليهيذهبماوهذا،المرجحفمنحالأيهوعلىمأ،نوعأواستخدمهمتىيعرفكان

والنظامولوقأ،ملىكتابةفىاستخدممكتوبأمصدزا"ثانيأهنأكأن،الباحثينأغلب
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علىوهى،يحددأنيمكنل!،المصدرهذاوكلماتوالترييب،بالفعلالموجود

أكثر)61(.اومصدرينوجوداحتمالعلىيبالىاقن

مرقص،سجلهامعجزاتيلاثبحذفقاممتىأنإلىالغربيونالدارسونويبشير

أنهاأساسعلىمتىفىآخرمكانفىيظهرالمحذوفةالفصولتفاصيلولكن

لمالأحرىعلىهنامتىاق.مرقصمنجمعهاالتىالقصصلنفسيعديلأوتوسيع

لمرقص.يخضعكلههذاوفىواحد،نصفىنصيندمجولكنه،الحذفبعمليةيقم

عنوذلك،مرقصفىوموجودةمتىمنحذذثموضوعاتظثايضأوهناك

فمرحالأيهوعلى)62(.مرقصاستخدمقدمتىفإنهناومن،الداخلىالدليلطربو

له)63(.ويتقبحللتراثتوسيعبعمليةكامقدمتىأنالواضح

Johnشابمانجونأكدالأولالإنجيلأوليةعنالدفاعوفى Chapmanعلى

iعاموفايهبعدناثمركتابفىالأولالانجيلأوليةفىنظرهوجهه ryكانولدد،أم

مدرسىفكتابأنهأساسعلىمتى،إنجيلاستخدمرومافىبطرسأنفىرأيه

بوضوأيضهردعويهوفى،متىلأنجيلالآرامىالنصبطرساستخدمولقد،الدعوة

ل!تووفقأ،الثانىالأنجيلوكتب،لبطرسسرأمينمرقصعصلولقدالحيه.ذاكريه

منلولمحايغكنهناومنبعد،فيماكتبلمتىاليونانىالإنجيلفإنشابهانجونيقوله

المصدرإلىالحاجةأنفىحجيهوخ!مة.مرقصوإنجيلمتىإنجيليستخدمأن

يام)64(.نحوعلىإهمالهامنبدلا"*

Basilبلتيربازلدعمولقد .C0 Bulterعامنائمرهالذىكتابهفىالرأىنفس

ملى،:عليهالمتعارفالمعتادنظامهأفىالأولىالثلاثةالأناجبلوضعفلقدام،519

6(.5")"فرضيةكلهابشدهورفضولوقا.،ومردص

جدلموضعكاتمرقصأوليةضدالحجةفإنالبرويستانتيةالدوائروفى

فارميروليمددمالأولىالثلاطةا!اناجيللمشكلةاكاديمىالعرضففىوهناقشة،
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William .R Farmer،اللاهوئيينبوساطةالمقترجاليرييبيتبعلموهنامقاربته

إنجيل،أقدمأنهيظهرمتىإن:الحجةهذهقدمذلكمنوبدلأ،الرومأنالكاثوليك

فىمتىعلىاعتمدقدلوقاأنيبدوكما،الترتيبفىالتالىالانجيلأنهييدوولوقا

ملى.منبوضوحنصهنسخالحالاتمنالعديدوفى.لإنجللهالعاموالشكلاللرتيب

المددمةيلكإنكارفىعليهاعتمدصحيجيارلخىأوأدبىأساسأىيبدولاوهنا

منكرييأيعملإنجيله،فىالنصوصكلعبرمرقصأنيقررالتىالمنطقيه

)66(.قبلهولوقامدىنصوص

يمكنوالتى،المناهجهذهطريقعنإليهاالوصوليمكنمهمهنتاثجهناكواذ

التالى:النحوعلىيوجزان

والثالث.الأولالإنجللينتأليففىاستخدمقدالثانىالانجل!أنالواضجمنأ-

إلىتمتدوالثالثالأولالإنجيلخلفيةأنأوسعنحوعلىكذلكالبينومن2-

مرحلةخايرمنرهاA<_9_بعدأو،مباشرنحو(على=")الربأقوالتإليف

.المتأخرةالآناجيللهذهالمحرروناسدخدميهـمتوسضه،

مرقصإلىإضافه،استخدمقدالثالثالانجيلمحررفإنالأرجحوعلى؟-

إلىبالنسبهإللهالتوصليمكنائفاقدونولكنمكتوبأ،ثالثأمصدرأالأقلعلى

هـؤيته)67(.

الثانىالإنجيليحللأنيحاولالتىالمعاصرةالمحاولاتبعضهناكوإن-ث

كونهامنأكئرياريخيةأعتباراتعلىأساسيةبصفهيزيكزأكئر،أوويثقتينإلى

.يامنحوعلىأخيرأعليهاركزوالتى،خالصةأدبيةمناهج

دورأتؤدىحديئأ،المؤسسةالأدبيةالمناهجفإنالرابعبالإنجيليتصلوفيما

فإنحالأيةوعلىالتأليفى،التركباثارعلىالعئورفلهاوزنحاولولقدأكثر،

وصلثدالأولىالئلاثةالأناجللمسألةعلىو!ويةأصليهشروحهكانتالذىعمله
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المئبادكالأدبىالاسئقالرفكرهعليمركزا"المدخل"كتابفيكمالهمرحلةإلى

أساسعلى،هارناكلعقليةمرضيايكونانيمكنماوهو،ومرقص""منلكل

لهيكونسوففلهوزونولكن.وحكمهرأيههووذلكفله،التفكيريقبللاأمرأنه

جوليكيرأعطىولمد!مرفصأوليةفيلليتاقضالموهمجدالهفيقليلونأتباع

Julicherأنهاأساسعلىالمسالةهذهيتاولإذممئازةأسبابأبالفعلواخرون

فلسفذلكومعمغكوسة،يقونأنيجببالفعلهناالعلثهاقكببر.عدلانحراف

تأف!فييمشلسوفاكاديمىوحماسةالرانعةفلهوزونعبقريةلعرفأحدمنهناك

)68(.والأهميةالريبةفىالأمرينهذينبينالسمويةبقوةيدبل

جدلدة،مجألاتوجدث،الأساسيةمصادرهإلىالأعمالسفرئحليلهحاولةوفى

لنا*تجمصأويأليفا2:هاا!أعمالسفرفىوجدالذىهارنأكهحاولةأخرهاكان

النلانج.هذهلدعمكافيةأنهاتبدولابها،يئذر.عالتىاكلأسسولكن،ويأيق

و،للأثسامالكايبمع،الأعماللسفرالمحررهويةفإنأخرىناحيهومن

)96(.نفسههارنأكمنقوىبدعممقبولةاعتمدثقد،الثالثللبهجيلالمحرر

لوقا،يأليفعلىيأمنحوعلىيترهناللغويهالحجةبأنمقينغاهارناككانلقد

اللغو!الئحليلوبعدوحدها،المسالةلهذهمخصصكتابهمناطكبروالقسم

لللتطورالفعليةالحداثقومن،بولسمنالمؤلفينوعمسألةيتناول،والأسلوبي

النقدضيقفيييجحأنمنيمكنهالتريخيالخيألالمطنقلا،كانلوحتى،التاريخي

بالونانية)07(.وعيهفيالمؤرخبمسئولبا!يديتعالذكطالألمانيالأدبي

Luke:كتابيهفىهأرناكفأدولفحالأيةوعلى the Physician'و

The Acts of the Apostles ' sayings of Jesus'نحوعلىمنهجهعلىييبرهن

العهدهبمنةإلىالمؤرخونيفعلكما،الرسلبعدمأعصرإلىيرجعلاوهو،كامل
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جههمنالمصادرفحصفىالجديدللعهدالنقديةالمهامكليتناولعملدونالجديد

بكتابات،Wem1eويرنلىنصحهحييشمنبدأولقدومصداثيتها،وتأليفها،ياريخها،

لوقا)71(.

الكشففىالأدبىالنقدهدفيمثللها.التنكريصعبمحضةأدبيةناحيةومن

النيائجا!الجديد.للعهدالروائىالسردىلادبالأساسيةالضمنيهالمصادرعن

ومنفيها،كاملةالمعلوماتيكونالتىالحالا!يلكفىإليهاالتوصليمكنالمؤكدة

أمرأكونهمنأفضلملاحظأمرولوقامتىمنكلفىمرقصاستخدامفإنهنا

إعادةيستطلعلابالتأكيدالآدبىالتحليلفإنموجود،غيرمرقصأنولومكتشفأ،

تكونأنيمكن)"(بناءمحاولةفإنهذاأجلومنالمتأخرة،الأناجيلخارجبنايه

نهاثية)72(.وغيرمؤفتةولكنها،أفضل

معظمفييظهر11"8بيتصلفلماهارناكلنظريهبالنسبةالحقيقيوالتناقض

فيممس!برناردالأستاذ،المجالهذافيمحنكأقدموبواسطة،الحديثةالمنالمحشا!

فيالغالبهالدهشةنجدسوفوهنا،برلينبجامعةالأستاذ

الادعاءيحددحتى،السلامعليهالمسيحالامدصهليست"،11Qبأنللقولالإذعان

التيأ1118،18:7:لمتىالكنسيهالفمراتحتىبلثتها،منشيءكلبأن

مر!صسرديهيتضمنهجوهريشيءمنهناكليسأنهأجلمن*511إلىينسب

قرييأالانجيليكونبأنتسمحالكنيسةأيأنهافييتمي!الوحيدةالأعجوبةإن!!،

ينسخلكي،الرسوليالعصربعدمالمذاقيروقماكلفي،الكمالمنجدأ

علىالبرهنةفيأقلنحوعلىمرجحةتكونالتىالايجاهاتمنالعديدفيبالأناجيل

)73(.مقبولةكونها

السلامعليهالمسيحدعوةأحدايشلرييبفيالنقصفانهمؤكد،شىءأيأنولو

بالنقصإحساسئاالأقدموبابياسلوقامنلكلبالحماسالشعوركان،ولذاونبوته
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النحوعلى"5"الرسوليالمصدبرأنلوموجوذايكونلاهذامثلإنهالحقيقي،

هذافإنالتساويمنموكدنحوعلىالغالبوفيفيمس!.يفئرضهكانالذى

وأقوالهالسيم،عليسهالمسيحلتعالبمالأوليةبالنصوصبالميدمويىالاخيلاف

الحفيلبةالرواباتقالىفيهادونالتيالحفبفبةبالظروفيتصلاليييلكوأفعاله،

الحقيقةوفي،للنظامافيراضئايكونأنيمكنلا""فإنوباليالي.النظاملاخئفاء

!ئمأ"7(.غبريكونانيمكنوالنقداليرايشمئابعةلخ!منالنظامفإن

الحملذلكفيالكبرىالمصيههذهحلفيالمساهملناعظمفإنح!ايةوعلى

اللغوياتفيمئميزخببرأعظمفهومنهمالأولأماوفيسس.،وهارناك،فلهاوزن

العهدفيالسرثبه،الأسفارمنهايقونتالتيالمصادربتحليلقاموالذيالسامبة،

محنكويالثهما،والكنيسةالرسلتاريخحقلفيالتفولىفيقيساويهئانيفماأما،القديم

ويئالةصلةعلىفهوذلكومع،السابدينمنكلخبرةبهيجمعخاصمجالفي

7(.)بالعلم

موضوعفعليأالانتوجدلاالئىمصادرهافىالأسفارهذهيحليلفإنوبالجملة

مصدرأىصياغةيعيدونكانواالكتابأنحقيقهمنتنشأ،كبرىصعوبة

السببولهذا،ممكنةغيرالآنالبناءإعادةمحاولةمنيجعلالذ!ىاطأمراسيخدموه،

اكعشافاجلمنوذاييهخالصةأدبيهأسسعلىيزيتكزالئىالمحاولاتفإن

يدجح)76(.ماقليلا،الأعمالسفرفىاستخدمتالتىالمصادر

اطاناجيلبمسألةبتصلفيماالمصدرى،النقديقدمهاالتىالنتائجأهممنولعل

باعتباره،واسعنحوعلىعلبهيعئمدانولوقاومتىإنجبل،أفثممرقصأنالمسجله،

تاريخهابأنيحدسوالتى"()ياتممىمفقودةوثيقةعلىيعتمدانكمالهما،مصدرأ

يعزلأنيمكن"()ومادة.الأولالقرنسئينياتإلى،الفترةنفسإلىلعود

منيتضحالمدارنةهذهواهمبة"(،و)مردصإنجبلببنالمفارنهويمكن،للدراسة
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(")،الغربيهمرقص)جغرافيتينبمنطقتينيرتبطأنالمصدرينهذينأنحقيقة

