هل من حق أي شخص ان يبدع
ويستحدث في االيمان بأفكار جديدة؟
Holy_bible_1
5 November 2020

في البداية هنا ال أتكلم عن طوائف وليس له أي عالقة باي كنيسة بل اتمنى ان كل شخص
يتمسك بكنيسته وبتعاليمها وال ينحرف عنها او يضيف اليها أشياء مستحدثة.
أيضا ال أتكلم عن اكتشاف معاني رائعة في الكتاب واعماق جديدة ومعلومات لم ننتبه اليها من
قبل فكثير من العلوم الحديثة بنيت على أشياء قالها الكتاب .انا ال أتكلم عن هاتين النقطتين ولكن
أتكلم عن اشخاص هذه األيام بدوءا يكثروا في الثالث كنائس لهم أفكار شخصية منحرفة ضد
قواعد االيمان بادعاء التحرر الفكري واالبداع الفكري وحرية التعبير .فكل كنيسة اطالبهم بان
يتمسكوا بما عندهم
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :3

ِ
يعاَ .تم َّس ْك ِبما ِع ْن َد َك لَِئ َّ
َحٌد ِإ ْكلِيَل َك.
ال َي ْأ ُخ َذ أ َ
َ
َها أََنا آتي َس ِر ً َ
انا أتكلم عن اشخاص واالنحراف الفكري .ف انتشر هذه األيام من ينادوا انه يجب ان نقول آراءنا
في قواعد االيمان بحرية الن التفكير هذا ابداع واليس االبداع شيء رائع واستنارة؟ هذا ما يعتمدوا
عليه .بل يهاجموا من يتمسك بقواعد االيمان بانه متحجر .فهل من يرفض االبداع يوصف بانه
متحجر وميت؟
هل كل مبدع او مبتدع من حقه ان يوصف بان كالمه هو استنارة من الروح القدس والتجديد
وحياة؟ هل من حق كل شخص مسيحي ان يرفض ما ال يقبله فكره من االيمان المسيحي بحجة
حرية التفكير وحرية الرأي؟
هذا يسمى انحراف عن االيمان بكال م معسول بفلسفة وررور باطل وقص انصاف اعداد وخداع
للبسطاء الن االيمان ثابت ال يتغير ألنه ليس حسب اراء الناس بل حسب المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 8 :2
ِ
ور ب ِ
اطلَ ،ح َس َب َتْقلِي ِد ا َّلن ِ
اسَ ،ح َس َب أَْرَك ِ
ان اْل َعاَلمِ،
َحٌد َي ْس ِب ُ
اُْنظُُروا أ ْ
َن َال َي ُكو َن أ َ
يك ْم ِباْلَفْل َس َفة َوبِغُُر ٍ َ
يح.
س َح َس َب اْل َم ِس ِ
َوَل ْي َ
ولكيال أكون مثل أصحاب تحريف معاني اآليات لما يناسب فكرهم وقص ولزق انصاف اآليات
سأقرأ اآليات التي ترفض انحراف الفكر التي سأستشهد بها في سياقها وما يؤكدها بأعداد أخرى
وليس اية واحدة
ما يقوله معلمنا الرائع بولس الرسول هنا

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :2
َّ ِ ِ ِ
يع ُك ُن ِ
وز اْل ِح ْك َم ِة َواْل ِعْلمِ.
 3اْل ُمذ َخ ِر فيه َجم ُ
ول ه َذا لَِئ َّ
ال ٍم َملِق.
َحٌد ِب َك َ
ال َي ْخ َد َع ُك ْم أ َ
َ 4وإَِّن َما أَقُ ُ
المبتدعين كالمهم ملق معسول ولكنه خادع مثل الذي يخلط السم بالعسل فهو يدعوا لحرية
التفكير وروعة االبداع الفكري ولكن هم يضلوكم عن الطريق الحقيقي وااليمان المستقيم الغير
متغير
ِ
ِن ُك ْن ُت َر ِائبا ِفي اْلجس ِد ِ
ِ
ِ ِ
يم ِان ُك ْم ِفي
الر ِ
لك ِني َم َع ُك ْم ِفي ُّ
َ 5فِإني َوإ ْ
ً
ََ
وحَ ،ف ِر ًحاَ ،وَناظًار َتْرتيَب ُك ْم َو َم َتاَن َة إ َ
يح.
اْل َم ِس ِ
االيمان مرتب وثابت وقواعد متينة وليس متروك لكل شخص يغير بفكره ما يقبل منه وما ال يقبل
منه بشعار حرية الفكر والتعبير
الر َّب اسُل ُكوا ِف ِ
ِ
يه،
َ 6ف َك َما َق ِبْل ُت ُم اْل َمس َ
يح َي ُسو َع َّ ْ
هل كالم الرب يسوع المسيح متغير؟ هذه األيام البعض ينادي باألبداع في الفكر وقبول أي فكر
جديد لكيال يوصف بانه متحجر وميت .لكن كالم المسيح الروح والحياة رير متغير وثابت وال
ينافق وال يخدع بكالم ملق بل بالحق المسلم من المسيح من  2000سنة ثابت رير متغير .يكمل
معلمنا بولس الرسول
اضلِين ِف ِ
َصلِين ومب ِنِي ِ ِ
يه ،ومو َّ
يه ِب ُّ
ط ِد َ ِ ِ
يم ِ
الش ْك ِر.
انَ ،ك َما ُعلِ ْمتُ ْمُ ،م َت َف ِ َ
ُ 7م َتأ ِ َ َ َ ْ َ
ين ف َ ُ َ
ين في اإل َ

