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يعترض كثيرين هذه األيام بتعبيرات مختلفة ملخصها انه الطقوس مرفوضة ألنه يوجد طقوس في
المسيحية .ولكن هذا غير صحيح بالمرة الن الطقوس وتطبيق وتكرار الطقس هذا فكر كتابي بل كلمة
الطقس هي كلمة كتابية من بداية المسيحية.
وفي البداية انا ال اقصد ان اهاجم أحد ولكن فقط الفت نظر من يهاجموا طقس الكنيسة ويرفضوا تماما
كلمة طقس كما لو كانت ضد االيمان المسيحي ان هذا مفهوم خطا منهم والكتاب اوصي بالعكس وهو
التمسك بالطقس وان الطقس كلمة ووصية كتابية.
مع مالحظة إني تكلم ت سابقا عن التسليم والتقليد وكيف انه أيضا كتابي في ملف
التسليم والتقليد
ولن اكرر ما قلته في هذا الملف عن كيف ان التقليد الصحيح هو وصية كتابية وهذا سيكون له صميم
العالقة بموضوع اليوم ولكن ما سأقدمه اليوم هو يعتبر تكميل وليس تكرار للملف السابق.

كلمة طقس وتعني نظام او ترتيب فهو كيف تنظم الكنيسة امر معين او ممارسة مسيحية معينة
فكلمة طقس هي لفظ معرب أتت من الكلمة اليوناني الكتابية تاكسيس
قاموس سترونج
G5010

τάξις
taxis

tax'-is
From G5021; regular arrangement, that is, (in time) fixed succession (of rank or
character), official dignity: - order.
Total KJV occurrences: 10
تنظيم ترتيب (في الوقت) تثبيت الخالفة (رتبة او خاصية) الكرامة الرسمية ونظام
قاموس ثيور
G5010
τάξις
taxis
Thayer Definition:

1) an arranging, arrangement
2) order
2a) a fixed succession observing a fixed time
3) due or right order, orderly condition
4) the post, rank, or position which one holds in civic or other affairs
4a) since this position generally depends on one’s talents, experience,
resources
4a1) character, fashion, quality, style
Part of Speech: noun feminine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G5021
ويذكر نفس المعاني .ترتيب نظام تعاقب ثابت تنظيم صحيح شرط منظم وظيفة رتبة منصب ....
وأيضا قاموس كلمات الكتاب المقدس وهذا سأستعين به في شرح األمثلة الستخدامات الكلمة
هذه الكلمة استخدمت كثيرا في الكتاب المقدس بل وصف بها رتبة او طقس الرب يسوع المسيح نفسه
ف معلمنا بولس يقول عن المسيح على رتبة ملكي هو على طقس ملكي صادق
عبرانيين 6 :5
كما يقول أيضا في موضع آخر « :أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق».

فكلمة رتبة هنا هي طكسين
" (IGNT+) καθωςG2531 EVEN AS καιG2532 ALSO ενG1722 IN ετερωG2087 ANOTHER " PLACE
λεγειG3004 [G5719] HE SAYS, συG4771 THOU "ART" ιερευςG2409 A PRIEST ειςG1519 τονG3588
αιωναG165 FOR EVER καταG2596 ACCORDING TO τηνG3588 THE ταξινG5010 ORDER
μελχισεδεκG3198 OF MELCHIZEDEK.
ويكررها معلمنا بولس الرسول في عبرانيين عدة مرات
 10: 5مدعوا من هللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق
 20: 6حيث دخل يسوع كسابق الجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى االبد
 11: 7فلو كان بالكهنوت الالوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم
كاهن اخر على رتبة ملكي صادق و ال يقال على رتبة هرون
 17: 7النه يشهد انك كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق
 21: 7الن اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة و اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب و لن يندم انت
كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق
فعندما يقول رتبة هي في اليوناني تعني طقس
هي أتت من الفعل اليوناني تاسو الذي يعني يرتب
G5021

τάσσω
̄tasso

tas'-so
;)A prolonged form of a primary verb (which latter appears only in certain tenses
to arrange in an orderly manner, that is, assign or dispose (to a certain position
or lot): - addict, appoint, determine, ordain, set.
Total KJV occurrences: 8
فترتيب شيء سوا ء رتبة أي مرتبة شخصيات او ترتيب ممارسات مسيحية مثل االجتماعات والصلوات
واالسرار ككسر الخبز وغيرها هي الترتيب او الطقس
وهي ليست للعهد الجديد فقط بل العهد القديم أيضا
ففي العهد القديم هي لها كلمة موازية في العبري وهي ديبراه ּדברה
سفر المزامير 4 :110
أقسم الرب ولن يندم[ :أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق].
) (IHOT+נׁשבע

H7650 hath sworn,

H859 Thou

אתה

H3548 a priest

כהן

H4442 of Melchizedek.