عنيمامأمختلفمنهماواحدكلوأهميه،الكنيسةفىمختلفتينولدائريتنالشرقية(

إلىيعودالتىالإنجيلفصةأولىنحوعلىيقدم،معروفهوكمافمرقصالاخر،

الذى،السالمعليه،المسيحاقواليزاثتئضمن"(و)الكاريجما()الآوليةالدعوة

الكثيردفعتخمسهاسبابأهناككانلافقدحالأيةوعلىالكنسة)37(،يعليمفىجسد

ومنمرفص)78(.إنجيلبأوليةالقولقبولإلىالمعاصرينالغربيبنالدارسينمن

الهللينبة)97(.المسيحيةتلكعنيعبرأنههناالواضح

والتقاءيماي!نقاطهناكفإن"()والمصدرمرقصبينبالعمةيتصلوفيما

منكلبهيريتطالذىالزمنمنبكثيرأقدمتراثإلىمعايعودانفهما،الايثينبين

عنبوضوحيكشفالمادةلهذهاليقظهالدرإسةفإنالحقيالةوفى"()08(.و)مرقص

،الحدسبوساطه5(و)مرفصعندالموئقالتاريخفمنمعيبره،الايصالمننمأط

السلام،عليهالمسيحنبوةلشخصيةنسبيأوكاملةواضحةصورةنرسمأنيخمكن

إلىمتأخرأيكونالذىالمثال،سبيلعلى،الدليلذلكعلىتريكزالصورةوهذه

فىيتطورأنللترايشالمطلوبالو!تسمحأنبعدوذلك،الأولالقرنأربعينبات

لمرقصالأخرىالموادقيمةلتقيلمكمعياراسلخدموربصا5(،)ومرقص:ايجاهين

هذااستخدامخلسوهن،الانجيللقانونالأخرىا!أجزاءإلىإضافة5(،)و

هو،الأولىالثالثةالآفاجيليقدمهالذىالعامالانطباعأنواضحأأضحىالمعيار

يغيرأنلهايمكنلاوامئداثائساعاتمعوالمبكر،المركزىالتقليدمعالانسجام

الإنجيل،الأنجيلمعظمكذلكيينالوما،الأناجيلفىأقسامأهناكأنغير.سمتهمن

يانويهئاريخيةديمةذاتتصبحأنيمكنوالتىالتالليد،خطخارجيمتد،الرابع

)81(.فحسب

أهروهووالايا!،ا*لوالوا،الفرديةالقصصمستوىعلىالتركيزيأيىوهنا
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عليه،عيسىقصةرفضنهايا!علىيركزالذى،التالىالنموذجخلأكلمنيتضح

3:ومرقصمتىمنكلفى،الناصرةفى،السلام

5:3متى A56-6:مرقص

معجزةأيةهناكيعملأنيقدرولمقليلةمعجزاتإلاهناكيجرولم

منقليالثعددأبيديهلمسأنهغير

فشفاهمالمرضى

بهايمانهمعدممنويعجببهالمانهمعدمبسبب

علىيغيرقدمرقصنصأنكيفنسبيه،ببساطهيتضح،السابقالمثالهذاومن

يقومأنيددرلموأنه،السلامعلله،عيسىأهميهإلىيائميرهنامر!صإنمتى،يد

علله،عيسىثوةنقصعلىيعترضأنهالملاحظفمنملىأما.هعجزاتبأية

لمإلىيعملأنيقدرلممنمرقصنصمنجوهريأجزءأيحذفوبالتالى،السلام

يؤمنلمالجماهيرلآن،الأخيرةالعبارةنفسواستعملثليلة.معجزاتإلاهنأكيجر

عدمسببهالصعجزاتفعدم،بمعجزاتيقملم،السلمعليه،عيسىأنلتوضيحبه،

اليغييرات،بعضوأحدث،مرقصمنذلكأخذأنهالواضحومنبه،ايمانهم

)82(.مقبولةمبررةيتدومرلمحصإنجيلأوليةكذإنوبالتألى

قيصريهفىبطرسبايمانيتصلفيما،المسألةهذهإلىيشيراخرنموذجوهنا

التالى:النحوعلىوذلك،الأولىالثلاثةالأناجيلفى،مختلفهيلثةبأشكأل،فيلبى

9:02لوقا8:92مرقص261:61متى

ايثهممميحأنتالمسلحأن!الإلهابنالمسلحهوأنت

الحى

ذاجيد،نحوعلىمرقصإنجيلأوليةيقسرأنلهايمكنالنصوصهذهاق

بالإيمانيلصلفيما،مرقصقالهلمامختصرةنسخةولوقامتىمنكلعرض
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ضكايةنجىتوضيحههناللاعتمادالعكسىوالايقاق،لبطرسالتامالكريستولوجى

ايثهابنعبارةمرقصمنسقطتكيففىيتمل!ضاالصعوبةولكن،الصعوبة

فإن،أخرىمرةوهنا،المسيحيةللكربستولوجيابالنسبةهمية19غايةفىوهىيعالى،

)83(.نسبيةبسهولةيوضحأنيمكنلوفاهعلىالأعتمادفىومرقصمتىيينالايداق

ولولمحا،مئىمنلكلالمشتركهللمادةالمزدوجالتراثباسميعرفماهنكوأيضأ

الايقاقاتوهذه،والفريسيينالنساخضدالنهأئىالألهىالوحىحكمهناوالمدخل

التالى:النحوعلىولوقأمتىمنكلفىيجرى

94:>>لولمحا2334:مئى

ايثه:حكمهقألتأيضأالسببلهذاأنبياءإليكمأرسلأناها:ولذلك

ورسلأأنبلاءإليهمسارسل

وعند،السلامعليهلعيسى،المستقيمالدولهىمئىعندالنبوةانهناالواضحمن

اسلخدمقدملىبانالقولفإنأيضأالشخصلة،بالحكمةالتنبوءفىيتضل!لوكا

علىاعتمدقدلوقأأنفلوعنها،الدفاعبمكانالصعوبةمننظرلةهنا،مرقص

ومثل،السلامعليهلجسى،بنبوةالحكمةقوليستبدلأنمنبدلافإنههنا،مرقص

خاصأاهتمأمأيعطىلاهنالوقاانلوقا.أعمالسفرفىفربدةالظاهرةهذه

العكسىواللغييرمتى،كلما!علىاعتراضهفىسببمنهناكوليس،بالحكمة

انهأساسعلى،السلمعليه،عيسىفهمفىمتىنطروجههيوضيجفىسهولةأكثر

عليه،عيسىقولإلىالحكمةهولغيرمئىأنهناوالمقنعبالحكمه،المقارنهيقبل

بجدية،يعللانيمكنلالوقاعلىلمتىالمباشرالاعتمادفإنوباللالى،السلام

منأكثربدئةلوقاحفطه،مشتركيزايثعلىاعتمداقدولوقامتىأنهناوالبديل

)84(.المسالةلهذهمقبولأيفسيرأيفدمهنا"Q"وفرضيةمتى،

إجابةوجدتأنهايبدو،قليلةزمنلةحدبمنذالأولىالثلاثهالأناجيلمسألةاق
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فإنوبالتألى8(،حقانى)باجمتبارهماأسستاقد"ه"ووجودمرفصاوللةلأنمرضبة،

الذينفاكاديميون،واضحنحوعلىيجمدتقدالآنالمصدرىالنقددراسه

العددفإنوبالتأكيدكلها.المسألةفتحأعادوا،مرقصإنجيلأوليةعلىاعيرضوا

هذايالبلونالدارسينوأغلب،مرقصأوليةفرضيةفىريبلديهمالناسمنالقللل

بنظامالمئصلةالمسالةانفىعاهةحجةفهناكذلكومع.حقيقةباعتبارهالفرض

الجدلمنضدةعلىوضع!قدالمصدرى،النقديأخذهاالتىالإنجيلصياغة

المناقاثمة)86(.و

الخد4فىعنهالثفاعيمكنلفسيرأيفدمأنهايبدوالمصدريننظريةفإنوبالجملة

هذهعلىالعامالأجماعفإنحالأيةوعلىالمتائمابهة،الثلاطةالآناجيلبينالأدبية

استخدامأي!أنأو،الدقةبنفسالنظريهيد!مون4كاديمييناكلأنيعنىلاالنقطه،

لطبيعةمفتاحأتكونربما،المختلفةالآراءهذهإلىالإشاراثوبعض،متماثلةلها

ذايه.الفرض

الإضأفيةالمصادربعضهناك،الأساسيينالمصدرينهذينإلىوبالإضافة

لودا.وإنجيلمتىإنجيلمنكلفىالمتشابهه،الأولىالثلائهبالأنأجيلالخاصة

نظريةمحلهاوحل!،للهجومتعرضثقدالمصدريننظريةفإنحالأيةوعلى

)87(.بكافيةليسثأيضأفإنه،بسيطةنظريةكانثواقوهىالمصادر،يعدد

.*ط11ولوفا"!اا"مطى:للأداجيلالإضافدلآالمصادر4-

علىيتضمنأنيمكنلا01،""فىبهايحلجالتىوالمحتوياتمرقصمادةاق

،""إلىإضافةمرقصفإنأخرىوبعبارةولوقا.مرقصمنكلمادةيامنحو

وأصللطبيعةالمللوعةوالتفسيراور،مفسرةغيرولوقأمتىفىمهمها!سامأييركان

.()88ممكنةالمادةهذه

وغايبهملى،لانجيلالمميزةالمادةفإن.!.ولStreeterسلرييتبرعصروإلى
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بلوقا،الخاصةةالمادفإنوبالمي!سه.بالحرفلهابرهز5"،ومرقصإنجيلعن

إلىللإشارةهلائمأرهزأنتدمان*،T"بالحرفلهايرمز5"،وإنجيلعنوغايبة

الأقدمالنركيباتلأصلإجاباتيقدملافإنهاذلكومعوأقساهها،المادةهذهأجزاء

يتصلمابتوضبحمطالباتأىستريبنبرينجنبأنهنالرغموعلى.اليراثلطبفات

)مرقص،:هالأربعالوثائقفرض"يسميههافإن(،L)و(M)المادةهذهويايقبسمه

الإمكانبة)98(.هذهيديزحأنهيبثووط(7،وه،و

الطفولهسرديةويتتىلمتى،أبعدهدترحمكتوبمصدرفهناكحالأيةوعلى

اكاديميينهنوالعديد،محتملغيرهذااقمنالرغمعلى،الاقتراحلهذاأساسأ

عنيعبرأنهاالكنيسةرأتمحئوبةرسائلهنأخذت،القثيمالعهداقيباساث(نييرون

يشكلالتىالمعنبرةالمادةوهذهالسر،عليه،عيسىوظينةفىالنبوةمنالامتلاء

الاأ"،"المصدرباسميعرفهصدرجاعتربمامتى،إنجيلفىالأساسىالهيكل

عماالسماؤليكونأيضأوضاوسنرييئير،8وله*دابوريؤنا!ترحهالذىالنحوعلى

واحدأمصدرأكانثإذاوعماشفطأ،هصدرأأمهكتوبأمصدرأ"7+هادةكانتإذا

)09(.لاأم

الرغمعلىعللها،يبرهنأنيمكنلا"،+طؤ"7وثائقسمهفإنحالايهوعلى

ومندمة.أكثرنحوعلىالمادةهذهنحديدحاولتالتىالمييوعةالمحاولاتيلكمن

الحريةمارسواالذينللمؤلفيناختياريأنشاطأيعكسان"،و+ط"ول.انالآنالواضح

.الأولالمسلحىالمجتمعفىالائ!فهىالتراثهجملهنموادهماختيارفىوالإبداع

إلىيتسبه،+صأؤ"7الرمزانيمشملهاالنىا!أقسامبعضانالأرجحعلىوييدو

)19(.أنفسهمالمؤلذين

ومصادرهأالأولىالاثثةالأناجيلهذهبينالعلاقةطبيعةالئالىالشكلويوضح

عتها:أخذتاللى
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1176!لأإ!صبمتى!!ر

