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هُناكُالعديدُمنُاملصادر ُاملسيحيةُالتيُيقيمُعليهاُاملسيحيونُدينهمُ،ولكنُقبلُأنُنتكلُم ُعن ُهذهُاملصادرُ،
وضحُأمر ًاُيفُغايةُاألمهيةُ .
عليناُأنُن ِّ

ُ
ما يه مقومات الين احلق؟
ينُحق ُمنُعندُاهللُعز ُوجلُ،واملوضوعُمرتبطُقطع ًا ُوالُ
ّ
هناكُبعضُاألُمُورُالتيُجيبُتوافرهاُليكونُالدِّ
ّ
شكُباملصادرُ،وإليكمُالتفصيلُ :
أو ً
الُ :املصادرُالرُئيسيةُالتيُيؤخذُمنهاُالدِّ ينُجيب ُأنُتكونُمنُوحيُاهللُعز ُوجلُ،وجيبُأنُيكون ُمعتنقُ
الدِّ ينُقادرًُاُعىلُإثباتُوحيُهذهُاملصادرُباألدلةُوالرباهنيُاملختلفةُ .
ثاني ًاُ:هذهُاملصادرُاملوحىُهباُمنُاهللُ،جيبُأنُتصلناُبدونُحتريفُ،وجيبُأنُيكون ُمعتنقُالدِّ ين ُقادرًُا ُعىلُ
إثباتُسالمةُهذهُاملصادرُمنُالتحريفُ،وأنُُهلاُاملوثوقيةُالكاملةُ،لكيُنضمنُأنناُماُزلناُنملكُنصُوصُالوحيُ .
ثالث ًاُ:جيبُأنُنملكُتراث ًا ُغني ًُا ُمنسوب ًا ُللذينُنعرفُأَّنمُفهمواُاملصادرُفه ًام ُصحيح ًُاُ ،وطبُقوهاُتطبيق ًا ُمثالي ًاُ،
ونعرفُيقين ًاُأنُاهللُريضُعنهمُوبّشُهمُبانجنةُ .
ُهذاُالُّتاثُفعالًُمنسوبُهلؤالءُالذينُنثقُيفُفهمهمُوتطبيقهمُ،وجيبُعليناُأنُ
ر
رابع ًاُ:جيبُأنُنتأكدُمنُأن
ُالُّتاث ُوصل ُإلينا ُبدون ُحتريفُ ،لنضمن ُأننا ُبالفعل ُنقرأ ُكالمهمُ ،وليس ُكالم ًا ُمزور ًاُ
نتأكد ُأيض ًُا ُمن ُأن ُهذا ر
مدسوس ًاُبنيُكتاباهتمُ،أوُا ُِّدعاءاتُكاذبةُعىلُلساَّنمُ .
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ّ
ّ
ُ،وهكذاُلكلُ
ُدينُلهُمؤسسُ،فاملسلمونُيتبعونُالنبيُحممدُ×ُ،والنصارىُيدعونُاتِّباع ُاملسيحُ|
كل
ِّ
بارشُأوُغريُم ٍ
ِّسبةُبشكلُم ٍ
ٍ
بارشُ .
دينُمصادرُمنسوبةُملؤسسُالدِّ ينُ،سواءُكانتُالن
ِّ
ينُنفسهُ،عىلُسبيلُاملثالُ:السنةُالنبويةُ
النِّسبةُاملبارشةُاملقصودُهباُأن ُاملصدر ُمأخوذُم
بارشةُمنُمؤسسُالدِّ
ر
ِّ
ُ،القرآنُالكريمُكذلكُ،تلقيناهُبشكلُم ٍ
ٍ
بارشُمنُ
الّشيفةُ،والسريةُالنبويةُ،مصادرُمنسوبةُمبارشةُللنبيُحممدُ×
النبيُحممدُ×ُ،أماُعندُاملسيحينيُمثالًُ،فنجدُأَّنمُأخذواُالدِّ ينُك ُّلهُعنُتالميذُاملسيحُ|ُ،وليسُهلمُمصدرُ
ٍ
بشكلُمبارشُ،وياليتهمُأخذواُدينهمُعنُتالميذُاملسيحُ|ُفعالًُ .
واحدُمنسوبُللمسيحُ|ُ

