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 تقدیم

 تنبع أھمیة الكتاب الذي بین أیدینا من ارتباطھ بالكتاب المقدس أعظم الكتب وأھمھا على اإلطالق.    

فالكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید، وبأسفاره الستة والستین ھو كلمة هللا، الكتاب المقدس ھو كتاب     
، ومن  )16: 3 موثاوس تی 2(جھة أنفاس هللا "كُلُّ اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِِھ ِمَن هللاِ"   فھو من، بشري- إلھي

یسُوَن َمسُوقِ  وحِ اْلقُُدِس" الجھة األخرى كتبھ "أُنَاُس هللاِ اْلِقّدِ  . )21:  1  رسبط  2( یَن ِمَن الرُّ

یُعلن   لكي لقد اختار هللا أن یتواصل مع البشر، فنراه تكلم مع آدم، نوح، إبراھیم، بولس، یوحنا، وذلك    
 لنا عن ذاتھ. 

وكما نعرف، ھناك نوعان من اإلعالن؛ اإلعالن العام واإلعالن الخاص. اإلعالن العام: نراه في    
ابنھ (الكلمة المتجسد) وكلمة   يالضمیر الذي وضعھ هللا في اإلنسان، أما اإلعالن الخاص فھو فالطبیعة و

لََّمنَا فِي ھِذِه  هللا الموحى بھا الكتاب المقدس "اَ�ُ، بَْعَد َما َكلََّم اآلبَاَء بِاألَْنبِیَاِء قَِدیًما، بِأَْنَواعٍ َوطُُرق َكثِیَرةٍ، كَ 
 . )1: 1  رانیینعب( ي اْبنِِھ" األَیَّاِم األَِخیَرةِ فِ 

في الكتاب المقدس أعلن لنا كیف خلق الجنس البشري، وكیف سقط واحتاج إلى الخالص، وكیف دبر     
 خالل ابنھ یسوع المسیح الذي أرسلھ في ملء الزمان وافتدانا بموتھ على الصلیب.   خالصھ منهللا 

من ھنا تأتي أھمیة تفسیر الكتاب المقدس تفسیًرا صحیًحا ودقیقًا ألنھ یرتبط بمصیر اإلنسان األبدي.     
ھذه المھمة    ھ أحد رجال هللاوھذا یجعلنا نقترب من الكتاب المقدس بحذر شدید عندما نحاول تفسیره. شبَّ

بمھمة الجراح في تحریكھ لمشرطھ، فنقوم بھذه المھمة بھدوء وحذر وتأن لئال تتسبب ھفوة منا في الزج  
 ، في موت أبدي. يء بسامع غیر مرتاب في ش

بین یدیك عزیزي القارئ، یقدم فیھ الكاتب المبادئ والقوانین التي تحكم عملیة التفسیر،   يلذھذا الكتاب ا   
ى األدوات المساعدة ونحن نسعى بجدیة في استخراج الحق من الكتاب المقدس بمعونة  كما یرشدنا إل

الروح القدس. كما یعطینا الكتاب بعض األمثلة لتطبیق تلك المبادئ على بعض النصوص الكتابیة. فھو  
 كتاب نظري بل كتاب تطبیقي وعملي.لیس مجرد  

أنت تدرس وتتعلم مبادئ تفسیر الكتاب المقدس  أصلي أن یكون الكتاب ذا فائدة لك عزیزي القارئ و   
            وتتدرب على استخدام المھارات واألدوات المتاحة حتى تستطیع أن تفصل كلمة الحق باإلستقامة

الً َكِلَمةَ اْلَحّقِ بِ 15:  2  یموثاوست  2( االْستِقَاَمِة".  ) "اْجتَِھْد أَْن تُِقیَم نَفَْسَك ِ�ِ ُمَزكُى، َعاِمالً الَ یُْخَزى، ُمفَّصِ
كما أصلي أن یكون الھدف لیس فقط تفسیر الكتاب المقدس تفسیًرا صحیًحا، بل السعي بمعونة الروح 

 القدس لكي نكون عاملین بالكلمة ال سامعین فقط خادعین نفوسنا. 

 القس/ سمیر فؤاد        

 الھوت اإلیمان بالقاھرة  عمید كلیة
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 فصلة الادتوجیھات ألجل ق

. یشمل كل درس أنشطة عملیة  المقدس المبادئ األساسیة لتفسیر الكتاب  الدراسي المقرریقدم ھذا    
  ل واجباتٍ ملع دقیقة لكل فصل، باإلضافة إلى وقتٍ  120إلى  90متعددة. یجب علیك أن تخصص من  

 محددة خارج الفصل. 

مبني مبدئیًا على أنشطة عملیة، فإنك سترغب أن تقسم الدرس إلى أكثر  الدراسي  نظًرا ألن ھذا المقرر    
 األنشطة.  أداء لكي یقوموا ب  . إن ھذا سیمنح الطالب وقتًا إضافیًاواحدٍ  من لقاءٍ 

 بناء الدرس 

الموجودة في الدرس. إنھ من  لكي تقدم ممارسة للمبادئ  متعددةٍ  تشتمل معظم الدروس على أنشطةٍ  )1(
تتحرك ھذه األنشطة من خالل آیات    .بعنایة الھام أن یأخذ الطالب وقتًا لكي یقوموا بأداء ھذه األنشطة 

ع لكي تنھي الدرس. نظًرا ألن كثیًرا من ھذه األنشطة سوف تكون جدیدة بالنسبة  تسركتابیة مختلفة. ال ت 
ھو  الھدف األساسي لیس ا في الفصل لكي تتأكد أن كل طالب یفھم كیف یكمل األنشطة. للطالب، خذ وقتً 

 ؛ الھدف األساسي ھو أن تقدم تسھیًال في دراسة وتفسیر الكتاب المقدس. تجد إجابة صحیحة نأ

 اإلجابة.  ناسأل السؤال الذي یتبعھ، وَدْع الطالب یناقشو  ؟) عندما تأتي إلى العالمة 2(

) تشیر كثیر من الحواشي إلى مرجع الكتاب المقدس. من فضلك َدْع الطلبة یتصفحون اآلیات  3(
 لى المجموعة. عویقرأونھا  

 وقتًا عند بدایة  المجموعة، أعطِ ب  الخاصةتقدیمات ال . في حالة محددٍ  ) یحتوي كل درس على واجبٍ 4(
المجموعة، سامًحا بوقٍت   من خاللخرى واجبات أ  راَجعالي ألجل التقدیمات. یجب أن تُ موعد الفصل الت 

 لكي تناقش نتائج كل طالب. 

  یجب  نھایة الدرس العاشر،وبمن خالل المقرر كلھ. الدراسي للمقرر  اذ مشروًع نفِّ ) على كل طالب أن یُ 5(
 یعرضوا ھذا المشروع على قائد الفصل.   على الطالب أن
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   األولالدرس 

 مقدمة إلى تفسیر الكتاب المقدس

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بالدرس، یج نھایة ھذا ب   
 یعرف أن الدراسة العمیقة للكتاب المقدس ھامة للمؤمن. .1
ن ثالث الخطوات الضروریة ألجل دراسة الكتاب المقدس.. 2  یكون قادًرا أن یُدّوِ
 یبدأ عملیة الدراسة بعنایة لمقطع كتابي. .3
ر أھمیة القوة الروحیة في تفسیر الكتاب المقدس. .4  یُقدِّ

 تعلیمات المقرر الدراسي 

ذا المقرر الدراسي في تصمیمھ عن المقررات الخاصة "بالفصل الدراسي الشامل العالمي  یختلف ھ   
للخدام والرعاة". أكثر من االمتحانات الموجزة على كل درس، فإن معظم العمل سیكون في شكل  

مشروعات دراسیة للكتاب المقدس. عند نھایة المقرر الدراسي، فإنك ستكون قد درست بعنایة مقاطع  
 من الكتاب المقدس. إنني أوصي بأن تحتفظ بھذه المعلومات في مذكرة لكي تستعین بھا في المستقبل. متعددة

تُبنى ھذه الدروس على نص كتاب تعلیمي بعنوان "الحیاة من خالل الكتاب"، لمؤلفْیھ "ھوارد وولیم     
س المبادئ الواردة في  ھندریكس". لو كنت تستطیع الدخول إلى ھذا الكتاب، فإنك ستجد تمارین لكي تمار

ھذا المقرر الدراسي، مع مناقشة أكثر لكل مبدأ. على العموم، ھذا الكتاب التعلیمي لیس مطلوبًا لھذا المقرر  
نة في ھذه الدروس.    الدراسي. كل المادة المطلوبة ُمتضمَّ

لى ھذه التمارین في  ؟ ناقش التمارین الحالیة الخاصة بقراءة الكتاب المقدس. إن ھذا لیس وقتًا لكي تحكم ع
 مجموعتك، بل لكي تتأمل السؤال: "ما مدى العمق الذي دخلُت إلیھ في كلمة هللا؟". اسأل نفسك: 

 كم مرة غالبًا أقرأ الكتاب المقدس؟ -

 متى أقرأ الكتاب المقدس، وكم من الوقت أقضیھ في ذلك؟ -

 مقدس؟ما ھي األسباب (اذكر سببین أو ثالثة) التي تجعلني ال أقرأ الكتاب ال -

جزء من ھدف ھذا المقرر الدراسي ھو أن تقود كل عضو من أعضاء مجموعتك إلى حیاةٍ أعمق في     
 كلمة هللا. أول خطوة جیدة ھي أن تؤدي بأمانة التمارین الخاصة بقراءة الكتاب المقدس.

 مقدمة

لكنھ أظھر عالمات قلیلة من  ین، وھو مؤمن تایواني، لقد كان وال یزال مؤمنًا لمدة خمس عشرة سنة، چ   
النضج الروحي. لقد كان ُمحبًَطا بسبب نقص نموه الروحي. بعد خدمة صباح یوم األحد، طفا إحباطھ على  

السطح، قائًال: "أیھا القس، إنك تخبرني أن أقرأ الكتاب المقدس. إنك تقول إن هللا سوف یتكلم إلیك من خالل  
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أقرأ الكتاب المقدس كل صباح، وھو ال یقول لي أي شيء. ما ھو   كلمتھ. لقد حاولُت مراًرا كثیرة. إنني
 الخطأ؟" 

ین،  چفي یوم األحد ھذا، أوردَ الرب إلى ذھني سؤاًال كان یجب عليَّ أن أسألھ منذ عدة أسابیع خلت. "یا    
  : "كل صباحینأخبِرني كیف تقرأ الكتاب المقدس." أشارت إجابتھ إلى عامٍل ھام في صراعاتھ. أجاب چ

قبیل عملي، أفتح كتابي المقدس وأقرأ آیة." لقد تابعتھ: "ھل أنت تقرأ من خالل الكتاب بأكملھ أو حتى 
ویظل كتابي المقدس مفتوًحا. وھذا   –أصحاًحا بأكملھ قبل أن تستمر؟" "ال، إنني مجرد أقرأ آیة كل صباح 

 نادًرا ما یساعدني!" 

المقدس بھذه الطریقة، سألتھ أن یفتح كتابي المقدس ویقرأ   ین أن یفھم مشكلة قراءتھ للكتابچ لكي أساعد    
َویَِرُث أَْھُل اْلَجنُوِب َجَبَل ِعیسُو، َوأَْھُل السَّْھِل اْلِفلِْسِطیِنّیِیَن، " ین: چ أول آیة ھو رآھا. في ذلك الصباح، قرأ 

 1"  ِجْلعَاَد.َویَِرثُوَن ِبالََد أَْفَراِیَم َوِبالََد السَّاِمَرِة، َویَِرُث ِبْنَیاِمینُ 

ین بعض األسئلة: "أین سھل الفلسطینیین؟ أین أرض أفرایم؟ السامرة؟ بنیامین؟ جلعاد؟" كان  چلقد سألُت    
رده على ھذا السؤال: "ال أعرف." في األسبوع التالي، بدأنا دراسة كتابیة عن "كیف تقرأ الكتاب المقدس".  

م كلمة هللا  ین یتعلم مبادئ تفسیر الكتاب المقدس. نحن تچفي خالل األسابیع المتتالیة، بدأ   علَّمنا كیف نُقّسِ
 بطریقٍة صحیحة، وأن نفھم كیف یتحدث الكتاب المقدس لنا الیوم.

الھدف من ھذا المقرر الدراسي ھو أن یساعدك أن تتعلم وتطبق مبادئ أساسیة لتفسیر الكتاب المقدس؛     
ھذه الكلمة. إنھا    ال تخف من .(Hermeneutics)ِعلم تفسیر الكتاب المقدس" موضوع یُسمَّى غالبًا " 

ببساطة تتضمن قراءة وتفسیر وتطبیق كلمة هللا على حیاتنا. من خالل ھذه الدروس والتمارین، فإنك  
 ستكتسب أدوات تساعدك على فھم كلمة هللا وتطبیقھا على حیاتك، وكذا تعلیمھا آلخرین.

 لماذا یجب أن أدرس الكتاب المقدس؟ 

حقیقة أن   2."  ِمَن هللاِ، َوَنافٌِع ِللتَّْعِلیِم َوالتَّْوِبیخِ، ِللتَّْقِویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِي اْلبِرِّ لُّ اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِھِ "كُ   
 3الكتاب المقدس ھو كلمة هللا ھي سبب كاٍف لكي یتوجب علینا أن ندرسھ بعنایٍة.

ن بخصوص الكتاب المقدس.  لمؤمنین األمریكیی األھمیة النظریة ل وضعھناك استبیان حدیث یوضح    
 4لسوء الحظ، إنھا توضح نقص وضع األھمیة العملیة لنفس المؤمنین بخصوص الكتاب المقدس.

 
 .19: 1عوبدیا  1
 .16: 3تیموثاوس  2 2
مقرر الفصل الدراسي الشامل العالمي للخدام  "المعلومات عن القانونیة، ودقة الكتاب المقدس، انظر  ولمزیٍد من التفاصیل عن وحي الكتاب المقدس،   3

 بعنوان "المعتقدات المسیحیة".  "والرعاة 
 استبیان. –" 2013مجموعة بارنا، "حالة الكتاب المقدس  4
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یؤمن معظم األمریكیین بأن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا، لكن فقط شخص واحد من كل خمسة أشخاص     
الذین یؤمنون أن الكتاب المقدس ھو كلمة   یقرأه ألربع مرات أو أكثر في األسبوع. تقریبًا نصف األمریكیین

 هللا نادًرا ما یقرأونھ.

یتجنب أشخاص كثیرون قراءة الكتاب المقدس؛ ألنھم یعتقدون أنھ صعب جدًا لكي یفھموه. ال یعرف     
ن یؤمنون أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا كیف یفسرونھ ویطبقونھ.  الكثیرون ممَّ

عمًال شاقًا. ھل تكون قراءة الكتاب المقدس جدیرة بالعمل؟ لماذا یجب علینا  تتطلب قراءة الكتاب المقدس     
 أن ندرس الكتاب المقدس؟ یرسم الكتاب المقدس صوًرا توضح لماذا ھو جدیر بدراستھ بعنایة.

 الكتاب المقدس ھو سراج

 یرشد الكتاب المقدس سبیل المؤمن. 5" ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكالَُمَك َوُنوٌر ِلَسِبیِلي."قارَن داود كلمة هللا بسراجٍ:     

علَّم المصلحون بمبدأ "الكتاب المقدس وحده". یعني ھذا المبدأ أن الكتاب المقدس یتضمن كل المعرفة     
الضروریة للخالص والقداسة. ھذا ال یعني أننا نستطیع أن نفھم الكتاب المقدس بال دراسٍة أخرى. ھذا ال  

لمة هللا ھي السُلطة أو النفوذ النھائي  یعني أن التقلید أو الدراسة ال تكون ھامة. إن ھذا المبدأ یعني أن ك
 للمؤمن.

 
 .105: 119مزمور  5
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كانت المصابیح في إسرائیل القدیمة ھي مصابیح زیت صغیرة. إنھا قدمت فقط نوًرا كافیًا لكي تبین     
خطوة الشخص التالیة. إنھا ال تكون استعارة ممتازة لدور الكتاب المقدس في الحیاة المسیحیة. یسأل بعض  

رشادھم للمستقبل، لكنھم ال یطیعون ما تخبرھم بھ كلمة هللا بما یفعلونھ الیوم.  كلمة هللا  المسیحیین هللا ألجل إ
 ھي سراج. إننا نستطیع أن نجد إرشاد هللا ألجل الغد فقط عندما نطیع تعلیماتھ ألجل الیوم.

 الكتاب المقدس ھو لبن روحي

إن الكتاب المقدس   6الوالدة في اللبن. یقارن الرسول بطرس دراسة الكتاب المقدس برغبة الطفل الحدیث   
ھو ضروري للغایة للنمو الروحي. كما أن الطفل یجب أن یتناول اللبن ألجل نموه البدني، كذلك فالمسیحي  

یجب علیھ أن یدرس الكتاب المقدس ألجل نموه الروحي. بدون وجبة منتظمة من كلمة هللا، فإننا لن ننمو  
 لنصل إلى النضج الروحي.

 الكتاب المقدس حلٌو كالعسل

یكون العسل صحیًا   7یجب علینا كمؤمنین أن نتخذ اتجاه كاتب المزامیر الذي قارَن كلمة هللا بالعسل.   
وحلًوا في نفس الوقت. یجب أن تكون كلمة هللا سبب سرور ولیس عمل روتیني. كالجندي الذي یكون في  

الكتاب المقدس الذي ھو رسالة  حرٍب ویفرح عندما یقرأ رسالةً من عائلتھ، یجب علینا أن نفرح عندما نقرأ 
 هللا ألوالده.

عندما یبدأ ولد یھودي في دراسة الناموس، إنھ یلمس الحرف األول أوًال، ثم یغمس إصبعھ في العسل لكي     
 یتذوق الحالوة. إن ھذا الدرس العملي یُعلِّم الولد الصغیر أن دراسة كلمة هللا حلوة.

 الكتاب المقدس ھو سیف الروح

ْیِن، َوَخاِرقَةٌ  "ل كاتب رسالة العبرانیین: لقد قا    ألَنَّ َكِلَمةَ هللاِ َحیَّةٌ َوفَعَّالَةٌ َوأَْمَضى ِمْن كُّلِ َسْیٍف ِذي َحدَّ
وحِ َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاخِ، َوُمَمیَِّزةٌ أَْفَكاَر اْلقَْلِب َوِنیَّاتِِھ.  2أن (لقد رأینا أیًضا  8" إِلَى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّ

) تُعلِّم أن كل الكتاب ھو موحى بھ من هللا. یتكلم العدد التالي عن التأثیر العملي لدراستنا  16:  3تیموثاوس 
ًبا ِلكُّلِ َعَمل َصاِلحٍ."للكتاب المقدس:   كانت خدمة الرسل مبنیة على    "ِلَكْي َیكُوَن إِْنَساُن هللاِ َكاِمالً، ُمتَأَّھِ

 ة، تُبنى الخدمة الفعالة الیوم على كلمة هللا.الكتاب المقدس، وبنفس الطریق 

إنھ سالحنا في المعارك الروحیة. عندما   9كلمة هللا ھي سیف الروح الذي بواسطتھ نصدُّ ھجمات إبلیس.   
 10واجھ یسوع التجربة في البریة، ردَّ على ھجمات الشیطان باقتباسھ من سفر التثنیة.
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ار الروحي والخدمة الفعالة. من خالل دراسة الكتاب المقدس، نكون  یقوینا الكتاب المقدس ألجل االنتص    
مستعدین للرد على الرأي المزیف، لكي نؤسس شعوب كنائسنا في عقیدةٍ صحیحٍة، ولكي نخدم خدمة فعالة  

 مؤثرة في العالم الحاضر.

 كیف یجب أن أدرس الكتاب المقدس؟

ناقش خطوات محددة تتخذھا لكي تجد معنى نص   ؟ أي عملیة تستخدمھا حالیًا عند دراسة مقطع كتابي؟
 كتابي.

ین على أن دراسة الكتاب المقدس ھامة. على العموم، ھو لم یعرف كیف یدرس الكتاب المقدس.  چ وافَق    
ھو احتاج إلى وسیلٍة للتعمق في كلمة هللا. ھذا المقرر الدراسي مقصود بھ أن یقدم وسیلة ألجل دراسة فعالة  

تنطبق ھذه الخطوات على أنواعٍ كثیرةٍ من دراسة الكتاب المقدس. یمكن للرعاة أن للكتاب المقدس.  
یستخدموا ھذه الخطوات في إعدادھم لعظة. كما أن مدرسي الكتاب المقدس یمكنھم أن یستخدموا ھذه 
الخطوات في إعداد دروس اإلنجیل. ویمكن للمسیحیین العلمانیین أن یستفیدوا أیًضا من استخدام ھذه 

 دراسة في عقد دراسة متخصصة للكتاب المقدس.ال

 تتضمن الوسیلة المتبعة في ھذا المقرر الدراسي ثالث خطوات:    

 الخطوة األولى: المالحظة

في ھذه الخطوة، نسأل: "ما الذي أراه في الكتاب المقدس؟" في ھذه الخطوة، نالحظ تفاصیل بقدر    
اء خطوة "المالحظة" ویتحركون مباشرةً إلى   المستطاع عن الكتاب المقدس. یحذف كثیٌر من القرَّ

ظنا بعنایٍة ما یقولھ. في  "التفسیر". إننا ال نستطیع أن نفھم بصورةٍ حقیقیٍة الكتاب المقدس لو لم نكن قد الح 
خطوة "المالحظة"، إننا نجمع أكبر قدر من المعلومات من نص الكتاب المقدس نفسھ. بصفٍة خاصة،  

 ندرس:

عندما ندرس ســـفر، فإننا نبحث عن كلماٍت تتكرر من خالل ھذا الســـفر. یســـتخدم  المصـــطلحات:   •
من ثالثین مرة في خمســــة  الرســــول یوحنا في رســــالتھ األولى شــــكًال من الكلمة "یعرف" أكثر  

أصــحاحات. عند دراســة رســالة یوحنا، یمكننا أن نبدأ بتتبُّع أثر ھذه الكلمة من خالل الكتاب. قائمة  
من المواضع حیث یستخدم یوحنا كلمة "یعرف" سوف تساعدنا أن نبدأ في تفسیر رسالتھ. لكي نفھم  

أن نعرفھ؟" و"ما ھي خصائص أولئك    رسالة یوحنا، یمكننا أن نسأل: "ما الذي یقولھ یوحنا نستطیع
 الذین یعرفون؟"

 

ــفًرا مثل  البناء:   • ــفار الكتاب المقدس مبنیةً بعنایٍة تحت وحي الروح القدس. عندما تدرس س كانت أس
إنجیل یوحنا، فإنك ســـتجد أن یوحنا قد نظَّم إنجیلھ حول ســـبع "عالمات" توضـــح َمن ھو یســـوع.  

 عطینا فھًما أفضل عن ھدف یوحنا.عندما نالحظ بناء اإلنجیل، فإن ھذا ی



13 
 

ــكل األدبي:   • ــول إلى الشـ ة للوصـ ــیتھ، مثل محامي یبني ُحجَّ ــائل منظمة تناقش قضـ كتب بولس رسـ
ذروتھا. لكي تقرأ رـسالة رومیة أو رـسائل أخرى، فإنك یجب أن تتتبَّع بعنایٍة منطق الرـسول بولس.  

حبة هللا لكل الناس. لكي تقرأھا جیدًا،  على النقیض، فإن قصة یونان قصیرة وقد كُتِبَت لكي تصور م
یجب علیك أن تســأل: "ما الذي یجعل ھذه القصــة عظیمة؟" حینئٍذ، ســوف تكون مســتعدًا أن تفســر  

 سفر یونان من خالل السؤال: "ماذا تعني تفاصیل ھذه القصة؟"

التھ،  الخلفیة:   • ئلة مثل: "أین كان بولس عندما كتَب رـس أل أـس الة الفرح، إلى في ھذه الخطوة، نـس رـس
ل ـباإلـعدام. "أین ـكان یوحـنا عـندـما انفتحت   ا ُمحتمـَ الفیلبیین؟" ـكان في روـما، ُمنتِظًرا مـحاكمـتھ وُحكمـً

  السماوات لكي تكشف خطة هللا للعصور في سفر الرؤیا؟" كان في المنفى في جزیرة بطمس.

 الخطوة الثانیة: التفسیر

تاب المقدس؟" بعد أن نكون قد جمعنا مالحظات بقدر اإلمكان،  في ھذه الخطوة، نسأل: "ماذا یعني الك    
علینا أن نبحث عن رسالة الكتاب المقدس. إننا سنتعلم أن نجد الموضوعات الكبیرة التي تربط السفر مع  
اء األصلیین؟" ونبحث   رسالة األصحاحات واآلیات الفردیة. إننا نسأل: "ماذا كانت رسالة ھذا السفر للقُرَّ

 شاملة عبر كل العصور وكل الحضارات. عن مبادئ

 الخطوة الثالثة: التطبیق

اٍء كثیرین      في ھذه الخطوة، نسأل: "كیف أُطبِّق الكتاب المقدس على الحیاة والخدمة الیوم؟" مثل قُرَّ
 یحذفون خطوة المالحظة، كثیرون یتجاھلون التطبیق العملي للكتاب المقدس.

 كس" سؤالْین بخصوص التطبیق: في كتابھ، یقترح "ھوارد ھندری   

 ا إلى تطبیق الكتاب المقدس في حیاتي.) كیف یعمل الكتاب المقدس لصالحي؟ ینظر ھذ1(   

) كیف یعمل الكتاب المقدس لصالح اآلخرین؟ ینظر ھذا إلى تطبیق الكتاب المقدس في حیاة أولئك  2(   
 الذین أخدمھم.

ا بطریقٍة عمیقٍة لتاریخ الكنیسة. أكادیمیًا، ھو یعرف الكتاب  في إنجلترا، قابلُت أستاذًا جامعیًا دارًس    
المقدس بصورةٍ جیدةٍ جدًا؛ شخصیًا، ھو شخص "ال أدري" (من طائفة "الال أدریین"، الذین یعتقدون أن  

وجود هللا وأصل الكون أموًرا ال سبیل إلى معرفتھا)، حیث یرفض أي إیمان أو ُمعتقَد عن هللا أو كلمة هللا.  
رف ھذا الرجل الكثیر عن "المالحظة" و"التفسیر". لسوء الحظ، ھو لم یُطبِّق أبدًا حق الكتاب المقدس  یع

 على حیاتھ.

ألَنَّھُ إِْن َكاَن أََحٌد َساِمعًا ِلْلَكِلَمِة َولَْیَس َعاِمالً، فَذَاَك یُْشبِھُ "لقد وصَف الرسول یعقوب ھذا الشخص مثل:     
إن صدیقي في إنجلترا   11" ْلقَتِِھ فِي ِمْرآٍة، فَِإنَّھُ َنَظَر ذَاتَھُ َوَمَضى، َوِلْلَوْقِت نَِسَي َما ھَُو.َرُجالً َناِظًرا َوْجھَ خِ 
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ھو حالة شاذة. على العموم، یوجد أشخاص كثیرون یعرفون ما یقولھ الكتاب المقدس، لكنھم یفشلون أن  
 ب المقدس الحقیقیة تطبیق عملي.یعیشوا بھ في الحیاة الیومیة. یجب أن ینتج عن دراسة الكتا

 دور الروح القدس في التفسیر 

 ھل یمكن لشخص غیر مؤمن أن یفھم معنى الكتاب المقدس؟  ؟

إجابة ھذا السؤال ھي "نعم، لكن بصفة جزئیة فقط". في ھذا المقرر الدراسي، سندرس عملیة لترشد     
حینما تقرأ الكتاب المقدس، فإنھ سیكشف لك  تفسیرنا. سوف تساعدنا ھذه الخطوات لنفھم رسالة كلمة هللا. 

 الحقائق بصورةٍ أكبر.

على العموم، بدون استنارة الروح القدس فإن فھم الشخص سیكون دائًما محدودًا. ال یمكن أبدًا للدراسة     
ألَْن َمْن ِمَن النَّاِس َیْعِرُف أُُموَر "الذھنیة وحدھا أن تكشف الحقیقة الروحیة. لقد كتب الرسول بولس:  

نَْحُن لَْم َنأُْخذْ ُروَح اِإلْنَساِن إِالَّ ُروُح اِإلْنَساِن الَِّذي فِیِھ؟ ھَكذَا أَْیًضا أُُموُر هللاِ الَ یَْعِرفَُھا أََحٌد إِالَّ ُروُح هللاِ. وَ 
وَح الَِّذي ِمَن هللاِ، ِلنَْعِرَف األَ  ْشَیاَء الَْمْوھُوبَةَ لََنا ِمَن هللاِ، الَّتِي َنتََكلَُّم بَِھا أَْیًضا، الَ ِبأَْقَوال  اْلعَالَِم، َبِل الرُّ

وِحیَّاِت.تُعَلُِّمَھا ِحْكَمةٌ إِْنَساِنیَّةٌ، َبْل  وِحیَّاِت ِبالرُّ وُح اْلقُُدُس، قَاِرِنیَن الرُّ َولِكنَّ اِإلْنَساَن الطَِّبیِعيَّ    بَِما یُعَلُِّمھُ الرُّ
 12" ا.ْقَبُل َما ِلُروحِ هللاِ ألَنَّھُ ِعْنَدهُ َجَھالَةٌ، َوالَ َیْقِدُر أَْن َیْعِرفَھُ ألَنَّھُ إِنََّما ُیْحَكُم فِیِھ ُروِحی� الَ َی 

یمكن لشخٍص غیر مؤمن أن یفھم بعض من رسالة الكتاب المقدس، لكن الحقائق العمیقة للكتاب المقدس     
لقدس. إن دراسة الكتاب المقدس أكثر من مجرد اكتساب معرفة؛ إنھا  تُكَشف من خالل استنارة الروح ا

تتطلب إیمانًا وطاعةً. إلى أن نخضع لسلطان كلمة هللا، ال یستطیع روح هللا أن یقوم بعملھ الُمغیِّر في حیاتنا.  
 لھذا السبب، یجب علینا أن نفعل شیئْین عندما ندرس الكتاب المقدس: 

 المقدس مـسبوقة بالـصالة. یجب علینا أن نـسأل الروح القدس أن یقود    یجب أن تكون دراـستنا للكتاب
تنا. لقد كتب الرـسول یعقوب: " َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدكُْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلَیْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي ُیْعِطي  دراـس

 13"اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ ُیعَیُِّر، فََسُیْعَطى لَھُ.

 ون دراسـتنا للكتاب المقدس متبوعة بتجاوٍب شـخصـي. إن ھدف دراسـة الكتاب المقدس  یجب أن تك
ھو أكثر من مجرد معلومات ذھنیة، لكن الھدف ھو تغییر الشــخص. لو لم نتغیر من خالل دراســتنا  
ــة. یأتي ھذا التغییر فقط من خالل الروح  ــنكون قد فقدنا الھدف من الدراسـ للكتاب المقدس، فإننا سـ

 القدس.

اِرعُ قَْد َخَرَج ِلیَْزَرَع، َوفِیَما ھَُو    َكلََّمُھْم َكِثیًرا ِبأَْمثَال قَائِالً:"فَمثَل یسوع عن الزارع والبذور:     ھَُوذَا الزَّ
ا اْلَمْزُروعُ َعلَى األَْرِض اْلَجیَِّدةِ  ...یَْزَرعُ َسقََط َبْعٌض َعلَى الطَِّریِق، فََجاَءِت الطُُّیوُر َوأََكلَتْھُ   فَُھَو الَِّذي أَمَّ

 14." یَْسَمُع اْلَكِلَمةَ َوَیْفَھُم. َوھَُو الَِّذي َیأْتِي ِبثََمٍر، فََیْصَنُع َبْعٌض ِمئَةً َوآَخُر ِستِّیَن َوآَخُر ثَالَِثینَ 

 
 .14-11: 2كورنثوس  1 12
 .5: 1یعقوب  13
 . 23-3: 13متى  14
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یوضح ھذا الَمثَل أنھ یمكن أن نسمع كلمة هللا دون فھٍم. إننا نفھم كلمة هللا فھًما كامًال فقط عندما نفتح     
 بنا إلى صوت الروح القدس.قلو

 واجب الدرس 

 لكي تبدأ عملیة التفسیر، اختَر واحدًا من المقاطع الكتابیة التالیة:    

 34- 25:  6متى  9- 1: 1یشوع  9-1: 6تثنیة 

  16-1: 3كولوسي  21-14: 3أفسس 

إننا سندرس ھذا المقطع الكتابي من خالل المقرر الدراسي. ألجل الدرس األول، اقرأ ھذا المقطع الكتابي     
ن مالحظات في ثالثة موضوعات:   بعنایٍة. دّوِ

ن تفاصیل كثیرة بقدر ما تستطیع عن المقطع الكتابي الذي اخترتھ. اعتمادًا على ھذا  ) المالحظة:  1( دّوِ
 الكتابي، فإن تفاصیلك سوف تختلف. إلیك بعض األسئلة التي من الممكن أن تساعدك: المقطع 

 "أین حدثت األحداث المسجلة في ھذا المقطع الكتابي؟"    

 "َمن ھم األشخاص في ھذا المقطع الكتابي؟"    

 "ما الذي یوصي بھ ھذا المقطع الكتابي؟"    

 تابي؟" "ما ھي الكلمات المتكررة في ھذا المقطع الك   

 في جملتین أو ثالث، قُم بتلخیص الرسالة األساسیة للمقطع الكتابي. ) التفسیر:2(

 دّوِن وسیلتین أو ثالث بھا تستطیع أن تُطبِّق ھذا المقطع الكتابي على حیاتك وخدمتك. ) التطبیق:3(

 

 

 

 

 

 مصادر ألجل دراسٍة أعمق 

 مصادر التي سوف تستخدمھا من خالل ھذا المقرر الدراسي، عوًضا عن كل درس.إلیك العدید من ال    
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 الدرس األول 

 نقاط مفتاحیة 

  ِعلم التفسیر الكتابي" إلى دراسة تفسیر الكتاب المقدس.یشیر مصطلح" 
 .یقدم الكتاب المقدس صوًرا متعددة "لكلمة هللا"، مما یوضح أھمیة دراسة الكتاب المقدس 

o .الكتاب المقدس ھو سراج. إنھ یرشدنا في طریقنا الیومي 
o .الكتاب المقدس ھو لبن روحي. إنھ ضروري للنمو الروحي 
o  ٌكالعسل. دراسة كلمة هللا ھي سرور.الكتاب المقدس حلو  
o .الكتاب المقدس ھو سیف الروح. إنھ یقوینا ألجل االنتصار الروحي والخدمة الفعالة 

 .توجد ثالث خطوات في عملیة دراسة الكتاب المقدس 

o :المالحظة: ما الذي أراه في الكتاب المقدس؟ في ھذه الخطوة، أبحث عن 

 .المصطلحات 
 .البناء 
  األدبي.الشكل 
 .الخلفیة 

o التفسیر: ماذا یعني الكتاب المقدس؟ 
o :التطبیق: كیف أطبق الكتاب المقدس على الحیاة والخدمة الیوم؟ أنا أسأل 

 كیف یعمل الكتاب المقدس لصالحي؟ 
 كیف یعمل الكتاب المقدس لصالح اآلخرین؟ 

  قوة الروح القدس.تتطلب القوة الروحیة في التفسیر أكثر من مجرد معرفة ذھنیة. إنھا تتطلب 

o .یجب أن تكون دراستنا للكتاب المقدس مسبوقة بالصالة 
o  .یجب أن تكون دراستنا للكتاب المقدس متبوعة بتجاوٍب شخصي 
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  الثانيالدرس 

 النظر إلى اآلیة  المالحظة –الخطوة األولى 

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بالدرس، یج نھایة ھذا ب   
 .المتأنیة للكتاب المقدس یفھم أھمیة القراءة .1
 یسأل أسئلة ھامة عن كل آیة درسھا.. 2
 یمتلك خطة ألجل دراسة منھجیة للكتاب المقدس. .3
 یمارس عمل مالحظات تفصیلیة على اآلیات الُمختارة. .4

 ).18: 119" (مزمور اْكِشْف َعْن َعْینَيَّ فَأََرى َعَجائَِب ِمْن َشِریعَِتَك."

 مقدمة

یصف كل عضو من أعضاء مجموعتك رحلتھم إلى المكان الذي تتقابلون فیھ ألجل ھذا المقرر الدراسي.   ؟
ضع تفاصیًال بقدر ما تستطیع. على أي مطعٍم مررت، كنائس، أو أعمال تجاریة؟ كم یبلغ عدد إشارات  

؟ ناقش كم عدد األشیاء التي  المرور التي مررت علیھا؟ ھل مررت على أي شيٍء غیر اعتیادي في رحلتك
 الحظتھا والتي لم تالحظھا.

- 29: 1عندما یقرأ جلین الكتاب المقدس، ینتھي بصورةٍ ذھنیٍة. لو سألت جلین أن یقرأ ویلخص (مرقس     
)، سیقول لك: "ترك یسوع المجمع مع أربعة تالمیذ (سمعان، وأندراوس، ویعقوب، ویوحنا). ھم ذھبوا  31

ث وجدوا حماتھ محمومة. أمسَك یسوع بیدھا، فتركتھا الُحمى في الحال. إنھا شعرت  إلى بیت سمعان، حی 
 بتحسٍُّن، وصارت قادرةً أن تُعدّ لھم وجبة. حتى أنھا لم تحتاج إلى أي وقت لتستریح وتُشفَى!" 

اثان أن یقرأ  عندما یقرأ یوناثان الكتاب المقدس، فھو یقرأ الكلمات، لكنھ یرى تفاصیًال قلیلةً. لو سألت یون    
 )، إنھ سیقول: "لقد زاَر یسوع بیت سمعان وشفى شخًصا ما." 31- 29:  1ویلخص (مر 

نھ أن      أي من ھذْین القارئْین قد الحَظ؟ أي منھما سیتذكر القصة لوقٍت أطول؟ أي منھما لدیھ معلومات تُمّكِ
)، بینما قرأ  31-29: 1رقس اإلجابة واضحة. لقد رأى جلین ماذا حدث في (میؤسس تفسیًرا لھذه القصة؟ 

 یوناثان األصحاح دون أن یالحظ.

الخطوة األولى في دراسة الكتاب المقدس ھي "المالحظة". في ھذه الخطوة، نسأل: "ماذا أرى في ھذا     
 الجزء من المقطع الكتابي؟" لكي تؤسس تفسیًرا فعاًال للكتاب المقدس، علیك أن تالحظ بقدر اإلمكان.

، سنتعلم كیف نالحظ تفاصیًال ھامة في آیٍة. تحلَّى بالصبر عندما تقوم بھذا. كلما تالحظ،  في ھذا الدرس   
  فإنك تمتلك مادة للتفسیر.
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 مالحظات من خالل آیة

وُح اْلقُُدُس َعلَْیكُْم، َوتَكُوُنوَن ِلي شُُھوًدا فِي أُوُرَشِلیَم َوفِي كُ " ةً َمتَى َحلَّ الرُّ ّلِ اْلَیُھوِدیَِّة لِكنَّكُْم َستََنالُوَن قُوَّ
 ).8: 1" (أعمال الرسل  َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض.

 ماذا یمكن أن نالحظ في ھذه اآلیة المنفردة؟    

 ما ھي الكلمة األولى؟   

، َھْل   َیا") سأل التالمیذ:  6: 1لكن. "لكن" ھي كلمة وصل تشیر إلى آیاٍت سابقٍة. في (أعمال الرسل    َربُّ
اآلن، لقد قمَت من األموات، ھل ستؤسس ملكوتك؟ یجیب یسوع   "فِي ھذَا اْلَوْقِت تَُردُّ اْلُمْلَك إِلَى إِْسَراِئیَل؟

 بجملتْین: 

 " ِھذا ھو اھتمام اآلب.لَْیَس لَكُْم أَْن تَْعِرفُوا األَْزِمنَةَ َواألَْوقَاَت الَّتِي َجعَلََھا اآلُب فِي سُْلَطانِھ ". 
 " َةلِكنَّكُْم س  ...." ھذا ھو اھتمامك.َوتَكُونُوَن ِلي شُُھودًا... تَنَالُوَن قُوَّ

 َمن ھو الَمعنِي؟   

). ُخذ لحظة لكي تسأل: "َمن ھم ھؤالء الرسل؟" اكتب قائمة  4؛ 2أنت. إلى َمن یتكلم یسوع؟ الرسل (عدد  
 بكل شيٍء تعرفھ عن الرسل. توضح كلمة "َمن" في ھذه اآلیة قوة التغییر العجیبة لیوم الخمسین.

 !إنھم الیھود؛ یرسلھم یسوع إلى السامرة 
 ؛ إنھم سینالون قوة.15لُمقیَّد بروحٍ نجسلم تكن لدیھم قوة لكي یشفوا الولد ا 
 .لقد ھربوا خوفًا من القبض على یسوع؛ إنھم سیصیرون شھوده إلى أقصى األرض 

 ما ھو الفعل الخاص بالجملة؟    

 ینظر الزمن إلى شيٍء ما سینالونھ في المستقبل.ستنالون. یخبرنا الفعل بما یحدث. في ھذه الحالة، 

 ماذا سینالون؟   

 سیُظِھر سفر أعمال الرسل ھذه القوة في خدمة الرسل.قوة.  

    :ھذه ھي نقطة االنطالق. افعل ھذا مع باقي اآلیة، ُمجیبًا على ھذه األسئلة 

 متى سینالون قوة؟

 َمن سیعطیھم قوة؟

 ما نتیجة ھذه القوة؟

 
 .29-14: 9س مرق 15
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  (قوة تسبق الشھادة. النتیجة الطبیعیة لھذه القوة ھي رغبة أن یشاركوھا مع اآلخرین). 

 َمن ھم الشھود؟

 أین سیشھدون؟

("كل" ھي كلمة تبدأ سلسلة ألربعة أماكن سیشھدون بھا). ماذا تعرف عن تلك األماكن األربعة؟ ما الشيء   
 الُممیِّز للسامرة؟ ھل یرید ھؤالء الرسل الیھود أن یذھبوا إلى ھناك؟

 تحسین قوتك من المالحظة 

رسین بوضوحٍ. لقد كنُت مضطًرا  لديَّ نظًرا ضعیفًا. في المدرسة االبتدائیة، لم أكن أستطیع أن أرى المد   
أن أسیر إلى مقدمة الفصل لكي أستطیع أن أقرأ السبورة. في ذلك الصف الدراسي بدأُت أرتدى نظارة. 

فجأة، رأیُت أشیاًء لم أَرھا من قبل على اإلطالق. كانت الوجوه واضحةً بالنسبة لي، لقد استطعُت أن أرى  
 .السبورة جیدًا، بدا العالم أكثر إشراقًا

) كیف تالحظ جیدًا ما تقرأه. دعنا نقرأ  8: 1یوضح التمرین الموجود في اآلیة الخاصة (بأعمال الرسل    
بعض النماذج ألجل تحسین قوتك من المالحظة. إنك ستتعلم أن تسأل أسئلة حتى تجعل الكتاب المقدس أكثر  

 وضوًحا بالنسبة لك. حینئٍذ، سوف تمارس قراءة آیاٍت أخرى.

تقرأ آیة من الكتاب المقدس، من فضلك ال تقُل: "إنني أعرف فعًال ھذه اآلیة." بدًال من ذلك، اطلب  عندما    
 16من هللا أن یفتح عینیك لكي ترى كلمتھ ببصیرةٍ جدیدةٍ.

 اقرأ لكي تفھم

عندما كنُت في سن العاشرة، قررُت أن أقرأ الكتاب المقدس سنویًا. إنھ قراٌر جیدٌ. لكن لسوء الحظ، لم     
أكن أعرف كیف أقرأ الكتاب المقدس بفاعلیة. كان لديَّ تقویًما یوضح كم أصحاح كنت أقرأه یومیًا، لكنني لم  

العزم على محاولة إنجاز قدر كبیر من  أنجز ذلك في معظم األوقات. في مساء أحد أیام اآلحاد، عقدُت 
القراءة. لذلك، قررُت أن أقرأ سفر الالویین بأكملھ في أمسیٍة واحدةٍ، وأن أقرأ بأسرع ما یمكن. بعد عشر  

دقائق فور انتھائي من القراءة، لم أكن أستطیع أن أخبرك أي رسالة من خالل سفر الالویین. لقد قرأُت دون  
 فھٍم.

ِة،  "فھم عمٌل شاٌق. یصف الكتاب المقدس البحث عن الحق كالتالي:  القراءة ألجل ال     إِْن َطلَْبتََھا َكاْلِفضَّ
ّبِ، َوتَِجُد َمْعِرفَةَ هللاِ. اقرأ النص الكتابي بعنایٍة. اسأل  17" َوَبَحثَْت َعْنَھا َكاْلكُُنوِز، فَِحیَنئٍِذ تَْفَھُم َمَخافَةَ الرَّ

ن مالحظات. اقرأ بتفكی ر. في بعض األحیان، یمكنك أن تكتسب فھًما متجددًا من خالل إعادتك  أسئلة. دّوِ

 
. یمكنك  الكتاب"، لمؤلفْیھ "ھوارد وولیم ھندریكس" من خاللالحیاة  من كتاب "  17-8الخطوات الُمتَّبعة في ھذا الفصــل مأخوذة من الفصــول  16

 أن تحصل على شرحٍ وتماریٍن إضافیٍة من خالل قراءة ھذه الفصول.
 .5-4: 2أمثال  17
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نك من   لصیاغة النص الكتابي بكلماتك الخاصة. بینما ال تكون إعادتك للصیاغة ترجمةً علمیةً، إال أنھا تُمّكِ
 أن تفكر بعمٍق في معنى النص.