كما علمتم .الن التعاليم األساسية في المسيحية ال تتغير .فال يخرج أحد ويقول لك بحجة انه
ابداع ان بعض أجزاء االيمان م ن حقنا ان نقبلها او ال او بعض الكتاب اساطير .الن االيمان رير
متغير موطد وهو ما تعلمناه وليس ما يخترعه حديثا البعض .يكمل ويقول
ِ
اطل ،حسب َتْقلِ ِ
ور ب ِ
الن ِ
يد َّ
اسَ ،ح َس َب أَْرَك ِ
ان اْل َعاَلمِ،
َحٌد َي ْس ِب ُ
 8اُْنظُُروا أ ْ
َن َال َي ُكو َن أ َ
يك ْم ِباْلَفْل َس َفة َوبِغُُر ٍ َ
ََ َ
يح.
س َح َس َب اْل َم ِس ِ
َوَل ْي َ
من يدعي حرية الفكر واالبداع هذا فلسفة وررور باطل حسب اركان العالم أي حسب الوقت
والموضة يدعوا أشياء في فكرهم ليناسب القرن  . 21ولكن هذا ليس االيمان المسيحي الذي ال
يتغير حسب تطور العصر.
كل واحد يحاسب نفسه هل يسمح ان ا لبعض يسبوهم بالفلسفة وبالكالم المعسول المناسب للعصر
الحديث؟ هل يسبيكم البعض بغرور باطل حسب أفكار الناس واهوائهم وبدعهم؟ الن ما هو حسب
المسيح لم يتغير وثابت مثل الجبل الحقيقي
ما هي البدع؟
اللفظ اليوناني الذي استخدم في الكتاب المقدس هو هريسيس الذي يترجم هرطقة

G139
αἵρεσις

hairesis
hah'ee-res-is
)From G138; properly a choice, that is, (specifically) a party or (abstractly
disunion. (“heresy” is the Greek word itself.): - heresy [which is the

Greekord itself], sect.
Total KJV occurrences: 9

اختيار وهو اختيار جانبي وبخاصة تحزب وانفصال هرطوقي ...
ومنها اسم هرطوقي او المبتدع
G141
αἱρετικός
aihretikos

'hahee-ret-ee-kos
From the same as G140; a schismatic. (“heretic” is the Greek word itself.):
- heretic [the Greekord itself].
منشق هرطوقي
وكما يشرح قاموس كلمات الكتاب شخص يختار هرطقة أي ينقسم من عقيدة او رأي وهو للتمزيق
ألجزاء عن طريق تقديم رأي مخالف ررم انهم جزء من الكل فهو يكون له رأي يخالف الرأي العام
فهو هرطوقي او قد ينفصل بنفسه عن الطائفة والهرطقة تقود لالسكيزم أي التمزيق عندما يحدث
اال نفصال الحقيقي
G139
αἵρεσις

haíresis; gen. hairéseōs, fem. noun from hairéō (G138), to choose, select.
;Heresy, a form of religious worship, discipline, or opinion (Act_5:17

;Act_15:5; Act_24:5, Act_24:14; Act_26:5; Act_28:22; 1Co_11:19
Gal_5:20; 2Pe_2:1).
In contrast to schísma (G4978), schism which is an actual tearing apart,

haíresis may represent a divergent opinion but still be part of a whole. One
can hold different views than the majority and remain in the same body, but
he is a heretic (hairetikós [G141]). However, when he tears himself away
(schízō [G4977]), then he is schismatic. Heresy may lead to schism which is
when actual tearing off and separation occur.
فالهرطوقي او المبتدع هو شخص من الكنيسة اي هو اصال مسيحي ولكنه يبتكر رأي حديث
مخالف لإليمان التقليدي ويريد ان يجعل البعض يتبعون بدعته المخالفة إليمان الكنيسة وبهذا هو
يحدث شقاق في الكنيسة ويزرع خصومة وتحزب النه قدم رأي جديد في شيء أساسي في االيمان
(ليس معلومة جديدة) فيسبب بهذا خصومة وتحزب وانشقاق.
فكثير من الهرطقات تنتشر بسبب مالئمة الفكر الهرطوقي وتكيفه مع األحوال االجتماعية
والسياسية ومالءمته للعقليات المعاصرة له حتى لو مخالفة ألسس االيمان الثابت
وهذا أيضا ما قاله ابونا عبد المسيح بسيط أستاذ الالهوت الدفاعي وريره الكثيرين
لكيال يكون تفسير شخصي نعود لما يقوله الكتاب
االعداد التي استخدمت فيها هذه الكلمة في سياقها
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11

