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 فصلة الادتوجيهات ألجل ق

. المقدس المبادئ األساسیة لتفسیر الكتاب الدراسي المقرریقدم ھذا    
یشمل كل درس أنشطة عملی�ة متع�ددة. یج�ب علی�ك أن تخص�ص م�ن 

 ل واجب��اتٍ م��لع دقیق��ة لك��ل فص��ل، باإلض��افة إل��ى وق��تٍ  ۱۲۰إل��ى  ۹۰
 محددة خارج الفصل.

مب��دئیًا عل��ى أنش��طة عملی��ة، مبن��ي الدراس��ي نظ��ًرا ألن ھ��ذا المق��رر    
. إن ھذا س�یمنح واحدٍ  فإنك سترغب أن تقسم الدرس إلى أكثر من لقاءٍ 

 األنشطة. أداءلكي یقوموا ب الطالب وقتًا إضافیًا

 بناء الدرس

لك��ي تق��دم ممارس��ة  متع��ددةٍ  تش��تمل معظ��م ال��دروس عل��ى أنش��طةٍ  )۱(
الطالب وقتًا لكي الموجودة في الدرس. إنھ من الھام أن یأخذ للمبادئ 

تتح��رك ھ��ذه األنش��طة م��ن خ��الل  .بعنای��ة یقوم��وا ب��أداء ھ��ذه األنش��طة
ع لكي تنھي الدرس. نظًرا ألن كثیًرا م�ن تسرآیات كتابیة مختلفة. ال ت

ھذه األنشطة سوف تكون جدیدة بالنسبة للطالب، خذ وقتًا في الفص�ل 
الھ��دف ل��یس لك��ي تتأك��د أن ك��ل طال��ب یفھ��م كی��ف یكم��ل األنش��طة. 

؛ الھ��دف األساس��ي ھ��و أن تق��دم تج��د إجاب��ة ص��حیحة نأھ��و األساس��ي 
 تسھیًال في دراسة وتفسیر الكتاب المقدس.

اسأل السؤال الذي یتبعھ، ودَْع الطالب  ؟) عندما تأتي إلى العالمة ۲(
 اإلجابة. نیناقشو

) تشیر كثیر من الحواشي إلى مرجع الكت�اب المق�دس. م�ن فض�لك ۳(
 لى المجموعة.عاآلیات ویقرأونھا دَْع الطلبة یتصفحون 

 الخاصةتقدیمات ال. في حالة محددٍ  ) یحتوي كل درس على واجبٍ ٤(
الي ألجل التقدیمات. وقتًا عند بدایة موعد الفصل الت المجموعة، أعطِ ب



۸ 
 

المجموع�ة، س�امًحا بوق�ٍت  م�ن خ�اللواجبات أخ�رى  راَجعیجب أن تُ 
 لكي تناقش نتائج كل طالب.

��ن یُ ) عل��ى ك��ل طال��ب أ٥( م��ن خ��الل الدراس��ي للمق��رر  اذ مش��روعً نفِّ
یعرض�وا  على الط�الب أن یجب نھایة الدرس العاشر،وبالمقرر كلھ. 

 ھذا المشروع على قائد الفصل.

 

  

 



  األولالدرس 

 تفسري الكتاب املقدس إىلمقدمة 

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 یعرف أن الدراسة العمیقة للكتاب المقدس ھامة للمؤمن. .۱

ن . ۲ خط��وات الض��روریة ألج��ل دراس��ة الث��الث یك��ون ق��ادًرا أن یُ��دّوِ
 الكتاب المقدس.

 كتابي. دراسة بعنایة لمقطعالیبدأ عملیة  .۳

ر أھمیة القوة الروحیة في تفسیر الكتاب المقدس. .٤  یُقدِّ

 تعليمات املقرر الدراسي

ع�ن المق�ررات الخاص�ة  ف�ي تص�میمھالمقرر الدراس�ي  ختلف ھذای   
. أكث���ر م���ن "بالفص���ل الدراس���ي الش���امل الع���المي للخ���دام والرع���اة"

ف��ي س��یكون االمتحان��ات الم��وجزة عل��ى ك��ل درس، ف��إن معظ��م العم��ل 
شكل مشروعات دراسیة للكتاب المقدس. عند نھایة المقرر الدراسي، 

مقاطع متعددة من الكتاب المقدس. إنني فإنك ستكون قد درست بعنایة 
أوصي بأن تح�تفظ بھ�ذه المعلوم�ات ف�ي م�ذكرة لك�ي تس�تعین بھ�ا ف�ي 

 المستقبل.

م��ن ھ��ذه ال��دروس عل��ى ن��ص كت��اب تعلیم��ي بعن��وان "الحی��اة  تُبن��ى   
ل�و كن�ت تس�تطیع . ھ "ھوارد وولیم ھن�دریكس"لمؤلفیْ الكتاب"،  خالل

إل��ى ھ��ذا الكت��اب، فإن��ك س��تجد تم��ارین لك��ي تم��ارس المب��ادئ  ال��دخول
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ال�واردة ف��ي ھ��ذا المق��رر الدراس��ي، م��ع مناقش��ة أكث��ر لك��ل مب��دأ. عل��ى 
ق�رر الدراس�ي. ك�ل ھذا الكتاب التعلیمي لیس مطلوبً�ا لھ�ذا الم العموم،

نة في ھذه الدروس.مُ  المادة المطلوبة   تضمَّ

 ھذا ل�یسإن ناقش التمارین الحالیة الخاصة بقراءة الكتاب المقدس.  ؟
وقتً��ا لك��ي تحك��م عل��ى ھ��ذه التم��ارین ف��ي مجموعت��ك، ب��ل لك��ي تتأم��ل 

 في كلمة هللا؟". اسأل نفسك: ما مدى العمق الذي دخلُت إلیھالسؤال: "

 ؟م مرة غالبًا أقرأ الكتاب المقدسك -
 الكتاب المقدس، وكم من الوقت أقضیھ في ذلك؟متى أقرأ  -
سببین أو ثالثة) الت�ي تجعلن�ي ال أق�رأ اذكر ما ھي األسباب ( -

 الكتاب المقدس؟

م��ن ك��ل عض�و  ق�ودھ��دف ھ�ذا المق��رر الدراس�ي ھ��و أن ت ج�زء م�ن   
جیدة ھ�ي خطوة أول أعمق في كلمة هللا.  أعضاء مجموعتك إلى حیاةٍ 

 قراءة الكتاب المقدس.انة التمارین الخاصة بأن تؤدي بأم

 مقدمة

ق��د ك��ان وال ی��زال مؤمنً��ا لم��دة خم��س لی��ن، وھ��و م��ؤمن ت��ایواني، چ   
م�ن النض�ج الروح�ي. لق�د ك�ان سنة، لكنھ أظھر عالم�ات قلیل�ة  ةعشر

ُمحبًَطا بسبب نقص نموه الروحي. بعد خدمة صباح ی�وم األح�د، طف�ا 
أق�رأ الكت�اب إحباطھ على السطح، قائًال: "أیھا القس، إنك تخبرن�ي أن 

المق��دس. إن��ك تق��ول إن هللا س��وف ی��تكلم إلی��ك م��ن خ��الل كلمت��ھ. لق��د 
حاولُت مراًرا كثیرة. إنن�ي أق�رأ الكت�اب المق�دس ك�ل ص�باح، وھ�و ال 

 یقول لي أي شيء. ما ھو الخطأ؟"

إلى ذھني سؤاًال كان یج�ب عل�يَّ أن الرب  في یوم األحد ھذا، أوردَ    
تق��رأ الكت��اب  رن��ي كی��فی��ن، أخبِ چ من��ذ ع��دة أس��ابیع خل��ت. "ی��اأس��ألھ 

: ی�نچ المقدس." أشارت إجابتھ إل�ى عام�ٍل ھ�ام ف�ي ص�راعاتھ. أج�اب
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تابعت�ھ:  لق�د"كل صباح قبیل عملي، أفتح كت�ابي المق�دس وأق�رأ آی�ة." 
"ھل أنت تقرأ من خالل الكتاب بأكملھ أو حت�ى أص�حاًحا بأكمل�ھ قب�ل 

ویظ��ل كت��ابي  –ك��ل ص��باح  مج��رد أق��رأ آی��ةإنن��ي س��تمر؟" "ال، أن ت
 المقدس مفتوًحا. وھذا نادًرا ما یساعدني!"

ی���ن أن یفھ��م مش���كلة قراءت��ھ للكت���اب المق��دس بھ���ذه چلك��ي أس��اعد    
ف�ي  تھ أن یف�تح كت�ابي المق�دس ویق�رأ أول آی�ة ھ�و رآھ�ا.ألالطریقة، س

َویَ��ِرُث أَْھ��ُل اْلَجنُ��وِب َجبَ��َل ِعیُس��و، َوأَْھ��ُل "ی��ن: چذل��ك الص��باح، ق��رأ 
��ْھِل ا ��اِمَرِة، َویَ��ِرُث السَّ ْلِفِلْس��ِطینِیِّیَن، َویَِرثُ��وَن بِ��الََد أَْف��َرایَِم َوبِ��الََد السَّ

 ۱"بِْنیَاِمیُن ِجْلعَاَد.

ین بعض األسئلة: "أین سھل چلقد سألُت    
ف��رایم؟ الس��امرة؟ أ؟ أی��ن أرض الفلس��طینیین

بنی����امین؟ جلع����اد؟" ك����ان رده عل����ى ھ����ذا 
السؤال: "ال أع�رف." ف�ي األس�بوع الت�الي، 
بدأنا دراسة كتابیة ع�ن "كی�ف تق�رأ الكت�اب 

الی�ة، ب�دأ تالمقدس". في خ�الل األس�ابیع المت
ی��ن ی��تعلم مب��ادئ تفس��یر الكت��اب المق��دس. چ

��م كلم��ة هللا بطریق��ٍة  نح��ن تعلَّمن��ا كی��ف نُقّسِ
 یتحدث الكتاب المقدس لنا الیوم. ن نفھم كیفوأ ،صحیحة

الھدف من ھ�ذا المق�رر الدراس�ي ھ�و أن یس�اعدك أن ت�تعلم وتطب�ق    
ِعل�م ى غالبً�ا "س�مَّ موض�وع یُ  ؛الكت�اب المق�دس تفس�یرمب�ادئ أساس�یة ل

ال تخ���ف م���ن ھ���ذه  .(Hermeneutics)تفس���یر الكت���اب المق���دس" 
الكلم��ة. إنھ��ا ببس��اطة تتض��من ق��راءة وتفس��یر وتطبی��ق كلم��ة هللا عل��ى 

دوات م��ن خ��الل ھ��ذه ال��دروس والتم��ارین، فإن��ك ستكتس��ب أ حیاتن��ا.
طبیقھ��ا عل��ى حیات��ك، وك��ذا تعلیمھ��ا تس��اعدك عل��ى فھ��م كلم��ة هللا وت

 آلخرین.

                                                           
 .۱۹: ۱عوبدیا  ۱
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 ملاذا جيب أن أدرس الكتاب املقدس؟

ُم��وًحى بِ��ِھ ِم��َن هللاِ، َونَ��افٌِع ِللتَّْعِل��یِم َوالتَّ��ْوبِیخِ، لُّ اْلِكتَ��اِب ُھ��َو ُك��"   
أن الكتاب المقدس ھو كلمة  حقیقة ۲".ِللتَّْقِویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِي اْلبِرِّ 

 ۳لكي یتوجب علینا أن ندرسھ بعنایٍة. سبب كافٍ  ھيهللا 

ن ؤمنیلم��لاألھمی��ة النظری��ة  وض��عوض��ح یح��دیث  اس��تبیانھن��اك    
األم��ریكیین بخص��وص الكت��اب المق��دس. لس��وء الح��ظ، إنھ��ا توض��ح 

بخص���وص الكت���اب  ؤمنیننفس الم���ل���األھمی���ة العملی���ة وض���ع نق���ص 
 ٤المقدس.

 
 

                                                           
 .۱٦: ۳تیموثاوس  ۲ ۲
المعلومات عن القانونیة، ودقة الكتاب المقدس، ولمزیٍد من التفاصیل عن وحي الكتاب المقدس،  ۳

 بعنوان "المعتقدات المسیحیة". "مقرر الفصل الدراسي الشامل العالمي للخدام والرعاة"انظر 
 استبیان. –" ۲۰۱۳مجموعة بارنا، "حالة الكتاب المقدس  ٤

یینالكتاب المقدس في حیاة األمریك

بالكتاب یؤمن 
المقدس، لكن نادًرا 

 .ما یقرأه

یؤمن بأن الكتاب 
 .یكون مقدس

یمتلك كتاب 
 .مقدس

الكتاب یقرأ 
 .المقدس بانتظام

١٠٠% 
٩٠% 
٨٠% 
٧٠% 
٦٠% 
٥٠% 
٤٠% 
٣٠% 
٢٠% 
١٠% 

 صفر%
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یؤمن معظم األمریكیین بأن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا، لكن فق�ط    
شخص واحد من كل خمسة أشخاص یقرأه ألربع م�رات أو أكث�ر ف�ي 
األسبوع. تقریبًا نصف األمریكیین ال�ذین یؤمن�ون أن الكت�اب المق�دس 

 ھ.نھو كلمة هللا نادًرا ما یقرأو

ألنھم یعتق�دون أن�ھ  ؛یتجنب أشخاص كثیرون قراءة الكتاب المقدس   
�نصعب جدًا لكي یفھموه. ال یعرف الكثیرون  یؤمن�ون أن الكت�اب  ممَّ

 ھ.نھ ویطبقونالمقدس ھو كلمة هللا كیف یفسرو

تتطلب قراءة الكتاب المقدس عم�ًال ش�اقًا. ھ�ل تك�ون ق�راءة الكت�اب    
أن ن�درس الكت�اب المق�دس؟ المقدس جدیرة بالعمل؟ لماذا یج�ب علین�ا 

 .بدراستھ بعنایة جدیرو ھماذا یرسم الكتاب المقدس صوًرا توضح ل

 الكتاب املقدس هو سراج 

ِلِرْجِل����ي َكالَُم����َك َونُ����وٌر ِس����َراٌج ": داود كلم����ة هللا بس����راجٍ  ق����ارنَ    
 یرشد الكتاب المقدس سبیل المؤمن. ٥"ِلَسبِیِلي.

. یعني ھذا المب�دأ أن مبدأ "الكتاب المقدس وحده"بعلَّم المصلحون    
الكتاب المقدس یتضمن كل المعرف�ة الض�روریة للخ�الص والقداس�ة. 

رى. ال یعني أننا نستطیع أن نفھم الكتاب المق�دس ب�ال دراس�ٍة أخ� ذاھ
ال یعني أن التقلید أو الدراسة ال تكون ھامة. إن ھذا المب�دأ یعن�ي  ذاھ

الُس����لطة أو النف����وذ  يأن كلم����ة هللا ھ����
 النھائي للمؤمن.

كانت المصابیح في إسرائیل القدیمة    
إنھا ق�دمت صغیرة.  ھي مصابیح زیت

فق����ط ن����وًرا كافیً����ا لك����ي تب����ین خط����وة 
. إنھا ال تك�ون اس�تعارة تالیةالشخص ال

                                                           
 .۱۰٥: ۱۱۹مزمور  ٥
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یس��أل بع��ض  ممت��ازة ل��دور الكت��اب المق��دس ف��ي الحی��اة المس��یحیة.
المسیحیین هللا ألجل إرشادھم للمستقبل، لكنھم ال یطیعون ما تخبرھم 

ھ�ي س�راج. إنن�ا نس�تطیع أن  مة هللا بما یفعلونھ الیوم.  كلمة هللابھ كل
 لیوم.ألجل انطیع تعلیماتھ عندما لغد فقط انجد إرشاد هللا ألجل 

 قدس هو لنب روحيالكتاب امل 

یق�����ارن الرس�����ول بط�����رس دراس�����ة    
الكت��اب المق��دس برغب��ة الطف��ل الح��دیث 

إن الكت��اب المق��دس  ٦الل��بن. ف��يال��والدة 
ھو ضروري للغایة للنمو الروحي. كما 
أن الطف��ل یج��ب أن یتن��اول الل��بن ألج��ل 
نم���وه الب���دني، ك���ذلك فالمس���یحي یج���ب 

الروح��ي. ب��دون وجب��ة علی��ھ أن ی��درس الكت��اب المق��دس ألج��ل نم��وه 
 منتظمة من كلمة هللا، فإننا لن ننمو لنصل إلى النضج الروحي.

