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╝ 

ِس  َمْدَخٌل إىَل : سلسلة فيديوهات  ِدَراَسِة الِكَتاِب الُمقدَّ
س؟(: 50فيديو )  ما يه املصادر األخرى جبانب الكتاب الُمقدَّ

 أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعبإعداد: 
 خادم اإلسالم أبو بكر ُمصطىف الشايمتفريغ: 

قيمُعليهاُاملسيحُناكُالعديدُمنُاملصادرهُ  هذهُاملصادر،ُُعنُمقبلُأنُنتكلُ يونُدينهم،ُولكنُاملسيحيةُالتيُي 

ح ُأمرًاُيفُغايةُاألمهية.ُعليناُأنُن وضِّ

 ين احلق؟مات ال  قو  ما يه مُ 

ناكُبعضُاأل ُ ُوالُمُ ه  رتبطُقطعًا ُواملوضوعُم  ، ُوجل  ُمنُعندُاهللُعز  ينُحّق ُليكونُالدِّ ُالتيُجيبُتوافرها ور

ُشّكُباملصادر،ُوإليكمُالت فصيل:

ينُجيباملصادرُالرُ ُأواًل: ،ُوجيبُأنُيكونُئيسيةُالتيُيؤخذُمنهاُالدِّ ُوجل  عتنقُُأنُتكونُمنُوحيُاهللُعز  م 

ين ُعىلُإثباتُوحيُهذهُاملصادرُباألدل ةُوالرباهنيُامل ختلفة.ُقادراًُُالدِّ

ينُ،ُوجيبُأنُيكونثانيًا:ُهذهُاملصادرُاملوحىُهباُمنُاهلل،ُجيبُأنُتصلناُبدونُحتريف عتنقُالدِّ عىلُُقادراًُُم 

ُُ،ُلكيُنضمنُأن ناُماُزلناُنملكاملوثوقيةُالكاملةُهلاُأنُ وُسالمةُهذهُاملصادرُمنُالت حريف،ُإثبات ُالوحي.ُوصن ص 

ُغنياًُ مُفهمواُاملصادرُفهاًمُصحيحاًُُثالثًا:ُجيبُأنُنملكُت راثًا ُللذينُنعرفُأَّن  قوهاُتطبيقًاُمثاليًا،ُوطبُ ُ،منسوبًا

ُ ُاهللُريضُعنهمُوبّش  ُهمُبانجن ة.ونعرفُيقينًاُأن 

ُمنسوبُ اثُفعالً ُالُّتر ُهذا دُمنُأن  هلؤالءُالذينُنثقُيفُفهمهمُوتطبيقهم،ُوجيبُعليناُأنُرابعًا:ُجيبُأنُنتأك 

د اثُأيضاًُُنتأك  ُالُّتر ُهذا ُأن  ُبدونُحتريف،ُمن ُإلينا رًاُُوصل زو  ُم  ُوليسُكالمًا ُكالمهم، ُنقرأ ُبالفعل ُأن نا لنضمن

ُعاءاتُكاذبةُعىلُلساَّنم.أوُادُِّمدسوسًاُبنيُكتاباهتم،ُ
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س،ُفاملسلمونُيت بعونُالنبيُحممدُ عونُاتِّباع×كّلُدينُلهُمؤسِّ ،ُوهكذاُلكّلُ|ملسيحُاُ،ُوالن صارىُيد 

بارٍش. بارٍشُأوُغريُم  ين،ُسواءُكانتُالنِّسبةُبشكٍلُم  سُالدِّ ُدينُمصادرُمنسوبةُملؤسِّ

ُاملصدر ن ةُالن بويةُُالنِّسبةُامل بارشةُاملقصودُهباُأن  ينُنفسه،ُعىلُسبيلُاملثال:ُالسر سُالدِّ بارشةُمنُمؤسِّ مأخوذُم 

بارٍشُمنُ×الّشيفة،ُوالسريةُالن بوية،ُمصادرُمنسوبةُمبارشةُللن بيُحممدُ ،ُالقرآنُالكريمُكذلك،ُتلقيناهُبشكٍلُم 

اُعندُامل×الن بيُحممدُ ينُكلُُّسيحيني،ُأم  مُأخذواُالدِّ ،ُوليسُهلمُمصدرُ|هُعنُتالميذُاملسيحُمثاًل،ُفنجدُأَّن 

بارش،ُوياليتهمُأخذواُدينهمُعنُتالميذُاملسيحُُ|واحدُمنسوبُللمسيحُ ُفعاًل.ُ|بشكٍلُم 

 إشاكيلة تفسري املصادر!

ُإىلُُ ُباإلضافة ُوالرباهني، ُإثباتُذلكُباألدل ة ُوتستطيع ، ُوجل  ُمنُاهللُعز  ُدينكُموحىُهبا ُكانتُمصادر إذا

ُج ُمنُأّيُحتريف،ُمعُوُ ُاملصادرُهذهُسالمة ةُوبراهنيُعىلُذلك،ُفأنتُعىلُبدايةُالّصِّ ستقيم،ُولكنُا ُامل ُودُأدل 

ناكُمنُيزيغُعنُرصا ُاهللُامل ستقيم،ُويت بعُغريُسبيلُاملؤمنني،ُفهذاُمصريهُإىلُجهن م،ُوساءتُمصريًا. ُه 

َ  َما َبْعدِ  ِمن الرَُّسوَل  يَُشاقِقِ  َوَمن»قالُتعاىل:ُ ِ  الُْمْؤِمننِيَ  َسبِيلِ  َغرْيَ  َويَتَّبِعْ  لُْهَدى  ا َلُ  تَبنَيَّ  َونُْصلِهِ  تََوّلَّ   َما نَُول 
ُ[111ُاآليةُ-ُساءالنُُِّسورة]ُ«َمِصريًا وََساَءْت  ۖ   َجَهنَّمَ 

مُصحابةُ سلمني،ُه  ين،ُفبالنِّسبةُللم  سُالدِّ مُأصحابُوأتباعُمؤسِّ ُباتِّباعهمُه  ُوجل  هؤالءُالذينُأمرناُاهللُعز 

ُوبالنِّسب×ن بيُحممدُال مُتالميذُاملسيحُمسيحينيةُلل، ُه  ُالذينُي طلقُعليهمُم صطلحُ|، لُاملسيح<، س  ،ُ>ر 

ُاملسيحُ ُأرسلهمُإىلُمدنُوق رىُبنيُإرسائيل.ُ-حسبُاألناجيلُُ-ُ|ألن 

ينُإلينا،ُوهذاُهوُ سُالدِّ اثُاملنسوبُألتباعُمؤسِّ ولُالُّتر ص  تعلِّقةُبسالمةُو  الفرقُانجوهريُبنيُالقضيةُكل هاُم 

مُتسل مواُعقائدهمُورشائعهمُوطُ  عونُأَّن  ُاملسيحينيُيد  ورُدينهمُمنُمُ وسهمُوسائرُأُ قُ امل سلمنيُواملسيحيني،ُفإن 

ُرُ  ُكّلُأُ |لُاملسيحُس  مُتسل موا عونُأَّن  ن ة،ُيد  ورُدينهمُمنُصحابةُالنبيُحممدُمُ ،ُوكذلكُامل سلمون،ُأهلُالسر

