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

 ـــــر الـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع عَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

َكة ا  ََشَ

 

 

ولقة  شخاء لؾخدمات آجتامعقةمجعقة   َشكة جمؿوعة ٓباز الدَّ

 

 ُخالصة كتاب:

س تابالؽِ  نْ عَ  ةعامَّ  ؽرةفِ   ادُؼدَّ
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سفؽرة عاّمة عن الؽتاب مؼآت من جمؾة مرقس:  كان آشامن ادؿقزان لؾؼسؿني الرئقسقني ]. 22صـ -, دار جمؾة مرقس ادُؼدَّ

سلؾؽتاب  . فػي الرشالة الثاكقة دعؾؿـا بولس الرشول إىل كوركثوس, كؾقفاممعروَفنْي قبل الؾؼب الشامل لؾؿجؾد الذي يضم  ادُؼدَّ

ُقُع َكْػُسُه »عذ كاموس موشى ذم قوله:  «العفد العتقق»ُأضؾِق بالػعل اشم  َءةِ َبْل ُأْغؾَِظْت َأْذَهاُُنُْم, َٕنَُّه َحتَّى اْلقَْوِم َذلَِك اْلُزْ ِعـَْد قَِرا

ِذي ُيْبَطُل ذِم اْدَِسقِح.َباٍق َغْرُ مُ  اْلَعْفِد اْلَعتِقِق   [(.3/14كو  2) «ـَْؽِشٍف, الَّ

سمؼآت من جمؾة مرقس:  ومل حيِسم إمر بخصوص الؼاكون اإلشؽـدري ]. 75صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

ذم رشالته الػصحقة السـوية التي بعث  , فؼد أوردٕشػار العفد اجلديد شوى الؼديس أثـاشقوس الرشويل بابا اإلشؽـدرية العْشون

م, قائؿة بإشػار اإلهلقة ادُعسف هبا. فشؿؾت أشػار العفد اجلديد التي ذكرها: إناجقل 367هبا إىل شائر بالد كرشقه شـة 

 [إربعة, شػر أعامل الرشل, والسبعة الرشائل اجلامعة, وإربعة عْش رشالة لبولس الرشول, وشػر الرؤيا.

سمؼآت من جمؾة مرقس:  الؽـقسة السورية كاكت من الواضح تارخيقًا أن ]. 77صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

بع مل يؼبل خُمتؾػة عن الؽـائس إخرى الـاضؼة بالقوكاكقة والالتقـقة ذم معرفتفا بلشػار العفد اجلديد . فحتى ُمـتصف الؼرن الرا

ورشائل بولس الرشول إربعة عْش وشػر أعامل الرشل. وذم أواخر  الدياترسونالؽـقسة ُهـاك شوى كتاب  أفراهات أحد آباء

وأضاف عؾقفا كػس أشػار العفد اجلديد السابؼة  -أحد الشخصقات الشفرة ذم الؽـقسة السورية  -الؼرن الرابع ذكر الؼديس أفرآم 

 [.ة لؽوركثوسرشالة جديدة لبولس الرشول شامها الرشالة الثالث

سمؼآت من جمؾة مرقس:  آشتؼرار عذ رأي ُنائي عذ الرغم من أن ]. 78صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

 , إٓ أن لديـا من إدلة الؽافقة ما يثبت أنه مل يـؼضِ بالـسبة حلدود الؼاكون ادُعتؿد ٕشػار العفد اجلديد قد اشتغرق زماكًا ضويالً 

: مخسة مـفا من ادجؿوعة ادعروفة فقام عاد شبعة كتبالؼرن الثاين ادقالدي حتى كاكت مجقع الؽتب ادُعتؿدة حالقًا معروفة عادقًا, 

والرشالة إىل العزاكقني التي  -بالرشائل اجلامعة )أو الؽاثولقؽون( وهي رشالة بطرس الثاكقة ويوحـا الثاكقة والثالثة ويعؼوب وهيوذا 

 [وشػر الرؤيا الذي كان يـؼص ذم الؼاكون السوري. -تـؼص ذم الؼاكون الالتقـي  كاكت

سمؼآت من جمؾة مرقس:  الؽـقسة إوىل وإكَّه ٕمر يستحق التـويه أن ]. 12صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

سمل تضع صقغة ُنائقة بالـسبة لطبقعة , بآبائفا الؼديسني العظام , ولؽن الرأي ادسقحي السائد بصػة عامة كان الوحي ذم الؽتاب ادُؼدَّ