  
ٌ
 كالعسل الكتاب املقدس حلو

یجب علینا كمؤمنین أن نتخ�ذ اتج�اه كات�ب    
یكون  ۷كلمة هللا بالعسل. المزامیر الذي قارنَ 

العسل ص�حیًا وحل�ًوا ف�ي نف�س الوق�ت. یج�ب 
عم�ل أن تك�ون كلم�ة هللا س�بب س�رور ول�یس 

روتین���ي. كالجن���دي ال���ذي یك���ون ف���ي ح���رٍب 
ویفرح عن�دما یق�رأ رس�الةً م�ن عائلت�ھ، یج�ب 

علین���ا أن نف���رح عن���دما نق���رأ الكت���اب المق���دس ال���ذي ھ���و رس���الة هللا 
 ألوالده.
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ح��رف عن��دما یب��دأ ول��د یھ��ودي ف��ي دراس��ة الن��اموس، إن��ھ یلم��س ال   
إن ھ�ذا ، ثم یغمس إصبعھ في العسل لكي یتذوق الحالوة. األول أوالً 

 الدرس العملي یُعلِّم الولد الصغیر أن دراسة كلمة هللا حلوة.

 الكتاب املقدس هو سيف الروح 

ألَنَّ َكِلَم���ةَ ِهللا َحیَّ���ةٌ َوفَعَّالَ���ةٌ " العب���رانیین: الةس���رلق���د ق���ال كات���ب    
ْیِن، َوَخاِرقَ���ةٌ إِلَ���ى َمْف���َرِق ال���نَّْفِس  َوأَْمَض���ى ِم���ْن ُك���ّلِ َس���ْیٍف ِذي َح���دَّ

لق��د  ۸"وحِ َواْلَمفَاِص��ِل َواْلِمَخ��اخِ، َوُمَمیِّ��َزةٌ أَْفَك��اَر اْلقَْل��ِب َونِیَّاتِ��ِھ.َوال��رُّ 
علِّم أن كل الكتاب ھو م�وحى ) تُ ۱٦: ۳تیموثاوس  ۲نا أیًضا أن (رأی

ی��تكلم الع��دد الت��الي ع��ن الت��أثیر العمل��ي لدراس��تنا للكت��اب  ب��ھ م��ن هللا.
بً��ا ِلُك��ّلِ َعَم��ل َص��اِلحٍ.ِلَك��ْي یَُك��وَن إِْنَس��اُن ِهللا "المق��دس:   "َك��اِمالً، ُمتَأَّھِ

ب��نفس الطریق��ة، و ،كان��ت خدم��ة الرس��ل مبنی��ة عل��ى الكت��اب المق��دس
 الخدمة الفعالة الیوم على كلمة هللا. تُبنى

 ۹كلمة هللا ھي سیف ال�روح ال�ذي بواس�طتھ نص�دُّ ھجم�ات إبل�یس.   
واج�ھ یس�وع التجرب�ة ف�ي  إنھ س�الحنا ف�ي المع�ارك الروحی�ة. عن�دما

 ۱۰ردَّ على ھجمات الشیطان باقتباسھ من سفر التثنیة. البریة،

یقوینا الكتاب المق�دس ألج�ل االنتص�ار الروح�ي والخدم�ة الفعال�ة.    
اسة الكتاب المق�دس، نك�ون مس�تعدین لل�رد عل�ى ال�رأي رمن خالل د

المزیف، لكي نؤسس شعوب كنائسنا في عقیدةٍ صحیحٍة، ولكي نخدم 
 خدمة فعالة مؤثرة في العالم الحاضر.
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 كيف جيب أن أدرس الكتاب املقدس؟

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

 ھ�وأن دراسة الكتاب المقدس ھامة. عل�ى العم�وم، على ین چوافَق    
للتعم�ق  لم یعرف كیف یدرس الكتاب المقدس. ھ�و احت�اج إل�ى وس�یلةٍ 

في كلم�ة هللا. ھ�ذا المق�رر الدراس�ي مقص�ود ب�ھ أن یق�دم وس�یلة ألج�ل 
 دراسة فعالة للكتاب المقدس. تنطبق ھذه الخطوات على أن�واعٍ كثی�رةٍ 
من دراسة الكتاب المقدس. یمكن للرعاة أن یستخدموا ھ�ذه الخط�وات 

عظ���ة. كم���ا أن مدرس���ي الكت���اب المق���دس یمك���نھم أن ف���ي إع���دادھم ل
یس����تخدموا ھ����ذه الخط����وات ف����ي إع����داد دروس اإلنجی����ل. ویمك����ن 
للمسیحیین العلمانیین أن یستفیدوا أیًضا من استخدام ھذه الدراس�ة ف�ي 

 دراسة متخصصة للكتاب المقدس.عقد 

 تتضمن الوسیلة المتبعة في ھذا المقرر الدراسي ثالث خطوات:   

  املالحظةاألوىل: اخلطوة 

نس�أل: "م�ا ال�ذي أراه ف�ي الكت�اب المق�دس؟" ف�ي  ،في ھ�ذه الخط�وة   
نالح��ظ تفاص��یل بق��در المس��تطاع ع��ن الكت��اب المق��دس.  ،ھ��ذه الخط��وة
اء خط�وة "المالحظ�ة" ویتحرك�ون مباش�رةً إل�ى  یحذف كثیرٌ  م�ن الق�رَّ
الكتاب المق�دس ل�و  حقیقیةٍ  ورةٍ ال نستطیع أن نفھم بص إننا"التفسیر". 
نجم�ع  إنن�اایٍة ما یقولھ. في خطوة "المالحظة"، نحظنا بعلم نكن قد ال

. بص��فٍة أكب��ر ق��در م��ن المعلوم��ات م��ن ن��ص الكت��اب المق��دس نفس��ھ
 خاصة، ندرس:

تتك�رر  نبح�ث ع�ن كلم�اتٍ  فإننا، سفر عندما ندرس املصطلحات: •
. یستخدم الرسول یوحنا في رسالتھ األول�ى سفرمن خالل ھذا ال
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م��ن ثالث��ین م��رة ف��ي خمس��ة  ش��كًال م��ن الكلم��ة "یع��رف" أكث��ر
أث�ر  تتبُّ�عأصحاحات. عند دراسة رسالة یوحنا، یمكنن�ا أن نب�دأ ب

حی�ث یس�تخدم  اضعھذه الكلمة من خالل الكتاب. قائمة من المو
یوحنا كلمة "یعرف" سوف تساعدنا أن نبدأ في تفس�یر رس�التھ. 
لكي نفھم رسالة یوحنا، یمكننا أن نسأل: "ما ال�ذي یقول�ھ یوحن�ا 

 ؟"یعرفونع أن نعرفھ؟" و"ما ھي خصائص أولئك الذین نستطی
 

مبنی��ةً بعنای��ٍة تح��ت وح��ي أس��فار الكت��اب المق��دس  كان��ت البنــاء: •
ال��روح الق��دس. عن��دما ت��درس س��فًرا مث��ل إنجی��ل یوحن��ا، فإن��ك 

نظَّم إنجیلھ حول سبع "عالمات" توضح َمن قد ستجد أن یوحنا 
یعطین�ا فھًم��ا إن ھ��ذا ف�ھ�و یس�وع. عن��دما نالح�ظ بن��اء اإلنجی�ل، 

 أفضل عن ھدف یوحنا.
 

منظم�ة تن�اقش قض�یتھ، مث�ل  كتب بولس رسائل الشكل األدبي: •
��ة للوص��ول إل��ى ذروتھ��ا. لك��ي تق��رأ رس��الة  مح��امي یبن��ي ُحجَّ

رومی��ة أو رس��ائل أخ��رى، فإن��ك یج��ب أن تتتبَّ��ع بعنای��ٍة منط��ق 
وق��د الرس��ول ب��ولس. عل��ى النق��یض، ف��إن قص��ة یون��ان قص��یرة 

محبة هللا لكل الناس. لكي تقرأھا جیًدا، یج�ب  بَت لكي تصورُكتِ 
علیك أن تس�أل: "م�ا ال�ذي یجع�ل ھ�ذه القص�ة عظیم�ة؟" حینئ�ٍذ، 

الس��ؤال:  م��ن خ��اللتك��ون مس��تعًدا أن تفس��ر س��فر یون��ان س��وف 
 "ماذا تعني تفاصیل ھذه القصة؟"

 

نس�أل أس�ئلة مث�ل: "أی�ن ك�ان ب�ولس الخط�وة،  ف�ي ھ�ذه :اخللفية •
ك��ان ف��ي عن��دما كت��َب رس��التھ، رس��الة الف��رح، إل��ى الفیلبی��ین؟" 

. "أی��ن ك��ان ل باإلع��دامُمحتَم�� امحاكمت��ھ وُحكًم�� ارً نتِظ��روم��ا، مُ 
یوحنا عندما انفتحت السماوات لك�ي تكش�ف خط�ة هللا للعص�ور 

  كان في المنفى في جزیرة بطمس.في سفر الرؤیا؟" 
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  لتفسرياالثانية: اخلطوة 

نسأل: "ماذا یعني الكتاب المقدس؟" بعد أن نكون  ،ھذه الخطوة في   
نبحث عن رسالة الكت�اب  علینا أنقد جمعنا مالحظات بقدر اإلمكان، 

 س�فرالالمقدس. إننا س�نتعلم أن نج�د الموض�وعات الكبی�رة الت�ي ت�ربط 
نس��أل: "م��اذا كان��ت  إنن��ا .فردی��ةالی��ات اآلو اتص��حاحألام��ع رس��الة 

اء األص�لیین؟" رسالة ھذا السفر لل نبح�ث ع�ن مب�ادئ ش�املة عب�ر وقُرَّ
 كل العصور وكل الحضارات.

  التطبيقالثالثة: اخلطوة 

، نس�أل: "كی�ف أُطبِّ�ق الكت�اب المق�دس عل�ى الحی�اة في ھذه الخطوة   
اءٍ  والخدم���ة الی���وم؟" ن یح���ذفون خط���وة المالحظ���ة، یكثی���ر مث���ل قُ���رَّ

 .كثیرون یتجاھلون التطبیق العملي للكتاب المقدس

 ن بخصوص التطبیق:في كتابھ، یقترح "ھوارد ھندریكس" سؤالیْ    

ا إل�ى تطبی�ق ) كی�ف یعم�ل الكت�اب المق�دس لص�الحي؟ ینظ�ر ھ�ذ۱(   
 الكتاب المقدس في حیاتي.

) كیف یعم�ل الكت�اب المق�دس لص�الح اآلخ�رین؟ ینظ�ر ھ�ذا إل�ى ۲(   
 تطبیق الكتاب المقدس في حیاة أولئك الذین أخدمھم.

لت��اریخ  عمیق��ةٍ  ف��ي إنجلت��را، قابل��ُت أس��تاذًا جامعیً��ا دارًس��ا بطریق��ةٍ    
ج��دًا؛  جی��دةٍ  الكنیس��ة. أكادیمیً��ا، ھ��و یع��رف الكت��اب المق��دس بص��ورةٍ 

"ال أدري" (م��ن طائف��ة "ال��ال أدری��ین"، ال��ذین  ش��خصشخص��یًا، ھ��و 
أن وج��ود هللا وأص��ل الك��ون أم��وًرا ال س��بیل إل��ى معرفتھ��ا)، یعتق��دون 

إیم��ان أو ُمعتقَ��د ع��ن هللا أو كلم��ة هللا. یع��رف ھ��ذا  حی��ث ی��رفض أي
الرجل الكثیر عن "المالحظة" و"التفسیر". لسوء الحظ، ھو لم یُطبِّق 

 أبدًا حق الكتاب المقدس على حیاتھ.
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ألَنَّ�ھُ إِْن َك�اَن أََح�ٌد "لقد وصَف الرسول یعقوب ھذا الش�خص مث�ل:    
فَذَاَك یُْشبِھُ َرُجالً نَ�اِظًرا َوْج�ھَ ِخْلقَتِ�ِھ فِ�ي َساِمعًا ِلْلَكِلَمِة َولَْیَس َعاِمالً، 

إن ص�دیقي  ۱۱"ِمْرآٍة، فَِإنَّھُ نََظَر ذَاتَھُ َوَمَضى، َوِلْلَوْقِت نَِس�َي َم�ا ُھ�َو.
. عل��ى العم��وم، یوج��د أش��خاص كثی��رون ف��ي إنجلت��را ھ��و حال��ة ش��اذة

یعرف��ون م��ا یقول��ھ الكت��اب المق��دس، لك��نھم یفش��لون أن یعیش��وا ب��ھ ف��ي 
الحی��اة الیومی��ة. یج��ب أن ین��تج ع��ن دراس��ة الكت��اب المق��دس الحقیقی��ة 

 عملي. تطبیق

 دور الروح القدس يف التفسري

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

الس��ؤال ھ��ي "نع��م، لك��ن بص��فة جزئی��ة فق��ط". ف��ي ھ��ذا إجاب��ة ھ��ذا    
سندرس عملیة لترشد تفسیرنا. سوف تس�اعدنا ھ�ذه  ،المقرر الدراسي

الخط��وات ل��نفھم رس��الة كلم��ة هللا. حینم��ا تق��رأ الكت��اب المق��دس، فإن��ھ 
 أكبر. بصورةٍ  ائقسیكشف لك الحق

نارة الروح القدس فإن فھم الشخص سیكون استعلى العموم، بدون    
أن تكش�ف الحقیق�ة  دائًما محدودًا. ال یمكن أبدًا للدراسة الذھنیة وحدھا

ألَْن َمْن ِم�َن النَّ�اِس یَْع�ِرُف أُُم�وَر "كتب الرسول بولس: لقد الروحیة. 
ا أَْیًض�ا أُُم�وُر هللاِ الَ یَْعِرفَُھ�ا اِإلْنَساِن إِالَّ ُروُح اِإلْنَساِن الَّ�ِذي فِی�ِھ؟ ھَك�ذَ 

وَح الَِّذي ِمَن هللاِ،  أََحٌد إِالَّ ُروُح هللاِ. َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ ُروَح اْلعَالَِم، بَِل الرُّ
ِلنَْعِرَف األَْشیَاَء اْلَمْوُھوبَةَ لَنَا ِمَن هللاِ، الَّتِي نَتََكلَُّم بَِھا أَْیًضا، الَ بِأَْقَوال 

وُح اْلقُ���ُدُس، قَ���اِرنِیَن بَ���ْل َھ���ا ِحْكَم���ةٌ إِْنَس���انِیَّةٌ، تُعَلِّمُ  ُم���ھُ ال���رُّ بَِم���ا یُعَلِّ
وِحیَّاِت. وِحیَّاِت بِالرُّ بِیِع�يَّ الَ یَْقبَ�ُل َم�ا ِل�ُروحِ هللاِ  الرُّ َولِك�نَّ اِإلْنَس�اَن الطَّ

 ۱۲"َما یُْحَكُم فِیِھ ُروِحی�ا.ألَنَّھُ ِعْنَدهُ َجَھالَةٌ، َوالَ یَْقِدُر أَْن یَْعِرفَھُ ألَنَّھُ إِنَّ 

                                                           
 .۲٤-۲۳: ۱یعقوب  ۱۱
 .۱٤-۱۱: ۲كورنثوس  ۱ ۱۲
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غی���ر م���ؤمن أن یفھ���م بع���ض م���ن رس���الة الكت���اب  یمك���ن لش���خٍص    
 م��ن خ��الل َش��فكالمق��دس، لك��ن الحق��ائق العمیق��ة للكت��اب المق��دس تُ 

نارة ال��روح الق��دس. إن دراس��ة الكت��اب المق��دس أكث��ر م��ن مج��رد اس��ت
. إل�ى أن نخض�ع لس�لطان وطاع�ةً  ااكتساب معرف�ة؛ إنھ�ا تتطل�ب إیمانً�

كلمة هللا، ال یستطیع روح هللا أن یق�وم بعمل�ھ الُمغیِّ�ر ف�ي حیاتن�ا. لھ�ذا 
 ا ندرس الكتاب المقدس:من عندالسبب، یجب علینا أن نفعل شیئیْ 

  یج�ب  .مس�بوقة بالص�الة دراستنا للكتاب المق�دستكون یجب أن
علینا أن نسأل الروح القدس أن یقود دراستنا. لق�د كت�ب الرس�ول 

َوإِنََّم��ا إِْن َك��اَن أََح��ُدُكْم تُْع��ِوُزهُ ِحْكَم��ةٌ، فَْلیَْطلُ��ْب ِم��َن هللاِ یعق��وب: "
 ۱۳"الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یُعَیُِّر، فََسیُْعَطى لَھُ.