צדק׃

H3808 and will not

H3068 The LORD

יהוה

H5769 forever

לעולם

ולא

H5921 after

על

H5162 repent,

ינחם

H1700 the order

דברתי

מלכי

ويوجد كلمة أخرى في العبري تساويها وهي كلمة معركة מערכה وهي التي استخدمت لوصف كل الترتيبات
والطقوس التي وضعها موسى النبي في الناموس وبخاصة ما يتعلق بخيمة االجتماع
سفر الخروج 37 :39
َّ ِ
يب ،وُك ِل ِ
اهرِة وسرِجهاِ ُّ :
الزْي ِت لِ َّ
آنَي ِت َها َو َّ
لض ْوِء،
السُر ِج ل َّلتْرِت ِ َ
َواْل َمَن َارِة الط َ َ ُ ُ َ

سفر الخروج 4 :40
َوُت ْد ِخ ُل اْل َم ِائ َد َة َوُتَرِت ُب َتْرِت َيب َهاَ .وُت ْد ِخ ُل اْل َمَن َارَة َوُت ْص ِع ُد ُسُر َج َها.
وغيرها الكثير بل أيضا ترتيب داود لصلوات المزامير هو أيضا طقس
سفر عزرا 10 :3
ال ِب ِس ِهم ِبأَبواق ،والالَّ ِويِ ِ
س اْلَبا ُنو َن َه ْي َكل َّ ِ
يح
وج ،لِ َت ْس ِب ِ
الص ُن ِ
اف ِب ُّ
َوَل َّما أ َّ
آس َ
َ
َ
اموا اْل َك َهَن َة ِب َم َ ْ ْ َ
َس َ
ين َبني َ
َ
الرب ،أَ َق ُ
ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
يل.
الرب َعَلى َتْرِتيب َد ُاوَد َملك ِإ ْسَرائ َ
وترتيب الكهنوت في العهد القديم هو يسمى طقس
إنجيل لوقا 8 :1
َفبيَنما هو ي ْكهن ِفي َنوب ِة ِفرَق ِت ِه أَمام ِ
هللا،
َ ْ َ َُ َ َ ُ
َْ ْ
َ َ
كلمة نوبة (طاقسي) هي طقس فهو يقول يكهن في طقس فرقته

وهذه وصية كتابية فقد اوصي بها معلمنا بولس الرسول ان كل شيء يتم بطقس أي ترتيب
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 40 :14
ِ
يب.
ِح َس ِب َتْرِت ٍ
َوْلَي ُك ْن ُك ُّل َش ْي ٍء ِبلَيا َق ٍة َوب َ
كلمة ترتيب هنا أيضا طقس  .فمعلمنا بولس الرسول يأمر كنيسة كورونثوس وكل كنيسة ان تلتزم في كل
شيء بالطقس
ومن كلمة طقس تاتي كلمة طغمة التي تعني رتبة والزلنا نستخدمها حتى االن كما يقول قاموس كلمات
الكتاب المقدس وغيره من القواميس
G5001

τάγμα

tágma; gen. tágmatos, neut. noun from tássō (G5021), to arrange in an orderly
manner. Anything arranged in order or in array such as a body of troops, a band,
cohort (Sept.: 2Sa_23:13). In the NT, order, sequence, or turn (1Co_15:23).
Syn.: táxis (G5010), regular arrangement, succession.
فعندما يقول معلمنا بولس كل واحد في رتبته هو طغمته
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :15
ِِ
ِ
يح ِفي م ِج ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يئ ِه.
ين لِْل َم ِس ِ
يح َب ُ
ورةٌ ،ثُ َّم َّالذ َ
َولك َّن ُك َّل َواح ٍد في ُرْتَبته :اْل َمس ُ
اك َ
َ