 اسأل أسئلة عندما تقرأ

) قبل االستمرار في ھذا  35-13: 24من فضلك، اقرأ (لوقا مفتاح أن تقرأ بتفكیر ھو أن تسأل أسئلة.     
) لتجیب على كل سؤال. إلیك بعض األسئلة التي یمكنك أن  24الجزء. كما قرأت الدرس، ارجع إلى (لوقا 

 تسألھا بینما تقرأ: 

 َمن؟ 

 َمن ھم األشخاص المذكورین في النص؟ ماذا تعرف عن كل شخص؟    

كانا ُمسافرْین إلى عمواس   18)؟ كلیوباس ورفیق غیر معروف 35-13 :24َمن ھم األشخاص في (لوقا    
في یوم األحد ھذا، أصبحا من   19في یوم قیامة یسوع. ھما تابعان لیسوع اللذان عرفا عن معجزاتھ وتعالیمھ.

أوائل األشخاص الذین شُرح لھم عن آالم یسوع وقیامتھ من خالل یسوع نفسھ؛ أصبحا شاھدْین أولْین  
 للقیامة.

 ماذا؟ 

ماذا یحدث في النص؟ إذا كان نًصا تاریخیًا، ما ھو مجرى األحداث؟ إذا كانت رسالة، ما الذي یحاول     
)، الحدث ھو استعالن یسوع. لقد أُعِطینا مقعدًا في الصف األمامي كما أن  24الكاتب أن یُعلِّمھ؟ في (لوقا 

 عیونھما مفتوحتْین، وعرفاه."  حقیقة قیامة یسوع؛ "كانتعیون ھذْین الشخصْین مفتوحة على 

 متى؟ 

م "متى" قرینةً لقراءتنا. في مرحلة المالحظة لدراسة الكتاب المقدس، إننا نبحث      مثل السؤال السابق، تُقدِّ
) نتعلم أن الرحلة إلى عمواس حدثت في نفس  13: 24عن قرائن في النص الكتابي نفسھ. من خالل (لوقا 

 الفارغ. الیوم الذي اكتُِشف فیھ القبر

یخبرنا ھذا شیئًا ما عن حالتھما   یقابل ھذان التلمیذان یسوع بعد ساعاٍت قلیلٍة فقط من وجود القبر فارًغا.   
ر   20" فِیَما ھَُما َیتََكلََّماِن َوَیتََحاَوَراِن، اْقتََرَب إِلَْیِھَما یَسُوعُ َنْفسُھُ َوَكاَن یَْمِشي َمعَُھَما."الذھنیة حیث إن:   فّكِ

 منحنیات العاطفیة التي اختبرھا ھذان الرجالن بعد الثالثة أیام المنصرفة.في ال

في یوم الخمیس، شعرا بالیأس عندما رأیا یسوع مقبوًضا علیھ. في یوم الجمعة، انھارت آمالھما في    
تحقیق ملكوت المسیا؛ ألن یسوع قد لفظَ أنفاسھ األخیرة. اآلن، یوم األحد، والقبر فارغ، لكنھما ال یفھمان.  

 امضة من األحداث.بینما كانا ُمسافرْین إلى عمواس، حاوال أن یفھما ھذه السلسلة الغ

 
 الرفیق غیر المعروف، حیث أنھ یُدلي بالعدید من التفاصیل في القصة.ھناك تقلید یقترح أن لوقا ھو  18
 ."ِمَن الَِّذیَن َمعَنَا " – 24: 24"؛ لوقا بَْعُض النَِّساِء ِمنَّا " – 22: 24لوقا  19
 .15: 24لوقا  20
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 أین؟ 

غالبًا من المفید أن تسأل: "أین حدث ھذا؟" توجد العدید من المصادر الجیدة لإلجابة على السؤال "أین؟"     
تتضمن الكثیر من الكتب المقدسة خرائط في نھایتھا، باإلضافة إلى مصادر اإلنترنت مثل:  

http:/bibleatlas.org/ ور في الكتاب المقدس.التي توفر لك خریطة لكل موقع مذك 

)، كان كلیوباس ورفیقھ مسافرْین من أورشلیم إلى عمواس، وھي قریة تبعد حوالي ستین  24في (لوقا    
غلوةً (أحد عشر كیلومتًرا) غرب المدینة. في ھذا الوقت حیث سارا ھذه المسافة، الیوم قد "مضى بعیدًا".  

رحٍ إلى أورشلیم. لم یستِطع ھذا الخبر أن ینتظر إلى  لكن بعدما انفتحت أعینھما، رجعا ھذان الرجالن بف
 الیوم التالي! 

 لماذا؟ 

إننا نرى "لماذا كان ھذان التلمیذان ُمحبَطْین جدًا." عندما نجیب على "متى"، نجد أنھما كانا ُمحبَطْین     
 ألنھما الحظا أن آمالھما ألجل المسیا قد انھارت بموت یسوع.

 كیف؟ 

كیف تغیرت حیاة ھذْین التلمیذْین من خالل ھذه المقابلة؟ لقد رجعا إلى أورشلیم واثقْین أن یسوع قد قام     
 من األموات. مثل مالیین األشخاص، تغیرت حیاتھم إلى األبد بسبب القیامة.

 اقرأ بتكرار

ة للكتاب المقدس، لكنھ  كان كامبل مورجان أحد أعظم الوعاظ في القرن العشرین. لم یلتحق مورجان بكلی    
صار معلًما فعاًال للكتاب المقدس. قبل وعظھ بأي نٍص كتابي، كان مورجان یقرأ كل السفر الذي تضمَّن ھذا  

النص الُمختار على األقل أربعین مرة. من خالل ھذه العملیة، تعلَّم مورجان كیف أن كل آیة تتوافق مع  
فر، كما فھم رسالة الكاتب. قال مورجان ذات مرة: السفر بأكملھ. ھو عرف الموضوعات الھامة للس

 "الكتاب المقدس نفسھ ال یستسلم أبدًا إلى الكسل." دراسة الكتاب المقدس عمٌل شاٌق.

ربما نتساَءل: "كیف یمكن أن أقرأ سفًرا من الكتاب المقدس أربعین مرة؟ ال یمكنني بذلك أن أنھي الكتاب     
لسن مئتي كلمة في الدقیقة. ھم یستطیعون قراءة اثني عشر ألف كلمةً في  المقدس أبدًا." یقرأ معظم كبار ا

الساعة. یحتوي أربعة وأربعون سفًرا من الكتاب المقدس على أقل من اثنتي عشرة ألف كلمةً. یشمل ھذا  
رسائل بولس، والرسائل العامة، واألنبیاء الصغار، وأسفار من العھد القدیم مثل راعوث، وناحوم، وأستیر،  

ودانیال. لمدة ساعة واحدة یومیًا، یمكنك أن تقرأ رسائل أفسس، وفیلبي، وكولوسي، وتسالونیكي األولى،  
 وتسالونیكي الثانیة أربعین مرةً في أربعین یوًما.

)، حیث كان  8: 1إن قراءة سفر بأكملھ توضح كم یكون السفر منظًما. سابقًا، لقد قرأنا (أعمال الرسل     
كشھود إلى كٍل من أورشلیم، وكل الیھودیة، والسامرة، وإلى أقصى األرض." عندما تقرأ  التالمیذ مرسلین "

سفر أعمال الرسل بتكرار، سترى أن ھذه اآلیة تقدم نموذًجا للسفر بأكملھ. في الجزء األول من سفر 
یأخذ فیلبس   )،8األعمال، نجد أن االضطھاد یأخذ التالمیذ من أورشلیم إلى بقیة یھوذا؛ وفي (أعمال الرسل 
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اإلنجیل إلى السامرة؛ وبنھایة سفر األعمال، یعظ بولس في روما التي منھا سوف یمتد اإلنجیل إلى أطراف  
 العالم.

 بعض التلمیحات عن القراءة بتكرار

الحضارات الحدیثة التي تعتمد على المستندات المكتوبة، غالبًا ما تنسى أن أغلب المسیحیین   )1(
مقدس مقروًءا. عندما استلَمْت كنیسة أفسس رسالة بولس، لم یقوموا بعمل  األوائل سمعوا الكتاب ال

نُسخٍ لكل عضو! قرأ قائدٌ الرسالة إلى األعضاء اآلخرین. عْبَر التاریخ، استلم كثیٌر من األشخاص  
كلمة هللا من خالل السمع أكثر من القراءة. كانت رسائل بولس تُقَرأ في الكنائس، كما تكلم األنبیاء  

رسائلھم. من خالل قراءة رسالة بصوٍت عاٍل، أو االستماع إلیھا مقروءة ككتاٍب مسموعٍ، فإنك  عن 
 21ستسمع كلمة هللا منطوقًا بھا تماًما مثلما حدث في الكنیسة األولى التي سمعت الكتاب المقدس.

ٍت  لو توفرت ترجمات مختلفة للكتاب المقدس بلغتك، یمكنك أن تقرأ الكتاب المقدس في ترجما  )2(
مختلفٍة. تركز بعض الترجمات على الناحیة الفنیة بصورة أكبر في دراستھا، وأخرى تركز على  

الفھم األسھل. من خالل القراءة باستخدام ترجماٍت مختلفٍة، یمكنك أن تكتسب بصیرةً جدیدةً في  
 22نیٍة.الرسالة. لو أنك تجید أكثر من لغٍة، إن ذلك یساعدك على قراءة الكتاب المقدس بلغٍة ثا

 دورك:

 ) یومیًا. في كل مرة، ادرس موضوع السقوط من منظوٍر مختلٍف.3لمدة أسبوعٍ واحٍد، اقرأ (تكوین    

 ) من منظور اآلب السماوي. بماذا یشعر اآلب عندما یرى خطیة أوالده؟ 3اقرأ (تكوین   االثنین:

 ما أھم آیة في ھذا األصحاح؟  الثالثاء: 

 منظور الشیطان. كیف یحاول أن یدمر عالقة هللا مع أوالده؟  ) من3اقرأ (تكوین  األربعاء:

 ) ناظًرا إلى ذبیحة یسوع على الصلیب.3اقرأ (تكوین  الخمیس:

 ) من منظور آدم وحواء. بماذا شعرا عندما سمعا ُحكم هللا؟ 3اقرأ (تكوین  الجمعة:

لى. ما أھمیة ھذه القصة لفھم  ) من منظور شخص ما یقرأ الكتاب المقدس للمرة األو3اقرأ (تكوین  السبت:
 باقي الكتاب المقدس؟ 

  

 
21 www.faithcomesbyhearing.com  لغة. 700ھو موقع یتوفر فیھ كتب مقدسة مسموعة بأكثر من 
22 http://www.biblegateway.com تعددةٍ.ھو موقع یقدم لك دخوًال مجانیًا على ترجمات الكتاب المقدس في لغاٍت م 

http://www.faithcomesbyhearing.com/
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 تمرین للممارسة

لیتیح لك القراءة من خالل "الكتاب المقدس   http://www.bible.comاختیار خطط یكون متاًحا على    
في سنة". خطة أخرى، معتمدة على نموذج كامبل مورجان، لتقرأ سفًرا لعدة مرات في شھٍر. نظًرا ألن  

رأ سفًرا  أربعة أربعین سفًرا من الكتاب المقدس یمكن قراءتھا في غضون ساعٍة واحدةٍ أو أقل، یمكنك أن تق 
واحدًا ثالثین مرةً في غضون شھٍر بمعدل ساعٍة واحدةٍ یومیًا. بینما تبدو أنھا عملیة بطیئة، ستمنحك القراءة  
المتكررة لسفٍر ما فھًما أعمق لكلمة هللا. من خالل القراءة بھذا النمط، یمكنك أن تقرأ الكتاب المقدس كامًال  

 23ثالثین مرةً في غضون ست سنواٍت فقط.

 ادرس قواعد اللغة    

یتواصل هللا معنا من خالل الكلمات. بینما ال تحتاج أن تكون متخصًصا لُغویًا حتى تفھم الكتاب المقدس،     
فمن األفضل أن تفھم اللغة المكتوبة، واألفضل أن تستطیع أن تستوعب الحقائق العمیقة لكلمة هللا. كمثاٍل،  

ُموا  "ت الرسول بولس.  سندرس قواعد اللغة لواحدةٍ من أشھر آیا  فَأَْطلُُب إِلَْیكُْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَّدِ
 24" أَْجَساَدكُْم ذَِبیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَكُُم اْلعَْقِلیَّةَ.

 عند فحص قواعد اللغة، فإننا ننظر إلى:    

 األفعال:

 ).1:  12عال عمًال أو حدثًا نشًطا. یوجد فعالن نشطان في (رومیة تنقل األف   

   أطلب" تعني "أرجو، أناشــد، أو حتى أتوســل". ھل تشــعر باســتعجال طلب بولس؟ تتملَّك بولس"
ائھ أن یقدموا أنفسھم بصفٍة كاملٍة إلى هللا.  عاطفة قویة بینما یطلب من قُرَّ

   .موا" ھو فعل نشط. إنھ یتطلب تعھد اءه أن یقدموا أجسادھم"  "تُقدِّ "تعطوا أنفسكم"    –یدعو بولس قُرَّ
 إلى هللا. 

 األسماء:

 )، تتضمن األسماء الھامة لدراستنا: 1: 12في (رومیة    

  اإلخوة". یكتب بولس إلى مؤمنین. ھو ال یدعو خطاةً لكي یؤمنوا بالمـسیح، لكنھ یدعو مؤمنین إلى"
 تكریٍس أعمق.

   اد". یوضـح باقي أصـحاح اد" تمثل كیانًا كامًال. یمكننا أن نلخص ھذا كالتالي:    12"أجـس أن "األجـس
 "أعطوا أنفسكم كُلیَّةً".

 
  مع أسفار أقصر مثل فلیمون وتیطس؛ فیمكن قراءتھما ثالثین مرةً في غضون أیاٍم قلیلٍة.أسفار أطول  سوف تتوازن 23
 .1: 12رومیة  24

http://www.bible.com/
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   رأفات". تُبنى دعوة بولس على رأفة هللا. یعرف هللا ما ھو صالح ألجلنا. إنھ "یخطط لخیرنا ولیس"
 25لشرنا، لكي یعطینا مستقبًال ورجاًء."

   العابد یحضــــر حیوانًا كذبیحة. في ملكوت المســــیح، نحن  "ذبیحة". وفقًا لشــــریعة موســــى، كان
 مدعوون أن نعطي أنفسنا كذبائح حیة.

 الصفات التعریفیة:

)،  1: 12في (رومیة  26الصفات والظروف ھي كلمات وصفیة "توسع معنى الكلمات التي تصفھا."    
 توَصف كلمة "ذبیحة" بسلسلٍة من الكلمات.

 م ذبیحة حیوانیة میتة، لكننا نقدم حیاتنا في خضوعٍ یومي.ذبیحتنا "حیة". إننا لم نعُد نقد 
   ــوًھا ــر َحَمًال أو حیوانًا مش ــتِطع عابد العھد القدیم أن یحض ــة". لم یس یجب أن تكون ذبیحتنا "مقدس

 كذبیحة، وال یستطیع أن یقدم مؤمن العھد الجدید حیاة غیر نقیة أو غیر متسمة بالطاعة كذبیحة �.
 ة ھي "المرضیة لدى هللا".فقط الذبیحة الكامل 

 حروف الجر:

حروف الجر ھي كلمات مثل: في، وعلى، وفوق، وخالل، وإلى، وعند، وبواسطة. تحمل ھذه الكلمات     
 ) حرفْین ھامْین من حروف الجر: 1: 12البسیطة معنى كبیر. نجد في (رومیة 

  ٍ؛ إنھ الخضوع المليء بالفرح  "برأفة هللا" تعطینا أساس طلب بولس. لیس ھذا استسالم ُجنٍد إلى عدو
 لطفٍل إلى إرادة أٍب ُمِحب.

 .یجب أن تكون ذبیحتنا مرضیة "عند هللا". بالنسبة للمؤمن، رضى هللا ھو أقصى مكافأة 

 أدوات الربط (الوصل):

أدوات الربط "و" أو "لكن" تكون قویة. یقارن أحد الكُتَّاب كلمات الربط باألسمنت الذي یمسك الطوب     
 ) أن كلمة "لكن" تعود إلى عدم فھم التالمیذ.8:  1لقد رأینا في (أعمال الرسل  27معًا.

فسترى بسرعة   ) ترجع إلى جزٍء سابٍق. لو قرأت رسالة رومیة بأكملھا،1: 12توجد نقاط في (رومیة    
 قسمین كبیرین: 

  ة د كـھدف هللا  11-1رومـی دیس المؤمن، والتمجـی ان، وتـق اإلیـم ة، والتبریر ـب ة للخطـی دة: إداـن تُعلِّم عقـی
 النھائي ألوالده، واالختیار؛ كوسائل هللا إلتمام قصده.

   ا كیف  توضــح التطبیق العملي للعقیدة. نظًرا ألننا تصــالحنا مع هللا، فإنھا توضــح لن  16-12رومیة
 ) توضح لنا ماذا نفعل.16-12)، فإن (رومیة 11-1نحیا. بسبب ما نؤمن بھ (رومیة 

 
 .11: 29إرمیا  25
 .121)، 2007(شیكاغو: مودي للنشر،  الحیاة من خالل الكتابـي ھوارد وولیم دي ھندریكس، چ  26
 .35)، 2001ـان، ڤ(جراند رابیدز: زوندیر استیعاب كلمة هللاـال ودانیال ھایز، ڤسكوت دو 27
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"لذلك" ھي عالمة ھامة في كثیٍر من رسائل بولس بعد تذكیر مؤمني غالطیة بحقیقة التبریر العظیمة     
فَاْثُبتُوا إِذًا فِي  " باإلیمان وحده. یدعوھم بولس أن یعیشوا سالكین بالبر في ممارستھم الیومیة، قائًال لھم: 

َرَنا اْلَمِسیُح بَِھا، َوالَ تَْرتَِبكُوا أَْیًضا ِبِنیِر عُُبوِدیٍَّة. یَِّة الَّتِي قَْد َحرَّ بعد تعلیم أھل أفسس ھذه العقیدة   28"اْلُحّرِ
ّبِ: أَْن تَْسلُكُوا    فَأَْطلُُب إِلَْیكُْم، أََنا األَِسیَر فِي" العظیمة، دعاھم بولس أن یعیشوا كما یحق لتلك الدعوة.  الرَّ

أخبر بولس أھل كولوسي أنھم كانوا أمواتًا، وأن حیاتھم مختبئة مع   29" َكَما َیِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَّتِي ُدِعیتُْم ِبَھا.
َنا، النََّجاَسةَ، اْلَھَوى، الشَّْھَوةَ " المسیح في هللا.  ِدیَّةَ، الطََّمَع    فَأَِمیتُوا أَْعَضاَءكُُم الَّتِي َعلَى األَْرِض: الّزِ الرَّ

 30." الَِّذي ھَُو ِعَباَدةُ األَْوثَانِ 

 31ابحث عن تفاصیٍل خاصة في النص 

ف على التقنیات التي یستخدمھا الكُتَّاب لكي یمیزوا أفكاًرا ھامة في النص یمنحك بصیرةً جدیدةً في      التعرُّ
 دراستك. تتضمن ھذه التفاصیل: 

 الكلمات المتكررة:

عندما یكرر كاتب كلمة باستمراٍر، فإن ذلك یشیر إلى فكرةٍ ھامٍة. في مرحلة المالحظة، من الممكن أال     
تحفر في كل المعاني العمیقة للكلمات المتكررة، بل ستحتاج أن تضع عالمة على الكلمة وتسأل: "لماذا  

 تتكرر ھذه الكلمة؟" 

 تمرین للممارسة 

 ا تحت الكلمات المتكررة: اقرأ الفقرات التالیة، وضع خًط    

 ) 7- 3: 1كورنثوس   2* (

 تتكرر كلمة "تعزیة" أربع مرات في جملٍة واحدةٍ، وعشر مرات في اآلیات الخمس. اسأل:    

 -  .ھل تُستخدَم كلمة "تعزیة" بنفس الطریقة في كل مرة؟ أحیانًا تُستخدَم كاسم، وأحیانًا أخرى كفعل 
 -  كل تعزیة، وتعزیتنا، وتعزیتكم.ما الصفات التعریفیة الُمستخدمة؟ 

 ) 10- 1: 15* (یوحنا 

 تتكرر كلمة "اثبتوا" عشر مرات. اسأل:    

 - ما شروط الثبات في المسیح؟ 
 - ھل یتضمن التحذیر الموجود في ھذا المقطع أنھ من الممكن أال نثبت فیھ؟ 
 - ما نتائج الفشل في أال نثبت فیھ؟ 

 
 .1: 5غالطیة  28
 .1: 4أفسس  29
 .5: 3كولوسي  30
 ـال ودانیال ھایز.ڤسكوت دولمؤلفْیھ  استیعاب كلمة هللاھذه القائمة مأخوذة من كتاب  31
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 - ما بركات الثبات فیھ؟ 

 التضاد:

یستخدم كُتَّاب العھد القدیم أسلوب التضاد. عندما ترى كلمة "لكن" في وسط آیة، إنھا تربط فكرتْین     
 متضادتْین. تستخدم أمثاٌل كثیرةٌ ھذا النوع من التضاد.

  ََب، َواْلَكالَُم اْلُموجُع یُھَ توجد طریقتان لترد على شـــخٍص ُمنتِقد: "ا ــَ ِرُف اْلغَضـ ــْ یُِّج  ْلَجَواُب اللَّیُِّن یَصـ
   32"السََّخَط.

 " :ا اْلَخالَُص فَبَِكثَْرةِ اْلُمِشیِریَن.توجد طریقتان لتتخذ قراًرا ھاًما  33"َحْیُث الَ تَدْبِیٌر یَْسقُطُ الشَّْعُب، أَمَّ
 " :دُهُ َراِحُم اْلمِ توضح معاملتنا مع الفقیر سلوكنا تجاه هللا  34"ْسِكیِن.َظاِلُم اْلفَِقیِر یُعَیُِّر َخاِلقَھُ، َویَُمّجِ

یستخدم كُتَّاب العھد الجدید أیًضا أسلوب التضاد. یستخدم بولس التضاد ویناقض حیاتنا القدیمة (الظلمة)     
ّبِ. اْسلُكُوا َكأَْوالَِد ُنوٍر."مع حیاتنا الجدیدة (النور):   ا اآلَن فَُنوٌر فِي الرَّ  35" ألَنَّكُْم كُْنتُْم قَْبالً ظُْلَمةً، َوأَمَّ

 یناقض یوحنا الظلمة والنور بطریقتْین مختلفتْین:    

 .هللا نور ولیس فیھ ظلمة 
 .36إن كان لنا شركة مع هللا، نسلك في النور، ولیس في الظلمة 

 المقارنة:

 ینظر التضاد إلى االختالفات، بینما تنظر المقارنة إلى التشابھات.   

 " ْ37"نَْیِن، َكذِلَك اْلَكْسالَُن ِللَِّذیَن أَْرَسلُوهُ.َكاْلَخّلِ ِلألَْسنَاِن، َوَكالدَُّخاِن ِلْلعَی 
 ".ٍ38"ِمیَاهٌ بَاِردَةٌ ِلنَْفٍس َعْطَشانٍَة، اْلَخبَُر الطَّیُِّب ِمْن أَْرٍض بَِعیدَة 

 تمرین للممارسة 

 المقارنات؟ ). یُقاَرن اللسان بثالثة أشیاٍء، ما ھي؟ ماذا یمكنك أن تتعلم من خالل ھذه 6- 3: 3* اقرأ (یعقوب 

) كلمة "ھكذا". ادرس المقارنة المتضمنة في كل آیة. على سبیل  11-7: 26* تتضمن كل آیة من (أمثال 
ما التشابھات التي تراھا بین َمثٍَل  "َساقَا األَْعَرجِ ُمتََدْلِدلَتَاِن، َوَكذَا اْلَمثَُل فِي فَِم اْلُجھَّاِل."): 7: 26المثال (

 ج؟  یتكلم بھ جاھل وسیقان أعر

 
 .1: 15أمثال  32
 .14: 11أمثال  33
 .31: 14أمثال  34
 .8: 5أفسس  35
 .7-5: 1یوحنا  361
 .26: 10أمثال  37
 .25: 25أمثال  38
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 القوائم:

عندما تقرأ الكتاب المقدس، علیك أن تُسلِّط الضوء على القوائم وتدرسھا لتتضح لك خصائص ھامة. قبل     
 االستمرار في الدرس، اقِض وقتًا في قراءة القوائم التالیة: 

 ) عناصر خدمتھ في كورنثوس.6: 3كورنثوس  1یوضح بولس في ( 
 ) لتي تأتي من العالم عوًضا عن تلك التي تأتي من اآلب.) قوائم األشیاء ا16: 2یوحنا  1تضع 
  قوائم أعمال الطبیعة الخاطئة.21-19: 5تضع (غالطیة ( 
  قوائم ثمار الروح.23-22: 5تضع (غالطیة ( 

 العبارات السببیة:

"، أو "إلى" الدافع إلى عمٍل ما أو نتیجة ھذا العمل. اقِض وقتًا في      "، "لدرجة أنَّ تصف كلمات مثل "أنَّ
 دراسة العالقة بین السبب والنتیجة. اسأل لماذا یمدنا الكتاب المقدس بالتعلیمات.

 " ْا اْختَْرتُكُْم، َوأَقَْمتُكُم ِلتـَذَْھبُوا َوـتَأْتُوا بِثََمٍر، َویـَدُوَم ثََمُركُْم، ِلَكْي  "  ـماذا)(ل،"  لَْیَس أَْنتُُم اْختَْرتُُمونِي بـَْل أَنـَ
 39"یُْعِطیَكُُم اآلُب كُلَّ َما َطلَْبتُْم بِاْسِمي.

 "40"ِلَكْیالَ أُْخِطَئ إِلَْیَك." (لماذا)،" َخبَأُْت َكالََمَك فِي قَْلبِي 
 "،یِس اْلعَالَِم یَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَّةِ "  اذا)(لم"  َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأْســـِ یســـِ لماذا    41."ِلنَكُوَن قِدِّ

 حفظنا هللا؟ لكي یقدسنا.
     :في أوقاٍت أخرى، توضح الجملة كیف یتحقق الھدف 
 ".ي الشَّابُّ َطِریقَھُ؟ بِِحْفِظِھ إِیَّاهُ َحَسَب َكالَِمَك  42"بَِم یَُزّكِ
 " وحِ تُِمیتُوَن أَْعَماَل اْلَجَسِد فََستَْحیَْوَن.إِْن كُ كیف تطمئن حیاتنا؟  43"ْنتُْم بِالرُّ

 الجمل الَشْرطیة:

اء تحقیق وعود الكتاب المقدس بدون     نجد ُجَمًال تبدأ بـ "إن" التي غالبًا تقدم َشرًطا. أحیانًا یتوقع القُرَّ
ویمكننا أن نرى ذلك من خالل جملة  شروط. على العموم، یُبنَى الوعد المشروط على إتمام شرًطا محددًا. 

 َشرطیة.

 " :إِذًا إِْن َكاَن أََحدٌ فِي اْلَمِسیحِ شرط"، 
 " :44"فَُھَو َخِلیقَةٌ َجِدیدَةٌ: األَْشیَاُء اْلعَتِیقَةُ قَدْ َمَضْت، ھَُوذَا اْلكُلُّ قَدْ َصاَر َجِدیدًا.نتیجة 

 
 .16: 15یوحنا  39
 .11: 119مزمور  40
 .4: 1أفسس  41
 .9: 119مزمور  42
 .13: 8رومیة  43
 .17: 5كورنثوس  2 44
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 " :بِاْسِميإِْن َسأَْلتُْم َشْیئًا شرط"، 
 " :45"فَإِنِّي أَْفعَلُھُ.نتیجة 

 صّلِ عندما تقرأ 

اإلرشاد األخیر ربما یبدو واضًحا، لكنھ في غایة األھمیة. بالنسبة للمؤمن، ال یجب أن تنفصل قراءة    
الكتاب المقدس عن حیاة الصالة. أن تفصل قراءة الكتاب المقدس عن الصالة ھو أن تقسم جانبْین من  

 .جوانب محادثتنا الیومیة مع هللا

َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدكُْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ،  " یؤكد یعقوب أنھ یمكننا أن نطلب معونة هللا عندما نحتاج إلى حكمٍة:    
ھذا وعدٌ رائٌع عندما نحتاج إلى  46" فَْلَیْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي ُیْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ ُیعَیُِّر، فََسُیْعَطى لَھُ.

 ونة هللا كي نفھم كلمتھ.مع

) الرابط بین الصالة والكتاب المقدس. یطلب المرنم بصفٍة متكررةٍ من هللا أن یقود  119یوضح (مزمور    
 دراستھ للكلمة. وبنفس الطریقة، یمكننا أن نطلب معونة هللا كلما ندرس.

 ".47"اْكِشْف َعْن َعْینَيَّ فَأََرى َعَجائَِب ِمْن َشِریعَتَِك 
 "ْمنِي، فَأُنَاِجَي بِعََجائِبَِك.َطِری  48"َق َوَصایَاَك فَّھِ
 ".49"َعلِّْمنِي یَا َربُّ َطِریَق فََرائِِضَك، فَأَْحفََظَھا إِلَى النَِّھایَِة 

ل ھذه المقاطع الكتابیة إلى      لقد تعلَّم الكثیرون قوة تحویل كلمات الكتاب المقدس إلى صالة. حاول أن تُحّوِ
 صلواٍت شخصیٍة: 

 ) صالة ألجل إرشاد هللا وحمایتھ. –) 23مزمور 
  صالة ألجل قوة هللا. –) 31-28: 40(إشعیاء 
  صالة ألجل ذھٍن نقي. –) 9-8: 4(فیلبي 

  

 
 .14: 14یوحنا  45
 . 5: 1یعقوب  46
 . 18: 119مزمور  47
 . 27: 119مزمور  48
 . 33: 119مزمور  49
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 ) 7- 5: 1یوحنا   1مالحظات على (

 :نور، ظلمة، شركة، سلوك. تكرار 
 :سلوك في الظلمة، أو سلوك في النور. تضاد 
 :سلكنا في النور. إنلنا شركة... ودم یسوع المسیح یطھرنا  قائمة 
 .نحن (یوحنا) سمعنا ونخبر 
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 دورك 

 1واجب 

). اكتب اآلیة في ورقة، ثم اسأل أسئلة: "َمن، ماذا، إلخ".  8: 1ضع قائمة من المالحظات على (یشوع    
مستخدًما النموذج الُمعطى لك في الصفحة السابقة، والخطوط اإلرشادیة في ھذا الدرس، ضع مالحظات  

ًطا عریضةً لعظٍة. كل ما  كثیرة بقدر ما تستطیع. في ھذه المرحلة، لیس علیك أن تفسر اآلیة أو تضع خطو 
 علیك ببساطة أن تبحث عن تفاصیل في اآلیة.

 2واجب 

 ).20-18: 28لمزیٍد من التمرین، اتبع نفس العملیة مع (متى     

 

 مصادر للمزید من الدراسة   

 تتوافر ھذه المصادر مجاًنا على شبكة اإلنترنت.

 قوامیس الكتاب المقدس. http://www.faithcomesbyhearing.comكتب مقدسة مسموعة. 

http://www.biblestudytools.com/dictionaries/ 

 http://www.bible.comتقویم قراءة الكتاب المقدس. 

  http://www.biblegateway.comترجمات الكتاب المقدس. 

  http://www.bibleatlas.orgخرائط الكتاب المقدس. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.faithcomesbyhearing.com/
http://www.bible.com/
http://www.biblegateway.com/
http://www.bibleatlas.org/
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 الدرس الثاني

 نقاط مفتاحیة

 .ابدأ عملیة المالحظة بدراسة آیة واحدة. اسأل أسئلة كثیرة بقدر ما تستطیع عن ھذه اآلیة 
 :تتضمن خطوات تحسین قوتك من المالحظة اآلتي 

o .اقرأ لكي تفھم 
o .اسأل أسئلة عندما تقرأ 

 َمن؟ 
 ماذا؟ 
 أین؟ 
 متى؟ 

o .اقرأ بتكرار 
o :ادرس قواعد اللغة. ابحث عن 

 .األفعال 
 .األسماء 
 .الصفات التعریفیة 
 .حروف الجر 
 .(الوصل) أدوات الربط 

o :ابحث عن تفاصیٍل خاصة في النص. ابحث عن 

 .الكلمات المتكررة 
 .التضاد 
 .المقارنة 
 .القوائم 
 .العبارات السببیة 
 .الجمل الَشرطیة 

o .صّلِ عندما تقرأ 
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   لثثاالالدرس 

 المالحظة  –الخطوة األولى 

 النظر إلى أجزاء أكبر 

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   
 .قرینة عند قراءة الكتاب المقدسأھمیة ال دركی .1
یصبح أكثر حساسیة لھدف وغایة كاتبي الكتاب المقدس من خالل مالحظة التفاصیل المؤكدة في سفٍر  . 2
 .ما
 .أجزاء أكبر من الكتاب المقدسارس وضع مالحظات على یم  .3
 ألجل دراسٍة أعمق. جمع معلومات في مخططٍ ی .4

 مقدمة

ھمیة، مثلما نقرأ قصة لكي نقضي الوقت خالل رحلة طیران طویلة.  عدیمة األ  ھيبعض أنواع القراءة    
المنا. لكن أنواع أخرى من  ذو أھمیة أقل، مثلما نقرأ الجریدة لكي نكون على درایٍة بع  البعض اآلخرو

أن الكتاب  بولس  لقد كتب أھمیة أبدیة، مثلما نقرأ الكتاب المقدس لكي نسمع صوت هللا.  اتذ  القراءات
نقرأ    إننا، ھذا السبب ل 50البر.، ونافع للتعلیم، والتوبیخ، والتقویم، والتأدیب الذي في من هللا  المقدس موحى بھ

 الكتاب المقدس بعنایٍة، مستمعین إلى قول هللا.

في ھذا الدرس بدراسة مقاطع  وسنقوم بوضع مالحظات على آیاٍت فردیٍة. في الدرس الثاني لقد قُمنا    
قطع  ، ربما یكون الم ة كتابیة أكبر، ربما تكون فقرات، أو أصحاحات، أو سفر كامل. في القصة التاریخی

سفر كامل. في األناجیل، ربما ندرس َمثًَال، أو معجزة، أو عظة. في الرسالة، ربما یكون المقطع  ھو األكبر  
 وحید. وضوعٍ األكبر ھو وحدة تركز على م

. في القرن الثالث عشر، قسَّم ستیفن  وآیاتٍ  قدس في األصل مقسًما إلى أصحاحاتٍ لم یكن الكتاب الم   
ل عملیة الدراسة. في القرن السادس عشر، طبع روبرت  سھِّ لكي یُ  صحاحاتالمقدس إلى أالنجتون الكتاب  

. یساعدنا تقسیم األصحاحات واآلیات على دراسة الكتاب المقدس. ال  كتابًا مقدًسا مقسًما إلى آیاتٍ   إستیین
  منطقیٍة.تسمح لتقسیمات األصحاح أن تسیطر على دراستك، بل اتبع التقسیم الطبیعي للنص في فقراتٍ 

). ھذا ھو نموذج لدراستك في المستقبل. إننا  11-4: 1: (نحمیا ھي  في ھذا الدرس، سندرس فقرة كتابیة   
كل سفر. سیمدك ھذا    عسنتعلم طرق عدیدة لندرس فقرة. اِدرك أن لیس كل نوع من الدراسة یتناسب م

 
 .17-6: 3تیموثاوس  2  50
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ستحتاج أن تقرر "أي أداة ھي   األصحاح بصندوٍق من األدوات كي تستخدمھا. عندما تدرس سفًرا، فإنك
 األفضل لھذا السفر؟" 

 إیجاد القرینة لفقرة

ا َسِمعُْت ھذَا اْلَكالََم َجلَْسُت َوَبَكْیُت َونُْحُت أَیَّاًما، َوُصْمُت َوَصلَّْیُت أََماَم إِلِھ السََّماِء، َوقُ "    ْلُت: «أَیَُّھا  فَلَمَّ
بُّ إِلھُ السََّماِء، اِإللھُ اْلعَِظی  ْحَمةَ ِلُمِحّبِیِھ َوَحافِِظي َوَصاَیاهُ، ِلتَكُْن أُذُْنَك الرَّ ُم اْلَمُخوُف، اْلَحافِظُ اْلعَْھَد َوالرَّ

َبنِي إِْسَراِئیَل   ُمْصِغیَةً َوَعْیَناَك َمْفتُوَحتَْیِن ِلتَْسَمَع َصالَةَ َعْبِدَك الَِّذي ُیَصلِّي إِلَْیَك اآلَن َنَھاًرا َولَْیالً ألَْجلِ 
َنا. لَقَْد أَْفسَْدَنا َك، َویَْعتَِرُف ِبَخَطاَیا َبنِي إِْسَراِئیَل الَّتِي أَْخَطأَْنا ِبَھا إِلَْیَك. فَِإنِّي أََنا َوَبْیُت أَبِي قَْد أَْخَطأْ َعِبیدِ 

. اذْكُِر اْلَكالََم الَِّذي أََمْرَت بِِھ أََماَمَك، َولَْم َنْحفَِظ اْلَوَصاَیا َواْلفََرائَِض َواألَْحَكاَم الَّتِي أََمْرَت ِبَھا ُموَسى َعْبَدكَ 
قُكُْم فِي الشُّعُوِب، َوإِْن َرَجْعتُْم إِلَيَّ َوَحِفْظتُْم َوَصاَی  اَي َوَعِمْلتُُموَھا، إِْن  ُموَسى َعْبَدَك قَائِالً: إِْن ُخْنتُْم فَِإنِّي أُفَّرِ

ِمْن ھَُناَك أَْجَمعُُھْم َوآتِي ِبِھْم إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي اْختَْرُت ِإلْسَكاِن  َكاَن اْلَمْنِفیُّوَن ِمْنكُْم فِي أَْقَصاِء السََّماَواِت، فَ 
تَِك اْلعَِظیَمِة َویَِدَك الشَِّدیَدِة. َیا َسیُِّد، لِ  تَكُْن أُذُْنَك ُمْصِغیَةً إِلَى  اْسِمي فِیِھ. فَُھْم َعِبیُدَك َوَشْعُبَك الَِّذي اْفتََدْیَت ِبقُوَّ

ةً أََماَم ھذَا  ِدَك َوَصالَِة َعِبیِدَك الَِّذیَن یُِریُدوَن َمَخافَةَ اْسِمَك. َوأَْعِط النََّجاَح اْلَیْوَم ِلعَْبِدَك َواْمَنْحھُ َرْحمَ َصالَِة َعبْ 
ُجلِ   51" » ألَنِّي كُْنُت َساقًِیا ِلْلَمِلِك..الرَّ

) إلى بدایة  4: 1عندما ندرس فقرة، نحتاج أن نحدد القرینة التي وقعت فیھا ھذه الفقرة. یوجھنا (نحمیا     
ا َسِمْعُت ھذَا اْلَكالَمَ "ھذا األصحاح.    إن ھذا یتطلب منَّا النظر إلى اآلیات السابقة. ...." فَلَمَّ

َنَحْمَیا ْبِن َحَكْلَیا: َحَدَث فِي َشْھِر َكْسلُو فِي السَّنَِة  َكالَُم  "سفر نحمیا.  ) قرینة 1:  1(نحمیا لنا یقدم    
 أعطانا الدرس الثاني أسئلة لنسألھا عند دراسة ھذه اآلیة. ."اْلِعْشِریَن، َبْینََما كُْنُت فِي شُوَشَن اْلقَْصرِ 

) اسم العائلة "بن  16:  3في ھذا السفر في (نحمیا  ا نجد نحمیا آخر مذكور الحقً   ."نََحْمَیا ْبِن َحَكْلَیا" َمن؟   
 حكلیا" یوضح لنا إلى أي نحمیا یشیر ھنا.

المقدس أن الشھر العبري "كسلو"   نعلم من قاموس الكتاب   ."َشْھِر َكْسلُو فِي السَّنَِة اْلِعْشِرینَ  "في متى؟   
نا "في السنة العشرین" الكثیر؛ ألننا ال نعرف إذا كان الكاتب یقصد  عادل شھر نوفمبر إلى دیسمبر. ال تخبری

 خر.آ ، أم أي مرجعٍ ما تاریخيالسنة العشرین من حیاة نحمیا، أم السنة العشرین من حدث  

) سنعلم اإلجابة:  2في ھذه النقطة، یتعین علینا أن نضع عالمة استفھام بجانب ھذه الجملة. في (نحمیا    
یبدأ نحمیا في نوفمبر / دیسمبر في السنة العشرین لُحكم   ."فِي السَّنَِة اْلِعْشِریَن ألَْرتَْحَشْستَا اْلَمِلكِ "

 أرتحشستا الملك.

نستطیع أن نعلم أنھ    ،من خالل قاموس أو أطلس الكتاب المقدس  ."قَْصرِ فِي شُوَشَن الْ " كان نحمیا  أین؟   
باتانا"، والقصر الشتوي، القصر الفخم،   -  رس. القصر الصیفي الكائن في "إیكن في فاا كان یوجد قصر

 الكائن في "شوشن". یبدأ السفر بینما كان نحمیا مع الملك أرتحشستا في القصر الشتوي في شوشن.

 
 . 11-4: 1نحمیا  51
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لتوضح  شكل الفقرة  أن تعیدإذا كنت تدرس نًصا على جھاز الكمبیوتر الخاص بك، سیكون من المفید لك    
 العالقة بین كل جملة. ستبدو ھذه الفقرة كالتالي: 

 تْ كلمات نحمیا بن حكلیا. اآلن حدثَ    

 في شھر كسلو،       

 في السنة العشرین،       

 القصر.عندما كنُت في شوشن       

ن الثانیة والثالثة مكان صالة نحمیا.  ا تخبرنا اآلیة األولى بمكان وزمان سفر نحمیا، كما توضح لنا اآلیت   
سألھم  لقد  ."َجاَء َحَنانِي، َواِحٌد ِمْن إِْخَوتِي، ھَُو َوِرَجاٌل ِمْن َیُھوذَا"  بینما كان نحمیا في شوشن القصر:

 نحمیا عن شیئْین.

   فََسأَْلتُُھمْ "   

 ، َعِن اْلَیُھوِد الَِّذیَن َنَجْوا، الَِّذیَن َبقُوا ِمَن السَّْبيِ  -

 " َوَعْن أُوُرَشِلیَم. -

 في الرد، أقرَّ الرجال الذین من یھوذا بمشكلتْین:   

 " َعِظیٍم َوَعاٍر.إِنَّ اْلَباقِیَن الَِّذیَن َبقُوا ِمَن السَّْبيِ ھَُناَك فِي اْلِبالَِد، ھُْم فِي َشّر  " -

 ."َوسُوُر أُوُرَشِلیَم ُمْنَھِدٌم، َوأَْبَواُبَھا َمْحُروقَةٌ ِبالنَّارِ " -

المشكالت التي دفعت نحمیا إلى الصالة. بعد دراسة القرینة الخاصة بالصالة، سنكون   إن ھذا یُظِھر لنا   
 مستعدین أن نبدأ بوضع مالحظات على الصالة نفسھا.

 52بحث عنھ عند قراءة فقرةما ن 

تتضمن القصة التاریخیة أسئلة "َمن،  الكتابي.  تعتمد المالحظات الخاصة بك في فقرة على أسلوب المقطع   
 یتضمن المقطع العقائدي أسئلة متعلقة بالتعلیم.بینما وماذا، وأین".  

 : اآلتي  على مل صالة نحمیا ت) ھي صالة، تش 11-5: 1(نحمیا    

  اْلَمُخوُف، اْلَحافِظُ اْلعَْھدَ اِإللھُ اْلعَِظیُم "شكر إلى." 
  بَِخَطایَا بَنِي إِْسَرائِیَل الَّتِي أَْخَطأْنَا بَِھا إِلَْیَك."اعتراف" 

 
 ـال ودانیال ھایز.ڤلمؤلفْیھ سكوت دواستیعاب كلمة هللا  من الفصل الثالث من كتاب ةأغلب ھذه المادة مأخوذ 52
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  فَِمْن ھُنَاَك أَْجَمعُُھْم َوآتِي بِِھْم إِلَى اْلَمَكانِ ... إِْن َرَجْعتُْم إِلَيَّ " الذي یقول: توسل مبني على وعد هللا  •
 " اْختَْرُت ِإلْسَكاِن اْسِمي فِیِھ.الَِّذي 

ع صالة نحمیا  ھم أن نالحظ تفاصیل غیر عادیة في المقطع الكتابي. تُتبَ مفي ھذه المرحلة یكون من ال   
، لكن ھذه  للوھلة األولى، یبدو ذلك أنھ غیر ھام "ألَنِّي كُْنُت َساقًِیا ِلْلَمِلِك.": ذاتیةٍ  بتفصیٍل متعلق بسیرةٍ 

 المعلومة ستصبح ھامة عندما تتضح القصة وتظھر للعیان.

نعرف أن الساقي كان أكثر من مجرد خادم،  فإننا تعبیر "ساقي" في قاموس الكتاب المقدس،   إذا درسنا   
 53الملك.قِبَل ثقة كاملة من بھ    ارتبة عالیة وموثوقً  اھو كان ضابًطا ذ

 محددةعالقات عامة إلى من 

  بیان. تدعم ھذه التفاصیل المحددةٍ التي تتطور بعد ذلك إلى تفاصیٍل   ، عامةٍ  العدید من الفقرات بنظرةٍ بدأ ت   
 أكثر. العام بشرحٍ 

في الروح مع الحیاة في   ) الحیاة16: 5      ناقض (غالطیة في رسائل بولس. تُ  العالقات شائعةھذه نجد     
لُوا َشْھَوةَ اْلَجَسِد.َوإِنََّما أَقُوُل: " الجسد.  وحِ فَالَ تَُكّمِ العام بسلسلٍة من األمور   البیاندعَّم یُ حینئٍذ  "اْسلُكُوا ِبالرُّ

ف أع21-19: 5المحددة. (غالطیة  ف ثمار الروح.) تُ 23-22: 5مال الجسد، و(غالطیة  ) تُعّرِ  عّرِ

عام إلى    بیانٍ ) ھذا النموذج، منتقًال من  2،1 بع (تك عام إلى محدد". یتَّ من  بع بعض القصص نموذج " تتَّ    
 یأتي ھذا في ثالث خطوات:  تفاصیٍل محددة.