 
  تج����اوبٍ متبوع����ة بدراس����تنا للكت���اب المق����دس تك����ون یج���ب أن 

شخصي. إن ھ�دف دراس�ة الكت�اب المق�دس ھ�و أكث�ر م�ن مج�رد 
ات ذھنیة، لكن الھدف ھو تغییر الشخص. لو لم نتغیر من معلوم

خالل دراستنا للكتاب المقدس، فإننا سنكون قد فق�دنا الھ�دف م�ن 
 الدراسة. یأتي ھذا التغییر فقط من خالل الروح القدس.

ُھَوذَا  َكلََّمُھْم َكثِیًرا بِأَْمثَال قَائِالً:"فثَل یسوع عن الزارع والبذور: مَ    
اِرُع  قَْد َخَرَج ِلیَْزَرَع، َوفِیَما ُھَو یَْزَرُع َس�قََط بَْع�ٌض َعلَ�ى الطَِّری�ِق، الزَّ

ا اْلَمْزُروُع َعلَى األَْرِض اْلَجیَِّدِة فَُھَو الَِّذي  ...فََجاَءِت الطُّیُوُر َوأََكلَتْھُ  أَمَّ
بَْعٌض ِمئَ�ةً َوآَخ�ُر یَْسَمُع اْلَكِلَمةَ َویَْفَھُم. َوُھَو الَِّذي یَأْتِي بِثََمٍر، فَیَْصنَُع 

 ۱٤".ِستِّیَن َوآَخُر ثَالَثِینَ 

إنن�ا نفھ�م  .ثَل أن�ھ یمك�ن أن نس�مع كلم�ة هللا دون فھ�مٍ یوضح ھذا المَ    
 كلمة هللا فھًما كامًال فقط عندما نفتح قلوبنا إلى صوت الروح القدس.

                                                           
 .٥: ۱یعقوب  ۱۳
 .۲۳-۳: ۱۳متى  ۱٤
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 واجب الدرس

 من المقاطع الكتابیة التالیة: الكي تبدأ عملیة التفسیر، اختَر واحدً    

 ۳٤-۲٥: ٦متى  ۹-۱: ۱یشوع  ۹-۱: ٦تثنیة 
  ۱٦-۱: ۳كولوسي  ۲۱-۱٤: ۳أفسس 

ندرس ھذا المقطع الكتابي من خالل المق�رر الدراس�ي. ألج�ل س إننا   
ن مالحظ��ات ف��ي  ال��درس األول، اق��رأ ھ��ذا المقط��ع الكت��ابي بعنای��ٍة. دّوِ

 ثالثة موضوعات:

ن تفاص��یل كث) المالحظ��ة: ۱( رة بق��در م��ا تس��تطیع ع��ن المقط��ع ی��دّوِ
على ھذا المقطع الكتابي، فإن تفاص�یلك  االكتابي الذي اخترتھ. اعتمادً 

 سوف تختلف. إلیك بعض األسئلة التي من الممكن أن تساعدك:

 "أین حدثت األحداث المسجلة في ھذا المقطع الكتابي؟"   
 ي؟""َمن ھم األشخاص في ھذا المقطع الكتاب   
 "ما الذي یوصي بھ ھذا المقطع الكتابي؟"   
 "ما ھي الكلمات المتكررة في ھذا المقطع الكتابي؟"   

م بتلخ��یص الرس��الة األساس��یة ف��ي جملت��ین أو ث��الث، قُ�� ) التفس��یر:۲(
 للمقطع الكتابي.

ن وس���یلتین أو ث���الث بھ���ا تس���تطیع أن تُطبِّ���ق ھ���ذا  ) التطبی���ق:۳( دّوِ
 ك وخدمتك.المقطع الكتابي على حیات
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 أعمق مصادر ألجل دراسةٍ 

س��وف تس��تخدمھا م��ن خ��الل ھ��ذا الت��ي مص��ادر إلی��ك العدی��د م��ن ال   
 المقرر الدراسي، عوًضا عن كل درس.
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 الدرس األول

 نقاط مفتاحية

  یشیر مصطلح "ِعلم التفسیر الكتابي" إلى دراس�ة تفس�یر الكت�اب
 المقدس.

 
  ص��وًرا متع��ددة "لكلم��ة هللا"، مم��ا یوض��ح یق��دم الكت��اب المق��دس

 أھمیة دراسة الكتاب المقدس.
 
o .الكتاب المقدس ھو سراج. إنھ یرشدنا في طریقنا الیومي 
o إنھ ضروري للنمو الروحي.الكتاب المقدس ھو لبن روحي . 
o  ٌسرور. ي. دراسة كلمة هللا ھكالعسل الكتاب المقدس حلو 
o ا ألج�ل االنتص�ار . إن�ھ یقوین�الكتاب المقدس ھو سیف الروح

 الروحي والخدمة الفعالة.
 

 .توجد ثالث خطوات في عملیة دراسة الكتاب المقدس 
 
o  المالحظ���ة: م���ا ال���ذي أراه ف���ي الكت���اب المق���دس؟ ف���ي ھ���ذه

 أبحث عن: ،الخطوة
 
 .المصطلحات 
 .البناء 
 .الشكل األدبي 
 الخلفیة. 

 
o التفسیر: ماذا یعني الكتاب المقدس؟ 
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o المق��دس عل��ى الحی��اة والخدم��ة  التطبی��ق: كی��ف أطب��ق الكت��اب
 الیوم؟ أنا أسأل:

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

 
  .تتطلب القوة الروحیة في التفسیر أكثر من مج�رد معرف�ة ذھنی�ة

 إنھا تتطلب قوة الروح القدس.
 
o  دراستنا للكتاب المقدس مسبوقة بالصالة.تكون یجب أن 
o  دراس��تنا للكت��اب المق��دس متبوع��ة بتج��اوبٍ  تك��ون أنیج��ب 

 شخصي.

 

 

 

  



  ثانيالالدرس 

 املالحظة –اخلطوة األوىل 

 النظر إىل اآلية

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 .المتأنیة للكتاب المقدس فھم أھمیة القراءةی .۱

 یسأل أسئلة ھامة عن كل آیة درسھا.. ۲

 .یمتلك خطة ألجل دراسة منھجیة للكتاب المقدس .۳

 تفصیلیة على اآلیات الُمختارة. مارس عمل مالحظاتی .٤

 ).۱۸: ۱۱۹" (مزمور اْكِشْف َعْن َعْینَيَّ فَأََرى َعَجائَِب ِمْن َشِریعَتَِك."

 مقدمة

صف كل عضو من أعضاء مجموعتك رحل�تھم إل�ى المك�ان ال�ذي ی ؟
 م��ا تتق��ابلون فی��ھ ألج��ل ھ��ذا المق��رر الدراس��ي. ض��ع تفاص��یًال بق��در

كنائس، أو أعمال تجاری�ة؟ ك�م یبل�غ . على أي مطعٍم مررت، ستطیعت
التي مررت علیھ�ا؟ ھ�ل م�ررت عل�ى أي ش�يٍء  مرورعدد إشارات ال

غیر اعتیادي في رحلتك؟ ناقش كم عدد األشیاء التي الحظتھ�ا والت�ي 
 لم تالحظھا.

 لت. ل�و س�أذھنی�ةٍ  عندما یقرأ جلین الكتاب المقدس، ینتھ�ي بص�ورةٍ    
: "ت���رك ل��ك )، س��یقول۳۱-۲۹: ۱جل��ین أن یق��رأ ویلخ��ص (م��رقس 
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یس��وع المجم��ع م��ع أربع��ة تالمی��ذ (س��معان، وأن��دراوس، ویعق��وب، 
محموم�ة.  ت�ھیوحنا). ھم ذھبوا إل�ى بی�ت س�معان، حی�ث وج�دوا حماو

� م�ى ف�ي الح�ال.بیدھا، فتركتھا الحُ  یسوع أمسكَ  ، نٍ إنھ�ا ش�عرت بتحسُّ
ج إل�ى أي وق�ت الھ�م وجب�ة. حت�ى أنھ�ا ل�م تحت� عدّ أن تُ  وصارت قادرةً 

 لتستریح وتُشفَى!"

عندما یقرأ یوناثان الكتاب المقدس، فھ�و یق�رأ الكلم�ات، لكن�ھ ی�رى    
-۲۹: ۱. ل��و س��ألت یوناث�ان أن یق��رأ ویلخ��ص (م��رقس تفاص�یًال قلیل��ةً 

 یسوع بیت سمعان وشفى شخًصا ما." زارَ لقد )، إنھ سیقول: "۳۱

أي من ھ�ذْین الق�ارئْین ق�د الح�َظ؟ أي منھم�ا س�یتذكر القص�ة لوق�ٍت    
نھ أن یؤسس تفسیًرا لھذه القصة؟  أطول؟ أي منھما لدیھ معلومات تُمّكِ

)، ۳۱-۲۹: ۱اإلجابة واضحة. لقد رأى جلین ماذا حدث في (م�رقس 
 بینما قرأ یوناثان األصحاح دون أن یالحظ.

ب المق�دس ھ�ي "المالحظ�ة". ف��ي الخط�وة األول�ى ف�ي دراس�ة الكت��ا   
ھذه الخطوة، نسأل: "ماذا أرى في ھذا الج�زء م�ن المقط�ع الكت�ابي؟" 

فع��اًال للكت��اب المق��دس، علی��ك أن تالح��ظ بق��در  الك��ي تؤس��س تفس��یرً 
 اإلمكان.

تحلَّ�ى  .في ھذا الدرس، سنتعلم كیف نالحظ تفاص�یًال ھام�ة ف�ي آی�ةٍ    
 لتفسیر.لتمتلك مادة  فإنككلما تالحظ،  .بالصبر عندما تقوم بھذا
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 آيةخالل مالحظات من 

وُح اْلقُُدُس َعلَْیُكْم، َوتَُكونُوَن ِلي " ةً َمتَى َحلَّ الرُّ لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ
ُشُھوًدا فِي أُوُرَشِلیَم َوفِي ُكّلِ اْلیَُھوِدیَِّة َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى 

 ).۸: ۱" (أعمال الرسل األَْرِض.

 ماذا یمكن أن نالحظ في ھذه اآلیة المنفردة؟   

؟ لكن. "لكن" ھي كلمة وصل تشیر إل�ى آی�اٍت ما ھي الكلمة األولى   
، َھْل فِ�ي ھ�ذَا  یَا") سأل التالمیذ: ٦: ۱سابقٍة. في (أعمال الرسل  َربُّ

ھ�ل  ت،ام�واآلن، لق�د قم�َت م�ن األ "اْلَوْقِت تَُردُّ اْلُمْل�َك إِلَ�ى إِْس�َرائِیَل؟
 ستؤسس ملكوتك؟ یجیب یسوع بجملتْین:

لَ��ْیَس لَُك��ْم أَْن تَْعِرفُ��وا األَْزِمنَ��ةَ َواألَْوقَ��اَت الَّتِ��ي َجعَلََھ��ا اآلُب فِ��ي " •
 ھذا ھو اھتمام اآلب. ."ُسْلَطانِھِ 

ة" • ھ���ذا ھ���و  "....َوتَُكونُ���وَن ِل���ي ُش���ُھوًدا... لِك���نَُّكْم َس���تَنَالُوَن قُ���وَّ
 اھتمامك.

). ٤ ؛۲أن�ت. إل�ى َم�ن ی�تكلم یس�وع؟ الرس�ل (ع�دد  عنِي؟ن ھو المَ مَ    
اكتب قائمة بكل ش�يٍء  ُخذ لحظة لكي تسأل: "َمن ھم ھؤالء الرسل؟"

تعرف��ھ ع��ن الرس��ل. توض��ح كلم��ة "َم��ن" ف��ي ھ��ذه اآلی��ة ق��وة التغیی��ر 
 العجیبة لیوم الخمسین.

 لى السامرة!إإنھم الیھود؛ یرسلھم یسوع  •
؛ إنھ��م ۱٥نج��س ول��د الُمقیَّ��د ب��روحٍ ل��م تك��ن ل��دیھم ق��وة لك��ي یش��فوا ال •

 قوة. نالونسی
ش�ھوده  نلقد ھربوا خوفًا من القبض عل�ى یس�وع؛ إنھ�م سیص�یرو •

 إلى أقصى األرض.

                                                           
 .۲۹-۱٤: ۹مرقس  ۱٥
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. یخبرن�ا الفع�ل بم�ا یح�دث. تنالونس� ما ھو الفعل الخاص بالجمل�ة؟   
 ینظر الزمن إلى شيٍء ما سینالونھ في المستقبل.في ھذه الحالة، 

ر سفر أعمال الرسل ھذه القوة ف�ي خدم�ة قوة. سیُظھِ  ماذا سینالون؟   
 الرسل.

ھذه ھي نقطة االنطالق. افعل ھذا مع باقي اآلی�ة، ُمجیبً�ا عل�ى ھ�ذه    
 األسئلة:

 متى سینالون قوة؟ •
 َمن سیعطیھم قوة؟ •
م��ا نتیج��ة ھ��ذه الق��وة؟ (ق��وة تس��بق الش��ھادة. النتیج��ة الطبیعی��ة لھ��ذه  •

 یشاركوھا مع اآلخرین). أنالقوة ھي رغبة 
 َمن ھم الشھود؟ •
أی���ن سیش���ھدون؟ ("ك���ل" ھ���ي كلم���ة تب���دأ سلس���لة ألربع���ة أم���اكن  •

سیشھدون بھا). ماذا تعرف عن تلك األم�اكن األربع�ة؟ م�ا الش�يء 
أن ی��ذھبوا إل��ى ھ��ل یری��د ھ��ؤالء الرس��ل الیھ��ود  الُممیِّ��ز للس��امرة؟

 ھناك؟

 حتسني قوتك من املالحظة

. في المدرسة االبتدائیة، ل�م أك�ن أس�تطیع أن أرى اضعیفً  الديَّ نظرً    
. لق��د كن��ُت مض��طًرا أن أس��یر إل��ى مقدم��ة الفص��ل المدرس��ین بوض��وحٍ 

لكي أستطیع أن أقرأ السبورة. في ذلك الصف الدراس�ي ب�دأُت أرت�دى 
نظ��ارة. فج��أة، رأی��ُت أش��یاًء ل��م أَرھ��ا م��ن قب��ل عل��ى اإلط��الق. كان��ت 

 اطعُت أن أرى الس�بورة جی�دًا، ب�دالوجوه واضحةً بالنسبة لي، لقد است
 العالم أكثر إشراقًا.

