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╝ 

اكرين, وكستعني به, وهو ادُعني  احلؿد هلل رب العادني, كحؿده محد الشَّ

 ـــــر الـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

َكة ا  ََشَ

 

 

ولقة  شخاء لؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشكة جمؿوظة ٓباز الدَّ

 

 ُخالصة كتاب:

س الؽتاب هل  يؽػي؟ وحده ادُؼدَّ
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سهل الؽتاب ُمراجعة إنبا رافائقل:  سالؽتاب  حيتّل ]. 23, 22صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية وحده يؽػي؟ ادُؼدَّ  ادُؼدَّ

سفالؽتاب ؼؾقد. , وله كرامة أكثر بني مصادر التَّ ؼؾقدادؽاكة إوىل بني مصادر التَّ  دة ادُؼدَّ فوجوده . ظبارة ظن جتؿقع أشػار ُمتعدِّ

س. يف الؽتاب كؽتاب واحد طاهرة حديثة جاءت كتقجة ٓخساع ضباظة الؽتب دة وكل شػر له ُُمتوى ممقز:  ادُؼدَّ كرى أشػارًا ُمتعدِّ

ظن يسوع  إناجقل التي هي تعبر الؽـقسةكجد وجمؿوظة قصص. كام  ,والػؾسػة ,واحلؽؿة ,وإغاين ,وإصعار ,اريخكجد التّ 

ُشل.  [ادسقح من هو ؟ ما هي تعالقؿه ؟ وماذا فعل ؟ وكجد أجضًا رشائل كتبفا الرُّ

سهل الؽتاب ُمراجعة إنبا رافائقل:  الؽـقسة إرثوذكسقة ]. 23, 22صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية وحده يؽػي؟ ادُؼدَّ

سؼؾقد التَّ تسر يف حقاهتا وفق  ( ملخوذة من Tradition) «تؼؾقد»ؼؾقد ؟ كؾؿة الؽثرون ٓ يستطقعون تعريف ما هو التَّ  , ولؽنَّ ادُؼدَّ

س(, وقد وردت هذه الؽؾؿة كثراً يف الؽتاب Paradosis( التي هي ترمجة لؾؽؾؿة القوكاكقة )Traditioالؽؾؿة الالتقـقة ) )يف  ادُؼدَّ

ما ُيسؾَّم من صخص لشخص كام ( وهذه الؽؾؿة تعـي يف معـاها احلريف 15:  2تس  2, 23:  11كو  1, 2:  11كو  1اهلامش: راجع 

 [خص )أو ادجؿوظة( لشخص آخر )أو دجؿوظة أخرى(.هو ما ُيسؾِّؿه الشَّ « ُيؼؾَّد» ذيء الالمَّ . عتابُ ُتسؾَّم العصا يف شباق التَّ 

سهل الؽتاب ُمراجعة إنبا رافائقل:  ادصادر اخلؿسة ]. 21إىل  14صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية وحده يؽػي؟ ادُؼدَّ

سالؽتاب  -1ؼؾقد ادسقحي: لؾتَّ  كؾؿة يوكاكقة « لقتورجقا»الـ ؼؾقد يف الؽـقسة. : وهي ادصدر الثاين لؾتَّ الؾقتورجقا -2 )...( ادُؼدَّ

فالؾقتورجقا حتؿل يف . ظؿل الؽـقسة حني جتتؿع لتؽون صعب اهلل وتعبد اهلل. لقتورجقا الؽـقسة هي «عبي العامالشَّ  العؿل»معـاها 

ر : خدمات شاظات القوم )السواظي(, أجام إشبوع, أجام إظقاد وادُ ةة العامَّ قَّ ِس ـَ ؾوات الؽَ الصَّ  ؿؾفا كّل جُم  ـاشبات الؽـسقة وإرسا

فادجؿع هو ظبارة ظن اجتامع ؼؾقد هو ادجامع التي ظؼدهتا الؽـقسة. :  ادصدر الثالث من مصادر التَّ ادجامع -3 الؽـسقة. )...(

ة جمامع خالل . )...( وكاكت هُ روا ما هو أمني لتؼؾقد الؽـقسة وما هو لقس كذلكؼرِّ ؾطان يف الؽـقسة لقُ هلمٓء الذي ُأظطوا السُّ  ـاك ظدَّ