 18أل َِني أ ََّوًال ِحين تجت ِمعون ِفي اْلك ِن ِ
ات ،وأ ِ
ِ
ض َّ
الت ْص ِد ِ
يق.
َس َم ُع أ َّ
ق َب ْع َ
َ َ َْ ُ َ
ُصد ُ
َن َب ْيَن ُك ُم ا ْنشَقا َق ٍ َ َ
يسة ،أ ْ
َ َ
ع أَي ًضا ،لِي ُكو َن اْلم َزَّكو َن َ ِ
ين َب ْيَن ُك ْم.
 19أل ََّن ُه َال ُب َّد أ ْ
ظاه ِر َ
ُ ْ
َن َي ُكو َن َب ْيَن ُك ْم ِب َد ٌ ْ
َ
البدع متعلقة باالنشقاقات وهي التي تسبب انشقاقات وهي توضح من المذكيين الذين يتمسكون
باألصل وال يبتدعوا ومن يبتدعوا شيء حديث فيسببوا االنشقاق
أيضا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رالطية 5
ظ ِ
اس ٌة َد َع َارٌة
اهَرٌةَّ ،ال ِتي ِهيِ :ز
ال اْل َج َس ِد َ
َ 19وأ ْ
نى َع َه َارٌة َن َج َ
َع َم ُ
ً
َ
ِ
ِ
ِ 20عب َاد ُة األَوَث ِ ِ
اق ِب ْد َع ٌة
ام َر ْيَرٌة َس َخ ٌ
ط َت َح ُّز ٌب شَق ٌ
ْ
َ
ان س ْحٌر َع َد َاوٌة خ َص ٌ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ين
َ 21ح َسٌد َق ْت ٌل ُس ْكٌر َب َ
ول َل ُك ْم َع ْن َها َك َما َسَب ْق ُت َفُقْل ُت أ َْي ًضاِ :إ َّن َّالذ َ
َس ِب ُ
ال هذه التي أ ْ
ق َفأَ ُق ُ
َم َث ُ
طٌرَ ،وأ ْ
هذ ِه َال ي ِرُثو َن مَل ُكوت ِ
ي ْفعُلو َن ِم ْثل ِ
للا.
َ َ
َ
َ َ
َ
الكتاب يشمل المستحدثين المبتدعين أصحاب أفكار مخالفة مع بقية الخطايا الصعبة
فاالبتداع هو من اعمال الجسد (اعمال الفكر) مثلها مثل بقية الخطايا وخطورتها من يفعل هذا
ويسبب انشقاق بفكرة جديدة وال يتوب قد يخسر الملكوت .فمن بسبب فكره المبتدع يسبب شقاق
في خطورة ان يخسر الملكوت
والقديس ارينيؤوس تلميذ بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب أستخدم هذا التعبير بكثرة عن أصحاب
البدع والهرطقات الذين خرجوا عن التعليم المسيحي المسلم مرة من الرب يسوع المسيح نفسه
للرسل وخلفائهم في تسلسل رسولي كان معروفا للجميع ،وأدعى هؤالء الهراطقة أفكار جديدة

وزعموا أن المسيح او الروح القدس أعطاه ا لكل واحد منهم ،ورد عليهم في كتابه ضد الهرطقات
(،)Contra Haereses - Against Heresies
أيضا وصف تفصيلي ان هناك طريق ايماني واحد وليس طرق وأفكار واستحداث في
رسالة بطرس الرسول الثانية :2
ِ
ِ
ِ
ان أ َْي ًضا ِفي َّ ِ ِ
ين
اء َك َذَبةٌَ ،ك َما َسَي ُكو ُن ِف ُ
يك ْم أ َْي ًضا ُم َعل ُمو َن َك َذَب ٌةَّ ،الذ َ
َ 1ولك ْنَ ،ك َ
الش ْعب أَ ْنبَي ُ
يعا.
ال ٍكَ .وِإ ْذ ُه ْم ُي ْن ِكُرو َن َّ
الر َّب َّال ِذي ْ
اه ْمَ ،ي ْجلِ ُبو َن َعَلى أَ ْن ُف ِس ِه ْم َه َ
َي ُد ُّسو َن ِب َد َع َه َ
اش َتَر ُ
ال ًكا َس ِر ً
ِ
ِ
ِ
ط ِر ِ
يق اْل َح ِق.
ف َعَلى َ
ين ِب َسَب ِب ِه ْم ُي َج َّد ُ
َ 2و َسَي ْتَب ُع َكث ُيرو َن َت ْهُل َكات ِه ْمَّ .الذ َ
ِ
 3و ُهم ِفي َّ
ين َد ْي ُنوَنتُ ُه ْم ُم ْن ُذ اْلَق ِديمِ َال َت َت َواَنىَ ،و َهالَ ُك ُه ْم الَ
الط َم ِع َي َّت ِجُرو َن ِب ُك ْم ِبأَ ْق َوال ُم َصَّن َع ٍةَّ ،الذ َ
َ ْ
س.
َي ْن َع ُ
على فكرة بقية االصحاح يصفهم بصفات صعبة
ات َري ِر َن ِ
ط ِب ِ
َما ُ ِ
ال ِكَ ،ي ْف َتُرو َن َعَلى َما َي ْج َهُلو َن،
ود ٍة ِل َّ
اطَقةٍَ ،
 12أ َّ
لص ْي ِد َواْل َه َ
يعَّيةٍَ ،م ْوُل َ
هؤ َالء َف َك َحَي َواَن ٍ ْ
َف َسَي ْهلِ ُكو َن ِفي َف َس ِاد ِه ْم
ِ ِ 13
اإل ْثمَِّ .ال ِذ َ ِ
ُجَرَة ِ
وبَ ،ي َتَن َّع ُمو َن ِفي ُرُر ِ
ورِه ْم
آخذ َ
ين أ ْ
ين َي ْحس ُبو َن َتَن ُّع َم َي ْو ٍم َل َّذ ًة .أ َْدَن ٌ
اس َو ُع ُي ٌ
ِ
ين َو َال ِئ َم
َصان ِع َ

َم َع ُك ْم.

