التسليم والتقليد
Holy_bible_1

في البداية هذا الملف ليس ادانة الحد او مهاجمة اي فكر ولكن فقط توضيح معني التسليم
والتقليد ومفهومه الكتابي
البعض عندما يسمع كلمة التقليد يرفض النقاش مباشرة ويعتبر ان الكالم ضد الكتاب المقدس
ولكن من قال ان التقليد ضد الكتاب المقدس .ليس كل التقليد خطأ ومرفوض وال يحكم علي كل
التقليد بما قاله المسيح علي تقليد الشيوخ اليهود الخطأ .فكثير من التقليد ال يتفق فقط مع روح
المسيحية بل هو الذي حافظ علي االيمان المسيحي السليم عبر القرون وبالطبع يتفق مع الكتاب
المقدس بل حافظ علي الكتاب ويشرحه ويوضحه .
واحيانا البعض يرفض التقليد وبخاصه عندما يدور نقاش فيه خالف عن امر طقسي او طائفي
والسبب يكون ان الفيصل في شرح النص الكتابي هو ما يشرحه التقليد االبائي فيلجأ البعض من
اصحاب فكر حديث او نقدي او عقالني فقط الي رفض التقليد النه يشهد لصحة الرائ التقليدي

ويرفض الرائ النقدي .ويكون الحجة ان هناك اخطاء دخلت في التقليد ولكن حتي مع هذه
الفرضيه فايهما اقبل هل الرائ الحديث الذي ال يوجد في التقليد وال قال به االباء االوائل وليس له
دليل قديم يؤكده ام اقبل الرائ التقليدي المؤيد بمفهوم االباء والتقليد ؟
واتفق ان بعض التقليد به اشياء بسيطة غير دقيقة والوحيد المعصوم هو الرب يسوع المسيح
وايضا الكتاب الوحيد المكتوب بالوحي االلهي المعصوم من الخطأ هو الكتاب المقدس  .وكتابات
االباء ليست معصومة  .ولكن السؤال ايهما اقرب للصحة الرائ النقدي الحديث الرافض للتقليد ام
الرائ التقليدي لالباء الذين تسلموها من التالميذ والرسل انفسهم في التعاليم الشفوية باالضافة
الي االنجيل وكتبوا فهمهم وسلموه ايضا حسب وصية الكتاب من القرن االول وما بعده جيل بعد
جيل ؟
وايضا هل عمل الروح القدس الهام جدا وهو االعالن اي شرح الوحي المكتوب واعالنه لالباء
والخدام والشراح وكل الشعب عبر االجيال هل توقف وترك المسيحيين كلهم يضلوا من القرن
الخامس وما بعده حتي تيقظ مره واحده ( بعد غياب اكثر من عشر قرون ) من القرن السادس
عشر وبد يشرح للنقديين اخي ار فيقولوا معاني اخري غير التي فهمها التقليديين لمدة خمس عشر
قرن وامنوا بها وعاشوها ؟
واكرر مره اخري انا اتكلم بصوره عامه وال ادعي عصمة للتقليد وايضا التقليد ياخذ بدراسة ومقارنة
بروح الكتاب لنتاكد من صحته ويخضع للفحص لنتاكد انه صحيح وايضا ناخذ الرائ الذي اتفق
عليه االباء وليس رائ احد االباء مخالف لباقي االباء  .وايضا التقليد االقدم هو االقرب للتعليم
الرسولي .ولكن الذي اريد ان اوضحه ان دقة شرح الكتاب من التقليد االقرب لزمن المسيح

وتالميذه وكتاب الوحي افضل في ايماني من شرح الكتاب الحديث النقدي الذي يخالف التقليد
لتالميذ الرسل
بعد هذه المقدمة
معني التسليم والتقليد
التسليم هم باختصار ان الجيل يسلم للجيل الذي بعده التعاليم
والتقليد هو ان الجيل الحالي يستلم من الجيل االقدم منه ويقلدوا تعاليمهم
فالتقليد هو كل تعليم ( سواء شروحات للكتاب المقدس و االيمان المسيحي او طقوس او صلوات
او تامالت )
فالتقليد هو كل تعليم وصل الينا عن طريق التسليم الرسولى واالبائي أي انه التعليم الشفهي او
المكتوب ولكن غير المكتوب في الكتاب المقدس.
وكلمة التقليد في الكتاب المقدس هي بارادوسيس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 51 :2
ِ
ُّها ِ
سالَ ِت َنا.
اإل ْخ َوةُ َوتَ َم َّ
س ُكوا ِبالتَّ َعالِ ِيم الَِّتي تَ َعلَّ ْمتُ ُم َ
اء َك َ
فَاثْ ُبتُوا إِ ًذا أَي َ
ان ِبا ْل َكالَم أ َْم ِب ِر َ
س َو ٌ
وهاَ ،

](IGNT+) αραG686 SO ουνG3767 THEN, αδελφοιG80 BRETHERN, στηκετεG4739 [G5720
καιG2532 AND κρατειτεG2902 [G5720] HOLD FAST ταςG3588 THE

STAND FIRM,

παραδοσειςG3862 TRADITIONS αςG3739 WHICH εδιδαχθητεG1321 [G5681] YE WERE TAUGHT,
ειτεG1535 WHETHER διαG1223 BY λογουG3056 WORD ειτεG1535 OR διG1223 BY
επιστοληςG1992 ημωνG2257 OUR EPISTLE.
قاموس سترونج
G3862
παραδοσις
paradosis

par-ad'-os-is
From G3860; transmission, that is, (concretely) a precept; specifically the
Jewish traditionary law: - ordinance, tradition.
 ومبدا وبخاصه تقليد الشريعة اليهودية والتعود والتقليد, انتقال

قاموس ثيور
G3862
παραδοσις
paradosis
Thayer Definition:

1) giving up, giving over
1a) the act of giving up
1b) the surrender of cities
2) a giving over which is done by word of mouth or in writing, i.e. tradition
by instruction, narrative, precept, etc.
2a) objectively, that which is delivered, the substance of a teaching
2b) of the body of precepts, especially ritual, which in the opinion of the
later Jews were orally delivered by Moses and orally transmitted in
unbroken succession to subsequent generations, which precepts,
both illustrating and expanding the written law, as they did were to
be obeyed with equal reverence
Part of Speech: noun feminine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G3860
 تسليم الذي بعده الذي يتم عن طريق, استسالم المدن, عملية التسليم, يقدم للذي بعده, تسليم
 بموضوعية عن الذي تم تسليمه ومواضيع, كلمة الفم او الكتابة بمعني تقليد بتوجيه او السرد
 جسم التعليم وبخاصة الطقوس الذي هو اراء اليهود في وقت الحق الذي كان شفويا تم, التعليم
..... تسليمه بواسطة موسي وشفويا انتقل علي التوالي بدون انقطاع الي االجيال الالحقة

وايضا قاموس دراسة الكلمة
G3862

παραδοσις

parádosis; gen. paradóseos, fem. noun from paradídomi (G3860), to
deliver in teaching. A tradition, doctrine or injunction delivered or
communicated from one to another, whether divine (1Co_11:2; 2Th_2:15;
2Th_3:6) or human (Mat_15:2-3, Mat_15:6; Gal_1:14; Col_2:8). In
Mar_7:3, Mar_7:5, the expression "the tradition of the elders" occurs. The
Pharisees delivered to the people by tradition their ancestors' many
injunctions which were not written in the Law of Moses. For this reason the
sect of the Sadducees rejected them, saying that what was written should
be esteemed obligatory, but that which came from oral tradition need not
be observed. Thus, Josephus explains the expression "the traditions of the
elders" or of the Pharisees. The words of the elders were considered more
desirable than the words of the prophets.

Syn.: dógma (G1378), ordinance, decree; diatage (G1296), ordinance,
disposition; éthos (G1484), custom.

فمن هذا نفهم ان معلمنا بولس الرسول يوصي بان نتمسك التقليد الشفوي او المكتوب
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 51 :2
ِ
ُّها ِ
سالَ ِت َنا.
اإل ْخ َوةُ َوتَ َم َّ
س ُكوا ِبالتَّ َعالِ ِيم الَِّتي تَ َعلَّ ْمتُ ُم َ
اء َك َ
فَاثْ ُبتُوا إِ ًذا أَي َ
ان ِبا ْل َكالَم أ َْم ِب ِر َ
س َو ٌ
وهاَ ،

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :55
ِ
ُّها ِ
سلَّ ْمتُ َها إِلَ ْي ُك ْم.
اإل ْخ َوةُ َعلَى أ ََّن ُك ْم تَ ْذ ُك ُروَن ِني ِفي ُك ِّل َ
ش ْيءَ ،وتَ ْحفَظُ َ
فَأ َْم َد ُح ُك ْم أَي َ
يم َك َما َ
ون التَّ َعال َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 6 :3
ِ
اإل ْخوةُِ ،ب ِ
س
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
يح ،أ ْ
َن تَتَ َج َّن ُبوا ُك َّل أَخ َي ْ
ْ
ثُ َّم ُنوصي ُك ْم أَي َ
سلُ ُك ِبالَ تَْرِتيبَ ،ولَ ْي َ
اسم َرِّب َنا َي ُ
ُّها ِ َ
َخ َذهُ ِم َّنا.
ب التَّ ْعلِ ِيم الَِّذي أ َ
سَ
َح َ

وكلمة التسليم باريالبيتي
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4

ون َم َع ُك ْم.
له َّ
س ِم ْعتُ ُموهَُ ،و َأر َْيتُ ُموهُ ِف َّي ،فَه َذا اف َْعلُواَ ،وِا ُ
السالَِم َي ُك ُ
سلَّ ْمتُ ُموهَُ ،و َ
َو َما تَ َعلَّ ْمتُ ُموهَُ ،وتَ َ

قاموس سترونج
G3880
παραλαμβανω
paralambano

par-al-am-ban'-o
From G3844 and G2983; to receive near, that is, associate with oneself (in
;any familiar or intimate act or relation); by analogy to assume an office
figuratively to learn: - receive, take (unto, with).
يستقبل مقربة  ,بمشاركة الشخص ,مجازي يتعلم يتسلم ياخذ.