قواكني إيامن ت جاءت يف صؽؾني: ؾك ادسائل التي ُضِرَح ول تِ ؾُ وًٓ لؽثر من ادسائل. وُح ؾُ قد أوجدت ُح ويؾة, وحقاة الؽـقسة الطَّ 

(Creedsوقواكني جمامع ) (Canons)  )...(4-  ِّبع لؾتَّ : ادصدر الرّ يسنيالؼد هو حقاة  -وهو مصدر ُمزدوج أجضًا  -ؼؾقد الؽـيس ا

فات»بعض  مّ وتؾك ادجؿوظة تُض ) «أباء»قفم بـ سؿِّ وتعالقم جمؿوظة مـفم الذين كُ , يسنيالؼدِّ  وجد جمؿوظة ُمعقَّـة (. )...( وتُ «إمَّ

قفم من همٓء الؼدِّ  كؼصد صخصًا صفد لتؼؾقد الؽـقسة من خالل تعؾقؿه إليامن « من آباء الؽـقسة»وظـدما كؼول «, أباء»يسني ُكسؿِّ

فاع ظـه بحؽؿته : )...( الػّن الؽـيس -5هلذا التَّعؾقم بلتعاب كثرة أو بتؼديم حقاته كػسفا.  دَ فِ قد َص وغالبًا يؽون  ,الؽـقسة أو الدِّ

ب. إذًا فػي إرثوذكسقة الػنّ  د تزيني ثاكوي أو  والػّن يف تعريػه هو اشتخدام إصقاء احادية كوشقؾة لإلظالن ظن الرَّ لقس جُمرَّ

ريؼة التي ُيرشم هبا : وهي الطَّ أوًٓ إجؼوكاتحؾقة, بل يشء يف صؾب مػفومـا ظاّم كعرفه ظن كقػقة إظالن اهلل لـا ظن كػسه. )...( 

ردات ػ: وهي الطريؼة التي ُتؼال هبا أخحان الؽـقسة وادثاكقًا ادوشقؼى الؽـسقةيسني. ه والؼدِّ صؽل ادسقح وأحداث حقاته وأمّ 

ً البـاء الؽـيسقتورجقات الؽـسقة. الؾِّ  ستخدمة يفادُ  ؼؾقد صفادة واضحة ريؼة التي ُتبـى هبا الؽـقسة بحسب التَّ : فحتى الطَّ وأخرا

 [ور.ُص إليامن الؽـقسة كام اختزهتا الؽـقسة ظز العُ 
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س وحده يؽػي؟ُمراجعة إنبا رافائقل:  هذه إشػار التي ]. 15, 14صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية هل الؽتاب ادُؼدَّ

س ٕن صعب اهللتوجد يف العفدين الؼديم واجلديد   -من خالل همٓء الذين اكتخبوا لتؼرير ذلك إمر  - موجودة يف الؽتاب ادُؼدَّ

سقرَّ  رة. )يف اهلامش: تم حتديد قاكوكقة بخالف أشػار  روا أن هذه إشػار هي التي شُتعتز كجزء من الؽتاب ادُؼدَّ أخرى ُمزوَّ

لؾؼديس  37م ومن خالل تعالقم أباء كام يف الرشالة الػصحقة رقم 415إشػار من خالل ادجامع, مثل جمؿع قرضاجـة يف شـة 

 [م.(367البابا أثـاشقوس الرشويل يف شـة 

س وحده يؽػي؟ُمراجعة إنبا رافائقل:  هذه ادجؿوظة من الؽتابات ]. 23صـ -قسة مار جرجس باإلشؽـدرية ,  كـهل الؽتاب ادُؼدَّ

ُموحى هبا من الروح الؼدس, أو بؿعـى آخر: هي أنػاس اهلل ٕهنا من روحه. )يف اهلامش: كؾؿة الوحي يف الؾغة القوكاكقة معـاها 

شة  ُتعزِّ ظن احلق الذي من ظـد اهلل.( وهي 16:  3يت  2"َكَػْس", فتعبر ُموحى هبا من اهلل تعـي أنػاس اهلل, راجع:  إشػار ادُؼدَّ

س. وكام قؾـا شابؼًا هي الؽتابات التي كتبتفا الؽـقسة لُتعزِّ بلماكة ظام أظؾـه اهلل هلا مت لـا الؽتاب ادُؼدَّ . وقاكوكقة فالؽـقسة هي التي قدَّ

س أو ظدم قاكوكقتفا  فؾؼد تداول القفود كتابات كثرة بقـفم ددة . إقراره بسؾطان الؽـقسةتم إشػار واظتبارها جزًء من الؽتاب ادُؼدَّ