ِ ِ
ِ
الن ُفوس َر ْير َّ
الثا ِب َت ِةَ .ل ُه ْم َقْل ٌب ُم َت َد ِر ٌب
َ14ل ُه ْم ُع ُيو ٌن َم ْمُل َّوٌة ِف ْسًقاَ ،ال َت ُك ُّ
َ
ف َع ِن اْل َخطَّيةَ ،خاد ُعو َن ُّ َ
ِ
َّ
الطم ِع .أ َْوالَ ُد َّ
الل ْعَن ِة.
في َ
ِ
ِ
َّ
ُجَرَة ِ
اإل ْث ِم.
ين َ
يمَ ،ف َضُّلواَ ،تا ِب ِع َ
َح َّب أ ْ
ور َّالذي أ َ
ام ْب ِن َب ُص َ
ط ِر َ
َ 15ق ْد َتَرُكوا الط ِر َ
يق َبْل َع َ
يق اْل ُم ْس َتق َ

تركوا الطريق المستقيم أي االيمان الثابت وقواعده يتركوا منها ويضلوا عنها
ِيخ َتع ِد ِ
الن ِب ِي ِحمار أَعجم َن ِ
ِ
يهِ ،إ ْذ مَن َع َحما َق َة َّ
ان.
اطًقا ِب َص ْو ِت ِإ ْن َس ٍ
َ 16ولكَّن ُه َح َص َل َعَلى َت ْوب ِ َ
َ ٌ ْ َُ
َ
َ
ِ
ِ ُ 17
ين َق ْد ُح ِف َظ َلهم َق َتام َّ
وم َي ُسوقُ َها َّ
ال ِم ِإَلى األََب ِد.
ال َم ٍ
الظ َ
آب ٌار ِب َ
الن ْوُءَّ .الذ َ
هؤ َالء ُه ْم َ
اءُ ،ر ُي ٌ
ُْ ُ
ِ
18أل ََّنهم ِإ ْذ ي ْن ِط ُقو َن ِبع َ ِ
ِ ِ
َّع َارِةَ ،م ْن َهَر َب َقلِي ًال ِم َن
ظائ ِم اْل ُب ْط ِلَ ،ي ْخ َد ُعو َن ِب َش َه َوات اْل َج َسد في الد َ
َ
ُْ َ
ِ
ين َي ِس ُيرو َن ِفي َّ
الضالَ ِل،
َّالذ َ
ِ
ِِ
ِ
َحٌدَ ،ف ُه َو َل ُه ُم ْس َت ْعَبٌد
يد اْل َف َس ِاد .أل َّ
اه ْم ِباْل ُح ِرَّيةَ ،و ُه ْم أَ ْن ُف ُس ُه ْم َع ِب ُ
ين ِإَّي ُ
َ 19واعد َ
َن َما ا ْن َغَل َب م ْن ُه أ َ
أ َْي ًضا!
حرية الفكر
20أل ََّنه ِإ َذا َكا ُنوا ،بعدما هربوا ِمن َنجاس ِ
الر ِب َواْلم َخلِ ِ
يح،
ص َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ات اْل َعاَلمِِ ،ب َم ْع ِرَف ِة َّ
ُ
َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ
ُ
يرَت ِب ُكو َن أَي ًضا ِفيهاَ ،في ْن َغلِبو َنَ ،فَق ْد صار ْت َلهم األَو ِ
َشَّر ِم َن األ ََو ِائ ِل.
اخُر أ َ
ْ
َْ
َ َ ُُ َ
َ َ ُ
يق اْل ِب ِرِ ،م ْن أََّن ُه ْم َب ْع َد َما َعَرُفواَ ،يْرَت ُّدو َن َع ِن اْل َو ِصَّي ِة
ان َخ ْيًرا َل ُه ْم َل ْو َل ْم َي ْع ِرُفوا َ
21أل ََّن ُه َك َ
ط ِر َ
َّس ِة اْل ُم َسَّل َم ِة َل ُه ْم.
اْل ُمَقد َ
نركز على موضوع طريق واحد مستقيم للحق والوصية المسلمة .فالكتاب يفرق بين من يبتدع
أفكار جديدة ويفسر الكتاب بادعاءات جديدة حسب فكره بكالم معسول يتغير بتغير العصر وبين
من يتمسك باإليمان وقواعد االيمان المسلمة جيل عن جيل وال يغير فيها فال يحرف االيمان
هل أحد يشك ان معلمنا بولس الرسول وتالميذ الرب يسوع كانوا متحجرين او ميتين فكريا أل نهم
اوصوا بعدم ابتكار افكار جديدة بل االلتزام بما قاله الرب والتالميذ وما تم تسليمه؟ هل تالميذ
التالميذ كانوا متحجرين وميتين فكريا ألنهم رفضوا إضافة أي فكر جديد على قواعد االيمان؟