 )۸: ۱بأعم�ال الرس�ل (اآلیة الخاص�ة یوضح التمرین الموجود في    
تالحظ جی�دًا م�ا تق�رأه. دعن�ا نق�رأ بع�ض النم�اذج ألج�ل تحس�ین كیف 
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قوتك من المالحظة. إن�ك س�تتعلم أن تس�أل أس�ئلة حت�ى تجع�ل الكت�اب 
 لك. حینئٍذ، س�وف تم�ارس ق�راءة آی�اتٍ  ا بالنسبةوضوحً المقدس أكثر 

 أخرى.

عن��دما تق��رأ آی��ة م��ن الكت��اب المق��دس، م��ن فض��لك ال تقُ��ل: "إنن��ي    
أعرف فعًال ھذه اآلیة." بدًال م�ن ذل�ك، اطل�ب م�ن هللا أن یف�تح عینی�ك 

 ۱٦ةٍ جدیدةٍ.بصیرلكي ترى كلمتھ ب

 اقرأ لكي تفهم 

الكتاب المقدس سنویًا. عندما كنُت في سن العاشرة، قررُت أن أقرأ    
. لك��ن لس��وء الح��ظ، ل��م أك��ن أع��رف كی��ف أق��رأ الكت��اب جی��دٌ  إن��ھ ق��رارٌ 

المق��دس بفاعلی��ة. ك��ان ل��ديَّ تقویًم��ا یوض��ح ك��م أص��حاح كن��ت أق��رأه 
یومیً��ا، لكنن��ي ل��م أنج��ز ذل��ك ف��ي معظ��م األوق��ات. ف��ي مس��اء أح��د أی��ام 

ل�ذلك،  عقدُت العزم على محاولة إنجاز قدر كبیر من الق�راءة.اآلحاد، 
ق��ررُت أن أق��رأ س��فر الالوی��ین بأكمل��ھ ف��ي أمس��یٍة واح��دةٍ، وأن أق��رأ 
بأسرع ما یمكن. بع�د عش�ر دق�ائق ف�ور انتھ�ائي م�ن الق�راءة، ل�م أك�ن 
أستطیع أن أخبرك أي رسالة من خالل سفر الالویین. لقد ق�رأُت دون 

 فھٍم.

. یص�ف الكت�اب المق�دس البح�ث ع�ن ش�اقٌ  القراءة ألجل الفھم عملٌ    
�ِة، َوبََحثْ�َت َعْنَھ�ا َك�اْلُكنُوِز، فَِحینَئِ�ٍذ ": كالتاليلحق ا إِْن َطلَْبتََھ�ا َكاْلِفضَّ

ّبِ، َوتَِجُد َمْعِرفَةَ هللاِ. اق�رأ ال�نص الكت�ابي بعنای�ٍة.  ۱۷"تَْفَھُم َمَخافَةَ الرَّ
ن مالحظات. اقرأ بتفكیر. في بع�ض األحی�ان، یمكن�ك  اسأل أسئلة. دّوِ

أن تكتس��ب فھًم��ا متج��ددًا م��ن خ��الل إعادت��ك لص��یاغة ال��نص الكت��ابي 

                                                           
 م�ن خ�اللالحی�اة " كت�اب م�ن ۱۷-۸الخطوات الُمتَّبعة في ھذا الفصل مأخوذة من الفص�ول  ۱٦

 إض�افیةٍ  وتم�ارینٍ  . یمكن�ك أن تحص�ل عل�ى ش�رحٍ الكتاب"، لمؤلفْیھ "ھوارد وولیم ھندریكس"
 من خالل قراءة ھذه الفصول.

 .٥-٤: ۲أمثال  ۱۷
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، إال علمی�ةً  بكلماتك الخاصة. بینما ال تكون إعادت�ك للص�یاغة ترجم�ةً 
نك من أن تفكر بعمقٍ   معنى النص. في أنھا تُمّكِ

  تقرأ عندمااسأل أسئلة 

فض�لك، اق�رأ (لوق�ا  م�ن مفتاح أن تق�رأ بتفكی�ر ھ�و أن تس�أل أس�ئلة.   
) قب��ل االس��تمرار ف��ي ھ��ذا الج��زء. كم��ا ق��رأت ال��درس، ۱۳-۳٥: ۲٤

) لتجیب على كل سؤال. إلیك بعض األس�ئلة الت�ي ۲٤ارجع إلى (لوقا 
 :یمكنك أن تسألھا بینما تقرأ

 ؟َمن 

ف��ي ال��نص؟ م��اذا تع��رف ع��ن ك��ل  ذكورینلم��اَم��ن ھ��م األش��خاص    
 شخص؟

غی�ر  ق)؟ كلیوب�اس ورفی�۳٥-۱۳: ۲٤األشخاص في (لوقا َمن ھم    
ن إل��ى عم��واس ف��ي ی��وم قیام��ة یس��وع. ھم��ا یْ كان��ا ُمس��افر ۱۸مع��روف

ف�ي ی�وم األح�د  ۱۹ن عرف�ا ع�ن معجزات�ھ وتعالیم�ھ.اذل�تابعان لیسوع ال
ھ��ذا، أص��بحا م��ن أوائ��ل األش��خاص ال��ذین ُش��رح لھ��م ع��ن آالم یس��وع 

 للقیامة. ْینأول ْینھدا؛ أصبحا شوقیامتھ من خالل یسوع نفسھ

 ماذا؟ 

م��اذا یح��دث ف��ي ال��نص؟ إذا ك��ان نًص��ا تاریخیً��ا، م��ا ھ��و مج��رى    
ف��ي  رس��الة، م��ا ال��ذي یح��اول الكات��ب أن یُعلِّم��ھ؟ تإذا كان�� األح��داث؟

ین�ا مقع�دًا ف�ي الص�ف لقد أُعطِ  )، الحدث ھو استعالن یسوع.۲٤(لوقا 
حقیق��ة قیام��ة ن الشخص��ْین مفتوح��ة عل��ى األم��امي كم��ا أن عی��ون ھ��ذیْ 

 ، وعرفاه."ا مفتوحتْین"كانت عیونھم یسوع؛
                                                           

ھناك تقلید یقترح أن لوقا ھو الرفیق غیر المعروف، حی�ث أن�ھ یُ�دلي بالعدی�د م�ن التفاص�یل  ۱۸
 في القصة.

 ."ِمَن الَِّذیَن َمعَنَا" – ۲٤: ۲٤ لوقا "؛ِمنَّابَْعُض النَِّساِء " – ۲۲: ۲٤لوقا  ۱۹
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 ؟متى 

م "مت���ى" قرین���ةً لقراءتن���ا. ف���ي مرحل���ة ق���دِّ ، تُ مث���ل الس���ؤال الس���ابق   
ق�رائن ف�ي ال�نص المالحظة لدراسة الكت�اب المق�دس، إنن�ا نبح�ث ع�ن 

) نتعلم أن الرحلة إلى عم�واس ۱۳: ۲٤من خالل (لوقا  الكتابي نفسھ.
 حدثت في نفس الیوم الذي اكتُِشف فیھ القبر الفارغ.

م�ن وج�ود القب�ر فق�ط  یقابل ھذان التلمیذان یسوع بعد ساعاٍت قلیل�ةٍ    
فِیَم�ا ُھَم�ا " :نإحی�ث  الذھنی�ة ایخبرنا ھذا شیئًا ما عن حالتھم فارًغا.

َویَتََح���اَوَراِن، اْقتَ���َرَب إِلَْیِھَم���ا یَُس���وُع نَْفُس���ھُ َوَك���اَن یَْمِش���ي یَتََكلََّم���اِن 
ر في المنحنیات العاطفیة التي اختبرھا ھ�ذ ۲۰"َمعَُھَما.  نن ال�رجالافّكِ

 بعد الثالثة أیام المنصرفة.

یسوع مقبوًضا علیھ. في  یوم الخمیس، شعرا بالیأس عندما رأیافي    
ق�د ألن یسوع  ؛في تحقیق ملكوت المسیا ایوم الجمعة، انھارت آمالھم

. ن، لكنھما ال یفھماة. اآلن، یوم األحد، والقبر فارغلفَظ أنفاسھ األخیر
بینم���ا كان���ا ُمس���افرْین إل���ى عم���واس، ح���اوال أن یفھم���ا ھ���ذه السلس���لة 

 الغامضة من األحداث.

 أین؟ 

"أی��ن ح��دث ھ��ذا؟" توج��د العدی��د م��ن  :م��ن المفی��د أن تس��ألغالبً��ا    
الجی��دة لإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال "أی��ن؟" تتض��من الكثی��ر م��ن المص��ادر 

باإلض�افة إل�ى مص�ادر اإلنترن�ت  ،الكتب المقدسة خ�رائط ف�ي نھایتھ�ا
الت��ي ت��وفر ل��ك خریط��ة لك��ل موق��ع  /http:/bibleatlas.org :مث��ل

 مذكور في الكتاب المقدس.

كلیوب�اس ورفیق�ھ مس�افرْین م�ن أورش�لیم إل�ى  )، ك�ان۲٤في (لوق�ا    
عمواس، وھي قری�ة تبع�د ح�والي س�تین غل�وةً (أح�د عش�ر كیل�ومتًرا) 

                                                           
 .۱٥: ۲٤لوقا  ۲۰
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ف��ي ھ��ذا الوق��ت حی��ث س��ارا ھ��ذه المس��افة، الی��وم ق��د  غ��رب المدین��ة.
"مض��ى بعی��دًا". لك��ن بع��دما انفتح��ت أعینھم��ا، رجع��ا ھ��ذان ال��رجالن 

 نتظر إلى الیوم التالي!بفرحٍ إلى أورشلیم. لم یستِطع ھذا الخبر أن ی

 لماذا؟ 

عن�دما نجی�ب  ".ن ج�دًاط�یْ حبَ مُ  انالتلمی�ذ ذانك�ان ھ� إننا نرى "لماذا   
"متى"، نجد أنھما كانا ُمحبَطْین ألنھما الحظ�ا أن آمالھم�ا ألج�ل  على

 المسیا قد انھارت بموت یسوع.

 كیف؟ 

رجع�ا  لقدتغیرت حیاة ھذْین التلمیذْین من خالل ھذه المقابلة؟ كیف    
إل��ى أورش��لیم واثق��ْین أن یس��وع ق��د ق��ام م��ن األم��وات. مث��ل مالی��ین 

 األشخاص، تغیرت حیاتھم إلى األبد بسبب القیامة.

 اقرأ بتكرار 

ف��ي الق��رن العش��رین. ل��م  ظالوع��ا أعظ��م كامب��ل مورج��ان أح��دك��ان    
ًال للكت�اب ایلتحق مورجان بكلیة للكتاب المقدس، لكنھ صار معلًم�ا فع�

ك�ل الس�فر  یق�رأ مورج�انك�ان  ،كت�ابين�ٍص أي ب وعظھالمقدس. قبل 
ن ھذا ال�نص الُمخت�ار عل�ى األق�ل أربع�ین م�رة. م�ن خ�الل  الذي تضمَّ

ھذه العملیة، تعلَّم مورجان كیف أن كل آیة تتوافق م�ع الس�فر بأكمل�ھ. 
ھو عرف الموض�وعات الھام�ة للس�فر، كم�ا فھ�م رس�الة الكات�ب. ق�ال 

س نفسھ ال یستسلم أبدًا إلى الكسل." مورجان ذات مرة: "الكتاب المقد
 دراسة الكتاب المقدس عمٌل شاٌق.

ربم��ا نتس��اَءل: "كی��ف یمك��ن أن أق��رأ س��فًرا م��ن الكت��اب المق��دس    
؟ ال یمكنن��ي ب��ذلك أن أنھ��ي الكت��اب المق��دس أب��دًا." یق��رأ م��رةأربع��ین 

اثن�ي معظم كبار السن مئت�ي كلم�ة ف�ي الدقیق�ة. ھ�م یس�تطیعون ق�راءة 
سفًرا من الكت�اب  أربعة وأربعونیحتوي  في الساعة. مةً كل عشر ألف
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. یش��مل ھ��ذا رس��ائل كلم��ةً  أل��ف ةي عش��رت��اثنالمق��دس عل��ى أق��ل م��ن 
بولس، والرسائل العامة، واألنبیاء الصغار، وأسفار م�ن العھ�د الق�دیم 
مثل راع�وث، ون�احوم، وأس�تیر، ودانی�ال. لم�دة س�اعة واح�دة یومیً�ا، 

أفس���س، وفیلب���ي، وكولوس���ي، وتس���الونیكي  رس���ائلیمكن���ك أن تق���رأ 
 .في أربعین یوًما األولى، وتسالونیكي الثانیة أربعین مرةً 

ك��م یك��ون الس��فر منظًم��ا. س��ابقًا، لق��د  بأكمل��ھ توض��ح إن ق��راءة س��فر   
)، حیث كان التالمیذ مرسلین "كشھود إل�ى ۸: ۱قرأنا (أعمال الرسل 

ل�ى أقص�ى األرض." كٍل من أورش�لیم، وك�ل الیھودی�ة، والس�امرة، وإ
عن��دما تق��رأ س��فر أعم��ال الرس��ل بتك��رار، س��ترى أن ھ��ذه اآلی��ة تق��دم 

م��ن س��فر األعم��ال، نج��د أن  ولنموذًج��ا للس��فر بأكمل��ھ. ف��ي الج��زء األ
یأخذ التالمی�ذ م�ن أورش�لیم إل�ى بقی�ة یھ�وذا؛ وف�ي (أعم�ال االضطھاد 

األعم�ال، )، یأخذ فیلبس اإلنجیل إلى السامرة؛ وبنھایة س�فر ۸الرسل 
 یعظ بولس في روما التي منھا سوف یمتد اإلنجیل إلى أطراف العالم.

 القراءة بتكرار عنبعض التلمیحات 

، غالبً�ا المس�تندات المكتوب�ةالحضارات الحدیثة التي تعتمد عل�ى  )۱(
 م��ا تنس��ى أن أغل��ب المس��یحیین األوائ��ل س��معوا الكت��اب المق��دس

ب�ولس، ل�م یقوم�وا  كنیس�ة أفس�س رس�الة تْ . عندما اس�تلمَ مقروًءا
 الرسالة إلى األعضاء اآلخ�رین. لكل عضو! قرأ قائدٌ  سخٍ بعمل نُ 

َر الت��اریخ، اس��تلم كثی��ٌر م��ن األش��خاص كلم��ة هللا م��ن خ��الل عْب��
السمع أكثر من القراءة. كانت رس�ائل ب�ولس تُق�َرأ ف�ي الكن�ائس، 
كما تكلم األنبیاء عن رس�ائلھم. م�ن خ�الل ق�راءة رس�الة بص�وٍت 

، فإن�ك ستس�مع الستماع إلیھ�ا مق�روءة ككت�اٍب مس�موعٍ عاٍل، أو ا
بھا تماًما مثلم�ا ح�دث ف�ي الكنیس�ة األول�ى الت�ي  اكلمة هللا منطوقً 

 ۲۱سمعت الكتاب المقدس.

                                                           
۲۱ www.faithcomesbyhearing.com  ھ���و موق���ع یت���وفر فی���ھ كت���ب مقدس���ة مس���موعة

 لغة. ۷۰۰بأكثر من 

http://www.faithcomesbyhearing.com/
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أن  یمكن��كترجم��ات مختلف��ة للكت��اب المق��دس بلغت��ك،  تل��و ت��وفر )۲(
ترك����ز بع����ض  .تق����رأ الكت����اب المق����دس ف����ي ترجم����اٍت مختلف����ةٍ 

الفنی���ة بص���ورة أكب���ر ف���ي دراس���تھا، عل���ى الناحی���ة  الترجم���ات
م�ن خ�الل الق�راءة باس�تخدام  وأخرى ترك�ز عل�ى الفھ�م األس�ھل.

