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 شهادة مت 

 أر. يس. سربول بقلم  

ى جزء كبري من انلقد  يف تاريخ ادلراسات الكتابية، شهدنا يف القرنني املاضيني ظهور تيار يُسَّمى "انلقد األىلع" . يتغذى
األىلع ىلع الفكر الشكويك بشأن موثوقية انلصوص الكتابية. وإذ يعارض املسيحيون من ذوي اإليمان القويم الكثري  
من ُحجج أتباع انلقد األىلع، يغفلون يف بعض األحيان عن أفاكر ثمينة يمكن اكتسابها باتلحليل انلقدي للنص.  

 الت يمكن أن تفيدنا كثرًيا يف سعينا للوصول إىل فهم دقيق للكتاب املقدس. فإن ابلعض من هذه اتلحلي

ابُلعد املعروف باسم "نقد املصادر". ومثلما   ومن بني عنارص علم انلقد اذلي يمكن أن يفيدنا بالفعل هو ذلك 
ا األناجيل  بها  ُكتبت  اليت  الكيفية  واستعادة  اكتشاف  انلقد  من  انلوع  هذا  حياول  االسم،  )مت،  يويح  إلزائية 

 ومرقس، ولوقا(. 

ثمة افرتاض اعم بني نقاد املصادر، وهو أن إجنيل مرقس هو أول إجنيل ُكتب. يُرى ذلك بعمل حتليل إلجنيل مت  
وإجنيل لوقا، الذلين دلى لكٍّ منهما حمتويات مشرتكة مع إجنيل مرقس. ويف الوقت نفسه، ثمة حمتويات مشرتكة بني  

ليست موجودة يف إجنيل مرقس. حاول العلماء بعد ذلك تعليل هذه املعلومات املشرتكة بني  إجنيل لوقا وإجنيل مت  
هذين اإلجنيلني، والغائبة عن إجنيل مرقس. والفرضية العملية اليت طرحوها يه أنه ىلع جانب استخدام إجنيل مت  

يستخدمه مرقس. وهذا املصدر    وإجنيل لوقا إلجنيل مرقس مصدًرا ملعلوماتهما، اكن دليهما مصدر ثان مستقل لم
 ". Qاثلاين املستقل يُدَعى ببساطة "املصدر 

م احلرف   ، ومعناها الرصيح هو "املصدر". يعين ذلك  Quelleببساطة ألنه احلرف األول من اللكمة األملانية    Qيُستخدى
املصدر   إ  Qأن  ن قدًرا كبرًيا من هذا  هو مصدر غري معروف نلا، لكنه اكن معروفًا ملت ولوقا، اكتيب اإلجنيلني. 

املزعوم اكن مصدًرا مكتوبًا تشارك    Qاتلحليل تكهُّين وافرتايض. وخيتلف العلماء مًعا حول ما إذا اكن املصدر  
من  إيله  نتوصل  ا  عمى انلظر  وبغض  يد لكيهما.  متناول  تقليد شفيه اكن يف  إنه اكن جمرد  أم  مًعا،  ولوقا  فيه مت 

نا اتلحليل أعاله بفائدة واحدة واضحة:  استنتاجات بشأن الطريقة اليت   قام بها ُكتّاب األناجيل جبمع نصوصهم، يمدُّ
فبفصل املحتويات املوجودة فقط يف إجنيل مت، أو املحتويات املوجودة فقط يف إجنيل لوقا، أو املحتويات املوجودة  

اذلين اكن باملستمعني  تتعلق  أدلة  احلصول ىلع  نلا  يتسىن  مرقس،  إجنيل  معلوماته،   فقط يف  إيلهم  ه  يوجِّ الاكتب 
 وكذلك باملوضواعت الرئيسية إلجنيله.
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ىلع سبيل املثال، عند انلظر إىل إجنيل مت، جند اقتباسات وإشارات إىل نصوٍص من العهد القديم تفوق ما جاء يف 
ه إجنيله يف امل  قام األول إىل مستمعني  أي إجنيل آخر. وهذه احلقيقة وحدها تضيف مصداقية ىلع فكرة أن مت اكن يوجِّ

م يسوع، املسيا اذلي طال انتظاره، نبوات العهد القديم.   من ايلهود، يلبنيِّ هلم كيف تمى

اذلين تمثلت مسئويلتهم  كذلك، نرى يف إجنيل مت إدانة صارمة لرجال ادلين من ايلهود يف تلك الفرتة من اتلاريخ،  
فريسيون يشغلون حزًيا كبرًيا من اإلجنيل، حيث سجل مت دينونة  . فقد اكن الكتبة واليف حماولة القضاء ىلع يسوع 

الويالت اليت نُِطق بها عليهم بسبب ريائهم. وباالرتباط بذلك إىل حدٍّ ما، جند يف إجنيل مت أيًضا معلومات خمتصة 
 بتعايلم يسوع عن اجلحيم أكرث مما جنده يف أي موضع آخر يف األناجيل األربعة. 