هل التالميذ والرسل ضد حرية التفكير واالبداع الفكري؟ فلماذا لم يوصوا بحرية االبداع بل اوصوا
بإبقاء التسليم بدون تغيير؟
التسليم هو باختصار ان الجيل يسلم للجيل الذي بعده التعاليم وقواعد االيمان األساسية .والجيل
الحالي يستلم من الجيل االقدم منه ويقلدوا تعاليمهم ويتمسكوا بها وال يغيروا فيها بأفكار مبتدعة
مستحدثة
فالتسليم هو كل تعليم سواء الكاب المقدس وشروحات للكتاب المقدس وااليمان المسيحي او أي
ما يتعلق بالعقيدة المسيحية الثابتة .فالتسليم هو كل تعليم وصل الينا عن طريق التسليم الرسولى
واالبائي أي انه التعليم المكتوب والشفهي او المكتوب ولكن رير المكتوب في الكتاب المقدس.
وكلمة التقليد في الكتاب المقدس هي بارادوسيس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 15 :2
ِ
َفا ْث ُب ُتوا ِإ ًذا أَُّي َها ِ
اإل ْخ َوُة َوَت َم َّس ُكوا ِب َّ
المِ أ َْم ِب ِر َساَل ِتَنا.
ان ِباْل َك َ
اء َك َ
الت َعالِيمِ َّالتي َت َعَّل ْم ُت ُم َ
وهاَ ،س َو ٌ
فمن هذا نفهم ان معلمنا بولس الرسول يوصي بان نتمسك التقليد الشفوي او المكتوب المسلم
ونثبت فيه ونرفض من يريد ان يغيره
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :11
اإل ْخوُة عَلى أََّن ُكم َت ْذ ُكروَن ِني ِفي ُك ِل َشي ٍء ،وَتح َفظُو َن َّ ِ
يم َك َما َسَّل ْم ُت َها
ْ َ ْ
َم َد ُح ُك ْم أَُّي َها ِ َ َ
ْ ُ
الت َعال َ
َفأ ْ
ِإَل ْي ُك ْم.
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 6 :3

ُث َّم ُن ِ
يك ْم أَُّي َها ِ
يب،
اس ِم َربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ال َتْرِت ٍ
َخ َي ْسُل ُك ِب َ
وص ُ
يح ،أ ْ
َن َت َت َجَّن ُبوا ُك َّل أ ٍ
اإل ْخ َوُةِ ،ب ْ
س َح َس َب َّ
َخ َذ ُه ِمَّنا.
الت ْعلِيمِ َّال ِذي أ َ
َوَل ْي َ
وكلمة التسليم باريالبيتي
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
وما َتعَّلم ُتموه ،وَتسَّلم ُتموه ،وس ِمع ُتموه ،و أرَي ُتم ِ
ال ِم َي ُكو ُن َم َع ُك ْم.
ِله َّ
الس َ
وه ف َّيَ ،فه َذا ا ْف َعُلواَ ،وإ ُ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ ُ ُ
وهذا ايضا ما علمنا الكتاب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 17 :6
َف ُش ْك ًار ِ
ِ
لكَّن ُكم أَ َ ِ
هلل ،أََّن ُكم ُك ْن ُتم ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
ورَة َّ
وها.
الت ْعلِيمِ َّالتي َت َسَّل ْم ُت ُم َ
ْ ْ َ
ص َ
ط ْع ُت ْم م َن اْلَقْل ِب ُ
يدا لْل َخطَّيةَ ،و ْ
صورة طبق األصل وال نغير فيما تسلمناه
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :11
اإل ْخوُة عَلى أََّن ُكم َت ْذ ُكروَن ِني ِفي ُك ِل َشي ٍء ،وَتح َفظُو َن َّ ِ
يم َك َما َسَّل ْم ُت َها
ْ َ ْ
َم َد ُح ُك ْم أَُّي َها ِ َ َ
ْ ُ
الت َعال َ
َفأ ْ
ِإَل ْي ُك ْم.
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :11
الليَل ِة َّال ِتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ
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 َ
ْ
ُخ ْب ًزا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 3 :15