إشاكيلة تفسري املصادر!
ُإذا ُكانت ُمصادر ُدينك ُموحى ُهبا ُمن ُاهلل ُعز ُوجلُ ،وتستطيع ُإثبات ُذلك ُباألدلة ُوالرباهنيُ ،باإلضافة ُإىلُ
ةُوبراهنيُعىلُذلكُ،فأنتُعىلُبدايةُالّصا ُاملُستقيمُ،ولكنُ
ِّ ُ
منُأي ُحتريفُ،معُوُجُودُأدل
سالمة ُهذه ُاملصادر ُ
ّ
هناكُمنُيزيغُعنُرصا ُاهللُاملستقيمُ،ويتبعُغريُسبيلُاملؤمننيُ،فهذاُمصريهُإىلُجهنمُ،وساءتُمصري ًاُ .
َّ ُ َ
َ َ َُ
ْ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ني ن َول ِ ما ت َوّل َونصلِ ِه
ب
س
يل المؤ ِمن ِ
قالُتعاىل«ُ:ومن يشاق ِِق الرسول مِن بع ِد ما تبني ل الهدى ويتبِع غري ِ ِ
اء ْت َم ِص ً
َج َه َّن َم ۖ َو َس َ
ريا»ُ[سورةُال ُنِّساءُُ-اآليةُُ ]111
مُأصحابُوأتباعُمؤسسُالدِّ ينُ،فبالنِّسبةُللمسلمنيُ،همُصحابةُ
هؤالءُالذينُأمرناُاهللُعز ُوجل ُباتِّباعهمُه
ِّ
النبيُحممدُ×ُ،وبالنِّسبةُللمسيحينيُ،همُتالميذُاملسيحُ|ُ،الذينُيطلقُعليهمُمصطلحُ>رسلُاملسيح<ُ،
ألنُاملسيحُ|ُُ-حسبُاألناجيلُُ-أرسلهمُإىلُمدنُوقرىُبنيُإرسائيلُ .
اثُاملنسوبُألتباعُمؤسسُالدِّ ينُإليناُ،وهذاُهوُالفرقُانجوهريُبنيُ
ولُالُّت
ر
القضيةُكلهاُمتع ِّلقةُبسالمةُوص
ِّ
املسلمنيُواملسيحينيُ،فإن ُاملسيحينيُيدعونُأَّنمُتسلمواُعقائدهمُورشائعهمُوطُقُوسهمُوسائرُأُمُورُدينهمُمنُ
ّ
مواُكل ُأُمُورُدينهمُمنُصحابةُالنبيُحممدُ
سلمونُ،أهلُالسنةُ،يدعونُأَّنمُتسل
رُسُلُاملسيحُ|ُ،وكذلكُامل
ر
×ُ،والذينُبدورهمُتسلمواُ ّ
كلُماُعرفوهُعنُالدِّ ينُمنُالنبيُحممدُ×ُنفسهُ .
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املسلمون ُيملكون ُاألدلُة ُالتُارخييةُ ،والرباهني ُالقويةُ ،عىل ُأن ُتراثهم ُاملنسوب ُللنبي ُحممد ُ× ُوأصحابهُ،
ُأي ُحتريفُ ،وأنه ُبالفعل ُتُراث ُحقيقيُ ،وليس ُمزور ًا ُأو ُمكذوب ًا ُعىل ُالنبي ُحممد ُ×ُ
تراث ُسليمُ ،مل ُيصبه ّ ُ
قيمُ،واحلقُمنُالباطلُ .
وأصحابهُ.واملسلمونُقادرونُعىلُمتييزُالصحيحُمنُالس
ّ
أماُاملسيحيونُ،فإَّنمُالُيملكونُاألدلةُالتارخييةُعىلُصحةُنسبةُتراثهمُاملسيحيُلتالميذُاملسيحُ|ُ،فهمُ
عىلُسبيلُاملثالُ،يدعونُأنُكتاباتُالعهدُانجديدُكتبهاُرُسُلُاملسيحُ|ُ،ولكنُهذاُُمردُا ُِّدعاءُليسُعليهُدليلُ
وال ُسند ُتارخييُ ،فنحن ُال ُنستطيع ُأن ُنثق ُيف ُا ِّدعاء ُنسبة ُهذه ُالكتابات ُلرُسُل ُاملسيح ُ|ُ .وهكذا ُنجد ُأنُ
واُصحةُاملصادرُالتيُأقامواُعليهاُدينهمُ،والُصحةُ
مُملُيتحر
املسيحينيُانحرفواُعنُرصا ُاهللُاملستقيمُ،ألَّن
ّ
ّ
الُّتاثُالذيُا ّدعواُنسبتهُلتالميذُاملسيحُ|ُ .
ر
عندما ُيصف ُاملُسلم ُمنهجه ُيقول>ُ :قرآ ٌن ُوسن ٌة ُبِ َفه ِم ُس َل ِ
ُاحلقُ،
ف ُاألم ُِة<ُ ،وهي ُعبارة ُجامعة ُألركان ُالدِّ ين ّ
ْ َ
ْ َ
ُوالسنُة ُالنُبوية ُالصُحيحةُ ،ونحن ُنملك ُاألدلُة ُوالرباهني ُعىل ُأنُ
فهناك ُمصدران ُرئيسيان ُمهاُ :القُرآن ُالكريم ،ر ُ
القُرآنُالكريمُكالمُاهللُعز ُوجلُ،وعىلُأن ُالنبيُحممدُ× ُبالفعلُنبيُورسولُمنُعندُاهللُعز ُوجلُ،وعندناُ
األدلُة ُوالرباهني ُعىل ُسالمة ُالقُرآن ُالكريم ُمن ُالتُحريفُ ،من ُعهد ُنبينا ُحممد ُ× ُإىل ُاليومُ ،وعندنا ُاألدلُةُ
والرباهنيُعىلُأن ّ
ُكلُماُنقبلهُعنُنبيناُحممدُ×ُ،فعالًُمنقولُعنهُومنسوبُإليهُبشكلُصحيحُ .
ّ
والُشك ُأن ُاملصدرُاألولُلفهمُدينُاإلسالمُهوُسريةُ
أماُ>سلفُاألمة<ُ،فإمامُالسلفُهوُنبيناُحممدُ×ُ،
النبيُحممدُ×ُوسنتهُ،فإنُحياةُالنبيُحممدُ×ُعىلُاألرضُعبارةُعنُتطبيقُعميلُلدينُاإلسالمُ،وكذلكُحياةُ
الصحابةُ،فقدُريضُاهللُعنهمُ،وبّشُهمُبجنتهُ،وأمرناُباتِّباعهمُ .
واملسلمونُُ-بفضلُاهللُعزُوجلُُ-يملكونُتُراث ًاُهائالًُضخ ًامُمنسوب ًاُللنبيُحممدُ×ُوأصحابهُ،ناهيكُعنُ
ّ
ُالُّتاثُاإلسالميُيفوقُ
ونُطويلةُ،والُشك ُأن ر
بإحسانُعىلُمر ُقُرُ
الُّتاثُاملنسوبُللذينُاتبعواُالصحابةُ~ ُ
رُ
ّ
ريةُ،وبنيُالُّتاثُ
ر
ةُوالس
داتُالسن
الُّتاثُاملسيحيُبمراحلُيصعبُخت ّيلهاُأحيانا!ُويكفيكُفقطُأنُتقارنُبنيُُمل
ر
ِّ
ر
املسيحيُاملنسوبُللمسيحُ|ُ،املتمثِّلُيفُاألناجيلُاألربعة!ُوإذاُشئتُفضفُعليهاُاألناجيلُاملنحولةُأيض ًاُ،
كلُذلكُلنُيساويُُملدًُاُواحدًُاُمنُصحيحُالبخاري! ُ
ف ُّ
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أمُا ُبالنِّسبة ُللمسيحينيُ ،فإَّنم ُيقبلون ُنفس ُاملنهج ُاإلسالمي ُاملعروف ُباملنج ُ>السلفي<ُ ،واملقصود ُبه ُاتِّباعُ
قرونُأن ُالفهمُالصحيحُلنصوصُالكتابُ
السلفُاملشهودُهلمُبالفهم ُوالتطبيق ُالصحيحني ُللدِّ ينُ،واملسيحيونُي ر
ُالُّتاث ُالكايفُ ،لتت ربعُ
املقدس ُهو ُفهم ُتالميذ ُاملسيح ُ|ُ ،ولكن ُاملسيحيني ُال ُيملكون ُاألدلة ُالتارخييةُ ،وال ر
الُطُوات ُإىل ُالوراءُ ،وصو ً
ُوالُّتاثُ
ال ُإىل ُما ُكان ُعليه ُاملسيح ُ| ُوأصحابهُ ،أما ُاملسلمونُ ،فلدهيم ُالتُاريخ ر ُ
الُذينُنستطيعُتت رُبعهامُحتىُنصلُإىلُماُكانُعليهُالنبيُحممدُ×ُوأصحابهُ .
ص َُلةُ
ُأي ُ ِ ُ
سنَُدُ،وال ُّ
دُرواياتُتارخييةُ،ليسُهلاُأي ُ َ ُ
ُّ
الُّتاثُاملسيحي ُاملنسوبُللمسيح ُ| ُوأصحابهُُ،مُر
ر
ُالُّتاثُ
ُأي ُدليل ُأو ُبُرهان ُعىل ُصحة ُنسبة ُهذا ر
تارخيية ُحقيقية ُباملسيح ُ| ُوأصحابهُ ،واملسيحي ُال ُيملك ّ
تخصصةُ
ر
سلمُ،فيملكُالُّت
ر
للمسيحُ| ُوأصحابهُ،أماُاملُ
اثُ،وفوقُالُّتاثُيملكُاألسانيدُوالعلومُالّشعيةُامل ِّ
ّ
ُيشءُعنُالذينُنقلواُإليناُهذاُالُّتاثُ،وهكذاُنستطيعُأنُنتيقنُمنُصحةُنقلهمُ،ونتيقنُ
ر
لتيُمنُخالهلاُنعرفُكل
ا
ةُنسبةُالُّتاثُللنبيُحممدُ×ُوأصحابهُ .
ر
منُصح
مثالُيفُغايةُاألمهيةُ :
أحد ُآباء ُالكنيسة ُاملشهورينُ ،اسمه ُ>أثناسيوس ُالرسويل<ُ ،وقد ُأطلق ُعليه ُاملسيحيون ُاسم ُ>الرسويل< ُنسب ًُةُ
لرسلُاملسيحُ|ُ،فإن ُاملسيحينيُيدعونُأن ُ>أثناسيوس< ُأحياُسنةُرسلُاملسيحُ| ُوتالميذهُ،لذاُأطلقواُ
عليهُاسمُ>الرسويل<ُ .
ُوجتسد ُوصلب ُوفداءُ ،وقد ُادعى ُأنه ُتسلم ُهذهُ
>أثناسيوس< ُرشح ُالعقائد ُاملسيحية ُالرئيسية ُمن ُثالوث
ر
فِّس ُنصوصُالعهدُانجديدُبطريقةُتد ِّعمُالعقائدُاملسيحيةُ،وهكذاُ
العقائدُكلهاُمن ُتالميذُاملسيحُ|ُ،وأخذُي ِّ
فِّس ُنصوص ُالعهدُ
يدعي ُأن ُفهمه ُللعقائد ُاملسيحية ُمُوافق ُلام ُكان ُعليه ُتالميذ ُاملسيح ُ|ُ ،لامذا؟! ُألنه ُي ِّ
انجديدُ،وكتاباتُالعهدُانجديدُُ-حسبُعقيدةُاملسيحينيُُ-كتبهاُتالميذُاملسيحُ|ُ .
نحنُنقولُاآليتُ :
أو ً
الُ:كيفُيستطيعُاملسيحيُإثباتُأنُكتاباتُالعهدُانجديدُفعالًُكتبهاُرُسُلُاملسيحُ|؟!ُالُيستطيعُ .
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ثاني ًاُ:ماُالدليلُعىلُأن ُفهمُ>أثناسيوس< ُلنصوصُالعهدُانجديدُهوُنفسُفهمُتالميذُاملسيحُ|؟ ُبفرضُ
أن ُنصوصُالعهدُانجديدُكتبهاُتالميذُاملسيحُ| ُفعالًُ،هلُهذاُيعنيُأن ُاملسيحينيُفهمواُهذهُالنرصوصُعىلُ
مرادُتالميذُاملسيحُ|؟ُبالطبعُالُ .
وهكذاُنجدُانقطاعُتارخييُ،بنيُ>أثناسيوس< ُالذيُعاشُيفُالقرنُالرابعُامليالديُ،واملسيحُ| ُوتالميذهُ
الذينُعاشواُيفُالقرنُاألولُامليالديُ.وهلذاُنقولُإنُا ِّدعاءُاملسيحينيُبا ُِّتباعُاملسيحُ|ُوتالميذهُا ِّدعاءُباطلُ .