""المصدر

11بلوقا"سأخاصمصدر

إنجللمتىلوقاإنجيل

"".المصدروطبيعةبنيه-5

ولكنهاولوفا،متىفىيغلهرالتىالمادةيالكإلىيائميرفإنها""لتعريفوفقا

فىالانيملكلا،المادةهذهأنيذكرهدابمكانالأهميةومن.مرقصعنيغيب

التحليلبعمللا!يحددانيجبمحتويايهافإنا!احرىوعلى،الأقدمالويائقىشكلهأ

ياثملراطأناجيلفىالواضحالدلللكانوإذا.الأولىالثلاثهلثناجللالمقارنالنقدى

الدقيقةبالحدودتهتمالتىالآسئلةفإن،ومركزهالتراثلجسدالمعروفالوجودعلى

متىإنجيلمؤلفمن،إليهالدخوليمكنالذىالاثمكلذلكباقيه،مازالسالتراثلهذا

)29(.لوقاإنجيلومؤلف

فىيوجدلا،مشتركأمصدرأولوقاميىمنكلاستخدمفقدحالأيةوعلى

الفرضوهذا.الحديثمعغلمفىاية،مائتىحوالىآيايهعددوييلغ،مرقصإنجيل

نأهنأالمحتملومن""،الرمزبهذاعادة.إلبهايشار،الآنمفقودهويثقةمنينبع

شفطأ،ترايأكانالمشتركالمصدرهذاأنأو،بالعكسوالعكسلوفانسخمتى

ذلك:منأبعدهوماإلىهنا"Q"فرضيةويائ!لر

إشارةيكونانمختلنة،ولوفامئىاقوالروايةتكونعنثماالمحتصل،منا-

11".المصدرمنياخذالمكليهماأوأحدهماأنإلى
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حفظهاوالتى"ه،أقوالبعضحذفقدميىيكونأنأيضاالمحتملومن2-

منتشرةكانتالأرجحعلىربماالإبيغراميةالأقوالان3-.بالعكسوالعكسلوفا،

نأبدلا""بناءإعادةمحاولاثكلفإنوبالتالىشفهى،نحوعلىمستقلبشكل

)39(.مؤقتةيجريييةيتون

عليه،عيسىإلىالمنسوبهوالأقوالالكلماثمنأوليةبصفه""مادةوتتكون

فىالمعكوسوالمنظور،المعمدانيوحناإلىالأحيانبعضفىإشاراتمع،السلام

الأصلموضعباعتبارهالمسيحى،اليهـودىالمجتمعإلىيشبرربما،المادةهذه

سوريا)49(.فىأنطاكيةأوالقدسيكونوربما،ومكانه

طبقأ،أعمالهمفىمختلفةسيافاتفى5+"مادةا!اناجبلمؤلفووضعولقد

مادةفإنالعمومجهةوعلى.لمصادرهمالملانمةومناهجهم،الكتابةفىلأغراضهم

إنجيلفىويتونه،"لمادةاطاقدمالشكلفىواضحنحوعلىينعكسماغالبألوقا

)الكلماثفىيقريبأموضوعأته،فيهاالمؤلفيطورالتىالأقسامئلكفىأوليةهتى

يتئممل8"هادةفإنلوقاإنجيلوفى25(+24-700،1130،23-5الفصول

،2.ا:6)مرقصموجزالمؤلفيتركعندماالمرقصلة،الإدراجاتأجزاءمعظم

8:30:98(. o)14:9(.)ا

أنهعلى""المصدروجودأنإلىالمعاصرونالغربيونالدارسونوينظر

كلاستعملهالذىالمصدرذلكالجديد،العهدفىاطابوكليبيسوجودعلىدليلأول

الإسكلالوجياعليهيهيمنولكنابوكليبسية،اهنيةيحملللسوهوولوقأ،متىمن

إنجيلفىالأساسفىموجودةالمادةوهذهالأبوكليبسيه،اطأمنيةهنخاصوشكل

ولكنمتى،إنجيلفىايضأيؤجدالتى5""مادةأساسىنحوعلىقبلالذىلوقا،

وهنا،المادةهذهبتعليمخاصأاهتمامأاهتمالذىلوقا،فىوجودهامنأقلنحوعلى

مركص:إنجيلفىالمصدرذلكإلىيعودالتىالنقاطنلكبعضإلىيشارسوف
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1)لوفاالمائةقأئدخالمشفاء:السرديةالماده- 0 - 6 & :Y.)Y

436:اا)لوفاالجسدمصباحالعين- -.)r

5(1س:61)سيدينخدهة-

(.%،4-17:3)والمغفرةالايمان-

الاسكنلوجبة:المادة2-

الاسكدكوجيه+الئحذيراتأ-

9(.-7)3:الحسابويومالدينونةموعظة-

(17-316:)والنارالقد!بالروحالتعميد-

6:42)القيامةويومالآخريندينونة- - rv)

15(.-13ا:5)،السلمعلدم،عيسىزارهاالئىللمدنالويل-

52(-93:اا!والفريسيينللكتبةالثينونة-

53(-11:94)والانالسأموالسيفالتعملد،و،النار-

56(.-54ا:2)الزمنعلاحاتيتسلرعلىالقدرهعدم-

58(.-12:57)الحدرثوشيكةأزمةماثمهدفىالتحسر-

35(.-31:34)اورشلبمإنذار-

37(.-27033-17:42026)والاناث!مغالعذايةالل!علىالدينونة-

الاسكدكوجى.الصراع2-

12(..-24:)الشيطانمعالاختبار-

22(.-41:ا1)اطأخرط!الرجلمنالشيطانطرد-

2(.6-11:23)النجسةالروحعودة-

الاسكدالوجيه.الوعود3-

.r(.2-02-6:)الحفبقبةالسعادة-
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36(-627:)الأعداءمحبة-

4(.-2:ا1)الربانيةالصلاه-

13(.-9ا:1)يعالىايثهيعطيهسوفما-

31(-22ا:2)المملكةوطلبتعالىايثهعناية-

(34-21:33)السماءكنوز-

35(-2228:)الملكوتفىدور-

الاسكتلوجيه.المعرفة-4

(24-21:ا.)للبسطاءأسرارهيعلنيعالىالثه-

الاسمالوجيه.النبعة-5-

6(.0-957:)السلغعليه،عيسىوإتباع،للمملكةالاسئعداد-

y):5)يعالىادثهملكوتاقتراب- - y)(.

12(.-2:ا2)والأيمانالاسشرافمنالخوفعدم-

27(-26ا:4)الصلب-حمل

الاسكملوجمة.الأهثال6-

46(-5،442-93'11:)والمراقبةلليقظةالثلاثةالأمثال-

0Y:اr)يعالىادثهملكوتيائمبهما- 1 -)y.

(32-41:61)الكبيرالعشاء-

7(.-51:4)التاببالخاطئالسرور-

V(2.1اا:9)الوزناتأوالمألاستئمار-

94(.-647:)للخطرالمعرضالبيت-

الخلاص.ومحضرالاسمكوجيارسولالخم،علط،عيسى7-

23(.--أ7A:)المقدسمةالكتاباتمنوالامتلاء،السلامعليه،عيسىنبوة-
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.(71-61:61)الملكوت.طريقاالاثمريعهولأنبياءا-

(16ا:5)يعالىالثهيمبل6السلامعليهعبسى،بقبلمن-

32(-92:ا1)الحكيموالرجلالنبىيونايانآية،السلامعليه،عيسى-

-415:2228:)4)الملكو!فىالسئم،علبهعبسى،هأئدةعلىالجلوس-

35).

(44-3591:14،-231:34)المائميابمجيءوالوعد)ورشلبمإنذار-

علىيهيمن55"المصدرأنيئضح،السابقةالنصوصفحصخصوهن

السئم،عليهعيدمى،مجيءنو!عاتإلىيشيرالأبوكلببسىالشكلواقالاسكلالوجبا،

هذهفىهناالمهمهوالنقطة03(،240:ا0407ا:0532أ:الوقا)الانسانابن

يئصلوالتى،الانسانابنبعبارة،السلامعليه،عيسىإلىيمشيرأنهاالإحالات

أيضأولكنهاالتياهة،يومبالدينونةفحسبتريتطلاوهى،!مرانوادىبمجموعات

متىإنجيلفىفلكيماي!وماأ:12(،7:340:95800لوفا)الآرضيةبالنبوة

أبضأ)69(5

فىعنهالجابانيجب555المصدربئاريخالمئعلقةالأسئلةفاقحالأيةوعلى

الوثايالىالبحثعنيدافعونوالذينالوياذدى،للاثمكلالفرضيةالطبيعةضوء

الأولىوالممكلالمبلاد.بعد07إلى05بينماهداهيتراوحياريخأيقترحون

منأقدمتاريخإلىيائميرأنهاببدوللكريممئولوجيا،هنطورةاللاوالطبيعهللثوال

منهتأخروقتإلىبصعوبةلهالتأريخيمكنولوفامتىفىظهورهاوإعأدةذلك،

الصيلاد)79(.بعد07

غياببسببالمستدبل،فىالفشللهاهكتوبالمؤلفهويةيحديبدهحاولهاق

والتفسير،الصباغةوإعادة،الحذفميراليحريرى،للنشاطالعاديةالعلا!ات

ذئحديدالمحاولاتمنالعدبدوهناك.آخرهإلىإلموحداللاهويىالمنظوروحضور
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11الأقوال"باسمهذاسمىولقدبابباس،إليهاأشارالتىالويثقةمع!"هوية

Sayings.علىتسلابابياس،إشارةفإنحاسمأ،ليسالدليلأنمنالرغموعلى

)89(.المادةهذهفىايجابىنحو

أنهمنالرغموعلىالتحديد،صعبةالمسائلمن""ومحتواهاسمةفإن،وكذلك

معروفهكانتفإنهاالارامية،باللغةأساسأمؤلفةكانت""همادةأنأساسأيغلهر

لثسلوب،بالنسبةالمتمايلاتبعضفهناكولذا،اليونانىشكلهافىولوقالميى

السلام،عليهعلسى،علىيزكز""مادةفأنأشيروكماوالنحو.،والكلمات

قرب،السلامعليهعلسى،إعالنعلىعليهمؤكددلللوهناكمعلمأ.باعلثباره

يعالى،ايثهوابنوالمسيا،،الأنسانابنالكريشيولوجية:والعناوين،المملكةحدوث

مكانأياخذالتىهالسلامعليه،عيسىآلامروايهوحتى.واسعنحوعلىمفقودة

إللها)99(.إشارهأيةعلى118"مادةيحلوىلا،الأقدمالمسيحىالمجتمعفىمركزيا

طبيعةوحتى*،"للمادةالويائقيةالسمةعلىالبرهنةالمسيحيلفمنوبالجمله

الوقصنفسوفى.المطالبةلهذهدليلأباعيبارهااستخدامها،تمالتىالمتمايلاصبعض

فىموجودأكانولوحتىيماما،معروفأكانالئراثأنيوضحالمتمايالتهذهفإن

نأفىاكلأكاليميينلبعضمقنعةولوقامتىبينالاختلافاتكانتولمد.شفهىشكل

الاقئراحات،هذهعلىوالدليلمخيلفه.نصوصأاسيخدماقدالانجيلينهذينمؤلفى

)001(.حاسمغير11،11"بمادةالمعرفةبعضلعكم!مر!صبأنالإدعاءمع

كانتولوقامتىاستفدههاالتى*+"ويثدةأنالواضحمنفإنهحالأيةوعلى

الشفهى،التراثمؤثرارربسببأقوالهابعضفىيعدطلحثوربمامكتوبأ،مصدرأ

واضحللللمنضاكولبساليونانيه،كان!لهأالأصللهاللغةأنأيضأالواضحومن

مفردهويئقةوهى،أخرىسريانيةلغةمناوالآراملةمنيزجمتأنهاعلى

)1+1(.الشكلنفسفىولولمحامتىاستخدمها
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نأ(.3كاسولك!3)3هرفصلإلجبلالأصليةالبنبة6-