ف�ي الرس�الة.  جدی�دةً  ، یمكنك أن تكتسب بصیرةً مختلفةٍ  ترجماتٍ 
لو أنك تجید أكثر من لغٍة، إن ذل�ك یس�اعدك عل�ى ق�راءة الكت�اب 

 ۲۲.المقدس بلغٍة ثانیةٍ 

 :دورك

. ف��ي ك��ل م��رة، ادرس ) یومیً��ا۳(تك��وین ، اق��رأ واح��دٍ  أس��بوعٍ  م��دةل   
 .مختلفٍ  منظورٍ موضوع السقوط من 

بماذا یشعر اآلب  اآلب السماوي. منظور) من ۳اقرأ (تكوین  االثنین:
 عندما یرى خطیة أوالده؟

 ما أھم آیة في ھذا األصحاح؟ الثالثاء:

) من منظور الشیطان. كیف یحاول أن یدمر ۳اقرأ (تكوین  األربعاء:
 عالقة هللا مع أوالده؟

 ) ناظًرا إلى ذبیحة یسوع على الصلیب.۳اقرأ (تكوین  الخمیس:

م�اذا ش�عرا عن�دما ب) م�ن منظ�ور آدم وح�واء. ۳اقرأ (تكوین  الجمعة:
 سمعا ُحكم هللا؟

ر ش�خص م�ا یق�رأ الكت�اب المق�دس و) من منظ�۳اقرأ (تكوین  السبت:
 فھم باقي الكتاب المقدس؟لللمرة األولى. ما أھمیة ھذه القصة 

 
                                                           

۲۲ http://www.biblegateway.com  ھو موق�ع یق�دم ل�ك دخ�وًال مجانیً�ا عل�ى ترجم�ات
 الكتاب المقدس في لغاٍت متعددةٍ.
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 مترين للممارسة
 http://www.bible.comیك���ون متاًح���ا عل���ى  اختی���ار خط���ط   

خط�ة أخ�رى،  .القراءة من خالل "الكتاب المقدس ف�ي س�نة" لیتیح لك
. معتمدة على نموذج كامبل مورجان، لتقرأ سفًرا لعدة مرات في شھرٍ 

ف�ي  اأربعة أربعین سفًرا من الكت�اب المق�دس یمك�ن قراءتھ�ن أل نظًرا
 أو أقل، یمكنك أن تقرأ سفًرا واح�دًا ثالث�ین م�رةً  واحدةٍ  غضون ساعةٍ 

عملی�ة یومیً�ا. بینم�ا تب�دو أنھ�ا  واح�دةٍ  بمع�دل س�اعةٍ  في غض�ون ش�ھرٍ 
ستمنحك القراءة المتكررة لسفٍر ما فھًما أعم�ق لكلم�ة هللا. م�ن بطیئة، 

خالل القراءة بھذا النمط، یمكنك أن تقرأ الكتاب المقدس كامًال ثالثین 
 ۲۳في غضون ست سنواٍت فقط. مرةً 

 ادرس قواعد اللغة    

یتواص��ل هللا معن��ا م��ن خ��الل الكلم��ات. بینم��ا ال تحت��اج أن تك��ون    
تفھ��م الكت��اب المق��دس، فم��ن األفض��ل أن تفھ��م  حت��ىمتخصًص��ا لُغویً��ا 

اللغ��ة المكتوب��ة، واألفض��ل أن تس��تطیع أن تس��توعب الحق��ائق العمیق��ة 
كمث���اٍل، س���ندرس قواع���د اللغ���ة لواح���دةٍ م���ن أش���ھر آی���ات  لكلم���ة هللا.

َ "الرس��ول ب��ولس.  ُموا فَأ ْطلُ��ُب إِلَ��ْیُكْم أَیَُّھ��ا اِإلْخ��َوةُ بَِرأْفَ��ِة هللاِ أَْن تُقَ��ّدِ
 ۲٤"أَْجَساَدُكْم ذَبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم اْلعَْقِلیَّةَ.

 عند فحص قواعد اللغة، فإننا ننظر إلى:   

 :األفعال 

ف�ي (رومی�ة  اننشطن یوجد فعال .نشًطاحدثًا أو  تنقل األفعال عمًال    
۱۲ :۱.( 

                                                           
ا ثالث�ین م�یمكن قراءتھف� ؛مع أسفار أقصر مثل فلیم�ون وت�یطسأسفار أطول  سوف تتوازن ۲۳

  .في غضون أیاٍم قلیلةٍ  مرةً 
 .۱: ۱۲رومیة  ۲٤

http://www.bible.com/
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"أطل���ب" تعن���ي "أرج���و، أناش���د، أو حت���ى أتوس���ل". ھ���ل تش���عر  •
ك بولس عاطفة قویة بینم�ا یطل�ب م�ن باستعجال طلب بولس؟ تتملَّ 
ائھ أن یقدموا أنفسھم بص  إلى هللا. كاملةٍ  فةٍ قُرَّ

موا" ھو فعل  • اءه أن نش�ط"تُقدِّ . إن�ھ یتطل�ب تعھ�د. ی�دعو ب�ولس قُ�رَّ
 "تعطوا أنفسكم" إلى هللا.  –یقدموا أجسادھم" 

 
 :األسماء 

 )، تتضمن األسماء الھامة لدراستنا:۱: ۱۲في (رومیة    

یكت��ب ب��ولس إل��ى م��ؤمنین. ھ��و ال ی��دعو خط��اةً لك��ي  ."اإلخ��وة" •
 یؤمنوا بالمسیح، لكنھ یدعو مؤمنین إلى تكریٍس أعمق.

أن "األجس��اد" تمث��ل كیانً��ا  ۱۲"أجس��اد". یوض��ح ب��اقي أص��حاح  •
 كامًال. یمكننا أن نلخص ھذا كالتالي: "أعطوا أنفسكم ُكلیَّةً".

م��ا ھ��و هللا  رف"رأف��ات". تُبن��ى دع��وة ب��ولس عل��ى رأف��ة هللا. یع�� •
لخیرن��ا ول��یس لش��رنا، لك��ي یعطین��ا یخط��ط ص��الح ألجلن��ا. إن��ھ "

 ۲٥مستقبًال ورجاًء."
العابد یحضر حیوانًا كذبیح�ة.  نلشریعة موسى، كا "ذبیحة". وفقًا •

 في ملكوت المسیح، نحن مدعوون أن نعطي أنفسنا كذبائح حیة.
 
 صفات التعریفیةال: 

الت�ي  توسع معنى الكلمات"الصفات والظروف ھي كلمات وصفیة    
م�ن  )، توَصف كلمة "ذبیح�ة" بسلس�لةٍ ۱: ۱۲في (رومیة  ۲٦".تصفھا

 الكلمات.

                                                           
 .۱۱: ۲۹إرمیا  ۲٥
(ش��یكاغو: م��ودي للنش��ر،  الحی��اة م��ن خ��الل الكت��ابـ��ي ھ��وارد وول��یم دي ھن��دریكس، چ ۲٦

۲۰۰۷ ،(۱۲۱. 



۳۷ 
 

"حی�ة". إنن�ا ل�م نعُ�د نق�دم ذبیح�ة حیوانی�ة میت�ة، لكنن�ا نق�دم ذبیحتنا  •
 حیاتنا في خضوعٍ یومي.

ع عاب�د العھ�د الق�دیم أن ذبیحتنا "مقدسة". ل�م یس�تطِ یجب أن تكون  •
، وال یس���تطیع أن یق���دم كذبیح��ةو حیوانً��ا مش���وًھا أًال یحض��ر َحَم���

كذبیح�ة مؤمن العھد الجدید حیاة غیر نقیة أو غیر متسمة بالطاعة 
.� 

 لدى هللا". رضیةفقط الذبیحة الكاملة ھي "الم •
 
 الجر حروف: 

إل�ى، وخ�الل، وف�وق، وعلى، وحروف الجر ھي كلمات مثل: في،    
نج�د ف�ي  تحم�ل ھ�ذه الكلم�ات البس�یطة معن�ى كبی�ر. ، وبواسطة.عندو

 ن من حروف الجر:ن ھامیْ حرفیْ  )۱: ۱۲(رومیة 

ھذا استسالم ُجنٍد إل�ى "برأفة هللا" تعطینا أساس طلب بولس. لیس  •
 إلى إرادة أٍب ُمِحب. إنھ الخضوع المليء بالفرح لطفلٍ  ؛عدوٍ 

 رضىیجب أن تكون ذبیحتنا مرضیة "عند هللا". بالنسبة للمؤمن،  •
 هللا ھو أقصى مكافأة.

 
 (الوصل) الربط أدوات: 

كلم�ات  أحد الُكتَّ�اب"و" أو "لكن" تكون قویة. یقارن  الربط أدوات   
لق��د رأین��ا ف��ي (أعم��ال  ۲۷ال��ربط باألس��منت ال��ذي یمس��ك الط��وب معً��ا.

 ) أن كلمة "لكن" تعود إلى عدم فھم التالمیذ.۸: ۱الرسل 

 ل�و ق�رأت .س�ابقٍ  ترج�ع إل�ى ج�زءٍ  )۱: ۱۲في (رومی�ة توجد نقاط    
 بسرعة قسمین كبیرین: رىستفرسالة رومیة بأكملھا، 

                                                           
)، ۲۰۰۱ـ��ان، ڤ(جران��د رابی��دز: زون��دیر اس��تیعاب كلم��ة هللاـ��ال ودانی��ال ھ��ایز، ڤس��كوت دو ۲۷

۳٥. 



۳۸ 
 

���م عقی���دة: إدان���ة تُ  ۱۱-۱رومی���ة  • تبری���ر باإلیم���ان، الولخطی���ة، لعلِّ
 ؛واالختی�ار تمجید كھدف هللا النھائي ألوالده،التقدیس المؤمن، وو

 كوسائل هللا إلتمام قصده.
ألنن���ا  اتوض���ح التطبی���ق العمل���ي للعقی���دة. نظ���رً  ۱٦-۱۲رومی���ة  •

بس�بب م�ا ن�ؤمن ب�ھ إنھا توض�ح لن�ا كی�ف نحی�ا. فهللا،  تصالحنا مع
 وضح لنا ماذا نفعل.ت )۱٦-۱۲)، فإن (رومیة ۱۱-۱(رومیة 

"لذلك" ھي عالمة ھامة في كثیٍر من رس�ائل ب�ولس بع�د ت�ذكیر    
مؤمني غالطیة بحقیقة التبری�ر العظیم�ة باإلیم�ان وح�ده. ی�دعوھم 
بولس أن یعیشوا سالكین بالبر ف�ي ممارس�تھم الیومی�ة، ق�ائًال لھ�م: 

َرنَ " یَِّة الَّتِي قَْد َحرَّ ا اْلَمِس�یُح بَِھ�ا، َوالَ تَْرتَبُِك�وا فَاثْبُتُوا إِذًا فِي اْلُحّرِ
بعد تعلیم أھل أفسس ھذه العقیدة العظیمة،  ۲۸"أَْیًضا بِنِیِر ُعبُوِدیٍَّة.

فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم، أَنَ�ا "دعاھم بولس أن یعیشوا كما یحق لتلك الدعوة. 
ّبِ: أَْن تَْس���لُُكوا َكَم���ا یَِح���قُّ ِلل���دَّْعَوِة الَّتِ��� ي ُدِعی���تُْم األَِس���یَر فِ���ي ال���رَّ

أخبر بولس أھل كولوسي أنھم كانوا أمواتً�ا، وأن حی�اتھم  ۲۹"بَِھا.
فَ���أَِمیتُوا أَْعَض���اَءُكُم الَّتِ���ي َعلَ���ى "مختبئ���ة م���ع المس���یح ف���ي هللا. 

َم��َع الَّ��ِذي  ِدیَّ��ةَ، الطَّ ��ْھَوةَ الرَّ نَ��ا، النََّجاَس��ةَ، اْلَھ��َوى، الشَّ األَْرِض: الّزِ
 ۳۰".ُھَو ِعبَاَدةُ األَْوثَانِ 

  ٍ۳۱خاصة يف النص احبث عن تفاصيل 

الت�ي یس�تخدمھا الُكتَّ�اب لك�ي یمی�زوا أفك�اًرا  ی�اتعل�ى التقنف تعرُّ ال   
یمنح��ك بص��یرةً جدی��دةً ف��ي دراس��تك. تتض��من ھ��ذه  ھام��ة ف��ي ال��نص

 التفاصیل:

 
                                                           

 .۱: ٥غالطیة  ۲۸
 .۱: ٤أفسس  ۲۹
 .٥: ۳كولوسي  ۳۰
 ـال ودانیال ھایز.ڤسكوت دولمؤلفْیھ  استیعاب كلمة هللاھذه القائمة مأخوذة من كتاب  ۳۱



۳۹ 
 

 متكررةالكلمات ال: 

. ھام�ةٍ  ، فإن ذلك یشیر إل�ى فك�رةٍ عندما یكرر كاتب كلمة باستمرارٍ    
المالحظة، م�ن الممك�ن أال تحف�ر ف�ي ك�ل المع�اني العمیق�ة  في مرحلة

عل�ى الكلم�ة وتس�أل:  ض�ع عالم�ةللكلمات المتكررة، بل ستحتاج أن ت
 "لماذا تتكرر ھذه الكلمة؟"

 مترين للممارسة

 تحت الكلمات المتكررة: خًطااقرأ الفقرات التالیة، وضع    

 )۷-۳: ۱كورنثوس  ۲* (

، وعش�ر م�رات أربع مرات ف�ي جمل�ٍة واح�دةٍ  تتكرر كلمة "تعزیة"   
 اسأل: في اآلیات الخمس.

ھ��ل تُس��تخدَم كلم��ة "تعزی��ة" ب��نفس الطریق��ة ف��ي ك��ل م��رة؟ أحیانً��ا  -
 تُستخدَم كاسم، وأحیانًا أخرى كفعل.

 ما الصفات التعریفیة الُمستخدمة؟ كل تعزیة، وتعزیتنا، وتعزیتكم. -

 )۱۰-۱: ۱٥* (یوحنا 

 تتكرر كلمة "اثبتوا" عشر مرات. اسأل:   

 ما شروط الثبات في المسیح؟ -
ھ�ل یتض�من التح��ذیر الموج�ود ف��ي ھ�ذا المقط�ع أن��ھ م�ن الممك��ن أال  -

 نثبت فیھ؟
 نثبت فیھ؟ الما نتائج الفشل في أ -
 ما بركات الثبات فیھ؟ -

 



٤۰ 
 

 ضاد:الت 

كلمة "لك�ن"  . عندما ترىستخدم ُكتَّاب العھد القدیم أسلوب التضادی   
ھ�ذا  كثی�رةٌ  تخدم أمثالٌ س. تنضادتیْ ن متفي وسط آیة، إنھا تربط فكرتیْ 

 .ضادالنوع من الت

ْلَج��َواُب اللَّ��یُِّن اَ " د:ُمنتِق�� لت��رد عل��ى ش��خٍص  ناطریقت��توج��د  •
   ۳۲"یَْصِرُف اْلغََضَب، َواْلَكالَُم اْلُموجُع یَُھیُِّج السََّخَط.

َحْی��ُث الَ تَ��ْدبِیٌر یَْس��قُُط "لتتخ��ذ ق��راًرا ھاًم��ا:  ناطریقت��توج��د  •
ا اْلَخالَُص فَبَِكثَْرِة اْلُمِشیِریَن.  ۳۳"الشَّْعُب، أَمَّ

َظ��اِلُم اْلفَِقی��ِر " ر س��لوكنا تج��اه هللا:ی��توض��ح معاملتن��ا م��ع الفق •
ُدهُ َراِحُم اْلِمْسِكیِن.  ۳٤"یُعَیُِّر َخاِلقَھُ، َویَُمّجِ

ُكتَّ�اب العھ�د الجدی�د أیًض�ا أس�لوب التض�اد. یس�تخدم ب�ولس  میستخد   
یاتن�ا الجدی�دة (الن�ور): حالتضاد ویناقض حیاتنا القدیمة (الظلم�ة) م�ع 

ّبِ. اْس��لُُكوا َك��أَْوالَِد " ��ا اآلَن فَنُ��وٌر فِ��ي ال��رَّ ألَنَُّك��ْم ُكْن��تُْم قَ��ْبالً ُظْلَم��ةً، َوأَمَّ
 ۳٥"نُوٍر.