وهذا ايضا ما علمنا الكتاب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 51 :6
ِِ ِ
لك َّن ُكم أَ َ ِ
هلل ،أ ََّن ُكم ُك ْنتُم ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
ش ْك ارً ِ
وها.
فَ ُ
سلَّ ْمتُ ُم َ
ْ ْ َ
ورةَ التَّ ْعليم الَّتي تَ َ
ط ْعتُ ْم م َن ا ْل َق ْل ِب ُ
ص َ
يدا ل ْل َخطيَّةَ ،و ْ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :55
ِ
ُّها ِ
سلَّ ْمتُ َها إِلَ ْي ُك ْم.
اإل ْخ َوةُ َعلَى أ ََّن ُك ْم تَ ْذ ُك ُروَن ِني ِفي ُك ِّل َ
ش ْيءَ ،وتَ ْحفَظُ َ
فَأ َْم َد ُح ُك ْم أَي َ
يم َك َما َ
ون التَّ َعال َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :55
ع ِفي اللَّْيلَ ِة الَِّتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ ُخ ْب ًاز
الر َّ
الر ِّ
ضا :إِ َّن َّ
ت ِم َن َّ
يها ،أ َ
سو َ
سلَّ ْم ُ
سلَّ ْمتُ ُك ْم أ َْي ً
ْ
ُسل َم ف َ
ب َي ُ
ب َما َ
أل ََّنني تَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 3 :51
ِ
ِ
ب
ضا :أ َّ
يح َم َ
سلَّ ْم ُ
ات ِم ْن أ ْ
ت إِلَ ْي ُك ْم ِفي األ ََّو ِل َما قَ ِب ْلتُ ُه أََنا أ َْي ً
سَ
َن ا ْل َمس َ
َج ِل َخطَ َايا َنا َح َ
فَِإ َّنني َ
ا ْل ُكتُ ِب،

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
ون َم َع ُك ْم.
له َّ
س ِم ْعتُ ُموهَُ ،و َأر َْيتُ ُموهُ ِف َّي ،فَه َذا اف َْعلُواَ ،وِا ُ
السالَِم َي ُك ُ
سلَّ ْمتُ ُموهَُ ،و َ
َو َما تَ َعلَّ ْمتُ ُموهَُ ،وتَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 53 :2
طاع ،أل ََّن ُكم إِ ْذ تَسلَّمتُم ِم َّنا َكِلم َة َخبر ِم َن ِ
اهلل،
ش ُك ُر اهللَ ِبالَ ا ْن ِق َ
ضا َن ْ
َج ِل ذلِ َك َن ْح ُن أ َْي ً
ِم ْن أ ْ
َ َ
َ ْ ْ
ْ
وها الَ َك َكلِم ِة أَُناس ،ب ْل َكما ِهي ِبا ْلح ِقيقَ ِة َك َكلِم ِة ِ
ضا ِفي ُك ْم أَ ْنتُ ُم
قَ ِب ْلتُ ُم َ
اهلل ،الَِّتي تَ ْع َم ُل أ َْي ً
َ َ َ َ
َ
َ
ين.
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 5 :4
ِ
ُّها ِ
َن
الر ِّ
ب إِلَ ْي ُك ْم ِفي َّ
سلَّ ْمتُ ْم ِم َّنا َك ْي َ
ب أْ
ف َي ِج ُ
سأَلُ ُك ْم َوَن ْطلُ ُ
اإل ْخ َوةُ َن ْ
فَم ْن ثَ َّم أَي َ
سوعَ ،أ ََّن ُك ْم َك َما تَ َ
ب َي ُ
ون أَ ْكثََر.
ضوا اهللَ ،تَْزَد ُ
اد َ
سلُ ُكوا َوتُْر ُ
تَ ْ

فالتقليد والتسليم او استالم التقليد هو وصية كتابية
وهو واضح انه من قبل كتابة العهد القديم وايضا من قبل كتابة العهد الجديد
وهنا اتسائل
هل الرب يسوع المسيح رفض كل التقليد المسلم من قبل الميالد ؟
االجابة ال الرب يسوع المسيح رفض بعض اخطاء اليهود في التقليد ولم يرفضه كله فهو قال
انجيل متي 23
ِ
ِ 5حي َن ِئذ َخا َ
سوعُ ا ْل ُج ُمو َ
ع َوتَالَمي َذهُ
طَ
ب َي ُ
 2قَ ِائالً« :علَى ُكر ِس ِّي موسى جلَس ا ْل َكتَب ُة وا ْلفَِّر ِ
ُّون،
يسي َ
َ
َ َ
ُ َ َ َ
ْ
ِ
ون َوالَ
 3فَ ُك ُّل َما قَالُوا لَ ُك ْم أ ْ
َع َمالِ ِه ْم الَ تَ ْع َملُوا ،أل ََّن ُه ْم َيقُولُ َ
بأْ
َن تَ ْحفَظُوهُ فَ ْ
سَ
احفَظُوهُ َواف َْعلُوهَُ ،ولك ْن َح َ
ون.
َي ْف َعلُ َ

حتي التقليد اليهودي القديم في زمن المسيح ليس كله خطا فيوجد الكثير منه صحيح ولهذا شهد
له العهد القديم واستشهد به الرب يسوع وتالميذه
التقليد قبل العهد القديم واالدلة من الكتاب المقدس عليه
يبدا تسليم التقليد بداية من ابينا ادم والدليل علي ذلك هو
نجد هابيل قدم قربان
سفر التكوين 4
 4 :4و قدم هابيل ايضا من ابكار غنمه و من سمانها فنظر الرب الى هابيل و قربانه
هابيل قدم القربان وهو
ذبيحة حيوانية
من الحيوانات الطاهرة وهي الغنم
من االبكار
من الغنم الصحيحة فهي اسمانها
وكل هذا ينطبق عليه شروط الذبائح التي كتبت بعد ذلك بكثير في سفر الالويين
فالسؤال هو  .من اين عرف هابيل فكرة القربان وهو ذبيحة دموية ؟ ومن اين عرف الشروط التي
تنطبق علي هذه الذبيحة اي حيوان طاهر ومن االبكار وبال عيب ؟

االجابة الوحيدة ان هابيل تسلم ذلك بالتقليد الشفوي من ابيه ادم وادم تسلمها من اهلل قبل ان
يكتب موسي الشريعة للذبائح والمحرقان بزمن طويل جدا

وايضا نتابع نفس االمر ونجد ان نوح يعرف الفرق بين الحيوانات الطاهرة والغير طاهرة
سفر التكوين 2 :7
اهرِة تَأْ ُخ ُذ مع َك س ْبع ًة س ْبع ًة َذ َك ار وأُْنثَى .و ِم َن ا ْلبه ِائِم الَِّتي لَ ْيس ْت ِبطَ ِ
ِ ِ َّ ِ
اه َرة
ِم ْن َج ِم ِ
ََ
َ
َ
ََ َ َ َ َ ً َ
يع ا ْل َب َهائم الط َ
اثْ َن ْي ِنَ :ذ َك ًار َوأُْنثَى.
واهلل لم يحتاج ان يشرح لنوح ما هي الحيوانات الطاهرة وما هي الحيوانات الغيرة طاهره وهي التي
جاءت بالطبعد فيما بعد ذلك بقرون طويلة في شريعة موسي في الويين 55
وايضا السؤال من اين عرف نوح انواع الحيوانات ؟
االجابه غالبا عرفها من التسليم من ادم الي شيث حتي وصل التسليم الي نوح فلما قال له اهلل خذ
من الحيوانات الطاهره كان يعرف هو بالتسليم من التقليد ما هي هذه الحيوانات الطاهرة

وايضا في امر نوح يوجد حدث اخر قام به دون ان يطلب منه الرب وهو تقديم محرقة علي مذبح
سفر التكوين 22 :8

ِ
ب .وأَ َخ َذ ِم ْن ُك ِّل ا ْلبه ِائِم الطَّ ِ
ِ
اه َرِة َو ِم ْن ُك ِّل الطُّ ُي ِ
َص َع َد ُم ْح َرقَات
َوَب َنى ُن ٌ
ور الطَّاه َرِة َوأ ْ
ََ
وح َمذ َْب ًحا ل َّلر ِّ َ
َعلَى ا ْل َمذ َْب ِح،
فهو يعرف المذبح رغم انه لم تكن هناك وصية مكتوبة بعد بمواصفات المذبح
وايضا يعرف ان المحرقات تقدم من البهائم الطائرة والطيور الطاهرة
ويعرف ان من التقدمات يوجد نوع ويسمي المحرقات
وايضا نفس السؤال من اين عرف كل هذا ؟ واالجابة بالطبع من التسليم والتقليد الشفوي من جيل
الي جيل
وابراهيم استلم شريعة الختان من اهلل وانتشره في شعب اسرائيل بالتقليد والتسليم ولم تكتب اال في
زمن موسى

وايضا الذبائح التي قدمها ابراهيم علي المذابح التي اقامها
سفر التكوين 8 :52
ت إِ َ ِ
ِ
اي
اك إِلَى ا ْل َج َب ِل َ
ثُ َّم َن َق َل ِم ْن ُه َن َ
ب َخ ْي َمتَ ُهَ .ولَ ُه َب ْي ُ
صَ
يل م َن ا ْل َم ْغ ِر ِب َو َع ُ
ش ْرِق َّي َب ْيت إِيل َوَن َ
ش ِر ِ
ب.
الر ِّ
اك َمذ َْب ًحا لِ َّلر ِّ
اسِم َّ
ِم َن ا ْل َم ْ
ق .فَ َب َنى ُه َن َ
ب َوَد َعا ِب ْ
فهو تسلم من اباؤه بنفس الطريقة التي فعلها نوح وهو ايضا تسلم من اباؤه هذا التقليد
وايضا ابراهيم فعل امر مهم جدا مع ملكي صادق

سفر التكوين 54
 51 :54و ملكي صادق ملك شاليم اخرج خب از و خم ار و كان كاهنا هلل العلي
 59 :54و باركه و قال مبارك ابرام من اهلل العلي مالك السماوات و االرض
 22 :54و مبارك اهلل العلي الذي اسلم اعداءك في يدك فاعطاه عش ار من كل شيء
فايضا من اين عرف ابراهيم الكهنوت المقبول وقبل بركة من ملكي صادق
وايضا من اين تعلم تقديم العشور وهذا اعترافا بالكهنوت ايضا ؟ كل هذا لم يكن كتب بعد ولكن
االباء البطاركة في هذا الجيل كانوا يعرفوه جيدا من التقليد الذي يسلم من جيل الي جيل

وايضا اسحاق
سفر التكوين 21 :22
اق ِب ْئ ًار.
الر ِّ
اسِم َّ
اك َخ ْي َمتَ ُهَ ،و َحفََر ُه َن َ
ب ُه َن َ
فَ َب َنى ُه َن َ
س َح َ
اك َع ِب ُ
صَ
يد إِ ْ
اك َمذ َْب ًحا َوَد َعا ِب ْ
بَ .وَن َ

وايضا يعقوب
سفر التكوين 22 :33
س َرِائي َل».
اك َمذ َْب ًحا َوَد َعاهُ« إِ َ
ام ُه َن َ
يل إِ َ
له إِ ْ
َوأَقَ َ

هذا يؤكد استمرار التقليد وتسليمه من جيل الي جيل
فادم سلم اوالده ما تعللمه من الرب واوالده استمروا يسلموا التقليد جيل بعد جيل الي نوح ومن
نوح ايضا سلم اوالده التقليد جيل بعد جيل حتي وصل الي يعقوب
وايضا يعقوب يعرف شريعة العشور فيقول
سفر التكوين 22 :28
ِ ِ
ون ب ْي َ ِ
ُع ِّ
ش ُرهُ لَ َك».
َوه َذا ا ْل َح َج ُر الَِّذي أَقَ ْمتُ ُه َع ُم ً
ت اهللَ ،و ُك ُّل َما تُ ْعطيني فَِإ ِّني أ َ
ودا َي ُك ُ َ
وهذا ايضا بالتقليد الذي تسلمه من ابيه الذي تسلمه من جده ابراهيم .النه لم يكن هناك شريعة
مكتوبه وال اي سفر من اسفار موسي كتب بعد.
ايضا يعقوب يقيم حجر ويصب زيت
سفر التكوين 58 :28
ضع ُه تَ ْح َ ِ ِ
ِ
ب َزْيتًا َعلَى
ص َّ
الص َب ِ
وب ِفي َّ
اح َوأ َ
ام ُه َع ُم ً
َوَب َّك َر َي ْعقُ ُ
وداَ ،و َ
َخ َذ ا ْل َح َج َر الَّذي َو َ َ
ت َأرْسه َوأَقَ َ
أر ِ
ْس ِه.
َ

سفر التكوين 54 :31
ودا ِم ْن حجر ،وس َكب علَ ْي ِه ِ
ان الَِّذي ِف ِ
ودا ِفي ا ْل َم َك ِ
يبا،
يه تَ َكلَّ َم َم َع ُهَ ،ع ُم ً
وب َع ُم ً
سك ً
ََ َ َ َ َ
ب َي ْعقُ ُ
صَ
َ
فَ َن َ
ب َعلَ ْي ِه َزْيتًا.
ص َّ
َو َ

وهذا اسلوب تدشين  .فايضا من اين عرف يعقوب هذا اال من التقليد الذي تم تسليمه جيل بعد
جيل ويحفظوه ويعرفوه.