  فِي اْلبَدِْء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرَض.": عطي البیان العامی) 1: 1(تكوین" 
   ة. في الیوم األول، خلق هللا النور؛ في الیوم  ی)  31-3:  1(تكوین ل أكثر عن الخلیـق ـــی اصــ عطي تـف

 المیاه والَجلد، إلخ.الثاني، فصل هللا بین 
 )  ان. تضـیق القصـة    أكثر تحدیدًا.  )2تكوین تنتقل القصـة من الخلق العام للعالم إلى خلق محدد لإلنـس

)  1ن االســم الخاص با� یتغیر. فیســتخدم (تكوین  إجنة عدن. حتى    –  من العالم كلھ إلى مكاٍن محددٍ 
ر  ظھِ ) اسـم "الرب اإللھ"، اسـم شـخصـي یُ 2اسـم "هللا"، االسـم الشـامل للقوة. بینما یسـتخدم (تكوین  

 54لحمیمة مع آدم وحواء.عالقتھ ا

  فینتقل من محددٍ . في بعض األحیان یكون الترتیب معكوًسا، إلى محددٍ  النموذج عادةً من عامٍ ینتقل ھذا    
. ینتھي األصحاح  12-1)، یعطي بولس خصائص المحبة في األعداد من 13كورنثوس   1. في (إلى عامٍ 

َجاُء َواْلَمَحبَّةُ، ھِذِه الثَّالَثَةُ َولِكنَّ أَْعظََمُھنَّ  " علیم بولس: ت ببیاٍن عام یلخص  ا اآلَن فََیْثبُُت: اِإلیَماُن َوالرَّ أَمَّ
 " اْلَمَحبَّةُ.

 
 .1982ھویتون: تیندال ھاوس،  قاموس الكتاب المقدس الحدیث اإللكتروني. یھ. دي. دوجالس.چ  53
كلي العظمة. االسـم العبري "یھوه" یترجم "الرب"   االسـم العبري "إیلوھیم" یترجم "هللا" في الترجمات اإلنجلیزیة للكتاب المقدس: ھو شـامل، 54

  .14: 3في الترجمات اإلنجلیزیة للكتاب المقدس: ھو اسم شخصي، أُعِلن عنھ في خروج 
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 السؤال والجواب مقاطع

عندما تبدأ فقرة بسؤال، فینبغي أن تُقرأ باقي الفقرة في ضوء السؤال االفتتاحي. نجد ھذا البناء شائعًا في     
ح بأسلوب حیاةٍ آثٍم، یسأل بولس:   فََماذَا َنقُوُل؟ أََنْبقَى  "رسالة رومیة. لھؤالء الذین جادلوا أن النعمة تُصّرِ

ن المؤمن من النصرة على الخطیة:  "ْكثَُر الّنِْعَمةُ؟ فِي اْلَخِطیَِّة ِلَكْي تَ  حینئٍذ ھو یُظِھر أن نعمة هللا تُمّكِ
 55" َحاَشا! َنْحُن الَِّذیَن ُمْتَنا َعِن اْلَخِطیَِّة، َكْیَف َنِعیُش َبْعُد فِیَھا؟ "

)، نجد خمسة أحداث تبدأ  6: 3 –  1: 2. في (مرقس یستخدم إنجیل مرقس ھذا البناء مراًرا وتكراًرا    
بأسئلة. أربع مرات، یسأل المعارضون أسئلةً. في كل مرة، یرد یسوع بدفاعٍ. في نھایة الحادثة، یسأل یسوع  

، فسوف  ذلك بناًء لھذا القسم الكبیر. بدون  یقدم ذلك كیف سؤاًال لم یستِطع الفریسیون أن یردوا علیھ. الحظ  
شكل البناء من خالل األسئلة واإلجابات، نجد أن الخمس قصص   نقرأ خمس قصص متفرقة. عندما نرى

 تقدم اختباًرا واحدًا عن سلطان ابن اإلنسان.

  12-1: 2شفاء المفلوج (مرقس( 

o َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟سؤال: "ال" 
o یُظِھر یسوع سلطانھ من خالل شفاء المفلوج. :الجواب 

  17-13: 2األكل مع الُخطاة (مرقس( 

o " :َما بَالُھُ یَأْكُُل َویَْشَرُب َمَع اْلعَشَّاِریَن َواْلُخَطاةِ؟السؤال" 
o " :لَْم آِت ألَدْعَُو أَْبَراًرا بَْل ُخَطاةً إِلَى التَّْوبَةِ الجواب". 

  22-18: 2الصوم (مرقس( 

o " :ا تَالَِمیذَُك فَالَ یَُصوُموَن؟ِلَماذَا یَُصوُم تَالَِمیذُ السؤال یِسیِّیَن، َوأَمَّ  "یُوَحنَّا َواْلفَّرِ
o " :َما دَاَم اْلعَِریُس َمعَُھْم الَ یَْستَِطیعُوَن أَْن یَُصوُمواالجواب." 
o  

  28-23: 2شریعة السبت (مرقس( 

o " :؟(التالمیذ) ِلَماذَا یَْفعَلُوَن السؤال  "فِي السَّْبِت َما الَ یَِحلُّ
o " :اْبُن اِإلْنَساِن ھَُو َربُّ السَّْبتِ الجواب". 

  6-1: 3الشفاء في یوم السبت (مرقس( 

o " :(ِمن یسوع) ؟السؤال  "َھْل یَِحلُّ فِي السَّْبِت فِْعُل اْلَخْیِر أَْو فِْعُل الشَّّرِ
o " :(ِمن معارضي یسوع) فََسَكتُوا.الجواب" 

 
 . 2-1: 6رومیة  55
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 الحوار

مراًرا كثیرة حواًرا بین یسوع وَمن حولھ. نكتسب فھًما أفضل من تعلیم یسوع من خالل  تعرض األناجیل     
 أسئلة مثل:  سؤالنا

 َمن الذین شاركوا في الحوار؟ 
 ن الذین یستمعون إلى المحادثة؟ كیف یردُّون؟وَمن ھم المشاھد 
 ما الصراع أو الموقف الذي یوحي بھ الحوار؟ 

كل مجموعة منھم   تْ عة من الحوارات بین یسوع ومعارضیھ. سألَ ) مجمو46: 22-23: 21یوضح (متى    
 ة إیقاع یسوع في فخٍ.أسئلةً بنیَّ 

  46-23: 21أوًال، شكك القادة الدینیون في سلطانھ (متى.( 
   اتحد الفریســــیون والصــــدوقیون (األعداء اللدودون) معًا كي یوقعوا یســــوع في فخٍ بســــؤالھ عن

 ).22-15: 22الضرائب (متى 
  32-23: 22م یؤمنوا بالقیامة) سؤاًال عن الزواج بعد القیامة (متى لسأل الصدوقیون (الذین.( 
  40-34: 22حاول الفریسیون مرةً أخرى بسؤاٍل عن الوصایا (متى.( 
 46-41: 22سؤاًال لم یستطیعوا إجابتھ (متى  أن سألھمأخیًرا، أنھى یسوع المواجھة ب.( 

ا  "ل مجموعة أن تدبر مكیدةً لیسوع، ورأوا یسوع یُسِكت كل سائٍل.  لقد شاھد الجمع كیف حاولت ك    فَلَمَّ
 56" َسِمَع اْلُجُموعُ ُبِھتُوا ِمْن تَْعِلیِمِھ.

نرى أھمیة الحوار في سفر أیوب. یتضمن ھذا السفر محادثات بین هللا والشیطان، وبین أیوب وأصدقائھ،     
 وبین أیوب وهللا.

 ھذا السفر كالتالي:  ى یتكون سفر حبقوق بأكملھ من حواٍر بین النبي وهللا. یُبنَ   

 ) 4-1: 1یسأل حبقوق: لماذا یصفح هللا عن خطیة یھوذا.( 

o ) 11-5: 1یجیب هللا: بابل سوف تھزم یھوذا.( 

 ) ؟1: 2-12: 1یسأل حبقوق: كیف سیستخدم هللا بابل الشریرة كي یحكم على یھوذا( 

o  20-2: 2هللا: یجب أن یعیش حبقوق باإلیمان في مواعید هللا (یجیب.(  

 
 .33: 22متى  56
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 العاطفي سلوباأل

  اطف التي یُعبِّر عنھا الكاتب. الكتاب المقدس أكثر من مجرد معلوماتٍ واألسلوب العاطفي إلى العیشیر    
اء  ة  ی ؛ إنھ قصة العالقة بین هللا الحي واإلنسان الذي خلقھ. مثل عالقة حمیمنظریةٍ  تشمل عاطفة. یعیر القُرَّ

 المھتمین انتباھھم إلى عواطف الكاتب.

لكي تجد أسلوبًا عاطفیًا في فقرة، الحظ كلمات تحمل عاطفة (فرح، سخریة، بكاء، إلخ)، أو عالقة (أب،     
 ابن، ابنة، إلخ). استمع إلى روح الكاتب والشخصیات الموجودة في القصة.

 تمرین للممارسة

 ھذه). ما األسلوب العاطفي لكل مقطع كتابي؟ من خالل  9-1: 1)، ثم (غالطیة 8-1: 1اقرأ (فیلبي     
 المقدمات، ماذا یمكنك أن تستنتج بخصوص عالقة بولس مع كنیسة فیلبي، ومع الكنائس في غالطیة؟ 

 ما نبحث عنھ عند قراءة سفر كامل

 ء والموضوعات الرئیسیة للسفر.، فإننا نبحث عن البناقرأ سفًرا كامالً ن عندما    

 بنود یجب مالحظتھا في ھذه المرحلة، تشمل اآلتي:  

 ُمركَّز علیھا (في بؤرة التركیز)أشیاء 

 من خالل مالحظة: ما   في سفرٍ  ركَّز علیھ ھو مُ   یمكننا أن نجد ما   

 المساحة مقدار: 

ھم بالنسبة للكاتب. نجد أن  متوضح في الغالب األمر الرئیسي  المساحة التي یعطیھا سفر لموضوعٍ  مقدار   
الثاني  ) في األصحاحات من یوسف سفر التكوین یدرس أربع شخصیات (إبراھیم، وإسحق، ویعقوب، و

لفیضان،  قصة الخلیقة، والسقوط، وا يغط ت . یمكن مقارنة ذلك بأحد عشر أصحاًحا فقط الخمسینإلى  عشر
 لكي نسأل "لماذا؟" في مرحلة التفسیر. جھزناوبرج بابل. إن مالحظة ھذا التفصیل في مرحلة المالحظة ی

ھم في حیاة  معندما نقرأ سفر نحمیا، نالحظ أن الصالة تأخذ مكانًا مركزیًا في السفر. في كل منعطٍف     
 شخصیة نحمیا بصورةٍ أفضل.، نكون مستعدین لفھم ھذه المالحظةنحمیا، ھو صلَّى. ب 

 :الھدف الُمعلَن 

صحاحات سفر األمثال ببیاٍن طویل عن ھدف  أتبدأ  في بعض األسفار بھدف الكتابة. كاتبیخبرنا ال   
ح إنجیل یوحنا بھدفھ:   57سلیمان في كتابة ھذه المجموعة من الحكمة. ا ھِذِه فَقَْد كُِتبَْت ِلتُْؤِمُنوا أَنَّ  "یُصّرِ َوأَمَّ

 58" َع ھَُو اْلَمِسیُح اْبُن هللاِ، َوِلَكْي تَكُوَن لَكُْم إِذَا آَمْنتُْم َحَیاةٌ ِباْسِمِھ.یَسُو

 
 .6-2: 1أمثال  57
 .31: 20یوحنا  58
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 :ترتیب المادة 

) قصة ُحكم  10-1صموئیل    2في القصص التاریخیة، ترتیب المادة ربما یوضح ھدف الكاتب. یخبرنا (   
 هخطیة داود مع بثشبع. من ھذاألصحاح الحادي عشر من سفر صموئیل الثاني  داود المنتصر. یسجل

ب سفر صموئیل ت بممكلة داود. یوضح كات ع سفر صموئیل الثاني آثار المشكالت التي حلَّ یتتبَّ ، قطة الن
 الت ھي ُحكم هللا على خطیة داود.الثاني أن ھذه المشك

ن (نحمیا 6-1ینقسم سفر نحمیا إلى ثالثة أقسام كبیرة. في (نحمیا     - 7)، یبني نحمیا أسوار المدینة. ویُدّوِ
المشكالت  ) 13(نحمیا ي  یعالج فویحكي قصة تجدید العھد. و ،المسبیین الذین عادوا من أورشلیمقائمة ) 12

ھذا الترتیب أن إعادة البناء المادي لألسوار لم  التي تحدث بعد العودة الثانیة لنحمیا إلى أورشلیم. یوضح  
 لسبي.لب یھوذا نھضة روحیة لكي یعالج المشكالت التي أدت تطلَّ   افیًا؛یكن ك

 ررةأشیاء مك

 مادة.في تركیز ال الكاتب  یستخدمھاالتكرار طریقة أخرى     

 مصطلحات أو ُجمل مكررة: 

 59" .اذْكُِر اْلَكالََم الَِّذي أََمْرَت بِِھ ُموَسى َعْبَدكَ "  :سفر نحمیا. یسأل نحمیا هللا طوال  ذكر"اتتكرر كلمة "   
 60" .اذْكُُروا السَّیَِّد اْلعَِظیَم اْلَمْرھُوبَ "، یطلب نحمیا منھم:  عندما یُھدَّد شعب أورشلیم 

ر أمر ھام بالنسبة لنحمیا؛ ما قد فعلھ هللا في  التذكُّ  یصلي نحمیا ثالث مرات أن یتذكره هللا ویتذكر أمانتھ.   
 الماضي یمنح ثقة في أمانتھ في المستقبل.

 :إعادة ظھور شخصیات 

  ، یظھربرنابا من خالل سفر أعمال الرسل. في كل مرة یظھر محوریةٍ   عند نقاطٍ  یظھر برنابا مرةً أخرى   
نابا الكنیسة في  ریبني ب 62ویشھد بحقیقة تغییر شاول. ،یُحِضر برنابا شاول إلى الرسل 61بلقبھ "ابن الوعظ." 

 64ر الناضج.یعلى الرغم من شكوك بولس، یقوم برنابا بتشجیع یوحنا مرقس غ 63كیة مع شاول.اأنط 
في  إرسالیة یسوع  تمَّمت ات المتكررة لبرنابا في سفر أعمال الرسل تُظِھر كیف أن الكنیسة األولى  ورالظھ
  مؤمنین.  تلمذة

 
 .8: 1نحمیا  59
 .14: 4نحمیا  60
 .36: 4أعمال الرسل   61
 .27: 9أعمال الرسل   62
 .26-22: 11أعمال الرسل   63
 .39-36: 15؛ 25: 12أعمال الرسل   64
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 :أحداث أو ظروف مكررة 

بقیادة یشوع   حدار حالة إسرائیل من انتصاراتٍ یتضمن سفر القضاة مجموعة من القصص التي توضح ان   
إلى فوضى اجتماعیة. دورة متكررة سبع مرات التي فیھا "عمل بنو إسرائیل الشر في عیني الرب،" وكانوا  

منھزمین أمام أعدائھم. في كل مرة أقام هللا قاضیًا قام بإنقاذھم. توضح ھذه القصة المتكررة االنحدار 
 المنتظم لألمة.

 تمرین للممارسة 

من خالل ھذا، ضع قائمة  ). تستخدم كل آیة تعبیًرا یشیر إلى كلمة "هللا".  32-1: 119اقرأ (مزمور    
 توضح ما آمن بھ كاتب المزامیر عن أھمیة كلمة هللا.

 ر االتجاهتغیی 

على سبیل المثال، یتغیر اتجاه رسائل بولس غالبًا نحو منتصف   "تغییر اتجاه" ھو تغییر في تركیز كاتب.   
هللا ألجل شعبھ، بینما یركز النصف الثاني من الرسالة   فعلھ قد السفر. تبدأ رسالة أفسس بالتركیز على ما 

 على ما یجب على شعب هللا أن یفعلوه في طاعتھم �.

 ألجل شعبھ. هللا قد: )، أفعال وصفیة توضح ما قد فعلھ هللا 3-1في (أفسس    

 ).3: 1باركنا ( -

 ).4: 1اختارنا ( -

 ).5: 1عیَّننا سابقًا (  -

 ).6: 1جعلنا مقبولین في المحبوب ( -

 بعمل هللا للفداء من  )، یخاطب بولس مسئولیة المؤمن كي یعیش في حالٍة جدیرةٍ 1: 4بدایةً عند (أفسس    
 مر. یأمرنا بولس أن: أل امن األفعال في صیغة  ا)، نجد كثیرً 6-4جلھ. في (أفسس أ

 ).25: 4نتكلم بالصدق (  -

 ).30: 4ال نحزن الروح القدس ( -

 ).2: 5نسلك بالمحبة (  -

 ).15: 5نسلك بالتدقیق ( -

 ).2: 6نكرم األب واألم ( -

 ).11: 6نلبس سالح هللا الكامل ( -



43 
 

طبقًا لنعمتھ" من  ن نعیش أبتھاج بما قد فعلھ هللا ألجلنا إلى كیف یجب تغییر االتجاه من اال یمكن أن نرى "    
خالل األفعال. مالحظة مثل ھذه التغییرات بعنایة یجھزنا أن نفسر بطریقٍة صحیحٍة رسالة بولس الرسول 

 إلى أھل أفسس.

 

 البناء األدبي

توجد ثالثة أنواع من البناء األدبي یسُھل  تنظیم سفر ما،   تھامختلفة كثیرة یمكن بواسط بینما توجد معانٍ    
 أكثر تفصیًال. في فصٍل الحٍق، سندرس البناء األدبي بشكلٍ  65علینا أن نتعرف علیھا.

  :بناء السیرة الذاتیة 

 األسفار التاریخیة غالبًا حول شخصیاٍت محوریٍة. تحدید البناء یوضح النمط العام للسفر.  تُنظَّم   

 ): أربعة أشخاص عظماء 50-12(تكوین 

 

 شاول وداود. –أول ملكْین إلسرائیل   سقوط و قیامیتتبَّع سفرا صموئیل األول والثاني    

 إسرائیل (صموئیل األول والثاني): أول ملوك  

 

 

 

  :البناء الجغرافي 

 بناء ھذه األسفار. حدد أطلس الكتاب المقدس أن تسیساعدك تقدم الجغرافیا بناًء لبعض األسفار.    

 (خروج): رحالت إسرائیل 

 

 

 
(شــــیكاغو: مودي للنشــــر، ھ ھوارد وولیم ھندریكس لمؤلفیْ  الحیاة من خالل الكتابخوذة من الفصــــل الخامس عشــــر من كتاب  المادة مأ ھذه   65

2007.( 

 ) 50-37یوسف ( ) 36-27یعقوب ( ) 26-25إسحق ( ) 25-12إبراھیم (

 صموئیل
صم   1(

1-8 ( 

قیام 
 شاول

صم   1(
9-12 ( 

سقوط شاول  
 وقیام داود

 صم  1(
13-31 ( 

 نجاحات داود
 صم  2(
1-10 ( 

صراعات 
 داود

 صم  2(
11-24 ( 

 إسرائیل في مصر 
)1 :1-3 :16  ( 

 إسرائیل في الصحراء
)13 :17-18 :27 ( 

 جبل سیناء عندإسرائیل 
)19-40 ( 
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  66" .فِي أُوُرَشِلیَم َوفِي كُّلِ اْلَیُھوِدیَِّة َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض " شھوده  واكلَّف یسوع تالمیذه لیكون   
 تتمیم الكنیسة األولى لھذه اإلرسالیة. عمال الرسلأ یتتبَّع سفر 

 (أعمال الرسل): یصل اإلنجیل إلى العالم 

 

 

  زمنیًا:ترتیبًا البناء التاریخي أو الُمرتَّب 

  تحدید ھذه األحداث نظرةً یقدم حول أحداٍث تاریخیٍة محوریٍة، عادةً في ترتیٍب زمني.   سفارى بعض األتُبنَ   
 للسفر. شاملةً 

 یتَّبع بناء سفر یشوع األحداث الرئیسیة للغزو. كنعان.  یتتبَّع سفر یشوع غزو واحتالل   

 ).5-1عبور كنعان ( •

 ).6أْسر أریحا (  •

 ).8-7الھزیمة أمام عاي ( •

 ).9تجدید العھد في شكیم (  •

 ).10الحملة الجنوبیة ( •

 ).12-11الحملة الشمالیة ( •

 ).23-13تقسیم واحتالل األرض ( •

 ).24العھد في شكیم ( تجدید  •

ن یوحنا الھدف من كتابة إنجیلھ في نھایة السفر.     اَم تَالَِمیِذِه لَْم  " لقد دوَّ َوآَیاٍت أَُخَر َكِثیَرةً َصَنَع یَسُوعُ قُدَّ
ا ھِذِه فَقَْد كُِتبَْت ِلتُْؤِمُنوا أَنَّ یَسُوَع ھَُو اْلَمِسیُح اْبُن   هللاِ، َوِلَكْي تَكُوَن لَكُْم إِذَا آَمْنتُْم تُْكتَْب فِي ھذَا اْلِكتَاِب. َوأَمَّ

م 67" َحَیاةٌ ِباْسِمِھ.  إنجیل یوحنا حول سبع معجزات تتمم قصده. تقدم السبع آیات بناًء للسفر بأكملھ:  لقد نُّظِ

 ).12- 1: 1تحویل الماء إلى خمر ( •

 ).54-46: 4شفاء ابن خادم الملك ( •

 
 .8: 1أعمال الرسل   66
 . 31-30: 20یوحنا  67

 أورشلیم
)1-7 ( 

 الیھودیة والسامرة
)8-12 ( 

 أقصى األرض 
)13-28 ( 
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 ).47-1: 5بیت حسدا ( مریض  شفاء   •

 ).4- 1: 6الخمسة آالف ( شباعإ •

 ).21- 15:  6المشي على الماء ( •

 ).41-1: 9شفاء المولود أعمى ( •

 ).57-1: 11إقامة لعازر (  •

 ).31- 1: 20قیامة یسوع ( •

 68رؤیة الصورة الكبیرة

. الخطوة النھائیة في  قد الحظنا تفاصیًال عن آیاٍت منفردةٍ، وفقراٍت أكبر، وأسفاٍر كاملةٍ  إلى ھذه النقطة،    
حد أفضل الطرق للقیام بذلك  أمرحلة المالحظة ھي أن ننظم المالحظات في شكل یكون سھًال لالستخدام. 

قدم  یكتاب المقدس. إنھ كذلك لل  موجز. یُبیِّن ذلك لنا الَرْبط بین أجزاٍء كبیرةٍ جدول أن نضع المادة داخل  وھ
 لة التفسیر من دراسة الكتاب المقدس.حفي اإلعداد ألجل مر  اواضحً  املخصً 

  فينة تضمَّ سوف تعتمد التصنیفات المُ توجد العدید من الطرق المختلفة والمتعددة لكي ننظم ھذا الجدول.    
خدم أنواع عدیدة من الجداول لكي  الجدول على أسلوب المقطع الكتابي الذي تدرسھ. في ھذا الجزء، سنست

 نوضح كیف یمكن للجدول أن یساعدنا في دراسة الكتاب المقدس.

  جدولة سلسلة من األحداث المرتبطة 

ح لعالقة األحداث،  دائًما مع بناء السفرال تتوازى    لقد ذكرُت سابقًا أن أقسام األصحاح    . الجدول الُموّضِ
ھذا في الغالب یُظِھر المقارنات  یمكن أن یوضح وحدة سلسلة من األحداث عبر أصحاحاٍت متضاعفة. إن  

 والتضاد بین األحداث.

) سلسلةً من أربع معجزات. للوھلة األولى، تبدو األحداث أنھا غیر مترابطة.  42: 5-35: 4یقدم (مرقس     
القصص األربع، سترى أن القصص تُظِھر التضاد بین نقص إیمان تالمیذ یسوع   ذا قارنتإ على العموم، 

  ، امرأة نازفة دم، حاكم المجمع.بھ روح نجس  إنسانعین:  في العاصفة وإیمان بعض الناس غیر المتوقَّ 
 یوضح مرقس أن التالمیذ ھم شھود عیان لكل واحدةٍ من ھذه القصص لإلیمان العظیم. انظر إلى ھذه

  بع جنبًا إلى جنٍب: رالقصص األ

 
 .25-24لمؤلفھ ھوارد ھندریكس (شیكاغو: مودي للنشر)، فصول  الحیاة من خالل الكتابتعتمد ھذه المادة على كتاب  68
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 أربع معجزات 

 دور اإلیمان  أشخاص في القصة  المعجزة 

 یسوع  تھدئة عاصفة 

 التالمیذ 

 ).40: 4ال یوجد إیمان لدى التالمیذ (

 یسوع  بھ روح نجس   إنسانشفاء 

 بھ روح نجس  إنسان

 شعب المدینة 

 التالمیذ (المشاھدون) 

)  6: 5یعبده (   اإلنسان الذي بھ روح نجس
 ).20- 18:  5(   ویشھد لھ

 ).10: 5(     شعب المدینة یرفضھ 

 یسوع  ازفة دم نشفاء  

 المرأة

 التالمیذ (المشاھدون) 

المرأة لدیھا إیمان وتأخذ المبادرة لتلمسھ  
)5 :34،28 ( 

 یسوع  إقامة ابنة یایرس 

 یایرس وابنتھ 

 المنتحبون 

 بطرس ویعقوب ویوحنا 

 ) 23: 5یایرس لدیھ إیمان ( 

 دورك

 .)23-1: 13ز جدوًال مبنیًا على (متى جھِّ    

 اقرأ القصة ثالث مرات. .1

 ضع مالحظات بقدر ما تستطیع. .2

 امأل الجدول باألفكار الرئیسیة في الَمثَل. .3

ر أن الجدول لیس ھو الھدف، لكنھ أداة تساعدك في دراسة وتطبیق كلمة هللا على حیاتك.  تذكَّ  .4
الكتاب المقدس ھو التغییر. في دراسة ھذا الَمثَل، اسأل: "أي نوع من التربة  الھدف من دراسة 

 أكون؟ ھل أسمح لكلمة هللا أن تنتج ثمًرا في حیاتي؟" 
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 ) 23-1: 13(متى 

 ع األراضي (َمثَل الزارع) ا أنوَمثَل 

 النتائج معوقات النمو  النمو  نوع التربة 

تُخَطف   –عدیمة النمو   .الطریق
 بعیدًا.البذرة 

نقص فھم الحق. التربة  
 جافة جدًا.

 غیر مثمرة.

    

    

    

 دورك

). ھي قصة تتضمن معجزتْین. قصة المرأة نازفة الدم التي تقاطع قصة یایرس  43-21: 5اقرأ (مرقس    
 وابنتھ. ما ھي المقارنات والتضاد بین ھاتْین القصتْین؟

 البناء یشبھ ذلك:    

 

 

 

 نازفة الدم  النمو  یایرس

 مقارنة  .یُظِھر إیمانًا عظیًما

 (تشابھ) 

 .تُظِھر إیمانًا عظیًما

   

   

 .مركز امرأة بال  تضاد  .رجل لھ سلطان

 .تقترب من یسوع سًرا   .یقترب من یسوع عالنیةً 

   

   

 قصة یایرس 
)5 :21-24 ( 

مقاطعة من خالل  
:  5قصة نازفة الدم (

  

قصة  
 یایرس 
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 سفر كاملجدولة 

،  جدوًال  لكي تعدّ  الصورة الكبیرة للسفر.یُظِھر  إنھ .بأكملھا  تلخیص سفرً یمكن أن یساعدك الجدول في     
عدة مرات. ابحث عن األقسام الكبیرة. عندما تقرأ، ضع خًطا تحت الكلمات المتكررة،   ھاقرأ السفر كل 

 واألسئلة واألجوبة، والعالقات األخرى التي توضح بناء السفر.

 دراسة رسالة بطرس األولى 

 القدیسین المتألمین تشجیع 

 الخالص 

)1  :1-2 :10 ( 

 لخضوع ا

)2  :11 -3  :12 ( 

 أللم ا

)3  :13 -5  :11 ( 

 * امتیازات الخالص 

)1 :2-12 ( 

 * ثمار الخالص 

)1 :13-25 ( 

 * عملیة الخالص 

)2 :1-10 ( 

 * في الدولة  

)2 :13-25 ( 

 * في العائلة 

)3 :1-12 ( 

 * كمواطن 

)3 :13-4 :6 ( 

 * كمؤمن 

)4 :7-19 ( 

 كراعٍ * 

)5 :1-11 ( 

 انضباط المؤمن  واجب المؤمن  مصیر المؤمن 

إذا  ) 11: 5-13: 3معًا. ال یمكننا أبدًا أن نفھم األلم (   ةقسام الكبیرة لرسالة بطرس األولى مترابط األثالثة    
فنانكُ  إذا لمن نخضع إلرادة اآلب أبدًا أ )، وال یمكننا 12: 3-11: 2ن قد خضعنا إلرادة اآلب ( نكُ لم    ن قد تعرَّ

 ).10: 2- 1: 1على قوتھ الُمخلِّصة (
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 دورك:

ز جدوًال عن    أفسس. سیساعدك ھذا الجدول أن تتتبَّع أربعة موضوعات في رسالة بولس، اسأل: رسالة جّھِ

 موضوع؟ ما العالقة بین كل  -

 ھل أيٍ من ھذه الموضوعات مھیمنًا أكثر من اآلخرین؟  -

 كیف یرتبط كل موضوع بالبناء الكلي للسفر؟  -

 ملخص تعلیم بولس  آیات عن ھذا الموضوع  الموضوع 

   النعمة 

  ) 2-1: 2( الشیطان 

   سلوكنا 

   الصالة 

 

 واجب الدرس 

في الدرس األول، لقد اخترَت مقطعًا كتابیًا لكي تدرسھ أثناء ھذا المقرر الدراسي. ُمتَّبِعًا الخطوات     
اإلرشادیة في ھذا الدرس، ضع مالحظات كثیرة بقدر اإلمكان عن النص الكتابي الذي اخترتھ. تذكَّر أنك ال  

ز  تفسر اآلیة أو تجھز مخطط عظة. إنك ببسطة تبحث عن تفاصیل في ال  مقطع الكتابي. لو أنھ مفید، جّھِ
 في جلستكم التالیة. كمجموعة، شارك بمالحظاتإذا كنت تدرس في  جدوًال یلخص مالحظاتك. 
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 الدرس الثالث 

 النقاط المفتاحیة 

 كامل. لم یكن الكتاب المقدس في  وحینئٍذ ســــفر  ،واصــــل عملیة المالحظة من خالل دراســــة فقرة
بع التقســـیم الطبیعي للنص في مقســـًما إلى أصـــحاحاٍت وآیاٍت. یجب علیك أن تتأكد أنك تتَّ   األصـــل

 دراستك. 

o :عند قراءة فقرة، ابحث عن اآلتي 
o  
o  عالقات عامة إلى محددة.من 
o السؤال والجواب. مقاطع 
o .الحوار 
o .األسلوب العاطفي 
o  

  قراءة سفر كامل، ابحث عن اآلتي:عند 

o یمكن للكاتب أن یركز على اآلتي:أشیاء ُمركَّز علیھا . 

 مقدار المساحة. 
 .الھدف الُمعلَن 
 .ترتیب المادة 

o كررة:أشیاء م 

 مصطلحات أو ُجمل مكررة. 
 مكررة شخصیات. 
 .أحداث أو ظروف مكررة 

o تغییر االتجاه. 
o البناء األدبي. 

  الذاتیة.بناء السیرة 
 .البناء الجغرافي 
 زمنیًا.ترتیبًا  البناء التاریخي أو الُمرتَّب 

  ٍیمكن أن یوضح البناء. كاملٍ  من الكتاب المقدس أو لسفرٍ  عمل جدول لجزء 
 

  



51 
 

  



52 
 

 رابع الالدرس 

 تفسیر ال – ثانیةالخطوة ال

 مقدمة 

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   
 .فھم أھمیة التفسیر الصحیح للكتاب المقدسی .1
 تعرف على بعض التحدیات التي تجعل التفسیر الكتابي صعبًا.ی . 2
 التفسیر الخاطئ.كون على درایة بالمعوقات التي یمكن أن تؤدي إلى ی .3
 والمحبة في التفسیر الكتابي. حتفظ بالتواضعی .4

 مقدمة

ین الكتاب المقدس یومیًا دون أن یسمع صوت هللا یتكلم من  چ ین من الدرس األول؟ لقد قرأ چھل تتذكر    
 .ھمھو قرأ، لكنھ لم یف   .ین عملیة تفسیر لما قرأهچخالل ما قرأه. ماذا كان الخطأ؟ لم یكن لدى  

ْمنِي فَأُالَِحظَ َشِریعَتََك، َوأَْحفََظَھا ِبكُّلِ قَْلبِي."  ).34: 119" (مزمور فَّھِ

یخبرنا األصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل قصة رجل آخر قرأ، لكنھ لم یفھم. فیلبس، وھو شماس في     
ھناك قابَل موظفًا أثیوبیًا    الروح القدس إلى الطریق الصحراوي من أورشلیم إلى غزة. الكنیسة األولى، قاده

فیلبس: "ھل   ھعیاء بینما ھو ُمسافر. سأل ن سفر إش مكان یقرأ  ، حیثعائدًا من العبادة في الھیكل في أورشلیم
أن یرشدني أحد؟" عندما شرح فیلبس كلمة هللا،   تفھم ما تقرأه؟" أجاب الخصي: "كیف یمكنني أن أفھم دون

 هللا، واعتمدَ كمؤمٍن جدید.  نآمن الرجل بیسوع أنھ اب

عملیة تفسیر الكتاب المقدس.  معرفة كیف تفسر ما تقرأه ھو أمر دقیق. في الدروس القلیلة التالیة سندرس    
 إننا سنتعلم خطوات عملیة ألجل التفسیر.

 أھمیة التفسیر

م األول: اقشون دورھم في اللعبة. یقول الَحكَ ام للعبة البیسبول ینصة ثالثة ُحكَّ ـي زاكاریاس ق ڤیحكي را   
م، توجد حقیقة  لھذا الَحَك ." بالنسبة اھن ي یكونوتال ة الطریقب  سمیھم"توجد كُرات وتوجد مضارب. إني أ 

 .حق م ھو أن یعلن ما ھو  موضوعیة. توجد كرات ومضارب؛ عمل الَحكَ 

ھم بالطریقة التي أراھم بھا." یعرف ھذا  سمی م الثاني: "توجد كرات وتوجد مضارب. إني أیقول الَحكَ    
ربما یكون مخطئًا في فھم  م أنھ توجد طریقة موضوعیة، لكنھ یدرك أیًضا حدود معرفتھ. ھو یدرك أنھ الَحكَ 

 الحقیقة.
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م أیة  ال یعرف ھذا الَحكَ   ."ا ال شيء حتى أسمیھام الثالث: "توجد كرات وتوجد مضارب، لكنھیقول الَحكَ    
ھو   ، أن الحقیقة الوحیدة في اللعبة ھي الحقیقة التي یخلقھا. فقط إعالنھ على   حقیقة موضوعیة. ھو یصرُّ 
 عن الحقیقة؛ ال توجد بیانات حقیقة مطلقة.  "ما بعد الحداثة "  رأيھ إن الذي یجعل شیئًا ما صحیًحا.

لألسف، یؤمن كثیٌر من المسیحیین أن الكتاب المقدس خاٍل من المعنى الموضوعي. إنھم یقولون: "ما     
 یكون صحیًحا ربما ال یكون صحیًحا بالنسبة لي." في ھذا الرأي، یخلق كل قارٍئ حقیقتھ الخاصة بھ.

 م الثاني في قصة د. زكاریاس بین حقیقتْین ھامتْین: یوازن الَحكَ    

أفكارنا   ھو  ى موضوعي للكتاب المقدس. یقول ھوارد ھندریكس: "لیس المعنىیوجد معن  .1
 69" ه في النص.قرأھا في النص، لكنھ حق هللا الموضوعي الذي نقرأالتي ن الشخصیة

 ربما یكون تفسیري خاطئًا. لھذا السبب، عليَّ أن أدرك بتواضعٍ حدود معرفتي. .2

في مرحلة المالحظة، نسأل: "ماذا أرى في النص؟" في مرحلة التفسیر، نسأل: "ماذا یعني النص؟" من     
 خالل اتِّباعنا ھذا، سنرى تطبیق الكتاب المقدس في حیاتنا.

ماذا قصدَ الكتاب المقدس بالنسبة للكاتب (المؤلف) البشري؟" إن ھذا  إننا نبدأ عملیة التفسیر بأن نسأل: "   
  ا أن نسأل: "ماذا یعني الكتاب المقدس بالنسبة لي؟" نل یجھز السؤا

 
 .201. صفحة 2007شیكاغو: مودي للنشر،  الحیاة من خالل الكتاب.س وولیم ھندریكس. كھوارد ھندری 69
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 تحدیات التفسیر الصحیح 

تحدیات كثیرة تواجھ القارئ الحدیث الذي یفسر نًصا قدیًما كالكتاب المقدس. الزمن والمسافة التي    توجد   
تفصلنا عن الكاتب األصلي تجعل التفسیر صعبًا. إننا نتحدث لغة مختلفة. كما تختلف ثقافتنا عن ثقافة كاتبي  

 70الكتاب المقدس. یصور أحد الكتب التعلیمیة التحدي كشيٍء مثل ھذا: 

 

توضح ھذه الصورة التحدیات التي تواجھنا في التفسیر لیومنا ھذا. لقد كُتب الكتاب المقدس إلى العالم     
اء الیوم. النھر1القدیم (# اء األصلیون في ثقافٍة مختلفٍة عن قُرَّ ) الذي یفصل عالمھم عن  2(#  ). عاَش القُرَّ

ثر صعوبة بالنسبة لنا. یتكون النھر من االختالفات بین ثقافتنا  عالمنا یجعل أمر أن نفھم الكتاب المقدس أك
 وعالم الكتاب المقدس. ما االختالفات بین القارئ الحدیث والكاتب األصلي؟ 

 اللغة

الیوم، یقرأ معظمنا الكتاب المقدس   رامیة.لغاٍت: العبریة، والیونانیة، واآللقد كُتب الكتاب المقدس بثالث     
 . أي شخص یتحدث لغةً ثانیةً یفھم صعوبات اللغة.األصلي بیننا وبین الكاتب فجوةبلغتھ. إن ھذا یخلق 

 
 ).2012ـان، ڤ(إم آي: زوندیرقراءة وتفسیر وتطبیق الكتاب المقدس لاستیعاب كلمة هللا: منھاج عملي  ـال ودانیال ھایز.ڤسكوت دو 70

Image: "Interpreting the Bible" drawing by Anna Boggs, available from https://www.flickr.com/photos/sgc-
library/52377290578, licensed under CC BY 2.0. Concept from J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, Grasping 
God's Word: A Hands-On Approach to Reading, Interpreting, and Applying the Bible (Grand Rapids: 

Zondervan, 2012) 
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 الثقافة

. كان كاتبو الكتاب المقدس جزًءا من ثقافٍة مختلفٍة كثیًرا  صعوبة اللغة  إن صعوبة االختالف الثقافي تشبھ   
عندما ندرس الكتاب المقدس، یجب علینا أن نسأل: "ماذا أستطیع أن أتعلم عن ثقافة العالم القدیم  عن عالمنا. 

نني أن أفھم وأفسر المقطع الكتابي بصورةٍ أفضل؟"   یُمّكِ

 الجغرافیا

وقعت األحداث الكتابیة ألشخاٍص حقیقیین یعیشون في أماكن حقیقیة. كلما نفھم الجغرافیا بشكٍل  لقد   
 ما نكون قادرین أن نعبُر النھر الذي یفصل بین عالمنا وعالمھم.أفضل، كل

ر الكاھن والالوي. إنھ  خالل منطقة جبلیة خطرة یشرح حذَ  درایتنا أن الطریق بین أریحا وأرشلیم یمرُّ    
 71كذلك یعطي تقدیًرا لشفقة وتعاطف السامري الذي غامر بسالمتھ كي یساعد الغریب المجروح.

اٌء قد     بعد أن أطعَم    8تساَءلوا: "لماذا شكَّ التالمیذ في قدرة یسوع على إطعام أربعة آالف في مرقس قُرَّ
م الشكل التوضیحي ؟"6خمسة آالف في مرقس  المدن العشر،  إلى ) 7إجابة. یسافر یسوع في (مرقس  یُقدِّ

ھؤالء الناس؟" لكن "ھل ھو  المنطقة الملیئة باألمم. لم یكن سؤال التالمیذ: "ھل یستطیع یسوع أن یطعم  
. ھم لم یفھموا بعدْ أن یسوع قد جاء ألجل سوف یطعمھم؟" ھم لم یصدقوا أن األمم استحقوا نفس المعجزة

 البشریة جمعاء.

 

 

 

 

 

في أطلس الكتاب المقدس، نعلم أن بحر   ) كیف أن یسوع ھدَّأ عاصفةً على بحر الجلیل.4یخبرنا (مرقس     
،  متًرا تحت مستوى البحر. ألن االرتفاع األعلى حول البحیرة یعمل كقُمعٍ  210الجلیل ھو بحیرة كبیرة تبعد 

فإن الریاح غالبًا تخلق عواصف عنیفة في غضون دقائق قلیلة. كصیادین قضوا حیاتھم على ھذا البحر،  
نھا كانت عاصفة غیر  إ اصف العنیفة. حقیقة أنھم خافوا على حیاتھم تخبرنا اعتاد التالمیذ على مواجھة العو

ل حوِّ یُ كي  أكثر من كلماٍت قلیلٍة لیسوع  تطلبعادیة. إنھا كانت عاصفة قویة غیر عادیة، لكن األمر لم ی
یَح أَْیًضا َوالْ "ال عجب عندما قالوا:    البحر إلى "ھدوٍء عظیم."  72" َبْحَر ُیِطیعَانِِھ! َمْن ھَُو ھذَا؟ فَِإنَّ الّرِ

  

 
 .37-25: 10لوقا  71
 .41-36: 4 مرقس 72
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 دباأل

أن أقرأ أنواع كثیرة متنوعة من الكتب. كل نوع أدبي یجب أن یُقرأ بطریقٍة مختلفٍة. لو أني أقرأ  أحبُّ    
ھمة، وسأفتش عن الكلمات التي ال أفھمھا، وسأضع عالمة  م كتابًا عن الالھوت، فسأضع خًطا تحت الُجمل ال 

سرعة. تتحدد الطریقة التي أقرأ  على األفكار ألجل دراسٍة مستقبلیٍة. لو أني أقرأ قصة بسیطة، فسأتصفحھا ب
 بھا من خالل نوع األدب.

ة بولس حیث      یصح نفس الشيء مع الكتاب المقدس. عندما نقرأ رسالة رومیة، یجب أن نتتبَّع بعنایٍة ُحجَّ
 من خالل قصة رائعة.  معندما نقرأ مثًَال، نستمع إلى راوي القصة یُعلِّ   یوضح لنا كیف تصالحنا مع هللا.

. على الرغم من أن نھر اللغة، والثقافة، والجغرافیا،  76اِرجع إلى الصورة الموجودة على صفحة  اآلن،   
) الذي 3ھذا ھو الكوبري (# س لدیھ رسالة تتحدث إلى كل الثقافات.  د واألدب یفصلنا، إال أن الكتاب المق

المبادئ التي یُعلِّمھا الكتاب المقدس. تنطبق ھذه المبادئ على كل الثقافات   من ر النھر. یتكون الكوبري یعبُ 
 في مختلف العصور.

أن  نقرأ في العھد القدیم، سندرك   عندماطلب منا أن ننظر أین نكون من القصة الكتابیة.  ت )  4(# خریطةال   
ة تفسیرنا لھذه المقاطع من  المسیح "اآلتي" قد حقق الكثیر من النبوات والقوانین. إن ھذا سیغیر طریق

 الكتاب المقدس.

). في ھذه الخطوة، نسأل كیف نطبق المبدأ الذي وجدناه على  5في النھایة، إننا نصل إلى عالمنا الیوم (#   
 عالمنا.

اآلن، یجب علیك أن تكون على درایة بھذه الخطوات.   إلىإننا سنُعید زیارة ھذا الشكل في دروٍس ُمقبِلة.    
 .درس كل خطوة في درٍس الحقإننا سن 

 احترس! فخاخ لمفسر الكتاب المقدس 

  تعوق مفسر الكتاب المقدس. تتضمن ھذه الفخاخ: توجد عدة فخاخ   

 القراءة الخاطئة للنص

إنھ قال:   لقد وعظ بعض الوعاظ قائلین إن بولس قال: "المال أصل كل الشرور." لكن بولس لم یقُل ذلك!   
حب  تمتلك ماًال دون محبتھ، ومن الممكن أیًضا أن تمن الممكن أن   73" .َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْصٌل ِلكُّلِ الشُُّرورِ ألَنَّ "

سیطر  ی  عن قلٍب بل المال؛  ب  یتعلق تحذیر بولس في المقام األولال  . حتى لو كنت ال تمتلك ماًال كثیًرا،  المال
 المال. ُحبعلیھ 

) بطریقٍة خاطئٍة قائلین: "یِعدني هللا أن یعطیني رغبات قلبي. أرید  4: 37یقرأ بعض المؤمنین (مزمور    
بِّ َوتَلَذَّذْ "أن أكون غنیًا، لذلك فسیجعلني هللا غنیًا." لقد قال كاتب المزامیر:   یِعدنا   "فَُیْعِطَیَك سُْؤَل قَْلِبَك.  ِبالرَّ
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نجوع أو كنا الرب. مؤخًرا، وعدَنا یسوع أنھ إذا   –فسیعطینا هللا بھجتنا  المزمور أنھ إذا تلذَّذنا بالرب،
الرخاء   –وعدًا بالرخاء المادي، إنھ وعدٌ بشيٍء أفضل إن ھذا لیس   74بالبر.  –نعطش ألجل البر، فسنشبع 

 الروحي.