لكن، إذا أردنا العثور ىلع موضوع واحد فحسب يبدو أنه هو املوضوع املحوري واألهم إلجنيل مت بأكمله، فهو  
أي اخلرب السار املتعلِّق   -سيكون موضوع ميجء امللكوت. فأواًل، نرى أن اللفظ "إجنيل" يشري إىل إجنيل امللكوت  

عبري "ملكوت السماوات" بداًل من مصطلح "ملكوت  بإعالن ظهور ملكوت اهلل. ويف إجنيل مت، استخدم مت ت
اهلل"، ليس ألنه اكن يتبىنى وجهة نظر خمتلفة عن معىن ملكوت اهلل أو حمتواه، لكنه بدافع مرااعته لقرائه من ايلهود،  

س    اإلطناباستخدم األسلوب الشائع اذلي يسَّمى "اتلورية"، وهو نوع من   هلل.  اهلدف منه هو جتنب ذكر االسم املقدى
بأنه   ووصفوه  الُكتّاب،  بايق  عنه  حتدث  اذلي  عينه  امللكوت  هو  السماوات  فبالنسبة ملت، اكن ملكوت  وباتلايل، 

 ملكوت اهلل. 

عِلن ميجء امللكوت يف بداية  
ُ
ث مت يف اإلجنيل عن اخرتاق امللكوت هلذا العالم، وميجء يسوع يف جتسده. فقد أ حتدى

يل مت أيًضا، يف حديث جبل الزيتون، أشري إىل االكتمال انلهايئ مليجء ذلك  خدمة يسوع العلنية، ويف ختام إجن
د اإلجنيل  امللكوت. وباتلايل، فمنذ الصفحة األوىل إلجنيل مت وحت الصفحة األخرية، نرى أن املوضوع اذلي يوحِّ

 يلهوذا. هو ميجء ملكوت اهلل بظهور امللك نفسه، اذلي هو مسيا إرسائيل، وحتقيق امللكوت املعطى

مت يف أمثاهل،  كذلك، يذخر إجنيل مت باملعلومات اتلفصيلية عن تعايلم يسوع، وال سيما تلك اتلعايلم اليت قُدِّ
واليت لم تكن مدرىجة دائًما يف األناجيل األخرى. وجمدًدا، اكن حمور تركزي أمثال يسوع هو امللكوت، حيث استهل  

ات ...". وإذا أردنا أن نفهم أهمية ظهور يسوع يف ملء الزمان الفتتاح يسوع األمثال بقوهل: "يُشبه ملكوت السماو
 امللكوت، واملعىن الاكمل تلاريخ الفداء، فإننا سرنى حمور الرتكزي هذا ظاهًرا جليًّا يف اإلجنيل حبسب القديس مت. 

 

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

 

ون الوعظ واتلعليم بكنيسة  ؤول عن شؤاملس  اكن املؤسس هليئة خدمات يلجونري، والقس األول د. أر. يس. سربول  
ر اتلنفيذي ملجلة   سانت أندروز بمدينة سانفورد، والية فلوريدا، والرئيس األول للكية الهوت اإلصالح. وهو املحرِّ

( ال يزال ُيبىث يوميًّا عرب مئات  Renewing Your Mindوك. وبرناجمه اإلذايع بعنوان "جددوا أذهانكم" ) تلوبيت
ا ألى القنوات  العالم، ويمكن االستماع إيله أيًضا عرب اإلنرتنت. وقد  ف أكرث من مئة كتاب، منها  إلذاعية حول 

اهلل" كتاب   اهلل " و  ،"قداسة  ابلليغ عن    . " لكنا الهوتيُّون" و  ،"خمتار من  بدفاعه  العالم  اشتهر ىلع مستوى  خلو  وقد 
 الكتاب املقدس من اخلطأ، وحاجة شعب اهلل إىل اثلبات يف قناعة يف لكمته.

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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