وبعد هذا نجد ان موسى ايضا يوصي بالحفاظ علي التقليد ايضا بجانب االسفار فيقول
سفر الخروج 53
 54 :53و يكون متى سالك ابنك غدا قائال ما هذا تقول له بيد قوية اخرجنا الرب من مصر من
بيت العبودية
 51 :53و كان لما تقسى فرعون عن اطالقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر
الناس الى بكر البهائم لذلك انا اذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم و افدي كل بكر من اوالدي
 56 :53فيكون عالمة على يدك و عصابة بين عينيك النه بيد قوية اخرجنا الرب من مصر
وايضا قال
سفر التثنية 4
 9 :4انما احترز و احفظ نفسك جدا لئال تنسى االمور التي ابصرت عيناك و لئال تزول من قلبك
كل ايام حياتك و علمها اوالدك و اوالد اوالدك
وطبعا كالم الكتاب ال يسقط

وبالنسبة للعهد الجديد ايضا اكد صحة التقليد الصحيح واهميته والتاكيد عليه  .فرغم ان المسيح
كما قدمت دان تقليد الشيوخ الخطا اال انه اكد علي استمرار التقليد الصحيح
فالتقليد الصحيح هو تعاليمه الصحيحه التي نقلها تالميذه وايضا التقليد هو تعاليم تالميذه
الشفوية وايضا التقليد هو تطبيقات تالميذ الرب في امور مختلفة مثل الصيام والصالة والتناول
وغيرها.
وايضا كتاب اسفار العهد الجديد اكدوا علي اهمية التقليد
فمثال معلمنا بولس الرسول ينقل من التقليد ويقول
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 8 :3
ون ا ْلحقَّ .أَُناس فَ ِ
ضا ُيقَ ِ
ْها ُن ُه ْم،
وسىَ ،كذلِ َك ُ
اس َدةٌ أَذ َ
هؤالَ ِء أ َْي ً
او ُم َ َ
ٌ
يس ُم َ
يس َوَي ْم ِب ِر ُ
َو َك َما قَ َاوَم َي ِّن ُ
َو ِم ْن ِج َه ِة ِ
يم ِ
ون.
وض َ
ان َم ْرفُ ُ
اإل َ
وهذا جاء في التقليد فقط وليس في العهد القديم
وايضا ينقل من التقليد عن موسي ويقول
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 52
 25 :52و كان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى انا مرتعب و مرتعد

وهذه العبارة المنسوبة إلي موسى النبي لم ترد في سفر الخروج وال في سفر التثنية .والمصدر
الوحيد لبولس الرسول هوعن طريق التقليد

وايضا معلمنا يهوذا ينقل من التقليد الصحيح
رسالة يهوذا 5
يخ ِائي ُل رِئيس ا ْلمالَ ِئ َك ِةَ ،فلَ َّما َخاصم إِ ْبلِيس محاجًّا ع ْن ج ِ
َن ُي ِ
ورَد
َ 9وأ َّ
َما ِم َ
س ْر أ ْ
َ َُ
وسى ،لَ ْم َي ْج ُ
سد ُم َ
َ َ َ
َ ُ َ
ََ
ب!».
الر ُّ
ال« :لِ َي ْنتَ ِه ْر َك َّ
ُح ْك َم اف ِْت َراءَ ،ب ْل قَ َ

ِّيس ِ
ات ِقد ِ
ب ِفي ربو ِ
السابع ِم ْن َ ِ
يه،
الر ُّ
اء َّ
ضا أ ْ
َ 54وتََن َّبأَ َع ْن ُ
هؤالَ ِء أ َْي ً
َخ ُنو ُخ َّ ُ
َ ََ
آد َم قَائالًُ « :ه َوَذا قَ ْد َج َ
ِ
ِ
ِ
َعم ِ
ال فُ ُج ِ
يع فُج ِ
ورِهِم الَِّتي فَ َج ُروا ِب َها،
َّارِه ْم َعلَى َج ِم ِ
ص َن َع َد ْي ُنوَن ًة َعلَى ا ْل َج ِم ِ
يعَ ،وُي َعاق َ
ب َجم َ
 51ل َي ْ
يع أ ْ َ
ِ
ات َّ ِ َِّ
يع ا ْل َكلِم ِ
َّ
َّار».
َو َعلَى َج ِم ِ
الص ْع َبة التي تَ َكل َم ِب َها َعلَ ْيه ُخطَاةٌ فُج ٌ
َ
ون
س ِب َ
ون ُمتَ َ
ُ 56
ش َه َو ِات ِه ْمَ ،وفَ ُم ُه ْم َيتَ َكلَّ ُم ِب َعظَ ِائ َمُ ،ي َح ُاب َ
سالِ ُك َ
هؤالَ ِء ُه ْم ُم َد ْم ِد ُم َ
ون ِب َح َ
ش ُّكو َنَ ،
َج ِل ا ْل َم ْنفَ َع ِة.
ِبا ْل ُو ُجوِه ِم ْن أ ْ

وايضا معلمنا بطرس الرسول في وصف ضاللة بلعام التي لم تاتي بتفصيل في العهد القديم في
سفر العدد  22ولكن جائت في التقليد

رسالة بطرس الرسول الثانية 2
ِ
يق ا ْلم ِ
ُج َرةَ ِ
اإل ثِْم.
َح َّ
ين طَ ِر َ
ضلُّوا ،تَا ِب ِع َ
ب أْ
يم ،فَ َ
ور الَّذي أ َ
 51قَ ْد تََرُكوا الطَّ ِر َ ُ ْ
ام ْب ِن َب ُ
ص َ
يق َب ْل َع َ
ستَق َ
اطقًا ِب ِ
َعجم َن ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
سان.
ص َل َعلَى تَْوِب ِ
ص ْوت إِ ْن َ
َ
َ 56ولك َّن ُه َح َ
يخ تَ َعدِّيه ،إ ْذ َم َن َع َح َماقَ َة النب ِّي ح َم ٌار أ ْ َ ُ
وايضا كررها معلمنا يهوذا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 54 :2
وِ
س ِك َ ِ ِ ِ
ق
لك ْن ِع ْن ِدي َعلَ ْي َك َقلِي ٌل :أ َّ
اك قَ ْو ًما ُمتَ َم ِّ
َن ِع ْن َد َك ُه َن َ
ان ُي َعلِّ ُم َباالَ َ
ام ،الَِّذي َك َ
َ
ين بتَ ْعليم َب ْل َع َ
َن ي ْل ِقي معثَرةً أَم ِ
َن َيأْ ُكلُوا َما ُذ ِب َح لِأل َْوثَ ِ
انَ ،وَي ْزُنوا.
س َرِائي َل :أ ْ
ام َبني إِ ْ
أْ ُ َ َْ َ َ َ

اما عن تقليد العهد الجديد وتعاليم المسيح
فبالطبع نعرف انه لم يكن هناك انجيل مكتوب لمدة من  51الي  21سنه من صعود السيد
المسيح وخالل هذه الفترة كان فقط التقليد الشفوي لتعاليم السيد المسيح تسلم من منطقة لمنطقة
ومن الرسل الي المؤمنين الجدد وايضا من المؤمنين الجدد الي من يؤمن علي يديهم
وحتي بعد كتابة اول انجيل وهو انجيل متي البشير فبقية لم ينتشر بهذه السرعه فبقيت مناطق
كثيرة تبشر فقط بالتقليد الشفوي
بل وحتي سنة  92ميالدية لم تكن كل اسفار العهد الجديد كتبت فمن وصلهم رسالة من الرسل
كان يتعمدون في بقية االمور الروحية علي التقليد الشفوي الذي تسلموه

ايضا يوجد شعوب كثيرة لم تتكلم اليونانية ووال تستطيع ان تستخدم االنجيل الذي كتب باليوناني
فاعتمدت فقط علي التقليد حتي تم ترجمة االنجيل الي لغاتهم في منتصف القرن الثاني وحتي
القرن الخامس.
وهذا ما شرحه القديس ارينيؤس تلميذ القديس بوليكاربوس تلميذ القديس يوحنا تلميذ الرب فاجاب
تساؤل
لو لم توجد أسفار مقدسة ماذا كان يحدث؟ ،إلى أى شخص نلتجئ؟ "أما كنا نلجأ إلى الكنائس
قدما ،التى عاش فيها الرسل ،ونأخذ عنها ما هو ثابت وأكيد..؟! أي بديل لذلك؟ لو أن
األكثر ً
الرسل أنفسهم لم يتركوا لنا أي كتابات ،أما كنا ملتزمين أن نعتمد على تعاليم التقليد التي قدموها
ألولئك الذين عهدوا إليهم بالكنائس؟
St. Irenaeus: Adv. Haer 3:4:1. J.F. Bethume – Baker: An
Introduction to the Early History
of Christian Doctrine, London 1920,p 55- 56.
بل اول انجيل بشره به المسيح وتالميذه هو االنجيل الشفوي
جيل مرقس 51 :5
اهلل ،فَتُوبوا و ِ
وت ِ
اإل ْن ِج ِ
آم ُنوا ِب ِ
َوَيقُو ُل« :قَ ْد َك َم َل َّ
يل».
ب َملَ ُك ُ
الزَم ُ
ان َواقْتََر َ
ُ َ

وايضا
إنجيل مرقس 51 :52
اإل ْن ِج ِ
َج َم َع َوا ْك ِرُزوا ِب ِ
يل لِ ْل َخِليقَ ِة ُكلِّ َها.
َوقَ َ
ال لَ ُه ُم« :اذ َ
ْه ُبوا إِلَى ا ْل َعا َلِم أ ْ

سفر أعمال الرسل 7 :51
ِ
الر َجا ُل ِ
ون أ ََّن ُه
ُّها ِّ
س َوقَ َ
اإل ْخ َوةُ ،أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
صلَ ْت ُم َب َ
ال لَ ُه ْم« :أَي َ
ام ُب ْط ُر ُ
فَ َب ْع َد َما َح َ
احثَ ٌة َكث َ
يرةٌ قَ َ
ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
ُمم َكلِ َم َة ِ
ون.
يمة ْ
يل َوُي ْؤ ِم ُن َ
اختَ َار اهللُ َب ْي َن َنا أ ََّن ُه ِبفَمي َي ْ
ُم ْن ُذ أَيَّام قَد َ
س َمعُ األ َ ُ

بل وبولس الرسول يذكر اقوال للرب يسوع قاله ومعروفة ولم تكتب في االناجيل
سفر أعمال الرسل 53 :02
ب
ت ال َّر ِّ
ضدُونَ ُّ
فِي ُك ِّل ش َْي ٍء أَ َر ْيتُ ُك ْم أَنَّهُ ه َك َذا يَ ْنبَ ِغي أَنَّ ُك ْم تَ ْت َعبُونَ َوتَ ْع ُ
الض َعفَا َءُ ،متَ َذ ِّك ِرينَ َكلِ َما ِ
سو َع أَنَّهُ قَا َلَ :م ْغبُوطٌ ه َُو ا ْل َعطَا ُء أَ ْكثَ ُر ِمنَ األَ ْخ ِذ».
يَ ُ
وهذا ال نجده في االناجيل االربعة ويظهر أن مجموعة من أقوال المسيح الكثيرة كانت متداولة في
ذلك الحين ولم تكتب كلها في االناجيل نقل هنا معلمنا بولس الرسول احدها وذكر لنا االباء
البعض االخر منها في اقوالهم.