اتلَّقليد املسييح أو اتلَّقليد الكنيس
ّ
الُّتاثيةُاملسيحيةُالتيُتربطُاملسيحينيُ
قليدُكل ُاملراجعُ ر
ُاملسيحيونُيدعونُأَّنمُيتبعونُالتقليدُ،ويقصدونُبالت
احلالينيُباألجيالُالسابقةُ،خصوص ًُاُالفُّتةُالتارخييةُماُبنيُالقرنُاألوُلُوالسُادسُامليالديُ .
والتقليدُهناُيعنيُأن ُانجيلُاملسيحيُاحلايلُقلدُانجيلُاملسيحيُالذيُقبلهُيفُالعقائدُوالعباداتُوالتّشيعاتُ
الُإىلُجيلُتالميذُاملسيحُ|ُ،والذينُبدورهمُقلدواُمع ِّلمهمُُ-املسيحُ|ُُ-يفُ ّ
وهكذاُ،وصو ً
ُماُخيصُ
كل
ّ
الدِّ يانةُاملسيحيةُ،وهبذاُاال ِّدعاءُ،يكونُاملسيحيونُاحلاليونُعىلُماُكانُعليهُاملسيحُ|ُوأصحابه! ُ
ُإذاُكانُا ِّدعاءُالتقليدُاملسيحيُصحيح ًاُ،فإن ُهذاُيعنيُأنُ ُاملسيحينيُاحلالينيُهمُبالفعلُأتباعُاملسيحُ|ُ،
ولكن ُهذا ُليس ُحقيقي ًاُ ،فنحن ُنعلم ُمن ُالقُرآن ُالكريم ُأن ُاملسيح ُ| ُكان ُمسل ًامُ ،وأتباعه ُاحلواريون ُكانواُ
مسلمنيُ،وكذلكُنعلمُيقين ًاُأنُالعقائدُاملسيحيةُالرئيسيةُاحلاليةُُمالفةُلامُجاءُبهُاملسيحُ|ُ،ونعلمُأنُالعقائدُ
املسيحيةُاحلاليةُُمالفةُحتىُلنصوصُالعهدُانجديدُاملنسوبةُلتالميذُاملسيحُ|! ُ
هذاُيعنيُبُطالنُالتقليدُاملسيحيُ،وأن ُاملسيحينيُالُيق ِّلدونُاملسيحُ| ُوأصحابهُ،ألَّنمُلوُكانواُمق ِّلدينُ
للمسيحُ|ُوأصحابهُ،آلمنواُبنبيناُحممدُ×ُفورُبعثتهُ،ولامُوجدناُاختالفاتُعقائديةُجوهريةُبينناُوبينهمُ .