ينُمنُالنبيُحممدُ،ُوالذينُبدورهمُتسل مواُ× ُنفسه.ُ×كّلُماُعرفوهُعنُالدِّ
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ُاألدلُ  ُيملكون ُالتُ املسلمون ُة ُاملنسوبُللنبيُحممد ُتراثهم ُعىلُأن  ُوالرباهنيُالقوية، وأصحابه،ُُ×ارخيية،

ُأّيُ ُيصبه ُمل ُسليم، ُتُ ُتراث ُبالفعل ُوأن ه ُُ،راثُحقيقيحتريف، ُحممد ُالنبي ُعىل ُمكذوبًا ُأو رًا زو  ُم  ُ×وليس

قيم،ُواحلّقُمنُالباطل.وأصحابه.ُواملسل حيحُمنُالس  ُمونُقادرونُعىلُمتييزُالص 

ةُنسبةُتراثهمُاملسيحيُلتالميذُاملسيحُ ةُالتارخييةُعىلُصح  مُالُيملكونُاألدل  اُاملسيحيون،ُفإَّن  ،ُفهمُ|أم 

ُكتاباتُالعهدُانجديدُكتبهاُرُ  عونُأن  ُعىلُسبيلُاملثال،ُيد  دُادُِّ|لُاملسيحُس  ر  عاءُليسُعليهُدليلُ،ُولكنُهذاُُم 

ُالكتاباتُلرُ  ُهذه ُنسبة عاء ُنثقُيفُادِّ ُأن ُالُنستطيع ُفنحن ُتارخيي، ُوالُسند ُ|لُاملسيحُس  ُأن  ُنجد ُوهكذا .

ُ ُصّحة مُملُيتحّروا ُعنُرصا ُاهللُامل ستقيم،ُألَّن  ةُاملسيحينيُانحرفوا ُدينهم،ُوالُصح  ُعليها ُالتيُأقاموا املصادر

اثُالذيُاّدعواُنسبتهُلتال ُ.|ميذُاملسيحُالُّتر

ُيصفُامل ُ ُعندما ُيقول: ةُِ<سلمُمنهجه ُاأل م  َُسَلِف ُبَِفْهِم ن ٌة َُوس  ْرآٌن ينُاحلّق،ُ>ق  ُالدِّ ُألركان ُجامعة ُوهيُعبارة ،

ُالقُ  ا: ُمه  ُرئيسيان ُمصدران ناك ُفه  ُوالسر ُالكريم، ُالن ُن ُرآن ُة ُالص  ُنملكُاألدلُ بوية ُونحن ُحيحة، ُأن  ُوالرباهنيُعىل ة

ُالنبيُحممدُرآنُالكريمُكالمُاهللُالقُ  ،ُوعىلُأن  ُوجل  ،ُوعندناُُ×عز  ُوجل  بالفعلُنبيُورسولُمنُعندُاهللُعز 

ُالقُ األدلُ  ُسالمة ُعىل ُوالرباهني ُالتُ ة ُمن ُالكريم ُمرآن ُُنحريف، ُحممد ُنبينا ُاألدلُ ُ×عهد ُوعندنا ُاليوم، ةُإىل

ُكّلُماُنقبلهُعنُنبيناُحممدُ ُهُبشكلُصحيح.،ُفعالًُمنقولُعنهُومنسوبُإلي×والرباهنيُعىلُأن 

اُ ة<أم  لفُهوُنبيناُحممدُ>سلفُاأل م  ُاملصدرُاألولُلفهمُدينُاإلسالمُهوُسريةُ،ُ×،ُفإمامُالس  والُشّكُأن 

ُحياةُالنبيُحممدُُ×النبيُحممدُ ن ته،ُفإن  نُاإلسالم،ُوكذلكُحياةُعىلُاألرضُعبارةُعنُتطبيقُعميلُلديُ×وس 

حابة ُالص  باعهم.،ُفقدُريضُاهللُعنهم،ُوبّش  ُهمُبجن ته،ُوأمرناُباتِّ

ُُ-وامل سلمونُ ُوجل  وأصحابه،ُناهيكُعنُُ×راثًاُهائالًُضخاًمُمنسوبًاُللنبيُحممدُيملكونُتُ ُ-بفضلُاهللُعز 

ُ حابةُالُّتر اثُاإلسالميُيفوقُرُ بإحسانُعىلُمّرُقُ ُ~اثُاملنسوبُللذينُات بعواُالص  ُالُّتر ونُطويلة،ُوالُشّكُأن 

اثُاملسيحيُ اثُالُّتر رية،ُوبنيُالُّتر ن ةُوالسِّ ل داتُالسر بمراحلُيصعبُختّيلهاُأحيانا!ُويكفيكُفقطُأنُت قارنُبنيُُم 

،ُامل تمثِّلُيفُاألناجيلُاألربعة!ُوإذاُشئتُفضفُعليهاُاألناجيلُاملنحولةُأيضًا،ُ|املنسوبُللمسيحُاملسيحيُ

ل دُكّلُف ُمنُصحيحُالب خاري!ُاًُواحدُاًُذلكُلنُي ساويُُم 
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منيلمسيحيلُبالنِّسبةُاأمُ  ُفإَّن  ُنفسُاملنهجُاإلسالميُاملعروفُباملنجُُ، لفي<يقبلون ُ>الس  ُبه، اتِّباعُُواملقصود

لفُاملشهودُهلمُبالفهم حيحُوالت طبيقُالس  وصُالكتابُُنيالص  حيحُلن ص  ُالفهمُالص  ونُأن  ين،ُواملسيحيونُي قرر للدِّ

ُ ُاملسيح ُتالميذ ُفهم سُهو ُالت ارخيية|امل قد  ة ُاألدل  ُيملكون ُاملسيحينيُال ُولكن  اثُالكايف،ُ،، تتبرعُلُوالُالُّتر

ُاملسيحُطُ ال ُ ُعليه ُكان ُما ُإىل واًل ص  ُو  ُالوراء، ُالتُ ُ|واتُإىل ُفلدهيم ُامل سلمون، ا ُأم  ُوأصحابه، اثُاريخُوالُّتر

ُوأصحابه.ُ×عهامُحتىُنصلُإىلُماُكانُعليهُالنبيُحممدُذينُنستطيعُتتبُرالُ 

اثُاملسيحيُاملنسوبُللمسيحُ ُُ|الُّتر ُُم  ُأّيُوأصحابه، ُليسُهلا ُرواياتُتارخيية، د ُوالُأّيُنََُسُُر  ةُلَُِصُُد،

ُ ُباملسيح ُحقيقية ُبُ ُ|تارخيية ُأو ُدليل ُيملكُأّي ُال ُواملسيحي اثُوأصحابه، ُالُّتر ُهذا ُنسبة ة ُعىلُصح  رهان

اُامل ُُ|للمسيحُ صةوأصحابه،ُأم  عيةُامل تخصِّ ل ومُالّش  اثُيملكُاألسانيدُوالع  اث،ُوفوقُالُّتر ُسلم،ُفيملكُالُّتر

نُا ةُنقلهم،ُونتيق  نُمنُصح  اث،ُوهكذاُنستطيعُأنُنتيق  لتيُمنُخالهلاُنعرفُكّلُيشءُعنُالذينُنقلواُإليناُهذاُالُّتر