فاالنجيل لم يذكر كل معجزات المسيح وال كل ما فعل وال كل ما قاله .وهذا ما يقوله يوحنا الحبيب

انجيل يوحنا 22
 32 :22و ايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب
 35 :22و اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن اهلل و لكي تكون لكم اذا امنتم
حياة باسمه

انجيل يوحنا 25
 21 :25و اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع
الكتب المكتوبة امين

وهذا ال يعني ان االنجيل ناقص فهو كافي
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 52 :3
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افعٌ لِلتَّ ْعِل ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ
ولكن من يريد اكثر ويشتاق اكثر يوجد التقليد الذي نقله االباء والكنيسة جيل بعد جيل .وايضا
االنجيل رغم انه كافي ولكن من يريد ان يفهم شرح االنجيل يرجع للتقليد ليعرف كيف فهمه االباء
وكيف شرحوه .وهذا ليس تقليال من الكتاب المقدس والكتاب فيه كثي ار ما يشرح نفسه بنفسه ولكن
لو هناك امر فكري واختلف عليه مجموعتين فما هو الفيصل في توضيح اي رائ صحيح بدون

التقليد ؟ اليس دليل وجود افكار غريبه كثيره تفسيرية لبعض نصوص الكتاب المقدس توضح ان
قاعدة ان الكتاب كافي لتفسير نفسه بنفسه ال تنطبق علي كل ايات الكتاب ؟
وايضا رغم ان االنجيل كافي ولكن ليس فيه كيفية تنفيذ االسرار والطقوس سواء االفخارستيا او
غيره وما كانوا يقولوا فيها من صلوات.
بل التقليد نفسه له دور خطير جدا وهو تاكيد ان االنجيل وصل الينا سليم بدون تحريف وبدون
التقليد نفقد شهادة خارجية قوية علي صحة االنجيل وسالمته من التحريف.
بل التقليد هو الذي اكد لنا قانونية االسفار وتاكدنا انها موحي بها فبدون التقليد ما هو الدليل
علي ان اسفار العهد الجديد هي قانونية ؟ ولهذا حتي النقديين الذين يدرسون النقد النصي وايضا
قانونية االسفار ال يمكنهم ان يستغنوا عن التقليد فهم بعد ان رفضوه قرون رجعوا واحتاجوا اليه
ودرسوه.
ايضا التقليد هو الذي نقل الينا الهرطقات الخطأ والرد عليها وتفنيد اخطاء الهراطقة فبدون التقليد
قد يسقط البعض في نفس الهرطقات
وايضا بالتقليد نعرف ق اررات المجامع وقوانين االيمان التي اتفق عليها كل المسيحيين في هذا
الزمان وبدون التقليد بالطبع لن نعرف هذا.
وايضا تاريخ الكنيسة بدون التقليد والتسليم كيف نعرفه ؟ فهل برفض التقليد نرفض تاريخ
المسيحية بالكامل بل نرفض تحقيق نبوات تكلم عنها الكتاب المقدس مثل السبع كنائس التي في
سفر الرؤيا .بل هذا رفض للدم البريئ الكثير الذي سفك حفاظا علي االيمان المسيحي.

بل والفن المسيحي القديم بداية من رمز السمكة باليوناني بدون التقليد نخسر هذا التراث المهم

واضرب امثلة قليلة
الرب يسوع تكلم ان بعد صعوده سيصوم تالميذه
إنجيل متى 51 :9
لك ْن ِ
َن ي ُنوحوا ما َدام ا ْلع ِريس معهم؟ و ِ
ستَ ِطيعُ َب ُنو ا ْل ُع ْر ِ
َّام
فَقَ َ
سوعَُ « :ه ْل َي ْ
َ
س أ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُْ َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
ستَأْتي أَي ٌ
ِ ِ
ون.
وم َ
ِح َ
يس َع ْن ُه ْم ،فَحي َنئذ َي ُ
ين ُي ْرفَعُ ا ْل َع ِر ُ
ص ُ
ولكن النجد اي شيئ عن نظام الصيام وترتيبه في االنجيل واالنجيل يتكلم عن اهيمته وروح
الصيام والخشوع والتوبة في الصيام ولكن ترتيبه ال نجد فيه شيئ
هذا تجده في التقليد وبخاصه من تعاليم التالميذ االثني عشر الدياديكي الذي كتب ما بين 92
الي  522م وكان شفوي قبلها ( خمسه وثمانين قانون لترتيب الكنيسة نقال عن ترتيبات التالميذ
انفسهم الشفوية ) وهو الذي يكلمنا عن صيام االربع والجمعه وصيام االربعين المقدسه
وايضا في موضوع الصلوات فكيف نعرف ما هي صالة يعقوب اسقف اورشليم اال من خالل التقليد
الذي حافظ علي لتروجيته ؟ وايضا كيف نعرفة صالة مرقس مبشر مصر اال بالتقليد الذي حافظ
علي لتروجيته ؟

ورسل كثيرين من رسل الرب يسوع المسيح لم يكتبوا رسائل فاين تعاليمهم ؟
وان لم يكن في االنجيل فاين هو ؟
وايضا االساقفه الذين رسموهم علي الكنائس والشمامسة فاين امورهم التنظيمية للكنائس التي
اشرفوا عليها وخدموها ؟
هل نعقل أن رسل المسيح ،بكل ما أودعه الرب فيهم من علم ،تركوا الكنيسة بال نظم ،وال قوانين
تدبر شئونها .يقي ًنا إنهم فعلوا ذلك ولكنهم لم يكتبوا في رسائلهم:
هل ضاعت ولم يحميها الروح القدس ؟
بالطبع ال فهي التي وصلتنا في التقليد الذي تم تسليمه من جيل الي جيل بل الكنائس مارستها
وحافظت عليها وابقتها كما هي .وظلت موجوده بالممارسة.
وبالنسبة للممارسة فيقول معلمنا يوحنا الحبيب
رسالة يوحنا الرسول الثانية 52 :5
َن ِ
إِ ْذ َك َ ِ ِ
آت َي إِلَ ْي ُك ْم َوأَتَ َكلَّ َم
ون ِب َو َرق َو ِح ْبر ،أل َِّني أ َْر ُجو أ ْ
ب إِلَ ْي ُك ْم ،لَ ْم أ ُِرْد أ ْ
َن َي ُك َ
ير ألَ ْكتُ َ
ان لي َكث ٌ
ون فَرح َنا َك ِ
ِ ِ
امالً.
فَ ًما لفَم ،ل َك ْي َي ُك َ َ ُ

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 54 :5
وِ
اك َع ْن قَ ِريب فَ َنتَ َكلَّ َم فَ ًما لِفَم.
َن أ ََر َ
لك َّن ِني أ َْر ُجو أ ْ
َ

فهو يفضل ان يتكلم في بقية االمور شفاهة وان يشرحها بالممارسة التعاليم التي يقصدها
مع مالحظة ان هذا يشهد ان التعاليم الشفهية والتقليد لم يتوقف مع بداية كتابة االنجيل ولكن
مستمر مع استمرارية كتابة وانتشار االنجيل ومكمل له

وايضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 34 :55
َما األُمور ا ْلب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اق َي ُة فَ ِع ْن َد َما
إِ ْن َك َ
َح ٌد َي ُجوعُ َف ْل َيأْ ُك ْل في ا ْل َب ْيتَ ،ك ْي الَ تَ ْجتَم ُعوا للد َّْي ُنوَنةَ .وأ َّ ُ ُ َ
ان أ َ
أِ
يء أ َُرت ُِّب َها.
َج ُ
وهنا معلمنا بولس الرسول يتكلم عن تنظيم االفخارستيا
وبالطبع الروح القدس ارشده الي ذلك ان يشرحه بطريقة عمليه وينتقل بالتقليد و التسليم .وايضا
روح اهلل القدوس يعرف ان الكنيسة التي يقودها الروح ستظل تطبق هذه التعاليم وتمارسها من
جيل الي جيل.
وهذا يتكرر فيقول لتيطس
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 1 :5
اق ِ ِ
ور َّ ِ
َج ِل ه َذا تَرْكتُ َك ِفي ِك ِر َ ِ
ُم ِ
وخا
ش ُي ً
يم ِفي ُك ِّل َم ِدي َنة ُ
ِم ْن أ ْ
يت ل َك ْي تُ َك ِّم َل تَْرِت َ
الن َ
َ
يب األ ُ
صةَ ،وتُق َ
ص ْيتُ َك.
َك َما أ َْو َ

فتيطس استلم من الرب ومن بولس ايضا وسلم الكنيسة

واالن قد يقول احد كيف نفرق بين التقليد الصحيح والخطأ ؟
هناك عدة شروط تنطبق علي القتليد الصحيح وهم
اوال يكون مؤيد بالكتاب المقدس وال يتعارض معه بوضوح ويكون يتفق مع عمل الروح القدس
رسالة يوحنا الرسول األولى 5 :4
َحبَّاء ،الَ تُص ِّدقُوا ُك َّل روح ،ب ِل امتَ ِح ُنوا األَرواح َ :ه ْل ِهي ِم َن ِ
ِ
اء َك َذ َب ًة
اهلل؟ أل َّ
َْ َ
َن أَ ْن ِب َي َ
َ
أ َُّي َها األ ُ
َ ْ
ُ
َ
َك ِث ِ
ين قَ ْد َخ َر ُجوا إِلَى ا ْل َعالَِم.
ير َ
واي تقليد يخالف الكتاب المقدس بوضوح هو مرفوض
ثانيا يكون مؤيد بشهود كثيرين
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 2 :2
ش ُهود َك ِث ِ
ضا.
َن ُي َعلِّ ُموا َ
س ِم ْعتَ ُه ِم ِّني ِب ُ
اء أ ْ
آخ ِر َ
اءَ ،ي ُكوُن َ
ير َ
ين أ َْي ً
ون أَ ْكفَ ً
ُم َن َ
ين ،أ َْوِد ْع ُه أَُن ً
َو َما َ
اسا أ َ
ولهذا نقبل التفسيرات او التنظيمات التي اتفق عليها االباء االوائل واستمرت حتي االن وال نقبل
االراء الشاذه سواء ظهرت متفرده في اي قرن او تظهر هذه االيام وغير مؤيده بتفسير وشرح
االباء .بل رفض التقليد المتفق علي مفهوم واحد للكتاب المقدس هو الذي جعل كثيرين هذه االيام
كل منهم يفسر الكتاب حسب رايه الشخصي وحسب هواه ويلوي نصوص ليجعلها تتفق مع فكره.