ِ َّ ِ
َن اْلم ِسيح م َ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ط َاياَنا َح َس َب
َج ِل َخ َ
ات م ْن أ ْ
َفإنني َسل ْم ُت إَل ْي ُك ْم في األ ََّول َما َقبْل ُت ُه أََنا أ َْي ًضا :أ َّ َ َ َ
اْل ُك ُت ِب،
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 13 :2
طاع ،أل ََّن ُكم ِإ ْذ َتسَّلمتُم ِمَّنا َكلِم َة َخب ٍر ِمن ِ
ِم ْن أَج ِل ذلِك َنحن أَي ًضا َن ْش ُكر للا ِب َ ِ
للا،
َ َ َ
ال ا ْنق َ ٍ
ْ
َ ُْ ْ
َ ْ ْ
ْ
ُ َ
ِ ِ
اس ،بل َكما ِهي ِباْلح ِق َيق ِة َك َكلِم ِة ِ
يك ْم أَ ْنتُ ُم
للاَّ ،ال ِتي َت ْع َم ُل أ َْي ًضا ِف ُ
َق ِبْلتُ ُم َ
وها الَ َك َكل َمة أَُن ٍ َ ْ َ َ َ
َ
ِ
ين.
اْل ُم ْؤ ِمن َ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 1 :4
َف ِم ْن َث َّم أَُّي َها ِ
َن
اإل ْخ َوُة َن ْسأَُل ُك ْم َوَن ْطُل ُب ِإَل ْي ُك ْم ِفي َّ
ف َي ِج ُب أ ْ
الر ِب َي ُسو َع ،أََّن ُك ْم َك َما َت َسَّل ْم ُت ْم ِمَّنا َك ْي َ
للاَ ،ت ْزَد ُادو َن أَ ْك َثَر.
َت ْسُل ُكوا َوُتْر ُ
ضوا َ
فالتسليم ان نحافظ على قواعد االيمان كما هو بدون تغيير هو وصية كتابية
فالتسليم الصحيح هو تعاليم الرب الصحيحة بمفهومها الصحيح التي نقلها تالميذه واستمرت وال
يبتدع شيء جديد عليها فالكتاب واضح
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
اب هو موحى ِب ِه ِمن ِ
للا ،وَن ِ
ِ
التأ ِْد ِ
ِيخ ،لِ َّلت ْق ِويمِ َو َّ
اف ٌع لِ َّلت ْعلِيمِ َو َّ
يب َّال ِذي ِفي اْل ِب ِر،
الت ْوب ِ
َ
ُك ُّل اْلك َت ِ ُ َ ُ ً
َ
ومن يصعب عليه فهم نقطة يعود الى كيف فهمها التالميذ وشرحوها في الكتاب وتالميذ التالميذ
في اقوال اإلباء والكنيسة جيل بعد جيل .فلالسف المبتدع يدعي انه كتابي ولكن هذا رير صحيح
فاريوس كان يدعي انه كتابي لكنه كان يفسر اعداد الكتاب بافكار جديدة وليس االيمان المسلم.

وايضا االنجيل ررم انه كافي ولكن من يريد ان يفهم شرح االنجيل يرجع للتسليم ليعرف كيف
فهمه االباء وكيف شرحوه .وهذا ليس تقليال من الكتاب المقدس والكتاب فيه كثيرا ما يشرح نفسه
بنفسه ولكن لو هناك امر فكري ويحاول ان يدعي شخص شيء فهل هو صحيح ام مبتدع؟
الرجوع للتسليم فما هو الفيصل في توضيح اي رائ صحيح بدون التسليم؟ اليس دليل وجود افكار
رريبه كثيره تظهر هذه األيام هي تخالف ما تم تسليمه؟
وهذا يوصف ببدع
بل حتى البعض الذي يزع م حرية التفكير ويقول أفكار مبتدعة فكثير منها مردود عليها منذ القدم
في كتابات اإلباء ولماذا هي مرفوضة .فالتسليم هو الذي نقل الينا الهرطقات والبدع الخطأ والرد
عليها وتفنيد اخطاء الهراطقة والبعض الذين يصروا على الحداثة وحرية التفكير واالبتداع قد
يسقط البعض في نفس الهرطقات
وايضا بالتسليم عرفنا ق اررات المجامع وقوانين االيمان التي اتفق عليها كل المسيحيين في هذا
الزمان وبدون التقليد بالطبع لن نعرف هذا.
البعض يقول اليس هذا حجر على الفكر؟
هناك فرق بين البحث وتفتيش الكتب وبين فكر يحاول ان يغير قواعد االيمان .هذا ليس حجر
ولكن حفاظ على االيمان المسلم وامانة.
البعض سيقول فلماذا البعض يفسر الكتاب؟

الن نفتش الكتب باستمرار ونحتاج التفسيرات مستمرة في كل زمان ولكن ان تكون في نفس
النطاق العام وليس ابداع وتغيير قواعد االيمان المسلمة بل هي تكرر بطريقة تشرح أكثر نفس
المفهوم الثابت لاليمان.
والبعض قد يقول كيف نفرق بين رأي واخر ونقول ان األول هو صحيح والثاني مبتدع؟
هناك عدة شروط تنطبق على الرأي والتسليم الصحيح وهم
اوال يكون مؤيد بالكتاب المقدس وال يتعارض معه بوضوح وال يعتمد على انصاف اآليات واالقتطاع
وال يعتمد على تغيير معنى لفظ الكتاب ومفهومه المسلم ويكون يتفق مع عمل الروح القدس
رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :4
َحَّباء ،الَ ُتص ِدقُوا ُك َّل روح ،ب ِل ام َت ِح ُنوا األَرواح :هل ِهي ِمن ِ
ِ
اء َك َذَب ًة
للا؟ أل َّ
ْ َ َ َْ َ َ
َ
َن أَ ْن ِبَي َ
أَُّي َها األ ُ
ُ ٍ َ ْ
َك ِث ِ
ين َق ْد َخَر ُجوا ِإَلى اْل َعاَلمِ.
ير َ
واي رأي يخالف الكتاب المقدس بوضوح هو مرفوض
مع مالحظة ان كل مبتدع يدعي انه هذا كالم الكتاب ولكن هو مفهومه الجديد لكالم الكتاب وهذا
المفهوم المخالف لما تم تسليمه
ثانيا يكون مؤيد بشهود كثيرين
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 2 :2
ير َ ِ
ود َك ِث ِ
ين أ َْي ًضا.
َو َما َس ِم ْع َت ُه ِم ِني ِب ُش ُه ٍ
َن ُي َعلِ ُموا َ
اء أ ْ
آخ ِر َ
اءَ ،ي ُكوُنو َن أَ ْك َف ً
ُمَن َ
ين ،أ َْود ْع ُه أَُن ً
اسا أ َ