 ن:ن مختلفتیْ یناقض یوحنا الظلمة والنور بطریقتیْ    

 هللا نور ولیس فیھ ظلمة. •
 ۳٦نسلك في النور، ولیس في الظلمة.إن كان لنا شركة مع هللا،  •

 

 

                                                           
 .۱: ۱٥أمثال  ۳۲
 .۱٤: ۱۱أمثال  ۳۳
 .۳۱: ۱٤أمثال  ۳٤
 .۸: ٥أفسس  ۳٥
 .۷-٥: ۱یوحنا  ۳٦۱



٤۱ 
 

 :المقارنة 

 ینظر التضاد إلى االختالفات، بینما تنظر المقارنة إلى التشابھات.   

ِلْلعَْینَ�ْیِن، َك�ذِلَك اْلَكْس�الَُن ِللَّ�ِذیَن َكاْلَخّلِ ِلألَْسنَاِن، َوَكال�دَُّخاِن " •
 ۳۷"أَْرَسلُوهُ.

یِّ���ُب ِم���ْن أَْرٍض " • ِمیَ���اهٌ بَ���اِرَدةٌ ِل���نَْفٍس َعْطَش���انٍَة، اْلَخبَ���ُر الطَّ
 ۳۸"بَِعیَدٍة.

 مترين للممارسة

، م�ا ھ�ي؟ أش�یاءٍ  ة. یُق�اَرن اللس�ان بثالث�)٦-۳: ۳(یعق�وب اقرأ  *
 المقارنات؟ ماذا یمكنك أن تتعلم من خالل ھذه

) كلم�ة "ھك�ذا". ادرس ۱۱-۷: ۲٦تتضمن كل آیة م�ن (أمث�ال * 
): ۷: ۲٦المقارن��ة المتض��منة ف��ي ك��ل آی��ة. عل��ى س��بیل المث��ال (

��اِل." م��ا  "َس��اقَا األَْع��َرجِ ُمتََدْل��ِدلَتَاِن، َوَك��ذَا اْلَمثَ��ُل فِ��ي فَ��ِم اْلُجھَّ
  أعرج؟التشابھات التي تراھا بین َمثٍَل یتكلم بھ جاھل وسیقان 

 :القوائم 

الض��وء عل��ى الق��وائم  طس��لِّ عن��دما تق��رأ الكت��اب المق��دس، علی��ك أن تُ    
وتدرس��ھا لتتض��ح ل��ك خص��ائص ھام��ة. قب��ل االس��تمرار ف��ي ال��درس، 

 اقِض وقتًا في قراءة القوائم التالیة:

) عناص���ر خدمت���ھ ف���ي ٦: ۳كورنث���وس  ۱یوض���ح ب���ولس ف���ي ( •
 كورنثوس.

                                                           
 .۲٦: ۱۰أمثال  ۳۷
 .۲٥: ۲٥أمثال  ۳۸



٤۲ 
 

التي تأتي من العالم عوًض�ا  ) قوائم األشیاء۱٦: ۲یوحنا  ۱تضع ( •
 عن تلك التي تأتي من اآلب.

 ) قوائم أعمال الطبیعة الخاطئة.۲۱-۱۹: ٥تضع (غالطیة  •
 ) قوائم ثمار الروح.۲۳-۲۲: ٥تضع (غالطیة  •

 
 :العبارات السببیة 

"، أو "إل�ى" ال�دافع إل�ى عم�ٍل "، "لدرجة أنَّ مثل "أنَّ  كلمات تصف   
 س��ببف��ي دراس��ة العالق��ة ب��ین ال قتً��اوم��ا أو نتیج��ة ھ��ذا العم��ل. اق��ِض 

 والنتیجة. اسأل لماذا یمدنا الكتاب المقدس بالتعلیمات.

 (لم���اذا) ،"لَ���ْیَس أَْن���تُُم اْختَْرتُُم���ونِي بَ���ْل أَنَ���ا اْختَ���ْرتُُكْم، َوأَقَْم���تُُكمْ " •
ُك�لَّ َم�ا ِلتَْذَھبُوا َوتَأْتُوا بِثََم�ٍر، َویَ�ُدوَم ثََم�ُرُكْم، ِلَك�ْي یُْعِط�یَُكُم اآلُب "

 ۳۹"َطلَْبتُْم بِاْسِمي.
 ٤۰"ِلَكْیالَ أُْخِطَئ إِلَْیَك." (لماذا) ،"َخبَأُْت َكالََمَك فِي قَْلبِي" •
یِس�یَن " (لم�اذا)" َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأِْسیِس اْلعَ�الَِم،" • ِلنَُك�وَن قِّدِ

 لكي یقدسنا. ؟لماذا حفظنا هللا ٤۱".َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَّةِ 

 تحقق الھدف: یفي أوقاٍت أخرى، توضح الجملة كیف    

ي الشَّابُّ َطِریقَھُ؟ بِِحْفِظِھ إِیَّاهُ َحَسَب َكالَِمَك." •  ٤۲"بَِم یَُزّكِ
وحِ تُِمیتُ��وَن أَْعَم��اَل اْلَجَس��ِد "كی��ف تطم��ئن حیاتن��ا؟  • إِْن ُكْن��تُْم بِ��الرُّ

 ٤۳"فََستَْحیَْوَن.

 

                                                           
 .۱٦: ۱٥یوحنا  ۳۹
 .۱۱: ۱۱۹مزمور  ٤۰
 .٤: ۱أفسس  ٤۱
 .۹: ۱۱۹مزمور  ٤۲
 .۱۳: ۸رومیة  ٤۳



٤۳ 
 

  َطیة:رْ الجمل الش 

اء نتبدأ بـ "إ ًال ُجمَ نجد     " التي غالبًا تق�دم َش�رًطا. أحیانً�ا یتوق�ع القُ�رَّ
ى الوع�د تحقیق وعود الكتاب المقدس بدون شروط. على العم�وم، یُبنَ�

المشروط على إتمام ش�رًطا مح�ددًا. ویمكنن�ا أن ن�رى ذل�ك م�ن خ�الل 
 جملة َشرطیة.

 "،إِذًا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ "شرط:  •
فَُھَو َخِلیقَةٌ َجِدیَدةٌ: األَْشیَاُء اْلعَتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ُھَوذَا اْلُكلُّ "نتیجة:  •

 ٤٤"قَْد َصاَر َجِدیًدا.
 
 ،"بِاْسِميإِْن َسأَْلتُْم َشْیئًا "شرط:  •
 ٤٥"فَِإنِّي أَْفعَلُھُ."نتیجة:  •

 
  

ِّ
 تقرأ عندماصل

األخیر ربما یبدو واضًحا، لكنھ في غای�ة األھمی�ة. بالنس�بة  اإلرشاد   
ع�ن حی�اة الص�الة.  للمؤمن، ال یجب أن تنفصل قراءة الكتاب المقدس

قراءة الكتاب المقدس عن الصالة ھ�و أن تقس�م ج�انبْین م�ن  أن تفصل
 جوانب محادثتنا الیومیة مع هللا.

ا نحت��اج إل��ى یؤك��د یعق��وب أن��ھ یمكنن��ا أن نطل��ب معون��ة هللا عن��دم   
َوإِنََّم��ا إِْن َك��اَن أََح��ُدُكْم تُْع��ِوُزهُ ِحْكَم��ةٌ، فَْلیَْطلُ��ْب ِم��َن هللاِ الَّ��ِذي "حكم��ٍة: 

 رائ��عٌ  ا وع��دٌ ھ��ذ ٤٦"یُْعِط��ي اْلَجِمی��َع بَِس��َخاٍء َوالَ یُعَیِّ��ُر، فََس��یُْعَطى لَ��ھُ.
 عندما نحتاج إلى معونة هللا كي نفھم كلمتھ.

                                                           
 .۱۷: ٥كورنثوس  ۲ ٤٤
 .۱٤: ۱٤یوحنا  ٤٥
 .٥: ۱یعقوب  ٤٦



٤٤ 
 

) الرابط بین الصالة والكتاب المقدس. یطلب ۱۱۹یوضح (مزمور    
الم���رنم بص���فٍة متك���ررةٍ م���ن هللا أن یق���ود دراس���تھ للكلم���ة. وب���نفس 

 الطریقة، یمكننا أن نطلب معونة هللا كلما ندرس.

 ٤۷"اْكِشْف َعْن َعْینَيَّ فَأََرى َعَجائَِب ِمْن َشِریعَتَِك." •
ْمنِي،" •  ٤۸"فَأُنَاِجَي بِعََجائِبَِك. َطِریَق َوَصایَاَك فَّھِ
ْمنِي یَا َربُّ َطِریَق فََرائِِضَك، فَأَْحفََظَھا إِلَى النَِّھایَِة." •  ٤۹"َعلِّ

ق�وة تحوی�ل كلم�ات الكت�اب المق�دس إل�ى ص�الة.  لقد تعلَّم الكثی�رون   
 ل ھذه المقاطع الكتابیة إلى صلواٍت شخصیٍة:حوِّ حاول أن تُ 

 صالة ألجل إرشاد هللا وحمایتھ. –) ۲۳(مزمور  •
 صالة ألجل قوة هللا. –) ۳۱-۲۸: ٤۰(إشعیاء  •
 نقي. صالة ألجل ذھنٍ  –) ۹-۸: ٤(فیلبي  •

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۱۸: ۱۱۹مزمور  ٤۷
 .۲۷: ۱۱۹مزمور  ٤۸
 .۳۳: ۱۱۹مزمور  ٤۹



٤٥ 
 

 )٧-٥: ١يوحنا  ١مالحظات على (

 )مَن: �سوع(        )َمن؟ الرسول يوحنا(* 

     )ون َمن؟ املؤمن(                                           

َولَ�ْیَس  نُ�ورٌ : إِنَّ هللاَ نُْخبِ�ُرُكْم بِ�ھِ وَ  ِمْن�ھُ  َس�ِمْعنَاهُ ھذَا ُھَو اْلَخبَُر الَّ�ِذي وَ 
 تضاد)(                                       اْلبَتَّةَ. ُظْلَمةٌ فِیِھ 

 

 )(مع َمن: هللا                       

َولَْس�نَا نَْعَم�ُل  نَْك�ِذبُ ، َوَس�لَْكنَا فِ�ي الظُّْلَم�ةِ  َمعَ�ھُ  َش�ِرَكةً إِنَّ لَنَا  قُْلنَا: إِنْ 
.  (تضاد)                                   اْلَحقَّ

 (علينا أن �سلك �� النور، ال الظلمة)                                    

         ن)  و ن آخر و (َمن؟ مؤمن                                                                             (تضاد)

 َم�عَ بَْعِض�نَا  َش�ِرَكةٌ َكَما ُھ�َو فِ�ي النُّ�وِر، فَلَنَ�ا  َسلَْكنَا فِي النُّورِ إِْن  َولِكنْ 
ُرنَااْبنِِھ  اْلَمِسیحِ  یَُسوعَ  َدمُ بَْعٍض، وَ   )۱(   ِمْن ُكّلِ َخِطیٍَّة. یَُطّھِ

  (قائمة)                                                    )۲(                    

 (فعل مضارع)                                  

 :نور، ظلمة، شركة، سلوك تكرار. 

 :سلوك �� الظلمة، أو سلوك �� النور. تضاد 

 :سلكنا �� النور  إنلنا شركة... ودم �سوع املسيح يطهرنا  قائمة. 

  ونخ��نحن (يوحنا) سمعنا. 



٤٦ 
 

 دورك

 ١واجب 

). اكت��ب اآلی��ة ف��ي ۸: ۱ض��ع قائم��ة م��ن المالحظ��ات عل��ى (یش��وع    
ورقة، ثم اسأل أسئلة: "َم�ن، م�اذا، إل�خ". مس�تخدًما النم�وذج الُمعط�ى 

والخط�وط اإلرش�ادیة ف�ي ھ�ذا ال�درس، ض�ع  ،لك في الصفحة السابقة
مالحظات كثیرة بقدر م�ا تس�تطیع. ف�ي ھ�ذه المرحل�ة، ل�یس علی�ك أن 

لعظٍة. كل م�ا علی�ك ببس�اطة أن  تفسر اآلیة أو تضع خطوًطا عریضةً 
 تبحث عن تفاصیل في اآلیة.

 ٢واجب 

 ).۲۰-۱۸: ۲۸لمزیٍد من التمرین، اتبع نفس العملیة مع (متى    

 د من الدراسة   مصادر للمزي

 تتوافر ھذه المصادر مجانًا على شبكة اإلنترنت.

 http://www.faithcomesbyhearing.com كتب مقدسة مسموعة.
 قوامیس الكتاب المقدس.

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

 http://www.bible.com المقدس.تقویم قراءة الكتاب 

 http://www.biblegateway.com  ترجمات الكتاب المقدس.

 http://www.bibleatlas.org  خرائط الكتاب المقدس.

 

http://www.faithcomesbyhearing.com/
http://www.bible.com/
http://www.biblegateway.com/
http://www.bibleatlas.org/
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 ثانيالدرس ال

 نقاط مفتاحية

  ابدأ عملیة المالحظة بدراسة آیة واحدة. اسأل أس�ئلة كثی�رة بق�در
 ما تستطیع عن ھذه اآلیة.

 
 :تتضمن خطوات تحسین قوتك من المالحظة اآلتي 

 
o .اقرأ لكي تفھم 

 
o  تقرأ عندمااسأل أسئلة. 

 
 َمن؟ 
 ماذا؟ 
 أین؟ 
 متى؟ 

 
o .اقرأ بتكرار 

 
o :ادرس قواعد اللغة. ابحث عن 

 
 .األفعال 
 .األسماء 
 .الصفات التعریفیة 
 الجر. حروف 
 ت الربط (الوصل).أدوا 

 



٤۸ 
 

o :ابحث عن تفاصیٍل خاصة في النص. ابحث عن 
 
 .الكلمات المتكررة 
 .التضاد 
 .المقارنة 
 .القوائم 
  السببیة.العبارات 
 .الجمل الَشرطیة 

 
o  ِتقرأ. عندماصّل 



  لثثاالالدرس 

 املالحظة –اخلطوة األوىل 

 النظر إىل أجزاء أكرب

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 .قرینة عند قراءة الكتاب المقدسأھمیة ال دركی .۱

یصبح أكثر حساسیة لھدف وغایة كاتبي الكتاب المقدس من خالل . ۲
 .مالحظة التفاصیل المؤكدة في سفٍر ما

 .أجزاء أكبر من الكتاب المقدسارس وضع مالحظات على یم .۳

 ألجل دراسٍة أعمق. جمع معلومات في مخططٍ ی .٤

 مقدمة

ھمی��ة، مثلم��ا نق��رأ قص��ة لك��ي عدیم��ة األ ھ��يبع��ض أن��واع الق��راءة    
ذو أھمی�ة  ال�بعض اآلخ�رنقضي الوقت خالل رحل�ة طی�ران طویل�ة. و

المن��ا. لك��ن أن��واع أق��ل، مثلم��ا نق��رأ الجری��دة لك��ي نك��ون عل��ى درای��ٍة بع
أھمیة أبدیة، مثلما نقرأ الكتاب المقدس لك�ي  اتذ اتأخرى من القراء

م�ن  أن الكت�اب المق�دس م�وحى ب�ھب�ولس  لق�د كت�بنسمع ص�وت هللا. 
ھذا ل ٥۰، ونافع للتعلیم، والتوبیخ، والتقویم، والتأدیب الذي في البر.هللا

 نقرأ الكتاب المقدس بعنایٍة، مستمعین إلى قول هللا. إننا، السبب

                                                           
 .۱۷-٦: ۳تیموثاوس  ۲ ٥۰ 



٥۰ 
 

بوض��ع مالحظ��ات عل��ى آی��اٍت فردی��ٍة. ف��ي ال��درس الث��اني لق��د قُمن��ا    
ف��ي ھ��ذا ال��درس بدراس��ة مق��اطع كتابی��ة أكب��ر، ربم��ا تك��ون وس��نقوم 

، ربم��ا ةفق��رات، أو أص��حاحات، أو س��فر كام��ل. ف��ي القص��ة التاریخی��
سفر كامل. في األناجیل، ربم�ا ن�درس َم�ثًَال، ھو یكون المقطع األكبر 

أو معجزة، أو عظة. في الرسالة، ربما یكون المقطع األكبر ھو وحدة 
 وحید. وضوعٍ تركز على م

. وآی�اتٍ  قدس ف�ي األص�ل مقس�ًما إل�ى أص�حاحاتٍ لم یكن الكتاب الم   
الكت��اب المق��دس إل��ى  ف��ي الق��رن الثال��ث عش��ر، قسَّ��م س��تیفن النجت��ون

ل عملیة الدراسة. في القرن السادس عشر، طب�ع سھِّ لكي یُ  صحاحاتأ
. یس���اعدنا تقس���یم كتابً���ا مقدًس���ا مقس���ًما إل���ى آی���اتٍ  روب���رت إس���تیین

األصحاحات واآلیات على دراسة الكتاب المقدس. ال تسمح لتقسیمات 
األصحاح أن تسیطر على دراستك، ب�ل اتب�ع التقس�یم الطبیع�ي لل�نص 

 في فقراٍت منطقیٍة.