ً
اتلَّقليد املسييح ُم ىَ
سَم واسع جدا وفضفاض
أي ُتراثُمسيحيُتقريب ًا ُيدخلُحتتُمسمىُ>التقليد<ُ.وهكذاُنجدُاخُّتاعاتُعجيبةُمنُالكنائسُال ّتقليديةُ،
ُ ُّ
أيُالكنائسُاملتبعةُللتقليدُ،وهيُالكنائسُاألرثوذكسيةُوالكاثوليكيةُبأنواعهاُاملختلفةُ،ولكيُيعطواُالخُّتاعاهتمُ
ُّ
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كتاباتُاآلباءُاألوائلُ،أوُيفُأيُ
ُّ
وص ُموجودة ُيف ُ
العجيبةُمصداقيةُ ،يقولونُأن ُهلاُأصلُيفُالتقليدُ،ثمُ ُيأتونُبنُص ٍُ
صُعىلُماُاخُّتعوهُ،والُيستطيعُاملسيحيُالعا ِّميُأنُيرفض! ُ
كتابُتراثيُمسيحيُآخرُ،ثمُيدعونُأنُالتقليدُين ّ
ُالكنيسة ُالربوتستانتية ُ(اإلنجيلية) ُليست ُمن ُضمن ُالكنائس ُالتقليديةُ ،ذلك ُألن ُالذين ُقاموا ُبتأسيس ُهذهُ
الكنيسةُيفُاألصلُ،قامواُبثورةُعىلُالكنيسةُالكاثوليكيةُالتقليديةُ،ألَّنمُزعمواُأن ُالكنيسةُالكاثوليكيةُتستغلُ
سياسية ُوغريهاُ ،وكانت ُالكنيسةُ
سلطتها ُالتّشيعية ُيف ُالسيطرة ُعىل ُالبالد ُوالعباد ُمن ُالنُواحي ُاالقتصادية ُوال ِّ ُ
رُمؤسسوُالكنيسةُالربوتستانتيةُأنُيضعواُ
ربرُتّشيعاهتاُالغريبةُبأن ُهلاُأصلُيفُالتقليدُ،وهكذاُقر
الكاثوليكيةُت ِّ
ِّ
حدًّ ا ُهلذه ُالتّشيعات ُالعجيبة ُاملبنية ُعىل ُالتقليد ُاملزعوم! ُفأخذوا ُيبحثون ُعن ُاملصادر ُالتي ُهلا ُسلطان ُتّشيعيُ
بالفعلُ،أوُبمعنىُآخرُ،املصادرُالتيُهلاُموثوقيةُومصداقيةُ،حتىُيستطيعواُإقامةُالعقائدُوالّشائعُعىلُأساسهاُ .
سُوحدهُلهُالسلطانُالتّشيعيُ،وعربواُعنُعقيدهتمُهذهُ
يفُالنِّهايةُ،وصلُالربوتستانتُإىلُأنُ ُالكتابُاملقد
ر
بعبارة ُالتينيةُ ،وهي ُ(ُ ،)Sola-Scriptoraاملكونة ُمن ُمقطعنيُ ،املقطع ُاألول ُ(ُ )Solaيعني ُ>وحده< ُأوُ
>بمفرده<ُ ،واملقطع ُالثاين ُ(ُ ،)Scriptoraويقابله ُيف ُاإلنجليزية ُكلمة ُ(ُ ،)Scriptureوالتي ُتعني ُ>الكتبُ
سُوحدهُهوُمصدرُالسلطانُالتّشيعيُ .
املقدسة<ُ،والعبارةُيقصدُهباُأنُالكتبُاملقدسةُ،أوُالكتابُاملقد
ر
انشقاقُيفُالكنيسةُالكاثوليكيةُالغربيةُ،وتمُتأسيسُالكنيسةُالربوتستانتيةُ،فكلمةُ>بروتستانت<ُ
ُوهكذاُحدثُ
ّ
منُأصلُالكلمةُاإلنجليزيةُ(ُ،)Protestوالتيُتعنيُ>االعُّتاض<ُأوُ>االحتجاج<ُ .
وهكذاُاعُّتضُمؤسسوُالكنيسةُالربوتستانتيةُعىلُالنِّظامُالتّشيعيُيفُالكنيسةُالكاثوليكيةُالغربيةُ،فسعواُإىلُ
ِّ
حتديدُاملصادرُالتيُيؤخذُمنهاُالدِّ ينُ،واكتفواُبالكتابُاملقدسُ،ورفضواُباقيُالتقليدُاملسيحيُتقريب ًاُ .
ُالربوتستانتيُنصُالكتابُاملقدس؟! ُ
فِّس
ُولكنُمشكلةُ>التفسري<ُ
ّ
ّ
ماُزالتُباقيةُ،فعىلُأيُأساسُي ِّ
ُالربوتستانتُوضعواُبعضُالقواعدُالتفسرييةُمنُأجلُالوُصُولُللفهمُالصحيحُللنرصوصُالكتابيةُ،ولكنُيفُ
ُلامُاستمرواُعىلُاعتناقُالعقائدُ
رُ
النُِّهايةُنجدُأنُقواعدهمُالتفسرييةُالُتصلُيقين ًاُإىلُالفهمُالصحيحُللنرصوصُ،وإال
جسدُ،باإلضافةُإىلُأن ُالربوتستانتُالُ
املسيحيةُالتيُالُأصلُهلاُيفُنصوصُالكتابُاملقدسُ،مثلُالثالوثُوالت ر
يملكونُضامن ًاُعىلُأنُفهمهمُلنرصوصُالكتابُموافقُلفهمُتالميذُاملسيحُ|ُ .
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ُوهكذاُالُيوجدُفرقُحقيقيُبنيُالربوتستانتُوالكاثوليكُواألرثوذكسُ،وإنُكانُالربوتستانتُأفضلُحا ً
الُ .
ُوضعهاُتم ُمسمىُالتقليدُ ،بسببُ
امُرفضواُاملراجعُالتيُتم
والربوتستانتُيفُاحلقيقة ُملُيرفضواُالتقليدُ،وإن
ّ
ّ
فقداَّناُللموثوقيةُواملصداقيةُ،أوُبسببُانقطاعُسندهاُالتارخييُعنُاملسيحُ|ُوأصحابه! ُ

مصادر اتلَّقليد املسييح
سبُاألولويةُوالقُوُةُ،
ح َُ
التُقليدُاملسيحيُأوُالتُقليدُالكنيس ُاسمُيطلقُعىلُمخسةُمصادرُ.هذهُاملصادرُمرتبةُ َُ
وُأهمُمصدرُعىلُاإلطالقُ،والبُدُُللمصادرُاألخرىُأنُتتفقُمعُهذاُاملصدرُ .
ُّ
بمعنىُأنُاملصدرُاألولُه
مصادرُالتقليدُكاآليتُ :
أوالًُ:الكتابُاملقدس ُ
ُُالكتابُاملُقدُسُهوُاملصدرُاألولُمنُمصادرُالتقليدُاملسيحيُ،وهذاُأصبحُواضح ًاُمنُكالمناُعنُاالنشقاقُ
الذيُحدثُبنيُالكاثوليكُوالربوتستانتُ .
>حيتلُالكتابُاملقدسُاملكانةُاألوىلُبنيُمصادرُالتقليدُ،ولهُكرامةُأكثرُبنيُمصادرُالتقليد<]1[.