ولهذا نقبل التفسيرات التي اتفق عليها االباء االوائل واستمرت حتى االن وال نقبل اآلراء الشاذة
سواء ظهرت متفردة في اي قرن او تظهر هذه االيام ورير مؤيده بتفسير وشرح اإلباء بدعوى ال
يجب ان نكون متحجرين وحرية الفكر والتعبير والتجديد ونتماشى مع العصر.
بل رفض الفكر المتفق على 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
المبتدع الحديث.
ثالثا يكون رير متعارض مع التسليمات الكنيسة األخرى الواضحة ،وأكرر كل انسان في كنيسته
وال اقصد كنيسة محددة فأتكلم عن اشخاص يخالفون كنيستهم التي خرجوا منها.
رابعا يكون مقبوال وبخاصة الكنيسة االولي
خامسا ال يخالف ق اررات المجامع المسكونية وبخاصة قبل انقسام الكنيسة
فالتسليم يثبت مفهوم كالم الكتاب المقدس وانه لم يكن فقط كتاب يقراء بل كتاب يعاش بنفس
الطريقة عبر االجيال كلها.
اضرب امثلة لتوضيح مثال للبدع
بدعة التهود ررم انها لم تشكك في الهوت الرب يسوع المسيح وال أي من األمور الالهوتية ولكن
هي بدعة واضحة مرفوضة.
بدعة سيمون أي المتاجرة بالمواهب والتربح

بدعة النيقوالويين وهو االختالط بالنساء بدون زواج
بدعة السبتيين وريرها الكثير
أيضا امثلة لبدع جديدة بدعة ان الكل سيخلص وهذا إعادة احياء ألخطأ سقط فيه اوريجانوس
بدعة كل الطرق تؤدي للملكوت وليس االيمان بالمسيح.
بدعة الكتاب المقدس به ادب اسطوري وبخاصة تكوين.
بدعة اسفار الكتاب هي كتابات اشخاص مثل لوقا يكتب لصديقه ويأخذ هذه الكتابة الروح القدس
ويستخدمها مدى األجيال
بدعة نرفض العهد القديم ويكفي الجديد فقط
بدعة عدم وراثة الخطية وهي بدعة قديمة يعود احياءها
بدعة الروح القدس موجود طبيعي في داخل أي انسان ولهذا كثير من رير المسيحيين يكتبوا
أشياء أفضل من الكتاب المقدس
وريرها مما يحرف االيمان المسلم المستقيم في أي كنيسة
البعض قد يعترض حتى االن ويقول لنا دور في حرية التعبير واالستنارة فالروح القدس والمسيح
متجدد .هذا يخالف الكتاب الن الرب يسوع اوصي ليس بالتجديد واالبداع في فكر جديد وفلسفة
وررور باطل وكالم معسول بل بالحفظ بدون تغيير

إنجيل متى 20 :28
ظوا ج ِميع ما أَوصي ُت ُكم ِب ِه .وها أََنا مع ُكم ُك َّل األََّيامِ ِإَلى ا ْن ِق َض ِ
ِ
َّه ِر».
اء الد ْ
وه ْم أ ْ
ََ
َو َعل ُم ُ
ََ ْ
َن َي ْح َف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ين.
آم َ
إنجيل لوقا 28 :11
َما هو َفَقال« :بل طُوبى لَِّل ِذين يسمعو َن َكالَم ِ
ظوَن ُه».
للا َوَي ْح َف ُ
َ َْ َُ
َ َْ َ
أ َّ ُ َ
َ
إنجيل يوحنا 51 :8
ال ِمي َفَل ْن َيَرى اْل َم ْو َت ِإَلى األََب ِد».
َحٌد َي ْح َف ُ
ظ َك َ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
اَْل َح َّق اْل َح َّق أَقُ ُ
إنجيل يوحنا 15 :14
ِ
اي،
اح َف ُ
«ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ُت ِحُّبوَنني َف ْ
ظوا َو َص َاي َ
إنجيل يوحنا 21 :14
َّ ِ ِ
ظها َفهو َّال ِذي ي ِحُّب ِني ،و َّال ِذي ي ِحُّب ِني ي ِحُّب ُه َأ ِبي ،وأََنا أ ِ
ُحُّب ُهَ ،وأُ ْظ ِهُر
َ
ُ
ُ
َ
ُ
اي َوَي ْح َف ُ َ ُ َ
َالذي ع ْن َد ُه َو َص َاي َ
َل ُه َذ ِاتي».
إنجيل يوحنا 23 :14
ع وَقال َلهِ« :إ ْن أ ِ
َحٌد َي ْح َف ْظ َكالَ ِميَ ،وُي ِحُّب ُه أَ ِبيَ ،وِإَل ْي ِه َنأ ِْتيَ ،و ِع ْن َد ُه َن ْصَن ُع
اب َي ُسو ُ َ َ ُ
َحَّبني أ َ
َ
أَ
َج َ
َم ْن ِز ًال.
إنجيل يوحنا 24 :14