). ھ�ذا ۱۱-٤: ۱: (نحمی�ا ھ�ي في ھذا الدرس، سندرس فقرة كتابیة   
ھو نم�وذج لدراس�تك ف�ي المس�تقبل. إنن�ا س�نتعلم ط�رق عدی�دة لن�درس 

ك��ل س��فر.  عفق��رة. اِدرك أن ل��یس ك��ل ن��وع م��ن الدراس��ة یتناس��ب م��
سیمدك ھ�ذا األص�حاح بص�ندوٍق م�ن األدوات ك�ي تس�تخدمھا. عن�دما 

ا، فإن���ك س��تحتاج أن تق��رر "أي أداة ھ���ي األفض��ل لھ���ذا ت��درس س��فرً 
 السفر؟"

 إجياد القرينة لفقرة

��ا َس��ِمْعُت ھ��ذَا اْلَك��الََم َجلَْس��ُت َوبََكْی��ُت َونُْح��ُت أَیَّاًم��ا، َوُص��ْمُت "    فَلَمَّ
��َماِء، َوقُْل��ُت:  ��َماِء، اِإلل��ھُ «َوَص��لَّْیُت أََم��اَم إِل��ِھ السَّ بُّ إِل��ھُ السَّ أَیَُّھ��ا ال��رَّ

ْحَم�ةَ ِلُمِحبِّی�ِھ َوَح�افِِظي َوَص�ایَاهُ،  اْلعَِظیُم اْلَمُخوُف، اْلَحافُِظ اْلعَْھ�َد َوالرَّ
ِل��تَُكْن أُْذنُ��َك ُمْص��ِغیَةً َوَعْینَ��اَك َمْفتُ��وَحتَْیِن ِلتَْس��َمَع َص��الَةَ َعْب��ِدَك الَّ��ِذي 

َعبِی��ِدَك، َویَْعتَ��ِرُف  یَُص��لِّي إِلَْی��َك اآلَن نََھ��اًرا َولَ��ْیالً ألَْج��ِل بَنِ��ي إِْس��َرائِیلَ 
بَِخَطایَا بَنِي إِْس�َرائِیَل الَّتِ�ي أَْخَطأْنَ�ا بَِھ�ا إِلَْی�َك. فَ�ِإنِّي أَنَ�ا َوبَْی�ُت أَبِ�ي قَ�ْد 



٥۱ 
 

أَْخَطأْنَا. لَقَْد أَْفَسْدنَا أََماَم�َك، َولَ�ْم نَْحفَ�ِظ اْلَوَص�ایَا َواْلفَ�َرائَِض َواألَْحَك�اَم 
َعْب��َدَك. اْذُك��ِر اْلَك��الََم الَّ��ِذي أََم��ْرَت بِ��ِھ ُموَس��ى الَّتِ��ي أََم��ْرَت بَِھ��ا ُموَس��ى 

قُُكْم فِ��ي الشُّ��عُوِب، َوإِْن َرَجْع��تُْم إِلَ��يَّ  َعْب��َدَك قَ��ائِالً: إِْن ُخْن��تُْم فَ��ِإنِّي أُفَ��ّرِ
َوَحِفْظ��تُْم َوَص��ایَاَي َوَعِمْلتُُموَھ��ا، إِْن َك��اَن اْلَمْنِفیُّ��وَن ِم��ْنُكْم فِ��ي أَْقَص��اِء 

َواِت، فَِمْن ُھنَ�اَك أَْجَمعُُھ�ْم َوآتِ�ي بِِھ�ْم إِلَ�ى اْلَمَك�اِن الَّ�ِذي اْختَ�ْرُت السََّما
تِ�َك اْلعَِظیَم�ِة  ِإلْسَكاِن اْسِمي فِیِھ. فَُھْم َعبِیُدَك َوَشْعبَُك الَِّذي اْفتََدْیَت بِقُوَّ

ِة َعْب�ِدَك َوَص�الَِة َویَِدَك الشَِّدیَدِة. یَا َسیُِّد، ِلتَُكْن أُْذنَُك ُمْص�ِغیَةً إِلَ�ى َص�الَ 
َعبِی��ِدَك الَّ��ِذیَن یُِری��ُدوَن َمَخافَ��ةَ اْس��ِمَك. َوأَْع��ِط النََّج��اَح اْلیَ��ْوَم ِلعَْب��ِدَك 

ُجلِ   ٥۱"ألَنِّي ُكْنُت َساقِیًا ِلْلَمِلِك.» .َواْمنَْحھُ َرْحَمةً أََماَم ھذَا الرَّ

عندما ن�درس فق�رة، نحت�اج أن نح�دد القرین�ة الت�ي وقع�ت فیھ�ا ھ�ذه    
�ا َس�ِمْعُت ") إلى بدایة ھذا األص�حاح. ٤: ۱الفقرة. یوجھنا (نحمیا  فَلَمَّ

 إن ھذا یتطلب منَّا النظر إلى اآلیات السابقة. ...." ھذَا اْلَكالَمَ 

ا ْب�ِن َحَكْلیَ�ا: َك�الَُم نََحْمیَ�"س�فر نحمی�ا. ) قرینة ۱: ۱(نحمیا لنا یقدم    
��نَِة اْلِعْش��ِریَن، بَْینََم��ا ُكْن��ُت فِ��ي ُشوَش��َن  َح�َدَث فِ��ي َش��ْھِر َكْس��لُو فِ��ي السَّ

 أعطانا الدرس الثاني أسئلة لنسألھا عند دراسة ھذه اآلیة. ."اْلقَْصرِ 

ف��ي ھ��ذا  انج��د نحمی��ا آخ��ر م��ذكور الحقً�� ."نََحْمیَ��ا ْب��ِن َحَكْلیَ��ا" َم�ن؟   
) اسم العائلة "بن حكلی�ا" یوض�ح لن�ا إل�ى أي ۱٦: ۳السفر في (نحمیا 
 نحمیا یشیر ھنا.

��نَِة اْلِعْش��ِرینَ  "ف��ي مت��ى؟    نعل��م م��ن ق��اموس  ."َش��ْھِر َكْس��لُو فِ��ي السَّ
ع��ادل ش�ھر ن�وفمبر إل��ى المق�دس أن الش��ھر العب�ري "كس�لو" ی الكت�اب

الكثی��ر؛ ألنن�ا ال نع��رف إذا دیس�مبر. ال تخبرن�ا "ف��ي الس�نة العش�رین" 
كان الكاتب یقصد السنة العشرین من حی�اة نحمی�ا، أم الس�نة العش�رین 

 خر.آ ، أم أي مرجعٍ تاریخيما من حدث 

                                                           
 .۱۱-٤: ۱نحمیا  ٥۱
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في ھذه النقط�ة، یتع�ین علین�ا أن نض�ع عالم�ة اس�تفھام بجان�ب ھ�ذه    
����نَِة اْلِعْش����ِریَن ") س����نعلم اإلجاب����ة: ۲الجمل����ة. ف����ي (نحمی����ا  فِ����ي السَّ

یب���دأ نحمی��ا ف��ي ن���وفمبر / دیس��مبر ف��ي الس���نة  ."َشْس��تَا اْلَمِل��كِ ألَْرتَحْ 
 العشرین لُحكم أرتحشستا الملك.

من خالل قاموس أو أطلس  ."فِي ُشوَشَن اْلقَْصرِ "كان نحمیا  أین؟   
رس. ن ف�ي ف�اانستطیع أن نعل�م أن�ھ ك�ان یوج�د قص�ر ،الكتاب المقدس

والقص�ر الش�توي، القص�ر باتان�ا"،  - القصر الصیفي الكائن في "إی�ك
الفخ��م، الك��ائن ف��ي "شوش��ن". یب��دأ الس��فر بینم��ا ك��ان نحمی��ا م��ع المل��ك 

 أرتحشستا في القصر الشتوي في شوشن.

إذا كنت تدرس نًصا على جھاز الكمبیوتر الخاص بك، سیكون من    
لتوض�ح العالق�ة ب�ین ك�ل جمل�ة. س�تبدو شكل الفقرة  أن تعیدالمفید لك 

 ھذه الفقرة كالتالي:

 تْ كلمات نحمیا بن حكلیا. اآلن حدثَ    

 في شھر كسلو،      
 في السنة العشرین،      
 عندما كنُت في شوشن القصر.      

تخبرن��ا اآلی��ة األول��ى بمك��ان وزم��ان س��فر نحمی��ا، كم��ا توض��ح لن��ا    
ن الثانیة والثالثة مكان صالة نحمیا. بینما كان نحمیا ف�ي شوش�ن ااآلیت

لقد  ."َحنَانِي، َواِحٌد ِمْن إِْخَوتِي، ُھَو َوِرَجاٌل ِمْن یَُھوذَاَجاَء " القصر:
 سألھم نحمیا عن شیئْین.

  فََسأَْلتُُھمْ "   

 ،َعِن اْلیَُھوِد الَِّذیَن نََجْوا، الَِّذیَن بَقُوا ِمَن السَّْبيِ  -
 "َوَعْن أُوُرَشِلیَم. -



٥۳ 
 

 في الرد، أقرَّ الرجال الذین من یھوذا بمشكلتْین:   

إِنَّ اْلبَاقِیَن الَّ�ِذیَن بَقُ�وا ِم�َن السَّ�ْبيِ ُھنَ�اَك فِ�ي اْل�بِالَِد، ُھ�ْم فِ�ي " -
 "َشّر َعِظیٍم َوَعاٍر.

 ."َوُسوُر أُوُرَشِلیَم ُمْنَھِدٌم، َوأَْبَوابَُھا َمْحُروقَةٌ بِالنَّارِ " -

المش��كالت الت��ي دفع��ت نحمی��ا إل��ى الص��الة. بع��د  إن ھ��ذا یُظِھ��ر لن��ا   
دراس��ة القرین��ة الخاص��ة بالص��الة، س��نكون مس��تعدین أن نب��دأ بوض��ع 

 مالحظات على الصالة نفسھا.

 ٥٢بحث عنه عند قراءة فقرةما ن

 تعتم��د المالحظ��ات الخاص��ة ب��ك ف��ي فق��رة عل��ى أس��لوب المقط��ع   
بینم�ا تتض�من القص�ة التاریخی�ة أس�ئلة "َم�ن، وم�اذا، وأی�ن". الكتابي. 

 یتضمن المقطع العقائدي أسئلة متعلقة بالتعلیم.

 :اآلتي على مل صالة نحمیات) ھي صالة، تش۱۱-٥: ۱(نحمیا    

 ".اِإللھُ اْلعَِظیُم اْلَمُخوُف، اْلَحافُِظ اْلعَْھدَ "شكر إلى  •
 "الَّتِي أَْخَطأْنَا بَِھا إِلَْیَك.بَِخَطایَا بَنِي إِْسَرائِیَل "اعتراف  •
فَِم�ْن ... إِْن َرَجْع�تُْم إِلَ�يَّ " ال�ذي یق�ول: توسل مبني عل�ى وع�د هللا •

ُھنَاَك أَْجَمعُُھْم َوآتِي بِِھْم إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي اْختَْرُت ِإلْسَكاِن اْسِمي 
 "فِیِھ.

م أن نالحظ تفاصیل غیر عادیة ف�ي ھمفي ھذه المرحلة یكون من ال   
ألَنِّي ": ذاتیةٍ  ع صالة نحمیا بتفصیٍل متعلق بسیرةٍ المقطع الكتابي. تُتبَ 
، لك�ن ھ�ذه للوھلة األولى، یبدو ذلك أن�ھ غی�ر ھ�ام "ُكْنُت َساقِیًا ِلْلَمِلِك.

 .المعلومة ستصبح ھامة عندما تتضح القصة وتظھر للعیان

                                                           
لمؤلفْی�ھ س�كوت اس�تیعاب كلم�ة هللا  م�ن الفص�ل الثال�ث م�ن كت�اب ةأغلب ھ�ذه الم�ادة م�أخوذ ٥۲
 ـال ودانیال ھایز.ڤدو



٥٤ 
 

نع�رف فإنن�ا تعبیر "ساقي" في قاموس الكت�اب المق�دس،  إذا درسنا   
رتب�ة عالی�ة  اأن الساقي كان أكثر من مجرد خادم، ھ�و ك�ان ض�ابًطا ذ

 ٥۳الملك.قِبَل ثقة كاملة من بھ  اوموثوقً 

  حمددةعالقات عامة إىل من 

الت��ي تتط��ور بع��د ذل��ك إل��ى  ،عام��ةٍ  ب��دأ العدی��د م��ن الفق��رات بنظ��رةٍ ت   
 أكثر. العام بشرحٍ  بیان. تدعم ھذه التفاصیل المحددةٍ تفاصیٍل 

      ن��اقض (غالطی��ةف��ي رس��ائل ب��ولس. تُ  العالق��ات ش��ائعةھ��ذه نج��د    
َوإِنََّما أَقُوُل: اْس�لُُكوا "في الروح مع الحیاة في الجسد.  ) الحیاة۱٦: ٥

لُوا َش�ْھَوةَ اْلَجَس�ِد. وحِ فَالَ تَُكّمِ الع�ام بسلس�لٍة  البی�اندعَّم یُ�حینئ�ٍذ  "بِالرُّ
ف أع۲۱-۱۹: ٥م��ن األم��ور المح��ددة. (غالطی��ة  م��ال الجس��د، ) تُع��ّرِ

ف ثمار الروح.) تُ ۲۳-۲۲: ٥و(غالطیة   عّرِ

) ۲،۱ ب�ع (ت�كعام إلى مح�دد". یتَّ من بع بعض القصص نموذج "تتَّ    
ی�أتي ھ�ذا ف�ي  عام إل�ى تفاص�یٍل مح�ددة. بیانٍ ھذا النموذج، منتقًال من 

 ثالث خطوات:

فِ����ي اْلبَ����ْدِء َخلَ����َق هللاُ ": عط����ي البی����ان الع����امی) ۱: ۱(تك����وین  •
 "السََّماَواِت َواألَْرَض.