اثُللنبيُحممدُ ةُنسبةُالُّتر ُوأصحابه.ُ×منُصح 

ُمثالُيفُغايةُاألمهية:

ُ ُاسمه ُاملشهورين، ُالكنيسة ُآباء سويل<أحد ُاملسيحيونُاسمُ،>أثناسيوسُالر  سويل<ُوقدُأطلقُعليه ُنسبةًُُ>الر 

لُاملسيحُ س  ُ|لر  عونُأن  ُاملسيحينيُيد  لُاملسيحُُ>أثناسيوس<،ُفإن  س  ن ةُر  وتالميذه،ُلذاُأطلقواُُ|أحياُس 

سويل<عليهُاسمُ ُ.>الر 

ُوُ>أثناسيوس< ُوصلبُوفداء، د ُثالوثُوجتسر ُمن ئيسية ُالر  ُاملسيحية ُالعقائد ُرشح ُأن هقد ُهذهُُاد عى تسل م

مُالعقائدُاملسيحية،ُوهكذاُ|سيحُتالميذُاملُمنالعقائدُكل هاُ وصُالعهدُانجديدُبطريقةُت دعِّ ُن ص  ،ُوأخذُي فِّسِّ

ُمُ  ُاملسيحية ُللعقائد ُفهمه ُأن  عي ُيد  ُاملسيح ُتالميذ ُعليه ُكان ُلام وصُالعهدُ|وافق ُن ص  ُي فِّسِّ ُألن ه ُلامذا؟! ،

ُ.|حُكتبهاُتالميذُاملسيُ-حسبُعقيدةُاملسيحينيُُ-انجديد،ُوكتاباتُالعهدُانجديدُ

ُنحنُنقولُاآليت:

ُكتاباتُالعهدُانجديدُفعاًلُكتبهاُرُ  ُأواًل:ُكيفُيستطيعُاملسيحيُإثباتُأن  ُ؟!ُالُيستطيع.|لُاملسيحُس 
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ُفهمُثانيًا:ُ ليلُعىلُأن  وصُالعهدُانجديدُهوُنفسُفهمُتالميذُاملسيحُُ>أثناسيوس<ماُالد  بفرضُُ؟|لن ص 

وصُالعهدُانجديدُكتبهاُتالميذُاملسيحُ ُن ص  وصُعىلُُ|أن  ُاملسيحينيُفهمواُهذهُالنرص  فعالً،ُهلُهذاُيعنيُأن 

رادُتالميذُاملسيحُ ُ؟ُبالط بعُال.|م 

وتالميذهُُ|عُامليالدي،ُواملسيحُالذيُعاشُيفُالقرنُالرابُ>أثناسيوس<وهكذاُنجدُانقطاعُتارخيي،ُبنيُ

ُادِّعاءُاملسيحينيُباتُِّ عاءُباطل.ُ|باعُاملسيحُالذينُعاشواُيفُالقرنُاألولُامليالدي.ُوهلذاُنقولُإن  ُوتالميذهُادِّ

 اتلَّقليد املسييح أو اتلَّقليد الكنيس

مُيت بعونُالت قليد،ُويقصدونُبالت قليدُكّلُاملراجعُُ عونُأَّن  اثيةُاملسيحيةُالتيُتربطُاملسيحينيُاملسيحيونُيد  الُّتر

ابقة وصاًُاحلالينيُباألجيالُالس  ص  ُالفُّتةُالت ارخييةُماُبنيُالقرنُاألوُ ُ،ُخ  ُادسُامليالدي.لُوالس 

ُانجيلُاملسيحيُاحلايلُقل دُانجيلُاملسيحيُالذيُقبلهُيفُالعقائدُوالعباداتُوالت ّش ُيعنيُأن  نا يعاتُوالت قليدُه 

واًلُإىلُجيلُتالميذُاملسيحُ ص  علِّمهم|وهكذا،ُو  كّلُماُخيّصُُيفُ-ُ|املسيحُُ-ُ،ُوالذينُبدورهمُقل دواُم 

يانةُاملسيحية،ُوهبذاُاالدِّعاء،ُيكونُاملسيحيونُاحلاليونُعىلُماُكان ُوأصحابه!ُ|املسيحُُعليهُالدِّ

ُهذاُيعنيُأنُ ُ مُبالفعلُأتباعُاملسيحُُإذاُكانُادِّعاءُالت قليدُاملسيحيُصحيحًا،ُفإن  ،ُ|املسيحينيُاحلالينيُه 

ُالقُ  ُمن ُنعلم ُفنحن ُليسُحقيقيًا، ُهذا ُولكن ُاملسيح ُأن  ُالكريم ُكانواُُ|رآن ُاحلواريون ُوأتباعه سلاًم، ُم  كان

الفةُلامُجاءُبهُاملسيحُ ُالعقائدُاملسيحيةُالرئيسيةُاحلاليةُُم  ُالعقائدُُ،|م سلمني،ُوكذلكُنعلمُيقينًاُأن  ونعلمُأن 

وصُالعهدُانجديدُاملنسوبةُلتالميذُاملسيحُ الفةُحتىُلن ص  ُ!|املسيحيةُاحلاليةُُم 

قلِّدونُاملسيحُهذاُيعنيُبُ  ُاملسيحينيُالُي  قلِّدينُُ|طالنُالت قليدُاملسيحي،ُوأن  مُلوُكانواُم  وأصحابه،ُألَّن 

ُهم.فورُبعثته،ُولامُوجدناُاختالفاتُعقائديةُجوهريةُبينناُوبينُ×وأصحابه،ُآلمنواُبنبيناُحممدُُ|للمسيحُ

 وفضفاض جداً  املسييح ُمسََمى واسعقليد اتلَّ 

ىُت رُأّيُُ وهكذاُنجدُاخُّتاعاتُعجيبةُمنُالكنائسُالّتقليدية،ُ.ُ>الت قليد<اثُمسيحيُتقريبًاُيدخلُحتتُم سم 

الكنائسُامل ت بعةُللت قليد،ُوهيُالكنائسُاألرثوذكسيةُوالكاثوليكيةُبأنواعهاُامل ختلفة،ُولكيُيعطواُالخُّتاعاهتمُُأّيُ
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ُهلاُأصلُيفُالت قليدُ،العجيبةُمصداقية وصٍُيأتونُبن ُُ،ُثمُ يقولونُأن  ُكتاباتُاآلباءُاألوائل،ُأوُيفُأّيُُيفُةموجودُص 

ُالت قليدُين ّصُعىلُماُاخُّتعوه،ُوالُيستطيعُاملسيحي عونُأن  ُيد  يُكتابُتراثيُمسيحيُآخر،ُثم  ُأنُيرفض!ُالعامِّ

ُُ ُالذينُقاموا ُذلكُألن  ُليستُمنُضمنُالكنائسُالت قليدية، ُ)اإلنجيلية( ُالربوتستانتية بتأسيسُهذهُالكنيسة

ُتستغلُ ُالكاثوليكية ُالكنيسة ُأن  مُزعموا ُالت قليدية،ُألَّن  ُالكاثوليكية ُعىلُالكنيسة ُبثورة ُقاموا الكنيسةُيفُاألصل،