, لتؾك الؽتابات« ختم موافؼة»ولؽن الؽـقسة بسؾطاهنا قامت بعؿؾقة فرز الؽتابات وأظطت . وكذلك ادسقحقون إوائل, أخف ظام

ت بلماكة ظن اإليامن, والتي آمـت هبا الؽـقسة واختزهتا دائامً.  [التي ظزَّ

س وحده يؽػي؟اجعة إنبا رافائقل: ُمر حني اظسفت الؽـقسة ]. 43صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية هل الؽتاب ادُؼدَّ

شة وُمؾزمة,  س واضعًة قائؿة بلشامء الؽتب ادُعسف هبا كُؽُتب ُمؼدَّ كاكت هتُدف بذلك إىل محاية كػسفا بؼاكوكقة أشػار الؽتاب ادُؼدَّ

ر  ُشلمن أي كتاب ُمزوَّ ة أفاهلراضؼة مل يستطقعوا )مثاًل: إكجقل توما(.  يؽتبه اهلراضؼة ويزظؿون أن كاتبه هو أحد الرُّ ن يثبتوا صحَّ

, فالطريؼة الوحقدة التي كاكت أمامفم إلثبات وجفة كظرهم ٕن هذه التعالقم جاءت من خارج الؽـقسة, تعالقؿفم من خالل التؼؾقد

س ُشل أو أنبقاء العفد الؼديم ,هي حتريف معاين الؽتاب ادُؼدَّ  [.وكتابة كتب جديدة بلشامء الرُّ

س وحده يؽػي؟إنبا رافائقل: ُمراجعة  بداية جيب أن كسلل ظام كان ]. 54صـ - كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية ,هل الؽتاب ادُؼدَّ

شة التي ظرففا تقؿوثاوس من يؼصد الؼديس بولس الرشول ظـد  , ٓ يؿؽن أن يؼصد العفد اجلديد. ضػولتهكالمه ظن الؽتب ادُؼدَّ

, بل إكه مل يؽن قد اكتؿل حتى زمن كتابة بولس لتؾك الرشالة إىل تقؿوثاوس. ومل يؽن ٕنه مل يؽن مؽتوبًا حني كان تقؿوثاوس ضػالً 

شة»اجلديد إىل بالتايل كرى يف تؾك أية ويف أغؾب إصارات العفد العفد اجلديد قد مُجِع حقـذاك كام كعرفه حالقًا ...  أن « الؽتب ادُؼدَّ

 [.بولس يؼصد أشػار العفد الؼديم
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س وحده يؽػي؟ُمراجعة إنبا رافائقل:  الوجه أخر الذي لؾعفد ]. 26صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية هل الؽتاب ادُؼدَّ

فؼط يف السمجة السبعقـقة ولقست يف الـسخة العزية هذه إشػار توجد « إشػار الؼاكوكقة الثاكقة»الؼديم الذي يؼبؾه إرثوذكس هي 

. فلشػار كطوبقا وتؽؿؾة أشتر وتؽؿؾة داكقال وشػري ادؽابقني, وحؽؿة شؾقامن ويشوع بن شراخ وكبوة باروخ التي لؾربقني

 [وصالة مـّسى ُتعتز جزًء من العفد الؼديم كبؼقة إشػار يف الؽـقسة إرثوذكسقة.

س وحده يؽػي؟ُمراجعة إنبا رافائقل:  ظـدما يؼتبس العفد ]. 26, 25صـ -,  كـقسة مار جرجس باإلشؽـدرية هل الؽتاب ادُؼدَّ

كجد الػروق بني الـص . ويف حالة ادزامر وإنبقاء كجد كل آقتباشات تؼريبًا بدون اشتثـاء من السمجة السبعقـقةاجلديد من الؼديم 

 [.سبعقـي واضحةالعزي والـص ال

 

 يف اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا الَعَؿل, وأن يؽون خالصًا لوجفه تعاىل, ُمتَّبعني فقه هدي كبقـا ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم

ظوية آشتثامر  (, ببـك873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء لؾخدمات آجتامظقة برقم )شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا الدَّ

 العريب, فرع مديـة كن, الؼاهرة, مجفورية من العربقة

 دزيد من التَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ الػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُْشف العام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهني 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد من أظاملـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل الذي بـعؿته تتّم الصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