ُ

أي ُأن ُهلاُكتابُيعتربُاملصدرُالرئييسُللتّشيعُ،فاملسيحيونُيدعونُأنُ ُالدِّ يانةُ
واملسيحية ُبالطبع ُديانة ُكتابيةُّ ُ ،
املسيحيةُمؤسسةُعىلُالكتابُاملقدُسُ،وأنهُالُتوجدُعقيدةُوالُرشيعةُمسيحيةُُمالفةُلنصوصُالكتابُاملقدسُ .
ولكنُهناكُنقطةُيفُغايةُاألمهيةَ ُ ،أال ُوهيُأنُ ُاملسيحيني ُيدعونُأن ُبداية ُكل ُمناقشة ُعقيدية ُجيب ُأن ُتكونُ
الكتاب ُاملقدسُ،وأن ُالعقيدةُالتيُختالفُنصوصُالكتابُاملقدسُجيبُرفضهاُ،فاملسيحيُيؤمنُأن ّ
ُكل ُالعقائدُ
املسيحية ُموافقة ُلنصوص ُالكتاب ُاملقدسُ ،ومع ُذلك ُنجد ُأن ُالعقائد ُاملسيحية ُاحلالية ُُمالفة ُفعالً ُلنصوصُ
الكتابُاملقدسُ،وهذاُأم ٌرُعجيبُجد ًاُ .
مسألة ُكونُالعقائدُاملسيحيةُموافقةُللنرصوصُالكتابيةُمسألة ُنظريةُإيامنيةُفقطُعندُاملسيحينيُ،بمعنىُأَّنمُ
يعتقدونُتوافقُعقائدهمُمعُنصوصُالكتابُ،ولكنُاحلقيقةُغريُذلكُ،فاملسيحيونُيؤمنونُبعقائدُكثريةُجد ًاُليسُ
ُ1مراجعةُاألنباُرافائيلُ:هلُالكتابُاملقدسُوحدهُيكفي؟ُ،كنيسةُمارُجرجسُباإلسكندريةُُ-صـُ .22ُ،22
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وصُالكتابيةُبطريقةُتوافقُعقائدهُ،ويقومُبيلُ
هلاُأصلُيفُالكتابُاملقدسُ ،واملسيحيُيفُالنِّهاية ُيقومُبتفسريُالنرص
ّ
أعناقُالنرصوصُ،وحتميلهاُماُالُحتتملُمنُمعاينُ .
لامءُاملسيحيةُ،أيُأنُكُإذاُأردتُمعرفةُ
ُّ
وجيبُالتنبيهُعىلُأنُالعقائدُاملسيحيةُتؤخذُمنُكتاباتُآباءُالكنيسةُوعُ
العقائدُالتيُيؤمنُهباُاملسيحيُاآلنُ،عليكُأنُتتصفحُكتاباتُآباءُالكنيسةُ،خُصُوص ًا ُآباءُعّصُاملجامعُ،الذينُ
عاشواُيفُالفُّتةُماُبنيُالقرننيُالرُابعُوالسُادسُامليالديُ،والُينبغيُأنُتتصفحُالكتابُاملقدسُوتقتبسُبعضُ
النرصوصُثمُتقولُإنُاملسيحيُيؤمنُبكذاُوكذاُألنُالكتابُاملقدسُيقولُكذاُ .
هذاُاملنهجُسيكونُصحيح ًاُإذاُكانُاملسيحيُبالفعلُيأخذُعقيدتهُمنُالكتابُاملقدسُ،ولكنُُواقعُاملسيحينيُ
يقول ُإَّنم ُيعتقدون ُأو ً
ُأي ُأَّنم ُيصكرون ُعقائدهم ُويشكِّلوَّنا ُوفق ُما ُيريدونُ ،ثمُ ُيبحثون ُعنُ
ال ُثم ُيستد رلونُّ ،
النرصوصُاملناسبةُالتيُيمكنهمُحتميلهاُاملعاينُالتيُيريدوَّناُ،ثم ُيفُالنِّهايةُيدعونُأَّنمُيتبعونُالكتابُاملقدسُ
وتالميذُاملسيحُ|ُ،الُليشءُإالُألَّنمُيقتبسونُمنُنصوصُالعهدُانجديدُاملنسوبةُزور ًاُلتالميذُاملسيحُ|ُ،
ثمُيلوونُأعناقُالنرصوصُحي ِّملوَّناُماُالُحتتمل! ُ
يف ُالنِّهايةُ ،نحن ُنلزم ُاملسيحي ُبام ُألزم ُبه ُنفسهُ ،بمعنى ُأننا ُنقتبس ُمن ُنُصُوص ُالكتاب ُاملقدسُ ،ثم ُنقولُ
للمسيحيُأنُعقائدهُغريُكتابيةُوباطلةُألَّناُالُتوافقُالكتابُاملقدسُ،وهوُاملصدرُاألوُلُمنُمصادرُالتقليدُ .
ُعدَُم ُموثوقية ُومصداقية ُالكتاب ُاملقدسُ ،ثم ُنقول ُللمسيحي ُأننا ُهبدمُ
باإلضافة ُإىل ُذلكُ ،نقوم ُبإثبات َُ
مصداقيةُوموثوقيةُالكتابُاملقدسُ،نكونُقدُهدمناُالدِّ يانةُاملسيحيةُ،ألن ُاملسيحيُيعتقدُأن ُالدِّ يانةُاملسيحيةُ،
تقومُوتثبتُ،أوُتسقطُوتصبحُباطلةُ،عىلُأساسُالوحيُاإلهليُللكتابُاملقدس]2[.

ُ

ثاني ًاُ:الليتورجيا ُ
ُالليتورجيا ُهي ُاملصدر ُالثاين ُللتقليد ُيف ُالكنيسةُ .الـ ُ>ليتورجيا< ُكلمة ُيونانية ُمعناها ُ>ال َُع َُمل ُالشعبي ُالعا ُّم<ُ.
ُأيُعباداتُتُقامُيفُالكنيسةُ
ليتورجياُالكنيسةُهيُ َُع َُملُالكنيسةُحنيُجتتمعُلتكونُشعبُاهللُوتعبدُاهللُ.بمعنىُأن ّ

ُ2آرثرُبينكُ:الوحيُاإلهليُللكتابُاملقدسُ. ُ،دارُالنّشُاألسقفيةُُ-صـُ .1
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سيُة ُالعامةُ ،مثلُ :خدمات ُساعاتُ
كل ُالصلوات ُال َُكنَُ ُِ
داخلة ُحتت ُاسم ُالليتورجياُ ،فالليتورجيا ُحتمل ُيف ُُمُملها ُ ّ ُ
اليومُ(األجبيةُوصلواتُالسواعي)ُ،القداساتُ،األعيادُواملناسباتُالكنسيةُ،واألرسارُالكنسية]2[.

ُ

ُالروحُالقدُسُحي ّلُعليهمُأثناءُعبادهتمُيفُالكنيسةُ،لذاُفإن ّ
ُكلُ َط ْقسُيامرسهُاملسيحيُ
املسيحيونُيعتقدونُأن ر
يفُالكنيسةُطقسُمقدسُ،وهلذاُالسُببُنجدُالليتورجياُيفُاملركزُالثاينُمبارشةًُبعدُالكتابُاملقدسُ .
املسيحيُالعا ِّميُيعرفُمنُالليتورجياُأكثرُمماُيعرفُعنُالكتابُاملقدسُ،فاملسيحي ُالعا ِّميُيفُالغالبُعضوُ
الُيفُالكنيسةُ،فهوُلذلكُحيفظُنص ُالقداساتُوالصلواتُواألحلانُالكنيسةُالتيُتتىلُيفُالكنيسةُ،ولكنهُيفُ
فع
ّ
الغالبُالُيفتحُالكتابُاملقدسُبنفسهُأبد ًاُ،بلُيكتفيُفقطُبالنرصوصُالتيُيتلوهاُالكاهنُيفُالكنيسةُ،والُيك ِّلفُ
نفسهُمشقُةُوعناءُتص رفحُوقراءةُالكتابُاملقدسُبنفسهُ .
القداسات ُواألحلان ُوالصلوات ُالكنيسة ُبالنِّسبة ُللمسيحي ُليست ُُمرد ُكلامت ُيتلوها ُيف ُالكنيسةُ ،ولكنهاُ
بقدسية ُالقُرآن ُالكريم ُعند ُاملسلمنيُ ،فهذه ُالقداسات ُوالصلوات ُالكنسية ُعند ُاملسيحي ُعبارة ُعن ُصياغاتُ
ملختلفُالعقائدُاملسيحيةُ،يقومُاملسيحيُبتالوهتاُأثناءُحُضُورهُيفُالكنيسةُ.وكثري ًاُماُنجدُاملسيحينيُيقتبسونُمنُ
نصُهذهُالقداساتُوالصلواتُ،ويستشهدونُهباُعىلُعقائدهمُ،بمعنىُأَّنمُيقولونُإنناُنؤمنُبكذاُوكذاُ،والدليلُ
ّ
عىلُهذهُالعقائدُهوُقولناُيفُالقُداسُالفالينُ،كذاُوكذاُ .
ثالث ًاُ:املجامع ُ
ُاملجامع ُهيُاملصدر ُالثالث ُمن ُمصادر ُالتُقليدُ،ويقصدُبـُ>املجامع< ُاجتامع ُآباءُالكنيسةُلتقريرُمسألةُخاصةُ
ُالروحُالقدسُيُرشدهمُللقرارُ
بالدِّ يانةُاملسيحيةُ.واملسيحيونُيعتقدونُأنُاإللهُيكونُيفُوسطُاجتامعُاآلباءُ،وأن ر
الصحيحُ،ولكنناُنعرفُيقين ًا ُأن ُاملسألةُكلهاُُمردُآراءُبّشيةُبحتةُ،ألنناُنجدُ َُعدَُمُاتِّفاقُاملسيحينيُعىلُيشءُيفُ
كثريُمنُاملجامعُالكنسيةُ،ويفُكثريُمنُاألحيانُيقومُاملسيحيونُباالرتدادُعىلُماُقرروهُيفُبعضُاملجامع! ُ
صوابُوحقُ
ُّ
ليقرروا ُما ُهو ُ
ُاملسيحيونُيعتقدون ُأن ُاآلباءُالذينُجيتمعونُيفُهذهُاملجامعُقدُأعطوا ُ ر
السلطان ُ ِّ
ُحق ُالتّشيعُ،
ودين ُوعقيدة ُوإيامن ُبالنِّسبة ُلعامة ُاملسيحينيُ .هذا ُيعني ُأن ُاملسيحي ُيعتقد ُأن ُهؤالء ُاآلباء ُهلم ّ