أول خطوة تعلمناھا في ھذا المقرر الدراسي ھي "المالحظة". یجب أن تكون مالحظاتنا دقیقة، وإال    
 .اطئةتفسیرنا سوف یكون خاطئًا. احترس من أن تقرأ النص بطریقٍة خ

 خطوات األولى لدراسة الكتاب المقدس ھي: القال شخٌص ما أن ثالث    

 اقرأ النص. )1

 اقرأ النص ثانیةً. )2

 اقرأ النص مرةً أخرى!  – بعد الخطوة الثانیة  )3

 تحریف النص

ف مُ     مزیفون الكتاب المقدس لیدافعوا عن أخطائھم. لقد حذَّر بولس أن بعض    علِّمونعلى مر التاریخ، حرَّ
عن رغبتھم في االستمرار في الخطیة    االناس سیحرفون تعلیمھ عن التبریر باإلیمان وحده حتى یدافعو

الكتاب المقدس لیدافعوا عن العبودیة وحتى عن الذبیحة   عندما استخدم البعضُ  كان ھناك وقت  75بإرادتھم.
ف لحق الكتاب  خاِل مُ لتُحرق تعبدًا �. الیوم، یحرف بعض المبشرین وعود هللا إلى إنجیل الرخاء ا  التي

 المقدس.

ل تكلم یعقوب  بالِمثْ  76." ِلَھالَِك أَْنفُِسِھمْ "لقد حذَّر بطرس أیًضا من ھؤالء الذین یحرفون الكتاب المقدس     
نحن الذین نُعلِّم الكتاب المقدس یجب أن نحترس من أن نحرف الكتاب   77عن مسئولیة ھؤالء الذین یُعلِّمون.

 المقدس لكي ندعم أفكارنا الخاطئة.

 الذاتیة

توضح قصة الُحكام الثالثة فًخا آخر لتفسیر الكتاب المقدس: فكرة أن كل الحق ھو شخصي. بالنسبة     
غیر  مقدس وكذلك إعمال العقلألولئك الذین یؤمنون أن كل الحق ھو شخصي، فإن دراسة الكتاب ال

؟" في حین أن  ما الذي أشعر أن الكتاب المقدس یقصدهضروریْین. بدًال من ذلك، إنھم یسألون فقط: "
العاطفة والمشاعر ضروریان، فإن الحق المطلق للكتاب المقدس ھو في "ماذا كتَب الكاتب"، ولیس في 

ا كتبھ".    "ماذا أشعر عمَّ

 
 .6: 5متى  74
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اإلیمان ھو ماذا تعني كلمة اإلیمان؟" ردَّ ولدٌ قائًال: "س األحد فصلھ: "ذات مرة سأل مدرس مدار   
"تصدیق  تصدیق شيء ما تعلم أنھ غیر صحیح." لم یفھم ھذا الولد اإلیمان بعد. إن اإلیمان بكلمة هللا ال یعني  

،  حق وصدق كلمة هللا  امصدقً   ،اإلیمان ھو النظر بأمانة في الكتاب المقدسشيء ما تعلم أنھ غیر صحیح." 
الً َكِلَمةَ اْلَحّقِ ِباالْسِتقَاَمِة.مُ " ، باجتھادٍ   عامًال   78" فَّصِ

الكتشاف عُمق    كیان. إنھ یتطلب الحفر والتنقیب داخل كلمة هللالتفصیل كلمة هللا یتطلب محبة هللا بكل إن     
 الحق الكتابي.

  النسبیة 

 ضي الزمن، مرتبطة بالذاتیة.النسبیة، فكرة أن معنى الكتاب المقدس یتغیر بمُ    

یعطي ھوارد ھندریكس ھذا المثال. تُعلِّم األناجیل أن یسوع قد قام من األموات ورآه تالمیذه. یشیر بولس     
امتنا في رسالتھ األولى إلى أھل كورنثوس واألصحاح الخامس عشر إلى قیامة یسوع كدلیل على قی

المستقبلیة. الیوم، ینكر بعض الباحثین حقیقة قیامة یسوع الحرفیة. بقبول االفتراض الُمسبق للعالم المتشكك،  
اعتقدَ الناس أن القیامة  ھذا،   وقتھمعن قیامٍة روحیٍة. في   "كان كاتبو اإلنجیل وبولس یتحدثونھم یقولون:  

ھذه   األناجیل أن یسوع یجب أن یعیش في قلوبنا."كانت ممكنة؛ الیوم، نحن نعرف بصورةٍ أفضل. تُظِھر 
 ھي النسبیة؛ إنھا تُعلِّم أن معنى الكتاب المقدس یتغیر من عصٍر آلخر.

صحیٌح أن الكتاب المقدس یختلف تطبیقھ تبعًا الختالف الفترات الزمنیة. على العموم، إن معنى الكتاب     
األصلیة للنص. یجب أن یكون تطبیقنا الیوم ُمخِلًصا  المقدس ُمطلٌق. دورنا كمفسرین ھو أن نجد الرسالة 

 وأمینًا للمعنى األصلي.

 الثقة العمیاء

الذاتیة ھي مشكلة بسبب افتراضھا بعدم وجود حقائق مطلقة في الكتاب المقدس. المشكلة العكسیة ھي     
أیًضا خطر: االفتراض بأن تفسیري صحیٌح مع عدم إمكانیة الخطأ. إننا ندرس كلمة هللا لكي نصل إلى نتائج  

النتائج. وال واحد لدیھ كل  ن نتحلى بالتواضع لنعترف حینما نخطئ أعن معنى النص. على العموم، یجب 
 األجوبة.

التواضع في التفسیر أمٌر في غایة األھمیة. عندما تدرس الكتاب المقدس، إنك ستجد موضوعات ال یتفق     
ف الكتاب المقدس"؛   یكون  إنھ ربمافیھا المسیحیون األتقیاء. ال یعني ذلك دائًما أن جانبًا واحدًا قد "حرَّ

ملتزمْین بحق الكتاب المقدس. یجب علینا أن نحفظ التواضع فیما یتعلق بتفسیرنا   نخالفًا ُمخِلًصا بین جانبْی
 یر أولئك الُمختلفین معنا.الخاص، والمحبة فیما یتعلق بتفس 
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 دورك

فعًال. لكي تكتسب مھارةً أفضل في أن   ، توجد قائمة من البیانات الخاطئة لما یقولھ الكتاب المقدسأدناه   
ف في كل مثاٍل، والِحظ ما یقولھ الكتاب المقدستقرأ   فعًال. بعنایٍة، أوِجد النص الُمحرَّ

 ما یقولھ الكتاب المقدس  ما یقولھ بعض الناس 

تیموثاوس    1" (ألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْصٌل ِلكُّلِ الشُُّروِر." "المال أصل كل الشرور." 
6 :10 ( 

  هللا." "لم یزعم یسوع أبدًا أنھ  

  "یقول الكتاب أن العمل لعنة." 

  "تؤول كل الدیانات لنفس الھدف." 

 

 حفر أعمق

تمنحك فھًما أعمق لتفسیر  ھذه ھي محاضرات عن تفسیر الكتاب المقدس متاحة على شبكة اإلنترنت     
 الكتاب المقدس.

Dr. Walter Martin. “Biblical Hermeneutics One by Dr. Walter Martin.”  

.www.youtube.com/http:/Available at:  

Seven Minute Seminary. “Why Bible Background Matters.” 

.www.seedbed.comhttp:// :Available at 

Seven Minute Seminary. “The Role of Archaeology in Biblical Studies.” 

.www.seedbed.comhttp:// :Available at 

  

www.youtube.com
www.seedbed.com
www.seedbed.com
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 لدرس الرابع ا

 النقاط المفتاحیة 

 "خطوة "التفسیر" تسأل: "ماذا یعني النص؟ 
 :بعض التحدیات التي تجعل التفسیر صعبًا 

o .اللغة 
o .الثقافة 
o .الجغرافیا 
o .األدب 

 :بعض الفخاخ التي تقود إلى التفسیر الخاطئ 

o القراءة الخاطئة للنص. 
o تحریف النص. 
o الذاتیة. 
o النسبیة. 
o  العمیاءالثقة. 
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 خامسالالدرس 

 تفسیر ال – ثانیةالخطوة ال

 القرینة 

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   
 الثقافیة في تفسیر الكتاب المقدس. -قیمة الخلفیة التاریخیة فھم ی .1
 خطوات محددة للتحرك من الوضع األصلي للنص إلى عالم الیوم. بعتی . 2
 لكتاب المقدس.لمختلفة أدبیة عن أنواع یحدد أسئلة لیسألھا  .3
 یدرك كیف تتناسب آیة مع قرینتھا المحیطة. .4
 . یطبق ھذه الخطوات على مقطع مختار من الكتاب المقدس.5

 مقدمة

     ؟اإلنجلیزیة ”Trunk“كلمة   معنىما   ؟

إن جوابك الفوري یعتمد على خلفیتك. لو أنك تحب األشجار، لربما فكرَت أوًال في شجرة. ولو أنك     
رحلة سفاري بأفریقیا، فربما تفكر في فیل. لو أنك بریطاني وتستعد لرحلٍة طویلٍة، لربما  رجعت تًوا من 

 بالرحلة. إن المعنى یستلزم القرینة.فكرَت في الحالة التي بھا تقبل التحدي الخاص  

في تفسیر الكتاب المقدس ھو قرینة المقطع الذي تدرسھ. سنتعلم في ھذا   األكثر أھمیة ألمورواحدًا من ا   
الثقافیة، والقرینة األدبیة، والقرینة الكتابیة المحیطة بنٍص ما. بنھایة   -الدرس أن ندرس القرینة التاریخیة  

 من القرینة.  س تفسیر الكتاب المقدس في ضوء كل نوعٍ ھذا الدرس، سوف تمار

 79الثقافیة  -القرینة التاریخیة 

 ) َباِدْر أَْن تَِجيَء إِلَيَّ سَِریعًا"). یكتب بولس إلى تیموثاوس:  22-6: 4تیموثاوس    2من فضلك اقرأ 
 ع إلى طلب بولس في ضوء الخلفیة التالیة: استمِ  80" (قبل فصل الشتاء).

 سیصبح شھیدًا من أجل إیمانھ.  حاًال و داخل سجن روماني.بولس  •

 یخدم تیموثاوس في أفسس التي تبعد مئات الكیلومترات. •

، لكي  في فصل الشتاء. بالنسبة لتیموثاوس ومستحیًال  ،السفر بحًرا كان خطیًرا في فصل الخریف  •
 ة.یصل قبل الشتاء، كان علیھ أن یغادر أفسس في الحال بعد تلقیھ ھذه الرسال

 
 .  7-6، فصول 2005ـان، ڤرزوندی ،استیعاب كلمة هللا ـال ودانیال ھایز،ڤجزء كبیر من ھذه المادة مقتبس من سكوت دو 79
 .9: 4تیموثاوس  2 80
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"من فضلك ُزرني    :تضیف القرینة التاریخیة إلى تقدیرنا للعاطفة وراء طلب بولس. یقول بولس أكثر من   
ابنھ الروحي قائًال: "أرید أن أراك ثانیةً قبل أن أموت. إذا انتظرَت   إلىعندما یكون ذلك مالئًما." إنھ یتوسل 

یتضمن الخطاب نفس الرسالة حتى لو  للشتاء، سیكون السفر مستحیًال. من فضلك تعاَل قبل فوات األوان." 
 ال تعرف شیئًا عن القرینة التاریخیة، لكن القرینة تبرز لك شدة التماس وتوسل بولس. كنتَ 

  مھمتان قاعدتان للغایة؛ ألن هللا لم یُمِل الكتاب المقدس "بلغٍة عالمیٍة".  تانھم مالقرینة التاریخیة والثقافیة     
 عن الكتاب المقدس: 

 مبادئ الكتاب المقدس صحیحة  .1

 لكل شخٍص. •
 في كل مكاٍن. •
 في كل زماٍن. •

 أُعِطیت مبادئ الكتاب المقدس  .2

 ألشخاٍص معینین. •
 في مكاٍن خاٍص. •
 ٍن خاٍص.في زما •

(الشاملة)  كلما نفھم الخلفیة الثقافیة والتاریخیة للكتاب المقدس بصورة أفضل، سنفھم المبادئ العالمیة    
 للكتاب المقدس.

المستمع   إلى رسالةالالثقافیة، نقرأ الكتاب المقدس "في مدینتھم" لنفھم  -ما ندرس الخلفیة التاریخیة  عند   
"النھر"، االختالفات الثقافیة التي تفصل بین عالمنا والعالم القدیم. كلما نحفر   األصلي. حینئٍذ، ننظر إلى

  تتحدث بوضوح إلى عالمنا الیوم.أعمق داخل عالم الكتاب المقدس، تمكنَّا من سماع كلمة هللا بصورةٍ 
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  ھم في تفسیر الكتاب المقدس:مھٌم؛ ألنھا األساس لمبدأ مإن قراءة الكتاب المقدس في قرینتھ األصلیة أمٌر    
." ال   "یجب أن یتفق أي تفسیر صالح وصحیح لنٍص كتابي في یومنا ھذا مع الرسالة األصلیة لھذا النص

 یة للنص.لصرسالة األ یجب أن أجد "المعنى" الذي یُناقض ال

الثقافیة ھي أي شيء خارج النص یساعدنا على   -القرینة التاریخیة   الثقافیة؟ -ما ھي القرینة التاریخیة    
 إنھا تتضمن أسئلة مثل:  فھم النص نفسھ.

  تثنیة)؟ –بالنسبة لإلسرائیلیین (القرینة ألجل خروج في الصحراء الحیاة تشبھ ماذا كانت 
  األول (القرینة ألجل األناجیل)؟ماذا كانت ثقافة فلسطین في القرن 
 مثل ھذا اإلحباط في رسالتي غالطیة وفیلبي؟ ھود الذین سبَّبوا لبولسَمن ھم الی 

 الثقافیة:  -لقرینة التاریخیة  ا د دراسةسألھا عنن إلیك بعض األسئلة التي یمكن أن    

 كاتب؟الماذا نعرف عن 

حیث أن هللا قد تكلم من خالل كُتَّاب (مؤلفین) بشر، فإن معرفة الكُتَّاب تساعدنا على فھم كلمة هللا بصورةٍ    
 أفضل.

تذكر حیاتھ ما قبل اھتدائھ إلى المسیحیة. عندما یصف بولس "اتكالھ  علینا أن نقرأ رسائل بولس،  ن ماعند   
رین جدًا بسبب طاعتھم الشدیدة للناموس. بینما نتذكر ریائھم  وقَّ نعرف أن الفریسیین كانوا مُ  81" ، على الجسد

على الجانب اآلخر، عندما یصف بولس نفسھ    ورفضھم قبول یسوع، علینا أن نتذكر أیًضا شغفھم بالناموس.
إلى الموت. إنھ الرجل تذكر أن بولس قد اضطھد الكنیسة وسلَّم مسیحیین علینا أن ن، 82طاة أنھ "أول" الخ 

 مقابلة المسیح في الطریق إلى دمشق. سبقَ فیما  الذي جاَل بذاكرة حیاتھ 

عندما نمعن النظر في   عن امتیازات موسى في قصر فرعون.تعلم عندما نقرأ سفر الخروج، علینا أن ن    
الً ":  ) أكثر قوة25: 11حیاة القصر الفخمة، یصبح (عبرانیین  ِباألَْحَرى أَْن یُذَلَّ َمَع َشْعِب هللاِ َعلَى أَْن  ُمفَّضِ

 
 .6-4: 3فیلبي   81
 .15: 1تیموثاوس  1 82

 مدینتھم: الرسالة األصلیة للكتاب المقدس 

ثقافیة تفصل بین    -  النھر: اختالفات تاریخیة
 عالمنا والعالم القدیم 

 : المبدأ الذي یُعلَّم في النص الجسر

 مدینتنا: تطبیق المبدأ في عالمنا 
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عندما نرى الفرص التعلیمیة والثقافیة التي كان یتمتع بھا موسى، یمكن أن    ."َیكُوَن لَھُ تََمتٌُّع َوْقتِيٌّ ِباْلَخِطیَّةِ 
 نرى أن هللا كان یجھز خادمھ لكي یقود أمة عظیمة.

 ؟صليمستمع األالماذا نعرف عن 

 كاتب، ینبغي أن نتعلم بقدر المستطاع عن المستمع األصلي.البجانب تعلُّمنا عن    

  اتتكرر معظم مادة سفري أخبار األیام األول والثاني من أسفار صموئیل والملوك. لماذا؟ لقد كُتب سفر   
أخبار األیام بعد عودة إسرائیل من السبي. یوضح سفرا الملوك لماذا سمح هللا إلسرائیل أن یعاني من  

 ر أخبار األیام أن هللا ظلَّ یعتني بشعبھ.ظھِ ؛ یُ العقاب 

ُمْفتَِكٌر   ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا" وعظ إرمیا أثناء وقت خراب أورشلیم. نقرأ في سفر إرمیا وعد هللا:    
، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُْعِطَیكُْم آِخَرةً َوَرَجاًء. بُّ لم یأِت الوعد في لیلة اإلنقاذ، لكن في   83" ِبَھا َعْنكُْم، َیقُوُل الرَّ

 لیلة السبي. تتضمن خطة هللا ألجل شعبھ األحكام التي یصدرھا علیھم كي یتوبوا.

موجھة إلى المسیحیین الذین یواجھون الشكل األول للغنوسیة. یعتقد  كانت رسالة یوحنا الرسول األولى    
حقیقیًا؛ ھو ظھر  صالح؛ بینما المادة شر. إنھم یعتقدون أن یسوع لم یكن إنسانًا   أن الروح فقط الغنوسیون

اْلبَْدِء، الَِّذي َسِمْعَناهُ، الَِّذي  اَلَِّذي َكاَن ِمَن  "  اءه أن یسوع كان لھ جسد مادي.فقط كإنسان. لقد ذكَّر یوحنا قُرَّ 
 84" َرأَْیَناهُ ِبعُُیوِنَنا، الَِّذي َشاَھْدَناهُ، َولََمَستْھُ أَْیِدیَنا، ِمْن ِجَھِة َكِلَمِة اْلَحَیاِة.

 ننالوضَّح یوحنا أننا یجب أن نطیع ل  .سریةٍ  من خالل معرفةٍ  ي أتی یًضا أن الخالص أ علَّم الغنوسیون    
  بدیةً أالمعرفة التي تجلب حیاةً  85" َوِبھذَا َنْعِرُف أَنََّنا قَْد َعَرْفَناهُ: إِْن َحِفْظَنا َوَصاَیاهُ."عن هللا.    حقیقیةً  معرفةً 

 الَ ُیِحبَّ أََخاهُ َیْبَق َنْحُن َنْعلَُم أَنََّنا قَِد اْنتَقَْلَنا ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحَیاِة، ألَنََّنا ُنِحبُّ اِإلْخَوةَ. َمنْ "تتضمن المحبة.  
 86" فِي اْلَمْوِت.

 ماذا نعرف عن الخلفیة التاریخیة لسفر؟

أو المستمع، لكننا نعرف عن الخلفیة التاریخیة العامة. ال   عن الكاتب في بعض األحیان نعرف القلیل   
إنھ كان وقتًا   87" .فِي أَیَّاِم ُحْكِم اْلقَُضاةِ " نعرف َمن كتَب سفر راعوث، لكننا نعرف أن األحداث قد حدثت 

 االجتماعیة في یھوذا. یلقي ھذا ضوًءا على أمانة راعوث، وھي أرملة موآبیة. یتصف بالفوضى

في إسرائیل یلقي ضوًءا قویًا على عدم أنانیة بوعز في الزواج من راعوث   الولي (الفادي) –دور القریب     
لقد ضحَّى بوعز بحقوق ملكیتھ الخاصة في أن یقدم "ابنًا" لنُعمي.  . موتىلیقدم وریثًا شرعیًا ألبناء نُعمي ال

 88بعملھ ھذا، وجدَ بوعز مكانًا في ساللة داود.

 
 .11: 29إرمیا  83
 .1: 1یوحنا  1 84
 .3: 2یوحنا  1 85
 .14: 3یوحنا  1 86
 .1: 1راعوث  87
 .16،6: 1متى  88
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 یونان: ھمة عند تفسیر سفر  مالخلفیة التاریخیة     

 .كانت نینوى عاصمة آشور، أخطر عدو إلسرائیل 
 ــع یحذراخاللھ  نفس الوقت الذي كان یعظ   في أن عقاب هللا   نیونان في نینوى، كان عاموس وھوشـ

 على إسرائیل سوف یأتي على أیدي اآلشوریین.

هللا،    منظوررغبة یونان أن یعظ لآلشوریین مفھومة. یوضح سفر یونان عدم ،  المنظور البشريمن    
 دون تحفٍظ. جمعاء  هللا الذي یحب البشریةوجھة نظر 

 لسفر؟ ماذا نعرف عن الخلفیة الثقافیة

الثقافیة للكتاب المقدس أیًضا إلى العادات الثقافیة للعالم الكتابي. إننا نكتسب   -تنظر الخلفیة التاریخیة     
 في أمثلة یسوع عندما نقرأھا في ضوء عادات القرن األول لفلسطین:  جدیدةً  بصیرةً 

   كان َمثَل السـامري الصـالح صـدمةً للمسـتمع الیھودي. ربما لم یكُن مسـتمعو یسـوع مندھشـین عند
ــافٍر مجروح. على   ــاعدة مس ــل القادة الدینیین في مس   ، ربما قد توقعوا أن المنقذ شــخصٌ أیة حالفش

ـسامري حقیر،  ،  لدودن یـشیر یـسوع إلى عدوھم الأبدًال من    ، ما "مثلنا تماًما"  ـشخصٌ   ،یھودي عادي
 كنموذج للمحبة.

   ــل األحوال، ربما ــال، یجب أن نتذكر أن اآلباء الیھود كانوا ُموقَّرین. في أفضــ في َمثَل االبن الضــ
مع اعتذاره  یقابل األب ابنھ بتأنٍّ  وأ األحوال، ربما یطرد ابنھ. بدًال من ذلك، ألقى األب    .ویـس وفي أـس

للغایة، حتى أن بعض    الضـال. إن ھذا التصـرف مدھشٌ جانبًا كرامتھ ومنزلتھ في فرحتھ بعودة ابنھ  
ت الشــرقیة تطلق على ھذه القصــة اســم "َمثَل األب المندفع". بنفس الطریقة، ال ینتظرنا أبونا  فاالثقا

صــورة عن  الســماوي حتى نكتســب الغفران؛ بدًال من ذلك، ھو یبحث عن الخطاة المتمردین. ھذه  
 محبة أبینا الفائقة.

)  9: 6-21: 5قرن األول. كانت اآلیات في (أفسس لرسائل بولس في ضوء ظروف ثقافة ا یجب أن تُقرأ   
اء بولس. كانت وصیة بولس أن تخضع المرأة لزوجھا وصیةً عادیةً، وكانت وصیتھ أن یتبع   صدمةً لقُرَّ

قع أن یطیع  األزواج المثال الخاص بنُكران الذات للمسیح غریبةً بالنسبة للمستمعین الرومان. كان من المتو
 األطفال والدیھم، لكن وال واحد في العالم الروماني دعا اآلباء "أال یُثیروا أو یغیظوا أطفالھم".

كان یكتب إلى مدینٍة   89" ، ِسیَرتََنا َنْحُن ِھَي فِي السََّماَواتِ "  حیوا مثلماعندما دعا بولس أھل فیلبي أن ی   
نظًرا ألن المدینة قد تأسست كمستعمرة للجنود   المملكة الرومانیة.تتمتع بامتیازاٍت خاصة للمواطنین في 

الحقیقیة في السماء،   ن جنسیتھمألقد ذكَّرھم بولس المتقاعدین، قدَّر مواطنو فیلبي بصورةٍ عظیمٍة مواطنتھم.  
 الثقافیة تعطي فھًما أفضل عن أھل فیلبي. -لیست في مدینٍة أرضیٍة. إن معرفة الخلفیة التاریخیة  

  

 
 .20: 3فیلبي   89
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 القرینة األدبیة

. یخبرنا (قضاة  مسیحیةٍ  مغازلةٍ عن  سوف أعظ   یعلن: "الیوم  ا). تخیَّل أن واعظً 21- 20:  21اقرأ (قضاة     
  بینقریٍة مجاورةٍ وانتظر  على زوجة. اذھب إلى بھا المسیحي یجب أن یحصل  عن الطریقة التي)  21

. ھذا ھو النموذج  كواحملھا إلى منزل  اخطفھا، القریةمن   . عندما تأتي إحدى الفتیات الصغیرات شجیراتال
 تفسیره!   ك فيتمنى أن تشُ " أ .مغازلة الكتابي لل 

ما الخطأ في تفسیر الواعظ؟ یقول سفر القضاة أن بني بنیامین حصلوا على زوجات بھذه الطریقة. وھو     
، إن  من عشائر إسرائیل. على أیة حال  واحدةٍ  حافظوا علىلی –یقول حتى أنھم فعلوا ھذا لسبٍب شریف 

 الواعظ یتجاھل القرینة األدبیة.

  القضاة؛ السفر الذي یبرز انحدار شعب إسرائیل من خطة هللا إلى الفوضى.د ھذه القصة في نھایة سفر ترِ    
 ر ھذه القصة ماذا یحدث عندما یتمرد شعب هللا.ظھِ إظھار خطة هللا للزواج، تُ بدًال من 

تساعدنا القرینة على الفھم األفضل لرسالة   ) األدبي للمقطع.ألسلوب القرینة األدبیة آلیٍة تنظر إلى النوع (ا    
 م النوع یرشد توقعاتنا للتفسیر.فھْ إن قطعة أدبیة.  أسلوب المقطع. مصطلح "نوع" یعني 

، فإنك تتوقع أن تقرأ حقائق تفصیلیة: كم عدد حالٍ   رئاسي لو أنك تقرأ مقاًال في جریدة عن انتخابٍ    
إلخ. لو أنك   أو ھامش النصرة، كم عدد الذین أدلوا بأصواتھم لُمرشحٍ،أو  األشخاص الذین أدلوا بأصواتھم، 

تقرأ قصیدة شعر عن رئیٍس عظیم من التاریخ، لسوف تتوقع شیئًا ما مختلفًا تماًما: كلمات ُمعبِّرة تمدح  
 أوصاف جمیلة لعالمھ.إنجازاتھ العظیمة و

توقعاتك. إنك ال تشكو لو أن القصیدة ال تخبرك عن ھامش النصرة في حملة إعاة انتخاب    یحدد النوعإن    
 من القصیدة. اعً توقَّ ھذا ال یكون مُ إبراھام لینكولن؛  

أوروبي متحمًسا لحضور   متخیَّل العب كرة قد كي یشرحوا النوع. "التشبیھ بلعبةٍ "یستخدم الدراسون     
أول مباراة كرة قدم أمریكیة. في كرة القدم األمریكیة، یستطیع الالعبون أن یدفعوا منافسیھم؛ في كرة القدم  

في كرة القدم األمریكیة، یستطیع أي العب أن یمسك بالكرة، لكن   .فعل ذلك العادیة، إنھم ال یستطیعون
یع أن یركلھا؛ في كرة القدم العادیة، یستطیع أي العب أن یركل الكرة، لكن شخٌص  شخٌص واحدٌ فقط یستط

 90.كةً ربِ إذا لم نفھم القواعد، فإن اللعبة ستكون مُ   ھا.ك سفقط یمكنھ أن یم واحدٌ 

جدًا في تفسیر   مھم إن فھم نوع األدب د" مختلفة لكل نوع من األدب. یتبع الكُتَّاب "قواعبنفس الطریقة،     
یخاطبنا    قیقة الكتاب المقدس، لكنھ تشكیٌك في تفسیر الكتاب المقدس.الكتاب المقدس. ھذا لیس تشكیًكا في ح

عن رسالة (رومیة). یساعدنا فھم االختالفات على تفسیر كل سفر    مختلفةٍ  سفر الحكمة (الجامعة) بطریقةٍ 
 لرئیسیة لألدب في الكتاب المقدس.اع االكاتب. ھنا توجد مقدمة مختصرة عن األنو كما قصدَ 

 

 
 .76-75)، 1994(إم آي: بیكر،  مرشد أساسي لتفسیر الكتاب المقدس: اللعب بواسطة القواعدن، یھذا الَمثَل مأخوذ من روبرت ست 90
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 العرض

ھو یتحرك بطریقٍة منطقیٍة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب). ینتشر ھذا   العرض ھو تعلیم بطریقٍة منتظمٍة.   
ٍس ماھٍر.ایقدم حیث النوع في رسائل العھد الجدید، خاصةً رسائل بولس،   لحقیقة بطریقٍة واضحٍة لُمدّرِ

  العرض قدمت ربط مثل: لذلك، و، أو، لكن. إنھ یحتوي غالبًا على أسئلة وأجوبة. ی أدوا یستخدم العرض    
 .الحقیقة بطریقٍة منطقیةٍ 

ى من كل فالسفة  سمَ في رسالة كولوسي، یقدم بولس عرًضا عن طبیعة المسیح. یُعلِّم بولس أن المسیح أ    
 البشر. یتَّبع بولس ھذا النموذج المنطقي: 

 ).14-1:  1ھدف الرسالة (كولوسي   التحیةتتضمن   .أ

 " .َمِشیئَتِِھ، فِي كُّلِ ِحْكَمٍة َوفَْھٍم ُروِحّيٍ ْن تَْمتَِلئُوا ِمْن َمْعِرفَِة أَ " -

 ).23-15: 1المسیح (كولوسي   یادةیعطي بولس دلیًال على س  .ب 

 ھو بكر كل خلیقة. -

 فیھ ُخلق الكل. -

 ھو رأس الكنیسة. -

 المصالحة بواسطتھ. تمت -

اءه  .ج ر بولس قُرَّ د لیحضرھا إلى األمم  غرض الكتابة. أؤتُِمَن بولس على رسالة المسیح بیُذّكِ الُممجَّ
 ).5:  2-24: 1(كولوسي 

 ).23-6:  2 لوسيالمسیح (كو یادةذر بولس من التعالیم التي تنكر س یح .د

 التصوف. -

 الزھد. -

 ).4-3حیا بھا (كولوسي ن، ھذه ھي الطریقة التي یجب أن المسیح سیادةلذلك، بسبب   .ه

 الخضوع للمسیح سوف یؤثر على سلوكنا األخالقي. -

   11- 1: 3ننغمس بعد في الرذیلة (كولوسي  سوف ال.( 

  17-12: 3سوف نعیش في سالٍم وشكٍر (كولوسي.( 

 ).6: 4-18: 3الخضوع للمسیح سوف یؤثر على عالقتنا باآلخرین (كولوسي   -

ر  .و اء باھتمام بولس الشخصي بمؤمني كولوسي (كولوسي تُذّكِ  ).18-7: 4التحیات الختامیة القُرَّ
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وتأثیر ھذه الحقیقة على   ،رسالة بولس ھي عرض لعقیدة ربوبیة المسیح. إنھا تُعلِّم عن طبیعة المسیح   
 حیاتنا كمؤمنین.

 رسالةال

ینتمي أسلوب الخطاب، أو الرسالة، إلى العرض. معظم كتابات بولس ھي في شكل خطابات. توجد    
  :من األسئلة یمكن أن نسألھا عندما نقرأ رسالة كتابیة د العدی

 َمن ھو متلقي الرسالة؟ 

رسالة، كلما سنفھم الرسالة بصورةٍ أفضل. عندما   قبلكلما نعرف أكثر عن الكنیسة أو الشخص الذي است   
الرسل   لدراستنا عن طریق قراءة مراجع في سفر أعمال امن المفید أن نضع تمھیدً ندرس رسالة بولسیة،  

 تشیر إلى الكنیسة المتلقیة للرسالة. سیعطینا ھذا غالبًا فھًما أفضل للرسالة، على سبیل المثال: 

إن ھذا یلقي الضوء على تعلیمات بولس التي تشجعھم أن یفرحوا   91ُولدت كنیسة فیلبي في اضطھاٍد. -
 حتى في الظروف الصعبة.

 ومؤمن یمتلئ  رسالة أفسس (مثل باقي الرسائل البولسیة) مكتوبة إلى مؤمنین. عندما یصلي بولس أن  -
ملء هللا. ھو یصلي أن یكون    من  مزیدھو یصلي أن یستقبل أوالد هللا ال  92" ،إِلَى كُّلِ ِمْلِء هللاِ " أفسس 

یِسیَن َوِبالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَّةِ " المؤمنون   93" .قِّدِ

 بالمتلقي؟ ما عالقتھ َمن الكاتب؟ 

عن الكاتب، یكون الخطاب    كثرعندما تتلقى خطابًا بالبرید، ترید أن تعرف: "َمن كتبھ؟" كلما تعرف أ       
 بالِمثْل، عندما نعرف أكثر عن كاتب الرسالة الكتابیة، نفھم رسالتھ بصورةٍ أفضل.  أكثر تشویقًا.

الرعد"، الذي أراد أن یدعو   في رسائلھ، ركَّز الرسول یوحنا بشدة على المحبة. لقد عُرف یوحنا "بابن   
بتھ  النار من السماء لتنزل على ھؤالء َمن رفضوا یسوع. إن ھذا یعطي فھًما جدیدًا عن التحول الذي سبَّ

 القیامة ویوم الخمسین.

ھو أكَّد لھم أنھم یمكنھم أن یتَّسُموا بالجسارة في كتب بطرس رسائلھ كي یشجع المؤمنین المتألمین.     
إن تذكُّر خوف بطرس في محاكمة یسوع یلقي الضوء على التحول في حیاة ھذا   94ھجمات إبلیس.مواجھة 

 التلمیذ.
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إن معرفة العالقة ما بین الكاتب والمتلقي تفیدنا في قراءة الرسالة. فعالقة بولس الحارة مع الكنیسة في     
د الصراع بین بولس واألعضاء فیلبي تُرى من خالل رسالتھ الُمفعمة بالفرح. على الجانب اآلخر، قا

 المتمردین في كورنثوس إلى التوبیخات الشدیدة في رسالتي كورنثوس األولى والثانیة.

  لرسالة؟با تي أوحتالظروف الھي ما 

كورنثوس األولى والثانیة ردًا   القد كُتبت رسالت  التي أوحت بالعدید من رسائل بولس. إننا نعرف الظروف   
ة عن العبد الھارب  ب على المشكالت والخالفات في كورنثوس. لقد كُتبت رسالة فلیمون كمناشدة بالنیا

 أنسیمس.

غالطیة، من  رسالة في  قلیلةٍ  م الظروف المحیطة بالرسالة. أمام آیاتٍ توضح الرسالة إلى غالطیة قیمة فھْ    
ُب أَنَّكُْم تَْنتَِقلُوَن ھَكذَا َسِریعًا  "  غالطیة؟" یبدأ بولس قائًال: كنیسة   الخطأ فيالمحتمل أن تسأل: "ما  إِنِّي أَتَعَجَّ

یصبح واضًحا أن ھؤالء المؤمنین الُجدد یتخلُّون    حاًال  95" َعِن الَِّذي َدَعاكُْم ِبِنْعَمِة اْلَمِسیحِ إِلَى إِْنِجیل آَخَر! 
" ألجل رسالة "التبریر باألعمال". كلمات بولس الملیئة  ل اإلیمانالتبریر بالنعمة من خال"عن إنجیل  

باالنفعال ھي بدافع محبتھ لھؤالء المؤمنین الُجدد. رسالة التبریر باإلیمان فقط ھي الرسالة التي التزَم بھا  
 بولس في حیاتھ. لقد ُصِدم أن الغالطیین قد تخلُّوا عن الحق ألجل إنجیٍل مزیٍف.

 القصصيالسرد 

ج، خروالتكوین، والالسرد ھو قصة. جزء كبیر من الكتاب المقدس مكتوب بأسلوب السرد القصصي:     
للعھد القدیم، واألناجیل، وأعمال الرسل. توجد أسئلة یمكن أن   التاریخیة وأجزاء من سفر العدد، واألسفار

 نسألھا عندما نقرأ قصة: 

 ما ھي الحبكة؟ 

تھ المنطقیة. عند قریجب أن  رسائل بولس،  قراءةعند     نبحث عن شكل  یجب أن  قصة،  اءةنبحث عن ُحجَّ
على سبیل المثال، یتتبَّع إنجیل لوقا خدمة یسوع في الجلیل؛ حینئٍذ ھو ینظر إلى رحلة یسوع إلى    الحبكة.

ًزا على موت وقیامة یسوع في أورشلیم.یأورشلیم، و  في سفر    ركز على تعلیمھ عن التلمذة؛ یختتم لوقا ُمرّكِ
یُوَعظ باإلنجیل   أعمال الرسل، یبرز لوقا الخدمة النامیة للكنیسة. مرةً أخرى، ھو یتتبَّع "حبكة" جغرافیة.

كل الیھودیة والسامرة؛ في النھایة، یذھب اإلنجیل إلى أقصى األرض   إلىفي أورشلیم؛ حینئٍذ یُؤَخذ اإلنجیل 
 من خالل خدمة بولس في روما.

 َمن ھم الشخصیات؟ 

ت الموجودة في قصص الكتاب المقدس نقاط قوة لنطورھا ونقاط ضعف  الشخصیا خالل من إننا نرى    
و"ما الذي أحدَث الفرق بین فشل شاول   نسأل أسئلة مثل: "ما الذي جعل نحمیا قائدًا مؤثًرا؟"إننا  لنتجنبھا. 

 عن الناس. صورةً   كتسبونجاح داود؟" ونقارن العظات التبشیریة لبطرس وبولس. في السرد القصصي، ن
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 ھل األسلوب القصصي معیاري أم وصفي؟ 

في قراءة القصص، یجب أن نسأل إذا ما تكون األفعال معیاریة أم وصفیة. أسلوب السرد القصص ھو     
على النقیض، یصف أسلوب السرد القصصي   "، یقدم نموذًجا لما یتوقعھ هللا من الناس."معیاري 

 "الوصفي" مجرد موقف؛ إنھ ال یقدم نموذًجا لالتِّباع.

لقد فشل الواعظ الخیالي، الذي تحدَّثُت عنھ في بدایة ھذا الجزء، أن یسأل: "ھل یأمر القضاة بھذا العمل     
 .(لالتِّباع) ) أفعال إسرائیل؛ إنھ لیس أمًرا للسلوك21أم أنھم یصفونھ؟" یصف (قضاة 

: "ھل ھذا نموذج لكي نتَّبعھ؟" أم "ھل ھو مجرد وصف؟" في الكثیر من  عند قراءة قصة، یجب أن نسأل   
) یوصینا أن نخطف زوجة!  على العموم، كثیر  21األحوال یكون الجواب سھًال؛ وال واحد یعتقد أن (قضاة 

الحاالت ھي أقل وضوًحا، خاصةً سفر أعمال الرسل الذي یكون صعبًا. ھل یجب على كل كنیسة أن  من 
المعجزات التي میَّزت الكنیسة األولى؟ ھل سوف یتكلم كل المؤمنین الممتلئین بالروح القدس بألسنٍة؟   شھدت

 الروح القدس أي شخص یكذب على راعي الكنیسة؟  میتھل سوف یُ 

على ھذا  ال نجیب بشكٍل صحیحٍ كنا ا كان المقطع الكتابي معیاري أم وصفي؟ إذا كیف نقرر إذا م   
 صحیحٍة  ال نجیب بصورةٍ كنا سوف نخطئ قراءة القصص مثل القضاة وسفر أعمال الرسل. إذا فالسؤال، 

بشكل كبیر؛ إننا سوف نقتطف ونختار بناًء   على ھذا السؤال، فستصبح قراءتنا للقصص غیر موضوعیةٍ 
أو   واضح  تذكَّر ھذا المبدأ: إذا كان المقطع الكتابي معیاریًا، فیمكن أن نتوقع تعلیم   على اختالفاتنا الشخصیة.

 نماذج متكررة في مقاطعٍ أخرى.

ة. ھذا ھو  على سبیل المثال، یوضح سفر أعمال الرسل أن المسیحیین األوائل كانوا متحمسین للكراز   
) أن نصنع تالمیذ. یوضح سفر األعمال حركة الروح القدس في الكنیسة.  20-19: 28معیار؛ یوصینا (متى 

لو  96إننا نعلم أن ھذا جزء عادي من حیاة الكنیسة؛ ألن یسوع قد وعدَ أن الروح القدس سیقوي خدمة تابعیھ.
عیش طبقًا للنموذج الموجود في سفر األعمال.  أننا نفشل في إظھار قوة الروح القدس في خدمتنا، فنحن ال ن 

 ھذه األمثلة ھي معیاریة للكنیسة.

نھ كان لدى المسیحیین كل شيٍء مشترًكا، كما إنھم عبدوا هللا في إ یخبرنا أیًضا سفر أعمال الرسل    
یة،  ى بھا في الكتاب المقدس؟ ال. كانت ھذه الممارسة تطوعھذه الممارسات ُموصَ ھم الخاصة. ھل  منازل 

وحِ اْلقُُدِس َوتَْختَلَِس ِمْن    فَقَاَل بُْطُرُس: َیا"لیست مطلوبة:   َحَناِنیَّا، ِلَماذَا َمألَ الشَّْیَطاُن قَْلَبَك ِلتَْكِذَب َعلَى الرُّ
ا بِیَع، أَلَْم َیكُْن فِي سُْلَطاِنَك؟ثََمِن اْلَحْقِل؟    97" أَلَْیَس َوھَُو َباق َكاَن َیْبقَى لََك؟ َولَمَّ

حنانیا، الذي لم یكن مطلوبًا منھ أن یعطیھ للكنیسة. على وجھ الشبھ، ال   یخص  كان المال تبعًا لبطرس،   
یوصینا الكتاب المقدس أن نعبد هللا في منازٍل خاصة. لقد أدى اضطھاد الكنیسة إلى حیاتھم المشتركة  

المنزل أكثر  في عبادة ال والعبادة المنزلیة. بنفس الطریقة، یجد المسیحیون في بعض األجزاء من العالم أن 
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لھذا السبب   أمانًا من التجمع في مبنى عام. إن ھذا یعتمد على الظروف الشخصیة، ولیس وصیة عامة.
یمكننا أن نستنتج أن العبادة في منازٍل خاصة واالشتراك في ملكیة األشیاء كان وصفًا، ولیس معیاًرا. 

 ممارسات لكل األزمنة.یصف سفر األعمال زمنًا خاًصا في الكنیسة؛ إنھ ال یوصي بھذه ال 

 ھل تكون موھبة األلسنة معیاریة أم وصفیة في سفر األعمال؟  ؟

یصف سفر أعمال الرسل موھبة األلسنة في یوم الخمسین. وال مكان في الكتاب المقدس یأمرنا أن نتكلم     
عامة    صفةٍ بألسنة. یصف األصحاح الثاني من سفر األعمال معجزةً، التي بواسطتھا أكَّد الروح القدس ب 

 رسالة الكنیسة المسیحیة الحدیثة الوالدة.

 ما المبادئ التي نتعلمھا في القصة؟ 

إنھا توضح كیف یعمل هللا في التاریخ   98."ِإلْنذَاِرَنا" طبقًا لبولس، أُعِطیت قصص الكتاب المقدس    
 القصة.اء أن نستخرج مبادئ من رَّ وما یرضیھ أو یغضبھ. یجب علینا كقُ  البشري

بدًال من   99نادًرا ما تقول القصة: "تذمر بنو إسرائیل على هللا وعوقبوا. یجب علیك أال تتذمر على هللا."    
ذلك، عِلمنا من كلمة هللا أن إسرائیل تذمر على هللا؛ إننا نرى نتائج خطیتھم، متوقعین أن نرى المبدأ 

التعلیمي. بدًال من أوامر أو وصایا مباشرة، تعطي القصص أمثلة إیجابیة التِّباعھا، وأمثلة سلبیة لتجنُّبھا.  
 في سفر القضاة أن عدم الطاعة یأتي بالفوضى. نرىتأتي بالنصرة؛ كما  نرى في سفر یشوع أن طاعة هللا  

 َمثَلال

 100الوسائل المفضلة لدى یسوع لكي یُعلِّم بھا. إحدىإنھ كان  الَمثَل ھو قصة تُعلِّم درًسا روحیًا أو أخالقیًا.   
من خالل األمثال، علَّم یسوع عن الصالة (الفریسي والعشار في الھیكل)، ومحبة جیراننا (السامري 

 )، ورحمة هللا للخطاة (االبن الضال).13الصالح)، وطبیعة ملكوت هللا (أمثلة متى 

ت آذان  طبیعة القصة قد فتحإن . مباشرة  لقد منحت األمثلة یسوع الفرصة أن یوبخ مستمعیھ دون مواجھةٍ    
  يء: "ھو یتكلم عني!" عمل ناثان النبي نفس الش كالمھمستمعي یسوع لكلماتھ حتى أنھم ُصدموا فجأةً ب 

ُجُل!" لم یتضح المثل حتى قال ناثان:  101فقیر.  عن نعجة رجلٍ لٍ ثَ عندما أخبر داود بمَ  حینئٍذ   " أَْنَت ھَُو الرَّ
 أدرك داود أن القصة كانت عنھ.