منلكثبرحلأيقترحربما،المصدرينلنظريةالعامةبالحدودالواسعةالمعرفهاق

درجهمارساالإنجيلينفمؤلفا.القضيةهذهفىبألفعلهوجودهوهماأكثرالمشكلث

الشكلبناءلإسعادةمحأولةأىجعلالذىالأمر،مصادرهماستخدامفىالحريةمن

اقيرحلذاجدأ؟معقدالمشكلثهذهوبعضصعبه)201(،مسألةالمصأدرلهذهالدقيق

بعضوهناك،Urmarkusمرقصلانجبلأقتمشكلأاستخدمافدولوفأمتىان

المتنرح:هذالؤكدالتىالملاحظات

منفحسبواحدفىيانيةمرةيظهرهرفصإنجيلأقساممنالعديدإنأ-

متىمعيتماي!92،ا-67:مرقصالمثالسبللفعلىالمتائمابهه،الثلاثةا!أناجيل

28ومرقصلوقا.فىموجودغيرولكنه3،12-ا:4 '1_ 1 : tiالقسمفىهوجود

هتى)301(.عنغائبولكنه،31r-4:07لوقافىيمايلهالذى

المتشابهة،الئلاثةالأناجيلبينعاميقاي!فيهايكونالتىالفقراتبعضوفى2-

علىولوقاميىويحتوى.لمرقصالمشتركالاستخدامعبرغالبأيظهرذلكفإن

3ومتى،ا9-ا:!مرفص)،مرقصضدمتميزةهاثمتركةاخنلانات : r-17ا،

السالغ)401(.عليهعيسىيعمبدبراوباثبتصلفيما22(2-ا:3ولوقا

ووييقهمناسبةعندماطتونولوقا،متىعنأحيانأيغيبالمرقصيهالمادةإن3-

قدكانلو،الحذفلذلكيعطىأنيمكنلاهناالكافىوالتفسير،بالموضوعالصلة

قدولوقامتصأناقترحولقدولوفا.مئىاستخدمهالذىمرفصشكلفىوقع

لأنجيلالحالىالشكلفإنالنظرباتلهذهووفقأ.لمرقصهخيلفةنسخأاستخدمأ

التصحبجفيهاأخذالتى،الممتدةالأدبيةالعملياتهنمجموعةخايعة،مرقص

01(.مكانهمأ)والتبديل

لهمUrmarkusمرقصلإنجيلالأقدم.النسخهنظريةمؤيدىفإنحالايةوعلى
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المبكر،المسيحىالتراثفىحدثتالتى،التطوراتعمليهإلىالإشأرةفىالحق

هناكليسالأولالمقامففى.الأفضلعلىمؤقتأحلأيمل!النظريةهذهفإنذلكومع

بأنأولاالافلراضمنبدلاوإنهلمرثص،الأقدمبالنسخةلعرفنسخهلأىأيزأى

،النقدىالتحلللفإنويانلأ،.اختفتقدالتطورعمللاتمنمرحلةكلفىنسخةكل

نأيمكنوالتىولوقا،مئىفىالمهمةاللراكباكتشاففىفشلالشكلى،النقد

لهذهيعطىمتجددةاعتباراتفهناكوبالجملة.لمرفصالأقدمالشكلهذاإلىينسب

مشكوكايكنلمإن6غامضيفدمهالذىالدليلولكنآخر،إلىوقتمنالنظريه

فله)601(.

لوفا(.-اول)لهالأفدموالنسخةلوقالإيجدلالأصليةالبنية7-

الت!ى،المعقدةالماثمكلاتتلكلتفسيربجدارةيتذلالتىالجهودأحدهىوهذه

الجوهريهبالحدودييحسلماوهوالمتاثمابهة،الأولىالثلائةالأناجيلبمصادريريتط

-Protoلولمحا"-أول11بفرضيةيعرفلما Lukeي!ستريبيراثلرحهاالتى..!

Streeterعنثماوذلكلوكا،إنجيلفىكبيرينقسمينهناكأنإلىفيهاأشاراليى

14(.ا:518-2:8،3:9-)6:مردصحدودمنمهمنحوعلىالمؤلفينلقل

غيرنحو53(علىا-4:24"2:1و27،ا-030:9ا-؟:3):لوكاوكذلك

لملوقاأنإلىيشيرالذىا!أهربمركص،عالفتهفىمانوعأوغامضومحكمد!يى

701(.مرلمحصأعلىمباشرةلعتمد

ذلكفىواللاطشابهاتالتشابهاتعلىيزكزسلرييتيرنظريةأنالواضحمن

أولا،كتبقدمرقصإنجللانعنهنأيدافعوهو،المحتوىفىالمتشابهاللراث

فىالمرجودةالمادةمعظمأنعلىمؤكدأ،مرقصإنجيلأوليةعلىخمسةأدلةويقدم

القولهناالممكنمنكانواقالأنجلللن،معظمفىأوولو!املىفىتظهرمردص،

هعأ)801(.لهماهشلركلراثمنأخذاقدولوقا،ملىمنكلبان
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ربمامبكر،ياريخفىإنجيلأكب،بولسرفيقلوقا،ستريتييرفإنيقولهلماووفقأ

لوقالمصادرتركيبأيمئللوقا-أولالإنجيلهذا،مرقصإنجيلمئلمبكرأيكون

صرقص.إنجيلضوءفىعملهلوقانقجذلكوبعد(،لمااامع(ط)الخاصة

لمافوفقأوبالفعل،مرقصإنجيلعلىعملهيفضلكاندائمأ،لولمحاأنويشيرإلى

-Protoلوقا-أولفإنيفوله Lukeالسمائم،عليهعيسى،لحياةمصدرأيميد

مرقص)901(.إنجيلعلىالحالايتابعضفىبنفوق

علىالتأكيدمنبدلاللوقا،الأفدمالتحريردبلمايتاولفىفإنهحالأيهوعلى

إلىالاشارةمنبدلاوهناالأربعه،الويائقفرضيةصلاحبهعلىيعيمدلاذلكأن

التالى:النحوعلىالحججأسسبعض

محدد.بلخطلطلوقافىموزعهالمرقصيةوغيرالمرقصيهالمادةا-

المرفصية6غيرالسرديةملاحقفىمستمرةروايةالآلامروايةأنيظهر2-

مرقص.إضافاتلخرمن

ككل.يقرأانويمكنحقيدية،استمراريةالمرفصيةالفصوليضلك3-

فلكف،الوحدةهذهفيهاليسالمرقصيةالآقسامفإنذلكمنالنقلضوعلى4-

المرقصيه.غيرالفصولفىالنقصيشدأنهاكمابه،الخاصهسمتهمنهاواحد

معيتدمجوالتىالمرفصيه،غيرالسياقا!فىفحسبتظهر!"3مادىا!5-

".,"الخاصاللوقىالتراث

لوقسا،استعملهاقدالويثمةهذهأنلوصعوبه،يميفىلاالمردصىالحذفان6-

يانويأ.مصدرأباعتبارها

الفصولأنلويؤضحانيمكنالثالثالإنجيلفىالظواهربعضوهنأك7-

19صلىالإطاريكونالذىالأصلى،المصدرأجزاءإلىي!سطرلمالمرقصية،غير

للإنجبل)011(5
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أمر!:إلىالإشارةمنبدلاالأمور،هذهعلىبناءوهنا،

النراثمساعدةخصمنالسردية،شكلفىصبفد"5"انأحدهما،

السلام.عليه،المسبحآلأمايةرومعوكبفت،المحلى

وهـامرقص،إنجيلفصولادرجثفيهفدمتالذىالاطارذلكفىإنهاوئأيبهع!ه

والئانى)111(.الأولالفصلفىلوفاعندالطفولةوروايةمقدمةمنذلكسيق

المرقصبةالروايهاقللوقا:الأقدمالنسخةفرضبهفىالأساسبةفالنقطةوبالجملة

الانجيلحاجةيسدلممرفصواقمرفص،غرمصدرعلىنسلتدللالام

1(.)12الثالث

بدرجاتستربينبرلمفنرحاستجابواقدالجديدالعهدمفسرىفإنحالأيةوعلى

4Urtnarkusمرفصلإنجيلالآقدمالنسخهفرضبهوهل!،الحماسةمنمتفاوتة

الثلاثةالأناجيلفىويتوعهاالمواداختلفبسببنشاتمشكلةبحلأنبحاول

المقترحينأنيذكريجبولكن،القرابةهنواضحةضالالهإلىيائ!يرالتى،المتشابهة

ممكنه)113(.أخرىلتوضيحاتحسبةبناءاثيمثحنمعأ،

إلىفأشارلوقا،إنجبللمسالةناكبدأبعطىأنحاولسنريبنبرفاقالجملةوعلى

يلاث:مراحلعبردونقدالإنجيلهذاأن

ذلكوبعد،الأمثالذلكفىبصا،والأقوللثحداثلوقاجمعمنجاعت،الأولى

لوقا:لأنجيلنسخةاقدمعلىللحصول"+المصدرهع"صأ"المصدرأدمج

ذلكبعدالعملهذااكملثم،والشكلالغرضفىالآصلىالحقيالىالإنجيل

المدروسةالعملبةوهذا،الطفولةرواباتبوساطةمرفصمنالواسعةبالاسنعارة

شكلفى"صأ"مادهكمانثإذاعماهناواليساؤلشك.فبهاواحدشخصبهاقامالتى

بستمرأنالضرورىمنكانإذاوعما،الثالثالأنجيلفىتضمنأنهبلمكتوب

نأهناالنخميناقمؤكدأ.لبسعولكنه،همكنكلههذالنا.واحدةويثالةفىكلهذلك
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بعضلهمردص،إنجيلفىالطفولةرواياتوراءكانالذىالمكتوبالمصدر

يوحنامنمكتوبةويثقةمنجاءأوكلهالقسمفىهذايالبلقدفربماالإعجاب

114(.طويا6أالسرديةهذهفىاستخدمالذىالمعمدان

المئمثمابهة.الأولىالثلثةوالأياجيليوحناإنجيلبينالصلة-8

دليلثاستخثمتقديوحنا،إنجيلوبينالأولىالثالثههالأناجيلبينالمتمايلاتان

الأناجللهذهمناكئرأوواحدعلىمباشرةاعتمدقدالرابعالانجبلبأنالقوللدعم

الاتفاقاتوامتداداتطبيعةبفحصيخيبرأنمنبدلاالفرضيةوهذه،الثلاثة

11(.)المحددةالكتاباتهذهبينوالاختلنهات

الأولىالثلاثةبا!اناجيلمعرفهعلىيوحناكانهلهناالأسأسىوالسؤال

إنجيله؟كتبعندمامنهاواحدأاوالمتشابهة

بينعللهامجمعغيرالغربيينالدارسينأحديدولكماالسؤالهذاعنالإجابةاق

1(.)16اكاديميلن

الئلاثةواطاناجيليوحنابلنالمحدودةالتمال!أوجهبعضهنأكأنوالحقيقة

الأولىالثلثهوالأناجيلالرابعالإنجيلبين!وةالاتصلنقاطأكئروتظهر،الاولى

ولوقا27،-26وميى،51-41ومرقص،91-18يوحنا)الالامسردياتفى

أيةوعلى،مشتركسلفوجودإلىالرواياتهذهفىالايفاقاتويشلر2(،-22

الأناجيلعلىيوحنالإنجيلالأدبىالاعتمادعلىيترهنلاالحقبقةهذهفإنحال

نييجةإلىي!ميرأنهيبدودةالمالهذهيوحناتناولأنذلك،المتشابهةالأولىالثالثهة

فىشكدونيتجذرالذى،المؤسسالترايشيتعقدييرحناأنالواضحومن.أخرى

مكيوبا،مصدرأيملككانبأنهالافتراضيمكنفإنهعامةوبصفةمسيحى،عهدأقثم

علىيعتمدكانانهإلىيمئ!ميرالآلامسرديةلمادةيوحنايلاولفإنح!أيةوعلى

وايأناجيليوحنابينالاختلاففإنولذاالأولنى؟الئلائةالأناجيلغيرآخرمصدر
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الواضحفمن،الرابعالانجيللكايبمتميزةرؤيةيعكسأنهيظهرلااطاولى،الئلاثة

Iبوحنا)إنجيلمنهاستفادالذىالتراثبنفسمريتطانأنهما I)Y.

لمأنهالبعضويعتقدبخنوح،مصدرأىيستخدملميوحناإنجيلفإنوبالجملة

للستاللغويهوالمنمايالتالمتاثمابهة،الأولىالئلثهةا!أناجيلمنإنجيلأىيستخدم

فمنحالأبةوعلىبها.معرفتهعلىللبرهنةأواستخدمهاأنهعلىللبرهنةكافية

الدليلأنمن،الدارسينبعضإليهيذهبماومع،القديمالتراثمعبالاتفاقالمالبول

ولوفا)118(.متىعلىالمحتملومن،مرقصعلىاعتمادهإلىيشير

وا!أناجيليوحنابينمحفوظةمشلركةمادةهناكفإنالآلامسرديةإلىوبالإضأفة

يزىانيمكنالماثملركةالمادةهذهعلىوالأمئلة،النقاطهنالعديدفىا!اولىالثلاثة

8،51:وميى46،54-4:يوحنا)الملكحأشيةمنلرجلابنشفاءروايةفى

غلاطية)بحرعبروالرحلةالآلافالخمسةإطعامورو)ية1(،0-:7اولوكا

-ا41:3ومتى،71-9:51ولوقا52،-6:3وهرقص،621-:ايوحنا

الأناجيلفىالمرويهبألأحداثمعرفهتعكدرأنهايبثريوحنافقراتوبعض33(.