ال ِمي .واْل َك َ ِ
س لِي َب ْل لِ ِ
آلب َّال ِذي أَْر َسَل ِني.
َاَّل ِذي َال ُي ِحُّب ِني َال َي ْح َف ُ
ظ َك َ
ال ُم َّالذي َت ْس َم ُعوَن ُه َل ْي َ
َ
إنجيل يوحنا 10 :15
ِ ِ
اي َت ْث ُب ُتو َن ِفي َم َحَّب ِتيَ ،ك َما أ َِني أََنا َق ْد َح ِف ْظ ُت َو َص َايا أَ ِبي َوأَ ْث ُب ُت ِفي َم َحَّب ِت ِه.
إ ْن َحف ْظ ُت ْم َو َص َاي َ
إنجيل يوحنا 20 :15
اُ ْذ ُكروا اْل َك َ ِ
ط َه ُدوِني
اض َ
َع َ
ظ َم ِم ْن َسِي ِد ِهِ .إ ْن َكا ُنوا َق ِد ْ
س َع ْبٌد أ ْ
ال َم َّالذي ُقْل ُت ُه َل ُك ْمَ :ل ْي َ
ُ
ظو َن َكالَ َم ُك ْم.
ال ِمي َف َسَي ْح َف ُ
َف َسَي ْض َ
ِن َكا ُنوا َق ْد َح ِفظُوا َك َ
ط ِه ُدوَن ُك ْمَ ،وإ ْ
إنجيل يوحنا 6 :17
«أََنا أَ ْظهرت اسمك لِ َّلن ِ ِ
ين أَع َ ِ ِ
ظوا
ط ْي َت ُه ْم لِيَ ،وَق ْد َح ِف ُ
َع َ
َْ ُ ْ َ َ
ط ْي َتني م َن اْل َعاَلمَِ .كا ُنوا َل َك َوأ ْ
اس َّالذ َ ْ
ال َم َك.
َك َ
وطبعا الحفظ ليس اللفظي بل التطبيقي بنفس المفهوم الذي عرفه التالميذ وتالميذهم .فهل جاء
جيل لم يحفظ كالم الرب وتعاليمه عن فهم معنى كل شيء في المسيحية؟ هل نحتاج هذه األيام
مبتدعين يفسروا االيمان والكتاب حسب اهوائهم بما يخالف الكتاب وااليمان المسلم؟
وايضا بالطبع الرسل والتالميذ وصوا تالميذهم والشعب بحفظ ما تسلموه
سفر أعمال الرسل 4 :16
الرسل واْلم َش ُ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ايخ َّالذ َ
َوِإ ْذ َكا ُنوا َي ْج َت ُازو َن في اْل ُم ُد ِن َكا ُنوا ُي َسل ُموَن ُه ُم اْلَق َض َايا التي َح َك َم ب َها ُّ ُ ُ َ َ
ِفي أ ِ
وها.
يم لَِي ْح َفظُ َ
ُ
ُور َشل َ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :11

ظو َن َّ ِ
َفأَم َد ُح ُك ْم أَُّي َها ِ
يم َك َما َسَّل ْم ُت َها
اإل ْخ َوُة َعَلى أََّن ُك ْم َت ْذ ُكُروَن ِني ِفي ُك ِل َش ْي ٍءَ ،وَت ْح َف ُ
الت َعال َ
ْ
ِإَل ْي ُك ْم.
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 14 :6
ظ ُه ِ
يح،
ور َربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
س َو َال َل ْو ٍم ِإَلى ُ
َن َت ْح َف َظ اْل َو ِصَّي َة ِبالَ َدَن ٍ
أْ
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 20 :6
يا ِتيموَثاوس ،اح َف ِظ اْلوِديع َة ،مع ِر ًضا ع ِن اْل َكالَ ِم اْلب ِ
س ،وم َخاَل َف ِ
الد ِن ِ
اط ِل َّ
ات اْل ِعْلمِ اْل َك ِاذ ِب
َ ُ ُ ُ ْ
َ
َ َ ُْ
َ
َُ
االسمِ،
ْ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 26 :2
النهاي ِة َفسأُع ِط ِ
ِ
ظأ ِ
ِ
ُممِ،
يه ُسْل َ
َع َمالي ِإَلى َ َ َ ْ
َو َم ْن َي ْغل ُب َوَي ْح َف ُ ْ
طاًنا َعَلى األ َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :22
ِ
ظ أَ ْق َوال ُن ُب َّوِة ه َذا اْل ِك َت ِ
اب».
وبى لِ َم ْن َي ْح َف ُ
يعا .طُ َ
« َها أََنا آتي َس ِر ً
َ
فلهذا اهتم المسيحيين من اول من التالميذ وتالميذهم وجيل بعد جيل بحفظ وصايا الرب وتعاليمه
ومعناها ومفهومها وتطبيقها سواء ما هو مكتوب في االنجيل او ما هو مشروح في التسليم
الصحيح .وقاوموا الميتدعين في كل زمن بداية من التالميذ ومن بعدهم قاوما المبتدعين
فالحفاظ على االيمان وافكاره وتطبيقه ومعانيه ورفض األفكار المبتدعة الجديدة ليس جمود
ورجعية ولكن اصالة وتمسك بالصحيح وتسليم الوديعة بأمانة كما تسلمناها .وشهادة على

استمرار عمل روح للا القدوس في كل جيل والذي يحافظ ان حياة المؤمنين في كل جيل على مدار
العصور هي حياة المسيح التي ال تتغير وال نحتاج تجديد في حياة المسيح.
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