ُ2مراجعةُاألنباُرافائيلُ:هلُالكتابُاملقدسُوحدهُيكفي؟ُُ،كنيسةُمارُجرجسُباإلسكندريةُُ-صـُ11إىلُُ .21
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ُالروحُالقدسُ(الذيُهوُاهللُ
ّشعونُمنُعندُأنفسهمُ،ولكنهمُيعتقدونُأن ر
وبالطبعُالُيعتقدونُأن ُهؤالءُاآلباءُي ِّ
ّ
رشدهمُللحقُوالصوابُيفُاملسائلُالتيُيناقشوَّناُيفُاملجامعُ .
يفُاملسيحية)ُاحلالُفيهمُهوُالذيُي
ّ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً
ُ
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ
ون اّللِ َوالم ِسيح اب َن م ْري َم َوما
د
ن
م
ا
اهللُعزُوجلُيقولُيفُكتابهُالكريم«ُ:اَّتذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب
ِ
ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ً َ ً َّ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
ْشكون»ُ[سورةُالتوبةُُ-اآليةُُ ]21
أمِروا إِّل ِيلعبدوا إِلها وا ِ
حدا ۖ ّل إِل إِّل هو ۖ سبحانه عما ي ِ
املسيحيونُيعتقدونُأن ُاملسيحُ| ُهوُاهللُالذيُنزلُمنُالسامءُ،وجتسدُ ،وعاشُعىلُاألرضُكإنسانُ،لذاُ
ُاإللهُالذيُلهُحق ُالتّشيعُ،ثم ُإَّنمُيعتقدونُأن ُاملسيحُ| ُأعطىُسلطان ًا ُلتالميذهُ،فامُربطوهُعىلُ
فهوُالر ّب
ّ
األرضُيكونُمربوط ًا ُيفُالسامءُ،وماُأح رلوهُعىلُاألرضُيكونُحملو ً
لطانُتمُ
ُهذاُالس
ال ُيفُالسامءُ،ثم ُيعتقدونُأن
ّ
ر
توريثهُإىلُآباءُالكنيسةُمنُبعدُتالميذُاملسيحُ|ُوصو ً
الُإىلُآباءُالكنيسةُاحلاليني! ُ
نحنُنعلمُأن ُاملسيحُ| ُكانُعبد ًا ُهللُعز ُوجلُ،وملُيكنُهوُاهللُ،وملُيكنُابن ًا ُهللُ،وليسُللمسيحُ|ُ
سُلطانُتّشيعيُ،بلُإنهُيب ِّلغُالناسُماُرشعهُاهللُعزُوجلُ،وقدُأخربناُاهللُعزُوجلُبأنُاملسيحينيُاختذواُأحبارهمُ
ّ
عواُكلُيشءُللمسيحينيُيفُ
ُهؤالءُاألحبارُوالرهبانُ،آباءُالكنيسةُ،همُالذينُرش
ورهباَّنمُأرباب ًاُمنُدونُاهللُ،ألن
ر
ُهللُوحدهُ،وقدُوقعُاملسيحيونُيفُالّشكُ،ألَّنمُنسبواُلآلباءُماُالُينبغيُنسبتهُإالُُهللُ .
ّشيعُحق
احلقيقةُ،والت
ِّ
ّ
كانتُهُناكُعدةُُمامعُخاللُتاريخُالكنيسةُ،منهاُُمامعُمكانيةُحم ِّليةُ،ومنهاُُمامعُمسكونيةُعامليةُ .
املجامعُاملكانيةُاملح ِّليةُهي ُاملجامعُالتيُجيتمعُفيهاُآباءُكنيسةُمعينةُهلاُسلطةُروحيةُعىلُمساحةُجغرافيةُ
آباؤهاُلتقريرُأمرُخيص ُالكنيسةُيف ُمّصُ،فقراراتُهذهُ
معينةُ،مثلُالكنيسة ُاألرثوذكسية ُالقطبيةُ ،عندماُجيتمعُ
ّ
املجامعُاملكانيةُاملح ِّليةُالُتِّسيُإالُعىلُأعضاءُالكنيسةُالقبطيةُاألرثوذكسيةُ .
العامليةُهيُاملجامعُالتيُجيتمعُفيهاُاآلباءُمنُكل ُالبالدُ
ُّ
(منُكلمةُاملسكونةُ،أي ُاألرض) ُ
املجامعُاملسكونية ُ
ّ
ورةُهتم ُ ّ
كل ُاملسيحينيُحولُالعاملُ.وهذهُاملجامعُكانتُماُبنيُالقرننيُالرُابعُ
ُّ
املسيحيةُ،لتقريرُمسألةُيفُغايةُالُطُ
ّص ُاملجامع<ُ ،ولكن ُبعدُ
سميهم ُ>آباء ُ َُع ْ ُ
والسُادس ُامليالديُ ،وهؤالء ُاآلباء ُالذين ُاجتمعوا ُيف ُهذه ُاملجامع ُن ِّ
االنشقاق ُالذي ُحدث ُبني ُالكنيسة ُالغربية ُوالكنيسة ُالّشُقية ُيف ُمُنتصف ُالقرن ُالامس ُامليالديُ ،يف ُُممعُ
خلقيدونيةُ111مُ،ملُتعدُهناكُاجتامعاتُمسيحيةُعامليةُجتمعُبنيُآباءُالّشُقُوالغربُليتفقواُعىلُعقائدُواحدةُ .
www.alta3b.wordpress.com
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يفَُّنايةُاملجامعُاملسكونيةُ،يتمُوضعُقواننيُإيامنُ(ُ،)Creedsوقواننيُُمامعُ(ُ .)Canons
ُّ
ُ،والذيُتمُ
ُّ
قواننيُاإليامنُعبارةُعنُصياغةُأدبيةُللعقائدُاملسيحيةُ،وهناكُماُيسمىُبـُ>قانونُاإليامنُاملسيحي<
جسدُ
قرر ُاإليامن ُاملسيحي
ّ
ُالاص ُبعقائد ُالثالوث ُوالت ر
صياغته ُعىل ُمدار ُثالث ُُمامع ُمسكونيةُ ،وهذا ُالقانون ُي ِّ
والصلبُوالفداءُ،وغريهاُمنُالعقائدُاملتفقُعليهاُاآلنُبنيُاملسيحينيُبشكلُعامليُ .
ُتم ُمُناقشتها ُأيض ًا ُيف ُاملجامعُ
قوانني ُاملجامع ُعبارة ُعن ُحُلُول ُلبعض ُاإلشكاليات ُالفقهية ُاملسيحية ُالتي ّ
املسكونيةُ،مثلُمسألةُإعادةُتعميدُاملرتدُِّينُ،وغريهاُمنُاملسائلُالفقهيةُاملسيحيةُ .
أهمُاملجامعُاملسكونية ُ
ّ
ستحقُللعبادةُ،مولودُ
ُّ