إلىيشير33،-ا:يوحنافىوردماالمثالسبيلفعلى،الأولىالثلاثة

قديوحناأنهناالمهمفأ،نحلأيةوعلى2..-16ا:مرفصبتراثمعرفته

نأوبسببلمرفص،الأولالإنجيلفىيظهرالنىهللسرديةالتاربخىالشكلاستخدم

هذاأنالأرججعلىيبدوفإنهالأدبى،الشكلهذامي!يتظلبلايوحنأشهاده

)911(.الأولىالئلاطةالأنأجيلهذهمناكثراوبواحدمعرفهيعكسالاختلار

الأولى،الئلاطةواكلاناجيليوحنابينالمدنعةالتشابهاتهذهفإنحدأيةوعلى

ضوءفىيقيمأنيجبالدليلهذاعليها،المباشراعتمادهعلىيترهنأنهايبدو

الثلثةواطانأجيليوحنابينالموجودةالتناقضاتاقفأولأ،بدقةالمحددةالاختلنهات

نبوةيحسعاطاولىالثلثةفالأناجيلياريخيأ؟بينهاوالتوفيقتسويتهأيمكنلا،الأولى
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يركزالرابعالانجيلولكن،الجلبلارضفىمحثدنحوعلى،السلمعليه،عيسى

نبوهبدايةفىالمعبديئظيفيحددالرابعالانجيلفإنذلكمنوأكثريهوذا.على

الثالثهةالأناجيلبينما،المسبقالتمهيدمننوعأذلكأنباعتبار،السلامعليه،عيسى

قادةمعالممتد،السلمعليهعبسى،صراعذروةباعتبارهالحدثهذايئسفالأولى

يوحنا)012(.إليهيشيرلاالذىالموضوعذلك،الشريعةعلىالدينييناليهود

السلم،عليه،لعيسىالأخيرالطعامفإن،الأولىالثالئهةللناجيلوفقأفإنهأيضأ

النديضوعلىالربانى،العشاءلئاسيسالمناسبةبقدم-الفصحطعام-يلاميذهمع

فىا!اخيرالطعاميحسفولكنه،الربانىللعشاءإشارةأىيددملايوحنافإنذلكمن

الطعامموعدأنإلىيوحناويشير،السلامعليه،لعيسىالإنسانىالتعليممناسب

كانالآخير،الطعامفإنالرابعللبهجيلفوفقأوباليالىأ(،أ:3)الفصحفبلا!أخبر

الموضوعاقإلىإضافه.الفصحطعاميكونأنعلىذلكمفضلاعاديأطعامأ

نبوةيصفالثلاثهفالأناجيلمخيالف؟الأولىالئلايةوالأناجيلييرحنابينالأساسى

والتجلى،،الشريرةالأرواحوطردوالمعبد،التعميد،بنيةداخل،السلامعليه،عيسى

وذلكالكربسئولوجية،الخطاباتشموليةعلىيركزفإنهالرابعالإنجيلأما.والآلآم

السلام،عليه،لعيسىالثلاثةالاناجيليزسمهاالتىالصورةئلكمنالنقيضعلى

34(،:4مرقص)خاصنحوعلىخطابهفىالأمثالشكليستخدممعلمأ،باعئباره

والآناجيل،الملهمأوالموحىرسالتهموضوعفى،السلامعليه،عيسىيكونالتى

الئرايثنبينالاختلاففإنوهناالمظهر،أوالمفهمدافعشمتخدملاالأولىالئ!ه

)121(.ممكنةنجربينهماالتاربخيةالمقارنةأندرجةإلى،وشاملجدأأساسى

Hansكونزيلمانهانزالأستاذأشارفالدحالأيةوعلى Conzelmannإلى

الأولىالثلثةبالآناجيليوحناإنجيلبعالثةيتصلفيما،معقولةمنطقيهنييجة

ليوحناالأدبىبالاعتمادالدولعلىئجبرحجةهناكليسانهموضحا،المتشابهة
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معرفتهمنجاءخلاصاثمنيوحناعرضهماوأن،الثلاثةاطاناجيلمنواحدعلى

أمر!يكونانيمكنلاذلكاق،الأولىالئلاثةالأناجيلمنأكثرأوبواحدالشخصية

ىأترىلا،الممارسةفىبهاالمحتجالمعرفةانبسببالمناقشه،فىسلفأموضوعا

.(tiسلبى)22ولاايجابىلايوحنا،إنجيلتاليفعلىفعلىيايير

الأولى،الثلاطةوالأناجيليوحنابينالاختلافمناوجهف!اكحلايةوعلى

سمةاطأمثألهذهأنحينفىإنجبله،فىالأمئاليوحنايشتخدملاالمئالسبيلفعل

الواضحومن)123(،الاولىافلاثةالأناجيلفى،السلمعليه،عيسىلعليمفىغايبه

الأولى،الثلاثةالأناجيل،!نايو%نجيلبينوالتشابهاتالاختالنهاتيزكيبأنهنا

%لصعوبة،ا+-أفىلمد،-الذإلأولىث"ثالقاطأناجيلبهذهيوحنامعرفةمسألةمننمجعل

الئالثهةوالأناجيلمرأبعالا!ىبياثالاخلظفمنأوجهفهنأكحالأيهومحلى

الأولى.

..لتة1الأ.الاخثحا-ا

الحقلقهفىيعودولكنهحقيدى،الاولىالثلاثةوالأناجيليوحنابينالاختلافان

السمة.هذهيوضحالتالىوالمثاليوحنا،إنجيلفىالموجودةالمادةسمةإلى

3453-8:مر!ص2526-:)2لوحنا

لهم:وقالتلامبذه،معالجمعدعايثمومنيخسرهاهبحياتهيتمسكمن

فلبنكر8ورايىيي!يرأنأحدأرادانللحياةيوفرهاالعالمهذافىنبذها

منفأىويتبعنى.،صليبهويحمل،نفسهفليتب!عنى،يخدمنىأنأرادمن.الأبدية

ولكنيخممرها،نفسهيخلصانارادايضأ،خالمىيكونأناأكونوحيث

اجلومناجلىمننفسهيخدمرمنابىيكرههبخثمنىمنوكل

يخلصها.ذهوالأنجيل

إلىتاثميراناللتينالروايتينهايينموضوعفىالتماي!أنهداالواضحومن
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ناالملاحظولكنبينهمأ،عال!ةوجو؟إلىيشيرخسرانها،أوالنفسخلاصمسالة

نحوعلىبينهمأعلثةلاأنهبقالأنمعهيمكنحدإلىجدأ،عظيمبينهماالمحلاف

ايجاهايتفىيطورددكأنمعأ،عليهاعتمدامشتركأمصدرأهناكولكنمباشر،

بينالاختلفأنملاحظهمنبدلاحلنئذولكنالإنجيليان،يشتخدمهأنقبلمختلفة

بحيايهيتصسك"منليوحنا:الشخصيةالاهتماماتيعرضومرقصيوحنا

منوكل"أيضأ"،وخادمىيكونأنأأكونحبثو"،ا!ابديةيخسرها"،و"الحياه

الأولى،الثلاثةالأناجيلفىبالتنقيجيعرفلماسعرضوهذاأبى"-يكرمهيخدملنى

12(.)مرقصإليهايشيرالتىالمعرفةتلكيعرضلايوحناانهناالمالحظومن

.الأحداثنل!الاختف-لا

نحوعلى،الأولىالئلاثةوالآناجيليوحنابينالأحداثيزتيبفىاختلافوهناك

لا،مرقصيتبعانالعمومجههعلىولوقامردصحتئ6ومرقصيوحنابينفعلى

يزتيبيئبعلاببساظةفيوحنا،الأولىالائثةبالأناجيليوحنالمعرفةإنكارأيؤسس

:أ4)مرقصفىالسلمعليهالمسيحآلامروايةهذاعلىالواضحوالمثأل،مرقص

35 720 - iيوحنا)فىأحدايهايزيتبفىاختلافمعالراويةونفس47(ا-:ا

علىيعلمدلاا!احداثترنيبأنهناالواضحوهن42(،-اأ:0409-اا:8

لاالتشابهاررأوالاختلنهاثهذهأنإلىالإشارةهناالضرورىمنولكنهرقص،

كمالودا،بإنجيلمعرفهعلىكانيوحناإنجيلمؤلفأنعلىييرهنأنلهايمكن

12(.ذلك)إتكارعلىتبرهنأنلهايمكنلاأنه

فإنيوحنا،لانجيلأدبلأمصدرأيتئمكللاالأولىالثلالثةالأنأجيلكانثوإذا

عصرلخرللاطضالنتيجهبانهايوضحأنيجبالترايثنفىالمشتركةالعناصر

يمكنلاالائصال،هذافيهاحدثالتىالظروففإنالحظولسوءالاث!فهى.التراث

يوحناعنمرفصيعزلالذىالممبزالاخيلافيكونأنالمحتمللمنإنهئحديدهأ.
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لاالرابعالإنجيلدوافعمعظمفإنولذاالخصوصيه،مصادرهفىبالفعلموجود

ونموذجهييرحنامنظورأنإلىيشيرربماالحقيقةوهذه،المؤلفإلىيتسبأنيمكن

فىذلكيكونأنالممكنومن،الأولالمسيحىالتاريخفىنشاربماالتفكير،فى

)126(.فلسطين

وخانمة.نعفيب9-

ييصلفيماالاتجاهاتمنالعديدأوضح،الماضىالقرنفىالنقدىالبحثانا

للفسيرالكلىللمدىبألنسبةمهمةالنتاتجكايتولقداطاولى،الثلائةالأناجللبمشكله

بعد،يكتمللماالمهمةأنهناالواضحومنوالئيولوجي!ا.واللاهوث،،الممدسالكتاب

التىللمؤلفينالحقيقيةوالاسهاماثبألمصادر،يتصلفيماباقيةيزالماالآستلةوأن

فىالإجماعإلىيصللماالنقدىوالراى،للأناجيلالحالىالشكلوجودإلىأدت

سبيلفعلىيضامأ،واضحةأصبحتالمهمةالحقائىبعضفإنذلكومعكئيرة،نقاط

نأويظهر،والمكتوبةالشفهيةالمصادرمنكا!اسعخدمواالأناجيلمؤلفىفإنالمثال

يمكنعاهةسمةكانوالذىالمكلوب،المصدرإلىبالنظرفااستثناءكانمرقص

ومنالمصدرى،النقدلعملالداذمالاسهامهووهذاالتأكيد،منمقبولبقدريحددأن

يجبورساللها،المتائمابهةا!أولىافلاثةاطأناجيللطبيعةتفسيرأىأنايضأالملاحظ

)127(.الفرضذلكإطارفىيتمأن

مصادرهما،أحدباعتبارهمكتوبأ،إنجيلأاستخدماولولمحامتىأنهناالمهمومن

فعلية،عيانشاهدرواياتعملهمايكونانإمكانيهيزيلالثانويةبالمادةوالاستعانة

مانادرأالمباشرالشاهداقاطأصلية،الأحداثمعمباشرةبعلاطةنصوصهماترتبط

،الآلامأسبوعمثلالحاسمةاطأحداثهذهمئلفى،الثانويةالمصادرإلىيلجا

حفظإلىيلجهانبوضوحدصدهايكنلمالأنأجيلفإنويانيا،.والقيامة،والصلب

يقريرفىالحريهيوضحانالممكنمنيكونكيفالآنوالسؤالدقيقة.يائمجيلات
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عندماواضحةحقلقةهذهإنالأجير؟19سبوعفى،السلامعليه،عيسىوأفعالاقوال

غيرلمرقصالمكلوبالمصدرأنمنالرغموعلى.بمرقصولوقامتىيقارن

ولوقا.متىعنمختلفبأسلوبمصادرهاستخدمأنهعلىدليلهناكفليسموجود،

نظرهمووجها!لأغراضهممصادرهمأخضعواالأناجيلمؤلفىأنوبسبب

ولو.النظرمنالوجهههذهخلرمنتفهمأنيجبنصوصهمطبيعةفإن6اللاهويية

محدودغيرهدفأيمل!لااللاريخيةالحقائىفإنمؤلفيهالقصدوفقأفسرسأنها

وهذهللقراء،حيويهمهمةالأناجيلرسألهأنأعلنواقدالإنجيليينإنللتفسير.

الوظيفةلفهماسيخدامهاخائلمنجدأ،مهمةالأناجيلفىالكاريجما،،الدعوة

1(1)8المادةلهذهالصحلحة

المصدرىللنفدنطببفبةنماذجأ-.