ثالثا يكون غير متعارض مع التقاليد الكنيسة االخري الواضحة
رابعا يكون مقبوال من الكنائس وبخاصة الكنيسة االولي
خامسا ال يخالف ق اررات المجامع المسكونية وبخاصة قبل انقسام الكنيسة
فالتقليد الصحيح هو ليس شيئ اخر مختلف عن الكتاب المقدس وليس اثنين بل هوشيئ واحد
بالروح بمعني ان الكتاب المقدس والتقليد هو الكتاب وشرحه والكتاب وتطبيقه والكتاب وكيف
نحياه .هذا هو التقليد بالتسليم والكتاب المقدس .فالتقليد يثبت ان الكتاب المقدس لم يكن فقط
كتاب يقراء بل كتاب يعاش عبر االجيال كلها.
والكتاب المقدس هو الوحي المكتوب من التقليد الصحيح.
واقول للبعض الذي ينتقي فمثال يقبل شهادة االباء لقانونية االسفار ولكن يرفض تفسيرهم للكتاب
اليس هذا كيل بمكيالين ؟
وان كنت تقبل شهادتهم كشهادة صادقة لنصوص الكتاب وقانونية اسفاره اليس بنفس المقياس
يجب ان تقبل تفسيرهم للكتاب الن هذا بصدق كان معني ايات الكتاب في الكنيسة االولي
وتفسيرها ؟

نقطه اخري مهمة وهو ان البعض يعترض علي كيفية الحفظ
اوال الرب وصي بالحفظ

إنجيل متى 22 :21
ض ِ
َن ي ْحفَظُوا ج ِميع ما أَوص ْيتُ ُكم ِب ِه .و َها أََنا مع ُكم ُك َّل األَي ِ
َّه ِر».
اء الد ْ
َو َعلِّ ُم ُ
َّام إِلَى ا ْن ِق َ
وه ْم أ ْ َ
َ
ََ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
ِ
ين.
آم َ

إنجيل لوقا 21 :55
ون َكالَم ِ
اهلل َوَي ْحفَظُوَن ُه».
أ َّ
َما ُه َو فَقَ َ
وبى لِلَِّذ َ
الَ « :ب ْل طُ َ
ين َي ْ
س َم ُع َ َ

إنجيل يوحنا 15 :1
ق ا ْل َح َّ
اَْل َح َّ
ت إِلَى األ ََب ِد».
َح ٌد َي ْحفَظُ َكالَ ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن َك َ
ان أ َ

إنجيل يوحنا 51 :54
اي،
«إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّوَن ِني فَ ْ
ص َاي َ
احفَظُوا َو َ

إنجيل يوحنا 25 :54
ُّه أَِبي ،وأََنا أ ِ
ِ ِ
ُّهَ ،وأُ ْظ ِه ُر
ُحب ُ
اي َوَي ْحفَظُ َها فَ ُه َو الَِّذي ُي ِحب ُِّنيَ ،والَِّذي ُي ِحب ُِّني ُي ِحب ُ
َ
ص َاي َ
اَلَّذي ع ْن َدهُ َو َ
لَ ُه َذ ِاتي».

إنجيل يوحنا 23 :54
ِ ِ
ال لَ ُه« :إِ ْن أ ِ
سوعُ َوقَ َ
َح ٌد َي ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحب ُ
َحبَّني أ َ
َ
َج َ
أَ
ص َنعُ
ُّه أَِبيَ ،وِالَ ْيه َنأْتيَ ،و ِع ْن َدهُ َن ْ
اب َي ُ
َم ْن ِزالً.

إنجيل يوحنا 24 :54
اَلَِّذي الَ ي ِحب ُِّني الَ ي ْحفَظُ َكالَ ِمي .وا ْل َكالَم الَِّذي تَسمعوَن ُه لَ ْيس لِي ب ْل لِ ِ ِ
سلَ ِني.
َ
َ
ُ
آلب الَّذي أ َْر َ
َ
َُْ
َ ُ

إنجيل يوحنا 52 :51
ِ
ت ِفي َم َحب َِّت ِه.
ص َايا أَِبي َوأَثْ ُب ُ
ون ِفي َم َحب َِّتيَ ،ك َما أ َِّني أََنا قَ ْد َح ِف ْظ ُ
اي تَثْ ُبتُ َ
ت َو َ
ص َاي َ
إِ ْن َحف ْظتُ ْم َو َ

إنجيل يوحنا 22 :51
َع َ ِ
ِ
ط َه ُدوِني
اض َ
س ِّي ِد ِه .إِ ْن َكا ُنوا قَِد ْ
س َع ْب ٌد أ ْ
ظ َم م ْن َ
اُ ْذ ُك ُروا ا ْل َكالَ َم الَّذي ُق ْلتُ ُه لَ ُك ْم :لَ ْي َ
ِ
ِ
ون َكالَ َم ُك ْم.
س َي ْ
س َي ْحفَظُ َ
ضطَ ِه ُدوَن ُك ْمَ ،وِا ْن َكا ُنوا قَ ْد َحفظُوا َكالَمي فَ َ
فَ َ

إنجيل يوحنا 6 :51

اس َم َك لِ َّلن ِ
ط ْيتَ ُه ْم لِيَ ،وقَ ْد َح ِفظُوا
َع َ
َع َ
«أََنا أَ ْظ َه ْر ُ
اس الَِّذ َ
ط ْيتَِني ِم َن ا ْل َعالَِمَ .كا ُنوا لَ َك َوأ ْ
ين أ ْ
ت ْ
َكالَ َم َك.

فهل جاء جيل لم يحفظ كالم الرب وتعاليمه ؟
وايضا بالطبع الرسل والتالميذ وصوا تالميذهم والشعب بحفظ ما تسلموه
سفر أعمال الرسل 4 :56
وِا ْذ َكا ُنوا ي ْجتَ ُاز َ ِ
ين
ض َايا الَِّتي َح َك َم ِب َها ُّ
س ُل َوا ْل َم َ
شاي ُخ الَِّذ َ
سلِّ ُموَن ُه ُم ا ْلقَ َ
َ
الر ُ
ون في ا ْل ُم ُد ِن َكا ُنوا ُي َ
َ
ِفي أُور َ ِ
وها.
يم لِ َي ْحفَظُ َ
ُ
شل َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :55
ِ
ُّها ِ
سلَّ ْمتُ َها إِلَ ْي ُك ْم.
اإل ْخ َوةُ َعلَى أ ََّن ُك ْم تَ ْذ ُك ُروَن ِني ِفي ُك ِّل َ
ش ْيءَ ،وتَ ْحفَظُ َ
فَأ َْم َد ُح ُك ْم أَي َ
يم َك َما َ
ون التَّ َعال َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 54 :6
ظ ا ْلو ِ
ص َّي َة ِبالَ َد َنس َوالَ لَ ْوم إِلَى ظُ ُه ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
أْ
سو َ
ور َرِّب َنا َي ُ
َن تَ ْحفَ َ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 22 :6

س ،وم َخالَفَ ِ
ِِ ِ
يا ِتيموثَاوسِ ْ ،
ِ
ات ا ْل ِع ْلِم ا ْل َك ِاذ ِب
يع َةُ ،م ْع ِر ً
احفَظ ا ْل َوِد َ
َ ُ ُ ُ
ضا َع ِن ا ْل َكالَم ا ْل َباطل الدَّن ِ َ ُ
االسِم،
ْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 3 :2
ِ
ص َاياهُ.
َوِبه َذا َن ْع ِر ُ
ف أَنَّ َنا قَ ْد َع َرْف َناهُ :إِ ْن َحف ْظ َنا َو َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 4 :2
ق ِف ِ
ِ
س ا ْل َح ُّ
يه.
َم ْن قَ َ
ص َاياهُ ،فَ ُه َو َكاذ ٌ
ب َولَ ْي َ
ال« :قَ ْد َع َرفْتُ ُه» َو ُه َو الَ َي ْحفَظُ َو َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :2
ف أَنَّ َنا ِف ِ
َما م ْن ح ِفظَ َكلِمتَ ُه ،فَحقًّا ِفي ه َذا قَ ْد تَ َك َّملَ ْت محبَّ ُة ِ
يه:
اهللِ .به َذا َن ْع ِر ُ
ََ
َ
َوأ َّ َ َ
َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 22 :3
ِ
ِ
ام ُه.
َع َم َ
ص َاياهَُ ،وَن ْع َم ُل األ ْ
سأَْل َنا َن َنا ُل م ْن ُه ،أل ََّن َنا َن ْحفَظُ َو َ
َو َم ْه َما َ
َم َ
ال ا ْل َم ْرضيَّ َة أ َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 24 :3

يه و ُهو ِف ِ
ِ ِ
طا َنا.
َع َ
ت ِفي َناِ :م َن ُّ
يهَ .وِبه َذا َن ْع ِر ُ
ف أَنَّ ُه َيثُْب ُ
الرو ِح الَِّذي أ ْ
ص َاياهُ َيثُْب ْت ف َ َ
َو َم ْن َي ْحفَ ْظ َو َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 2 :1
ِ
ب أَوالَ َد ِ
ِ
ص َاياهُ.
ِبه َذا َن ْع ِر ُ
اهلل :إِ َذا أ ْ
ف أ ََّن َنا ُنح ُّ ْ
َح َب ْب َنا اهللَ َو َحف ْظ َنا َو َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 3 :1
هذ ِه ِهي محبَّ ُة ِ
فَِإ َّن ِ
س ْت ثَ ِقيلَ ًة،
َن َن ْحفَ َ
اهلل :أ ْ
َ ََ
ص َاياهُ لَ ْي َ
ص َاياهَُ .و َو َ
ظ َو َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 3 :5
ون ما ُهو م ْكتُ ِ
ون أَق َْوا َل ُّ
ْت
يها ،أل َّ
َن ا ْل َوق َ
س َم ُع َ
وبى لِلَِّذي َي ْق َأرُ َولِلَِّذ َ
الن ُب َّوِةَ ،وَي ْحفَظُ َ َ َ َ ٌ
طُ َ
ين َي ْ
وب ف َ
يب.
قَ ِر ٌ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 26 :2
النهاي ِة فَسأ ْ ِ ِ
وم ْن ي ْغلِب وي ْحفَظُ أ ْ ِ
ُمِم،
َ َ َ ُ ََ
ُعطيه ُ
َع َمالي إِلَى ِّ َ َ َ
س ْلطَا ًنا َعلَى األ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :3

