التقليد يف العهدين القديم و اجلديد
التقليد هو كل تعليم وصل الينا عن طريق التسليم
الرسولي واالبائي أي انه التعليم الشفهي غري
املكتوب يف الكتاب املقدس .
لذاا اذاا التذا يل الرسذولي هذاال ولذوال تسذليم األبذا
الرسذذل ملذذا وصذذل الينذذا املاذذالط العا ذ ل قذذوس
الصالة اجلماعي وطقذوس القذداس (الشذرك يف
جسذذد الذذرب) او طقذذوس الصذذالة يف يذذوال األ ذذد
أو التقليد يف سيا ه القسوس وطقوس الرتانذيم
أو صالة املزا ري والعظات.

التقليد يف العهد القديم
هناك اثااتات كثرية علي تسلم التقليد الشفهي
ن االنايا يف العهد القديم مل تكن هناك شريع
نا ألال تى عصر وسي النيب ولكنهم تسلموا
ن الرب ا طريق و كيفي تقديم عاالة له
 و ن مل يُقدال كهاا املثال عوقب (عيسو) -وا ثال ذلك كثرية-:
 .1كيف عرف ابراهيم اكره بنا املابح (تكوين :8
 )02وأيضاً ابراهيم سلمها إلسحق و اسحاق
سلمها ليعقوب أبنه  " -و ظهر الرب البراال
و قال لنسلك اع ي هاه اال ض اانى هناك
احبا للرب الاي ظهر له"(.تكوين )7 :10

 .0كيف عرف نوح اكرة تقديم الابائح ال اهره وغري
ال اهرة  " :و بنى نوح احبا للرب و اخا ن كل
الاهائم ال اهرة و ن كل ال يو ال اهرة و اصعد
حمرقات على املابح اتنسم الرب ائح الرضا".
( تك )02 :8
 .3كيف عرف ابراهيم لكي صالق كاهن اهلل
العلي تكوين  11و عربانيني  6و  " 7و لكي
صالق لك شاليم اخرج خازا و مخرا و كاا كاهنا
هلل العلي و با كه و قال اا ك ابراال ن اهلل
العلي الك السماوات و اال ض و اا ك اهلل
العلي الاي اسلم اعدا ك يف يدك ااع اه عشرا
ن كل شي " عربانيني  6و 7

 .1كيف عرف ابينا يعقوب اكرة تقديس اال اكن
املقدس اليت للرب ولهنها بالزيت (تكوين
 " )18 :08و بكر يعقوب يف الصااح و اخا
احلجر الاي وضعه حتت اسه و اقا ه عمولا
و صب زيتا على اسه و لعا اسم ذلك املكاا
بيت ايل".
 .5وكيف عرف أبينا يعقوب اكره تقديم العشو
وقوله هلل كل ا اع يتين اهو لك (تكوين :8
 " )00و نا يعقوب نا ا قائال اا كاا اهلل عي
و فظين يف هاا ال ريق الاي انا سائر ايه
و اع اني خازا الكل و ثيابا اللاس و جعت
بسالال اىل بيت ابي يكوا الرب لي اهلا و هاا

احلجر الاي اقمته عمولا يكوا بيت اهلل و كل ا
تع يين ااني اعشره لك.
 .6كيف عرف يوسف باا الزنا هو شر ا اال الرب
يت ولو علي ساب سجنه بساب بتوليته
(تك  " )3 : 33اكيف اصنع هاا الشر العظيم
و اخ ئ اىل اهلل".
 .7مل ياكر العهد القديم احلرب اليت لا ت بني
يخائيل ئيس املالئكه وبني ابليس ولكنها
ظلت باالف السنني تسلم لالجيال يت زكرها
القديس يهوذا الرسول  "-و أ ا يخائيل ئيس
املالئك الما خاصم ابليس حماجا عن جسد
وسى مل جيسر اا يو ل كم اارتا بل قال
لينتهرك الرب" ( سال يهوذا  )1و يت قص

سقوط الشي اا "و املالئك الاين مل حيفظوا
ياستهم بل تركوا سكنهم فظهم اىل لينون
اليوال العظيم بقيول ابدي حتت الظالال" وب رس
يقول " النه اا كاا اهلل مل يشفق على الئك
قد اخ اوا بل يف سالسل الظالال طر هم يف
جهنم و سلمهم حمروسني للقضا " سال
ب رس الثاني 1 : 0
التقليد يف العهد اجلديد
 .1مل ياكر الكتاب املقدس كل األ داث او تى
تفاصيل احلدث ومل تركز األناجيل اال بع كل
تعاليم الرب يسوع او كل عجزاته وهناك
العديد ن االلل علي ذلك"و اشيا اخر كثرية
صنعها يسوع اا كتات وا دة وا دة الست

اظن اا العامل نفسه يسع الكتب املكتوب
"(يو )05 :01وأيضا " و أيات اخر كثرية صنع
يسوع قداال تال ياه مل تكتب يف هاا الكتاب
و ا ا هاه اقد كتات لتؤ نوا اا يسوع هو
املسيح ابن اهلل و لكي تكوا لكم اذا ا نتم ياة
بامسه" (يو )32: 02وهناك الكثري ن
املعجزات اليت مل تكتب (لو)12 :1
 .0مل تاكر االناجيل كل تعاليم الرب بدليل انه كاا
يكرز وي وف املدا ويعلم يف جما عهم ومل ياكر
كل التعاليم اليت علم بها و يت العظ علي
اجلال وايضا قابلته ع تلمياي عمواس " اقال
هلما ايها الغاياا و الا يئا القلوب يف االمياا
جبميع ا تكلم به االنايا ا ا كاا يناغي اا