 َمثٍَل ما، نسأل: ل  الرئیسي موضوعال لكي نجد    

  َوحى بالَمثَل؟أي سؤال أو موقف قد أ 

 ربما نكون قد فقدنا موضوع الَمثَل.لعن السؤال الذي كان یطرحھ یسوع، ب تفسیرنا  إذا لم یُجِ    
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شھیًرا عن َمثَل السامري الصالح. طبقًا لتفسیر    ا سبیل المثال، أعطى أوغسطینوس تفسیرً  ىعل   
  )فندقأوغسطینوس، یسوع (السامري) أنقذ آدم (اإلنسان) من الشیطان (اللصوص) وأخذه إلى الكنیسة (ال

الخطیة    لربطلھذه الحیاة والحیاة القادمة)  وعدال( ) دینارینفندق ألجل األمان. دفع یسوع لبولس (صاحب ال
َمْن ھَُو  "ى بَمثَل یسوع: وحَ ، إن تفسیر أوغسطینوس یتجاھل السؤال الذي أَ أیة حال على   ).الجروح(

 102وموضع مسئولیتي."  –في طریقي ھو قریبي  محتاجٌ   ل یسوع یجیب: "شخصٌ ثَ مَ  "قَِریبِي؟

َر "لقد ردَّ َمثَل االبن الضال على موقٍف معین.      َوَكاَن َجِمیُع اْلعَشَّاِریَن َواْلُخَطاِة یَْدُنوَن ِمْنھُ ِلیَْسَمعُوهُ. فَتَذَمَّ
یِسیُّوَن َواْلَكتَبَةُ قَاِئِلیَن:  103" :«ھذَا َیْقَبُل ُخَطاةً َوَیأْكُُل َمعَُھْم!» فََكلََّمُھْم ِبھذَا اْلَمثَلِ   اْلفَّرِ

 راعٍ أضاَع خروفًا. انظر إلى فرحھ عندما استُِردَّ الخروف!  -

 أضاعت درھًما. انظر إلى فرحھا عندما استُِردَّ الدرھم!  امرأةٌ  -

 ابنھ. انظر إلى فرحھ عندما استُِردَّ االبن!  ضلَّ   أبٌ  -

ح یسوع: "ال یجب أن تُصدَم إني آكل مع الخطاة. انظر     فرح السماء عندما خاطئ واحد إلى لذا یُلّمِ
 یتوب!" 

 ما الموضوع (الموضوعات) الرئیسیة للَمثَل؟ 

ن موضوًعا رئیسیًا واحدًا لكل     یتعلق ھذا بالسؤال األول. یقترح أغلب معلمي الیوم أن الَمثَل سیتضمَّ
وحى بالَمثَل. ربما  شخصیة في القصة. إن الدرس الرئیسي للَمثَل سیرتبط مباشرةً بالسؤال أو الموقف الذي أَ 

نة في القصة.  تأتي دروس أخرى من الشخصیات الُمتضمَّ

فرح السماء   أن الدرس الرئیسي للقصة ھو صة االبن الضال مالمح ثالثة أشخاص. لقد رأینا فعًال تحدد ق    
من   أن نتعلم نا ذا یمكن بخاطٍئ واحٍد یتوب. إن ھذا یجیب على الموقف الذي أوحى بقصة یسوع. ما

 الشخصیات الثالث؟ 

 الدرس الشخصیة 

 هللا سیجدون غفرانًا ُمعَد�ا.الخطاة الذین یتوبون راجعین إلى   االبن الضال 

 أكثر من مجرد رغبة لیغفر، إن أبانا السماوي یفرح بالغفران. األب الُمِحب 

 من الممكن أن نطیع القوانین دون امتالك قلب االبن الحقیقي. األخ األكبر
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 ما التفاصیل الثقافیة الھامة للَمثَل؟ 

ا جعلھم مصدومین: أٌب  . ھذا مرف علیھ في ثقافتھاما ھو متعفي أغلب األوقات ذھبت أمثلة یسوع عكس     
ما نفھم  ل ، لكنھ قوي. كتھزم قاٍض غیر عادلٍ  ؛ امرأةٌ بال قوةٍ ابنًا متمردًا؛ سامرٌي بطلٌ  تضن حیركض لكي ی 

 الثقافي المحیط بالَمثَل فھًما أفضل، نرى الرسالة بوضوح. طاراإل

كما الحظنا سابقًا في ھذا الدرس أن آباء الیھود لم یركضوا؛ إن ھذا یُنبِّر على محبة األب في َمثَل یسوع.     
ھ المحبة  لم یُعتبَر "السامري الصالح" أبدًا أنھ صالح من قِبَل المستمع الیھودي؛ إن ھذا یُنبِّر على ما تعنی 

إلى األرملة فقط نظًرا إللحاحھا؛ إن ھذا یتنافى مع أبینا السماوي الذي  الحقیقیة لقریبك. قاٍض ظالم استمعَ 
 104ن یعمل بالنیابة عن أوالده.أ یبتھج 

 ِشعرال

 أیوب، ومزامیر، وأمثال، وجامعة، ونشید األنشاد، ومراثي إرمیا، وبعض األسفار النبویة تتضمن شعًرا.   

ة المنطقیة. إننا نستمع في الشعر إلى قلب الشاعر ونكون حساسین      ال یعتمد الشعر على الحبكة أو الُحجَّ
ر اإلنجلیزي، ال یُبنى الشعر العبري  على خالف الشع إلى العواطف التي عبَّر عنھا الشاعر في القصیدة.

 م خصائص الشعر العبري ربما یساعدك على تذوق جمالھ تذوقًا أفضل.فھْ إن على القافیة. 

 خصائص الشعر العبري: 

 :التوازي 

كلمات مختلفة للتعبیر عن   شطرانستخدم  ، ییُبنى الشعر العبري في الغالب على التوازي. في التوازي   
 قلیًال. توجد ثالثة أنواع من التوازي: نفس الفكرة. یقول الشاعر العبري شیئًا ما، ثم یكرره بكلماٍت مختلفةٍ 

o :یعزز الشطر الثاني الشطر األول. التوازي المترادف 

ْفنِي.طُ أ)   ُرقََك َیا َربُّ َعّرِ

 105سُُبلََك َعلِّْمنِي.   

 ، َسِبیِل اْلبِّرِ َحَیاةٌ فِي ب)  

 106َوفِي َطِریِق َمْسِلِكِھ الَ َمْوَت.     

o  :الـشطر الثاني. یـُستخدم ھذا الـشكل في األمثال    معیتناقض الـشطر األول   التوازي المتناقض
 لیناقض طرق الحكمة والجھل.

 
 .8-1: 18لوقا  104
 .4: 25مزمور  105
 .28: 12أمثال  106
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 اَالْبُن اْلَحِكیُم یَسُرُّ أََباهُ، أ) 

ِھ.َواالْبُن اْلَجاِھُل ُحْزُن       107أُّمِ

یِق ِلْلبََرَكِة،  ب) ّدِ  ِذْكُر الّصِ

 108َواْسُم األَْشَراِر َیْنَخُر.     

o یضیف الشطر الثاني إلى فكر الشطر األول. :تركیبيالتوازي ال 

بُّ َراِعيَّ أ)   الرَّ

 109فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيٌء.   

 فَْوَق كُّلِ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك،   ب)

 110ِمْنھُ َمَخاِرَج اْلَحَیاِة.ألَنَّ      

تفسیر التوازي، اسأل ماذا یضیف الشطر الثاني إلى الشطر األول.ھل یعززه ویقویھ؟ ھل یضیف   عند   
 معلومة جدیدة إلیھ؟ أم ھل یتناقض معھ؟ 

 المجاز: 

  مجازتضمن الیخاصةً في الِشعر.   اھمً م كون ی، فإنھ المجاز  أسلوب بینما تحتوي كل األسفار الكتابیة على   
 تي: الموجود في الشعر العبري اآل 

o بُّ َراِعيَّ " ما. ةٍ تقارن شیئْین متشابھْین بطریق :االستعارة  111."الرَّ
o :ُم فِي كُّلِ لَْیلٍَة َسِریِري بُِدُموِعي."دة للتركیز على نقطٍة ما. تعمَّ تُستخدم مبالغة مُ  المبالغة  112"أَُعّوِ
o :ْلِحْكَمةُ تَُناِدي فِي اْلَخاِرجِ. فِي اَ "یعطي خصـــائص بشـــریة إلى شـــيء غیر بشـــري.    التشـــخیص

 113"الشََّواِرعِ تُْعِطي َصْوتََھا.
o :114"َعْیَناهُ تَْنظَُراِن. أَْجفَانُھُ تَْمتَِحُن َبنِي آَدَم."یصف هللا مستخدًما خصائص بشریة. هللا  التجسیم 

 
 .1: 10أمثال  107
 .7: 10أمثال  108
 .1: 23مزمور  109
 .23: 4أمثال  110
 .1: 23مزمور  111
 .6: 6مزمور  112
 .20: 1أمثال  113
 .4: 11أمثال  114



76 
 

ما الذي یضیفھ المجاز إلى معنى النثر. على سبیل المثال، "الرب  عند تفسیر صیغة مجازیة، اسأل    
" ھي أ كثیًرا من "الرب یھتم بي." إنھا تتحدث عن عنایتھ، لكنھا كذلك تتحدث عن محبتھ،    قوىراعيَّ

 عدائنا، وتأدیبھ عندما نحید عنھ.من أ وقیادتھ، وحمایتھ

 أدب الحكمة

النوع المعروف بأدب   یعقوبرسالة  وجامعة، وأجزاء من المزامیر، وتمثل أسفار أیوب، وأمثال،    
یمكن أن یتخذ التعلیم شكل   أصغر كیف تعمل الحیاة.  قارئًا حكیمٌ  م مدرسٌ الحكمة. في ھذا األسلوب، یُعلِّ 

 أقوال قصیرة كما في سفر األمثال، أو شكل حوارات طویلة كما في سفر أیوب.

ُمِحبُّ اْلفََرحِ إِْنَساٌن "للوھلة األولى یكون الَمثَل سھًال في تفسیره؛ إنھ یعلن رسالتھ باختصاٍر ووضوحٍ:    
 115" ُمْعِوٌز. ُمِحبُّ اْلَخْمِر َوالدُّْھِن الَ یَْستَْغنِي.

عن الحیاة، لكنھ ال    عامةٍ   الَمثَل بمالحظةٍ  تحٍد خاص. یقرُّ   ضعنا أمامعلى أیة حال، إن ھذا األسلوب ی    
ھذه   أكثر من العمل سینحنون أمام الفقر.  یطبقھا على كل موقٍف. كقاعدة عامة، ھؤالء الذین یحبون الفرح

القاعدة العامة حقیقیة، لكن یوجد الكثیر من االستثناءات. لقد ورث بعض األثریاء ثروتھم دون عمٍل. ھم  
فقراء. إن   ن یعمل أناس آخرون باجتھاٍد ویبقو  .لخمر ویلعبون القمار، لكنھم أغنیاءٌ قضوا أیامھم یشربون ا

 الَمثَل یُعلِّم مبدأ عاًما، ولیس قاعدة عامة.

یأتي  تي طاعة هللا بالبركات كما  یُرى مثل ھذا التناقض في سفر أیوب. األصدقاء صادقون؛ كمبدأ عام، تأ    
 ، یُظِھر أیوب استثناًء لھذه القاعدة العامة. یعاني أیوب ألنھ بار.یة حالأعلى  عصیانھ بالُحكم والقضاء.

 یجب أن نسأل ھذه األسئلة عند تفسیر سفر حكمة:    

  ُمھ الكتاب المقدس؟علِّ ما المبدأ العام الذي ی 

المقتبس عالیھ، المبدأ ھو قیمة العمل الجاد واالنضباط. تلخص معظم األمثال مبدأ   )17: 21(أمثال  في   
 .واحدةٍ  یمكن تطویره في فقرةٍ 

 استثناءات ھذا المبدأ؟ ھي ما 

) یمكن أن نرى استثناءات في الحیاة الیومیة. إن ھذا ال ینكر المبدأ؛ ھو یوضح أن  7: 21في حالة (أمثال    
  الشخص الحكیم یجب أن یكون حساًسا لكٍل من المبدأ واالستثناءات.

 
 .17: 21أمثال  115
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 ما الشخصیات الكتابیة التي تمثل ھذا المبدأ؟ 

تَأْتِي "األمثال:  سفر قول ی،  فمثًال ثل مبدأ الَمثَل. عند تفسیر َمثَل، من المفید أن نجد شخصیة كتابیة تم    
متواضع بخطیتھ  إن كبریاء شاول واعتراف داود ال 116" اْلِكْبِرَیاُء فََیأْتِي اْلَھَواُن، َوَمَع اْلُمتََواِضِعیَن ِحْكَمةٌ.

 یوضحان كیف یبدو ھذا الَمثَل "في الحیاة الحقیقیة".

 األدب النبوي

لكي تفسر األدب النبوي بفاعلیة، اسأل األسئلة   أحد أصعب أنواع األدب في التفسیر ھو األدب النبوي.   
 التالیة: 

 ماذا قال النبي إلى عالمھ؟ 

على عكس الرأي المألوف، األدب النبوي لیس فقط عن تنبؤات المستقبل. لقد تحدث النبي أوًال إلى عالمھ     
إلى شعٍب كان یتمتع بالرخاء، حیث   .الخاص. على سبیل المثال، كتَب عاموس إلى أمة إسرائیل المرتدة

رسالة دینونة. ال بد إلسرائیل أن   عاموس أعلنَ  ،با ق عاعتقدوا أنھم استطاعوا أن یتجاھلوا ناموس هللا دون 
 117تُعاقَب ألنھا تخلَّت عن العدل والبر.

 ماذا كان رد الشعب على رسالتھ؟ 

تمثَّل رد إسرائیل على رسالة عاموس من خالل أمصیا، الكاھن األعلى. ھو أمَر عاموس أن یعود إلى     
 118في المملكة الشمالیة. ذلكیھوذا وأال یعظ أكثر من  

 أي مبدأ من رسالة النبي یخاطب عالمنا الیوم؟ 

یطلب العدل والبر من شعبھ الیوم. ال  ، فإن هللا اقدیمً ر مقاییس هللا لشعبھ في إسرائیل حیث كان العدل والب   
تصنع ھذه األسئلة نقطة التحول من عالم   119یمكن أن نعبد في بیت هللا بینما نتجاھل دعوتھ ألجل حیاة البر.

 النظر إلى عالم النبي، نضمن أن تفسیرنا لیومنا ھذا متجذر في الرسالة األصلیة. من خالل النبي إلى عالمنا.

 الكتابیةالقرینة 

. في ھذه الخطوة، نسأل: "كیف تتوافق ھذه  (السیاق) اعتباٌر آخر للتفسیر الكتابي ھو القرینة المحیطة   
 اآلیة، أو الفقرة، أو األصحاح، أو السفر مع باقي الكتاب المقدس؟" 

ماذا  ." ھو جید  7: "نعم تقولتحتوي على جملة واحدة   ممزقة من خطاٍب ورق  صاصةتخیَّل أنك تجد ق    
 تعني ھذه الجملة؟ 

 
 .2: 11أمثال  116
 .7: 5عاموس  117
 .13-10: 7عاموس  118
 .24-22: 5عاموس  119
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o   ــاعة ــخٍص ما. ھو یؤكد أن الســ ــاءً (  7ربـما كان للـكاتب موعدٌ مع شــ ھو موعد جید    )مســ
 للمقابلة.

o   ــخاص یجب ــائلةً: "كم عدد األشـ ــلت زوجة الكاتب متسـ ــاء لیلة  أربما أرسـ ن أدعوھم لعشـ
 (أشخاص) ھو جید." 7" ھو یجیب: "الجمعة؟

o مانیة دوالرات. شـــخٌص ما ســـأل: "ھل تتكرم بتخفیض  كتابًا لبیعھ مقابل ث  ربما قدَّم الكاتب
 (دوالر) ھو جید." 7السعر إلى سبعة دوالرات؟" یجیب الكاتب: "نعم، 

م جملة بمفردھا فقط بعدما نعرف القرینة. إننا نقرأ جملة في سیاق مقطع كامل. إننا نقرأ فقرة في  فھْ  نایمكن    
 طابات بین شخصین.خ على نطاق أوسع، ربما نقرأ الخطاب في سیاق سلسلة  سیاق خطاب كامل.

یعمل الكتاب المقدس بنفس الطریقة. یجب أن تُقرأ اآلیات المنفردة في قرینة (سیاق) اآلیات المحیطة،     
 إلى الكتاب المقدس كلھ. للخارجواألصحاح، والسفر. تتحرك القرینة من المقطع الحالي 

) وعدًا  3:  1منفردة بطریقٍة صحیحة، یجب أن ننظر إلى القرینة المحیطة. یعطي (مزمور كي نفھم آیة    
كُلُّ َما  وَ "شجرة مغروسة عند مجاري المیاه تحمل ثمًرا.  ك یكون إنھ   لشخص المبتھج بناموس هللا.لرائعًا 

 أمین.یزعم البعض أن ھذا وعدٌ بالرخاء المادي لكل مؤمٍن   ."َیْصَنعُھُ َیْنَجحُ 

على أیة حال، عندما تقرأ بقیة المزمور األول، إن التركیز لیس على بركٍة مادیٍة، لكن على الثمار    
ا  "الروحیة ألولئك الذین یسلكون بناموس الرب. ینتھي المزمور بھذا الوعد: هللا  َیْعلَُم َطِریَق األَْبَراِر، أَمَّ

واآلخر یقود   ،قْین؛ أحدھما معروف (ملحوظ وُموافق علیھ)التناقض ما بین طری " َطِریُق األَْشَراِر فَتَْھِلُك.
 إلى الھالك.

في لشخص مؤمن رسالة مؤكدة. ال یوجد رخاء ال ذهھ   ،باقي المزامیر والكتاب المقدس ككل  بمتابعة   
 ممتلكات مادیة، لكن في موافقة ورضى هللا. ھذا ھو الرخاء الحقیقي.

 لتقرأ مقطع في قرینة، اتبع ثالث خطوات:    

o د تقسیم السفر إلى فقرات. ما القرینة ال  لآلیة التي تقرأھا؟ ةقریبحدِّ
o  ْم رسالة الجزء كلھ.لّخص الفكرة األساسیة للفقرة في جملٍة أو اثنتْین. سیساعدك ھذا على فھ 
o  رسالة السفر؟"اقرأ السفر كلھ، واسأل: "كیف تتوافق الفقرة موضع الدراسة مع 
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ُموا  ") إلى الخضوع الكامل �. 2- 1: 12تدعونا (رومیة     فَأَْطلُُب إِلَْیكُْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَّدِ
اْلعَْقِلیَّةَ. َوالَ تَُشاِكلُوا ھذَا الدَّْھَر، َبْل تَغَیَُّروا َعْن  أَْجَساَدكُْم ذَِبیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَكُُم  

اِلَحةُ اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ.  " َشْكِلكُْم ِبتَْجِدیِد أَذَْھاِنكُْم، ِلتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِراَدةُ هللاِ: الصَّ

في الحیاة الیومیة للمؤمن.  ضوع الخھذا   یظَھر) الذي یوضح كیف  15-12إن ھذا یبدأ جزًءا (رومیة    
نا  صالحْ ن كیف تَ بیِّ دي یُ ائ) أحد عشر أصحاًحا من تعلیٍم عق15-12، تتبع (رومیة قریبةانتقاًال من القرینة ال

 مع هللا.

  طبیق العملي إلیماننا المسیحي.بالت كل واحدة من رسائل بولس اھتمامھ  توضح  وراء قرینة رومیة،     
من طاعة وخضوع هللا. على سبیل   ) مع رسالة الكتاب المقدس ككلٍ 2-1: 12أخیًرا، تتوافق (رومیة 

) لغة التضحیة في سفر الالویین. كلما نفھم القرینة الكتابیة األوسع  2-1: 12المثال، تعكس لغة (رومیة  
 بشكٍل أفضل، كلما تصبح كلمات بولس أكثر قوة.

 دورك: ؟

 القریبة. ناقش كیف تؤثر القرینة على فھمك لآلیة. ا ت التالیة، حینئٍذ اقرأ قرینتھ من اآلیا  آیةاقرأ كل  

o  ؟. ماذا تعني)20: 18اقرأ (متى 
o    ؟20: 18ؤثر على (متى ت ي) ھل ھ20-15 :18اآلن اقرأ (متى( 
o  بماذا تِعد؟28: 8اقرأ (رومیة .( 
o     ؟28: 8). ما "الخیر" الموعود بھ في (رومیة 30-28: 8اآلن اقرأ (رومیة( 
o  َمن یكون مدعًوا؟20: 3اقرأ (رؤیا .( 
o     ھة؟وجَّ ). لَمن تكون ھذه الدعوة مُ 21-14: 3اآلن اقرأ (رؤیا 
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 دراسة القرینة  عندخاتمة: مخاطر 

 الخطر األولیجب أن ندرس بعض المخاطر عند دراسة قرینة الكتاب المقدس.   ،لكي نختم ھذا الدرس   
 ھو معلومات غیر دقیقة.

إحدى البوابات داخل أورشلیم في زمن   إن). قال 24-23: 19بخصوص (متى  ًضاا راعتأعطى طالب    
ل مَ جَ ال مولةإزالة ح ھ كان یجب لدرجة أن  ؛یسوع كانت تسمى "ثقب إبرة". وكانت ھذه البوابة منخفضة جدًا 

 .ھذه البوابة  من خالل بالغةٍ   بصعوبةٍ  لھ الدخول حتى یتسنَّى

 كانت توجد مشكلتان في تقدیم ھذا الطالب:    

ال یوجد دلیل تاریخي لھذه البوابة في زمن یسوع. كان "ثقب اإلبرة" في زمن یسوع لھ نفس معنى   )1
 الیوم، وھو ثقب إبرة خیاطة.

عن النص. لقد افترض    معلوماتھ عن الخلفیة خاطئة، فإن الطالب أتي باستنتاجٍ مزیفٍ نظًرا ألن   )2
إلى   مرأننا یجب أن نتخلص من كل شيٍء زائٍد في حیاتنا حتى یمكننا أن ن تقدیمھ ضمنیًا معنى 

 ملكوت السماوات.

؛ ھو كان یُعلِّم إنھ  یة حال، لم یكن یسوع یُعلِّم أنھ "صعب جدًا" للغني والقوي دخول ملكوت هللاأ على    
   لقد ذُِھل التالمیذ جدًا حتى إنھم ردُّوا: "حینئٍذ َمن یمكن أن یخلُص؟" ! مستحیلٌ 

، فبإمكانك أن تمر بصعوبة." ھو  اجتھاٍد وجدیٍة كافیةٍ ، لكنك إذا حاولت ب لم یُِجب یسوع: "إنھ صعبٌ    
لكن كل شيء مستطاع لدى هللا." في  السار لإلنجیل: "ھذا األمر مستحیل على اإلنسان،  خبرالأجاب ب 

 أن تضللك. لمعلومٍة غیر دقیقةٍ ال تسمح  ،راسة القرینة د

ھو السماح أن تصبح دراسة القرینة أكثر أھمیة من رسالة النص. لقد ذكَّر بولس مؤمني   ي ثانال الخطر    
من الممكن أن نصبح منبھرین   120"َیْنفُُخ، َولِكنَّ اْلَمَحبَّةَ تَْبنِي."  ِعلمكورنثوس أن النوع الخاطئ من ال 

 لدرجة أن ننسى رسالة النص موضع الدراسة. ؛بتفاصیل القرینة 

یمكن أن نتعلم كل شيٍء عن ثقافة السامري وننسى الھدف من َمثَل السامري الصالح: "اذھب، واعمل     
في الدراسة لھدف   " في ھذه الحالة ستكون معرفتنا بال فائدة. ادرس لتفھم رسالة النص؛ ال تدفن نفسك.مثلھ

 معرفتك العظیمة! م بطریقة أكثر فعالیة، ال تفتخر بالدراسة. ادرس لتِعظ وتُعلِّ 

  

 
التھ لیقدم تعلیًما 1: 8كورنثوس    1 120 ـصالًحا لكنائس حدیثة العھد. على أیة حال، "الِعلم" المنتفخ للكورنثیین  . بولس لیس ـضد الِعلم؛ ھو كتَب رـس

  قاد للتدمیر، ال للتنویر.
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 واجب الدرس 

من الكتاب المقدس؛ لتدرسھ من خالل ھذا المقرر الدراسي.    قمَت باختیار مقطعلقد في الدرس األول،    
ز صفحة من المالحظات  -ادرس القرینة التاریخیة   الثقافیة، واألدبیة، والكتابیة لھذا النص الذي اخترتھ. جّھِ

 تجیب فیھا على كثیٍر من األسئلة بقدر اإلمكان من خالل مناقشة ھذا الدرس.

 اسأل:   

  ب؟تالكا ھوَمن 
  َ؟متى كتب 
 ماذا كانت خلفیتھ؟ 
 َمن كان جمھوره؟ 
 ما ھي مشكالتھم؟ 
 ماذا كانت الظروف المحیطة بالمقطع؟ 
 یة التي وقعت في نفس زمن ھذا السفر؟ما األحداث التاریخ 
 ما العوامل الثقافیة التي تساعد في شرح السفر؟ 
  لسفر؟ل األدبينوع األسلوب ما 

نة في ھذا الدرس.األدبي بعد تحدید نوع األسلوب     قرأ األصحاح المحیط  ا ، اسأل األسئلة المقترحة الُمتضمَّ
 لكي تحدد القرینة الكتابیة للمقطع.
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 خامسالدرس ال

 النقاط المفتاحیة 

 .یتطلب منا التفسیر الصحیح أن ندرس القرینة ألي مقطع كتابي 
  الثقافي للكتاب المقدس. إنھا تسأل: طاراإلالثقافیة  -القرینة التاریخة تدرس 

o  كاتب؟الماذا نعرف عن 
o ماذا نعرف عن المستمع األصلي؟ 
o التاریخي للسفر؟ طارماذا نعرف عن اإل 
o الثقافي للسفر؟ إلطارماذا نعرف عن ا 

 ھمة للكتاب م ألدبیة البعض األنواع ا. درس القرینة األدبیة النوع (األسلوب) األدبي لمقطعٍ ت  
 المقدس: 

o  .العرض: التعلیم المنتظم 
o  اسأل: ،. عند دراسة رسالةالتي استخدمھا بولسالرسالة: أكثر األنواع 

 َمن المتلقي؟ 
 َمن الكاتب؟ ما عالقتھ بالمتلقي؟ 
  بالرسالة؟ ھي الظروف التي أوحتما 

o عند قراءة قصة، اسأل:السرد القصصي: قصة . 

  الحبكة؟ما ھي 
 َمن ھم الشخصیات؟ 
 ھل القصة معیاریة أم وصفیة؟ 
  القصة؟ منما المبادئ التي نتعلمھا 

o قصة تُعلِّم درًسا روحیًا أو أخالقیًا. عند قراءة َمثَل، اسأل:الَمثَل : 

  َى بالَمثَل؟أي سؤال أو موقف قد أَوح 
 ما الموضوع (الموضوعات) الرئیسیة للَمثَل؟ 
  

o  الِشعر العبري:الِشعر: یستخدم 

 .التوازي. یستخدم شطران كلمات مختلفة للتعبیر عن نفس الفكرة 
 .المجاز 

o :أدب الحكمة: یُعلِّم كیف تعمل الحیاة. عند قراءة سفر حكمة، اسأل 
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 ما المبدأ العام الذي یُعلِّمھ؟ 
  استثناءات ھذا المبدأ؟ھي ما 
 ما الشخصیات الكتابیة التي تمثل ھذا المبدأ؟ 

o :األدب النبوي: عند قراءة النبوات، اسأل 

 ماذا قال النبي إلى عالمھ؟ 
 ماذا كان رد الشعب على رسالتھ؟ 
 أي مبدأ من رسالة النبي یخاطب عالمنا الیوم؟ 

 مع باقي الكتاب المقدس. القرینة الكتابیة كیف تتوافق آیة وضحت 
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 سادسالالدرس 

 تفسیر ال – ثانیةالخطوة ال

 اتالكلم ةدراس

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   
 .بعمق  اتالكلم قیمة دراسةدرك ی .1
 .ات. یتجنب األخطاء الشائعة في عملیة دراسة الكلم 2
 .ات. یفھم ویطبق عملیة دراسة الكلم3
 .اتفھرس وقاموس الكتاب المقدس في دراسة الكلم. یستخدم أدوات مثل 4
 . یتعرف على اللغة المجازیة في الكتاب المقدس.5

 121مقدمة

 .(Jabberwocky)ـابیرووكي" چقصیدة لویس كارول، بعنوان " أحبُّ    

لیس لھا أي معنى؛ مقاطع   (Jabberwocky)ھذه الكلمة    ال یُكتب ھذا الدرس بلغٍة أخرى.  –ال تنزعج    
القصیدة ال معنى لھا. لألسف، بالنسبة للبعض یكون الكتاب المقدس بال معنى مثل قصیدة لویس كارول. 

 إنھم یقرأون الكتاب المقدس دون أن یفھموا رسالتھ.

. ھذا الدرس ھو بمثابة دراسة الكلمات.  ، وأسفارٍ أصحاحاتٍ و، ، وفقراتٍ یتكون الكتاب المقدس من آیاتٍ    
وراء ترجماتنا للكتاب  فیما سنلقي نظرة على األدوات التي تسمح لك أن تدرس الكلمات الیونانیة والعبریة 

 المقدس.

من خالل العمل الدقیق  دراسة الیونانیة والعبریة.   ال یعني ھذا أنك ال تستطیع أن تفھم الكتاب المقدس دون    
ن كل منا أن   للمترجمین الذین درسوا النصوص الیونانیة والعبریة، یمكن الوصول إلى الترجمات التي تُمّكِ

 یقرأ الكتاب المقدس بلغتھ.

  اعلى أیة حال، توجد فائدة عظیمة في دراسة الكلمات األصلیة للكتاب المقدس. في أیة ترجمة، نفقد بعضً    
  ةتفتح دراس نُثري دراستنا للكتاب المقدس.  كلما نعرف أكثر عن اللغة األصلیة، لنص األصلي.ا  ِغنىمن  
 عیوننا على األلوان البراقة للكتاب المقدس.  اتالكلم

ًیا آَخَر ِلیَْمكَُث َمعَكُْم إِلَى األَبَدِ "دعنا نتخذ مثاًال. لقد قال یسوع:       122" .َوأََنا أَْطلُُب ِمَن اآلِب فَیُْعِطیكُْم ُمعَّزِ
"فیعطیكم  ھذه اآلیة كما یلي:   English Standard Version” (ESV)“ الترجمة اإلنجلیزیة  تترجم 

 
 . 8، فصل 2005ـان، ڤرزوندیإم آي:  ،استیعاب كلمة هللا ـال ودانیال ھایز،ڤجزء كبیر من ھذه المادة مقتبس من سكوت دو 121
 .16: 14یوحنا  122
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ما   التي تحمل فكرة: "شخصٌ  (Praklesis)ھي    "مساعدًا"  أولـ "معزیًا"  الكلمة الیونانیة مساعًدا آخر."
إن   إلى جانبنا لیعزینا، ویشجعنا، ویرشدنا، ویساعدنا، وینبھنا.لقد أُرِسل الروح القدس   مدعًوا إلى جانب."  

نة في الجملة:   كل ھذه األفكار  ًیا آَخرَ فَ "ُمتضمَّ  ." یُْعِطیكُْم ُمعَّزِ

افھم العطیة الرائعة التي نلناھا عندما صلى یسوع أن یرسل اآلب الروح "إلى جانبنا". لم یأِت الروح    
المعزي ھو دائًما بجانبنا لكي یخدمنا من  ف القدس من مسافٍة بعیدةٍ لینقذنا في وقت األزمات. بدًال من ذلك، 

ْیقَاِت ُوِجَد شَ "  :خالل النعمة في حیاتنا  123"ِدیًدا.َعْوًنا فِي الّضِ

من دراسة الكتاب المقدس. لقد أعلن هللا عن نفسھ من خالل   ي مكافأتناات ھ لكلم ل تنادراس  تكون ربما   
 كلمات الكتاب المقدس؛ في ھذا الدرس سندرس بعًضا من ھذه الكلمات.

 أخطاء شائعة في دراسة الكلمات 

ب بعض األخطاء التي غالبًا ما تقود إلى تفسیراٍت  یجب علینا تجنُّ   عندما نبدأ عمل دراسة للكلمات،   
 خاطئٍة.

 الفھم الخاطئ ألصول (جذور) الكلمات

. ھم لم یروا  (Butterfly)"فراشٍة"  كلمة  عن  ھو وأصدقاؤه یتعلم اللغة اإلنجلیزیة. یقرأ ا ما تخیَّل شخصً    
فراشة من كلمتْین  كلمة : "تأتي أصدقاؤهیخبره فراشةً على اإلطالق، لكنھم یعملون "دراسةً للكلمة".  

وعاٍء من الزبدة." لقد درَس  فراشة ھي ذبابة ھبطت في كلمة .  (Fly)ابة  وذب  (Butter)زبدة    –أصلیتْین 
 ھذا الشخص كلمتْین أصلیتْین، لكنھما خطأ تماًما؛ ألن الفراشة ال عالقة لھا بالزبدة! 

لمتْین أصلیتْین،" وحینئٍذ  في بعض األحیان ینظر الشخص إلى كلمٍة یونانیٍة ویقول: "إنھا تتكون من ك   
تماًما. في ھذا الدرس، سنلقي نظرة على أصول (جذور) الكلمات التي ربما   اطئٍ إلى استنتاجٍ خ  یقوده ھذا

 تكون في بعض األوقات ذات مغزى.

 في زمنھا األصليما الفھم الخاطئ لكلمٍة 

ھذا الكتاب؛ ألنھ یوضح كیف تغیرت   "قاموس أوكسفورد اإلنجلیزي". أحبُّ  ھو  من كتبي المفضلة واحدٌ    
سنین. في بعض األحیان تُستخدم كلمة بمفھوٍم مختلف الیوم عما سبق. یجب أن  ال ضيالكلمات في المعنى بم 

 ر.نكون حریصین أال نسيء فھم كلمة لو أن معناھا قد تغیَّ

ةُ هللاِ  " ھو    یشیر "دي إیھ كارسون" إلى مثاٍل شائعٍ عن سوء الفھم ھذا. یكتب بولس أن إنجیل المسیح    قُوَّ
  (Dunamis)نظًرا ألن صوت    .(Dunamis)ھي  "قوةـ "الكلمة الیونانیة ل 124" .ُیْؤِمنُ ِلْلَخالَِص ِلكُّلِ َمْن 

زعموا أن بولس كان یفكر في قوة الدینامیت عندما قال إن اإلنجیل ھو  یشبھ الدینامیت، فإن بعض الوعاظ 
 "قوة هللا للخالص." بالطبع، لم یكن الدینامیت موجودًا في زمن بولس.

 
 .1: 46مزمور  123
 .16: 1رومیة  124
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یفكر في شيٍء ما أعظم من الدینامیت عندما كان یتحدث عن اإلنجیل. بالنسبة لبولس، إن  كان بولس     
 125ة لإلنجیل.ی مقیاس قوة اإلنجیل لیس قنبلةً؛ مقیاس قوة اإلنجیل ھو قبٌر فارغٌ. القیامة ھي القوة الحقیق 

 بنفس الطریقة في كل مرة تُستخدم فیھاما  تعریف كلمةٍ 

اإلنجلیزیة تعني نفس   (Trunk)أن كلمة   فترضأننا ال نستطیع أن ن الدرس الخاص بالقرینةلقد تعلَّمنا في    
الشيء في كل سیاٍق. بنفس الطریقة، لقد استخدم كاتبو الكتاب المقدس كلمات لھا أكثر من معنى واحد. یجب  

 أن ننظر إلى السیاق الُمستخدمة فیھ الكلمة.

لھا أكثر من معنى واحد في الكتاب المقدس. إنھا یمكن  (Salvation) على سبیل المثال، كلمة "خالص"    
یمكن أن تشیر إلى  و ،یمكن أن تشیر إلى خالص من المرض و  ،أن تشیر إلى خالص من األعداء أو الخطر

)، تشیر كلمة خالص إلى الخالص من عقاب وقوة الخطیة. على  17:  3خالص من الخطیة. في (یوحنا 
یصلي زكریا   126" .َخالٍَص ِمْن أَْعَداِئَنا"  : یصلي زكریا أن إسرائیل ستخلُص من أعدائھا  الجانب اآلخر،
ف الكلمة بنفس الطریقة في كل اآلیات. ألجل خالٍص   سیاسي من عدٍو ما. إننا نسيء فھم اآلیات عندما نُعّرِ

. ال تقلق؛ إن ھذه  خبیرمعقدة للغایة على أي شخص غیر كل ھذا سیصور لنا كما لو أن دراسة الكلمات     
 العملیة لیست صعبة.سنُجري عملیة من ثالث خطوات ألجل دراسة الكلمات. ھذه العملیة ھي: 

 

    

 

 

 تدرسھا الخطوة األولى: اختَر كلمات لكي 

إننا ال نحتاج للقیام بدراسٍة متعمقٍة لكل كلمٍة في الكتاب المقدس. لكي تختار كلمات ھامة للدراسة، ابحث     
 عن: 

  حاسمة للمعنى في المقطع. )أساسیة(كلمات مفتاحیة 
 .كلمات متكررة 
 .مجاز 
  أو صعبة. غامضةكلمات 

 

 
 .34)، 1996بوكس، ، الطبعة الثانیة (جراند رابیدز: بیكر أخطاء تفسیریةدي إیھ كارسون،  125
 .71: 1لوقا  126

 لكي تدرسھا  اتر كلم اختَ 

  ھن تعنی أ یمكن الذي د ما حدّ 
  

في    د ما الذي تعنیھ الكلمةحدِّ 
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 تمرین للممارسة

) وضع دائرة حول كلماٍت ھامٍة لدراستھا. بجانب الكلمة، اذكر السبب الذي دفعك  2-1:  12اقرأ (رومیة    
 الختیارھا: 

 أ= كلمة مفتاحیة.      
 ب= كلمة متكررة.       
 ج= مجاز.      
 د= كلمة غامضة أو صعبة.      

 

اِإلْخَوةُ  "     أَیَُّھا  ِإلَْیُكْم  ِعبَادَتَُكُم  فَأَْطلُُب  ِعْندَ هللاِ،  َمْرِضیَّةً  ُمقَدََّسةً  ذَبِیَحةً َحیَّةً  أَْجَسادَُكْم  ُموا  تُقَدِّ أَْن  بَِرْأفَِة هللاِ 

اِلَحةُ  َما ِھَي إِرَ اْلعَْقِلیَّةَ. َوالَ تَُشاِكلُوا ھذَا الدَّْھَر، بَْل تَغَیَُّروا َعْن َشْكِلُكْم بِتَْجِدیِد أَذَْھانُِكْم، ِلتَْختَبُِروا   ادَةُ هللاِ: الصَّ

 "اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ.

 الكلمات التي ربما تضع علیھا عالمة:  بعض   

 أ= كلمة مفتاحیة: فأطلب، تقدموا، تشاكلوا، تغیروا، تجدید.      

 ب= كلمة متكررة: ال توجد في ھذا المقطع.       

 ج= مجاز: ذبیحة حیة.      

 د= كلمة غامضة أو صعبة: عبادتكم العقلیة، لتختبروا.      

 د ما الذي یمكن أن تعنیھ الكلمةالخطوة الثانیة: حدِّ 

ق علیھ  یُطلَ   ماعندما نسأل ماذا یمكن أن تعني كلمة ما، فإننا ندرس جمیع المعاني الممكنة لھذه الكلمة،  
 ."نطاق المعنى"، أي قائمة من المعاني الممكنة لكلمةٍ 

 " اإلنجلیزیة: Springن نطاق المعنى لكلمة "على سبیل المثال، یتضمَّ    

o .ًفصل من السنة یأتي بعد الشتاء مباشرة 
o معدنیة. أُكرة 
o .عملیة القفز 
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o  (مصدر) میاه.نبع 

إن معرفة كل المعاني الممكنة یضمن لنا عدم افتراض معنى واحد فقط وتجاھل المعاني األخرى. نظًرا     
ألن كتابنا المقدس مكتوب بالعبریة والیونانیة، فسوف نستخدم فھرس یساعدنا أن نتتبَّع المعاني الممكنة  

جد فھرس مطبوع ألي ترجمة  للكلمات العبریة والیونانیة فیما وراء النص موضع الدراسة. یمكن أن ت 
 ھذه ھي واحدة من أكثر مصادرنا أھمیة ألجل الدراسة. ة للكتاب المقدس.رئیسی إنجلیزیةعربیة أو 

 الكلمات اسةراستخدام فھرس لد

 127" اإلنجلیزیة. یمسچ  الملكد على "ترجمة عتمِ في ھذا الدرس سأستخدم "فھرس سترونج الشامل" المُ    
دعنا نرى كیف یمكن للفھرس أن   إذا كان لدیك فھرس، فیمكنك أن تستخدمھ بینما تعمل خالل ھذا الدرس.

نُت كلمة  2- 1: 12على قائمة الكلمات التي تدرسھا في (رومیة   یساعد في دراسة الكلمات. )، لقد تضمَّ
."  صحة شيٍء ما "لتُظِھر   :ھاستخدمة الیوم، لربما تفكر أن معنا " لو فكرت في الكلمة كما ھي مُ ."لتختبروا

 دعنا نرى كیف تُعلِّمنا دراسة ھذه الكلمة.

 أین تُستخدم الكلمة في الكتاب المقدس؟ 

، فإنك ستجد قائمة من  في "فھرس سترونج" باإلنجلیزیة  (Prove)أو  عندما تبحث عن كلمة "تختبر"    
ألننا اآلن في رسالة رومیة، فإننا سنركز على  المواضع في الكتاب المقدس تُستخدم فیھا ھذه الكلمة. نظًرا 

 أمثلة العھد الجدید.

إِنِّي اْشتََرْیُت َخْمَسةَ أَْزَواجِ َبقٍَر، َوأََنا َماٍض  " )، أجاب رجٌل على دعوة یسوع بقولھ: 19: 14في (لوقا    
 " . أَْسأَلَُك أَْن تُْعِفَینِي.ألَْمتَِحَنَھا

ھذا:    قالبس من أین یمكنھم أن یشتروا خبًزا لیطعموا الجمع. ھو )، سأل یسوع فیل6- 5: 6في (یوحنا    
 " ، ألَنَّھُ ھَُو َعِلَم َما ھَُو ُمْزِمٌع أَْن َیْفعََل.ِلیَْمتَِحنَھُ "

أن شیئًا ما صحیح:   ثباتتُستخدم الكلمة "تختبر" بمعنى جدید إل )،  7: 25؛ 13 :24في (أعمال الرسل    
ا َحَضَر، َوقََف َحْولَھُ اْلیَُھوُد الَِّذیَن َكاُنوا قَِد  ." "َما یَْشتَكُوَن بِِھ اآلَن َعلَيَّ  ُیْثِبتُواَوالَ یَْستَِطیعُوَن أَْن " فَلَمَّ

 " .ْرِھُنوَھا ُیَب اْنَحَدُروا ِمْن أُوُرَشِلیَم، َوقَدَُّموا َعلَى ُبولَُس َدَعاِوَي َكِثیَرةً َوثَِقیلَةً لَْم َیْقِدُروا أَْن 

. یستخدم  (Prove)) ھو فَْھم استخدام بولس لكلمة "یختبر" أو  2: 12األمر األكثر أھمیة لفَْھم (رومیة    
 بولس ھذه الكلمة في أغلب األحیان بمعنى االختبار.

إِْخالََص َمَحبَِّتكُْم   ُمْختَبًِرالَْسُت أَقُوُل َعلَى َسِبیِل األَْمِر، َبْل ِباْجتَِھاِد آَخِریَن، " ): 8: 8كورنثوس   2(   
 " أَْیًضا.

 
تخدم   127 امل للكتاب المقدسأـس ترونج الـش ون،  فھرس ـس فیل: توماس نیلـس خة الكتاب المقدس 1984(ناـش تخدام أي فھرس مرتبط بنـس ). یمكنك اـس

 الخاصة بك. نسخة إلكترونیة على اإلنترنت متاحة على الموقع التالي:
http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-exhaustive-concordance/ 

http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-exhaustive-concordance/
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ُبوا أَْنفَُسكُْم، َھْل أَْنتُْم فِي اِإلیَماِن؟ "  ):5: 13كورنثوس   2(    أَْنفَُسكُْم. أَْم لَْستُْم تَْعِرفُوَن   اْمتَِحُنواَجّرِ
 " أَْنفَُسكُْم، أَنَّ یَسُوَع اْلَمِسیَح ھَُو فِیكُْم، إِْن لَْم تَكُونُوا َمْرفُوِضیَن؟ 

كُلُّ َواِحٍد َعَملَھُ، َوِحیَنئٍِذ َیكُوُن لَھُ اْلفَْخُر ِمْن ِجَھِة َنْفِسِھ فَقَْط، الَ ِمْن    ِلیَْمتَِحنْ َولِكْن " ): 4: 6(غالطیة    
 " ِجَھِة َغْیِرِه.

 " كُلَّ َشْيٍء. تََمسَّكُوا ِباْلَحَسِن.  اْمتَِحنُوا"):  21: 5تسالونیكي   1(   

 ما الكلمة الیونانیة أو العبریة الُمستخدمة؟ 

كما أن "ھذه الكلمة في الیونانیة تعادل    ،ل بین لغتْین، فإننا تًوا سنجد أن الترجمة لیست بسیطةقَّ نعندما نت   
یة (أو عربیة)  ز إنجلیكلمات  ستخدمتُ  من الممكن أن  ن ذلك،ع  عوًضا  ."(أو العربیة)  مثیلتھا في اإلنجلیزیة

ومن الممكن أیًضا أن تُستخدم كلمة إنجلیزیة (أو عربیة)   كلمة یونانیة واحدة.  ةترجم ومتوافقة في  ة مختلف 
واحدة في ترجمة كلمات یونانیة مختلفة. لھذا السبب، بعد إیجاد الكلمات اإلنجلیزیة (أو العربیة) في 

 الفھرس، فإننا نبحث عن الكلمة الیونانیة أو العبریة الخاصة الُمستخدمة.

. إن ھذا  1381ستجد رقم ) في فھرس "سترونج"، 2: 12) في (رومیة  Prove(أو   تحت كلمة "یختبر"    
 ).2:  12یشیر إلى الكلمة الیونانیة التي تُرجمت "یختبر" في (رومیة 

الموضوعات في یوحنا وأعمال الرسل. إنھ  عناوین   بجانب  عٍ أخرى، ستجد رقًما مختلفًاواض إلى م نظربال    
) عن االتھامات الموجھة ضد  25؛ 24. عندما كتَب لوقا (في أعمال الرسل لنا یبدأ في تضییق المعنى

في فھرس "سترونج". إن ھذا   1381ن نركز على معنى الرقم أبولس، استخدم كلمة یونانیة مختلفة. نرید 
 سینتقل بنا إلى الخطوة التالیة.