إجابةلتملر،البحثهذاإليهاشارالذىالنحوعلى.،المصدرينفرضيةجاءررلقد

الآولىالتلاثةالأنأجيلبينالداخليهالعالد4هسالةفى،الغربيبنالدارسينلدىسائدة

فىبما،الأدلةمنمتعددةأصنافتأكيدهاإلىتذهبالفرضيهوهذه،المتشابهة

للمؤلفين.اللاهوئيهوالوجهةوأسلوبها،الكتابهوشكلوترتيبها،،الأناجللمحتوى

أسلوبفىكلهلهذاالكلىالمجاللتشمليمتدأنيحاولمحاولةأىأنالواضحومن

لاأنأجلومن،المسألةهذهفىالبحثيئسيطخطرإلىبوضوحيئجهموجز،

الجهودببعضالدارسونقأم)912(،فحسبتجريدىذهنىالقضالاهذهيلاوليكون

منذلككانسواء،المقدسةالكتابأتهذهأجزاءلدرسأنحاولتالتىالتطبيقية

بينالموجودةالمتمايلاتعلىيعتمدالتىالأنأجيلموضوعاتبعضدراسةخال

علىوفلك،اطأناجللهذهيتناولهاالتىالموضوعاتمنواحددراسةأوالأناجيلهذه

البحث.هذافىإليهأشيرسوفالذىالنحو

هذهكلمنواحدلاأنهالمصدرنقدمنهجاستخدامفىالأساسيهوالصعوبة
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علىتريتزكلهاإنها.صحتهمنيتثبتأنيمكنالأناجيللمشكلةالمقيرحةالحلول

إنه،والنصيةالتراثبةالتاريخيةالشهادةمنمصاغيخمينعلىمحدودغيرنحو

أثوالببعضاحيفظتثدالأولىالكنيسةا،ن،الآرجحعلىكانوربما،الممكنلمن

عبرحيىأوالأناجيلتأليفقبلالأباستخدامعبرويعاليمهالسلامعليهالمسيح

ممكنة"""فرضيةفإنوبالتالي.مهيمنةكانتالتيالثقافةكلمل!الشفهيةالئقافة

إنه.فرضالتاليالنحوعلىهيالويثقةهذهفإنذلكومع،حقيقةباعتبارهأيمافا

هذهيحديدولكن،شائعةعامةمصادرمنجاءثالأناجيلأنمنالتحقىالممكنلمن

واللأمل.التفكرميدانفيماشيئايبقىالدفةوجهعلىالمصادر

فيجذورهاوجدتا!اناجيلأنفكرهعلىبريئزالمصدرنقدفإنوبالجمله

نأيقررالذيالغرضلذلكيزوقالأولىالثلاثهالأناجيلوماثمكلةمحددة.ثصادر

الأناجللوأنالجديد،العهدلتطورمحددةأدبيةمصادرمنيظورتالأناجيل

الايقاقاقذايها.النصوصداخلفيموجودةمحددةمصادرأساسعلىيطور!

شايععاملمصدريائمهدالأولىالثالثةالأنأجيلفيالمحددةالفقراتفيالعادكطغير

بالنددالخاصالغرضلهذاوعامةمشهورةيلاثفرضياتوهناك،مستخدم

:المصدرى

الآخر.عنمستقلنحوعلىإنجيلهمنهمواحدكلكتبالأناجيلكتابا،نا-

وأنتأليفا،الأناجبلآخرهومرفصبأنالقولمعالأقدمهيمتىمادةا!2-

ويلخصها.ولوقامتىمادةيوجزمرقص

المتميزةالمادة"للا"إلىإضافة!""و،مرثصاستخدمأولوثأمتىإن3-

للوقا.المتميزةالمأدة"ط"ولمتى

يمائله.وها6+-ا3:لوفاإنجيلأ-

منالمصدرى،الندديستخدمهاالتىالوسايلبيانإلىسبقفيماالبحثأشارلقد
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التىوالافتراضات،إليهالو!هوليرومالذىالأساسىالهدفإلىيصلأنأجل

الإشأزةيايىوهناالثلئهة،الأناجيلفىالمصدرلمشكلةحليقديمأجلمنيحسعها،

التىالمصدريننظريةوهىمحدده،نظريةعلىالبرهنةخلكهمنيمكن،مئالإلى

سبق.فيما،البحثإليهاأشار

1مئى6-ا:3لوقا 2 - 1 0 Oyا-ه:3مرقص

يابسه،يدهرجلهثالكوكانوإذا،يابسةلدهرجلهناكوإذاوالفريسمونالكطبهفاخذ

يشفىهلليروافاخنوايرف!ونهعليه!يشنكواالفرشميونارادهل:يسوعيرافبون

قيمكنوا،السبتقىالرجلنلكشناءايحل:سألوهها،بتهمةلكىالسبث،فىيشنى

الذىللرجلفئاليمهموه+أنالسبث؟لومفىالمرضىإلايه،لمهمونههايجدوا

الوسط!فىفففميابسه:يدهعندهمنكمواحداىفاجابهم:وقال،نبلهمعدملمه

السبثفىيحلهلسالهمئمحنرةفىوقعفإذاواحدخروف:يابسةيدهالذىللرجل

بهخليصالشرفعللمالخيرفعل؟وينتشلهيمسكهافلاسبت،يومفقام،الوسطفىوقففم

اوفمالها؟فظلواصامئين.نفسهنافضلالإسمانهوفكمفق!لهم6هناكووفف

الخيرفعليحلإؤن!الخروفسؤالأ:اسالكم:يسوع

)بسبثيومفعلالسبتقىابحل

لهشر؟ديلى!خير

اوندمتخليص

إهد!اأ

الأولى،الثلاثةالأناجيلفىالذابلهاليدصاحبالرجليلقصةالثلاثالرواياتا!

الأدبيةالعئثةإلىيشيرأمروذلكبعيد،حدإلىا!أخرىمنهاواحدةكلتماير

مثالفى،السلمعللهعيسى،إلىيلجأملىفإنذلكإلىوبالإضافةبينها.المطلوبه

أنمنالرغموعلى12(،-11:ا2متى)السبتيومالحفرةفىيقعالتىالغنم

هذهيمايلماهناكفإن،القصةلنفسرواييهمأفىلوقاأومتىمعيتمأي!لاهذا

)013(.15(:ا4لوقا)لوفاإنجيلمنآخرموضعفىالقصة
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منفإنه،مستقيمةغيرمتفاوتةمئىفىيتدوالقصةهذهأنمنالرغموعلى

وهناك،السبتبيومالخاصةاليهوديةالقواعدخلفيةئرىأنالقصةهذهفىالممكن

نحووعلى،التاريخيةالرؤيةزاويةمنالقصةهذهفىيزىاللىالصعوباتبعض

فىيحلهلجدلى:8نحوعلىيشأل،السلامعليه،فعيسى،مرقصإنجيلفىخاص

نأيمكنلاهذاأنوواضحقئلها؟ه،أونفسيخليصالشر؟فعلامالخيرفعلالسب

فىليسثالرجلحباةأنبسبب،اليابسةاليدصاحبالرجللشفاءكافيأمبررأيكون

عليه،عيسىلجوءعنروايئهفإنمخيالف،نحوعلىيفكرمتىأنويظهرخطر.

12(،الاية)الغنممنقيمةاكثرالانسانأنإلىوإشاريه،الغنممثالإلى،السالم

للغنميفعلفماوبالتالى،الغنممنقيمهاكثرالأنسانهنا:ذلكمنمنطقيأيبدووما

أيضأ،للإنسانذلكفإن،السبتييرمفىيتقذالغنمكانتوإذا،للإنسانمنهأكثريفعل

آية)"السبتيومللخيرفعليحلإذن"مئى:فى،السلامعليه،عيسىويشتمر

.)131()12

يدعلىاليابسةاليدصأحبالرجلشفاءاقالنتلجة:هذهفىضاوالمشكلة

يكونربماالغنمومثال،السالفةالحجةمنينتجأنيمكنلا،السلامعليه،عيسى

عاجل،غيرموقففىلعملمبررأيكونلاولكنه،الأنسانحياةعلىللحفاظمبررأ

الحجهمنيأيىأنيمكنلاا-2الايةفى-متىخايغةفإنأييسأوبالتالى

باعتبارها،السبيومالمرضىشفاءأيحل:فألعبارة،11012الآيتينفىالموجودة

وهذا،جدليةحجةتكونأنيمكنخطر،فىحيايهلإنسانالمساعدهلفعليبريرأ

جاءفدذ!لكيكونربماالقسمبنهذبنمعمئىروابةفىالايحسالخطهوالاقتراح

الئراث)132(.منمخيالفتينطبمتينمن

منيتارينمعأوضعددأنهإلىفحسبتشيرمتىروايةأنالواضحفمنوهنا

فاحدهذه،المصدريننظريةتوضحالأخريينالانجيلينإلىوالنظرة،الترانش

http://kotob.has.it



يومالخيرفعلعنإشارةفيهايوجد،للقصةروايةعلىيحتوىالئىملىمصادر

ناإذ؟مرقصحالةفىبأللاكلدموجودوهذا،جدليةهناالحجةنكونوربما،السبت

لملى.مصدرأباعتبارهبناؤهأعيدمامعجدأ،بعيدحدإلىتتوافقمرفصرواية

مصدر،منىأنأساسعلىالحفيفى،المرقصىالتماي!منيمنعماهناكولبس

لومرض،نحوعلىئوضحأنيمكنوهرقص،متىببنالاختلاطاثكلفإنوبالذعل

،ه3:مرقصملاحظةيحذفمتىقإنالمثالسبيلوعلىمردص.يسئخدممتىأن

لائهخصالتوقيرإلىيعودانيمكنأمروهذا،السلامعلبه،عيسىغضبحول

الاختلافاثوبعض،إليهالغضبنسبةيجنبفىوالرغبة،السلامعليه،عيسى

فىمرقصوجهةعلىالتعرفخلرمنبسهولةهنايزضحأنيمكناللفظية

علىلعلمدمر!صأنقىييمد!أيضأهناللاعتمادالعكسىوالخط.اللغةاستخدام

rr(.1ميى)لمصادرالدقيىالترتيبمزقصبهايعيدالتىالكيفيةفىمئى

المفرداتأحدهى12(-11:ا2ملى)الحفرةفىالخروفعنمنىوأ!وال

المولهذايماثلماأيضأوهناكمرفص،إلىيتسبانيمكنولاهتى،فىالموجودة

،المشتركالمصدرمسألةافتراحفىبالذعلكافأمروهوه(:41لوقالوقا)قى

علىاعتمداقدكليهماأنأولهمصدرأبأعتبارهالآخراستخثمقدا!اناجيلهذهفأحد

ميى،علىاعتمدفدلوفاأنالمرججمنقليسالحالةهذهوقىماثمترك،مصدر

نأهناالواضحومنبعيد،حدإلىأصليةيقونأنالمرجحمنلوقاروايةأنبسبب

النصى.النقدإلىبحاجةالثذاعهذا

الآقوال،لهذهمشتركمصدرعلىيعتمدانولوفامتىأنالواضحقمنوبالجطة

اعتمدقدمتىأنيلاحظوهنأالأصلى،الشكلإلىالأفربالشكلهذاحفظلوقاوأن

متىعليهاعئمدالذىالمشئركالمصدرفلكوالأخرمرفص،احدهمامصدرينعلى

استخدماولوقامتىيئمأولأ،مرفص:المصدريننظريةبالدتةيعنىماوهذاولوفا،
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13(ء*)ث5*باسمبعرفمشتركامصدرأ

السم.علبهعبسى،-نعمبد2

22-2:ا3لوقأ911-ا:مرفصا-3317:هئى

جمدمأالشعبتعمدولماهنيسوعجاءالأياملككفىهنيسوعجاءيم

يسوعئعمدوئعمدالجلبلبمنطئةالناصرةنهرالىالجلبلهنطئة

يوح!نايدعلىالأردننهرفىالىوفصد،الأردن

بده،علىليئسديوحنا

دملأدعهلخذدوحظلكق

ق/المحمابملميألألتر

و7ءليك،على/لعمد

يسوعولكنظيىبى.