ُممعُنقيةُ221مُ،والذيُناقشُعقيدةُاملسيحينيُيفُاملسيحُ|ُ،هلُهوُهلإُحقيقيُم
دُُملوقُ،وليسُلهُالصفاتُواألسامءُواأللقابُاإلهلية ُ
منُاآلبُوالدةُحقيقيةُ،أمُأنهُُمُر
ِّ
ُحقُ ،وأنه ُمولود ُمن ُاآلب ُوليس ُُملوق ًاُ ،وأنه ُمتصفُ
ُحق ُمن ُهلإ ّ ُ
ُهذا ُاملجمع ُقرر ُأن ُاملسيح ُ| ُهلإ ّ ُ
وضعُقانونُاإليامنُاملسيحيُ،وهوُعبارةُعنُصياغةُللعقيدةُاملسيحيةُالتيُتمُإقرارهاُ
فاتُاإلهليةُكلهاُ،وتمُ
ُّ
بالص
ِّ
ّ
يفُاملجمعُ،واملفُّتضُأنُالكنائسُاملسيحيةُك ّلهاُ،منُأرثوذكسُوكاثوليكُوبروتستانتُ،ت ِق ّرُهذاُالقانونُ،وتقولُ
إنُالذيُالُيؤمنُهبذاُالقانونُالُيعتربُمسيحي ًاُ .
عقيدةُاملسيحينيُيفُالروحُالقدسُ،هلُهوُمالكُ،أم ُقوةُإهليةُ
ُممعُالقسطنطينيةُاألولُ281مُ،والذيُناقش ُ
ر
ّ
ُالصفاتُواألسامءُواأللقابُاإلهليةُ .
معينةُ،أمُأنهُهلإُحقُم
نبثقُ(خارج)ُمنُاآلبُ،ولهُكل ِّ
قررُ
سُهلإُحقُ،يسجدُلهُويمج
ُالروحُالقد
ّ
ّ
دُمعُاآلبُواالبنُ،وتم ُصياغةُفقرةُجديدةُت ِّ
هذاُاملجمعُقررُأن ر
يامنُاملسيحيُالذيُتمُوضعهُيفُُممعُنقيةُ221مُ .
تمُإضافتهاُإىلُقانونُاإل
ّ
هذهُاإليامنّ ُ،
ص ُعقيدةُ
ُممع ُأفسس ُ121مُ ،والذي ُناقش ُعقيدة ُاملسيحيني ُيف ُاملسيح ُ| ُمرة ُأخرىُ ،ولكن ُفيام ُخي ّ
الذيُتمُإطالقهُعىلُمريمُعليهاُالسالمُ .
دُ،وتمُمناقشةُلقبُ>والدةُاإلله<ُ
جس
ّ
ّ
الت ر
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هذا ُاملجمع ُقرر ُأن ُمريم ُعليها ُالسُالم ُهي ُوالدة ُاإللهُ ،ألن ُاملولود ُمنها ُهو ُاإلله ُالذي ُجتسد ُوعاش ُعىلُ
األرضُكإنسانُ،وأن ُاملسيحُ| ُ طبيعةُواحدةُومشيئةُواحدةُ،وليسُطبيعتنيُومشيئتنيُ(عقيدةُالكاثوليك)ُ،
وأن ّ
ُكلُاألقوالُواألفعالُالتيُقاهلاُأوُفعلهاُاملسيحُ|ُعىلُاألرضُمنسوبةُهللُبشكلُمبارشُ،وت ّمُصياغةُفقرةُ
ُإضافتهاُإىلُقانونُاإليامنُاملسيحيُالذيُتمُوضعهُيفُُممعُنقيةُ221مُ .
المُ،تم
جديدةُعنُمريمُعليهاُالس
ّ
ّ
ُممعُخلقيدونياُ111مُ،هوُاملجمعُاملسكوينُاألخريُ،وقدُأعادُمناقشةُاملواضيعُاملطروحةُيفُُممعُأفسسُ
قيةُ،فقدُأرصواُعىلُ
مُ،وقدُرفضتُالكنيسةُالغربيةُماُتم ُإقرارهُمسبق ًاُيفُُممعُأفسسُ،أماُآباءُالكنيسةُالّش
121
ّ
ر
إقرارُماُتمُاالتِّفاقُعليهُمسبق ًاُ .
ّ
ٌّ
ُقامُكل ُمنهامُبتكفريُاآلخرُ،وهكذاُأصبحتُالكنيسةُ
يفُالنِّهايةُحدثُاالنشقاقُبنيُالّشقُوالغربُ،بعدُأن
الكاثوليكيةُالغربيةُمنفصلةُروحي ًاُوعقائدي ًاُعنُالكنائسُاألرثوذكسيةُالّشُقيةُ .
رابع ًاُ:اآلباءُوالقدِّ يسون ُ
اآلباءُوالقدِّ يسونُ،كأشخاصُ،همُاملصدرُالرابعُمنُمصادرُالتقليدُ.واملسيحيونُيقدِّ مونُاملجامعُعىلُاآلباءُ
والقدِّ يسنيُكأفرادُ،ألنُاملسيحيونُيعتقدونُأنُانجامعةُخريُمنُالفرد! ُ
اآلباء ُيقصد ُهبم ُالذين ُألفوا ُيف ُرشح ُالعقائد ُاملسيحية ُلنّشهاُ ،ودافعوا ُعنها ُضدّ ُالذين ُطعنوا ُفيهاُ ،أماُ
ّ
القدِّ يسونُفيؤخذُمنهمُحياةُالورعُوالتقوىُ،وهكذاُيعتقدُاملسيحيُأن ّ
يسُ،ولكنُليسُكلُقدِّ يسُأبُ .
ُكلُأبُقدِّ
خامس ًاُ:الف ّنُالكنيس ُ
الفنُالكنيسُهوُاملصدرُالامسُواألخريُمنُمصادرُالتقليدُ،وينقسمُالف ّنُالكنيسُإىلُثالثةُأقسامُ .
ّ
أوالًُ:البناءُالكنيسُ،ويقصدُهباُطريقةُبناءُالكنائسُ.فاملسيحيُيعتقدُأن ُطريقةُبناءُالكنائسُترمزُإىلُبعضُ
ورُالتيُيتمُرسمهاُعىلُ
ُّ
لبانُفوقُالكنيسةُ،والص
ُّ
ختلفةُ،مثلُشكلُالكنيسةُكسفينةُ،وعددُالص
العقائدُاملسيحيةُامل
ّ
انجدرانُ،وبعضُاألُمُورُالاصةُببناءُالكنيسةُمنُالدُاخلُ،مثلُاملذبحُواهليكلُُ...إلخُ .
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ثاني ًاُ :املوسيقى ُواألحلان ُالكنسيةُ ،وهي ُالطُريقة ُالتي ُتقال ُهبا ُأحلان ُالكنيسةُ ،واملُفردات ُاملُستخدمة ُيفُ
ُكتاباتُأخرىُيتمُتالوهتاُيفُالكنيسةُ .
اساتُوأي
الليتورجياتُالكنسيةُ،مثلُالقد
ّ
ّ
ثالث ًاُ :األيقوناتُ ،وهي ُالطريقة ُالتي ُيرسم ُهبا ُشكل ُاملسيح ُ|ُ ،وأحداث ُحياتهُ ،وأ ُّمهُ ،والقدُِّيسنيُ.
ُالصورُترمزُإىلُبعضُالعقائدُاملسيحيةُ،مثل ُأيقونة ُصلبُاملسيح ُ| ُاملزعومُ،أوُ
واملسيحي ُيعتقدُأن ُهذه ّ
أيقونةُثالوثُالعهدُالقديمُ،أوُأيقونةُمريمُعليهاُالسالمُاملزعومةُ .