بل معلمنا بولس الرسول كان مثل الناظر والمفتش الذي يتأكد ان الطقس يتم بطريقة صحيحة
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 5 :2
ِ
ِن ُك ْن ُت َغ ِائبا ِفي اْلجس ِد ِ
ِ
ِ ِ
يح.
يم ِان ُك ْم ِفي اْل َم ِس ِ
الر ِ
لك ِني َم َع ُك ْم ِفي ُّ
َفِإني َوإ ْ
ً
ََ
وحَ ،ف ِر ًحاَ ،وَناظًار َتْرت َيب ُك ْم َو َم َتاَن َة إ َ
وكلمة ترتيبكم هي أيضا طقس
بل كان يوصي بوضوح وبحزم ان الذي بال طقس مرفوض ويجب نصحه وانذاره
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 14 :5
ِ
ِ
َس ِن ُدوا ُّ
الن ُف ِ
يبَ .ش ِج ُعوا ِص َغ َار ُّ
َوَن ْطُل ُب ِإَل ْي ُك ْم أَُّي َها ِ
اءَ .تأََّن ْوا َعَلى
ال َتْرِت ٍ
ين ِب َ
اإل ْخ َوُة :أَ ْنذُروا َّالذ َ
وس .أ ْ
الض َع َف َ
يع.
اْل َج ِم ِ
وهي كلمة واحدة نفي الطقس او الترتيب اتاكتوس
(IGNT+) παρακαλουμενG3870 [G5719] δεG1161 BUT WE EXHORT υμαςG5209 YOU,
αδελφοιG80 BRETHREN, νουθετειτεG3560 [G5720] ADMONISH τουςG3588 THE ατακτουςG813
παραμυθεισθεG3888 [G5737] CONSOLE τουςG3588 THE ολιγοψυχουςG3642
αντεχεσθεG472 [G5737] SUSTAIN τωνG3588 THE ασθενωνG772 WEAK,

DISORDERLY,

FAINT HEARTED,

μακροθυμειτεG3114 [G5720] BE PATIENT προςG4314 TOWARDS πανταςG3956 ALL.
فالذي بال طقس او ال يتبع طقس الكنيسة الذي وضعه التالميذ والرسل كما علمهم الرب واستمر يتسلم
جيل بعد جيل هو يجب انذاره

مع مالحظة الترتيب امر يهتم به الرب مثلما فعل في تفاصيل خيمة االجتماع بل الرب يوصي بعدم مخالفة
الترتيب او الطقس
سفر األمثال 28 :22
الت ْخم اْلَق ِد ِ
ِ
اؤ َك.
آب ُ
يم َّالذي َو َض َع ُه َ
َ
الَ َت ْنُقل ُّ َ
فما استلمه التالميذ والرسل من الرب وسلموه للكنائس التي بشروها واسسوها وسلموا هذا لتالميذهم اإلباء
األوائل وتالميذ تالميذه وهكذا وهو ما شرحته في ملف
التسليم والتقليد
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
ِ
َّ
َّ
ال ِم َي ُكو ُن َم َع ُك ْم.
ِله َّ
الس َ
وه ِف َّيَ ،فه َذا ا ْف َعُلواَ ،وإ ُ
وهَ ،وَأر َْي ُت ُم ُ
وهَ ،و َسم ْع ُت ُم ُ
وهَ ،وَت َسل ْم ُت ُم ُ
َو َما َت َعل ْم ُت ُم ُ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :11
الليَل ِة َّال ِتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ ُخ ْب ًزا
الر ِب َما َسَّل ْم ُت ُك ْم أ َْي ًضاِ :إ َّن َّ
أل ََّن ِني َت َسَّل ْم ُت ِم َن َّ
يها ،أ َ
الر َّب َي ُسو َع في َّ ْ
ُسل َم ف َ
ْ
فالطقس الذي ال يتفق مع الكتاب المقدس هو مرفوض وأيضا المسيحي يجب ان يرفض ان يسير بال
طقس او مخالفا للطقس
فالمسيح نفسه خضع لطقوس العهد القديم مثل طقس الختان وطقس المعمودية بل وامر االبرص باتمام
طقس التطهير
إنجيل متى 4 :8