شة وبني التلثر اإلهلي الواقع عؾقفم, دون حماولة لتحديد جمال ك ل راضقًا عن التؿققز بني الشخصقة اإلكساكقة لُؽّتاب إشػار ادُؼدَّ

 [من العـرصين البْشي واإلهلي.
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سفؽرة عاّمة عمؼآت من جمؾة مرقس:  وقد اشتؼبؾت الؽـقسة هذه السمجة السبعقـقة, ]. 99صـ -, دار جمؾة مرقس ن الؽتاب ادُؼدَّ

رثفا القفود ادممـون بادسقح عن أجدادهم, بؽل وقار واحسام. وقد ققل أن عدد الشقوخ الذين اضطؾعوا بالسمجة شبعني  كام توا

م كاكوا يعؿؾون ُمـػردين بلمر بطؾقؿوس.  فوا ذم إصلولصقخًا, وأُنَّ وذم ُناية عؿؾفم ُوِجَدت ترمجاهتم . عّل ذلك خشقة من أن حُيرِّ

مجة من جفة وإهلام اهلل  هلم من جفة أخرى. ُمطابؼة من كل جفة . وقد أمتُّوا ترمجة مجقع أشػار العفد فؽان ذلك ُبرهاكًا عذ صدق السَّ

 [الؼديم ُدفعة واحدة.

سفؽرة عاّمة عن مؼآت من جمؾة مرقس:  س ]. 117, 116صـ -, دار جمؾة مرقس الؽتاب ادُؼدَّ ومن أفريؼقا اكتْش الؽتاب ادُؼدَّ

إذ , عذ أحسن صقغة لؾسمجة الالتقـقة إوروبقة« إيتآ»الالتقـي قبل الؼرن الرابع إىل أوروبا. وقد أضؾق الؼديس أغسطقـوس اشم 

. وأمام هذا آلتزام حتى أنَّ عدد أصؽال الـَّص ُيساوي عدد الـَُّسخ ادوجودة, قاتأنَّه كاكت ُهـاك ترمجات خُمتؾػة فقفا كثر من ادُػار

دةبرضورة  د ذم مغارة ببقت حلم شـة , قام إجياد ترمجة ُموحَّ , بتؽؾقف من البابا داماشوس أشؼف روما, م383العالمة جروم ادُتوحِّ

ُمستعقـًا بادخطوضات القوكاكقة, « إيتآ»ؼقحفا. وقد بدأ بتصحقح الـ بػحص دققق لؾسمجة الالتقـقة الؼديؿة بغرض ُمراجعتفا وتـ

َحت ادُراجعة الث اكقة فراجع البشائر أوًٓ ثم الرشائل وإكَّام بدرجة أكثر شطحقة, ثّم أتبعفام بعؿل ُمراجعتني لسػر ادزامر, وقد ُصحِّ

ئفا. ويبدو أن ب ُجوع إىل السمجة العزاكقة ذم بعض أجزا ؼقَّة العفد الؼديم قد عوجلت بـػس الطريؼة, ولؽن كسبة بسقطة من هذا بالرُّ

ة بدأها جروم أجضًا شـة  م 392العؿل هي التي بؼقت حتى أن. وعذ أجَّة حال, فننَّ السمجة تتضاءل ققؿتفا أمام خطَّة أكثر جرأ

س من الؾغة العزية ُمباَشة ة زهاء  . ولؼد اشتغرقت مـه هذهلسمجة الؽتاب ادُؼدَّ غم من أن بعض إشػار ُترمجت شـة,  14ادُفؿَّ بالرَّ

َقت برسعة غر عادية س التي ُشؿِّ ومعـاها  -« الػوجلاتا». ولؼد مّر وقت ضويل لؽي حتوز ترمجته الالتقـقة اجلديدة لؾؽتاب ادُؼدَّ

ا بني إوشاط الديـقة. - الشائعة أو الشعبقة  [قبوًٓ عامًّ

س: مؼآت من جمؾة مرقس وقد أعؼب التؾؿوديني مجاعة احاشوريتقني, ]. 94صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

م ُمـذ الؼرن السادس حتى الؼرن احلادي عْشالذين محؾوا عبء هذه الرشالة  وهم «, أشاتذة التَّؼؾقد», همٓء الذين يعـي اشؿفم أُنَّ

ة ضبع الـَّص العزي َّؿوا العؿل بسققم الؽؾامت واحلرو, ذم صػحات الذين ورثوا ُمفؿَّ ؽل التي ُتساعد عذ , فومت وإضافة عالمات الشَّ