ت أَمام َك بابا م ْفتُوحا والَ ي ِ
أََنا َع ِ
َن ُي ْغلِقَ ُه ،أل َّ
َن لَ َك قُ َّوةً
ار ٌ
َح ٌد أ ْ
فأْ
ستَطيعُ أ َ
َع َمالَ َكَ .ه َن َذا قَ ْد َج َع ْل ُ َ َ َ ً َ ً َ َ ْ
ِ
ي ِسيرةً ،وقَ ْد ح ِف ْظ َ ِ ِ
اس ِمي.
َ َ َ َ
ت َكل َمتي َولَ ْم تُْنك ِر ْ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 52 :3
ِ
أل ََّن َك ح ِف ْظ َ ِ
َن تَأ ِْت َي َعلَى ا ْل َعالَِم
يد ِة أ ْ
اع ِة التَّ ْج ِرَب ِة ا ْل َع ِت َ
سأ ْ
ص ْب ِري ،أََنا أ َْي ً
س َ
َ
َحفَظُ َك م ْن َ
ضا َ
ت َكل َم َة َ
الس ِ
ِ ِ
ين َعلَى األ َْر ِ
ض.
ب َّ
اك ِن َ
ُكلِّه لتُ َجِّر َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 51 :52
ون وصايا ِ
ِ
ين علَى ا ْلم أر َِة ،وَذ َه ِ
ِ
اهلل،
سلِ َها الَِّذ َ
ين َي ْحفَظُ َ َ َ َ
َْ َ َ
ب الت ِِّّن ُ َ
فَ َغض َ
ص َنعَ َح ْرًبا َم َع َباقي َن ْ
ب ل َي ْ
يح.
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
َو ِع ْن َد ُه ْم َ
ش َه َ
ادةُ َي ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 52 :54
ِ
ُه َنا ص ْبر ا ْل ِقد ِ
سوعَ.
يم َ
ين َي ْحفَظُ َ
ينُ .ه َنا الَِّذ َ
ِّيس َ
ان َي ُ
ون َو َ
َ ُ
ص َايا اهلل َوِا َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :22
ِ
ال ُن ُب َّوِة ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
اب».
وبى لِ َم ْن َي ْحفَظُ أَق َْو َ
يعا .طُ َ
س ِر ً
« َها أََنا آتي َ

فلهذا اهتم المسيحيين من اول من التالميذ وتالميذهم وجيل بعد جيل بحفظ وصايا الرب وتعاليمه
وتطبيقها سواء ما هو مكتوب في االنجيل او ما هو مشروح في التقليد الصحيح

االمر االخر الفرق بين الزمن الحاضر وزمن االباء القدام هو سرعة االحداث فنحن نعيش في
عالم مليئ باالخبار وهو بالفعل مذعج يجعل قوة استيعابنا اقل من الكثرة وهذا في اخر خمسين
ستين سنة بسبب ثورة االتصاالت ولكن لم يكن هذكا قديما فهو في ايامهم لم تكن االحداث بهذه
السرعة التي في ايامنا فلهذا التسليم من الشيوخ والقسس والشمامسة واالساقفة والمعلمين ال
يشوش بامور كثيرة وايضا التسليم من االب الي ابناؤه هو سهل النهم ال يجدون مواضيع اخري
فيكون كل كالمهم تقريبا عن التسليم وقله عن االمور االخري ولهذا فهم يتذكرون التقليد بشده

التقليد ليس جمود ورجعية ولكن اصالة وتمسك بالصحيح وتسليم الوديعة بامانة .وشهادة علي
استمرار عمل روح اهلل القدوس في كل جيل والذي يحافظ ان حياة المؤمنين في كل جيل علي مدار
العصور هي حياة المسيح وال نحتاج تجديد في حياة المسيح.

واخي ار التقليد عند اباء الكنيسة االوائل
من كتاب التقليد واالرثوزكسية للقمص تادرس يعقوب

التقليد عند بابياس

بعد انتقال الرسل والتالميذ الذين كانوا شهود عيان ألحداث السيد المسيح الخالصية ،أهتم
أباء الكنيسة مثل بابياس وايريناؤس واكلمندس اإلسكندري بحفظ التقليد الشفهى أو "تقليد الشيوخ"
"األباء  "Presbytersالذين قرروا أنه يرجع إلى عصر الرسل.

لقد عرفنا ببابياس أسقف هيرابوليس بفريجيا "حوالي عام033م" خالل كتابات إيريناؤس
ويوسابيوس .وتعتبر شهادة إيريناؤس أهم من يوسابيوس ،ألنه ينتمى إلى نفس شهادة الحلقة التى
متأخر عنه قليالً.i
ًا
ينتمى لها بابياس ،ولو أنه جاء

سامعا للقديس يوحنا ورفيقًا للقديس بوليكربس،
قرر القديس إيريناؤس أن ببابياس الذى كان
ً
ii
جدا ،إذ رأى فيها تالقي بابياس مع العصر
وضع خمس كتب  .وقد مدح إيريناؤس هذا العمل ً

الرسولي .iiiوقد بقى هذا العمل "الكتب" حتى القرن الرابع عشر ما لم يكن بعد ذلك ،إال أنه لألسف ال
حاليا.iv
يوجد منه أي نسخة ً

وقد حفظ لنا يوسابيوس مقدمة لكتاب بابياس عنوانه "شرح أقوال الرب" .vفى هذه المقدمة قرر
شخصيا،
بابياس  -قبيل منتصف القرن الثاني -أن يجمع الذكريات الحية للذين تعرفوا على الرسل
ً
إذ يقول" :ال أتردد أن أضيف إلى تفسيرى كل األمور المسلمة من الشيوخ" ،"Presbytersفإنى

حسنا ،وأثق فى الحق الذى لهم...فمتى جاء واحد من الذين استمعوا إلى
جيدا وأتذكرهم
أعرفهم ً
ً
الشيوخ ،أسأله عن أقوالهم بكل تدقيق-ماذا قال أندراوس أو بطرس؟ أو ماذا قال فيلبس أو توما ،أو
يعقوب أو يوحنا أو متى أو أى تلميذ من تالميذ الرب...؟
نافعا لى مثل المنطوقات النابعة عن الصوت
فإني أظن أن ما أستقيه من الكتب لم يكن ً
حيا".
الحي والذى يبقى ً
+++

التقليد الكنسي عند القديس إيريناؤس

أظهر القديس إيريناؤس – فى النصف األخير من القرن الثاني – أهمية التقليد الشفوى ،وذلك
كما يظهر من عباراته التى أستخدمها وهو يذكر صديقه فلورانس بأيامهما األولى مع القديس
بوليكربس فى سميرنا ،viإذ قال:

"إنى أتذكر أحداث تلك األيام بوضوح أكثر من تلك األحداث القريبة ،ألن األمور التى
احدا معها .فإنى أستطيع أن أصف حتى المكان الذى
نتعلمها فى الطفولة تنمو مع النفس وتصير و ً
جلس فيه بوليكربس ونطق فيه مقاله ،وأصف مجيئه وخروجه ،وطريقة حياته ومالمحه الشخصية،
والمقاالت التى وعظ بها الشعب ،وكيفية مفاوضاته مع يوحنا "اإلنجيلى" وغيره ممن عاينوا الرب،
وتالوته الكالم الذى سمعه من أفواههم عن الرب وأعماله العظيمة وتعاليمه ،كيف أن بوليكربس تقبل

ير عن كل شئ فى تطابق
" "Paralambanoهذه األمور عن شهود عيان لكلمة الحياة ،ووضع تقر ًا
مع الكتاب المقدس .لقد أصغيت لهذا األمور بشغف بواسطة مراحم اهلل التى وهبت لى ،وكتبت عنها
مالحظات ،ال على ورق بردى بل فى داخل قلبى .وبنعمة اهلل أتأمل فيها بحق على الدوام."vii

التقليد وتفسير الكتاب المقدس
فى القرن الثاني أساء الغنوسيون فهمهم للكتاب المقدس لخدمة أغراضهم الخاصة،
مستخدمين بعض عباراته منعزلة عن الفهم الكلى للكتاب وتقليد الكنيسة .هذا بجانب ادعائهم استالم
تقليد خفي من الرسل ،viiiيدعون أنهم يفهمونه أفضل من األساقفة أو حتى الرسل !!ixوقد قام آباء
للكنيسة أولون يواجهون الغنوسيين ويفندون آراءهم ،من بينهم القديس ايرنياؤس ،والذى لقب "أب
التقليد الكنسي".

يمكننا أن نوجز فكره فى "التقليد" فى النقاط التالية:

بقى التقليد المنحدر إلينا من الرسل محفوظًا خالل تتابع الشيوخ "الكلمة اليونانية Presbyters
تعنى كهنة ويقصد بها األساقفة" فى الكنيسة بغير انقطاع.x
يحفظ التقليد فى الكنيسة بواسطة الروح القدس الذى يجدد شباب الكنيسة.xi
التقليد الرسولي ليس باألمر السري ،بل يستطيع أن يتعرف عليه كل الراغبين فى قبول الحق.
إنه معلن فى كل كنيسة من العالم كله.xii

أساء الهراطقة تفسير الكتاب المقدس إذ تمسكوا بعبارات عزلوها عن الكتاب وأعادوا ترتيبها بما
يناسب أفكارهم الخاصة ،xiiiمتجاهلين وحدة الكتاب المقدس .لقد استخدموا نصوص الكتاب لكنهم لم
يقرأوها خالل الكنيسة وال بحسب تقليد الرسل.لهذا فإن الفهم الحقيقى للكتاب يوجد داخل الكنيسة
حيث يحفظ التقليد المقدس وتعاليم الرسل" .غرست الكنيسة كفردوس فى هذا العالم ،كما يقول الروح
القدس :من جميع شجر الجنة تأكل أكالً "تك "2:61أى تأكل من جميع كتب الرب المقدسة ،لكن ال
تأكل بذهن متكبر وال تلمس أى فكر هرطوقى مضاد .لقد أعترف هؤالء "الهراطقة" أن لديهم معرفة
الخير والشر ،وارتفعوا بأذهانهم الشريرة فوق اهلل صانعهم."xiv

أقواله عن التقليد

كما سبق أن أوضحت ،الكنيسة وقد تقبلت هذه الك ارزة وهذا اإليمان ،بالرغم من انتشارها فى
العالم كله إال أنها كمن تقطن فى بيت واحد ،تحافظ على هذه األمور بكل عناية ...
ومع تباين لغات العالم ،لكن معنى التقليد واحد فى كل موضع .فالكنائس التى قامت فى
مغايرا ،وال الكنائس التى فى أسبانيا أو بالد الغال أو التى فى الشرق أو
أمر
ألمانيا ال تؤمن وال تسلم ًا
ً
في مصر أو فى ليبيا أو تلك التى قامت فى مركز العالم.xv

إذ نشير "للهراطقة" عن التقليد المنحدر إلينا من الرسل والمحفوظ خالل تتابع الشيوخ
" Presbytersأى رجال الكهنوت" فى الكنائس نقول انهم يقاومون التقليد مدعين أنهم أكثر حكمة

من األساقفة "الشيوخ" بل ومن الرسل أنفسهم ،وأنهم قد وجدوا الحق األصيل" ،ويؤكدون" أن الرسل قد
خلطوا األمور الخاصة بالشريعة بأقوال المخلص...من هذا يظهر أنهم لم يتفقوا ال مع الكتاب
المقدس وال مع التقليد.
أن مثل هؤالء المقاومين ،يا صديقي العزيز ،ينبغي أن نقاومهم ألنهم مثل الحيات الملساء
دائما من كل جانب .يليق بنا إذن أن نحاصرهم من كل ناحية لعلنا إذ نقطع عليهم
يحاولن أن يفلتوا ً
كل راحة نستطيع أن نجتذبهم إلى الحق مرة أخرى.