اه ِن ،وَق ِدمِ اْل ُقربان َّال ِذي أ ِ ِ
ظر أَن َال َت ُقول ألَح ٍد .ب ِل ا ْذهب أ َِر َن ْفسك لِْل َك ِ
وسى
ع« :ا ْن ُْ ْ
ال َل ُه َي ُسو ُ
َْ َ
َ َ
َ
َْ
َ َ َ
َمَر به ُم َ
َفَق َ
َ
َش َه َاد ًة َل ُه ْم».
وأيضا بعد هذا الرب يسوع سلم لتالميذه الطقوس مثل المعمودية والتناول والصالة الربانية وغيرها الكثير
جدا في العهد الجديد وهذا ما امر به التالميذ ان يمارسه المؤمنين المسيحيين في الكنائس هي نفس
الطقوس التي تسلموها وسلموها
فهي أساسها الكتاب المقدس
وأيضا ما يتفق من تعاليم اإلباء مع الكتاب المقدس ويؤكد استمراريتها مثلما أكد كتاب الدياديكي من القرن
األول الميالدي على هذه الطقوس وقدمته هنا
الدسقولية والدياديكي والفرق بينهما
وأيضا شهادات ابائية من البدايات تؤكد هذا مثلما ينقل القديس ارينيؤوس تلميذ القديس بوليكاربوس تلميذ
القديس يوحنا الحبيب تلميذ الرب التالي :إن الرسل سلموا لنا كل ما يختص بالكنيسة
وتكلم في رسائله عن طقوس الكنيسة بالتفصيل
وبالطبع مرقوس الرسول الذي سلم القداس للكنيسة القبطية وال تزال مخطوطات نص هذا القداس موجودة
حتى االن
وأخيرا اكرر انا ال اقصد ان اهاجم أحد ولكن فقط الفت نظر من يهاجموا طقس الكنيسة ويرفضوا تماما
كلمة طقس كما لو كانت ضد االيمان المسيحي ان هذا مفهوم خطا منهم والكتاب اوصي بالعكس وهو
التمسك بالطقس.

واختم بما قاله القديس ارينيؤوس
رغم أن الكنيسة منتشرة فى كل العالم ،منتشرة فى كل المسكونة من أقاصيها إلى أقاصيها ،فقد استلمت من
الرسل وتالميذهم اإليمان بإله واحد ،اآلب ضابط الكل ،خالق السماء واألرض والبحار وكل ما فيها؛ واإليمان
بالمسيح يسوع الواحد  ،الذى هو ابن هللا ،الذى تجسد ألجل خالصنا؛ واإليمان بالروح القدس الذى أعلن التدبير
بواسطة األنبياء ،أى بمجيء المسيح وميالده العذراوى وآالمه وقيامته من بين األموات ،وصعود ربنا المحبوب
جسديا ،وظهوره ثاني ًة من السماء فى مجد اآلب لكى يجمع كل األشياء فى نفسه
المسيح يسوع إلى السماء
ً
ولكى يقيم أجساد كل البشر إلى الحياة ،لكى تجثو للمسيح يسوع ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كل ركبة ،بحسب
مشيئة اآلب غير المنظور ،ولكى يعترف كل لسان له ،ولكى يجرى دينونة عادلة للجميع ولكى يطرد أرواح
الشر والمالئكة الذين تعدوا وصاروا مضادين وكذلك األثمة واألشرار ومخالفى الناموس والدنسين ،ويطرح
الجميع فى النار األبدية؛ ولكن فى نعمته سوف يهب الحياة ومكافأة عدم الفساد والمجد األبدى ألولئك الذين
حفظوا وصاياه وثبتوا فى محبته سواء منذ بداية حياتهم أو منذ وقت توبتهم .هذه الك ارزة وهذا اإليمان تحفظه
الكنيسة باجتهاد رغم أنها ُمشتتة فى كل العالم ،تحفظه بكل اجتهاد كما لو كانت كلها تسكن فى بيت واحد،
وهى تؤمن بهذا وكأن لها عقل واحد وتكرز وتعّلم وكأن لها فم واحد ،ورغم أن هناك لغات كثيرة فى العالم ،إالّ
أن معنى التقليد واحد ،وهو هو نفسه .ألن نفس اإليمان تتمسك به وتسّلمه الكنائس المؤسسة فى ألمانيا،
وأسبانيا ،وقبائل قوط ،وفى الشرق ،وفى ليبيا ،وفى مصر ،وفى المناطق الوسطى من العالم .ولكن كما أن
أيضا نور ك ارزة الحق ،الذى
الشمس وهى مخلوقة من هللا ،هى واحدة ،وهى هى نفسها فى كل المسكونة ،هكذا ً
يضيء على كل الذين يرغبون أن يحصلوا على معرفة الحق .ولن يستطيع أى واحد من القادة فى الكنائس،
مهما كان له موهبة فائقة فى الفصاحة أن يعّلم تعاليم مختلفة عن هذه (ألنه ليس أحد أعظم من الرب والسيد)؛