ُ
آباء الكنيسة هم أساس الين املسييح
ُإذنُ،املسيحيُيأخذُدينهُمنُالتقليدُ،والتقليدُينقسمُإىلُمخسةُمصادرُ،ولكنناُإذاُتأمُلناُهذهُاملصادرُجيد ًاُ،
ّ
مُاألساسُيفُكل ُيشءُ،فآباءُالكنيسةُهمُالذينُاختارواُاألسفارُالتيُجيبُأنُتوجدُيفُ
وجدناُأن ُآباءُالكنيسةُه
الكتابُاملقدسُ،وهمُالذينُصاغواُالقداساتُ،ووضعواُال رطقوسُ،ورتلواُاألحلانُ،ومارسواُاألرسارُالكنسيةُ،
وهم ُالذين ُاجتمعوا ُيف ُاملجامعُ ،وصاغوا ُقوانني ُاإليامنُ ،ووضعوا ُقوانني ُاملجامعُ ،وهم ُالذين ُبنوا ُالكنائسُ،
ورسمواُاأليقوناتُ .
وهكذاُنجدُأنُاآلباءُهمُالذينُوضعواُالدِّ ينُاملسيحيُ،منُبدايتهُوإىلَُّنايته! ُ

أين جند ك ِتابات اآلباء؟
ُبامُأنُاآلباءُهمُأساسُالدِّ ينُاملسيحيُ،عليناُأنُنعرفُأينُنجدُكتاباتُآباءُالكنيسةُ .
ُأو ً
الُ،عليناُأنُنعرفُأنُالتاريخُالكنيسُمقسمُإىلُثالثةُأقسامُرئيسيةُ .
القسمُأولُهوُالقرنُاألولُامليالديُاملتمثِّلُيفُكتاباتُالعهدُانجديدُ،والقسمُالثاينُهوُالفُّتةُماُبنيُالقرننيُاألولُ
والرابعُامليالديُ،أيُمنَُّنايةُالقرنُاألولُامليالديُإىلُفُّتةُماُقبلُُممعُنقيةُ221مُ،والقسمُالثالثُهوُالفُّتةُماُ
بنيُبدايةُالقرنُالرابعُوبداياتُالقرنُالسادسُامليالديُ،أيُمنُُممعُنقيةُ221مُإىلُوقتُبعثةُالنبيُحممدُ×ُ .
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ُكتاباتُآباءُالقسمُالثاينُنجدهاُيفُموسوعةُآباءُماُقبلُنقيةُ221مُ،املعروفةُباسمُ( The Ante-Nicene
ُ ،)Fathersواملشهورة ُباختصار ُ(ُ ،)ANFوهي ُموسوعة ُومكونة ُمن ُعّش ُُملداتُ ،حتتوي ُعىل ُترمجة ُعلميةُ
ج ِّيدةُلكتاباتُاآلباءُالذينُعاشواُيفُالفُّتةُماُبنيَُّنايةُالقرنُاألولُإىلُُممعُنقيةُ221مُ .
ُكتاباتُآباءُالقسمُالثالثُنجدهاُيف ُموسوعةُآباءُنقيةُوماُبعدهاُ،املعروفةُباسمُ(Nicene and Post-
ّ
نةُمنُإصدارينُ،كل ُإصدارُمكونُمنُأربعةُ
ُ،)Nicene Fathersواملشهورةُباختصارُ(ُ،)NPNFوهيُمكو
ُالُّتاثُاملسيحيُزادُ
تارةُمنُأهم ُكتاباتُآباءُهذهُاحلقبةُ ،حيثُأن ر
عّشُُملد ًاُ،واملوسوعةُعبارةُعنُُمموعةُُم
ّ
جد ًاُمنُبعدُُممعُنقيةُ221مُ .
ُأماُالفُّتةُالتارخييةُالتيُتبدأُمنُبعدُُممعُخلقيدونيةُ111مُ ،مرور ًا ُببعثةُالنبيُحممدُ× ُيفُبداياتُالقرنُ
السادسُامليالديُ،فليسُهلاُنفسُأمهيةُالفُّتةُالتيُتسبقهاُ،أو ً
الُ،ألنُاملسيحيةُملُتعدُمسكونيةُبالطريقةُالتيُكانتُ
عليها ُقبل ُاالنشقاق ُالذي ُحدث ُيف ُُممع ُخلقيدونيةُ ،ثاني ًاُ ،ألنُ ُببعثة ُالنبي ُحممد ُ×ُ ،انتّش ُاإلسالم ُبشكلُ
رهيبُ ،واإلمرباطورية ُاإلسالمية ُأكلت ُاإلمرباطورية ُاملسيحية ُبشكل ُملحوظ ُجد ًاُ ،وعدد ُضخم ُجد ًا ُمنُ
املسيحينيُدخلواُاإلسالمُبفضلُاهللُعزُوجلُ،وتأثرُاملسيحيونُكثري ًاُبتعاليمُاإلسالمُ،فلمُتعدُاملسيحيةُكامُكانتُ
منُقبلُبعثةُالنبيُحممدُ×ُ .
احلمدُهللُالذيُبنعمتهُتتمُالص ِ
احلات
ّ

www.alta3b.wordpress.com