 الكلمات اسةرلد قاموس كتاب مقدساستخدام 

فإنك بالفعل تمتلك قاموس بسیط للكتاب   ،اللغة العربیة) في "فھرس سترونج" (أو ما یشابھھ   ان لدیكإذا ك    
 كاآلتي:   1381المقدس. اذھب إلى القاموس الیوناني في مؤخرة الفھرس. یُقرأ تعریف الرقم 

 .جربییحب، : یختبر، یوافق، یسمح، یمیز، یمتحن،  (Dokimazo). دوكیمازو 1381   

في ترجمة   (Prove)العربیة أو  ة "یختبر" في الترجمةمترجَ للكلمة المُ  یمدنا بنطاق المعنىإن ھذا     
إذا كنت تستخدم فھرًسا إلكترونیًا عبر اإلنترنت، لدیك میزة إضافیة؛ بإمكانك   یمس اإلنجلیزیة".چ  "الملك

في الحال أن ترى كیف تُرِجمت في مواضعٍ أخرى. لقد استُخدمت الكلمة الیونانیة دوكیمازو  
(Dokimazo) 23 " یمس اإلنجلیزیة" تترجم ھذه الكلمة كاآلتي: چ  الملكمرة في العھد الجدید. إن ترجمة 

 .مرات 10  –یختبر   *     

 .مرات  4 – جربی  *     

 .مرات 3 – یوافق   *     
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 .مرتان –یمیز   *     

 .مرتان  –یسمح   *     

 .مرة واحدة  –یحب   *     

 .مرة واحدة  –یمتحن    *     

كلمة    )، لكنھا توضح لنا نطاق المعنى.2:  12ة األولى بما یعنیھ بولس في (رومیة وال تخبرنا الخط   
ة هللا،  إلرادة هللا، أو "تسمح" إراد) یمكن أن تعني "توافق" 2: 12الواردة في (رومیة  (Prove)"یختبر" 

 ة هللا.إراد" ختبر أو "ت

یوجد تعریف أكثر شموًال في قوامیس أخرى للكتاب المقدس. إذا كنت تستخدم نسخة إلكترونیة عبر     
 ل:وس "ثایر" للكتاب المقدس. ھي تعطي تعریفًا أكمَ اإلنترنت لفھرس "سترونج"، فھي مرتبطة بقام

 ).ما من عدمھا   شيءٍ  صحة  لترىلتختبر، تمتحن، تفحص ( *   

 لتمیز حقیقة شيء ما بعد الفحص، لتوافق، تعتبره جدیًرا. *   

 تختبروا ما ھي إرادة هللا الصالحة، والمرضیة، والكاملة" ربما تعني: ل"   

 * لتختبروا أو تمتحنوا إرادة هللا، أو    

 * لتمیزوا حقیقة إرادة هللا.     

 دعنا نتعمق أكثر في الخطوة الثالثة.   

د ما الذي تعنیھ الكلمة في القرینة   الخطوة الثالثة: حّدِ

  لنجد المعنى الذي یتناسب أكثر مع ھذه اآلیة. اآلن ونحن لدینا "نطاق المعنى" لكلمٍة، ننظر إلى القرینة    
  ةن تقرأ الُجمل أاإلنجلیزیة ھي  ”Spring“الطریقة الُمثلى لتحدد تعریف كلمة  تذكَّر أن القرینة تحدد المعنى.

 : بھا المحیطة

 جمیًال. ربیعًاالشتاء ما زال جافًا، لكننا نتوقع  *   

 جبلي.  ینبوعٍ الماء في مدینتنا غیر نقي، لذا نُحِضر الماء من  *   

 بابنا مفقودة، لم نعُد نسحب الباب لنغلقھ.   أُكرة *   

 من خلف الستار ونغني "عید میالد سعید". نقفز عندما تعبُر "إالنا" الباب، سوف   *   

إلى أھمیة القرینة في الدرس الخامس، لذلك فإننا سوف ال نراجع المادة. لكي نلخص دور  لقد نظرنا   
 القرینة، إننا ننظر إلى اآلیة المحیطة واألصحاح والسفر لكي نحدد أفضل تعریف لكلمٍة ما.

 عندما نقوم بعمل دراسة للكلمات، فبعض األسئلة المعتمدة على القرینة قد تُضیِّق المعنى:    
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ف الكلمة؟ھل   یوجد تضاد أو مقارنة ُیعّرِ

الَ تَْخُرْج َكِلَمةٌ َرِدیَّةٌ ِمْن أَْفَواِھكُْم، َبْل كُلُّ َما َكاَن َصاِلًحا ِلْلُبْنَیاِن، َحَسَب اْلَحاَجِة،  "  ):29:  4تحذر (أفسس    
ت السابقة، فسوف نجد أن نطاق  كلمة "ردیَّة" ُمتَّبعین الخطوا  نادرس  إذا  " َكْي ُیْعِطَي ِنْعَمةً ِللسَّاِمِعیَن.

المعنى لھذه الكلمة: فاسد، باٍل، جودة ضعیفة، رديء، كریھ، غیر صالح لالستخدام، بال قیمة. أيٍ من ھذه  
 ).4لكلمة "ردیَّة" الواردة في (أفسس  المناسب یمكن أن تكون المعنى

"الكلمة البنَّاءة"  ما بین الكلمتْین "ردیَّة" و"بنیان".   اعندما ننظر إلى القرینة القریبة لآلیة، سنجد تناقضً    
لى المستمع. توضح ھذه القرینة أن "الكلمة الردیَّة" ھي أكثر من مجرد لغة دنسة؛  عھي لغة تأتي بنعمٍة 

أن كلماتي ال "تأتي بنعمٍة" على أولئك َمن   أكثر مما یبني. لو "الكلمة الردیَّة" ھي أي حدیث یھدم
 یسمعونني، فإن كلماتي ھي ردیَّة. ھل ترى كم تكون دراسة الكلمات مفیدة ومقنعة؟ 

 كیف یستخدم الكاتب ھذه الكلمة في مواضعٍ أخرى؟

َل اْبنَھُ اْلَوِحیَد، ِلَكْي الَ  ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذَ ")، یخبر یسوع نیقودیموس:  16: 3في (یوحنا    
ث عن نطاق المعنى لكلمة "العالم" في الكتاب  بح إن ال  "َیْھِلَك كُلُّ َمْن ُیْؤِمُن بِِھ، َبْل تَكُوُن لَھُ اْلَحَیاةُ األَبَِدیَّةُ.

 أنھا یمكن أن تعني:   المقدس یوضح

 .الكْون المادي 
 .الجنس البشري 
 .األشخاص البعیدون عن هللا 
 .مجموعة خاصة من الناس مثل المؤمنین 

یزعم بعض المعلمین أن یوحنا یستخدم كلمة "العالم" بالمعنى األخیر؛ ھم یقولون إن یسوع یتكلم فقط     
ألولئك الُمختارین لإلیمان. على أیة حال، عندما ننظر إلى كلمة "العالم" في مواضعٍ أخرى، فإننا نرى أن  

 الذین قد تمردوا على هللا ومقاصده. مة لیشیر إلى أولئكیستخدم ھذه الكل  ایوحنا غالبً 

  َن اْلعَالَُم بِِھ، َولَْم یَْعِرْفھُ اْلعَالَُم." ):10: 1(یوحنا  لم یعرفھ العالم. – "َكاَن فِي اْلعَالَِم، َوكُّوِ
   كُْم، َولِكنَّھُ  "  ):7:  7(یوحنا یَرةٌ.الَ یَْقِدُر اْلعَالَُم أَْن یُْبِغضـَ نِي أَنَا، ألَنِّي أَْشَھدُ َعلَْیِھ أَنَّ أَْعَمالَھُ ِشّرِ   "یُْبِغضـُ

 یبغضھ العالم. –
   ا أَْنتُْم  "  ):17: 14(یوحـنا الَُم أَْن یَْقبَلـَھُ، ألَنـَّھُ الَ یََراهُ َوالَ یَْعِرفـُھُ، َوأَمـَّ تَِطیُع اْلعـَ ــْ ُروُح اْلَحّقِ الـَِّذي الَ یَســ

 ال یقبل العالم روح الحق. –"  َماِكٌث َمعَكُْم َویَكُوُن فِیكُْم.فَتَْعِرفُونَھُ ألَنَّھُ 

إن ھذا یبین امتداد وعد یسوع: "ھكذا أحب   یستخدم یوحنا كلمة "العالم" لیصف أولئك البعیدین عن هللا.   
ذلك، أحبَّ  . عوًضا عن هللا البعیدین عنھ حتى بذل ابنھ الوحید." لم یكن یسوع یتحدث عن مجموعٍة ُمختارةٍ 

 هللا أولئك البعیدین عنھ حتى بذل ابنھ الوحید لكیال یھلك أحد.
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 ھل تشیر القرینة إلى معنى؟

)، تبین القرینة أن كلمة  71: 1توضح القرینة األوسع آلیٍة ما المعنى. في (لوقا   ،في بعض األحیان   
ومن   من أعدائھا إسرائیل " خلُص ت و التحریر السیاسي؛ یصلي زكریا أن أ"خالص" تشیر إلى الخالص 

 ).73: 1) سیتمم وعد هللا إلبراھیم (لوقا (خالصٌ  ھذا خالٌص من عدٍو ما. تحریرٌ   ".أیدي جمیع مبغضیھا

  بقیادة الروح القدس:  زكریا تنبأ ، یستخدم لوقا كلمة "خالص" بمدلوٍل أعمق. ی فقط  بعد ذلك بِست آیاتٍ    
بِيُّ " كلمة   قترن ھنا ت  ."تُْعِطَي َشْعبَھُ َمْعِرفَةَ اْلَخالَِص بَِمْغِفَرِة َخَطاَیاھُمْ ... َِنبِيَّ اْلعَِلّيِ تُْدَعىَوأَْنَت أَیَُّھا الصَّ

كال المعنیْین لكلمة "خالص" استُخدما في ھذه الصالة. إننا نحدد المعنى من    بغفران الخطایا. "خالص" 
 سیاق صالة زكریا.

). لقد رأینا أن ھذه الكلمة یمكن أن تعني "یوافق،  2: 12دعنا نعود إلى كلمة "یختبر" الواردة في (رومیة    
أو یسمح، أو یختبر" إرادة هللا. یكتب بولس أنھ نظًرا لتجدید ذھننا، سنكون قادرین أن نختبر ما ھي إرادة  

ى شخٍص آخر. عوًضا عن ذلك، إننا سوف نعرف  هللا. ال یبدو أنھ یخبرنا أننا سوف نثبت صحة إرادة هللا إل
بأنفسنا ما ھي إرادة هللا. إن ھذا یُضیِّق معنى "اختبار" أو "تمییز" إرادة هللا في حیاتنا. "لتختبر" ھي أن  

 أنھ حقیقي. ا ما بدقٍة لتحددئً تفحص شی

رومیة. في (رومیة  الذي یستخدم فیھ بولس ھذه الكلمة في موضعٍ آخر في رسالة  دلولھذا ھو نفس الم   
) یصف بولس یھودیًا یزعم أنھ یعرف إرادة هللا بسبب طاعتھ للناموس. یكتب بولس أن ھذا الشخص  17: 2

إنھ شخص یدَّعي أنھ یختبر  128" األمور المتخالفة، متعلًما من الناموس. یمیزیعرف مشیئتھ، وسوف " 
 ویعرف إرادة هللا من خالل طاعتھ للناموس.

بمعونة روح هللا العامل في أذھاننا المتجددة وحیاتنا الخاضعة،   ھو أن تمیز إرادتھ.  لتختبر إرادة هللا   
سنستطیع أن نمیز إرادة هللا. في مواجھة اختیارات الحیاة، سنتمتع بإمكانیة أن نختبر البدائل ونحدد األفضل  

 تبعًا إلرادة هللا.

ُموا أَْجَساَدكُْم ذَِبیَحةً  ") بالثقة أنھ یمكننا أن نعرف مشیئة هللا. إننا نخضع كُلیةً لھ ( 2: 12تمدنا (رومیة     قَّدِ
) إننا نتغیر بتجدید أذھاننا. كنتیجة لذلك، سنستطیع  ."الَ تَُشاِكلُوا ھذَا الدَّْھرَ ") إننا نتغیر عن العالم ( " .َحیَّةً 

  الكاملة.أن نعرف ونتبع إرادة هللا 

 ) 1: 12دراسة لكلمة "تقدموا" (رومیة 

ُموا أَْجَساَدُكْم ذَِبیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِض "    یَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَكُُم  فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَّدِ
 " اْلعَْقِلیَّةَ.

لكلمة "تقدموا"؟ بالنظر إلى "فھرس سترونج الشامل"، سنجد أن الكلمة الیونانیة   "نطاق المعنى" ما ھو    
 ي تُستخدم بعدة طرق: ھ و ،(Paristemi)الُمترجمة "تقدموا" ھي     

 
 .18-17: 2رومیة  128
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ُموهُ " )، أحضر یوسف ومریم یسوع إلى الھیكل 22:  2في (لوقا     بِّ  ِلُیقَّدِ إنھم كانوا ینفذون ناموس   ."ِللرَّ
ّبِ." العھد القدیم بالنسبة للمولود األول:   "تقدیم" المولود األول إن  "كُلَّ ذََكٍر فَاِتَح َرِحٍم یُْدَعى قُدُّوًسا ِللرَّ

 ل ملكیة هللا للطفل.مثِّ یُ 

مَ أَتَظُنُّ أَنِّي الَ أَْستَِطیُع اآلَن أَْن أَْطلَُب إِلَى أَبِي "یسأل:   ،عند القبض على یسوع     ِلي أَْكثََر ِمِن اْثنَْي  فَُیقَّدِ
تحت تصرف   یضع أو یتیح، "  :(Paristemi)كلمة تعني  )،  53: 26في (متى  "َعَشَر َجْیًشا ِمَن اْلَمالَِئَكِة؟

 شخص ما".

َواِحٌد ِمَن اْلَحاِضِریَن السَّْیَف،   فَاْستَلَّ ") مشھدًا في حادثة القبض على یسوع:  47: 14یصف (مرقس    
ھنا: "یقف بجانب" شيٍء ما أو شخٍص    (Paristemi)تعني كلمة    "َوَضَرَب َعْبَد َرِئیِس اْلَكَھنَِة فَقََطَع أُذْنَھُ.

 ما.

أَْیًضا َنْفَسھُ َحی�ا ِببََراِھیَن َكِثیَرٍة، َبْعَد َما تَأَلََّم، َوھَُو َیْظَھُر لَُھْم   أََراھُمْ اَلَِّذیَن " ): 3: 1یقول (أعمال الرسل    
ِة بَِملَكُوِت هللاِ.  ر" نفسھ لتالمیذه.ظھِ تعني كلمة "یقدم" ھنا: "یُ  " أَْرَبِعیَن َیْوًما، َوَیتََكلَُّم َعِن األُُموِر اْلُمْختَصَّ

ُملُوُك   قَاَمتْ "بمعنى "یعترض، أو یقف ضد عدو".    (Paristemi)) كلمة 26: 4یستخدم (أعمال الرسل    
ّبِ َوَعلَى َمِسیِحِھ. َؤَساُء َمعًا َعلَى الرَّ  " األَْرِض، َواْجتََمَع الرُّ

َوالَ یَْستَِطیعُوَن أَْن  " برھن" شیئًا ما. ثْبت أو یُ : "یُ (Paristemi))، تعني كلمة 13: 24في (أعمال الرسل    
. ُیْثِبتُوا  " َما یَْشتَكُوَن بِِھ اآلَن َعلَيَّ

 عندما نركز على استخدام بولس لھذه الكلمة، سنجد ھذه المعاني:    

ُموا َوالَ " ):  13: 6(رومیة      ُمواأَْعَضاَءكُْم آالَِت إِْثٍم ِلْلَخِطیَِّة، َبْل   تُقَّدِ ذََواتِكُْم �ِ َكأَْحَیاٍء ِمَن األَْمَواِت   قَّدِ
 " َوأَْعَضاَءكُْم آالَِت بِّر ِ�ِ.

 ." أََماَم كُْرِسّيِ اْلَمِسیحِ  َنِقفُ ألَنََّنا َجِمیعًا َسْوَف "): 10:  14(رومیة     

 َشْيٍء لََھا فِي أَّيِ  تَقُوُموا "فیبي، ویطلب من مؤمني رومیة: ب): یوصي الرسول بولس  2:  16(رومیة     
 ." اْحتَاَجتْھُ ِمْنكُمْ 

ِلَنْفِسِھ َكِنیَسةً َمِجیَدةً، الَ َدنََس  یُْحِضَرَھاِلَكْي " ): یرید المسیح أن یقدس ویطھر الكنیسة: 27:  5(أفسس    
 " فِیَھا َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلَك، بَْل تَكُوُن ُمقَدََّسةً َوِبالَ َعْیٍب.

ن عدة معاني:  (Paristemi)من قاموس الكتاب المقدس، نجد أن كلمة      تتضمَّ

 .)3: 1الرسل أعمال ( كما وردت في ،ظِھر أو یُري یُ   *     

 ).47:  14یقف بجانب، كما وردت في (مرقس    *     

 ).53: 26یتیح، كما وردت في (متى    *     

 ).13: 24یُثْبت أو یُبرھن، كما وردت في (أعمال الرسل   *     
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 ).13: 6؛ رومیة  22: 2یقدم، كما وردت في (لوقا   *     

 ).2: 16یعطي أو یساعد، كما وردت في (رومیة   *     

بنطاٍق عریٍض من المعنى. لذلك، فماذا تعني ھذه الكلمة في (رومیة   (Paristemi)تتمیز كلمة "یقدم" أو     
 ماذا یعني أن نقدم ذواتنا ذبیحة حیة �؟  )؟1: 12

تذكَّر أن القرینة تحدد المعنى. كان بولس یُظِھر رحمة هللا العظیمة في منحھ الخالص من خالل المسیح     
). اآلن ھو یُظِھر استجابتنا المتوقعة على ھذا الخالص العظیم. یمكن أن نرى بسرعة أن  11-1(رومیة 

برھن"، أو حتى "یساعد") ال  بعض المعاني المحتملة ("یضع قریبًا" أو "یقف بجانب"، أو "یُثْبت أو ی
    تتوافق مع القرینة.

�. على أیة حال،   "نتیح أنفسنا ") یمكن أن یتناسب؛ ربما یدعونا بولس أن 53: 26المدلول في (متى    
�؛ إنھ    صورة ذبیحة العھد القدیم. ھذا یشیر إلى شيٍء أعمق من "كْوننا متاحین"  )1: 12تستخدم (رومیة 

سنا بالكامل �. كذبیحة حیوانیة تنتمي بالكامل �، "یُسلِّم" المؤمن ذاتھ � دون تحفٍظ. إننا  یوحي "بتسلیم" أنف
 "نقدم" أنفسنا كذبیحٍة حیٍة، ومقدسٍة، ومرضیٍة على المذبح.

) كیف أعطى  11-1كلمة "تقدم" تعني أن "تقدم نفسك بالكامل �". تُظِھر (رومیة )، 1: 12في (رومیة    
   كذبیحٍة �.  طواعیةً كذبیحٍة ألجل خطایانا؛ لذلك، فیجب علینا أن نعطي أنفسنا  طواعیةً المسیح نفسھ 

 129) مجازیة (الرمزیةحالة خاصة: اللغة ال

لقد نظرنا باختصار في الفصل الخامس إلى استخدام اللغة المجازیة. ال یھم كیف نقوم بعمل دراسة دقیقة     
للكلمة في حالة إذا لم نفھم لغة الكاتب؛ ألننا سنُخطئ النتائج. إن أھم شيء في المجاز لیس المعنى الحرفي  

 ر الكاتب.للكلمات، لكن تصوُّ 

ال یتجاھل تفسیر اللغة المجازیة التفسیر الحرفي. أن نفسر اللغة "حرفیًا" یعني أن نفھم اللغة بالطریقة     
التي قصدھا الكاتب. عندما یقصد كاتٌب ما للكتاب المقدس لغة مجازیة، فإن التفسیر الحرفي یطلب منا أن  

 نفسر مجازیًا.

مثل ھذه    ین"كیف تزرع  ھا:ك، فتسألت نظرة على حدیقة جاریستخدم جمیعنا لغة المجاز. تخیَّل أنك تلقى     
ك: "أكبر إصبع في یدي ھو  خبرتإن جارتك ال  جیب: "لديَّ إبھام أخضر."ت  يالنباتات الجمیلة؟" وھ 

 أخضر." إنھا تستخدم لغةً مجازیةً تعني: "لديَّ قدرة غیر عادیة على زرع النباتات." 

القیام بدراسة عند  130لقد أطلق یسوع على ھیرودس "ثعلب." یتحدث الكتاب المقدس بنفس الطریقة.    
، ال یكون الموضوع اكتشاف كم مرة تستخدم ھذه الكلمة في الكتاب المقدس، ثم  في ھذه اآلیة  "ثعلب" كلمةل

في ھذه الحالة، تتطلب دراسة كلمة "ثعلب"   ق المعنى لھا، وحینئٍذ دراسة القرینة لتضییق المعنى.اتحدید نط 

 
 .36)، فصل 2007(شیكاغو: مودي للنشر،  الحیاة من خالل الكتاب.ھوارد ھندریس وولیم ھندریكس.  ھذه المادة مأخوذة من 129
 .32: 13لوقا  130
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یعني أنھ    ،"ثعلب"  أحدًا السؤال: "ما الخصائص التي أَْوحت بھا كلمة ثعلب إلى مستمعي یسوع؟" أن تدعو 
 ماكر وربما جبان.

 ن لتدرسھما: ان إرشادی جملة ما حرفیة أو مجازیة؟ إلیك خطا كیف نعرف أن    

 یخبرك المقطع أن تفعل ھذااستخدم المعنى المجازي عندما 

رسالةً مجازیةً. ال نتوقع أن حلم یوسف   الحلم غالبًا بِلغ) حلمْین. في الكتاب المقدس یُ 37یروي (تكوین    
یخبرنا قصة حرفیة عن حزم الحنطة التي تنحني بعضھا لبعض، أو عن الشمس، أو القمر، أو النجوم التي  

في ھذه الحالة، یرد التفسیر في (تكوین   نا أن نتوقع لغة مجازیة.تنحني لیوسف. بدًال من ذلك، فالحلم یخبر
37 :10،8.( 

 استخدم المعنى المجازي عندما یكون المعنى الحرفي مستحیًال أو سخیفًا

ْینِ ")، ظھر الرب ومعھ  16: 1في (رؤیا     یخرج من فمھ. في سفٍر مليٍء بالتصور،    "َسْیٌف َماٍض ذُو َحدَّ
یخبرنا قاموس الكتاب المقدس أن ھذا السیف   من غیر الُمحبَّب أن تكون ھذه صورة حرفیة لیسوع! یبدو أنھ 

كان سیفًا رسمیًا كبیًرا یحملھ ملك منتصر. عندما نواصل في سفر الرؤیا، نرى أن صورة یسوع ومعھ  
 هللا المطلقة على أرواح الشر. سیف كبیر ذي حدین تالئم رسالة نصرة

تذكَّر أن هللا قد أعطى كلمتھ لكي تنقل الحق، ال لتخفي الحق. أغلب اللغة المجازیة في الكتاب المقدس     
أشكال المجاز في الدرس الخامس، التي تعطیك مدلوًال جدیدًا في كیفیة تفسیر لغة  واضحة. لقد رأینا قائمةً ب

ن  المجاز. بعد أن تمیز شكل الم جاز، اسأل: "لماذا أَْوحى هللا بمثل ھذا التصور الخاص؟ ما الحق الُمتضمَّ
 في ھذه الصورة؟ 

أمام عرش هللا. إن ھذا ال   " األََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط َیُھوذَا" في سفر الرؤیا واألصحاح الخامس یظھر    
األََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط " ز المجاز. سوف یخبرك قاموس الكتاب المقدس أن میِّ یعطینا أي مدلول إذا لم نُ 

ھو لقب مسیاني. حینئٍذ تسأل: "لماذا یستخدم یوحنا ھذا اللقب؟ بماذا یخبرنا اللقب عن یسوع؟" إن   "َیُھوذَا 
 یوحنا عن قوة یسوع الفادیة. تصورتمییز المجاز یساعدنا على فَْھم  

 خاتمة

ذا األصحاح على معلوماٍت فنیٍة عدیدةٍ؛ من فضلك ال تشعر أن ھذا األمر شدید التعقید حتى  یحتوي ھ   
یتمتع بقیمٍة خاصة. إن كلمة هللا ھي مستودع من الكنوز. كلما تتعمق أكثر في كلمة هللا، كلما تكتشف ثروات  

 جدیدة یومیًا.
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ِة، َوبََحثَْت َعْنَھا  "خص الباحث عن الحكمة: شلقد وضع كاتب سفر األمثال ھذا الوعد لل    إِْن َطلَْبتََھا َكاْلِفضَّ
ّبِ، َوتَِجُد َمْعِرفَةَ هللاِ. ال یوجد مصدر أعظم للحكمة من كلمة هللا. إن   131" َكاْلكُُنوِز، فَِحیَنئٍِذ تَْفَھُم َمَخافَةَ الرَّ

 مقدس ستھبك مكافآت أبدیة.دراستك للكتاب ال

 واجب الدرس 

). كم مرة  8: 1في (أعمال الرسل  الواردة مستخدًما فھرس للكتاب المقدس، ابحث عن كلمة "قوة"  )1
 ل مرة؟ كمة الیونانیة الُمترجمة في ل ما الك استُخدمت ھذه الكلمة في سفر األعمال؟

:  1یمكن أن تُترَجم "معجزات". ماذا عن قرینة (أعمال الرسل   ”Dunamis“إنك ستجد أن ھذه الكلمة  *
 ) التي توحي بأن كلمة "قوة" ھي ترجمة أفضل من كلمة "معجزات" لھذه اآلیة؟ 8

 رجاء" في فھرس للكتاب المقدس.ابحث عن كلمة " )2

الیونانیة في ھذه  ). كم مرة استخدم بولس نفس الكلمة 18: 4یستخدم بولس ھذه الكلمة في (رومیة  - أ
 الرسالة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كم مرة تُستخدم ھذه الكلمة الیونانیة في متى، ومرقس، ولوقا؟  -ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )؟ 13: 13كورنثوس   1( ھل ھي نفس الكلمة الیونانیة "للرجاء" الُمستخدمة في - ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  2: 1قُم بدراسة كلمة "تجارب" الواردة في (یعقوب  )3 د نطاق المعنى لھذه الكلمة. حینئٍذ، حدِّ ). حدِّ
 معناھا في ھذه اآلیة.

  .إذا كنت تدرس في مجموعة، شارك بدراستك مع المجموعة 
   ًز درس  مبنیًا على دراستك للكلمة. اقصیرً  اكتابیً  اإذا كنت تدرس بمفردك، جّھِ

خالل ھذا المقرر الدراسي.    درسھتل من الكتاب المقدس؛  عفي الدرس األول، لقد قمَت باختیار مقط  )4
  الواردة بھ.اقرأ ھذا المقطع، ثم قُم بعمل دراسة للكلمات الھامة 

 
 .5-4: 2أمثال  131
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 سادسالدرس ال

 المفتاحیة النقاط 

 تفحص دراسة الكلمات، الكلمات الیونانیة والعبریة، فیما وراء ترجماتنا. 
  لكلماتاأخطاء یجب تجنُّبھا عند دراسة: 

o الفھم الخاطئ ألصول (جذور) الكلمات. 
o  في زمنھا األصليما الفھم الخاطئ لكلمٍة. 
o  ٍبنفس الطریقة في كل مرة تُستخدم فیھاما  تعریف كلمة. 

  خطوات في دراسة الكلمات:ثالث 

o  اختَر كلمات لكي تدرسھا. 

 .ز على الكلمات الھامة لمعنى المقطع  رّكِ

o د ما الذي یمكن أن تعنیھ الكلمة  .حدِّ

 .استخدم فھرس لتحدد المعاني الممكنة للكلمة 

o د ما الذي تعنیھ الكلمة في القرینة  . لتقوم بھذا، اسأل:حدِّ

  ف الكلمة؟ھل یوجد تضاد أو مقارنة  یُعّرِ
 كیف یستخدم الكاتب ھذه الكلمة في مواضعٍ أخرى؟ 
 ھل تشیر القرینة إلى معنى؟ 

 ر بطریقةٍ  إرشادان  :مجازیةٍ  لتُفّسِ

o عندما یخبرك المقطع أن تفعل ھذا. 
o عندما یكون المعنى الحرفي مستحیًال أو سخیفًا. 
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 سابع الالدرس 

 تطبیق ال – ثالثةالخطوة ال

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   

 تعرف على البدائل الخاطئة للتطبیق الكتابي.ی  .1
 یتبع عملیة التحرك من تفسیر إلى تطبیق النص.. 2
نھ من إیجاد تطبیقات للنص.. ی3  سأل أسئلة معینة تُمّكِ
 الخطوات على مقطع ُمختار من الكتاب المقدس.یمارس ھذه . 4

 مقدمة

من األسھل أن  ھل  عندما تعظ أو تُعلِّم،   ناقش عالقة التفسیر بالتطبیق في دراستك الحالیة للكتاب المقدس. ؟
قادًرا أن  ؟ عندما تدرس نًصا كتابیًا أو تستمع إلى عظٍة، ھل تكون ى العصر الحاليفتطبقھ   متفسر النص أ

 تجد تطبیقًا لھ على حیاتك؟ 

قال روبرت: "أیھا القس، ھل یمكن أن نتقابل؟ لديَّ سؤال كبیر حول الكتاب المقدس." الحقًا خالل ھذا     
ناقشت القضیة التي واجھت روبرت. بعد دقائٍق قلیلٍة، أغلق  األسبوع، تقابلنا ونظرنا إلى آیاٍت كتابیٍة عدیدةٍ  

وقال: "دعني أكون صادقًا، أنا أعرف بالفعل ما یقولھ الكتاب المقدس، لكني ال أرید  روبرت كتابھ المقدس 
 أن أفعلھ. إنھ صعٌب جدًا عليَّ." 

الكافي أن نالحظ ما یقولھ الكتاب المقدس  غیر التطبیق. من  في التفسیر، لكنفي مشكلة روبرت   لم تكن   
لكتاب المقدس عند  ل تنادراس ونفسر معناه؛ یجب علینا أن نطبقھ على حیاتنا. في أغلب األحیان، تنتھي 

 مرحلة التفسیر.

ونواصل من خالل تفسیر معناه؛ یجب أن   ،إننا نبدأ بمالحظة ما یقولھ النص   
 ننتھي بتطبیق النص على حیاتنا. یمكن أن نلخص ھذه العملیة في ثالثة أسئلة: 

 (المالحظة) ماذا یقول النص؟ 
 (التفسیر) ماذا یعني النص؟ 
  حیاتي؟ (التطبیق)كیف یعمل النص في  

 أھمیة التطبیق 

ألَنَّھُ إِْن َكاَن أََحٌد َساِمعًا  "
ِلْلَكِلَمِة َولَْیَس َعاِمالً، فَذَاَك  

یُْشبِھُ َرُجالً نَاِظًرا َوْجھَ  
آٍة، فَِإنَّھُ نََظَر  ِخْلقَتِِھ فِي ِمرْ 

ذَاتَھُ َوَمَضى، َوِلْلَوْقِت 
 " نَِسَي َما ھَُو.

 ). 24-23: 1(یعقوب 
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 132بدائل للتطبیق 

ن كاتب المزامیر    كُوُن َكَشَجَرٍة "َی أن الشخص الذي یَُسرُّ بناموس الرب ویلھج فیھ نھاًرا ولیًال  لقد دوَّ
یحاول الشیطان أن یجعلنا بعیدین عن   133." َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَیاِه، الَّتِي تُْعِطي ثََمَرَھا فِي أََوانِھِ 

 الكتاب المقدس. إنھ یعلم أننا سنضعف ونموت روحیًا إذا لم نتعمق في كلمة هللا ونتغذى بھا.

إبقائنا بعیدین عن كلمة هللا، فھو یحاول إبعادنا عن تطبیق الحق على حیاتنا. طالما  في الشیطان  فشلَ  إذا   
. إذا لم یتمكن الشیطان من إعاقتنا عن قراءة الكتاب المقدس، فإنھ سیغوینا  ، فلن نثمر أبدًاال نعیش كلمة هللا

 آخر للتطبیق. بقبول بدیلٍ 

 نحن نستبدل التطبیق بالتفسیر

من الممكن أن ندرس بعنایٍة مقطعًا كتابیًا، ونحدد معناه، دون أن نطبقھ. عندما أصغى داود لناثان في َمثَلھ     
ُجُل  " الرجل الفقیر، ردَّ علیھ بالتفسیر الصحیح.  نعجةعن الغني الذي سرق  ، إِنَّھُ ُیْقتَُل الرَّ بُّ َحيٌّ ھَُو الرَّ

 " .اْلفَاِعُل ذِلَك، َویَُردُّ النَّْعَجةَ أَْرَبعَةَ أَْضعَاٍف ألَنَّھُ فَعََل ھذَا األَْمَر َوألَنَّھُ لَْم یُْشِفقْ 

م على العدل؛   كان تفسیر داود صحیًحا. ھو أجاب باسم الرب؛ ھو    ھو طلب تعویًضا. وال واحد یمكنھ  صمَّ
انتقاد تفسیر داود، لكن داود قد فشل في تطبیق الَمثَل على حیاتھ الشخصیة. لقد وضع النبي التطبیق قائًال:  

ُجُل!"  134  "أَْنَت ھَُو الرَّ

بینما نتجاھل عدم    ؛ھنا یكمن خطٌر خاص بالوعاظ والمعلمین. یمكن أن نُعلِّم الكتاب المقدس لآلخرین    
فََمْن َیْعِرُف أَْن َیْعَمَل َحَسًنا َوالَ َیْعَمُل، فَذِلَك َخِطیَّةٌ "طاعتنا. لقد حذَّر یعقوب من التفسیر دون طاعٍة.  

ا صحیًحا، ینبغي أال نفشل في تطبیقھ. ینبغي أال نستبدل التطبیق  بعد أن نفسر الكتاب المقدس تفسیرً  135" لَھُ.
 بالتفسیر.

 ةالجزئی  طاعةالطاعة الكاملة ب نحن نستبدل ال

ونجد بعض األمور للتطبیق، دون أن نسمح لھا أن  درس مقطعًا كتابیًا، ونحدد معناه، ن من الممكن أن    
أعمق   أخرى تطبیقاتبطاعتنا للكتاب المقدس، بینما نتجاھل    تطبیقاتٍ ربما نفسح المجال ل  تغیرنا بالكامل.

 بعدم طاعتنا.

ِطَي  الَ تَْخُرْج َكِلَمةٌ َرِدیَّةٌ ِمْن أَْفَواِھكُْم، َبْل كُلُّ َما َكاَن َصاِلًحا ِلْلُبْنَیاِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، َكْي ُیعْ "ربما نقرأ:     
 136ة" ھي أي حدیث یھدم مستمعینا.من خالل دراسة الكلمات، نعرف أن "الكلمة الردیَّ  " ِللسَّاِمِعیَن.ِنْعَمةً 

 ھمة، فنسأل:مفي خطوة التطبیق، نفحص عالقاتنا ال 

 
 لمؤلفْیھ ھوارد وولیم ھندریكس.  الحیاة من خالل الكتابمادة ھذا الدرس مأخوذة من  132
 .3-2: 1مزمور  133
 .7-5: 12صموئیل  2 134
 .17: 4یعقوب  135
 . انظر دراسة الكلمات في الدرس السادس.29: 4أفسس  136
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 "نعم؛ أنا راعٍ أمین."ھل تبني عظاتي شعب كنیستي؟" " 
 كلمات تدعم أوالدي؟" "نعم؛ أنا أب ُمِحب." "ھل أستخدم 
 " ي؟" "ال، في الغالب ردودي سلبیة."زوجتھل أبني 

إن تواصلي مع زوجتي ھي الدائرة التي یرید روح هللا أن یغیرني فیھا. یغویني الشیطان بأن أستبدل     
ھذا النص "من تغییر الحیاة" على عالقتي بزوجتي، بتطبیقاٍت أخرى. إنھ یغویني أن أقبل    بتطبیقطاعتي 

 للطاعة الكاملة.نفسي  طاعة جزئیة عوًضا عن إخضاع

 توبة بالتبریرنحن نستبدل ال

بَّ إِلَھَك ِمْن  "تُ فأجاب یسوع:" َیا ُمعَلُِّم، َماذَا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحَیاةَ األَبَِدیَّةَ؟"سأل ناموسٌي یسوع:      ِحبُّ الرَّ
 " .فِْكِرَك، َوقَِریَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ كُّلِ قَْلِبَك، َوِمْن كُّلِ َنْفِسَك، َوِمْن كُّلِ قُْدَرِتَك، َوِمْن كُّلِ  

َر َنْفَسھُ، قَاََل ِلیَسُوَع: " لقد فھَم الناموسي الكتاب المقدس.     ا ھَُو فَإِذْ أََراَد أَْن ُیبَّرِ  137" َوَمْن ھَُو قَِریبِي؟َوأَمَّ
ر الناموسي نقص محبتھ.  لكن في التطبیق. ،لم تكن مشكلتھ في التفسیر   لقدد برَّ

لقد قرأُت الكلمة؛ لقد فسَّرُت الكلمة؛   ردیةَّ."كلمات كلماتك غیر بنَّاءة لزوجتك؛ إنھا ربما یقول روح هللا: "   
لقد حان وقت تطبیق الكلمة. بدًال من ذلك، ربما أبرر: "أنت ال تعرف زوجتي. إنھا دائًما سلبیة. إذا كنُت  

الذي أكون قد فعلتھ؟ إنني بررُت سلوكي بدًال من توبتي  جدًا. لیس ھذا خطأي!" ما   ا سلبیةٌ سلبیًا؛ ذلك ألنھ 
 عن فشلي في طاعة كلمة هللا.

 بالمشاعرتغییر نحن نستبدل ال

في بعض األحیان یسمع شخٌص ما الكلمة   138لقد كتَب یعقوب عن شخٍص یسمع الكلمة، لكنھ ال یعمل بھا.   
،  فارقٍ عاطفي لیستبدل التغییر الحقیقي. یعرف كل راعٍ إحباط الوعظ بموضوعٍ   تجاوبٍ ویُثار، لكنھ یسمح ب 

 دائم. قنعتني،" وحینئٍذ ال یرى أي تغییرٍ أثم قول الناس: "ھذه العظة 

زواج. في وقت التعھد بنھایة الفصل  ) خالل فصل دراسي عن ال29: 4ربما أسمع تعلیًما عن (أفسس     
الدراسي، أقول لزوجتي: "أنا آسف، أرید أن أتحدث بكلماٍت إیجابیٍة. سأقدم أفضل ما عندي!" ومع ذلك،  

 بیة، والكلمات الردیَّة.ل ما أعود لعاداتي القدیمة من الكلمات الجارحة، والُجمل الس سریعًا

عاطفیًا، لكن دون تغییٍر حقیقي. ھذا أمٌر خطیٌر؛ بعد فشٍل متكرٍر، نصبح  كان ھناك تجاوبًا  ماذا حدث؟    
 .    مقتنعین أن التغییر مستحیل. یلزم أن یقترن التجاوب العاطفي لحٍق ما بتغییٍر حقیقي وطاعةٍ 

 خطوات لتطبیق الكتاب المقدس 

یصف یعقوب الشخص الذي یطبق    ینسى ماذا یشبھ، ثمفي مرآةٍ لنفسھ ینظر الذي شخص ال وصفَ ما بعد   
یَِّة  -َولِكْن َمِن اطَّلََع َعلَى النَّاُموِس اْلَكاِمِل " في حیاتھ.  صحیحةٍ   الكتاب المقدس بطریقةٍ   -َناُموِس اْلُحّرِ

 
 .29-25: 10لوقا  137
 .24-23: 1یعقوب  138
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ال یكفي أن نسمع   139" ا فِي َعَمِلِھ.َوثَبََت، َوَصاَر لَْیَس َساِمعًا َناِسًیا َبْل َعاِمالً ِباْلَكِلَمِة، فَھذَا َیكُوُن َمْغُبوطً 
 الكلمة فقط، ینبغي أن نطبقھا أیًضا.

 الخطوة األولى: اعرف

 لكي تطبق الكتاب المقدس بطریقٍة صحیحٍة، ینبغي أن تعرف شیئْین:    

 :ینبغي أن تعرف النص 

إننا   نعرف النص، فسنُخطئ التطبیق.  لم إذاھذا ھو سبب أھمیة الدروس الخاصة بالمالحظة والتفسیر.    
 ؟" عصرھمنبدأ خطوة التطبیق بالسؤال: "كیف طبَّق مسیحیو القرن األول ھذا النص الكتابي في  

ینِي.أَْستَِطیُع كُلَّ شَْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَّذِ "على سبیل المثال، كتَب بولس:     لقد أخذ بعض   140" ي ُیقَّوِ
نرغبھ؛ ألن "المسیح یقوینا." یعلن الریاضیون:   المعلمین ھذه اآلیة كوعد أننا نستطیع أن نحقق أي شيء

"سوف أربح مباراة الیوم؛ ألنني أستطیع كل شيء في المسیح." یؤكد أولئك الذین یشفون باإلیمان  
لمستمعیھم: "إذا كان لدیك إیمان كاٍف، ستُشفى؛ ألنك تستطیع كل شيء في المسیح." یعلن واعظو إنجیل  

 ما علیك فعلھ ھو أن تتعاون مع هللا. تستطیع كل شيء في المسیح." الرخاء: "یریدك هللا غنیًا. كل 

 عندما نسأل: "كیف طبَّق مؤمنو فیلبي ھذه اآلیة؟" نجد إنھ لم یكن وعدًا بالنجاح العالمي، لكنھ وعدٌ    
ل الروحي. كان بولس أسیًرا في روما؛ كان مستمعوه یواجھون اضطھادًا. لم تكن عبارة "كل شيء"   بالتحمُّ

ل في مواجھة المقاومة.تع لقد تعلَّم بولس أن یكون راضیًا في كل  ني النجاح العالمي، لكنھا قصدت التحمُّ
الظروف؛ ألنھ في المسیح یستطیع كل شيٍء. إن ھذا لم یعِن حیاة الراحة، بل قصدَ أنھ لم یفقد روح الرضى  

 المصاعب. ھةجاومفي 

 :ینبغي أن تعرف نفسك 

الَِحْظ  "لقد حذَّر بولس تیموثاوس أنھ ینبغي أن یعرف نفسھ حتى یتسنَّى لھ أن یخدم اآلخرین بفعالیٍة:     
بحسب ما   141" ًضا.َنْفَسَك َوالتَّْعِلیَم َوَداِوْم َعلَى ذِلَك، ألَنََّك إِذَا فَعَْلَت ھذَا، تَُخلُِّص َنْفَسَك َوالَِّذیَن یَْسَمعُوَنَك أَیْ 

 .مستمعیھ بفعالیةٍ  عظھ، قد خدمَ وفي مالحظة كٍل من نفسھ والتعلیم الذي قضاه تیموثاوس 

بعدما عرفُت النص وكیف طُبِّق على مستمعیھ األوائل، ینبغي أن أعرف نفسي وكیف یُطبَّق النص في     
) أن أواجھ تحدیات الحیاة  13: 4عصري. ربما أنظر إلى نفسي وأراھا مستسلمة للسلبیة. تخبرني (فیلبي  

یِن "بثقٍة ألني    " ي.أَْستَِطیُع كُلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي ُیقَّوِ

 
 .25: 1یعقوب  139
 .13: 4فیلبي   140
 .16: 4تیموثاوس  1 141
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بعد ھذه اآلیة، ربما أكتب: "عند العمل في بیئٍة ُمقاِومٍة للقیم  ومحددًا.   –اآلن یصبح التطبیق واضًحا    
المسیحیة، سأثق في نعمة هللا أنھا تقویني كي أكون أمینًا. أستطیع كل شيء في المسیح." ھذا ینقل اآلیة من  

 القرن األول إلى القرن الحادي والعشرین.

 یة: اربطالخطوة الثان 

 142: "ال یعرف إنجیل المسیح دینًا بل دینًا اجتماعیًا؛ وال قداسة بل قداسة اجتماعیة."ون وسلي چكتَب     
نعیش اإلنجیل ال كرھباٍن مختبئین عن المجتمع، لكن كمؤمنین تربطھم عالقات باآلخرین. ننمو في القداسة  

 دون أن ننفصل عن اآلخرین، لكن في رباط المجتمع الكنسي.

الحقیقي. ترتبط كلمة هللا بكل مجاالت الحیاة.   واقع سوف "یعمل" التطبیق الصحیح للكتاب المقدس في ال   
ق الكتاب المقدس، ال أسأل: "ما التطبیق الدیني لھذا النص؟" بدًال من ذلك، أسأل: "كیف سیُعاش  عندما أطب

 ھذا النص ویُطبَّق في كل دائرة من دوائر حیاتي؟"

). عندما أدرس تطبیق ھذه اآلیة، یجب أن أطبقھا على عالقاتي مع  29: 4سابقًا، نظرنا إلى (أفسس    
ینبغي أن أربط ھذه اآلیة مع عائلتي: "ھل    اتي إخوتي المؤمنین أم تھدمھم؟"إخوتي المؤمنین: "ھل تبني كلم 

یبني حدیثي عائلتي، أم یضعف ثقة زوجي وأوالدي؟" ینبغي أن أربط ھذه اآلیة بعملي: "ھل كموظف  
 ) بكل مجاالت الحیاة.29: 4أنطق كلمات إیجابیة، أم أنشر أفكاًرا سلبیةً؟" ترتبط (أفسس 

الذي دفع بولس أن یكتب أن الخدام الذین یعیشون عالقات صحیحة مع سادتھم سوف  ھذا ھو السبب    
یجعل اإلنجیل جذابًا لَمن  إن التطبیق السلیم للكتاب المقدس  143" یَُزّیُِنوا تَْعِلیَم ُمَخلِِّصَنا هللاِ فِي كُّلِ َشْيٍء."

 حولنا.