ضرر للتقليد .ألن اإليمان هو نفسه على
ًا
ومن الجهة األخرى ،فإن َم ْن عنده نقص فى قوة التعبير لن يسبب
يتغير بل يظل هو نفسه كما هو ،فال يستطيع ذلك الشخص الذي يمكنه أن يتحدث عن التقليد
الدوام واحد ال ّ
ال أن يعمل أية إضافة عليه ،كما أن الشخص الذى ال يستطيع أن يتكّلم سوى القليل ،ال يمكن أن
حديثًا طوي ً
شيئا1
ُ [2] .ينقض منه ً

جدا كل األمور المتصلة "بالحق" ،حتى يستطيع كل من يرغب
استودع الرسل فى يدى الكنيسة بفيض كبير ً
أن يستقى منها "ماء الحياة" . [3]2فالكنيسة هى الباب المؤدى إلى الحياة ...لذلك ينبغى أن نمسك بكل ما
يتصل بالكنيسة بكل اجتهاد ،وهكذا نمسك "بتقليد الحق".

فلو افترضنا أنه أُثير جدال بخصوص مسألة هامة عندنا ،أال ينبغى أن نلجأ إلى أقدم الكنائس التى أسسها
الرسل ،ونعرف منهم ،ما هو يقينى وواضح من جهة هذه المسألة التى أمامنا؟ ألنه كيف كان ينبغى أن يكون
الحال لو أن الرسل أنفسهم لم يتركوا لنا كتابات .أال يكون ضرورًيا ـ فى هذه الحالة ـ أن نتبع "التقليد" الذى
سّلموه ألولئك الذين ائتمنوهم على الكنائس؟

وهذا هو المنهج الذى قبلته شعوب كثيرة من بين البرابرة الذين يؤمنون بالمسيح ،فهؤالء إذ كانوا حاصلين على
مكتوبا فى قلوبهم بواسطة الروح بدون ورق أو حبر ،وهم يحتفظون بالتقليد القديم مؤمنين باإلله الواحد
الخالص
ً

جدا نحو الخليقة ،تنازل
خالق السماء واألرض وكل ما فيها ،بالمسيح يسوع ،ابن هللا ،الذى بسبب محبته الفائقة ً
صِلب على عهد بيالطس البنطى ،فإنه
ُليولد من العذراء .وبعد أن ّ
وحد اإلنسان باهلل من خالل نفسه ،وبعد أن ُ
ورفع فى المجد ،وسوف يأتى ثاني ًة بمجد عظيم.
قام ثانية ُ

ِ
ِ
يغيرون الحق ويحتقرون االب ومجيء
وهو مخّلص الذين َخلصوا ،كما أنه هو ديَّان الذين ُيدانون؛ والذين ّ
المخلص هؤالء سيرسلهم إلى النار األبدية .والذين آمنوا بهذا اإليمان دون أن يق أروا أية وثائق مكتوبة ،هؤالء
جدا فى الحقيقة  .وذلك
من جهة لغتنا هم برابرة ،ولكن من جهة العقيدة ،واألخالق ،ومعنى الحياة ،هم حكماء ً
أحدا حاول أن يكرز
بسبب اإليمان؛ وهم ُيرضون هللا مدبرين كل سلوكهم بكل بر ،وتعفف وحكمة .فلو أن ً
بعيدا،
ال لغتهم الخاصة ،فإنهم
لهؤالء الناس بمبتدعات الهراطقة ،مستعم ً
يصمون آذانهم فى الحال ،ويهربون ً
ّ
المجدفين .وهكذا بواسطة تقليد الرسل القديم هذا ،فإنه ذهنهم ال
غير محتملين حتى أن ينصتوا إلى حديث
ّ
يحتمل أن يتصور أى تعليم من التعاليم التى ينادى بها هؤالء الهراطقة الذين لم تنشأ فى وسطهم ال كنيسة وال
أبدا.[4]3
تعليم عقيدى فى أى وقت ً

 [1]1عن كتاب "ضد الهرطقات للقديس إيرينيوس أسقف ليون (تحت الترجمة) ،ترجمة د .نصحى عبد
الشهيد.
 [2]1ضد الهرطقات AH1:10:1-2

 [3]1انظر رؤ.17:22
 [4]1ضد الهرطقات AH3:4:1-2

والمجد هلل دائما