الآنلممحاجابه:

نابنايليقفهكذابنلك،

لفئحثيصلىكانوإذراىالماء،هنصطوحالماسمحسندنذبر.كلنع

الروحعلدهالسماء،وهبطوالروحألفئحث،قدالسماواثله.فلمائعمديسوع

مثلجسميةهينةالقدم!ممخذأحماهه،كأنهعليههابطأالفدسفىالماءهنصعد

هنصوثلطلقوحماهه،لئول:السماواثهنصو!وإذاالسم!ا!وفيا،الحال

ابنىلد!يفول:السماءكلسررثبك،الحبيباينىألثوراىلهلفتحتلد

سروركلسررثبكالحبيبسرورونازلأهابطأاللةروح

وإذاحملا4،كانهعلبه

السمداثمأصوت

ابنىهوهذا:بنول

بهالذىالعبيب،

سروركلسررت

علله،عيسىيعميدلقصةالثلاثةالرواياياهذهبينالمقارنةخلرمنهناوواضح
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الخطوطوتشير،المتشابهةالأول!الثلاثةالأناجيلبلنايقاقاثهناكان،السلام

الخطوطأنكمااكلأولى.الثلائةالأناجيلبينالماثمتركهالايفاقاتإلىهناالصغيرة

ولا،مرقصعنفيهاينحرفانوالتىلوقأ،أومتىفىالمادهيالكإلىيائميرالمائلة

يخيالفانأنهماإلىيائميرولكنها،متفقانولوفامتىأنإلىالمانلةالخطوطهذهيمشير

المرفصلةالمادةجمرفىولولمحامنىبينالايئاقاتهذهفا+نوبالجملةمرفص،عن

البحث.هذافىفبلمنإليهاالأشارةيمثالئى5""قضيةإلىتاثمير

عنيكشف،السلامعلبه،عيسىيعميدعنالئلاثالرواياتلهذهالسريعوالتحليل

عليهعصى،يعميد:الكتابيينمباشرايحسالإلىياثميرالأيقاقمنخارجيةمناطق

ادثهروحمتىفى)والروحمفتوحة،السماواث(لوقاوفى)والسموات،السلام

علىجسميه(هيئةفىلوقاوفى)الحمامةمينلينزل(القدسالروحلوقاوفىيعالى،

الابنبانه،السلامعليه،عيسىينادىالسماءمنوصوث،السالمعليه،عيسى

به.ئعالىالثهسرالذىالحببب

بعضوفىالعموميا!،فىعامايقاقبينهاالرواياتهذهأنهناالواضحوهن

سبيلفعلىالاختلافا!6منعديدةأنواععلىيحتوىفإنهاأيضأ،المحددةالتفاصيل

أصلانهااساسعلىمرقصناصرةعلىفلكهنضلأالجليلإلىمنىياثميرالمث!

ىألديهليسلوقاانالملاحظفمنبالرحلةيتصلوفيما.السلامعليه،عيسى

يالدمولاالسلا3،عليهعبسى،فيهعمدالذىالمكانجغرافيةإلىمحددةإشاراث

فىكانيوحنافا،نلوقاإنجيللنظامووفقأ)،السلامعليهعيسى،يعميدعنإشارة

فلكإلىأضف002-(،ا-39:لوقا.السلامعليه،عيسىنعمبدوفثإلىقبلاالسجن

لهذاالعقلىالئبريرهعالسلغ،علبهعبسى،نعمبدفىبوحنانحفظيصفمنىفإن

بهذاخاصأمروهوالئعمدد،بعدالسلا3،عليهعيشى،صلاةعلىيؤكدولوقا،الفعل

الحبيب،ابنىهوهذاالصوث:ذلكإلىيشيرفحسبمنىفإنوأخيرأ،الانجيل
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النحوعلىالحبيبابنىأنت:مباشرة،السلامعليه،عيسىمخاطبةعليهمفضلأ

13(.ولوقا)مرفصلدىالموجود

المصدرى،النقدعملفىوالاختلافاثاليشابهاثوظيفةإلىالإشارا!وبعض

هنا:ملثمةكانتربما

الثلاطةالأناجيلرواياثكلبينالمشتركةالايفافاثمجالاتأنالواضجمنا-

أنأنهبمعنىآخر،علىعملاعتماديحديدفىمساعدهأىيفدملاالمتشابهه،الأولى

اخرهنينسخهاانيمكن،مؤلفلأىملمايلةشهاداثعلىيحئوىالثلاطةالأناجيل

التحليللعملمهمةيصبحالاختلافنالاطفإنويانيأ،.روايتينفىيتقىأو

علىالمصادرأحدأوليةلفحصفرصةئقدمفحسبوحدهاأنهابسببالمصدرى؟

)136(.الآخر

الثلاثةالاناجيلهذهفىالموجودةالمادةمن!اجزاءالموجزةالدراسةهذهإن2-

مجمله.فىالإنجيلىالتراثدراسةفىيتاولهايمكنالتىللالضايامثالايقدم،الأولى

فىأساسيألغزأيمثل،المادةنفسفىوالاخيلافاتالتشابهاتهذهحضوراقفأولأ،

فىلهاالمتزامنالظهورشرحعلىوالقدرهالآولى،الثلاثةالأناجيلهذهمسألهبحث

فىنظريهلأىلاذعأمذافايكون،الثلاثةالأناجيللهذهالإنجيلىللتراثطبقةكل

حيثالرواياتهذهفىوثانيأ،.الآخربالبعضبعضهاالأناجيللهذهالداخليهالعلاقة

الآخر.عنمنهماواحدكلينحرفكذلكفإنهمردص،عنلوقاأومتىفيهالنحرف

ولكنالسم،عليه،عيسىيعميدفىيوحناحماسةإلىميىيشيرالمثالسبيلفعلى

بتبعه.لالولمحا

ولكن،السلامعليه،عيسىصلاةإلىبشيرماإلىشهادتهفىلوقااشارولقد

إلىويشيرالاخر،مناحدهماأخذلوقاولامتىلاانهإلىيشبروهذا.سبعهلممتى

انويالثأ،.مر!صعلىالماثميتركالتعويلفىاساسهاولوقامتىايفاقاتأنإمكانية
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ئعكس،مرقصمنالانتقالاتهذهأنإلىباث!يرلوفاوإنجيلمتىإنجيلمسح

التوجيهلفهمانتقالنقطةيكونالانحرافاتهذهومل!،فرديةوتوجهاتاهتمامات

)137(.اللاهويى

المسيانية.يوحنادعوه3-

ا-3518:لوقا78-:اممر1ا-2ا3:هتى

هنتظرينالشصكانوبذا

عنلنسهميسلأللونوالجمع

يوحنااجاب؟المسيحهوهليوحنا:

بالماء،اعدكمأياتيلأ:الجميعفانلأ:يعطوكانلأجلبالماءاعمدكملط

منمنى،فدرهومنسيفمىولكنافدرهوهنىيهطسيغىبعدىالآتىولكنه!ئوبة

هوحذأول،ردطلحلاناستحقلااناستحقلامنهنى،لاوحذاءهمنى،فلرهو

وبالنل.،!قدسبالروحسيعمدكمحذدمه.ربطلأجلألحنىهو،احملانلمئحق

يمدرهلينفىبيدهالمذرىيحملفهواهابالماء،عدتكمأيا،القدسبالروحسيعمدكم

لابنارفيحرفه!تبنويطتماهأهيعمدكمفسوفهوالمذرىيحملفهووبالنار،

ويطهمالشصيبشروكانثطفا..!قدسبالروحتماهأ:بيدرهوسينتىييده،

.كثيرةلخرىبلشياء!مخرن،إلىفمحهفمجمع

لابنارفيحرقهالتيهنولط

ئطثأ.

التىالميسيةهبوحنابدعوةههتمالتراثانمنالرغمعلىأنههنابلاحظومما

مادةعلىيطمتوليانولوفأملىأنعلىلليلأهنافإنافلاثة،اكلاناجيلكلقىيظهر

هذهتحليلخصمنيظهرسوفهاوهو،الثانىالإنجيلغبرأخرىوثيقهمن

الثئث.الروايات

منهماواحدكلينحرفانفإنهمأ،مرقصعنولوفامتىينتقلعندماأنهلوحظللد
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ربماولوفامئىأنكبفوهومهمأ،مثالأيقدمهناالمعتبرةوالمادةالآخر،عن

الحالاتبعضوفىالآخر،معمنهماواحدكليتفدانولكنهما،مرقصعنيخللفان

:3ولوقاأ،7-.3:متىفىهذانجدمردص،فئيظهرلاةماديضيفكليهمافإن

يراثهناك،المثالهذافىالحالهوكما،الأخرىالحالاتبعضوفى7-9.

هذهعلىوالدليلمخيلفة،أشكالفىيحفظانهببدوفيماولوقامتىولكنماث!مترلط،

التالية:ا!اشكالفىيرىأنيمكنالحقلقه

بقوليبدأمنهمأكلأأنبمعنى،مختلفنظامفىمأدةيحفظانولوقامتىإنا-

الذىالأقوىنبوهبموضوعهذاويتبع3،16:ولوقأ3،11:متىالتعمبد:عن

للمشهد،مدخلأييدمولوقا،معكوسنظامفىاللراثهذامرفصويحفظ،يأتىسوف

متى،التوبةإلىييرحنادعوهعنبروايتهمباشرةهذايلحقمتىولكن3،15:لوقا

:37-01.

علىيحتويانفإنهما،مرقصعنأبعدنحوعلىينلقلقعندماولوقامتىإن2-

فىاتفاقهناكيكونوهنا17(،3:ولوقا3،12:مثى)مشتركهإضافية،إأقوا

يحفظانأنهمامنالرغمعلىفحلىوأخيرأوالمفردا!،الكلماتونظام،التفاصيل

وبالنار)138(.:يضيفانفإنهما،الالدسالروحإلىمرقصإشارة

كبرىلاهوييةماثطلاثيتشافلا،الاعتباراتهذهضوءفىفإنهحالأيةوعلى

اليرييبفىمردص،ضدولوفامئىايفاقاتمنيبدوفيماألانحزافارر،هذهعن

منكلففىوبالجملة)913(.بصعوبةعرضيةبانهاالقوليمكنوالتى،والمحتويات

-37:متى)الأناجيللهذهأكبرأقسامفىأساسىعنصرالتراثهذاولوقا،متى

)التراثبهذايزيتظانفحسبآيتينعلىمرقصويحتوىا(،7A-3:ولوقأ،12

نأيجب،أساسىمبدأفهنألطالموضحةالأجزاءلهذهووفقأ(.7A-:أمرقص

منهماواحدكليئفقانولكنهمامرفص،عنولودامتىيخيلفعندمايقرييبأ:يضاف
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1(.).ة"(وهو)إضافى،مضدرعلىاعتمادهمامنينشأالايقاقهذاالآخر،مع

فرضيهغاحسرلبقن!إضافىدعمإلىيتثميراللطبيماتهذهفإدتوبالجملة

الئلائسةالأناجيلبينالاختلافاتكلليسبأنهالفوليجبفإنهكذلك،المصدرلن

دقة،أقلالاخئلافاتهذهيكونالحالاتبعضففى،بسهولةيؤضيحهايمكنالآولى،

الكليةوالبنيه،والشكل،بالأسلوببئصلفيما،الدليلنوعإلىكذ!لكبالإضافه

يؤخذالئىالائمهادةفا!هناومنالاعدبار،فىئؤخذانيجبأمورهذهكل.للاجيل

،المادةيؤاجهالئىالكبرىالمائ!مكلهضوءفىئتيمأنيجب،المعزولةالرسالةمن

كلى)141(.نحوعلى

.المعمدانورحنادصة!ا-

يائميرهمالوقا،وإنجيلمتىإنجيلبينكبيرلفظىيائمابهيوجدالنموذجهذاوفى

يكونأنبمكنلاالمصدرهذاولكنمشئركأ،مصدزأاسلتخدمقدكللهماأنإلى

فله.يؤجدلاالأقسامهذهلأنهرفص؟

A_:vول01-37:هئى rU

!مهخرموامن!للجموعيفولكانففدبفونالفريسيينمنكثيريوحناراىولما

أسنركمهنكاعىدرويايده:عىليتصلواهناكاعىلوكيالهم:فالليعصلوا،!يه

ككىثمطرأنثممرواا+تى؟النضبمنلتهر!واثمرأفثمرواانةتى؟الضبهنلئهربوا!ذركم

دنا:لنسكمفىتقودونتمثنواولا،بالتوبةلنا:دثلينلشمكمئطلواولابالئوبة،يل!