ُ ُمن ُوالعباد ُالبالد ُعىل يطرة ُالس  ُيف ُالت ّشيعية لطتها ُن ُالس  ُاالواحي ُلاوقتصادية ُوكانتُالكنيسةُسِّ ُوغريها، ياسية

ُالغ رُتّشيعاهتا ُت ربِّ ُأنُيضعواُالكاثوليكية ُالربوتستانتية سوُالكنيسة رُمؤسِّ ُقر  ُوهكذا ُأصلُيفُالت قليد، ُهلا ُبأن  ريبة

ُ ُاملزعوم! ُعىلُالت قليد ُاملبنية ُالت ّشيعاتُالعجيبة ُهلذه ا لطانُتّشيعيُفحدًّ ُس  ُالتيُهلا ُعنُاملصادر ُيبحثون أخذوا

ائعُعىلُأساسهاهلاُموثوقيةُومصداقية،ُحتىُيُبالفعل،ُأوُبمعنىُآخر،ُاملصادرُالتي ُ.ستطيعواُإقامةُالعقائدُوالّش 

واُعنُُ،ُوصلُالربوتستانتُإىلُأنُ يفُالنِّهاية لطانُالت ّشيعي،ُوعرب  سُوحدهُلهُالسر ُعقيدهتمُهذهالكتابُامل قد 

(ُ ُوهي ُالتينية، ُ)Sola-Scriptoraبعبارة ُاألول ُاملقطع ُمقطعني، ُمن نة ُامل كو  ،)Solaُ ُيعني أوُُ>وحده<(

ُالثاين>بمفرده< ُواملقطع ،ُ(Scriptora(ُ ُكلمة ُاإلنجليزية ُيف قابله ُوي  ،)Scripture)ُ ُتعني ُوالتي ت بُ<، الك 

س لطانُالت ّشيعي.>ةامل قد  سُوحدهُهوُمصدرُالسر سة،ُأوُالكتابُامل قد  ت بُامل قد  ُالك  ُ،ُوالعبارةُي قصدُهباُأن 

ُ>بروتستانت<الربوتستانتية،ُفكلمةُانشقاقُيفُالكنيسةُالكاثوليكيةُالغربية،ُوتّمُتأسيسُالكنيسةُُثوهكذاُحدُ

ُ.>االحتجاج<أوُُ>االعُّتاض<(،ُوالتيُتعنيProtestُمنُأصلُالكلمةُاإلنجليزيةُ)

سوُالكنيسةُالربوتستانتيةُعىلُالنِّظامُالت ّشيعيُيفُالكنيسةُالكاثوليكيةُالغربية،ُفسعواُإىلُ وهكذاُاعُّتضُمؤسِّ

ين،ُواكت س،ُورفضواُباقيُالت قليدُاملسيحيُتقريبًا.حتديدُاملصادرُالتيُيؤخذُمنهاُالدِّ ُفواُبالكتابُامل قد 

شكلةُُ ُم  س؟!ُ>الت فسري<ولكن  ُالربوتستانتيُنّصُالكتابُامل قد  ُماُزالتُباقية،ُفعىلُأّيُأساسُي فِّسِّ

ُالربوتستانتُوضعواُبعضُالقواعدُالت فسرييةُمنُأجلُالوُ ُ وصُالكتابية،ُص  حيحُللنرص  ولكنُيفُولُللفهمُالص 

ُلامُاستمرُرالنُِّ وص،ُوإال  حيحُللنرص  ُقواعدهمُالت فسرييةُالُتصلُيقينًاُإىلُالفهمُالص  واُعىلُاعتناقُالعقائدُهايةُنجدُأن 

د س،ُمثلُالثالوثُوالت جسر وصُالكتابُامل قد  ُيفُن ص  ُالربوتستانتُالُاملسيحيةُالتيُالُأصلُهلا ،ُباإلضافةُإىلُأن 

وصُالكتابيملكونُضامنًاُعىل ُفهمهمُلنرص  ُ.|موافقُلفهمُتالميذُاملسيحُُُأن 
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ُوهكذاُالُيوجدُفرقُحقيقيُبنيُالربوتستانتُوالكاثوليكُواألرثوذكس،ُوإنُكانُالربوتستانتُأفضلُحااًل.ُ

ىُالت قل سم  ُم  ُتّم ُوضعها ُاملراجعُالتيُتّم ُوإن امُرفضوا ُالت قليد، ُيرفضوا ُمل ُبسببُوالربوتستانتُيفُاحلقيقة يد،

ُوأصحابه!ُ|املصداقية،ُأوُبسببُانقطاعُسندهاُالت ارخييُعنُاملسيحُوُفقداَّناُللموثوقية

 املسييح قليداتلَّ  مصادر

رت بةُمخسةُاسمُي طلقُعىلُُقليدُالكنيسقليدُاملسيحيُأوُالتُ التُ  ،ُةوُ بُاألولويةُوالقُ َسَُحُمصادر.ُهذهُاملصادرُم 

لُه ُاملصدرُاألو  ُللمصادرُاألخرىُأنُتت فقُمعُهذاُاملصدر.ُدُ مصدرُعىلُاإلطالق،ُوالبُ ُوُأهمُّبمعنىُأن 

ُمصادرُالت قليدُكاآليت:

س ُأوالً:ُالكتابُامل قد 

لُمنُمصادرُالت قليدُاملسيحي،ُوهذاُأصبحُواضحًاُمنُكالمناُعنُاالنشقاقُُسقدُ الكتابُامل ُُُ هوُاملصدرُاألو 

ُت.ربوتستانالذيُحدثُبنيُالكاثوليكُوال

سُالكتابُحيتل< ُ[1].>الت قليدُمصادرُبنيُأكثرُكرامةُولهُالت قليد،ُمصادرُبنيُاألوىلُاملكانةُامل قد 

عونُأنُ ُأّيُُكتابية،ُديانةُبالط بعُاملسيحيةو ئييسُللت ّشيع،ُفاملسيحيونُيد  ُهلاُكتابُي عتربُاملصدرُالر  يانةُأن  ُالدِّ

سةُعىلُا سي،ُوأن هُالُتوجدُعقيدةُوالُرشيعةُمسسامل قدُ ُلكتاباملسيحيةُمؤس  وصُالكتابُامل قد  الفةُلن ص  ُ.حيةُُم 

ناكُن قطةُيفُغايةُاألمهية، ُنياملسيحيُأاَلُوهيُأنُ ُولكنُه  عونُأن  ناقشةُكلُبدايةُيد  ُتكونُأنُجيبُعقيديةُم 

سُالكتاب سُجيبُرفضها،ُفاملو،ُامل قد  وصُالكتابُامل قد  الفُن ص  ُالعقيدةُالتيُخت  ُكّلُالعقائدُأن  سيحيُيؤمنُأن 

ُ ساملسيحية ُامل قد  وصُالكتاب ُلن ص  ُلنصوصُُ،موافقة ُفعالً الفة ُُم  ُاحلالية ُاملسيحية ُالعقائد ُأن  ُنجد ُذلك ومع

س،ُوهذاُأم ُعجيبُجدًا.ٌرُالكتابُامل قد 

وصُالكتابيةُمسألةُمسألة ُللنرص  مُُكونُالعقائدُاملسيحيةُموافقة ُبمعنىُأَّن  ُإيامنيةُفقطُعندُاملسيحيني، نظرية