أنه فى قدرة الجميع ،فى كل كنيسة ،أن يرى الراغبون فى رؤية الحق وأن يتأملوا بوضوح تقليد
معلنا فى العالم كله...
الرسل ً
بعيدا عن
لو كان الرسل قد عرفوا أسرًا
ار خفية وكان عليهم أن يعلموها للكاملين فى الخفاء ً
اآلخرين ،لسلموها بوجه خاص للذين استأمنوهم على الكنائس ذاتها .فأنهم كانوا يرغبون فى خلفاءهم
أيضا كاملين وبال لوم فى كل شئ ،ألن
الذين يحتلون مركزهم فى رعاية البشر ،أن يكونوا هم ً
سيرتهم الحسنه يكون لها نفع عظيم "للكنيسة" ،أما الفشل فى ذلك األمر فيسبب خسارة عظمى.

أيضا الك ارزة
بهذا الترتيب وخالل التتابع "منذ الرسل" ،وصل إلينا التقليد الكنسي من الرسل و ً
بالحق .وهذا هو برهان قوى أنه يوجد إيمان واحد محيى ،حفظ فى الكنيسة منذ الرسل إلى يومنا هذا،
وسلم بالحق.

إذ لدينا مثل هذه البراهين ،ال نطلب الحق من اآلخرين "الخارجين عن الكنيسة" إذ يسهل
"مودعا
الحصول عليه من الكنيسة .ألنه فى الكنيسة أستودع الرسل وديعتهم كما يصنع الرجل الغنى
ً
أمواله" فى مصرف ،إذ سلموها كل ما يتعلق بالحق .بهذا فأنه يستطيع كل إنسان يريد أن يشرب مياه
الحياة "رؤ ."22611أنها مدخل الحياة! وكل اآلخرين هم سراق ولصوص .لهذا يلزمنا أن نجتنبهم،
وأن نسعى بكل غيرة واجتهاد فى التمسك بما يخص الكنيسة ،متمسكين بتقليد الحق .فانه ماذا يكون
قدما ،التى أودع
الموقف لو ثار نزاع فيما يخص ًا
هاما يقوم بيننا؟ أما نلجأ إلى أكثر الكنائس ً
أمر ً
فيها الرسل حديثهم الدائم ،ونتعلم منها ما هو أكيد وواضح في ذلك األمر؟! فإنه ماذا لو أن الرسل لم
كتبا مكتوبة؟ أما كان يلزمنا أن نتبع "قانون التقليد" الذى سلموه إلى الذى استأمنوهم على
يتركوا لنا ً
رعاية الكنائس؟!
إلى أى شئ يلتجئ كثير من البرابرة "الذين لم يترجم الكتاب المقدس إلى لغتهم حتى ذلك
الحين" الذين يؤمنون بالسيد المسيح ،وقد كتب الخالص فى قلوبهم بالروح وليس على ورق
وبحبر ،حافظين التقليد القديم بكل حرص.

دائما بيننا ،فلنرجع إلى البرهان
ما دام التقليد المنحدر إلينا من الرسل
ً
موجودا في الكنيسة وهو ً
الكتابى الذى أقامه الرسل ،الذين كتبوا اإلنجيل ،وسجلوا فيه التعليم الخاص باهلل ،مشيرين إلى ربنا
يسوع المسيح على أنه الحق "يو ":626وليس فيه كذب.

لقد وهبت عطية اهلل هذه "أى األيمان بالمسيح الذى تقبلناه خالل التقليد" للكنيسة ،وكأنها
النسمة التى أعطيت لإلنسان األول ،لكي يتمتع األعضاء جميعهم بالحياة بقبولهم هذه العطية وينالوا
"وسائط الشركة مع المسيح" التى هى :الروح القدس ،الغيرة لنوال عدم الفساد ،وسائط الثبوت فى
اإليمان ،السلم المرتفع نحو اهلل .فقد قيل إن اهلل أقام فى الكنيسة رسالً وأنبياء ومعلمين
"2كو ."11621وقدم كل الوسائط األخرى التى من خاللها يعمل الروح .أما الذين ليست لهم شركة
فى الكنيسة وال هم منتمين إليها فيحرمون أنفسهم من الحياة بآرائهم المضادة وسلوكهم المشين .ألنه
حيث توجد الكنيسة ،وكل نوع من النعمة ،أما الروح فهو الحق.xvi

التقليد عند ترتليان

لم تختلف اتجاهات العالمة ترتليان عن تلك التى للقديس إيرنياؤس فى أمور جوهرية .ويمكننا
أن نلخص اتجاهه فى النقاط التالية:

 -2أكد العالمة ترتليان عدم وجود أى تقليد خفى ،إذ يقول "ليس من المعقول أن الرسل قد
جهلوا كل مجال رسالتهم التى كان عليهم أن يعلنوها ،أو فشلوا فى تعريف الناس كل قانون
إيمانهم...xvii

 -1وجد العالمة ترتليان أن أضمن اختبار ألصالة التعليم هو أن الكنائس قد تأسست بواسطة
الرسل واستمرت مرتبطة بهم بالتتابع ،xviiiوهو في هذا يتالقى مع القديس إيرنياؤس.
يقول العالمة ترتليان" :لنا شركة مع الكنائس الرسولية ،ألن تعليمنا ال يختلف فى شئ عن
تعاليمهم .وهذه هى شهادتنا للحق.xix
أيضا" :هذا هو موجز براهيننا حين نشمر عن أذرعتنا أمام الهراطقة ،وذلك من
كما يقول ً
مؤخر تحت عالمة
ًا
أجل اإليمان الوارد فى اإلنجيل .إننا نعتمد على الزمن ،فإن األحكام التى جاءت
الزيف ،وأن سلطان الكنائس يعتمد على استالم تقليد الرسل ،فإن الحق جاء سابقًا للزيف ،ونتج عنه
استقامة نبعت عن أولئك الذين تسلمناه منهم."xx

 -0يقرر العالمة ترتليان أن التقليد الشفوى أو "قانون اإليمان  "Regula Fideiهو مفتاح
التفسير الصحيح للكتاب المقدس فقد كان الهراطقة قادرون الكتاب يظهر حسب أهوائهم ،إذ يجهلون
قانون اإليمان .xxiRule of Faith

 -6أشار العالمة ترتليان إلى تقليد العبادة العملية ،وهى األمور التى صارت عادة فى الكنيسة
خالل أجيال طويلة.
إنه يقول" :متى لم يرد فى الكتاب المقدس عبارة تشير إلى أمر ما "عادة قديمة متبعة" ،فإن
هذه العادة تستمد قوتها بالتأكيد خالل استقرار ممارستها ،والتى بدورها تكون قد انحدرت عن التقليد
دون شك .إذ كيف يمارس شئ بشكل منتظم ما لم يكن قد أستلم أوالً "خالل التقليد"؟

قد تقول :يلزمنا الرجوع إلى سلطان مكتوب "الكتب المقدسة" حتى إن التجأنا إلى التقليد.

مدعما بالكتاب .من الواضح
نحن نسأل عما إذا كان ال يمكن استخدام التقليد ما لم يكن
ً
أمور أخرى تستند على
شفهيا لو إننا ال نمارس بالفعل ًا
تقليدا
نستطيع القول بأنه ليس لنا أن نقبل ً
ً
حكم العادة المستقرة دون أن تعتمد على نص كتابى بل على التقليد وحده" .يعطى العالمة أمثلة
شفهية قائالً:
"لكننا نوضح األمر مبتدئين بالعماد ،فإنه قبيل الدخول فى المياه نعترف فى جدية فى حضرة
الجماعة وتحت يد الرئيس الخادم أننا نجحد الشيطان وكبرياءه ومالئكته .بعد ذلك نغطس ثالث
مرات ،وبذا يصير تعهدنا أكثر مما نص عليه الرب فى اإلنجيل "مت ."22616وعندما نخرج من
يجا من اللبن والعسل ونمتنع عن االستحمام اليومى األسبوع كله "هذا التقليد كان
المياه نتذوق أوالً مز ً
متبعا فى األزمنة السالفة".
ً
كذا بخصوص سر االفخارستيا ،فإننا نقبله فى وسط الجماعة قبل الفجر من يد الرؤساء
وحدهم مع أن الرب أمرنا أن نتناوله عند الغذاء...
ونوزع تقدمات عن األموات فى االحتفاالت السنوية لموتهم وكأنها احتفاالت بميالدهم.

ونعتبر الصوم والسجود أثناء العبادة فى يوم الرب غير قانوني على أن هذا االمتياز يسرى
أيضا من عيد الفصح إلى يوم الخمسين.
ً

جدا إذا سقط شئ من الخمر أو الخبز على األرض "أثناء التناول" ...
ونحن نتألم ً
وفى كل حركة أو تصرف ،فى دخولنا أو خروجنا ،عندما نرتدى مالبسنا أو أحذيتنا ،عندما
نستحم ،وعندما نجلس على المائدة ،عندما نشعل المصابيح ،وعندما نستلقى على الفراش أو عندما
نجلس ،وفى كل تصرفات حياتنا اليومية نرشم عالمة الصليب على جباهنا.
شيئا .إنما التقليد هو مصدرها،
فإن طلبت أوامر كتابية لهذه الممارسات وما شاكلها فال تجد ً
والممارسة تثبتها ،واإليمان يرعاها .أما كون التقليد والممارسة واإليمان يسندهما العقل ،فهذا األمر
تستطيع أن تدركه بنفسك أو تتعلمه من آخر يعرفه...
هذه األمثلة تحمل بوضوح وبكفاية أنه يمكن الدفاع حتى عن التقليد غير المكتوب على
مستمر تثبته...
ًا
زمانا
ممارسته ،فإن استقرار ممارسته ً

xxii

.