يطلعأنتالرا!لىلي!للن!لىلأإليراهيم!عاننالرايةان:لكم!لن!يىنبأ!ببرابم

!ناس!وهالايراهم.د*أ!حطةتهمنالنأه!انوهالابراطم.دكأالحجارةهذههن

لاشعرةنكلالثم!ر،لهملعىوضتند
يممر?لاشعرةفكل!اثمجر،!ملمحىالئتقد

!ر.لىونطرحنفطعثيدائمرايتمر!نر.فىونطرحنطعثيدأ

فىموجودغيرهذاولكنولوقا،ميىبينالتائمابهيلحظالسابىالنموذجهذاومن

بالإضافةماث!ئرك،عاممصدرلديهماانإلىيشيرالذىالأمروهومردص،إنجيل
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بالرمزقبلمنإليهاشيرالذىوهوله،وجودلافرضوهوهركص،إنجللإلى

1(.ث*")2

خماهى.تعقيبا-ا

فىالمنهجهذافيمةماوهوهنه،بدلاسؤاليظهرالختامىالتعقيبهذاوفى

المشكلاتبنلكينضلحلولمنبندمهانلهبمكنالذىوهاالجثبد،العهدنفسبر

التساؤلاثمنكثيرعنالاجابةفىالمنهجهذانجحوهل،النصهذايطرحهااليى

الأولىالئئثةبالأناجبليتعلقفيماالمصالرهائمكلةعنالحديثحوليدورالتى

المتاثمابهة؟

حقلأباعتبارهالمصدرى،النقدإلىالماضىفىالغربيوناكاثيميوننظرلقد

وسفراطأناجل!لالجثيد:العهدفىالتاريخيةللأسذارأساسيةبصفةملائصأعلميأ

يأسيسحكلىالقدرةإلىييظرونالدارسوقكانعث!رالتاسعالقرنوفى.الأعمال

السلام،عليههعيسىبحياةالمتعلقةالحقائىيالكخاصنحووعلى،التاريخحقانق

أساسيةبصفةالأناجيلإلىنظركما،هائليثولوجىوجودأنهاأساسعلى

المتعلد4المعلوماتكشفأجلفمنهناومن،تصفهالذىللتاريخمصادرباعتبارها

اطأناجلل،هذهبينمنإنجبلاقدميحديدمنبدلاكانالسر،عليه،عيسىبحياة

أوليةكانتوإذا.فرعيهيانويةمكانةلهالأناجيلهذهمنإنجيلاىيحديدكذلك

الحالة،هذهفى،بصبحأنهكماهالأنأجيلأقدميصبحهنامرقصفإن،مقبولةمرقص

فرعيينمصدرينيصبحانولوقأمتىفإنوبالملرللمعلوماث،الأساسىالمصدر

إلىبنظر،الأولىالئلاطةالأناجيلفىالمتمالالةالمواددريسةففىوبالتالىيانويين،

عليهعيم!ى،حباهعنالمعلوماتلكاثمفالأولىاطأساسىالمصدرلنهعلىمرقص

)43!(.!سلام

إلىالنتبجةهذهدفعفىالتنكيرهنينلجآخر،سؤيلإلىتائميرالننيجةهذهولكن
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وإنجيلمتىإنجيلمنأقدممردصإنجيلأنبسببهللها؟مدىأفصىفىالتفكير

بل،الأخريينالإنجيللينمنفحسبمويؤقيةأكثريكونلامرقصإنجللفإنلوقا،

منالكمالكلمةتعنبهمابكلوكمالأيغاملهأكثرنحوعلىموثوقأيضأيكون

ايشم،عليه،عيسىلحياةدقيدأنقلاباعتبارههنامرقصإنجيليؤخذوربما،معنى

ونبوته؟

مرقصإنجيلبانالقولأنالجديب،للعهدالدارسونبقرركماهنا،الحقيقةاق

التامةبالمويؤفيةييمتعأنهبالضرورةيعنىلاولوفا،متىمنيفةأكثريكونربما

الجديد.العهدفىالتاريخيةبالأسفاربتصلفيماأيضأذلكمل!والأمرالكامله،

ولوفامتىخلف5"8المصدروجودعنيدافعونالذينالباحثينمنالعديدوهنك

ومحاكمته،،السلامعلله،عيسىمحنةعنلوكالروايةكثيرأالأقدمالتراثلوجود

منالكثلرفإنذلكومع.الأعمالسفرلرواياتالمصادربعضوجودإلىبالإضافه

بكل،التاريخيةالمويوقلةإلىيشبرماغالبأ،الأقدمالمصادرانعزالانيطنونالناس

المصدر)144(.بمسألةيتصلفيماالكاملة،لهذهالكاملةالتامهالمعانى

نلايجوصففىاستخدمالذىاللفاؤلأنواضحأالآنأضحىفقدحالأيهوعلى

قدمهالذلىالعملذلكإلىالعودهخلسفمن،موضعهغيرفىكانالمصدرى،النقد

نقلأبالضرورةليسمرثصإنجيلأننجد،مرقصفىالمسلانىالسرعنوربدى

ملرالثلولوجيةدوافعهفحسبلهمرقصإنجللاق:السلمعليهعلسى،لحياةدقيدا

للنهاجيلالمألوفالتاريخكانإذاأنهذلكإلىأضف.الأخرىالأناجيلمنغلره

العامأوايلفىأوالميالدبعد65إلىيعودمرقصلإنجيلاللأريخفإنمقبولا،

بعدالتسعينأوالثمانينإلىيعودياريخهمافإنولوقامتىاماالميلاد،بعدالسبعين

بعدثمانينمنالعودةمنالمؤرخبنيمكنالمصدرىالنقدفإنهناومنالمبلاد.

ذلكمنأقدمإلىبالضرورةليسالميلاد،.ولكنبعدسبعلنأوستبنإلىالميلاط
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الا*هويتةرؤيتهلهالأناجيلفى5""نراثأنالانواضحأاصبحايضأاللاريخ.

دون،السلامعليهعلسى،إلىوالعودة5""هنالتفزيمكنلاوبالتالى،المميزة

14(.)المسالةهذهئتاولفىكبيرحذر

بلوقا،الخاصهالمادةخلفيقعالذى"كأ"المسئدقلالتراثفإنأيضأوبالمل!

مقبولنحوعلىيشيرربما،السلمعليهالمسيجالامروايةفىالمئالسبيلوعلى

التراثهذاانضمانعلىدليلأليسهذالكن،التراثهذامنمبكرةمرحلةإلى

)146(.الكلمةلهذهوالكاملةاليامةالمعانىبكلمويؤقبةأكئرلذلكنتيجة

يقدمأنلهيمكنلا،الماضىفىللبحثبالنسبةالمصدرىالنقدفا.نالجملةوعلى

النقدأنهذايعنىلاولكن،التراثأقساممنواحدلقسمتأريخيةموثوقيةأى

يؤخذالمصدرىالنددفنتأئج،المسالةهذهفىبهيايمهمشئلديهليسالمصدرى

المصدرى،النالدبعملفعندماذلكوهعهللتراثالأفدمهوشكلأىيقريرفىبالفعل

والأحداثالمصدريهالمادةبينالفجوةهذهلتجسيربهالقياممنبدلاشيئأهناكفإن

ذايها)147(.الفعلية

المصدرىالنقدكيمةانالجديد،للعهدالحديثهالغربيةالدراساتفىالمرجحومن

ينيرأنيحاولالذىالتنقيحى،النمدفىبهيسمأنيمكنلماأوليةأساسيةيؤضع

فيهيفترضوذلكواهتمامايه،مصادرهبهااستخدمالتىوالطريفة،المؤلفأفكار

المؤلفبهأيتنىالتىالسبليحديداجلهناستخثمها،الئىالمصادرتحددأنأصلأ

11روماإلىالرسالةففىالمئالسبيلوعلىفيها.غيرأومصادره 26 - 25 : r

الماضى،فىحديفالتىالخطاياعنالإلهى،بإمهالهيغاضىإذادثهبريظهرالذى

الإيمانلهمنيبرروأنهبارأنهفيتببنالحاضر:الزمنفىبرهأيضأويطهر

هنأ،أقدمهصدرأاستخدمقدبولسبانالقوليدبلونالذينواكاديميونبيمموع".

بسبب؟الشخصهذابرردديعالىايلهواق،الايمانإلىالإشارةاقأيضأيقولون
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ماشيئاويمولونا!أقدم،الشكلإلىبولسيةإضافايتإنها،السلامعليه،بعيسىالإيمان

t(.1هنا)8للتراثاستخدامهفىبولساهتماماياعن

مباشرغيربطريق،كبرىأهميةلهاالمصدرىالنقددراسا!فإنحالأيهوعلى

السرديةالرواياثوراءإلىالوصولمحاولةففى،المستوياتمنالعديدعلى

ىاوفىالمصدرى،للنقدكامليفسيرمنهنافلابد،الموصوفةالتاريخيةللالحدايش

الاسئنارةأجلمنللكايبالفردىالفكرعنالبحثمنبدفل!معاصر،ينقلحىنفد

فإنالزاويةهذهومنمؤيزة،يكونأنيمكنالمصدرىالنقدنئائجفإنوهنابه،

الجديب)914(.للعهدالمعاصرةالدراسةلتناولالكبيرالأساسياثمكلالمصدرىالنقد

ايأناجيلبمسألةيتصلفيما6المصدرىالنقديالدمهاالتىالنتائجأهممنولعل

باعتباره،واسعنحوعلىعليهيعتمدانولوقاوميى،إنجيلأقدممردصأن،المسجلة

ياريخهابانيحدسوالتى"()يشمىضقودةؤيثد4علىيعتمدانكمالهمأ،مصدرأ

بينالمقارنةويمكن،للدراسةيعزلأنيمكن5()ومادة.الفترةنفسإلىيعود

المصدرينهذينأنحقيقةمنيتضحالمقارنةهذهوأهميه5(.و)مرقصإنجيل

مخيلفتينولدائريتنالشرقيه(5()،الغربيةمرقص)جغرافيتينبمنطقيينيريتطان

يعودالتىالإنجيلقصةأولىنحوعلىيقدم،معروفهوكمافمرقص،الكنيسةفى

السالم،عليه،المسيحأقواليرايشيتضمن"(و)الكاريجما()الأوليةالدعوةإلى

دفعثخمسةأسبابأهناككاتفقدحالأيةوعلى،الكنيسةتعليمفىجسدالذى

مرقص.إنجيلباوليةالقولدبولإلىالمعاصرينالغربيينالدارسينمنالكثير

بينيقايلنقاطهناكفإن"()والمصدرمرقصبينبالعالد4ييضلوفيما

منكلبهيريبطالذىالزمنمنبكثيرأقدميرانشإلىمعايعودانفهماالايثبن،

عنبوضسوحيكشفالمادةلهذهاليقظهالدراسهفإنالحقيقةوفى"(.و)مرقص

،الحدسبوساطة"(و)مرقصعندالموثقالياريخفمن،معتبرةالاتصالمننقاط
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ال!لام،عليهالمسيحنبوةلشخصلةنسبيأوكاهلةواضحهصورةيرسمأنيمكن

إلىملأخرأيكونالذى،المثالسبيلعلى،الدليلذلكعلىيزيكزالصورةوهذه

فىيلطورأنللتراثالمطلوبالوقتسمحأنبعدوذلك،الأولالقرنأربعينيا!

لمرقصالأخرىالموادقيمةلتفييمكمعياراستخدموربما5(،)ومرقص:ايجاهين

هذااستخدامخصومن،الانجيللدانونالأخرىالأجزاءإليإضافة"(،)و

هو،الأولىالثلاثةا!اناجيليتدمهالذىالعامالانطباعأنواضحأأضحىالمعياو

سمته.منيغلرانلهايمكنلاايساعاتمع،المركزىاليمليدمعالانسجام

نايمكنوالتى،المناهجهذهطريقعنإلبهاالوصوليمكنمهمةنتايجوهناك

التالى:النحوعلىيوجز

والثالث.الآولالأنجيلينياللففىاستخدمقدالثانىالانجللاقا-

نحو(على")الوبأدواليأليفإلىيميدوالثالثايأولالإنجيلوخلفية2-

لهذهالمحرروناسئخدمهاملوسطة،مرحلةخلرمنمرورهابعدأومباشر،

المتأخره.الأناجيل

الأقلعلىمرفصإلىإضافة،استخدمقدالثمالثالانجيلمحررإن3-

رؤيته.إلىبالنسبةإليهالتوصليمكنايقاقدونولكنمكتوبأ،يالثأمصدرأ

الثانىالإنجيليحللأنتحاولالتىالمعاصرهالمحاولاتبعضهناكواق4-

كونهامنأكثرياريفيةاعلتباراثعلىأساسيةبصفةيزيكزاكثر،أوويثالتينإلى

الغربىالدرسفىيامنحوعلىأخلرأعليهاركزواللى6خالصةادبيهمناهج

الحديث.
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