وصُالكتاب،ُولكنُاحلقيقةُغريُذلك،ُفاملسيحيونُيؤمنونُبعقائدُكثريةُجدًاُليسُ يعتقدونُتوافقُعقائدهمُمعُن ص 

                                                           
راجعةُاألنباُرافائيل:1ُُ ُ.22ُ،22صـُ-ُ،ُكنيسةُمارُجرجسُباإلسكندريةهلُالكتابُاملقدسُوحدهُيكفي؟م 
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س وصُالكتابيةُبطريقةُتوافقُعقائده،ُويقومُبيّلُُواملسيحيُيفُالنِّهايةُ،هلاُأصلُيفُالكتابُامل قد  يقومُبتفسريُالنرص 

وص،ُ ُحتميلهاُماُالُحتتملُمنُمعاين.وأعناقُالنرص 

ُالعقائدُاملسيحيةُتؤخذُمنُكتاباتُآباءُالكنيسةُوعُ  كُإذاُأردتُمعرفةُأنُ ُلامءُاملسيحية،ُأّيُوجيبُالت نبيهُعىلُأن 

حُكتاباتُآباءُالكنيسة،ُخ ُ ُالعقائدُالتيُيؤمنُهباُاملسيحيُاآلن،ُعليكُأنُتتصف  ُآباءُعّصُاملجامع،ُالذينُص  وصًا

ُبنيُالقرننيُالرُ  ُما ُيفُالفُّتة سُوتقتبسُبعضُابعُوالس ُعاشوا حُالكتابُامل قد  ُوالُينبغيُأنُتتصف  ادسُامليالدي،

ُامل ُتقولُإن  وصُثم  سُيقولُكذاالنرص  ُالكتابُامل قد  ُ.سيحيُيؤمنُبكذاُوكذاُألن 

س،ُولكنُ  واقعُاملسيحينيُُهذاُاملنهجُسيكونُصحيحًاُإذاُكانُاملسيحيُبالفعلُيأخذُعقيدتهُمنُالكتابُامل قد 

ُأّيُ ُيستدلرون، ُثم  ُأواًل ُيعتقدون م ُإَّن  ُُيقول م ُوفقأَّن  لوَّنا ُوي شكِّ ُعقائدهم ون ُثمُ ُيصكر ُي ريدون، ُعنُُما يبحثون

سُ مُيت بعونُالكتابُامل قد  عونُأَّن  ُيد  ُيفُالنِّهاية ُثم  ُاملعاينُالتيُي ريدوَّنا، ُالتيُي مكنهمُحتميلها وصُامل ناسبة النرص 

وصُالعهدُانجديدُاملنسوبةُزورًاُلتالميذُاملسيحُ|وتالميذُاملسيحُ مُيقتبسونُمنُن ص  ُألَّن  ،ُ|،ُالُليشءُإال 

ُيلوونُأعناق لوَّناُماُالُحتتمل!ُثم  مِّ وصُحي  ُالنرص 

ُنُ  ُنقتبسُمن نا ُأن  ُبمعنى ُنفسه، ُبه ُألزم ُبام ُاملسيحي ُن لزم ُنحن ُالنِّهاية، ُيف سص  ُنقولُُ،وصُالكتابُامل قد  ثم 

س،ُوهوُاملصدرُاألوُ  اُالُت وافقُالكتابُامل قد  ُعقائدهُغريُكتابيةُوباطلةُألَّن  ُلُمنُمصادرُالت قليد.للمسيحيُأن 

ُذلكباإلض ُإىل ُعَُُ،افة ُبإثبات ُهبدمُدَُنقوم ُأن نا ُللمسيحي ُنقول ُثم  س، ُامل قد  ُالكتاب ُومصداقية ُموثوقية م

ُاملسيحية،ُ يانة ُالدِّ ُاملسيحيُيعتقدُأن  ُاملسيحية،ُألن  يانة ُالدِّ ُنكونُقدُهدمنا س، ُالكتابُامل قد  مصداقيةُوموثوقية

س.تقومُوتثبت،ُأوُتسقطُوت صبحُباطلة،ُعىلُأساسُالوحيُ ُ[2]اإلهليُللكتابُامل قد 

ُثانيًا:ُالليتورجيا

ُالكنيسةُيفُللت قليدُالث اينُاملصدرُهيُالليتورجياُ عبيُلمَُالعَُ<ُمعناهاُيونانيةُكلمةُ>ليتورجيا<ُالـ. .ُ>العامُُّالش 

ُأّيُعباداتُتُ ُ.اهللُوتعبدُاهللُشعبُلتكونُجتتمعُحنيُالكنيسةُلمَُعَُُهيُالكنيسةُليتورجيا قامُيفُالكنيسةُبمعنىُأن 

                                                           
ُ.1صـُ-،ُ .ُدارُالنّشُاألسقفيةُالوحيُاإلهليُللكتابُاملقدسآرثرُبينك:2ُُ
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ُالليتورجيا، ُحتتُاسم ُُيفُحتملُفالليتورجياُداخلة لواتُكّلُُملهاُم  ةُةيُ ِسُنَُالكَُُالص  ُمثلالعام  ،ُ ُساعاتُخدمات:

واعياألجبيةُوصلواتُ)ُاليوم اسات،ُُ،(الس  د  ُ[2].الكنسيةُواألرسارُالكنسية،ُوامل ناسباتُاألعيادالق 

دُ  وحُالق  ُالرر ُكّلَُطْقسُي امرسهُاملسيحيُحيسُاملسيحيونُيعتقدونُأن  ّلُعليهمُأثناءُعبادهتمُيفُالكنيسة،ُلذاُفإن 

ُ س،ُوهلذاُالس  قد  س.يفُالكنيسةُطقسُم  بارشًةُبعدُالكتابُامل قد  ُببُنجدُالليتورجياُيفُاملركزُالثاينُم 

س،ُفاملسيحي يُيعرفُمنُالليتورجياُأكثرُمم اُيعرفُعنُالكتابُامل قد  يُيفُالغالبُعضوُُاملسيحيُالعامِّ العامِّ

ُولكن هُيفُ ُالتيُت تىلُيفُالكنيسة، لواتُواألحلانُالكنيسة اساتُوالص  د  ُفهوُلذلكُحيفظُنّصُالق  الُيفُالكنيسة، فع 

وصُالتيُيتلوهاُالكاهنُيفُالكنيسة،ُوالُي كلِّفُ سُبنفسهُأبدًا،ُبلُيكتفيُفقطُبالنرص  الغالبُالُيفتحُالكتابُامل قد 

سُبنفسه.نفسهُمشقُ  حُوقراءةُالكتابُامل قد  ُةُوعناءُتصفر

ُيتلوها ُكلامت د ر  ُليستُُم  ُللمسيحي ُبالنِّسبة ُالكنيسة لوات ُوالص  اساتُواألحلان د  ُولكن هاُُالق  ُالكنيسة، يف

ُالقُ  ُصيابقدسية ُعن ُعبارة ُاملسيحي ُعند ُالكنسية لوات ُوالص  اسات د  ُالق  ُفهذه ُامل سلمني، ُعند ُالكريم غاتُرآن

