
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:

فهههههطو اههمههوةههي  اههلههىههصهه  فهه  الهه   عههلههى  

النص اني  أعد تهي ان كهاهي" ناهنهيبه ة بهيهن ا سهالم 
والنص اني ن والا  اناهت بإسالم كل علميء النصيرى 

المنيب ةن وهطا بفضل اهلل أوال ثم بفضل المنيبه ةهن 
المسلمين وعلى رأسهم العالا  احمد جميل غهيزي 

 رحمه اهلل.

 نقد إنجيل مرقس )أول أناجيل النصارى(

م( : ن فه   135ةهوهول بهيبهيهيس يحهواله  عهيم  -1
الواقع أن ا قس الطي كين ت جميني لبم س قد كاب 
بيلودر الكيف  ان الدق  الا  سمحت بهي ذاك ته اهي 

قيل عن أعهمهيل ةسهوأ وأقهوالهه ولهكهن  ون اه اعهية 
 للنظيم .

يونالحظ أن ا قس هطا ههو كهيتهب أقهدم اينهيجهيهل 

 الطي اعامد عليه كل ان ااى ولوقي ( .

ولود حدث ذله  ين اه قهس لهم ةهكهن قهد  

سمع ةسوأ وال كين تيبهعهي صهىهصهيهي لهه ف لهكهنهه فه  
ا حل  ااأخ ة كمي قلت أني ي بيبييس ( اهن قهبهل قهد 

 تبع بم س ن .

وةههاههفههو اههع قههول بههيبههيههيس هههطا اههي اقههاههبههسههه  
أة نيوس ف  قوله : ن بعد او  بهمه س وةهولهس فهإن 

ا قس تلميط بم س وت جهمهينهه سهلهم  لهيهنهي كهاهيبه  اهي 
 .( 1يص ح به بم س ن 

ن لم ةوجد أحد بهطا االسهم ي اه قهس ( عه    -2

أنه كين على صل  وثيو  وعالق  خهيصه  ي بهيهسهوأ ( 
أو كينت له صه ة خيصه  فه  الهكهنهيهسه  ايولهى . . 

وان غي  المؤكد صح  الوول الهمهأثهور الهطي ةهحهد  
ا قس كيتب ا نجيل بأنه ةوحني ا قس المطكور فه  

أو أنهه اه قهس  -25ف  12:    12يأعمهيل اله سهل 

أو أنهه  13:    5المطكور ف  رسيل  بم س ايولى ف 
:   4ا قس المطكور فه  رسهي هل بهولهس : كهولهوسه  

 ( .24ف فليمون  11:  4( تيموثيوس 2ف ي 11

لههوههد كههين اههن عههي ة الههكههنههيههسهه  ايولههى أن  

تفا ض أن جميع ايحداث الهاه  ته تهبهم بهيسهم فه   
ور  ذك و ف  العهد الجدةد  نمي ت جع جميهعهههي  لهى 
صىص واحد له هطا االسمف ولكن عنداي ناطكه  أن 

اسم ا قس كين أكث  ايسميء الالتيهنهيه  صهيهوعهي فه  
ا اب اطورة  اله واهينهيه  فهعهنهد هط نهاهحهوهو اهن اهوهدار 

 .( 2يالش  ف  تحدةد الشىصي  ف  هطو الحيل  

وبيلنسب  لايرةه  كهاهيبه  ههطا ا نهجهيهل : ن فهإنهه  -3
-65غيلبي اي ةحد  ف  الجزء الهمهبهكه  اهن الهفهاه ة 

م . .  66م ف أو عهيم  65م ف وغيلبي ف  عيم  67
وةعاهوهد كهثهيه  اهن الهعهلهمهيء أن اهي كهاهبهه اه قهس فه  

 م ن . 71( قد سم  بعد عيم 13يا صحيح 



علميء المسيحيه   نهه قهد ن زحهفهت ته هيهيه ا  تهعهطر 
اجانيبهي ف وههطو حهدثهت بهوهصهد أو بهدون قصهد . 

أي الهنهسه  الهاه   -الهمهىهمهوطهي  اهاهي وان بهيهن 
 نهجهيهل اه قهس والهاه  عهيصهت  لهى  -عملت بيلهيهد

 ن . نجد أي نسىاين تافوين تمياياآلن فإنني ال 

كطل  ان اشيكل  نجيل ا قس خيتم  ههطا  
يالهاه   21 لهى  9ا نجيل ف ذل  أن ايعهدا  اهن 

تاحدث عن بهور المسيح و عوته الاالايط لاهبهشهيه  
العهيلهم بهي نهجهيهل( ههطو تهعهاهبه   لهحهيقهيه  ف أي أنهههي 

ان السهنهيهن ف فهلهم  111أضيفت فيمي بعد بحوال  

 .( 4يم  181تظه  يول ا ة  ال حوال  سن  

_________ 

 .34،  33( فريدريك جرانت : ص1)

 .33( دنيس نينهام : ص2)

 .42( دنيس نينهام : ص3)

 .11( دنيس نينهام : ص4)

وأاههي عههن اههكههين الههكههاههيبهه  : ن فههإن  نههمههي  
الههمههأثههورا  الههمههسههيههحههيهه  ايولههى ال تسههعههفههنههي . .  ن  

كليمنت السكندري وأورةجين ةووالن رواهي ف بهيهنهمهي 
ةوول آخ ون اص  . وف  غيي" أي تهحهدةهد واضهح 

تمدني به هطو المأثورا  لمع ف  اكين الهكهاهيبه  فهوهد 
بحث العلميء  اخل ا نجيل نفسهه عهمهي ةهمهكهن أن 
ةمدني به ف وعلى هطا ايسيس ط حت بعض ايايكن 

الموا ح  اثل أنميكي  ف لكن رواي كينت ه  ايكهثه  
 .( 3يقبوال ن 

وان ذل  ةاضح أن أحدا ال ةع   بيلضبم اهن ههو 

ا قس كيتب ا نجيل ف كطل  فهإن أحهدا ال ةهعه   
 بيلضبم ان أةن جيء هطا ا نجيل .

 مشاكل إنجيل مرقس :

 ن اههن اشههيكههل  نههجههيههل اهه قههس : اخههاههال   

النس  على ا  السنين ف ولود أ ى ذله   لهى قهول 
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