حقح . وكذلك قاموا بتوضقح الؽؾامت التي حتتؿل وكزات احلركات التي ُتبنيِّ التَّتاُبع ادـطؼي والتَّوققع ادوشقؼي لؾؽالم, الـُّطق الصَّ

ءة أو الـُّطق اد كت أعامل احاشوريتقني كتاب معـقني, فذكروا الؼرا ؼبول لؾؽالم حقـام يؽون خُمتؾػًا عن الـَّص ادؽتوب. وقد كوَّ

اداُلحظات , والذي ُيؿثِّل حالقًا الذي يشؿل ُمالحظاهتم عذ الؽؾامت الغامضة فؼطالصغر « احاشورا»الؽبر, وكتاب « احاشورا»

شة ادطبوعةصػحات الـَّص العزي ذم أغؾب ال لالتي ُتؽتب ذم أشػ . وهؽذا قبل ُناية الؼرن احلادي عْش كان التَّؼؾقد ُؽُتب ادُؼدَّ

ً مػروغًا مـه.  [ادُتعؾِّق بـُُصوص العفد الؼديم قد تثبَّت متامًا, وصار آشتؼرار عذ الـَّص ادُعتؿد ٕشػار العفد الؼديم أمرا
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سمؼآت من جمؾة مرقس:  وأقدم ادخطوضات العزية التي ُوِجَدت ]. 93, 92صـ -جمؾة مرقس , دار فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

. ويرجع تارخيفا إىل الؼركني إول والثاين قبل م1947التي ُوِجَدت ذم ربقع شـة , خمطوضات وادي الُؼؿران بػؾسطنيحتى أن هي 

. ذم حني أنَّه قبل هذا آكتشاف كاكت أقدم دوخمطوضات وادي ادربعات التي يرجع تارخيفا إىل الؼرن الثاين بعد ادقالادقالد, 

تؽاد . ومجؾة خمطوضات وادي الؼؿران مع خمطوضات وادي ادربعات ٓ ترجع إىل أشبق من الؼرن العاَش ادقالديادخطوضات 

 [.تشؿل كل أشػار العفد الؼديم

سمؼآت من جمؾة مرقس:  د آكتشاف إخر دخطوضات وادي ]. 95صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ وقد أكَّ

دة إنواع من حقث الـَّصالؼؿران هذه الـتقجة, إذ أن  . فبعضفا ُمطابق لؾـَّص ادخطوضات التي ُوِجَدت مُتثِّل جمؿوعة ُمتعدِّ

به بالـَّص العزي التي ُأِخَذت عـه السمجة السبعقـقة, كام توجد ُكُصوص أخرى أكثر ُقربًا  احاشوري, بقـام البعض أخر صديد الشَّ

اه شائد كحو حتديد كوع ُمعنيَّ من الـُُّصوص, فادخطوضات وغرها خؾقط من أنواع خُمتؾػةلؾـَّص السامري,  . إٓ أنَّه لوحظ ُوُجود ادمِّ

وهذا ُيشر قالد ُوِجَدت ُكؾُّفا ُمطابؼة لؾـَّص احاشوري. التي ُوِجَدت ذم وادي ادُربَّعات والتي يرجع تارخيفا إىل الؼرن الثاين بعد اد

مان ر وصل مداه ذم ذلك الزَّ  [.إىل أنَّ التَّطوُّ

سمؼآت من جمؾة مرقس:  ويؽػي لؾتدلقل عذ أمهقة هذه ادخطوضات ]. 125صـ -, دار جمؾة مرقس فؽرة عاّمة عن الؽتاب ادُؼدَّ

كان يرجع تارخيفا إىل  -قبل العثور عذ خمطوضات وادي قؿران  - د الؼديم بالؾغة العزيةأقدم خمطوضة ٕي شػر من أشػار العفأن 

. أّما ادخطوضات ادُؽتشػة ُهـا, فػقفا ما يرجع تارخيه إىل الؼرن الثاين ق.م. أي أن دراشتـا التؼابؾقة لـُُصوص أشػار العفد م916شـة 

جوع هبا إىل الوراء أكثر مالؼديم قد أمؽن   [بواشطة هذا الؽشف. ن أخف شـةالرُّ

 ذم اخِلتام ......

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

عوية (, ببـك آشتثامر 873179), احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء لؾخدمات آجتامعقة برقم شاهم معـا بدعؽم دشاريعـا الدَّ

 العريب, فرع مديـة كرص, الؼاهرة, مجفورية مرص العربقة

 دزيد من التَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة عذ الػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  22221225654227ادُْشف العام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهني 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد من أعاملـا عذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل الذي بـعؿته تتّم الصاحلات

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