 سالخطوة الثالثة: مارِ 

)، یصف بولس  6- 3: 2تیموثاوس   2الھدف األساسي لدراسة الكتاب المقدس ھو التطبیق الیومي. في (   
ًما على السعي   ون"، و"فالحون".ؤالمؤمنین بأنھم "جنود"، و"عدَّا تصف ھذه الصور شخًصا ما ُمصّمِ

ال یتوقف الفالح  و  ،ثناء السباقأ ال یتوقف العدَّاء و ،. ال یستریح الجندي أثناء المعركة ھوالكفاح لتحقیق ھدف 
بِْر فِي  " ھ لألرض حتى ینتھي من عملھ. إن الحیاة المسیحیة تتطلب االحتمال. ت ثا عن حر َوْلُنَحاِضْر ِبالصَّ

 144" .اْلِجَھاِد اْلَمْوُضوعِ أََماَمَنا

أمارس من خاللھا ھذا الحق؟"  بینما تدرس الكتاب المقدس، اسأل: "ھل توجد دائرة في حیاتي یمكن أن    
لو نعم، فاطلب من هللا أن یساعدك أن تطبق الحق في حیاتك بمنھجیٍة. بینما تفعل ھذا، سیعلن لك هللا مزیدًا  

 من الحق، وستنفتح شھیتك أكثر ألجل الطعام الروحي.

 
 .1937طبعة  ،الترانیم والقصائد الدینیةمن وتشارلس وسلي  ونچ مقدمة  142
 .10: 2تیطس  143
 .1: 12عبرانیین   144
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تتعھد بممارسة الكالم  یجب أن كالمك،    لىع  بكتك) لی 29: 4من خالل (أفسس إلیك  لو أن هللا یتحدث    
الذي یبني. ربما یكون سھًال ببساطة أن تطلب من هللا أن یمنحك فرصة لیوٍم واحٍد أن تتكلم بنعمٍة في حیاة  

شخٍص ما. ربما یعني ھذا أن تسأل صدیقًا موثوقًا بھ أن یحذرك عندما یسمعك تتحدث "بكلماٍت ردیٍَّة".  
 یومي. سیصبح ھذا طریقًا لممارسة كلمة هللا بشكلٍ 

 ممارسة تطبیق الكتاب المقدس 

  نواعصارَع بشدةٍ مع إغواٍء معین. أحبَّ "وودرو" الموسیقى بما فیھا بعض األ   في الكلیة كان لديَّ صدیق   
أراد "وودرو" التغلب على اإلغواء، لكنھ لم یُطبِّق الكتاب المقدس  من الضعف.  منطقةالتي أغوتھ في ھذه ال

 بإصراٍر في حیاتھ.

یذھب إلى الكنیسة، ویعود إلى حجرتنا في    شھر سبتمبر. كان "وودرو" خالللدینا نھضة مدرسیة   تن كا    
اختباًرا مشرقًا. حینئٍذ، بدأ   اختبرَ موسیقاه غیر المناسبة. ألسابیعٍ قلیلٍة،  ترك السكن الجامعي، حیث  

الموسیقى. لقد أُحبَِط سریعًا؛ بحلول شھر  ھذا النوع من تسجیالت الجدیدة في بعض ال   یشتري"وودرو" 
 انغمسُت في المعاصي." لقد نوفمبر، كان یقول: "

كان لدینا مؤتمر للكتاب المقدس خالل شھر فبرایر. كان "وودرو" یذھب إلى الكنیسة. لقد تخلَّص من     
 شراء  بدأ "وودرو" ُمجدَّدًا  شھر أبریل، بحلولاختباًرا مشرقًا ألسابیعٍ قلیلٍة. بعدئٍذ  تسجیالتھ ھذه، واختبرَ 

 ! من جدید لقد بدأت العملیة   – مزیدًا من ھذه التسجیالت 

أفضل؟ ال! ھو عرَف ھذه المنطقة من الضعف، كما عرَف ما قالھ الكتاب   تفسیرٌ أماذا احتاج "وودرو"؟    
على سلوكھ الروحي. لم تكن    ه األنواع من الموسیقىالمقدس عن حفظ ذھنھ نقیًا، وعرَف كذلك تأثیر ھذ

 عرفھ. أن یمارس ما ؛ ھو احتاج ببساطةٍ مشكلة "وودرو" في التفسیر 

 أي مجاٍل من التطبیق تحتاج أن تمارسھ؟    

 أسئلة لكي تسألھا 

في أحد فصولي بالكلیة، أسال الطالب أن یحتفظوا بمذكرةٍ بینما یقرأون الكتاب المقدس. یسأل الطالب     
ا یبحثون عن طرٍق كي یطبقوھا على حیاتھم. یبحث الطالب عن مكانھم في الكتاب  خمسة أسئلة بینم 

 المقدس.

 ھل توجد خطیة ألتجنبھا؟

ن عندما یفشلون في تحقیق مطالب الكتاب المقدس في مجاٍل ما من مجاالت  ؤمنیییأس كثیٌر من الم   
  ال ینبغي أن تكون إجابتنا ھي الیأس.حیاتھم. عندما یتحدث لنا هللا من خالل كلمتھ عن خطیٍة ما في حیاتنا، 

 ینبغي أن نتجاوب بالطاعة اإلرادیة لكلمتھ.
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 ؟ھب  لباطھل یوجد وعد أل

تطبیق ببساطٍة ھو الُمطالبة بوعود هللا. یجب أن نحرص على تفسیر الوعد  في بعض األحیان یكون ال    
ینبغي أن نحرص على عدم أخذ   بطریقٍة سلیمٍة. كانت بعض الوعود موجھة ألفراٍد معینین أو ألمة إسرائیل.

وندرك أن ھذا الوعد  ، یة حال، عندما نفسر الوعد بعنایٍة داخل قرینتھ الكتابیة أ نتھ. على ی الوعد بعیدًا عن قر
 لكل المؤمنین، حینئٍذ یمكن أن نطالب بھ في حیاتنا.

 ؟قوم بھأل ھل یوجد عمل

اء ھذا المقطع الكتابي؟ ما الحق الذي یُعلِّمھ ھذا المقطع؟ ھل یحذرني من      اسأل: "ماذا یجب أن أفعل جرَّ
  ما العمل الذي أحتاج أن أقوم بھ  أحتاج أن أغیر تفكیري ألتفق مع الكتاب المقدس؟ھل   خطأ ما في عقیدتي؟

اء ھذا المقطع الكتابي؟  " جرَّ

مثاٌل واحدٌ ھو الصالة. عندما نقرأ صلوات داود، وبولس، ونحمیا، ویسوع، نجد نماذج ألجل حیاة     
حسبما أقرأ،   صلوات بولس ویسوع!  أن نتعلم أن نصلي من أن نقلد كم یكون أفضلالصالة الخاصة بنا. 

 الصلوات ألجل حیاتي الخاصة.قوم باقتباس یمكن أن أ

 ھل یوجد أمر ألطیعھ؟

یتكون النصف الثاني من رسائل بولس عادةً من أوامر. ھذه األوامر عادةً بسیطة جدًا ومباشرة. في بعض     
 األحیان یبحث المؤمنون عن حقائٍق عمیقٍة، بینما یتجاھلون التطبیق السھل لما یعرفونھ بالفعل! 

ن أحد الكُتَّاب عن خطر البحث عن حقائقٍ     ھو كتَب عن   یقة الواضحة.ل الحق في حین تجاھُ "عمیقة"  دوَّ
األصل الیوناني ھو:   ]احمل صلیبك واتبعني، [: "عندما یقول یسوع:  في العھد الجدید الیوناني أولى دراساتھ 

في بعض   145المعنى، لكن في طاعتھ." م ھْ . لم تكمن الصعوبة في فَ ]احمل صلیبك واتبعني –حسنًا [
 األحیان، كل المطلوب في منتھى البساطة ھو: "نعم، یا رب. أنا سوف أطیع." 

 ھ؟ھل یوجد مثال ألتبع

تحكي أجزاء كثیرة من الكتاب المقدس عن سیر شخصیة. بینما نقرأ السیرة الشخصیة، نسأل: "ھل یوجد     
 مثال ألتبعھ؟" 

عندما نقرأ عن إبراھیم في سفر التكوین واألصحاح الثامن عشر، نستطیع أن نتبع مثال إبراھیم بالتشفع     
سُت فصًال في نیـ قت نیـیریچألجل عالمنا. منذ وقٍت قریب، درَّ اء نزاًع چا. تمزَّ ا بین المسلمین  یریا جرَّ

نصلي ألجلھم؟ ھل نؤمن أن هللا قادر   ماوالمسیحیین. سأل أحد طالبي زمالءه: "لماذا نقاتل المسلمین أكثر م
 ھذا ھو التطبیق.  "ألجلھم! ن نتبع مثال إبراھیم ونتشفعینبغي أ  ذبھم للخالص؟ لو نعم،ج أن ی

  

 
 .7، ص 2014، مارس المسیحیة الیوم"معلومات وتشكیل" في كراوتش، آندي  145
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 تمرین للممارسة

  ،ھمة في ھذه اآلیات م ، وقمنا بعمل دراسة للمصطلحات ال) 2- 1: 12لقد وضعنا مالحظات من (رومیة    
 ودرسنا كذلك القرینة التاریخیة والثقافیة والكتابیة حتى نتمكن من تفسیر رسالة بولس بطریقٍة صحیحٍة.

) على حیاتك؟ راجع  2- 1: 12كیف یمكنك أن تطبق (رومیة  مستعدون اآلن للخطوة األكثر أھمیة. إننا   
المالحظات التي وضعتھا ُمسبقًا على ھذا النص. حینئٍذ اكتب قائمة بثالثة أشیاء یمكنك القیام بھا لتطبق ھذا  

 النص على حیاتك.

بتطبیقاتك مع أفراد المجموعة. إذا كنتم ستتقابلون مرةً  إذا كنت تدرس ھذا الدرس مع مجموعة، شارك  ؟
 تطبیقك لھا. اأخرى الحقًا، ضع مسئولیة. ضع بعض التعھدات، واطلب من أفراد المجموعة أن یتابعو

 خاتمة

إن ھدف ھذا المقرر الدراسي الذي یختص بتفسیر الكتاب المقدس ھو أن نُعلِّمھ آلخرین. ھذا ما دُعینا     
یمكننا أن ندرس  م لكلمة هللا. على أیة حال، یوجد خطر في ھذا األمر. إذا لم نكن حذرین، لنفعلھ كخدا

 الكتاب المقدس فقط ألجل الوعظ والتعلیم، وحینئٍذ سنفشل في تطبیق الحق الكتابي في حیاتنا.

بشكٍل یومي. في  كُرعاةٍ، ومعلمین، وقادة كنائس، ینبغي أال ننسى أبدًا أنھ یلزمنا تغذیة حیاتنا الروحیة    
قوة  لنكتسب ال ؛نغذي أنفسنا فقط أن  قلوبنا بخبز كلمة هللا.   طِعمجھودنا لتعلیم اآلخرین، ینبغي أال ننسى أن نُ 

 الالزمة لخدمة شعب هللا. وحیةالر

ِلآلَخِریَن الَ  بَْعَد َما َكَرْزُت َحتَّى "  بة:اإلمكانیة الرھی ھذه كان بولس على درایٍة بھذا الخطر. ھو كتَب عن    
ادرس    في قلوبنا! یا لھ من أمٍر ُمرعٍب أن نُعلِّم آخرین بینما نرفض نعمة هللا 146" أَِصیُر أََنا َنْفِسي َمْرفُوًضا.

 إلى قلبك. حدثتسمع هللا یت كي ما ل  أیًضا لكي ما تُعلِّم آخرین، لكن ادرس

 147ھل أنت جائع؟ أھمیة الخبز الیومي

ولیس كفرٍض. لقد   ،لقد درسُت الكتاب المقدس بِحَرفیة لوقٍت طویل لم أدرك مفھوم "إطعام نفسي."   
لقد فتحُت كتابي المقدس باستمرار ألجھز  استمتعُت بھ، لكن إطعام نفسي كان حدثًا عرضیًا أكثر منھ ھدفًا. 

 الغذاء الروحي.خدماتي، ولیس "كاللبن األصیل للكلمة." إنني لم أدرك أھمیة 

لألكل تأثیرات یومیة وأخرى بعیدة المدى. كما إنھ ال یمكنك أن تقلل نسبة الكولیسترول لدیك بوجبٍة     
إن األمر یستلزم نظام  صحیٍة واحدةٍ، ھكذا فإنك ال تستطیع أن تبني قوتك الروحیة بیوٍم واحٍد في كلمة هللا. 

ذائي طویل المدى من كلمة هللا لتبني قوتك الروحیة.  غذائي صحي منتظم لتبني قوتك الجسدیة، ونظام غ
ومع ذلك، فوجبة الیوم من كلمة هللا كافیة ألجل ما تواجھھ خالل ھذا الیوم، تماًما كوجبة إفطار جیدة 

 تساعدك في یوٍم شاٍق من العمل.

 
 .27: 9كورنثوس  1  146
 بواسطة د. ستیفن جیبسون. 147
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 تمرین للممارسة

سافَر إلى قد أن المسیح  بما) ھو عبارة عن مجموعة من األمثال والتعلیم. 10: 17-25: 14(لوقا     
تجد تطبیقات خاصة من  ، ھو أدلى بتعلیمھ النھائي لتالمیذه. عندما تقرأ تعلیم یسوع، للمرة األخیرةأورشلیم 

 ھذه اآلیات. اسأل: 

   ؟توجد خطیة ألتجنبھاھل 
   ألطالب بھ؟ھل یوجد وعد 
  ھل یوجد عمل ألقوم بھ؟ 
  ھل یوجد أمر ألطیعھ؟ 
  ھل یوجد مثال ألتبعھ؟ 

 اجب الدرس و

في الدرس األول، لقد قمَت باختیار مقطع من الكتاب المقدس؛ لتدرسھ من خالل ھذا المقرر الدراسي.     
ُمستخِدًما مذكراتك التي قُمَت بإعدادھا على المالحظات والتفسیر، ضع قائمة من خطوات التطبیق العملي  

 للنص الكتابي موضع الدراسة.
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 سابع الدرس ال

 المفتاحیة النقاط 

 أن نفسر كلمة هللا بطریقٍة سلیمٍة؛ بل یجب أن نطبقھا في حیاتنا الیومیة. لیس كافیًا 
 :یغوینا الشیطان باستبدال التطبیق بعدة بدائل 

o  نستبدل التطبیق بالتفسیریمكن أن. 
o نستبدل الطاعة الكاملة بالطاعة الجزئیة یمكن أن. 
o نستبدل التوبة بالتبریر یمكن أن. 
o نستبدل التغییر بالمشاعر یمكن أن. 

 :حتى یتسنَّى لنا أن نطبق الكتاب المقدس في حیاتنا، ینبغي أن نتبع ثالث خطوات 

o عرفن: 

 .معنى النص 
 .أنفسنا، وكیف یخاطب النص احتیاجاتنا 

o .نربط الكتاب المقدس بالواقع الحقیقي 
o التطبیق بشكٍل یومي. سرمان 

 :لتجد طرقًا تطبق بھا الكتاب المقدس على حیاتك، اسأل ھذه األسئلة 

o  ؟توجد خطیة ألتجنبھاھل 
o ھل یوجد وعد ألطالب بھ؟ 
o ھل یوجد عمل ألقوم بھ؟ 
o ھل یوجد أمر ألطیعھ؟ 
o ھل یوجد مثال ألتبعھ؟ 
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 ثامنالالدرس 

 مبادئ التفسیر 

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   

 فھم المبادئ األساسیة لتفسیر الكتاب المقدس.ی .1
 طبق ھذه المبادئ على مقاطعٍ ُمختارة من الكتاب المقدس.ی . 2
 .تعلیميم كیف أن الفشل في اتِّباع ھذه المبادئ ربما یقود إلى خطأ  یعلَ . 3

 مقدمة

كان أبي "ِحَرفیًا." ھو أحبَّ أن یقوم بعمل مشروعات صیانة. بمضي السنین، امتلَك أدوات وخامات     
اء (مسامیر    مثل  . لقد نظَّم معظم ھذه األدوات بعنایٍة في صندوٍق، لكن بعض األشیاءتلك المشروعات جرَّ

في "درجٍ متعدد األغراض."  وشریط لحام، إلخ) ُوضعت في نھایة المطاف لب، ، ومسامیر صُ قلیلة قالووظ 
م،  ال یتناسب وضعھا في أي مكاٍن آخر. مع أن ھذا الدرج بدا غیر ُمنظَّ   لقد احتوى ھذا الدرج على أصنافٍ 

 إلى ھذه األصناف.  والديھًما للغایة عندما احتاجَ مإال إنھ كان  

ى الدرس الثامن من ھذا المقرر الدراسي "بالدرج متعدد األغراض." سننظر إلى مبادٍئ      یمكن أن یُسمَّ
؛ ألن األمر  عامٍة یجب أن ترشدك في التفسیر. لقد وضعُت ھذا الدرس بعد الدروس الخاصة بعملیة التفسیر 

 النص نفسھ. ىنركز علنقوم بھ ھو أن األول الذي ینبغي أن  

ال، إن المبادئ المذكورة في ھذا الدرس في منتھى األھمیة لدراسة الكتاب المقدس. ھذه مبادئ  على أیة ح   
رھا معلمو الكتاب المقدس الحكماء لترشد دراستھم. من فضلك انتھز الوقت لتستوعب ھذا المبادئ   قد طوَّ

 وتطبقھا في دراستك.

اختالف، یمكنك أن  (إذا لم تتمكن من إیجاد موضوع أوِجد نًصا كتابیًا یختلف علیھ أعضاء مجموعتك.  ؟
ما ھي  أخرى). ناقش ھذا السؤال: " یسةٍ لھ عن تفسیر كن حیث یختلف تفسیركتناقش نًصا كتابیًا  

سبقة عن الكتاب المقدس التي قادتني إلى تفسیري؟" عند ھذه النقطة، ال یكون ھدفك أن  االفتراضات المُ 
ما تؤمن بھ. لكي تستفید من ھذا، كُن أمینًا في تعریف    سببأن تفھم  "تُثْبت أو تبرھن" تفسیرك، لكن 

     فتراضات أولئك الذین تختلف معھم.ال، وكُن ُمحتِرًما تراضاتكفا

 ابدأ بالنص، ولیس باستنتاجك 

   ليالخاص بي وضغطُت على االتجاھات. أظھرَ (نظام تحدید المواقع)  GPSأدخلُت عنوانًا ببرنامج الـ    
  GPSالـ        برنامجمجموعة من التحویالت والتفرعات. نظرُت إلى االتجاھات وقلُت: " GPSالـ 
خاطئ؟"    GPS: "كیف تعلم أن الـ الذي كنُت أصطحبھ  سافرقال الم ثانیةً!" اطئ." أدخلتھ ثانیةً. "خ يءط اخ

، تھنا بالكامل، لةٍ قلی ساعاتٍ بعد خاطيء."   GPSالـ  برنامج جاوبُت باندفاعٍ: "إنني أعلم االتجاھات.
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الخاص بي. ماذا كان خطأي؟ بدأُت باالستنتاج. كنُت متأكدًا   GPSاعترفُت بالفشل وبدأت أتبع اتجاھات الـ 
 جابات مختلفة.طت إأن لديَّ اإلجابة، لذا رفضُت أن أستمع للخریطة التي أع 

یقرأ البعض الكتاب المقدس بھذه الطریقة. سمعُت ذات مرة واعًظا یقرأ آیة لم یحبھا من الكتاب المقدس.     
قال: "ال أعرف ماذا تعني ھذه اآلیة، لكنھا ال تعني ما تقولھ." ھو بدأ باستنتاجھ ("إنني ال أوافق على ھذا  

  مع استنتاجھ، لذا قرر ببساطةٍ ق الكتاب المقدس  فِ وَّ عِ أن ی. ھو لم یستطِ نص الكتابيقرأ ال  وبعد ذلكالتعلیم")، 
 ").ال یعني النص ما یقولھأن یتجاھل النص الكتابي ("

لكي نفسر نًصا كتابیًا، ینبغي أن نبدأ بالكتاب المقدس، عندئٍذ نوِجد استنتاجنا. لدینا جمیعًا افتراضات     
إلى   تقودنا اتنا الُمسبقةض افترا في أنالمشكلة ن تكمجھة نظر خاصة. ھذا جید.  وسبقة معینة. إننا نبدأ من مُ 

أن نتجاھل التعلیم الواضح للكتاب المقدس. یجب أن نتأكد أننا نبدأ بالنص، ولیس باستنتاجاتنا. یجب علینا أال  
 نسمح الفتراضاتنا الُمسبقة أن توجھنا ناحیة تجاھل النص.

 مثال

 .) 48:  5" (متى  أَنَّ أََباكُُم الَِّذي فِي السََّماَواِت ھَُو َكاِمٌل.فَكُوُنوا أَْنتُْم َكاِمِلیَن َكَما "   

یقول البعض: "ال أحد كامل!" لذا فُھم یتجاھلون أمر یسوع. إنھم بدأوا باستنتاجھم ("ال أحد كامل!")،     
 وبعد ذلك قرأوا النص الكتابي.

 أبینا السماوي؟" شابھنُ   )، یجب أن نسأل: "ماذا یقصد بكلمة كامل؟ بأیة طریقةٍ 48:  5عند دراسة (متى    

بینا  ألیھم بنفس طریقة إنا، ونحسن : نحب أعداءَ جیب علینا) مباشرةً تُ 48: 5اآلیات التي تسبق (متى    
اِلِحینَ "السماوي    أن نمتلئ بالمحبة الكاملة. ینبغي  ."یُْشِرُق َشْمَسھُ َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ

 الكتاب المقدس ال یناقض الكتاب المقدس 

عندما نقرأ كتابًا عادیًا لمؤلٍف ما، ربما یناقض المؤلف نفسھ في بعض النقاط. وإذا كانا مؤلفْین، فمن     
هللا؛ إنھ    على أیة حال، الكتاب المقدس ھو كلمةالمحتمل جدًا أن یناقض كل واحٍد اآلخر في بعض القضایا.  

 ال یناقض نفسھ.

حتى عندما تُكتَب على مدار مئات   –كلمتھ ثابتة إن لھذا السبب، ف 148.لیس عند هللا تغییر وال ظل دوران   
 إن كلمة هللا ال تناقض نفسھا. .البشرمتنوعین من   كُتَّابالسنین بواسطة 

لعقیدة الوحي. إذا كان المصدر األساسي للكتاب المقدس ھو هللا، فإن الكتاب   اج ضروريھذا المبدأ ھو نت    
لتفسیر الكتابي الصحیح. عندما یبدو أن  ألجل االمقدس ال یستطیع أن یناقض نفسھ. إنھ أمٌر في غایة األھمیة  

جیدًا، سأجد أن  عندما أفھم كل مقطع  م أحدھما.ھْ ن، یجب أن أسأل إذا ما كنُت قد أسأُت فَ ْیمقطعْین متناقض
 ن صحیحان.كال المقطعْی

 
 .17: 1یعقوب  148
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 مثال

ُر ِباِإلیَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس."     ).28: 3" (رومیة إِذًا َنْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن َیتَبَرَّ

ُر ِبأَْعَماِل النَّاُموِس، َبلْ "     ).16: 2" (غالطیة .یَسُوَع اْلَمِسیحِ  ِبِإیَماِن إِذْ نَْعلَُم أَنَّ اِإلْنَساَن الَ َیتَبَرَّ

ُر اِإلْنسَ "     ).24: 2" (یعقوب اُن، الَ ِباِإلیَماِن َوْحَدهُ.تََرْوَن إِذًا أَنَّھُ ِباألَْعَماِل َیتَبَرَّ

اء     دور اإلیمان واألعمال. أصرَّ بولس أن اإلنسان  ب  ن بولس ویعقوب لم یتفقا فیما یتعلقأ یؤمن بعض القُرَّ
 ان وحده." میتبرر بدون "أعمال الناموس." یكتب یعقوب أن اإلنسان یتبرر "باألعمال، ولیس باإلی 

إننا نتبرر باإلیمان، لیس   ن صحیح.فإننا نعلم أن كال التعلیمْیبما أن الكتاب المقدس ال یناقض نفسھ،    
ُر اِإلْنَساُن، الَ باألعمال. لكن "  " ِباِإلیَماِن َوْحَدهُ.ِباألَْعَماِل َیتَبَرَّ

بقیة رسائل بولس ویعقوب اتفاق الرسولْین: طاعة الناموس (األعمال) ال تأتي بالخالص. على أیة  توضح     
، فإن نمط حیاتنا (أعمالنا!) سیتغیر بالكامل. إن حیاتنا  یمان إلبا   ناتبرر   إذاحال، یتفق بولس ویعقوب أنھ 

 الذي خلُصنا بھ.الیومیة تقدم شھادة على حقیقة اإلیمان 

 الكتاب المقدس خیُر مفسٍر للكتاب المقدس 

قًا بالمبدأ السابق. بما أن الكتاب المقدس ال یناقض نفسھ، فبإمكاننا أن  ی ال یرتبط ھذا المبدأ ارتباًطا وث   
نستخدم مقاطع سھلة المعنى حتى تساعدنا أن نفھم المقاطع األقل وضوًحا. نستخدم آیات واضحة لتشرح 

ف آیات بسیطة لتوافق تفسیرنا لآلیات األ اآلیات  .كثر صعوبةاألصعب؛ ال نُحّرِ

تقول أحد كتب التفسیر: "غالبًا ما یكون غامًضا في أحد أجزاء الكتاب المقدس یكون واضًحا في جزٍء     
على فقراٍت أكثر    ءبدراسة الكتاب المقدس كامًال، فإننا نسمح لفقراٍت سھلة أن تسلط الضو 149آخر." 

 صعوبة.

 مثال

ْجِل األَْمَواِت؟ إِْن َكاَن األَْمَواُت الَ َیقُوُموَن اْلَبتَّةَ، فَِلَماذَا َیْعتَِمُدوَن ِمْن  َوإِالَّ فََماذَا َیْصَنُع الَِّذیَن َیْعتَِمُدوَن ِمْن أَ "
 ).29: 15كورنثوس   1(     " أَْجِل األَْمَواِت؟ 

أن نعتمد كممثلین بالنیابة عن األموات؟ یعتقد البعض في ھذا األمر، بینما  نبغي ھل تخبرنا ھذه اآلیة أنھ ی   
 األموات.ألجل معمودیة ال یوصي بولس بال 

القرن األول الذین اعتمدوا بالنیابة عن   ؤمني ن أن ھذه اآلیة تشیر إلى بعض مفسرییعتقد بعض الم   
ھذه الممارسة غیر مفیدة إذا لم توجد قیامة. یعتقد    أنبولس یقرُّ    مدوا.تقد ماتوا قبل أن یع كانوا مؤمنین ُجدد  

 
 .132)، 1994ـان،  ڤ(جراند رابیدز: زوندیر مقدمة إلى علم تفسیر الكتاب المقدسـا، ڤوالتر كایسر ومویِسس سیلـ 149
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دنا المعمودنا  5-3:  6مفسرون آخرون أن المعمودیة ألجل األموات ترجع ببساطٍة إلى (رومیة  ) حیث توّحِ
 بالمعمودیة ألجل األموات.  سال یوصي بول ،الحالتْین  تاوفي كل مع المسیح في موتھ.

  1(  رشدنا بخصوصبغض النظر عن تفسیرنا، فإن مبدأ "الكتاب المقدس خیُر مفسٍر للكتاب المقدس" ی   
)، نرى أن  5: 19؛ 12: 8؛  41: 2؛ أعمال الرسل 19: 28). عندما نقرأ (متى 29: 15كورنثوس 

ألجل   ) ال توصي بوضوح بالمعمودیة29:  15كورنثوس   1المعمودیة كانت للمؤمنین األحیاء. بما أن (
األموات، وبما أن اآلیات األخرى تُظِھر بوضوح الممارسة الشائعة للكنیسة األولى، إذًا فال یوجد أي سبب  

 150) توصي بالمعمودیة ألجل األموات.29:  15كورنثوس   1لنعتقد أن ( 

 الكتاب المقدس كُتب لیُفَھم 

ستخدام معاٍن عادیة من التفسیر. فلم تُكتب  بامن الممكن إیجاد معنى كلمة هللا داخل الكتاب المقدس نفسھ،    
  سریٍة.بشفراتٍ كلمة هللا  

من الصواب أن یُدَرس أغلب الكتاب المقدس بتعمٍق ألجل معانیھ، ولكن حقائقھ     
غیر مخفیة عنا. إن الحقائق األساسیة للكتاب المقدس غیر مدفونة في آیاٍت غامضٍة.  

إن ھدف كلمة   151" ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكالَُمَك َونُوٌر ِلَسِبیِلي."لقد قال كاتب المزامیر:  
بھا  لیس إخفاء الحق عنا. لسنا في احتیاجٍ لمفاتیحٍ خاصة لنفتح  هللا ھو إرشادنا، و

أنھا "تفك الرموز الخاصة  رسالة كلمة هللا. كُن حذًرا جدًا من الكتب التي تزعم 
 لقد تكلم هللا بالكیفیة التي بھا نستطیع أن نفھم كلمتھ.بالكتاب المقدس." 

 مثال

ا ذِلَك اْلیَْوُم َوِتْلَك  "    :  24" (متى السَّاَعةُ فَالَ َیْعلَُم ِبِھَما أََحٌد، َوالَ َمالَئَِكةُ السََّماَواِت، إِالَّ أَبِي َوْحَدهُ.َوأَمَّ
36(. 

كل عدة سنوات قلیلة، یزعم شخٌص ما: "أعلَن لي هللا أن یسوع آٍت السنة القادمة." تنبأ كتاٌب شعبي في     
یتنبأ فیھ بنفس  آخر  . ثم عادَ نفس المؤلف في السنة التالیة وكتَب كتابًا 1988بھذه النبوة لسنة   1987عام  

 . لقد أصبح "ھارولد كامبینج" مشھوًرا بسبب نبواتھ المتكررة.1989النبوة لسنة 

  للرب.ـي" قدموا نبوات متكررة عن المجيء الثاني چـان إمب" و"مارلین آڤـاك چ"خبراء النبوة" أمثال "   
   حینما یثبُت خطأھم.في كل مرة رون التاریخ غیِّ یُ كانوا  

فَالَ َیْعلَُم بِِھَما  " ل یسوع: یتنبأ بتاریخٍ محدد عن المجيء الثاني للرب، علیك أن تتذكر قوْ   أحدًاعندما تسمع     
كیف یمكن ألي شخص في ھذه األیام أن یدَّعي بأنھ یعرف أكثر من یسوع عن خطة اآلب؟ المعنى   ."أََحدٌ 

 موعد المجيء الثاني للرب.الواضح لھذه اآلیة یحذرنا من أي شخص یدَّعي أنھ یعرف 

 
 .معلومات عن التفسیرھذا المثال ُمقتبس بإذٍن من د. ستیفن جیبسون،  150
 .105: 119مزمور  151

"التفسیرات الفریدة  
 عادةً خاطئة." 

وردون في، كیف  چ
تقرأ الكتاب المقدس،  

 . 14ص 
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 األمر الكتابي یتضمن الوعد الكتابي 

أساسي لتفسیر الكتاب المقدس. یُعلِّم المبدأ أنھ إذا   ال یقبل كل الكُتَّاب اإلنجیلیین ھذا المبدأ، لكنني أؤمن إنھ   
 أعطى هللا أمًرا، فإنھ یجعل طاعتھ ممكنة.

تخیَّل أن أبًا یقول: "یا ابني، لو أردت أن تسعدني، علیك أن تجري میًال في غضون دقیقتْین." للحظاٍت،     
ة توقعات األب. في نھایة المطاف،  ربما یحاول االبن أن یبذل أقصى ما عنده، لكنھ دائًما سیفشل في تلبی

 صالح؟أب   وسیُحبَط االبن ویقلع عن المحاولة. ھل ھ

یِسینَ ". عندما یقول هللا منطقيغیر   أبٌ  هللا البعض أنیتخیل     فُھم یقولون: "یعرف هللا   152،" تَكُوُنوَن قِّدِ
  :الذین یقیسون قوة الرجال بأوامر هللاأولئك  متھكًما من ن"ڤ ون كلـ چ" قالَ  أنھ ال یمكن أن نطیع ھذا األمر."

  لأننا ال نستطیع أن نطیع. ھ عاِلًمابأمٍر ما  هللا ربما یوصینا   ھن أن ڤ لقد آمَن كلـ 153" ن هللا یطلب المستحیل.إ"
 تعتقد أن هللا أسوأ من ھذا األب األرضي؟ 

إننا ال نقیس "قوة الرجال بأوامر هللا." إننا نقیس أوامر هللا بقوة هللا. إننا ال نستطیع بقوتنا أن نطیع أوامر     
ُمِحب یقوینا كأوالده لكي ما نطیع أوامره. إننا نؤمن أن األب الُمِحب سوف ال یثبط   هللا، لكنھ كأٍب سماوي

 ل أمٍر كتابي؛ إلمكانیة طاعتھ.  أوالده بأوامٍر مستحیلٍة. إن نعمة هللا تصاحب ك

بَّ إِلَھَك ِمْن كُّلِ قَْلِبَك، َوِمْن كُّلِ َنْفِسَك، َوِمْن كُّلِ فِْكِرَك."لقد أوصى یسوع:      إنھ أمٌر للطاعة،   154" تُِحبُّ الرَّ
 نا بھ.ووعدٌ لالستقبال. یوصینا هللا أن نحبھ بقلٍب كامٍل، واعدًا إیانا أن یعطینا قلبًا كامًال، إذا وثق

 مثال

 ).48:  5" (متى  كُوُنوا أَْنتُْم َكاِمِلیَن َكَما أَنَّ أََباكُُم الَِّذي فِي السََّماَواِت ھَُو َكاِمٌل."فَ    

األداء. إننا كذلك نفھم أن ھذا لیس شیئًا   إلى إننا نفھم من خالل القرینة أن یسوع یشیر إلى المحبة، ولیس    
نحققھ بمجھوداتنا الشخصیة. هللا الذي یأمرنا أن "نكون كاملین" ھو هللا الذي یتمم األمر. لقد شھدَ كاتب  

ِة َوُیَصیُِّر َطِریِقي َكاِمالً."المزامیر قائًال:    155" اِإللھُ الَِّذي یَُمْنِطقُنِي ِباْلقُوَّ

ینبغي أن نفھم أمر یسوع بشكٍل صحیح. ینبغي أن نقرأه في ضوء القرینة القریبة لتعلیم یسوع، وفي    
. بمجرد أن نفھم ھذا، یصبح  (غیر المنقسم) واألشخاص المقدسینضوء التعلیم الكتابي عن القلب الكامل  
 مقیاًسا مستحیًال لمجھوٍد بشري.أمر یسوع وعدًا ممتلئًا بالنعمة، ولیس  

  

 
 .16: 1بطرس  1؛ 7: 20؛ الویین 45-44: 11تتكرر أوامر هللا كثیًرا، لیست مرة واحدة فقط. الویین  152
  .من رسائل بولس إلى رومیة وتسالونیكي، 23: 5تسالونیكي  1على  نڤكلـ ونچ تعلیق  153
 .37: 22متى  154
 .32: 18مزمور  155
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 ث نوافذ على الكتاب المقدس ثال

كمؤمنین إنجیلیین، نقبل الكتاب المقدس كسُلطة نھائیة للتعلیم والممارسة. لقد استخدم الُمصلحون مصطلح     
(Sola Scriptura) ن الكتاب المقدس یحوي كل المعرفة الالزمة "بالكتاب المقدس وحده" لیعنوا أ

 أ.ونحن نواصل الیوم التمسك بھذا المبدللخالص. 

ھم أن ندرك أننا نفسر ما نقرأه من خالل معاٍن متنوعة. بالنسبة لمعظم اإلنجیلیین،  م على العموم، من ال   
یوجد ثالث "نوافذ" أو "عدسات" من خاللھا نقرأ الكتاب المقدس. ال تحل ھذه العدسات محل سُلطة الكتاب  

 نقرأ ونفھم من خاللھا الكتاب المقدس.المقدس بأي حاٍل من األحوال. إنھا ببساطٍة النوافذ التي  

لنفھم الكتاب المقدس بشكٍل كامل، ینبغي أن نستخدم ھذه العدسات الثالث. إذا تجاھلنا واحدةً، لربما     
نخطئ تفسیر الكتاب المقدس. إن قراءة الكتاب المقدس باستخدام ھذه النوافذ تساعدنا على الفھم األفضل  

 لرسالة كلمة هللا.

اعدك ھذه الصورة أن ترى عالقة ھذه العدسات بالكتاب المقدس. إننا ننظر من خالل العدسات  ربما تس   
 156على الكتاب المقدس.

 ثالث عدسات على الكتاب المقدس 

 

 

   

 

 

 

 علةاألولى: ال العدسة

العدسة األولى التي نستخدمھا. ھذه العدسة تسأل: "ما ھو الفھم المنطقي لھذا النص الكتابي؟"   يھ  علةال   
تطلب منا أن نستخدم عقلنا لنفھم ما نقرأه في الكتاب المقدس. ھي تتأكد أننا نفھم النص الكتابي    لعلةعدسة ا

 منطقیًا بالعقل.

نھ ال یمكن الوثوق بعقولنا في فھم كلمة هللا. على أیة  ؛ إنھم یجادلون أعلةیقاوم بعض المؤمنین استخدام ال   
علة في حججھ. على سبیل المثال، في رسالة رومیة، یسأل بولس مجموعةً من  حال، یلجأ بولس إلى ال 

 
 .www.dannycoleman.blogspot.com قتبس منھذا الشكل التوضیحي مُ  156
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بینما علتنا لیست ھي السُلطة النھائیة، ال   للخالص. رئیھ إلى فھم منطقي للحقائق العظمىاألسئلة التي تقود قا
 ھل المعنى المنطقي للنص الكتابي.ینبغي أن نتجا

 

 العدسة الثانیة: التقلید

 سأل: "كیف فھمَ تالتقلید  عدسة العدسة الثانیة التي ننظر من خاللھا إلى الكتاب المقدس ھي التقلید.    
مقابل األفكار األخرى  التقلید فھمنا للنص  فحص المسیحیون الكتاب المقدس على مدار التاریخ؟" ی 

 التاریخ. ر للمسیحیین على م

دت  واالكنیسة األولى،  أسس إیمانیتضمن التقلید     لعقائد العظیمة التي وحَّ
المسیحیین في الماضي، وتعالیم األجیال األولى. یُبیِّن التقلید كیف تم تفسیر  

 الكتاب المقدس على مدار تاریخ الكنیسة.

ا      ال یوافق التقلید الكنسي على كل الموضوعات؛ أغلب التقلید الرسمي ھو عمَّ
في االعتبار   ؤخذ." یجب أن یُ وزمان  تم تعلیمھ بواسطة الكنیسة "في كل مكانٍ 

 تقلید الطوائف الفردیة، لكن لیس لھ سُلطة تقلید الكنیسة الجامعة.

یتحدث هللا من خالل التقلید لیساعدنا على فھم كلمتھ. إذا وجدَت شیئًا ما في الكتاب المقدس لم یره أحدٌ قط     
ر أنك ُمخطٌئ!   منذ ألفي عام، یجب أن تُقدِّ

 العدسة الثالثة: الخبرة

ن خالل  مآخرین؟"   ؤمنینھمي مع خبرة مالخبرة ھي العدسة الثالثة. ھذه العدسة تسأل: "ھل یتطابق فَ    
وضع الخبرة في المؤخرة، فإننا نتجنب الذاتیة التي تضع الخبرة الشخصیة فوق الحق الموضوعي. على أیة  

 حال، فإن الخبرة قیِّمة حینما تتوازن مع التقلید والعلة.

من  خطأ الروم الكاثولیك ، لوقعنا في  بمفرده من ھذه العدسات في غایة األھمیة. إذا استخدمنا التقلید  كل   
أن تعلیم الكنیسة یعادل تعلیم الكتاب المقدس. وإذا استخدمنا العلة وحدھا، لوقعنا في خطأ   حیث نظرتھم

ي  ت خطأ العاطفیة ال  رى العقل كالسُلطة النھائیة. وإذا استخدمنا الخبرة بمفردھا، لوقعنا فيتي  تال  ةالعقالنی 
في دراستنا، كما  معًا ن نستخدم كل ھذه العدسات أ الشخصیة. ینبغي ستبدل تعلیم الكتاب المقدس بالخبرة ت

 یجب أن نخضع إلى سلطان الكتاب المقدس.

 مثال

اْلَمْعِرفَِة، ِلكَْي  َوتَْعِرفُوا َمَحبَّةَ اْلَمِسیحِ اْلفَاِئقَةَ ... بَِسبَِب ھذَا أَْحنِي ُرْكَبتَيَّ لََدى أَبِي َرّبَِنا یَسُوَع اْلَمِسیحِ "   
 ).21-14: 3" (أفسس تَْمتَِلئُوا إِلَى كُّلِ ِمْلِء هللاِ.

 أفسس في عالقتھم مع هللا. ھو صلَّى أن "یمتلئوا إلى كل ملء هللا."  ولقد صلَّى بولس أن یتعمق مؤمن   

 ماذا نجد إذا قرأنا ھذه الصالة من خالل ھذه العدسات الثالث؟    

"التقلید ھو ثمرة تعلیم  
... إنھ  أمٍد بعیدالروح منذ 

لیس معصوًما، ولكنھ لیس  
تافًھا، ونحن نسلب أنفسنا  

 إذا أھملناه." 

"التمسك  یھ. آي. بیكر، چ
بوحدة الكتاب المقدس  

   الیوم." 
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الكتاب المقدس؟"    يھل تتوافق ھذه الصالة مع باق" عدسة العلة تسأل: فإن   ة بولس،قراءة صالعند العلة. 
بحیاةٍ أعمق للمؤمن؟ بالنظر إلى نصوٍص كتابیٍة أخرى، نرى   ھل من المعقول أن نفسر ھذه الصالة كوعدٍ 

  ) ونصوص أخرى تشیر إلى إمكانیة أن یحیا المؤمن حیاةً أعمق.23:  5تسالونیكي  1؛  1: 12أن (رومیة 
 حقیقة "أن نمتلئ إلى كل ملء هللا" ھي منطقیة.

فق المسیحیون على  ت للمؤمنین. لم ی أعمق مسیرةٍ لقد تعلَّم المسیحیون من جمیع األجیال أن هللا یِعد ب  التقلید.
فق مسیحیون من  اتتفاصیل كیف یتمم هللا ھذا القصد في حیاة المؤمنین، لكن على مدار تاریخ الكنیسة، 

 أن هللا یدعو أوالده لعالقٍة أعمق معھ. الخلفیات مختلف

لقد آمَن   157ثاني، كتَب "إیریناوس" أن ھدف هللا "أن نكون على صورتھ وشبھھ." في القرن ال   
كُتَّاب شرقیون مثل في القرن الرابع،  "إیریناوس" بأن كل مؤمن یمكن أن "یمتلئ إلى كل ملء هللا." 

وأكثر إلى  ممتلئًا أكثر   "غریغوریوس النیصي" قد علَّموا أنھ على المؤمن أن یتغیر "من مجٍد إلى مجٍد،"
كتَب الكاثولیكي الفرنسي "فرانسوا فینیلون" أنھ من خالل قوة النعمة اإللھیة    في القرن السابع، كل ملء هللا.
 شابھ صورتھ.من خالل نعمة هللا، یمكننا أن نُ  158وأن نفكر كما فكَّر ...."  كما عاش یسوع،  عیشیمكن أن "ن

التاریخ تُظِھر جوعھم إلى حیاةٍ أعمق. إن كل مؤمٍن مكرٍس  ن العظماء على مر ؤمنی إن خبرة الم الخبرة.
 ین عظماء أن ھذا الجوع كان ممتلئًا بنعمة هللا.     ؤمن یجوع للمزید من هللا. تُظِھر شھادات م

 دورك 

لقد تناولَت في بدایة ھذا الدرس نًصا كتابیًا یختلف علیھ أعضاء مجموعتك. بعد دراستك لمبادئ التفسیر     
 في ھذا الدرس، ارجع إلى ھذا النص الكتابي، واسأل األسئلة التالیة: 

  باالستنتاج؟ ھل أقرر بالفعل ما أعتقد أن النص الكتابي یقولھ قبلما أقرأه؟ یبدأ تفسیريھل 
  مقاطع كتابیة أخرى؟ھل یناقض تفسیري 
 ھل تقدم آیات أخرى فھًما أوضح لھذا المقطع؟ 
  ؟ةممكن طریقةأوضح بھل یُبنى تفسیري على رسالٍة غامضٍة، أم إنني أفسر المقطع 
 الوصیة).ھذه  ھذا األمر (  داخلالمقطع أمًرا (وصیةً)؟ لو نعم، فما ھو الوعد الُمتضَّمن    ھذا  ھل یقدم 
  عن ھذا المقطع؟ التقلید الكنسي المسیحي على مر العصورماذا یقول 
  الفھم الواضح والمنطقي لھذا المقطع؟ ھوما 
 ماذا تقول خبرتي وخبرة مؤمنین آخرین عن ھذا المقطع؟ 

ال تضمن ھذه األسئلة أنك ستجد اتفاقًا متناھیًا على تفسیر مقطعٍ ما. على أیة حال، ربما تساعدك أن تجد     
، من الممكن أن تساعدك األسئلة أن تحدد بدقة السبب الذي ألجلھ ال  لم یحدث ھذامساحات من االتفاق. إذا 

 طع معین من الكتاب المقدس.یتفق مسیحیون مخلصون وملتزمون بسلطان كلمة هللا على تفسیر مق

 
 .38)، 1979مطبعة بیكون ھیل، (كانساس سیتي:  من الرسل إلى وسليمقتبس من ویلیام إم. جریتھاوس،  157
 .85)، 1979(كانساس سیتي: مطبعة بیكون ھیل،  من الرسل إلى وسليمقتبس من ویلیام إم. جریتھاوس،  158
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 ثامنالدرس ال

 النقاط المفتاحیة 

  ٍتنتاجات ك من االنزالق في اـس یر الكتاب المقدس أن تحفظ نفـس یة لتفـس اـس اعدك فھم المبادئ األـس   یـس
 خاطئٍة في الدراسة.