ُمل ختلفُالعقائدُاملسيحية،ُيقومُاملسيحيُبتالوهتاُأثناءُح ُ ورهُيفُالكنيسة.ُوكثريًاُماُنجدُاملسيحينيُيقتبسونُمنُض 

ليلُ مُيقولونُإن ناُنؤمنُبكذاُوكذا،ُوالد  لوات،ُويستشهدونُهباُعىلُعقائدهم،ُبمعنىُأَّن  اساتُوالص  د  نّصُهذهُالق 

الين،ُكذاُوكذا.عىلُهذهُالعقائدُهوُقولناُيفُالقُ  اسُالف  ُد 

ُثالثًا:ُاملجامع

ُقليدالتُ ُمصادرُمنُالثالثُاملصدرهيُُاملجامعُ ةُُاجتامعُ>املجامع<،ُوي قصدُبـ آباءُالكنيسةُلتقريرُمسألةُخاص 

ُاإللهُيكونُيفُوسطُاجتامعُ يانةُاملسيحية.ُواملسيحيونُيعتقدونُأن  سُبالدِّ د  وحُالق  ُالرر لقرارُلرشدهمُيُ اآلباء،ُوأن 

حيح دُآراءُبّشيةُبحتة،ُألن ناُنجدُعَُالص  ر  ُاملسألةُكلهاُُم  ُأن  مُاتِّفاقُاملسيحينيُعىلُيشءُيفُدَُ،ُولكن ناُنعرفُيقينًا

روهُيفُبعضُاملجامع! ُكثريُمنُاملجامعُالكنسية،ُويفُكثريُمنُاألحيانُيقومُاملسيحيونُباالرتدادُعىلُماُقر 

ُاآلباءُالذينُجيتمعونُيفُهذهُاملجامعُقدُُاملسيحيونُيعتقدونُ لطانُأ عطواأن  رواُالسر ُصوابُوحّقُُهوُماُليقرِّ

ُالت ّشيع،ُ ُحّق ُهلم ُاآلباء ُهؤالء ُأن  ُيعتقد ُاملسيحي ُأن  ُيعني ُهذا ُاملسيحيني. ة ُلعام  ُبالنِّسبة ُوإيامن ُوعقيدة ودين

                                                           
راجعةُاألنباُرافائيل:2ُُ ُ.21إىل11ُُصـُ-،ُُكنيسةُمارُجرجسُباإلسكندريةُهلُالكتابُاملقدسُوحدهُيكفي؟م 
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عونُمنُعندُ ُهؤالءُاآلباءُي ّشِّ سُ)الذيُهوُاهللُوبالط بعُالُيعتقدونُأن  د  وحُالق  ُالرر أنفسهم،ُولكن همُيعتقدونُأن 

ناقشوَّناُيفُاملجامع. وابُيفُاملسائلُالتيُي  ُيفُاملسيحية(ُاحلاّلُفيهمُهوُالذيُي رشدهمُللحّقُوالص 

ُيقولُيفُكتابهُالكريم:ُ ُوجل  َُذوا»اهللُعز  ْحَباَرُهمْ  اَّتَّ
َ
ْرَبابًا َوُرْهَباَنُهمْ  أ

َ
ن أ ِ  ُدونِ  م   َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َوالَْمِسيحَ  اّللَّ

ِمُروا
ُ
ًها يِلَْعُبُدوا إِّلَّ  أ

 َ َ  ّلَّ  ۖ   َواِحًدا إِل
 
ا ُسْبَحانَهُ  ۖ   ُهوَ  إِّلَّ  إَِل ُ[21ُاآليةُ-ُالتوبةُسورة]ُ«يُْْشُِكونَ  َعمَّ

ُاملسيحُ د،هوُاهللُالذيُنزلُمنُالسامءُ|املسيحيونُيعتقدونُأن  ن،ُلذاُوعاشُعىلُاألرضُكإنساُ،ُوجتس 

ُاملسيحُ مُيعتقدونُأن  ُإَّن  ّبُاإللهُالذيُلهُحّقُالت ّشيع،ُثم  ُلتالميذه،ُفامُربطوهُعىلُُ|فهوُالر  لطانًا أعطىُس 

لطانُتّمُ ُهذاُالسر ُيعتقدونُأن  امء،ُثم  امء،ُوماُأحلروهُعىلُاألرضُيكونُحملواًلُيفُالس  األرضُيكونُمربوطًاُيفُالس 

واًلُإىلُآباءُالكنيسةُاحلاليني!ُ|يسةُمنُبعدُتالميذُاملسيحُتوريثهُإىلُآباءُالكن ص  ُو 

ُاملسيحُ ،ُوملُيكنُهوُاهلل،ُوملُيكنُابنًاُهلل،ُوليسُللمسيحُُ|نحنُنعلمُأن  ُوجل  ُ|كانُعبدًاُهللُعز 

ُ ُبس  ُوجل  ،ُوقدُأخربناُاهللُعز  ُوجل  عهُاهللُعز  بلِّغُالن اسُماُرش  ذواُأحبارهمُلطانُتّشيعي،ُبلُإن هُي  ُاملسيحينيُاخت  أن 

عواُكّلُيشءُللمسيحينيُيفُ مُالذينُرش  هبان،ُآباءُالكنيسة،ُه  ُهؤالءُاألحبارُوالرر هباَّنمُأربابًاُمنُدونُاهلل،ُألن  ور 

ك مُنسبواُلآلباءُماُ،احلقيقة،ُوالت ّشيعُحّقُهللُوحده،ُوقدُوقعُاملسيحيونُيفُالّشِّ ُُألَّن  ُ.هللُالُينبغيُنسبتهُإال 

ةُاكنهُ ُكانت ُ،ُمنهاُُمامعُمكانيةُحملِّي ة،ُومنهاُُمامعُمسكونيةُعاملية.الكنيسةتاريخُُخاللُُمامعُعد 

لطةُروحيةُعىلُمساحةُجغرافيةُُاملجامعُاملكانيةُاملحلِّي ةُهي ُس  عي نةُهلا ُم  ُكنيسة ُآباء املجامعُالتيُجيتمعُفيها

ُ عي نة، ُالقطبيةم  ُاألرثوذكسية ُجيتمعُُ،مثلُالكنيسة ُفقراراتُهذهُعندما ُأمرُخيّصُالكنيسةُيفُمّص، ُلتقرير آباؤها

ُعىلُأعُاملجامعُاملكانيةُاملحلِّي ةُالُتِّسي ُالكنيسةُالقبطيةُاألرثوذكسية.ُضاءإال 

البالدُُالعامليةُهيُاملجامعُالتيُجيتمعُفيهاُاآلباءُمنُكّلُُ)منُكلمةُاملسكونة،ُأّيُاألرض(ُاملجامعُاملسكونية

ابعُكّلُاملسيحينيُحولُالعامل.ُوهذهُاملجامعُكانتُماُبنيُالقرننيُالرُ ُورةُهتمُّطُ غايةُال ُاملسيحية،ُلتقريرُمسألةُيفُ

ُ ُامليالدي،والس  ُُادس يهم ُن سمِّ ُاملجامع ُهذه ُيف ُاجتمعوا ُالذين ُاآلباء ُعَُ<وهؤالء ُبعدُُ،>ُاملجامعّْصُآباء ولكن