التقليد عند أباء آخرين

القديس اكلمندس اإلسكندرى

يعلق القديس يوسابيوس قائالً " :فى الكتاب األول من الـ Stromatiesيظهر لنا اكلمندس أنه
كان قر ًيبا من تقليد الرسل...كما يعد أن يسجل التقليد التى سمعها من رجال الكهنوت
" "Presbytersالقدامى."xxiii

يرى القديس اكلمندس أن الغنوسى الحقيقى "المسيحى األمثل" إذ يتربى على الكتب المقدسة
ويتمسك فى تعاليمه باألرثوذكسية الرسولية الكنسية ،فإنه يعيش بحق فى توافق مع اإلنجيل ويستنبط
البراهين التى يطلبها من الشريعة واألنبياء...ألن حياة الغنوسى _فى رأيى_ هى اتفاق أفعاله وكلماته
مع تقليد ربنا."xxiv
أيضا أن من يعتزل التقليد الكنسي إنما يحرم نفسه من أن يكون رجل اهلل ،xxvوأن
كما يقرر ً
الغنوسية "المعرفة" إنما تنحدر إلى قليلين "منا" منحدره من الرسل خالل خلفائهم ومسلمة إلينا غير
مكتوبة."xxvi

أوريجانوس
التقليد أو قانون اإليمان Canon of Faithعند أوريجانوس هو جسد المعتقدات السائدة التى
قبلها المسيحيون.
يقرر العالمة أوريجين أن التقليد الكنسي قد أنحدر إلينا من الرسل خالل تتابع بغير انقطاع،
باقيا إلى اليوم فى الكنائس!."xxvii
وال يزال التقليد ً
وفى تفسيره للكتاب المقدس يشير العالمة إلى التقليد والى كتابات الشيوخ "أو
الكهنة presbytersويقصد بهم آباء الكنيسة" .نذكر على سبيل المثال أنه فى تفسير مثل السامرى
الصالح كتب "قال أحد الشيوخ "اآلباء ،أو الكهنة" أن اإلنسان النازل إلى أريحا هو آدم ،وأورشليم هى
الفردوس ،وأريحا هى العالم ،واللصوص هم القوات الشريرة والسامرى هو السيد المسيح ."xxviiiويعلق

جان دانيلو بأن هذا التفسير ورد فعالً في إيريناؤس ،xxixلكنه من المستبعد أنه مثل أوريجانوس يدعو
إيريناؤس "أحد الشيوخ" لهذا فإن اإلثنين قد أخذا من مصدر واحد البد وأن يكون التقليد.xxx
هذا ويعتقد أوريجين أن الفهم الصحيح للكتاب المقدس يوجد فى الكنيسة وحدها ،إذ يقول:
" التلميذ الحقيقى ليسوع هو ذلك الذى يدخل المنزل أى يدخل الكنيسة فإن من يدخل الكنيسة يفكر
ذات فكر الكنيسة ويحيا كحياته ،بهذا يتفهم الكلمة .إنه ينبغى أن نتقبل مفتاح الكتاب المقدس من
التقليد الكنسى كما من الرب نفسه."xxxi

القديس كبريانوس

يؤكد القديس كبريانوس أنه ال خالص خارج الكنيسة ،سواء للهراطقة أو للمنشقين" .فال يقدر
أما له ."xxxiiلهذا فإن التفسير السليم للكتاب المقدس
أحد أن يأخذ اهلل ًأبا له ما لم يأخذ الكنيسة ً
والتعاليم األرثوذكسية توجد فقط داخل الكنيسة الحقيقية .تقليد الكنيسة الحقيقية هو الحارس لإليمان
المسيحى.

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

وجد اتجاه متزايد فى اقرن الرابع لإللتجاء لآلباء األرثوذكس السابقين ،بكونهم مؤتمنين على
تقاليد الكنيسة ومفسرين لها.

جاء فى كتابات القديس غريغوريوس أسقف نيصص:
"يكفينا للبرهنه على عبارتنا ذلك التقليد المنحدر إلينا من اآلباء ،بكونه الميراث الذى تناقلناه
بالتتابع منذ الرسل خالل القديسين الذين تبعوهم."xxxiii

القديس باسيليوس الكبير

 -2يشير القديس باسيليوس إلى مقتطفات كثيرة نقلها عن كتابات لآلباء ،بكونها شهادة
لإليمان األرثوذكسى.

أيضا عن التقليد الشفهى "اجرافوس" كحافظ للتفسير السليم للكتاب المقدس،
 -1يتحدث ً
األمر الذى يحاول الهراطقة تحطيمه .إذ يقول" :اإليمان هو موضوع الهجوم .فإن الهدف الوحيد لكل
جماعة المقاومين ،أعداء "التعليم السليم2 ،تى2362هو تحطيم أساس إيمان المسيح بهدمهم التقليد
الكنسي حتى النهاية وازالته كلية...يطلبون البرهان الكتابي محتقرين تقليد اآلباء غير المكتوب
كأنه أمر ليس بذى قيمة."xxxiv
 -0يشير القديس باسيليوس إلى التقليد كمرشد فى األسرار والطقوس ،قائالً" :من جهة
التعاليم والممارسات المحفوظة فى الكنيسة والمقبولة بصفة عامة أو موصى بها عالنية ،فقد جاء
بعضها عن تعليم كتابى بينما تسلمنا اآلخر " فى سر" 1كو2:0خالل تقليد الرسل وكالهما يحمل
ذات القوة.

هذا ليس من يعترض عليه ،ليس وال واحد ،لو تطلع اإلنسان باعتدال إلى كل نظم
الكنيسة...فإنه أن حاولنا أن نحتقر من مثل هذه الممارسات لعدم وجود سند كتابى لها ،حاسبين
إياها قليلة األهمية ،فإننا بذلك نسئ بغير قصد إلى اإلنجيل فى أمور حيوية ،ونجعل من معتقداتنا
العامة مجرد ألفاظ ليس إال.
لنبدأ على سبيل المثال بمثال شائع :من الذى علمنا كتابة أن نرشم عالمة الصليب من هؤالء
الذين يثقون فى اسم ربنا يسوع المسيح؟
أى مكتوب علمنا أن نتجه للشرق عند الصالة؟
من من القديسين ترك لنا كتابة كلمات التقديس أثناء خدمة االفخارستيا على الخبز وكأس
البركة؟ فإننا كما هو معروف – ال نقف عند الكلمات التى سجلها الرسل أو اإلنجيل ،بل نضيف
إليها كلمات غاية فى األهمية أثناء الخدمة ،فى البداية والختام ،هذه أخذناها عن تعليم غير مكتوب.
عالوة على هذا ،إننا نبارك مياه المعمودية وزيت الميرون كما نبارك الموعوظين الذين
يتعمدون ،فهل لدينا سلطان كتابى لفعل هذا؟ أليس مرجعنا فى هذا هو التقليد الصامت السرى؟ بلى،
أى كلمة مكتوبة تعلمنا المسحة بالزيتxxxv؟ ومن أين جاءت عادة العماد "التغطيس" ثالث
مراتxxxvi؟ وهكذا بالنسبة لبقية الطقوس الخاصة بالعماد فأى نص فى الكتاب فيه جحد الشيطان
ومالئكته؟ ألم نستلم هذا عن تعليم غير مكتوب خفى ،التقليد الذى حفظه آباؤنا فى صمت؟.

جميعنا يتطلع إلى الشرق عند الصالة ،لكن قليلين منا يعرفون إننا بذلك نطلب مدينتنا القديمة
"عب" ،"26622الفردوس" الذى غرسه اهلل فى عدن فى الشرق "تك."160
وفى أول األسبوع نصلى ونحن قيام ،لكن ليس جميعنا يعرف السبب ،فإنه فى يوم القيامة
"فى اليونانية كلمة قيامة تعنى الوقوف أو القيام ثانية" نتذكر النعمة التى وهبت لنا ونحن واقفون فى
الصالة ،ليس فقط ألننا قمنا مع المسيح وعلينا أن نطلب ما هو فوق "كو "260ولكن ألن هذا اليوم
يبدو لنا بمعنى ما صورة للحياة العتيدة..
يعوزنى الوقت إن حاولت إحصاء أسرار الكنيسة غير المكتوبة."...xxxvii

القديس يوحنا ذهبي الفم

أمور كثيرة غير مكتوبة،
بعد قوله بأن الرسل لم يسلموا كل شئ بواسطة الرسائل ،بل سلموا ًا
أضاف القديس يوحنا الذهبى الفم "هذا وذاك واجبا التكريم لهذا فلنتطلع إلى تقليد الكنيسة كأمر مكرم.
أنه تقليد ،هذا يكفى!."xxxviii

القديس ابيفانيوس أسقف سالميس

أشار القديس ابيفانيوس إلى أن الكنيسة وحدها وليس الهراطقة ،قد تسلمت التقليد ،وحفظته
وسلمته.

أيضا "يلزمنا أن نستخدم التقليد ،ألنه ال نستطيع أن نستخلص كل شئ من الكتاب
يقول ً
المقدس ،إذ لما الرسل بعض األمور كتابة واألخرى خالل التقليدات.xxxix

القديس أغسطينوس

فى عالجه لموضوع بطالن معمودية الدوناتست الهراطقة كتب "إنى أعتقد أن هذا األمر "أى
منحدر من عند الرسل ،وذلك مثل كثير من األمور التى لم ترد إلينا فى
ًا
بطالن معموديتهم" قد جاءنا
رسائلهم وال فى المجامع األولى ،لكن إذا مارستها الكنيسة جميعها أعتقد أن هذه األمور مسلمة إليها
من الرسل وليس من آخرين غيرهم.xl

مدافعا عن تلقيب العذارء الطوباوية
إذ كتب القديس كيرلس اإلسكندرى إلى الرهبان المصريين
ً
"والدة اإلله" ،أشار إليهم

xli

أن يقتفوا آثار األباء القديسين ،ماداموا هم الذين حفظوا اإليمان الذي

تسلموه من الرسل وعلموا به المسيحيين لتكون معتقداتهم صادقة.
مستعدا أن يؤكد
مرة أخرى كان القديس كيرلس اإلسكندرى
ً

xlii

أن التعليم الحقيقي للثالوث

القدوس قد شرح خالل "حكمة اآلباء القديسين".
وفى نضاله ضد نسطور التجأ

xliii

القديس كيرلس إلى "الكنيسة المنتشرة في العالم واآلباء

معلنا أن الروح القدس قد تكلم فيهم.
المكرمين أنفسهم"ً ،

ولكي يؤكد وضعه في اإليمان الخاص بالسيد المسيح ،أعد مقتطفات قيمة آبائية ،استخدمها
فى كتاباته الدفاعية ،xlivوقدمها لمجمع أفسس.xlv
مقتفيا آثار خطوات آبائي الروحية.xlvi
لقد قرر القديس كيرلس :إنني محب للتعليم الصحيح،
ً

يتحدث ثيؤدورت األنطاكي

xlvii

عن اإليمان األرثوذكسى أنه أنتقل إلينا ،ليس فقط بواسطة

أيضا بواسطة أولئك الذين قاموا بتفسير كتابتهم :اغناطيوس ويوستاثيوس
الرسل واألنبياء ،بل و ً
أيضا بواسطة اآلباء القديسين الذين
وباسيليوس وغريغوريوس ويوحنا وغيرهم من الذين أناروا العالم ،و ً
عدوا للحق .وفى
اجتمعوا قبالً في نيقية .وأضاف ثيؤدورت بأن الذى ينحرف عن تعاليمهم يحسب ً
موضع آخر

xlviii

أوضح أن الروح القدس قد أوحى لآلباء أن يوضحوا الجوانب الغامضة فى الكتاب

المقدس.

لما كانت تعاليم الكنيسة الباقية إلى اليوم والمستلمة بالتتابع منذ الرسل ال تزال محفوظة ،لهذا
فهى وحدها التى نقبلها بكونها الحق الذى ال يغاير التقليد الرسولي الكنسي فى كل شئ.
العالمة أوريجين
إن كانت المشكلة تفوق عقلنا ،فإنه يليق بنا أن نحفظ التقليد الذى تسلمناه بالتتابع من اآلباء
ثابتًا بغير توقف.
القديس غريغوريس أسقف نيصص

xlix

، أن نحفظ "تقليد الكنيسة الجامعة األصيلlأيضا نذكر وصية القديس أثانسيوس الرسولي
ً واننا
."وتعاليمها وايمانها الذى تسلمته من الرب وأعلنه الرسل وحفظه اآلباء

والمجد هلل دائما
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