  تتجاھل النص.ابدأ بالنص، ولیس باستنتاجك. ال تسمح الفتراضاتك الُمسبقة أن تقودك ألن 
   ن، اســأل إذا ما كنَت قد ْیلك أن مقطعْین متناقضــ  ظھرالكتاب المقدس ال یناقض الكتاب المقدس. إذا

 م أحدھما.ھْ أخطأَت فَ 
 ــح أن یشـــرح مقاطع ــمح لمقطعٍ واضـ ــٍر للكتاب المقدس. اسـ أكثر   أخرى  الكتاب المقدس خیُر مفسـ

 صعوبة.
  َابحث عن المدلول (المعنى) الواضح للنص. م.الكتاب المقدس كُتب لیُفھ 
 .األمر الكتابي یتضمن الوعد الكتابي. هللا الذي یأمر، یُقّوِي طاعتنا 
   "ده دس وـح اب المـق الكـت دأ "ـب اب المـقدس  (Sola Scriptura)مـب ة    یعني أن الكـت ل المعرـف یحوي ـك

 الالزمة للخالص.
  ننا أن نفھم كلمة هللا:إننا ننظر إلى الكتاب المقدس من خالل ثالث  عدسات تُمّكِ

o .العلة: الفھم المنطقي لمعنى النص 
o ن عبر التاریخ.ین آخریالتقلید: أفكار مسیحی 
o .الخبرة: الخبرة الروحیة لمؤمنین 
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 تاسع الالدرس 

 بناء مكتبة "دراسة الكتاب المقدس"

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   

 طویر مكتبة جیدة لدراسة الكتاب المقدس.  یدرك أھمیة ت .1
 .مكتبةال یمتلك خطة لتطویر . 2
 الكتاب المقدس.فة ألجل دراسة كلِّ واألخرى غیر المُ  یتعرف على المصادر المجانیة. 3

 مقدمة

أدواتھ، فإنك  صندوق ح نافذةً ال تنغلق بإحكاٍم. بمجرد أن یفرغ محتویات  تخیَّل أنك أحضرَت نجاًرا لیُصلِ    
حتوي على أداةٍ واحدةٍ فقط، وھي مطرقة. یقول النجار:  ی  تقریبًا؛ في الواقع  فارغٌ  صندوقستالحظ أن ال 

 أدوات كثیرة. األدوات الكثیرة تربكني." "إنني ال أستخدم 

ق على النافذة  رْ یبدو أنك ستبدأ في االنزعاج. وعندما یبدأ النجار في الطَ    
، ولیس  مفًكاف! ستكسر نافذتي! إنك تحتاج بمطرقتھ، لربما تصیح: "توقَّ 

 " المناسبة. تر األداو حِض أ. مطرقة

الراعي. لقد زرُت قًسا لم یكن  ھم للغایة في صندوق أدوات مالمكتبة عنصر     
واسطوانات   كان لدیھ كتبحیث  ؛  الشدید لدیھ مكتبة. لم یكن ذلك بسبب فقره 

DVD .رة في الكتاب  یالكث القراءة  عندما ُزرناه، قال: "إنني أتجنب ترفیھیة
ن  أن الدراسة المفرطة تربكني." كان لدى ھذا القس صندوقًا فارًغا م  المقدس والالھوت. إنني خائفٌ 

 األدوات تقریبًا.

  عدة سنتعلم في ھذا الدرس كیف ننشئ مكتبة. نظًرا ألن الكتب ربما تكون مكلفة، فسوف نقوم بھذا على   
تاحة على وسنبحث عن المصادر المجانیة المُ  .نین الكتب األكثر أھمیة في المرحلة األولىدوِّ مراحل، مُ 

 .كلما أمكنشبكة اإلنترنت 

المذكورة في ھذا الدرس قد أُشیر إلیھا في دروٍس سابقة. سیجمع ھذا الدرس كل   كثیٌر من الكتب   
لیرشدك في تطویر مكتبة جیدة لدراسة الكتاب المقدس. إن ھذا الدرس   ؛في مكاٍن واحدٍ سویًا المعلومات 

 سیساعدك أن تمأل صندوق أدواتك.

  

ْجتَِھْد أَْن تُِقیَم  اِ"
نَْفَسَك ِ�ِ ُمَزُكى، 
َعاِمالً الَ یُْخَزى،  

الً َكِلَمةَ اْلَحّقِ   ُمفَّصِ
 "بِاالْستِقَاَمِة.

 ). 15: 2تي  2(
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 الخطوة األولى: األساسیات 

 التي تحتاج أن تضیفھا إلى صندوق أدواتك تشمل:  رئیسیةال األدوات   

 الفھارس األبجدیة

لدراسة الكتاب المقدس. الفھرس عبارة عن قائمة محتویات الكتاب   "الفھرس الشامل" أحد أھم أدواتك    
 المقدس؛ ھو یُدّوِن كل كلمات الكتاب المقدس تبعًا للترتیب األبجدي، مع كل اآلیات التي تظھر فیھا الكلمة.

• James Strong. New Strong’s Exhaustive Concordance. Thomas Nelson, 
2003. 

نسخة  تتوفر    .یمس اإلنجلیزیة"چ الملكلترجمة " تعارف علیھار الفھارس المُ "فھرس سترونج" ھو أكث   
 مجانیة من ھذا الفھرس على اإلنترنت على الموقع التالي: 

concordance-exhaustive-http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs / 

ن كل أخرى للكتاب المقدس. استخدِ  توجد فھارس أبجدیة مرتبطة بنسخٍ     م "الفھرس الشامل" الذي یُدّوِ
ح عدد  العدید من الكتب المقدسة غیر كامل؛ ھو یوض كل كلمة. الفھرس الصغیر الُملحق بنھایة على    حدث

 كل كلمة.على قلیل فقط من األمثلة 

 قوامیس الكتاب المقدس

لحات، واألماكن، واألشخاص. القاموس الذي یشمل طعن المص  تقدم قوامیس الكتاب المقدس خلفیة   
 الكلمات الیونانیة والعبریة یسمح لك أن تقوم بعمل دراسة للكلمات، حتى لو لم تدرس اللغات األصلیة.

 : تعارف علیھا المُ قوامیس الكتاب المقدس أمثلة على    

• Howard Marshall, J.I. Packer, and D.J. Wiseman. New Bible Dictionary. 
InterVarsity Press, 1996. 

• W.E. Vine. An Expository Dictionary of Old and New Testament Words. 
Thomas Nelson, 2003. 

 .واسعٍ  قوامیس الكتاب المقدس، والُمستخدم على نطاقٍ أحد أقدم  وھو   

 قوامیس للكتاب المقدس على الموقع التالي: تتوفر    

.http://www.biblestudytools.com/dictionaries 

 كتیبات الكتاب المقدس

عن الكاتب   أساسیةٍ  مع معلوماتٍ  ،یقدم كتیب الكتاب المقدس مقدمة لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس    
 والتاریخ.

http://www.biblestudytools.com/dictionaries
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• Henry Halley. Halley’s Bible Handbook. Zondervan, 2012. 

 بإصداراٍت متعددةٍ، وعادةً غیر مكلف.ھذا الكتیب یتوفر     

• J. Daniel Hays and J. Scott Duvall. Baker Illustrated Bible Handbook. 
Baker, 2011. 

 .(Halley) صدارإصدار حدیث بدیل إل وھو   

 أطلس الكتاب المقدس

لكل األماكن المذكورة في الكتاب المقدس، وصور للمدن   یحتوي أطلس الكتاب المقدس على خرائطٍ    
 الُمكتَشفة، ومقاالت عن العالم القدیم.

• Carl Rasmussen. Zondervan Atlas of the Bible. Zondervan, 2010. 

سیكون    ؛على أیة حال، یمكنك استخدام أي أطلس شامل للكتاب المقدس أطلس جید للكتاب المقدس. وھو   
 جیدًا.

 وفر أطلس للكتاب المقدس على الموقع التالي:یت   

.http://www.bibleatlas.org 

 159ترجمات الكتاب المقدس

ك بشكٍل جدید على آیٍة  یفتح عینیْ یمكن أن   بدیلةٍ   ترجمةٍ ل تك قراءإن بغض النظر عن ترجمتك المفضلة،    
 ما. تُبني الترجمات على عاملْین أساسیْین: 

  ُستھدفالجمھور الم 

) في  2: 2یوحنا   1تستھدف بعض الترجمات جمھوًرا من ذوي القاعدة اللُغویة الصغیرة. نستعرض ھنا (   
 ترجمتْین إنجلیزیتْین مختلفتْین: 

 نا." ا"ھو كفارة لخطای  :(KJV)"  یمسچ  الملك"ترجمة  *

تُعبِّر كلمة "كفارة" عن ضرورة التضحیة (الذبیحة) للتكفیر عن الخطیة. یتضمن ھذا المفھوم فكرتْین     
 ھامتْین: 

 غضب هللا ضد الخطیة. -

 
ــانإمن عـقل هللا  ،للمزـید من المعلوـمات عن الترجـمات، اقرأ مـقال د. أالن براون 159 توفر على اإلنترـنت على  ی. و2001، أبرـیل،  لى عـقل اإلنســ

 الموقع التالي:
   http://gbs.edu/revivalist/1104_index.shtml.   

http://www.bibleatlas.org/
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 رحمة هللا في تقدیم طریقة للتكفیر عن خطایا البشر. -

في العھد الجدید   مسیحبینما أتى ال ذبیحة حیوانیة. تقدیم ر عن الخطیة في العھد القدیم عن طریق كان یُكفَّ    
 .رهِ كالذبیحة الكفاریة عن خطایا العالم بأسْ 

 "ھو نفسھ الذبیحة التي تُكفِّر عن خطایانا." :  (NLT)"ترجمة الحیاة الجدیدة"   *

 محل الكلمة األكثر صعوبة "كفارة". عبارة "الذبیحة التي تُكفِّر"تحل  ،في "ترجمة الحیاة الجدیدة"    

تشرح بعض الترجمات مفاھیم ربما یتعسَّر على غیر المؤمن أو حدیث اإلیمان فھمھا. نستعرض ھنا     
 ) في ترجمتْین إنجلیزیتْین مختلفتین: 16: 11(رومیة 

 ." ینجك الع ل اكورة مقدسةً فكذب وإن كانت ال"  :(KJV)یمس"  چ  الملك"ترجمة  *

 160یشیر ھذا إلى ناموس العھد القدیم بتقدیم الجزء األول من الغلة (باكورة الغلة) كھبة إلى هللا.   

َمتْ إ"  :(NCV)" حدیثةالقرن ال"ترجمة  *   عجینیتقدس الالقطعة األولى من الخبز إلى هللا، حینئٍذ   ذا قُّدِ
 " .أكملھب 

اء یجھلون خلفیة العھد القدیم من "الباكورة"       (NCV)  "حدیثةفإن "ترجمة القرن ال  ،بما أن بعض القُرَّ
 تشرح ھذا المصطلح.بعض الكلمات ل تضیف 

 فلسفة الترجمة 

الحدیثة"   القیاسیة )، و"الترجمة األمریكیةKJVیمس" (چ  الملك تحاول بعض الترجمات مثل: "ترجمة    
)NASالقیاسیة"   الترجمة اإلنجلیزیة")، و(ESV)   أن تحتفظ بقواعد اللغة وبناء الجملة للنص األصلي

وبتقسیم الُجمل طبقًا   األصلي اتبترتیب الكلم بقدر اإلمكان  العبري والیوناني. تحتفظ ھذه الترجمات
 لألصل.

،  (NLT)الجدیدة" ، و"ترجمة الحیاة (NIV)ات أخرى مثل: "الترجمة الدولیة الحدیثة" متحاول ترج    
 .أن تنقل الرسالة في لغٍة حدیثةٍ  (NCV)"  حدیثة و"ترجمة القرن ال 

 ) في ترجماٍت مختلفٍة: 13:  10كورنثوس   2نستعرض ھنا (    

 فیة: أكثر َحرْ   ترجمات+ 

ل حسب قیاس القانون الذي  اس، ب قا ال ُی ى ملإ رخنفت  ن الولكن نح"  :(KJV)یمس"  چ  الملك"ترجمة  *
 " إِلیكم أیًضا. ، قیاًسا للبلوغقسمھ لنا هللا 

 
 .21: 15 عدد 160
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الحدود، بل نفتخر فقط    ما ھو خارجإلى "ولكن نحن ال نفتخر :  (ESV)ترجمة اإلنجلیزیة القیاسیة"  ال" *
 نة لنا، للبلوغ إلیكم أیًضا." عیَّ فیما یتعلق بمساحة تأثیر هللا المُ 

 ترجمات أكثر حریة: + 

الحدود الصحیحة،  ما ھو خارج إلى على أیة حال، نحن ال نفتخر "  : (NIV)ترجمة الدولیة الحدیثة"  ال" *
 نطاقًا للبلوغ إلیكم أیًضا."  نھ هللا لنا،ر افتخارنا على النطاق الذي عیَّ نقتِص  بل

ي لنا أن نعملھ.  ولكن نحن ال نفتخر بأشیاٍء خارج العمل الذي أُعطِ "   :(NCV)" حدیثة"ترجمة القرن ال *
 وھذا یشمل عملنا معكم."  نحدد افتخارنا بالعمل الذي أعطاه هللا لنا،  نحن

غیر واضحة، فإن   إذا وجدَت آیةً  حینئٍذ، لتبدأ دراستك.  ؛إلى األصل قریبةأن تستخدم ترجمة  حأقترِ    
  الملكترجمتْین ھما "ترجمة  ن تساعدك. في قراءتي الشخصیة، أستخدمُ أترجمة أكثر حریة من الممكن 

" نظًرا لقربھما من اللغة األصلیة. عندما أحتاج فھًما  ESV  اإلنجلیزیة القیاسیة" و"الترجمة KJVیمس چ
 أخرى. " أو ترجمةٍ NLTآلیٍة ما، فإنني أقرأ من "ترجمة الحیاة الجدیدة  أبسط 

 موقع التالي: بإمكانك أن تقارن ما بین ترجماٍت متعددةٍ على اإلنترنت على ال   

 http://www.biblegateway.com. 

نھذه مجموعة مكونة من خمسة إلى ستة كتب ستُ     لدراسة الكتاب المقدس.   صغیرةً أساسیةً   مكتبةً   كّوِ
ر ھذا الجزء من مكتبتك بتكلفٍة زھیدةٍ  طوِّ ة على اإلنترنت، یمكنك أن تُ اح تاستخدام المصادر اإللكترونیة المُ ب

 دوق أدوات أساسي لتفسیر الكتاب المقدس.جدًا. إن ھذا سیمدك بصن

 تنمیة مكتبتك: ثانیةالخطوة ال

  یانأكبر من األدوات. مفك واحد أو اثنان ربما یكف د لدیك احتیاج إلى مجموعةٍ ربما یتولَّ  ،أثناء دراستك   
نجاًرا مبتدئًا. وعندما یحاول النجار العمل في أعماٍل أكثر صعوبة، فھو یتعلم أن بعض المشروعات تحتاج  

 إلى مفكاٍت خاصة. بمرور الوقت، ھو یضیف عدد أكبر من المفكات إلى صندوق أدواتھ.

نة في ھذا القسم ستوسع صندوق أدواتك ألجل دراسة الكتاب المقدس.    عندما یكون  إن المصادر الُمدوَّ
 بإمكانك أن تضیف ھذه المصادر إلى مكتبتك، ستكون ُمؤھًَّال بشكٍل أفضل ألجل دراسة الكتاب المقدس.

 قدس الدراسيمالكتاب ال

ألسفار، وفھرس أبجدي، وأطلس؛ كل ھذا  ل ، ومقدمات شرحیحتوي الكتاب المقدس الدراسي الجید على    
الحذر. على أیة   توخيیلزمك   لذا یعكس النزعات الالھوتیة للمؤلفین،نظًرا ألن الشرح  في مجلٍد واحٍد.

 حال، الكتاب المقدس الدراسي ھو بدایة جیدة لدراستك.

• Thompson Chain Reference Bible. Kirkbride Bible Company. 

http://www.biblegateway.com/
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واستخدمھ اآلالف من  ، نُشر منذ أكثر من مائة عامٍ   وھو أول إصدار من الكتب المقدسة الدراسیة،   
ھو ال یقدم شرًحا؛ بدًال من ذلك، ھو یستخدم نظام الترقیم لیرشدك في دراستك الخاصة لموضوعٍ  . دراسینال

 161التي یمكنك اقتنائھا. القیِّمة أكثر المصادر   أحد نھ أ معین. إنني أعتقد 

• Life Application Study Bible. Zondervan. 

كل األسفار، ومالحظات على بعض اآلیات، ورسوم توضیحیة  نظرة شاملة ل  وھو یحتوي على   
 لشخصیات الكتاب المقدس، وأطلس، وفھرس أبجدي.

الترجمة األمریكیة  )، و"KJVیمس" ( چ  الملكوھو ُمتاح بعدة ترجمات للكتاب المقدس تشمل "ترجمة    
 .(NLT)، و"ترجمة الحیاة الجدیدة" (NIV))، و"الترجمة الدولیة الحدیثة" NAS" (القیاسیة الحدیثة 

 ) الكتاب المقدستفاسیرشروحات (

كما تتوفر كتب شرح أو مالحظات على كل آیٍة دون تعمٍق.    ) للشرح أو التفسیریقدم مجلدٌ واحدٌ (شاملٌ    
كتب شرح  ر مكتبتك، لذا فإنك ستحتاج أن تضیف طوِّ بما أنك تُ تفسیر لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس. 

 وتفسیر لألسفار؛ على أیة حال، بإمكانك أن تبدأ بالمجلد التفسیري الواحد (الشامل).

• New Bible Commentary. InterVarsity Press, 1994. 

كل  الكتاب التفسیري الُمحتَرم مقدمة لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس، وكذلك تعلیقات على  ھذایقدم    
 مقطع من مقاطع الكتاب المقدس.

• Adam Clarke Commentary on the Bible. 

من نوع المجلد التفسیري الواحد (الشامل). على أیة حال، تتوفر نسخة مجانیة على اإلنترنت   لیسوھو    
 ع التالي: على الموق 

.http://www.studylight.org/com/acc 

ون وسلي. كما كان عاِلًما المعًا، ورجًال تقیًا. لقد ترك كتابھ التفسیري چُمعاِصًرا لـ  كالرك  مكان آد   
 أجیاٍل عدیدةٍ من الوعاظ ومعلمي الكتاب المقدس. على بصماتھ 

 الكتاب المقدس ةخلفی 

  معرفةكتب وشروحات خاصة بخلفیة الكتاب المقدس تقدم القرینة الثقافیة والتاریخیة للكتاب المقدس. إن    
ستمدك بفھٍم أفضل لرسالة    )الكتاب المقدسكتابة  وقتمكان وم الكتاب المقدس (بعالَ  اصةالخ العادات 

 الكتاب المقدس.

 
ــ  161 ــدس  كیمكن المق ــاب  الكت ھــذا  ــة في  ــتخــدم الُمســ ــة"  ــوعی الموضــ ــالســــــل  "الســ نظرة على  تلقي  ــي  أن  ــدراســ ــالي:    ال الت الموقع  على 

http://www.studylight.org/con/tcr/ 

http://www.studylight.org/com/acc
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تردُّ  على سبیل المثال، إن أمثال یسوع مبنیةٌ على الممارسات الثقافیة في عصره، وأسفار موسى الخمسة     
ھة إلى مسیحیین یعیشون   غالبًا على الممارسات الوثنیة للشعوب المجاورة إلسرائیل، وكتابات بولس ُموجَّ

 لین بشكٍل أفضل لنفسر التعلیم الروحي.في عالٍم یؤمن بتعدد اآللھة. عندما ندرك ھذه الخلفیة، سنكون ُمؤھَّ 

 العھد القدیم 

 

• John H. Walton, Victor H. Matthews, and Mark W. Chavalas. The IVP 
Bible Background Commentary: Old Testament. InterVarsity Press, 2000. 

 

• Eugene H. Merrill. Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel. 
Baker, 1987. 

 

 عھد الجدیدال 

 

• Craig S. Keener. The IVP Bible Background Commentary: New 
Testament. InterVarsity Press, 1993. 

 

• Everett Ferguson. Backgrounds of Early Christianity. Eerdmans, 2003. 

 خاتمة

أبي تعلیًما   لقَّ في بیٍت غیر مؤمٍن، ولم تُتَح لھ فرصة كي یلتحق بمدرسة للكتاب المقدس. لم یت لقد نشأ أبي   
لجامعیًا، لكن بعد دعوتھ للوعظ، أرادَ أن    162" َكِلَمةَ اْلَحّقِ ِباالْسِتقَاَمِة."  یُفّصِ

ر صندوقًا جیدًا من األدوات، حتى یتسنَّى ل    .  شعب كنیستھ ھ أن یخدم  لقد أدرَك أبي أنھ سیحتاج أن یُطّوِ
على مدار خدمتھ التي امتدت لما یقُرب من خمسین عاًما، عمَل على توسیع صندوق أدواتھ. لقد خدَم في  
َن مكتبةً   كنائٍس صغیرةٍ، ولم یمتلك أي میزانیٍة لعمل مكتبة كبیرة. على أیة حال، بمضي السنین، لقد كوَّ

 احتوت على الكتب التي أشرَت إلیھا ھنا.

 
 .15: 2تیموثاوس  2 162
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نة في مكتبتھ. ال تشترِ  األمر األكثر أھمیة أن أبي قد استخدمَ     كتبًا للعرض؛ قُم بشرائھا   الكتب الُمتضمَّ
كتیب "ھالي للكتاب المقدس" الخاص   لقد بليَ لقد استخدَم أبي "فھرس سترونج" بشكٍل أسبوعي.  لالستخدام.

كتاب المقدس" لیتعلم عن الكلمات العبریة  این للـڤبھ من كثرة استخدامھ. ھو غالبًا استعاَن بـ "قاموس 
والیونانیة. وقد أحبَّ "كتاب مقدس طومسون الدراسي"، ودرَس كذلك كتاب "آدم كالرك" التفسیري على  

 كل نٍص كتابي قد وعَظ بھ.

كان بحٍق دارًسا للكتاب المقدس. لقد استخدَم ھذه المصادر  جامعیة،  بینما لم یحصل أبي على أي شھادةٍ    
نة في ھذا الدرس  شعب كنیستھ كي یخدم  ي  كي تبن ؛على أكمل وجھ. أتمنى أن تستخدم المصادر الُمتضمَّ

 .صندوق أدواتك ألجل خدمٍة فعالة
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 عاشر الالدرس 

 ا معً  خطواتتجمیع كل ال

 أھداف الدرس 

 على الطالب أن:  بیج   الدرس،نھایة ھذا ب   

 ختارة من الكتاب المقدس.مارس تطبیق خطوات عملیة التفسیر لمقاطعٍ مُ ی .1
ًما دراسة تفصلیة لنٍص كتابي.   یجھز ورقة أو عرض. 2  شفھي ُمقدِّ

 مقدمة

لقد نظرنا في ھذا المقرر الدراسي إلى خطوات المالحظة، والتفسیر، والتطبیق. كما وضعنا في االعتبار     
في عملیة التفسیر. لقد تعلَّمنا مبادئ ھامة كي نتبعھا عند دراسة الكتاب   جنَّبھابعص المخاطر لكي ما نت

المقدس. ونظرنا إلى األدوات التي یجب أن تتوافر في صندوق أدواتك كمفسٍر كتابي. لقد مارسنا كل خطوةٍ  
 في دورھا.

ا. یتكون ھذا الدرس من جزأْین. سننظر في الجزء األول معً  الخطواتفي ھذا الدرس األخیر، سنجمع كل    
ستُتاح لدیك فرصة حتى   163.نصوص الكتابیةفي نوعْین محددْین من ال  ة التفسیررحل  تعملإلى كیف  

ق  طبِّ نُ الجزء الثاني من ھذا الدرس س تمارس الخطوات في كٍل من مقاطع العھدْین القدیم والجدید. وفي
ز  جھِّ عٍ كتابي. ُمستخِدًما النص الذي قُمَت باختیاره في الدرس األول، فإنك ستُ العملیة بأكملھا على مقط 

 .خالل كل خطوة من خطوات عملیة التفسیر من  فیھا  ل تتنقَّ حیث دراسة 

  

 
(إم  اـستیعاب كلمة هللا: منھاج عملي لقراءة وتفـسیر وتطبیق الكتاب المقدس ــــــال ودانیال ھایز،ڤأغلب مادة ھذا الجزء مأخوذة من ـسكوت دو 163

  ).2012ـان،  ڤآي: زوندیر
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 رحلة التفسیر

 

 المستمع األصلي. الرسالة إلى مدینتھم: )1(

 اختالفات بین عالمنا والعالم األصلي. النھر: )2(

 مبادئ عالمیة (شاملة). : جسرال )3(

 العالقة بالعھد الجدید (ألجل مقاطع العھد القدیم). الخریطة: )4(

 التطبیق على العالم الیوم. مدینتنا: )5(

 رحلة التفسیر: رسائل العھد الجدید 

أغلب العھد الجدید في شكل رسائل. كانت رسائل بولس ُموجھَّة إلى كنائٍس وُرعاة كنائس. كتَب یعقوب،     
حنا، ویھوذا رسائل إلى كنائٍس. بینما توجد اختالفات ما بین الرسائل، فإن خصائص معینة  ووبطرس، وی

 تغلُب علیھا. إن رسائل العھد الجدید تكون: 

 سمیةر 
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سُلطة الكاتب؛ ظھرت سُلطتھ   العھد الجدید بدیًال عن حضور كاتبھا. لقد حلَّت الرسالة محل كانت رسائل   
 164غالبًا في اآلیات االفتتاحیة.

 ظرفیة 

تناولت أغلب رسائل العھد الجدید مواقف أو مشاكل معینة. على سبیل المثال، كُتبت رسالة غالطیة إلى     
 ركََّز بولس فیھا على حریتنا في المسیح.لذا كنیسٍة ُمھدَّدةٍ بالتقید الحرفي بالناموس. 

الفجور. لذا ففي رسالة كورنثوس   معكانت كنیسة كورنثوس تأخذ الحریة إلى حد التسامح على النقیض،     
 األولى، یركز بولس على مسئولیتنا تجاه الطاعة.

 ھة إلى مؤمنین  ُموجَّ

نة في رسائل العھد الجدید ھي وعود إلى أوالد هللا. عندما نقرأ أوامر بولس عن      إن الوعود الُمتضمَّ
ھة أ القداسة، ینبغي  ال یفترض بولس أن غیر المؤمن یستطیع   إلى مؤمنین.ن نتذكر إنھا أوامٌر (وصایا) ُموجَّ

رسائل إلى   يأن یصبح مقدًسا بقوتھ الذاتیة؛ إن ھذا یكون فقط من خالل نعمة هللا التي تجعلنا مقدسین. ھ 
 مؤمنین.

 

 
 ."بُولُُس، َرسُوُل یَسُوَع اْلَمِسیحِ بَِمِشیئَِة هللاِ "الرسولي:  لطانھ) حیث یقرُّ بولس سُ 1: 1على سبیل المثال، (أفسس  164

 بناء رسائل العھد الجدید 

 مقدمة
 اسم الكاتب ومركزه   
 متلقو الرسالة   
 تحیات   
 صالة افتتاحیة   

 جسم الرسالة
 الفكرة األساسیة للرسالة   

 خاتمة
 تشمل بعض األمور مثل: 

 )12: 3خطط للسفر (تي    
 )16توصیات وتحیات (رو    
 )17-16: 4تعلیمات نھائیة (كو    
 )24-23: 6بركات (أف    
 )25-24تسبحة � (یھ    
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ممكن من الرسالة، ونواصل  رٍ حظات على أكبر قدوضع مال عند تفسیر رسائل العھد الجدید، نبدأ ب   
من   رحلة التفسیربدراسة الفكرة األساسیة للرسالة، ثم ننتھي بتطبیق المبادئ على عالمنا الیوم. تنتقل بنا 

 ألصلي إلى عالم القارئ الحدیث.عالم المتلقي ا

  المالحظة

لك، فإنك ال تقرأ فقرة واحدة یوم االثنین، وأخرى یوم الثالثاء؛ قراءة  عندما تتلقى خطابًا من صدیقٍ    
. اقرأ رسائل بولس بنفس الطریقة.  فإنك تقرأ الخطاب كلھ في جلسٍة واحدةٍ  ،ا رویدًا. عوًضا عن ذلك رویدً 

ن قائمة من المالحظات،    اقرأ الرسالة دفعة واحدة لكي ما تكتسب نظرة شاملة عن الرسالة. بینما تقرأ، دّوِ
ًال أكثر  طروحة في الدرسْین الثاني والثالث. كلما تالحظ تفاصیل أكثر، كلما تكون ُمؤھَّ م ُمستعینًا باألسئلة ال
 أن تفسر الرسالة.

 التفسیر

د الفقرات، وھكذا     تدرس أجزاء  بعد أن تقرأ الرسالة بأكملھا، ستكون مستعدًا أن تدرس أجزاء أصغر. حدِّ
 كاملة. من الممكن أن تشمل الفقرة آیاٍت قلیلة، أو أصحاًحا كامًال. تحتاج أن تدرس جزًءا كامًال متكامًال.

 یتضمن تفسیر رسالٍة ما ثالثة أسئلة رئیسیة:    

 ماذا قصدَ النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

لكي تتمكن من اإلجابة على ھذا السؤال، فإنك ستستخدم األدوات الُمتاحة في الدرس التاسع لكي تُجیب     
 على أسئلة مثل: 

o ؟المستمع األصليماذا كانت العالقة بین الكاتب و 
o  َْوحت بھذه الرسالة؟ما الظروف التي أ 
o .ما الكلمات الھامة في ھذا النص؟ قُم بعمل دراسة لھذه الكلمات 

 االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ ما 

كي  ل  دراسي الثقافیة للمقطع. استخدم كتاب المقدس -افحص القرینة التاریخیة   لكي تُجیب على ھذا،   
م ما ترید أن تعرفھ عن عالمھم آنذاك. إن ھذا یسمح لك أن تقارن عالمھم  األصلیة، ولكي تعلَ  الثقافة تدرس 

 عالمنا.مع  

  في ھذا النص؟ تُعلَّمما المبادئ التي 

. المبدأ الكتابي ھو عالمي (شامل)؛ ولیس محدودًا بقرینٍة ثقافیٍة  لتفسیرعملیة افي  أساسي سؤال  إنھ   
نواحدةٍ.   و ثالث.المبدأ في جملتْین أ دّوِ

 لكي ما تتأكد أن المبادئ التي تجدھا متطابقة مع الكتاب المقدس، اسأل:    

o  النص؟ ھل یُعلَّم ھذا المبدأ بوضوح في 
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o  وكل الناس؟ لكل األوقات حقال ذاھیصلُح ھل ھذا المبدأ عالمي (شامل)؟ ھل 
o قي الكتاب المقدس؟اھل یتوافق ھذا المبدأ مع ب 

 التطبیق

أن المبدأ الذي تجده في الخطوة الثانیة ربما یُطبَّق بطرٍق  ر أخیًرا، طبِّق المبدأ على عالمنا الیوم. تذكَّ    
 في ھذه الخطوة، اسأل الروح القدس أن یرشدك في الحیاة بكلمة هللا بشكٍل یومي. كثیرةٍ ومختلفٍة.

 تطبیق عملي

 .التفسیررحلة خالل  )2- 1: 12أخذ (عبرانیین دعنا ن   

 المالحظة

علیك  یجب تدرس في مجموعة، ناقش مالحظاتك.   مالحظات على ھذه اآلیات. إذا كنتضع قائمة من ال    
 أن تسأل األسئلة التالیة: 

 لماذا ترجع ھذه النقاط إلى جزٍء سابٍق؟  ما الذي وردَ قبل ھذه اآلیات مباشرةً؟ -

 اآلیات؟ ھل ھم مؤمنون أم غیر مؤمنین؟ َمن یكون "نحن" و"نا" الواردة في ھذه  -

 َمن ھم السحابة من الشھود؟ تتعلق إجابتك بالسؤال األول. -

 ضع قائمة أخرى من األسئلة التي یمكن أن تسألھا عن ھذا النص. -

 التفسیر

 ماذا قصدَ ھذا النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

ن كانوا من خلفیٍة یھودیٍة. لقد یأسوا بسبب یعندما تدرس رسالة العبرانیین، تتعلم أن ھؤالء المؤمن    
االضطھاد، وأُغُووا مرةً أخرى بالرجوع إلى تقالدیھم الیھودیة. یشجعھم الكاتب أن یثابروا في اإلیمان.  

 التالي عن كیف یشجع الكاتب قارئیھ: 

o  ِر الحیاة المس" كي اباقً یستعیر الكاتب "س  ق التزامات محددة:ابالسحیة. یتطلب ییُصّوِ

 ربما تعیقھم. طرحوا أي أثقالینبغي أن ی 
 دًْوا قصیًرا.إنھ ماراثون (سباق طویل المسافة)، ولیس عَ  ینبغي أن یثابروا؛ 
   ینبغي أن یخوضـــوا الســـباق "الموضـــوع أمامھم." فال یمكنھم أن یتخذوا مســـاًرا

 165آخر.

o  لألمانةیمْین ظالكاتب تشجیعْین عیقدم: 

 
 الیھودیة. – لقد أُغُووا ھؤالء المؤمنون بأن یتخذوا مساًرا "أسھل" 165
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 .سحابة من الشھود" عظیمة، قد أكملوا السباق" 
 .احتمل یسوع الصلیب، وھو شفیعنا الجالس في یمین عرش هللا 

ص رسالة (عبرانیین     ًما صورة السباق، یشجع  ستخدِ "مُ  : كالتالي ) للمستمع األصلي2-1: 12یمكن أن نُلّخِ
توضح نماذج قدیسي العصور الماضیة ویسوع أنھ   التزامھم بتبعیة المسیح. الكاتب قارئیھ أن یثابروا في
اء أن یكملوا السب   " ق بنجاحٍ.ا بإمكان القُرَّ

 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

o *  لی مؤمني أغلبلیس  ن من الیھودیة.الیوم ُمتحّوِ
o * .ال یواجھ الكثیر من المسیحیین الیوم اضطھادًا جسدیًا 

 ما المبادئ التي تُعلَّم في ھذا النص؟ 

 ): 2-1: 12یمكن أن تجد على األقل ثالثة مبادئ في (عبرانیین    

o  ًال . یوضــح ھذا النص الكتابي أنھ یمكن أن أفشــل في  تتطلب الحیاة المســیحیة مجھودًا وتحمُّ
 .بمثابرةٍ السباق إذا لم أجِر 

o   تـشجعنا نماذج قدیـسي العـصور الماـضیة في ـسباقنا المـسیحي. یوـضح ھذا النص الكتابي أنھ
 یمكن أن نكمل السباق من خالل نعمة یسوع المسیح.

o   لكي نكمل الســباق المســیحي، ینبغي أن نرفض أي شــيٍء یعوق تقدمنا، ونركز على یســوع
 ومثالھ.

 التطبیق

كُن محددًا في ھذه الخطوة. على سبیل المثال،    في ھذه الخطوة، نسأل: "كیف أطبَّق المبدأ على حیاتي؟   
ل المطلوب  ن ألجل إكمال السباق. في خطوة التطبیق، ربما  ا المبدأ األول الذي ذكرتھ كان المجھود والتحمُّ

 أكتب: 

قراءة الكتاب المقدس،  و، یومیةٍ   ، وصالةٍ خِلصةٍ مُ   من خالل عبادةٍ  2-1: 12"إنني سأعیش طبقًا لعبرانیین    
 ومن خالل طلب نعمة هللا ألجل النصرة على التجربة." 

 دورك

 . شارك استنتاجاتك مع باقي أعضاء مجموعتك.رحلة التفسیرخالل  من ھذه المقاطع  اُخذ واحدً    

 ).27- 26:  8(رومیة  -
 ).18-16: 5(غالطیة  -
 ).4-1:  3(كولوسي  -
 ).7-6: 5بطرس  1( -
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 رحلة التفسیر: ناموس العھد القدیم 

َن   لب أسفار موسى الخمسة منتتكون أغ    أمًرا (وصیةً) في التوراة. وأغلب ھذه   613قوانین، حیث دُّوِ
 قابلة للتطبیق في یومنا ھذا. قوانینال

 ).13: 20(خروج   " الَ تَْقتُْل." -

 ).18: 19(الویین   "تُِحبُّ قَِریَبَك َكَنْفِسَك.َبْل " -

 إن ھدف بعض القوانین األخرى أقل وضوًحا.   

 ).19: 19(الویین  " َوالَ یَكُْن َعلَْیَك ثَْوٌب ُمَصنٌَّف ِمْن ِصْنفَْیِن." -

ْلَف لِكنَّھُ الَ َیْجتَرُّ فَُھَو َنِجٌس " - لَكُْم. فَِمْن لَْحِمَھا الَ تَأْكُلُوا َوُجثَثََھا الَ  َواْلِخْنِزیُر ألَنَّھُ یَشُقُّ الّظِ
 ).8: 14(تثنیة   "تَْلِمسُوا.

وفي ھذا الدرس   166قیمة ناموس العھد القدیم بالنسبة لمؤمني العھد الجدید. مقرٍر دراسي آخرفي  ندرس    
 سنُطبِّق التفسیر على ناموس العھد القدیم.

 المالحظة

ن مالحظات كثیرة بقدر   ،، اقرأ النص ُمستخِدًما المھارات التي تعلمتھا في الدرسْین الثاني والثالث     ودّوِ
ھ. كیف  الذي تدرسھ. الحظ القصة المحیطة ب (للقانون) اإلمكان. ُخذ في اعتبارك القرینة الكبیرة للناموس 

 یتوافق الناموس مع قرینتھ القریبة؟ 

 التفسیر

ر الناموس (القانون)، وأوِجد رسالتھ المناسبة ألجل یومنا ھذا. اسأل:  عتمدًا على مالحظاتك،مُ      فّسِ

 ماذا قصدَ النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

 األسئلة التالیة: ، اسأل ) ما  (قانونًا  ما  إسرائیل ناموًسابنو  كیف فسَّرَ لتفھم    

o ھل الشعب في البریة (خروج؛ الویین)، أم ھل یستعدون لدخول أرض الموعد (تثنیة)؟ 
o  اآلیات المحیطة بھ؟بالناموس (القانون)  یرتبطھل 
o الناموس على موقٍف محدٍد یتعلق بتاریخ إسرائیل؟ ردُّ ی ھل 
o ھل یرتبط الناموس بالوضع الزراعي إلسرائیل؟ 
o  الناموس بنظام الذبائح في العھد القدیم؟ھل یرتبط 

 

 
 .3انظر "مسح شامل عھد قدیم،" درس  166
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 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

o    دیم د الـق الم العـھ ا الیوم وـع المـن ات بین ـع د   توـجد اختالـف ا في رســــاـئل العـھ ا رأیـن أكثر مـم
 الجدید. على سبیل المثال:

o  مؤمٍن.في كل یسكن الروح القدس  ألنلم نعُد نزور الھیكل بعد؛ 
o  167مرةً، ألجل الجمیع. قد ماتَ  المسیح ألنال نقترب إلى هللا من خالل الذبائح؛ 
o  ؛ بل نعیش تحت نظام الحكومات الِعلمانیة.168الثیوقراطیةال نعیش تحت 

  في ھذا النص؟ تُعلَّمما المبادئ التي 

أن التطبیق المحدد لناموس العھد القدیم ربما یتغیر، إال أننا نطلب المبدأ العالمي (الشامل)  ى الرغم من لع   
نقل الكتاب المقدس من وضعھ القدیم إلى  ھو الكوبري الذي یالذي یُعلَّم من خالل الناموس (القانون). ھذا  

 ع الُمعاصر.سیتناسب ھذا المبدأ مع كٍل من مستمع العھد القدیم والمستم  العالم الحدیث.

ن المبدأ في جملٍة أو اثنتْین. لتتأكد أن ھذا المبدأ كتابي، اسأل األسئلة التالیة:      دّوِ

o في النص؟ حٍ وھل یُعلَّم ھذا المبدأ بوض 
o ھل ھذا المبدأ عالمي (شامل) یصلُح لكل األوقات واألماكن؟ 
o ھل یتوافق ھذا المبدأ مع باقي الكتاب المقدس؟ 

  ل  العھد الجدید ھذا المبدأ بأیة طریقة؟ھل یُعدِّ

مبدأ   ندرس نصوص العھد القدیم. إذا كنت قد وجدتإضافة ھذا السؤال إلى عملیة التفسیر عندما    نایلزم    
  ظِھریة حال، ربما یُ أ عالمي (شامل) في مقطعٍ للعھد القدیم، فإنھ سیظل ساري المفعول في یومنا ھذا. على 

 التطبیق یختلف عن وقت العھد القدیم. العھد الجدید أن

ع  وسِّ في الموعظة على الجبل، یُ  "الَ تَْزِن."):  14: 20(خروج    ة الواردة فيوصیالعلى سبیل المثال،    
إن تعلیم یسوع ال یلغي المبدأ   169ھذه الوصیة لتُطبَّق كذلك على األفكار، ولیس األفعال فقط.تطبیق   یسوع

ق تطبیقھ.)؛ 20الوارد في (خروج    إنھ یُعّمِ

 التطبیق

حیاة المؤمن   علىفي ھذه الخطوة، علیك أن تسأل كیف یُطبَّق المبدأ الُمعبَّر عنھ في ناموس العھد القدیم     
 في یومنا ھذا.

  

 
 .10: 10عبرانیین   167
 ُحكم مباشر من هللا.الثیوقراطیة ھي  168
 .28: 5متى  169
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 تطبیق عملي

 .رحلة التفسیر) خالل 8: 14دعنا نأخذ (تثنیة     

 المالحظة

ھم أن تالحظ القرینة. القرینة  م، علیك أن تضع مالحظات قلیلة. على أیة حال، من ال ألجل آیٍة منفردةٍ    
ھمة. تعطي ھذه اآلیة تحفیًزا ألجل كل القوانین المذكورة في األصحاح الرابع  م)  2:  14المنظورة في (تثنیة  

 عن جمیع شعوب األرض. صٌ صَّ خ مُ   تُعرف إسرائیل بأنھا شعبٌ عشر؛  

 التفسیر

 ماذا قصدَ النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

 ؟ ماذا قُِصدَ بنجس  الیھودي،بالنسبة للشخص  *

 بذنٍب أخالقي، أو ببساطة بذنٍب طقسي؟   النجاسة * ھل أَوحت

 170* ماذا كان على الشخص أن یفعل حتى یزیل ھذه النجاسة؟ 

) للمستمع األصلي كالتالي: "نظًرا ألن إسرائیل كانت أمة مقدسة  8: 14یمكن أن نلخص رسالة (تثنیة    
أن یتجنبوا أطعمة كثیرة وممارسات شائعة لدى الشعوب األخرى  )، كان علیھم 2: 14تثنیة صة � (خصَّ مُ 

سھم ط على وجھ األرض. كان علیھم أن یتقدسوا؛ تناوُ  قسیًا حتى أنھم أدُّوا مراسم ل ھذه األطعمة قد نجَّ
 التطھیر." 

 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

 ا للتطبیقات المحددة لناموس موسى.تبعً ، لم نعُد نعیش  لعھد الجدیدبموجب ا   

 في ھذا النص؟ علَّمیُ ي ذال أما المبد 

). یدعو هللا القدوس شعبھ إلى القداسة. یلزم أن یبقى شعب هللا  2: 14المبدأ الرئیسي ھو القداسة (تثنیة    
 منفصًال عن الخطیة وعن كل األشیاء النجسة.

 ل العھد الجدید ھذا المبدأ بأیة طریقة؟  ھل یُعدِّ

) أنھ لیس ما نأكلھ ھو ما ینجسنا؛ األفكار الشریرة والرغبات التي  23-15: 7لقد علَّمنا یسوع في (مرقس    
 ).16- 10:  10ھذا األمر ُمؤیَّد في (أعمال الرسل   "تأتي من الداخل" ھي التي تنجس الشخص.

  

 
 البحث عن مصطلح "نجس" في قاموس الكتاب المقدس.بإمكانك أن تدرس ھذا من خالل  170



135 
 

 التطبیق

  كسرس أن ی دن الذھن الیشجع   الشيء الذيیُظِھر تفسیر ناموس العھد القدیم في ضوء تعلیم یسوع   إن   
 من شعبھ. في خطوة التطبیق، ربما أكتب شیئًا كھذا:   االنفصال الذي طلبھ هللا

    ُ نقي.  ق قدرتي على االقتراب من هللا بذھٍن  ی ) من خالل تجنُّب أي شيء یع8:  14طیع (تثنیة  "إنني سأ
 قراءة مواد تُدنِّس ذھني." تسلیة، أو أفكار، أو وسائل ُمخصَّص �. سأتجنَّب كل   سأعیش كشخٍص 

 دورك

 . شارك استنتاجاتك مع باقي أعضاء مجموعتك.رحلة التفسیرمن ھذه المقاطع خالل   اُخذ واحدً    

 ).1: 26(الویین  -

 ).22: 23(الویین  -

 ).8: 22(تثنیة  -

 ).3: 23(الویین  -

 واجب ختامي

 لقد اخترَت في الدرس األول واحدًا من المقاطع الكتابیة التالیة:    

 34- 25:  6متى  9- 1: 1یشوع  9-1: 6تثنیة 

  16-1: 3كولوسي  21-14: 3أفسس 

 

اخترتھ.  ي ملٍة للنص الكتابي الذ، قُم بدراسٍة شارحلة التفسیراآلن وقد مارسَت كل خطوة من خطوات    
ز دراستك في واحٍد من ھذه األشكال:   عندما تنتھي من ذلك، جّھِ

ح كیف   )1 م درًسا تُبیِّن فیھ مالحظاتك، وعلِّم المبدأ من النص، ووّضِ إذا كنت تدرس في مجموعة، قدِّ
 یُطبَّق النص على مؤمني الیوم.

 

رحلة  من خطوات إذا كنت تدرس بمفردك، اكتب من خمس إلى ست صفحات تُبیِّن فیھا كل خطوة  )2
 .التفسیر
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