ُ ُالّش  ُوالكنيسة ُالغربية ُالكنيسة ُبني ُحدث ُالذي ُمُ االنشقاق ُيف ُُممعُقية ُيف ُامليالدي، ُالامس ُالقرن نتصف

ناكُاجتامعات111ُخلقيدونيةُ ُيةُجتممسيحيةُعاملم،ُملُتعدُه  ُقُوالغربُليت فقواُعىلُعقائدُواحدة.عُبنيُآباءُالّش 
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ُ.(Canons)،ُوقواننيُُمامعُ(Creeds)وضعُقواننيُإيامنُُيفَُّنايةُاملجامعُاملسكونية،ُيتمُّ

ىُبـُعبارةُعنُصياغةُأدبيةُللعقائدُاملسيحيةُقواننيُاإليامن ناكُماُي سم  ُ،ُوالذيُتمُّ>قانونُاإليامنُاملسيحي<،ُوه 

دُصياغت ُالثالوثُوالت جسر ُاإليامنُاملسيحيُالاّصُبعقائد ر قرِّ ُي  ُالقانون ُوهذا ُثالثُُمامعُمسكونية، ُعىلُمدار ه

قُعليهاُاآلنُبنيُاملسيحينيُبشكلُعاملي. لبُوالفداء،ُوغريهاُمنُالعقائدُامل تف  ُوالص 

ُاملجامع ُح ُُقوانني ُعن ُلُ عبارة ُتّم ُالتي ُاملسيحية ُالفقهية ُلبعضُاإلشكاليات ُاملجامعُمُ ول ُيف ُأيضًا ناقشتها

ُين،ُوغريهاُمنُاملسائلُالفقهيةُاملسيحية.املسكونية،ُمثلُمسألةُإعادةُتعميدُامل رتدُِّ

ُجامعُاملسكونيةأهّمُامل

ستحّقُ|عقيدةُاملسيحينيُيفُاملسيحُُوالذيُناقش،ُم221ُممعُنقيةُ للعبادة،ُمولودُُ،ُهلُهوُهلإُحقيقيُم 

ُ فاتُواألسامءُواأللقابُاإلهليةمنُاآلبُوالدةُحقيقية،ُأمُأن هُُم  دُُملوق،ُوليسُلهُالصِّ ُر 

ُُ ُاملسيح ُأن  ر ُقر  ُاملجمع ت صفُمنُهلإُحّقُُهلإُحّقُُ|هذا ُم  ُوأن ه ُمنُاآلبُوليسُُملوقًا، ُمولود ُوأن ه ،

فاتُاإلهليةُكلها،ُوتمُّ إقرارهاُوضعُقانونُاإليامنُاملسيحي،ُوهوُعبارةُعنُصياغةُللعقيدةُاملسيحيةُالتيُتّمُُبالصِّ

ِقّرُهذاُالقانون،ُوتقولُ ُالكنائسُاملسيحيةُكّلها،ُمنُأرثوذكسُوكاثوليكُوبروتستانت،ُت  يفُاملجمع،ُوامل فُّتضُأن 

ُالذيُالُيؤمنُهبذاُالقانونُالُي عتربُمسيحيًا. ُإن 

س،ُهلُهوُمالك،ُأمُالذيُناقش،ُوم281ُممعُالقسطنطينيةُاألولُ د  وحُالق  ةُإهليةُُعقيدةُاملسيحينيُيفُالرر و  ق 

فاتُواألسامءُواأللقابُاإلهلية. نبثقُ)خارج(ُمنُاآلب،ُولهُكّلُالصِّ عي نة،ُأمُأن هُهلإُحقُم  ُم 

رُ دُمعُاآلبُواالبن،ُوتّمُصياغةُفقرةُجديدةُت قرِّ سُهلإُحّق،ُي سجدُلهُوي مج  د  وحُالق  ُالرر رُأن  هذاُاملجمعُقر 

ُم.221يامنُاملسيحيُالذيُتّمُوضعهُيفُُممعُنقيةُقانونُاإلتّمُإضافتهاُإىلُُهذهُاإليامن،

ُأفسسُ ُم121ُممع ،ُ ُاملسيحينيُيفُاملسيح ُعقيدةُُ|والذيُناقشُعقيدة ُخي ّص ُفيام ُولكن ُأخرى، ة مر 

ناقشةُلقبُ د،ُوتّمُم  الم.ُ>والدةُاإلله<الت جسر ُالذيُتّمُإطالقهُعىلُمريمُعليهاُالس 
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ُ ُالس  ُمريمُعليها ُأن  ر ُاملجمعُقر  دُوعاشُعىلُالهذا ُالذيُجتس  ُاإلله ُهو ُمنها ُاملولود ُألن  ُاإلله، ُهيُوالدة م

ُاملسيحُ طبيعةُواحدةُومشيئةُواحدة،ُوليسُطبيعتنيُومشيئتنيُ)عقيدةُالكاثوليك(،ُُ|األرضُكإنسان،ُوأن 

ُكّلُاألقوالُواألفعالُالتيُقاهلاُأوُفعلهاُاملسيحُ بارش،ُوتُ|وأن  ّمُصياغةُفقرةُعىلُاألرضُمنسوبةُهللُبشكلُم 

الم،ُتّمُإضافتهاُإىلُقانونُاإليامنُاملسيحيُالذيُتّمُوضعهُيفُُممعُنقيةُ ُم.221جديدةُعنُمريمُعليهاُالس 

ُ ناقشةُاملواضيعُاملطروحةُيفُُممعُأفسسُ،ُهوُاملجمعُاملسكوينُاألخريم111ُممعُخلقيدونيا ،ُوقدُأعادُم 

واُعىلُم،ُوقدُرفضتُالكنيسةُالغربيةُماُتّمُإقراره121ُ قية،ُفقدُأرصر اُآباءُالكنيسةُالّش  سبقًاُيفُُممعُأفسس،ُأم  م 

سبقًا. ُإقرارُماُتّمُاالتِّفاقُعليهُم 

ُمنهامُبتكفريُاآلخر،ُوهكذاُأصبحتُالكنيسةُ ُقامُكلٌّ قُوالغرب،ُبعدُأن  يفُالنِّهايةُحدثُاالنشقاقُبنيُالّش 

نفصلةُروحيًاُوعقائديًاُع ُالكاثوليكيةُالغربيةُم  ُقية.نُالكنائسُاألرثوذكسيةُالّش 

يسون ُرابعًا:ُاآلباءُوالقدِّ

مونُاملجامعُعىلُاآلباءُاآلباءُوالق قدِّ ابعُمنُمصادرُالت قليد.ُواملسيحيونُي  مُاملصدرُالر  يسون،ُكأشخاص،ُه  دِّ

ُانجامعةُخريُمنُالفرد! ُاملسيحيونُيعتقدونُأن  يسنيُكأفراد،ُألن  ُوالقدِّ

ُ ُهبم ُي قصد ُاآلباء ُاملسيحية ُالعقائد ُيفُرشح فوا ُأل  ُفيها،نّشهالالذين ُطعنوا ُالذين ُضّد ُعنها ُودافعوا اُُ، أم 