املسيح يتامل بهاا و يدخل اىل جمده ثم ابتدا ن
وسى و ن مجيع االنايا يفسر هلما اال و
املختص به يف مجيع الكتب "(لو )07 :01
و كث الرب بعد قا ته ا بعني يو ا ومل ياكر
الكتاب املقدس كل اال و املختصه مبلكوت اهلل
" الاين ا اهم ايضا نفسه يا برباهني كثرية
بعد ا تامل و هو يظهر هلم ا بعني يو ا و يتكلم
عن اال و املختص مبلكوت اهلل.
 .3اوصي الرب يسوع بالاشا ة باالجنيل ع انه مل
يكن هناك اناجيل يف ذلك الوقت  .واملقصول
طاعا هو الاشا ة مبا قد تسلم االبا ن الرب
شفهيا وقال هلم ":جا يسوع اىل اجلليل يكرز
باشا ة لكوت اهلل و يقول قد كمل الز اا و

اقرتب لكوت اهلل اتوبوا و ا نوا باالجنيل" (يو:1
 )15واال هلم " ااذهاوا و تلماوا مجيع اال م
و عمدوهم باسم االب و االبن و الروح القدس
و علموهم اا حيفظوا مجيع ا اوصيتكم به "
ت13 :08
 .1التعليم الشفهي املسلم ن االبا الرسل له
ألل كثرية ":اا كاا ا د جيوع الياكل يف الايت
كي ال جتتمعوا للدينون و ا ا اال و الااقي
اعند ا اجي أ تاها " (1كو نثوس )31 :11
و يف سالته الي تلمياه تيموثاوس قال "و ا
مسعته ين بشهول كثريين أولعه اناسًا أ نا
يكونوا أكفا اا يعلموا اخرين أيضاً "
( 0تيموثاؤس )0:0

 .5وقال للقديس تي س " ن اجل هاا تركتك يف
كريت لكي تكمل ترتيب اال و الناقص و تقيم
يف كل دين شيوخا كما اوصيتك (تي س )1
ويف سالته الي اهل كو نثوس االولي (:11
 " )03النين تسلمت ن الرب ا سلمتكم ايضا
اا الرب يسوع يف الليل اليت اسلم ايها اخا
خازا و شكر اكسر و قال خاوا كلوا هاا هو
جسدي املكسو الجلكم اصنعوا هاا لاكري "
 .6ويو نا االجنيلي ايضًا يف سالته قال " اذ كاا
لي كثري الكتب اليكم مل ا ل اا يكوا بو ق و رب
الني ا جو اا آتي اليكم و اتكلم اماً لفم لكي
يكوا ار نا كا الً (يو نا الثاني )10 : 1
"و كاا لي كثري ألكتاه لكنين لست ا يد اا

اكتب اليك حبرب و قلم" (يو نا الثالث : 1
 )13وايضًا قال " الاي كاا ن الاد الاي
مسعناه الاي ايناه بعيوننا الاي شاهدناه و
ملسته ايدينا ن جه كلم احلياة ااا احلياة
اظهرت و قد اينا و نشهد و خنربكم باحلياة
االبدي اليت كانت عند االب و اظهرت لنا
الاي ايناه و مسعناه خنربكم به لكي يكوا لكم
عنا و ا ا شركتنا حنن اهي ع
ايضا شرك
االب و ع ابنه يسوع املسيح" ( 1يو نا )1:1
 .7اض الرسل التقليد الااطل الاي مل يستلمه
الرسل ن الرب " انظروا اا ال يكوا ا د يسايكم
بالفلسف و بغرو باطل سب تقليد الناس

سب ا كاا العامل و ليس سب املسيح "
(كولوسي )8 : 0
 .8سأل الفرسيني الرب يسوع قائلني":ملاذا
يتعدى تال ياك تقليد الشيوخ اانهم ال
يغسلوا ايديهم ينما ياكلوا خازاً ااجاب و
قال هلم و أنتم ايضا ملاذا تتعدوا وصي اهلل
بساب تقليدكم اقد أب لتم وصي اهلل بساب
تقليدكم" ( تى  )6-3 : 15الا الفريسيني و
كل اليهول اا مل يغسلوا أيديهم بأعتنا ال
ياكلوا تمسكني بتقليد الشيوخ ( رقس : 7
 )3ويقول الرسول بولس عن نفسه قائال " و
كنت اتقدال يف الديان اليهولي على كثريين ن
اترابي يف جنسي اذ كنت اوار غرية يف تقليدات

آبائي" (غالطي  " )11 : 1ثم نوصيكم ايها
االخوة باسم بنا يسوع املسيح اا تتجناوا كل اخ
يسلك بال ترتيب و ليس سب التعليم الاي
اخاه نا " سال تسالونيكي الثاني 6: 3