يسُأب. يس،ُولكنُليسُكّلُقدِّ ُكّلُأبُقدِّ يسونُفيؤخذُمنهمُحياةُالورعُوالت قوى،ُوهكذاُيعتقدُاملسيحيُأن  ُالقدِّ

ُخامسًا:ُالفّنُالكنيس

ُنقسمُالفّنُالكنيسُإىلُثالثةُأقسام.الفّنُالكنيسُهوُاملصدرُالامسُواألخريُمنُمصادرُالت قليد،ُوي

ُالبناءُالكنيس ُطريقةُبناءُالكنائسُترمزُإىلُبعضُأوالً: ،ُوي قصدُهباُطريقةُبناءُالكنائس.ُفاملسيحيُيعتقدُأن 

ورُالتيُيتّمُرسمهاُعىلُلبانُفوقُالكنيسة،ُوالّصُالعقائدُاملسيحيةُامل ختلفة،ُمثلُشكلُالكنيسةُكسفينة،ُوعددُالّصُ

ةُببناءُالكنيسةُمنُالدُ مُ عضُاأل ُانجدران،ُوب ُاخل،ُمثلُاملذبحُواهليكلُ...ُإلخ.ورُالاص 
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ُ ُوثانيًا: ُالكنسيةاملوسيقى ُاألحلان ُيفُستخدمةامل ُُفرداتوامل ُُ،الكنيسةُأحلانُهباُت قالُالتيُريقةالطُ ُوهي،

اساتُوأّيُكتاباتُأخرىُيتّمُتالوهتاُيفُالكنيسة.الكنسيةُالليتورجيات د  ُ،ُمثلُالق 

ُث ُاأليقوناتالثًا: .ُيسنيوالقدُُِّ،هوأمُُّ،حياتهُوأحداثُ،|ُاملسيحُشكلُهباُي رسمُالتيُالطريقةُوهي،

ُمثلُأيقونةُصلبُاملسيحُ ُإىلُبعضُالعقائدُاملسيحية، ُترمز ُالّصور ُهذه ُأوُُ|واملسيحيُيعتقدُأن  املزعوم،

المُاملزعومة ُ.أيقونةُثالوثُالعهدُالقديم،ُأوُأيقونةُمريمُعليهاُالس 

 ين املسييحم أساس ال  آباء الكنيسة هُ 

ُتأمُ ُ ُإذا ُوالت قليدُينقسمُإىلُمخسةُمصادر،ُولكن نا ُاملسيحيُيأخذُدينهُمنُالت قليد، ُاملصادرُجيدًا،ُإذن، ُهذه لنا

مُالذينُاختارواُاألسفارُالتيُجيبُأنُتوجدُيفُ مُاألساسُيفُكّلُيشء،ُفآباءُالكنيسةُه  ُآباءُالكنيسةُه  وجدناُأن 

ُاألرسارُالكنسية،ُا وس،ُورت لواُاألحلان،ُومارسوا ُالطرق  اسات،ُووضعوا د  ُالق  مُالذينُصاغوا س،ُوه  لكتابُامل قد 

ُالكنائس،ُ ُبنوا ُالذين م ُوه  ُقواننيُاملجامع، ُووضعوا ُقواننيُاإليامن، ُوصاغوا ُيفُاملجامع، ُاجتمعوا ُالذين م وه 

ُورسمواُاأليقونات.

مُال ُاآلباءُه  ينُاملسيحي،ُمنُبدايتهُوإىلَُّنايته!وهكذاُنجدُأن  ُذينُوضعواُالدِّ

 كِتابات اآلباء؟جند  أين

ينُاملسيحي،ُعليناُأنُنعرفُأينُنجدُكتاباتُآباءُالكنيسة.ُ مُأساسُالدِّ ُاآلباءُه  ُبامُأن 

مُإىلُثالثةُأقسامُرئيسيةُ قس  ُالت اريخُالكنيسُم  ُ.أواًل،ُعليناُأنُنعرفُأن 

ألولُامليالديُامل تمثِّلُيفُكتاباتُالعهدُانجديد،ُوالقسمُالثاينُهوُالفُّتةُماُبنيُالقرننيُاألولُالقسمُأولُهوُالقرنُا

ابعُامليالدي،ُأيُمنَُّنايةُالقرنُاألولُامليالديُإىلُفُّتةُماُقبلُُممعُنقيةُ م،ُوالقسمُالثالثُهوُالفُّتةُما221ُوالر 

ُ.×مُإىلُوقتُبعثةُالنبيُحممد221ُدي،ُأيُمنُُممعُنقيةُبنيُبدايةُالقرنُالرابعُوبداياتُالقرنُالسادسُامليال
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 The Ante-Niceneم،ُاملعروفةُباسمُ)221كتاباتُآباءُالقسمُالثاينُنجدهاُيفُموسوعةُآباءُماُقبلُنقيةُُ

Fathers(ُ ُباختصار ُواملشهورة ،)ANF)ُُعلمية ُحتتويُعىلُترمجة ل دات، ُمنُعّشُُم  نة مكو  ُو  ُوهيُموسوعة ،

ُم.221اتُاآلباءُالذينُعاشواُيفُالفُّتةُماُبنيَُّنايةُالقرنُاألولُإىلُُممعُنقيةُجيِّدةُلكتاب

ُباسمُ)ُ ُاملعروفة ُبعدها، ُوما ُنقية ُآباء ُيفُموسوعة ُالقسمُالثالثُنجدها -Nicene and Postكتاباتُآباء

Nicene Fathers)(ُُواملشهورةُباختصار،NPNF)ُنُمنُأربعةُ،ُوهي كو  نةُمنُإصدارين،ُكّلُإصدارُم  كو  م 

ُاحلقبة،ع ُكتاباتُآباءُهذه تارةُمنُأهّم ل دًا،ُواملوسوعةُعبارةُعنُُمموعةُُم  اثُاملسيحيُُّشُُم  ُالُّتر زادُحيثُأن 

ُم.221جدًاُمنُبعدُُممعُنقيةُ

ُُ ا ُببعثةُالنبيُحممدُُم،111الفُّتةُالتارخييةُالتيُتبدأُمنُبعدُُممعُخلقيدونيةُأم  يفُبداياتُالقرنُُ×مرورًا

ُاملسيحيةُملُتعدُمسكونيةُبالط ريقةُالتيُكانتُُالسادسُامليالدي،ُفليسُهلاُنفسُأمهيةُالفُّتةُالتيُتسبقها، أواًل،ُألن 

ُثانيًا، ُخلقيدونية، ُقبلُاالنشقاقُالذيُحدثُيفُُممع ُالنُألنُ ُعليها ُببعثة ُانتّشُاإلسالمُ×بيُحممد بشكلُ،

ُمنُ ُجدًا ُضخم ُوعدد ُجدًا، ُملحوظ ُبشكل ُاملسيحية ُاإلمرباطورية ُأكلت ُاإلسالمية ُواإلمرباطورية رهيب،

رُاملسيحيونُكثريًاُبتعاليمُاإلسالم،ُفلمُتعدُاملسيحيةُكامُكانتُاملسيحينيُدخلواُاإلسالمُبفضلُاهلل ُعزُوجل،ُوتأث 

ُ.×منُقبلُبعثةُالنبيُحممدُ

احِلات  احلمدُهللُالذيُبنعمتهُتتّمُالص 
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