عطي تفاص�یل أكث�ر ع�ن الخلیق�ة. ف�ي الی�وم ی) ۳۱-۳: ۱(تكوین  •
المی��اه األول، خل��ق هللا الن��ور؛ ف��ي الی��وم الث��اني، فص��ل هللا ب��ین 

 والَجلد، إلخ.
تنتقل القصة من الخلق العام للع�الم إل�ى  أكثر تحدیدًا. )۲تكوین ( •

خل��ق مح��دد لإلنس��ان. تض��یق القص��ة م��ن الع��الم كل��ھ إل��ى مك��اٍن 
ن االسم الخ�اص ب�ا� یتغی�ر. فیس�تخدم إجنة عدن. حتى  – محددٍ 

                                                           
ھویت�ون: تین�دال ھ�اوس،  قاموس الكتاب المقدس الحدیث اإللكترون�ي. یھ. دي. دوجالس.چ ٥۳

۱۹۸۲. 



٥٥ 
 

) اسم "هللا"، االسم الشامل للقوة. بینما یستخدم (تكوین ۱(تكوین 
لحمیم�ة م�ع ر عالقت�ھ اظِھ�) اسم "الرب اإللھ"، اسم شخص�ي یُ ۲

 ٥٤آدم وحواء.

. ف��ي بع��ض األحی��ان إل��ى مح��ددٍ  النم��وذج ع��ادةً م��ن ع��امٍ ینتق��ل ھ��ذا    
كورنث�وس  ۱. ف�ي (إلى عامٍ  فینتقل من محددٍ یكون الترتیب معكوًسا، 

. ینتھ�ي ۱۲-۱)، یعطي بولس خص�ائص المحب�ة ف�ي األع�داد م�ن ۱۳
�ا اآلَن "عل�یم ب�ولس: تاألصحاح ببیاٍن عام یلخص  فَیَثْبُ�ُت: اِإلیَم�اُن أَمَّ

َجاُء َواْلَمَحبَّةُ، ھِذِه الثَّالَثَةُ َولِكنَّ أَْعَظَمُھنَّ اْلَمَحبَّةُ.  "َوالرَّ

 السؤال واجلواب مقاطع 

عن��دما تب��دأ فق��رة بس��ؤال، فینبغ��ي أن تُق��رأ ب��اقي الفق��رة ف��ي ض��وء    
الس��ؤال االفتت��احي. نج��د ھ��ذا البن��اء ش��ائعًا ف��ي رس��الة رومی��ة. لھ��ؤالء 

ح بأسلوب حیاةٍ آثٍم، یسأل بولس:  فََماذَا "الذین جادلوا أن النعمة تُصّرِ
حینئٍذ ھو یُظِھر أن نعمة  "نَقُوُل؟ أَنَْبقَى فِي اْلَخِطیَِّة ِلَكْي تَْكثَُر النِّْعَمةُ؟

ن المؤمن من النصرة على الخطیة:  َحاَشا! نَْح�ُن الَّ�ِذیَن ُمتْنَ�ا "هللا تُمّكِ
 ٥٥"َعِن اْلَخِطیَِّة، َكْیَف نَِعیُش بَْعُد فِیَھا؟

 ۱: ۲. في (م�رقس یستخدم إنجیل مرقس ھذا البناء مراًرا وتكراًرا   
)، نج���د خمس���ة أح���داث تب���دأ بأس���ئلة. أرب���ع م���رات، یس���أل ٦: ۳ –

المعارضون أسئلةً. في كل مرة، یرد یسوع بدفاعٍ. في نھایة الحادث�ة، 
كی�ف یسأل یسوع سؤاًال لم یستِطع الفریسیون أن ی�ردوا علی�ھ. الح�ظ 

، فس��وف نق��رأ خم��س ذل��كبن��اًء لھ��ذا القس��م الكبی��ر. ب��دون یق��دم ذل��ك 
شكل البناء من خالل األسئلة واإلجابات،  قصص متفرقة. عندما نرى

 نجد أن الخمس قصص تقدم اختباًرا واحدًا عن سلطان ابن اإلنسان.
                                                           

 االسم العبري "إیلوھیم" یترجم "هللا" في الترجمات اإلنجلیزیة للكتاب المقدس: ھو ش�امل، ٥٤
في الترجمات اإلنجلیزیة للكت�اب المق�دس: كلي العظمة. االسم العبري "یھوه" یترجم "الرب" 

  .۱٤: ۳ھو اسم شخصي، أُعِلن عنھ في خروج 
 .۲-۱: ٦رومیة  ٥٥



٥٦ 
 

 )۱۲-۱: ۲شفاء المفلوج (مرقس  •
o َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟سؤال: "ال" 
o یُظِھر یسوع سلطانھ من خالل شفاء المفلوج. :الجواب 

 
 )۱۷-۱۳: ۲الُخطاة (مرقس األكل مع  •

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

 
 )۲۲-۱۸: ۲الصوم (مرقس  •

o " :ا ِلَم���اذَا یَُص���وُم تَالَِمی���ذُ یُوَحنَّ���ا الس���ؤال��� یِس���یِّیَن، َوأَمَّ َواْلفَّرِ
 "تَالَِمیذَُك فَالَ یَُصوُموَن؟

o " :َما دَاَم اْلعَِریُس َمعَُھْم الَ یَْستَِطیعُوَن أَْن یَُصوُمواالجواب." 
 

 )۲۸-۲۳: ۲شریعة السبت (مرقس  •
o " :؟(التالمیذ) ِلَماذَا یَْفعَلُوَن السؤال  "فِي السَّْبِت َما الَ یَِحلُّ
o " :اِإلْنَساِن ُھَو َربُّ السَّْبتِ اْبُن الجواب". 

 
 )٦-۱: ۳الشفاء في یوم السبت (مرقس  •

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

o " :(ِمن معارضي یسوع) فََسَكتُوا.الجواب" 
 

  احلوار 

م��راًرا كثی��رة ح��واًرا ب��ین یس��وع وَم��ن حول���ھ. تع��رض األناجی��ل    
 أسئلة مثل: سؤالنانكتسب فھًما أفضل من تعلیم یسوع من خالل 

 َمن الذین شاركوا في الحوار؟ •



٥۷ 
 

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

مجموع���ة م���ن الح���وارات ب���ین ) ٤٦: ۲۲-۲۳: ۲۱یوض���ح (مت���ى    
ة إیق�اع یس�وع كل مجموعة م�نھم أس�ئلةً بنیَّ� تْ یسوع ومعارضیھ. سألَ 

 في فخٍ.

 ).٤٦-۲۳: ۲۱أوًال، شكك القادة الدینیون في سلطانھ (متى  •
اتح���د الفریس���یون والص���دوقیون (األع���داء الل���دودون) معً���ا ك���ي  •

-۱٥: ۲۲یوقع��وا یس��وع ف��ي ف��خٍ بس��ؤالھ ع��ن الض��رائب (مت��ى 
۲۲.( 

م یؤمن�وا بالقیام�ة) س�ؤاًال ع�ن ال�زواج ل�سأل الصدوقیون (الذین  •
 ).۳۲-۲۳: ۲۲بعد القیامة (متى 

: ۲۲ح��اول الفریس��یون م��رةً أخ��رى بس��ؤاٍل ع��ن الوص��ایا (مت��ى  •
۳٤-٤۰.( 

س��ؤاًال ل��م یس��تطیعوا  ن س��ألھمأأخی��ًرا، أنھ��ى یس��وع المواجھ��ة ب�� •
 ).٤٦-٤۱: ۲۲إجابتھ (متى 

مجموعة أن ت�دبر مكی�دةً لیس�وع، لقد شاھد الجمع كیف حاولت كل    
���ا َس���ِمَع اْلُجُم���وُع بُِھتُ���وا ِم���ْن "ورأوا یس���وع یُس���ِكت ك���ل س���ائٍل.  فَلَمَّ

 ٥٦"تَْعِلیِمِھ.

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

ھ��ذا  ىیتك��ون س��فر حبق��وق بأكمل��ھ م��ن ح��واٍر ب��ین النب��ي وهللا. یُبنَ��   
 السفر كالتالي:

 ).٤-۱: ۱یسأل حبقوق: لماذا یصفح هللا عن خطیة یھوذا ( •
                                                           

 .۳۳: ۲۲متى  ٥٦



٥۸ 
 

o ) ۱۱-٥: ۱یجیب هللا: بابل سوف تھزم یھوذا.( 
 

یسأل حبقوق: كیف سیس�تخدم هللا باب�ل الش�ریرة ك�ي یحك�م عل�ى  •
 )؟۱: ۲-۱۲: ۱یھوذا (

o  هللا: یج��ب أن یع��یش حبق��وق باإلیم��ان ف��ي مواعی��د هللا یجی��ب
)۲ :۲-۲۰.( 
 

 العاطفي سلوباأل 

اط��ف الت��ي یُعبِّ��ر عنھ��ا الكات��ب. واألس��لوب الع��اطفي إل��ى العیش��یر    
؛ إن�ھ قص�ة العالق�ة نظری�ةٍ  الكتاب المقدس أكث�ر م�ن مج�رد معلوم�اتٍ 

عاطف�ة. ة تش�مل ی�بین هللا الحي واإلنسان الذي خلقھ. مثل عالقة حمیم
اء المھتمین انتباھھم إلى عواطف الكاتب.  یعیر القُرَّ

لك��ي تج��د أس��لوبًا عاطفیً��ا ف��ي فق��رة، الح��ظ كلم��ات تحم��ل عاطف��ة    
(فرح، سخریة، بكاء، إل�خ)، أو عالق�ة (أب، اب�ن، ابن�ة، إل�خ). اس�تمع 

 إلى روح الكاتب والشخصیات الموجودة في القصة.

 مترين للممارسة

). ما األسلوب العاطفي ۹-۱: ۱)، ثم (غالطیة ۸-۱: ۱اقرأ (فیلبي    
المق�دمات، م�اذا یمكن�ك أن تس�تنتج  ھ�ذهلكل مقطع كت�ابي؟ م�ن خ�الل 

 بخصوص عالقة بولس مع كنیسة فیلبي، ومع الكنائس في غالطیة؟

 

 



٥۹ 
 

 ما نبحث عنه عند قراءة سفر كامل

ن��اء والموض��وعات ، فإنن��ا نبح��ث ع��ن البق��رأ س��فًرا ك��امًال نعن��دما    
 الرئیسیة للسفر. بنود یجب مالحظتھا في ھذه المرحلة، تشمل اآلتي:

  ز عليها (يف بؤرة الرتكيز)أشياء
َّ
رك

ُ
 م

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

 المساحة مقدار: 

توض��ح ف��ي رئیس��ي  موض��وعٍ لالمس��احة الت��ي یعطیھ��ا س��فر  مق��دار   
م بالنسبة للكاتب. نجد أن سفر التكوین ی�درس أرب�ع ھمالغالب األمر ال

) ف�ي األص�حاحات یوس�فشخصیات (إبراھیم، وإسحق، ویعق�وب، و
. یمكن مقارنة ذلك بأحد عشر أص�حاًحا الخمسینإلى  الثاني عشرمن 

قص��ة الخلیق��ة، والس��قوط، والفیض��ان، وب��رج باب��ل. إن  يغط��تفق��ط 
لك���ي نس���أل  جھزن���امرحل���ة المالحظ���ة یمالحظ���ة ھ���ذا التفص���یل ف���ي 
 "لماذا؟" في مرحلة التفسیر.

عندما نقرأ سفر نحمیا، نالحظ أن الص�الة تأخ�ذ مكانً�ا مركزیً�ا ف�ي    
ھ���ذه م ف���ي حی���اة نحمی���ا، ھ���و ص���لَّى. بھ���مالس���فر. ف���ي ك���ل منعط���ٍف 

 ، نكون مستعدین لفھم شخصیة نحمیا بصورةٍ أفضل.المالحظة

 :الھدف الُمعلَن 

ص�حاحات أتب�دأ  ف�ي بع�ض األس�فار بھ�دف الكتاب�ة. كات�بالیخبرنا    
سفر األمثال ببیاٍن طویل عن ھدف سلیمان ف�ي كتاب�ة ھ�ذه المجموع�ة 

ح إنجی��ل یوحن��ا بھدف��ھ:  ٥۷م��ن الحكم��ة. ��ا ھ��ِذِه فَقَ��ْد ُكتِبَ��ْت "یُص��ّرِ َوأَمَّ

                                                           
 .٦-۲: ۱أمثال  ٥۷
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ْم إِذَا آَمْن��تُْم ِلتُْؤِمنُ��وا أَنَّ یَُس��وَع ُھ��َو اْلَمِس��یُح اْب��ُن هللاِ، َوِلَك��ْي تَُك��وَن لَُك��
 ٥۸"َحیَاةٌ بِاْسِمِھ.

 :ترتیب المادة 

في القصص التاریخیة، ترتی�ب الم�ادة ربم�ا یوض�ح ھ�دف الكات�ب.    
 ) قص����ة ُحك����م داود المنتص����ر. یس����جل۱۰-۱ص����موئیل  ۲یخبرن����ا (

خطی��ة داود م��ع األص��حاح الح��ادي عش��ر م��ن س��فر ص��موئیل الث��اني 
ص�موئیل الث�اني آث�ار المش�كالت ع س�فر یتتبَّ�، قط�ةالن هبثشبع. م�ن ھ�ذ

ت بممكل�ة داود. یوض�ح كات�ب س�فر ص�موئیل الث�اني أن ھ�ذه التي حلَّ�
 الت ھي ُحكم هللا على خطیة داود.المشك

)، یبن�ي ٦-۱ینقسم سفر نحمیا إل�ى ثالث�ة أقس�ام كبی�رة. ف�ي (نحمی�ا    
ن (نحمی��ا  المس��بیین ال��ذین قائم��ة ) ۱۲-۷نحمی��ا أس��وار المدین��ة. ویُ��دّوِ

(نحمی�ا ي یع�الج ف�ویحك�ي قص�ة تجدی�د العھ�د. و ،م�ن أورش�لیم عادوا
المشكالت الت�ي تح�دث بع�د الع�ودة الثانی�ة لنحمی�ا إل�ى أورش�لیم. ) ۱۳

 افیً��ا؛یوض�ح ھ��ذا الترتی��ب أن إع��ادة البن��اء الم��ادي لألس��وار ل��م یك��ن ك
 لسبي.لب یھوذا نھضة روحیة لكي یعالج المشكالت التي أدت تطلَّ 

 ررةأشياء مك 

 مادة.في تركیز الالكاتب  یستخدمھاالتكرار طریقة أخرى    

 مصطلحات أو ُجمل مكررة: 
اْذُك��ِر " :س��فر نحمی��ا. یس��أل نحمی��ا هللا ط��وال ذك��ر"اتتك��رر كلم��ة "   

، عندما یُھ�دَّد ش�عب أورش�لیم ٥۹".اْلَكالََم الَِّذي أََمْرَت بِِھ ُموَسى َعْبَدكَ 
یَِّد "یطلب نحمیا منھم:   ٦۰".اْلعَِظیَم اْلَمْرُھوبَ اْذُكُروا السَّ

                                                           
 .۳۱: ۲۰وحنا ی ٥۸
 .۸: ۱نحمیا  ٥۹
 .۱٤: ٤نحمیا  ٦۰
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ر أم�ر التذكُّ  یصلي نحمیا ثالث مرات أن یتذكره هللا ویتذكر أمانتھ.   
ھام بالنسبة لنحمیا؛ ما قد فعلھ هللا في الماضي یمنح ثقة في أمانتھ ف�ي 

 المستقبل.

 :إعادة ظھور شخصیات 

م�ن خ�الل س�فر أعم�ال  محوری�ةٍ  عند نقاطٍ  یظھر برنابا مرةً أخرى   
 ٦۱بلقب��ھ "اب��ن ال��وعظ." ، یظھ��رالرس��ل. ف��ي ك��ل م��رة یظھ��ر برناب��ا

یبن�ي  ٦۲ویشھد بحقیقة تغیی�ر ش�اول. ،یُحِضر برنابا شاول إلى الرسل
عل��ى ال��رغم م��ن ش��كوك  ٦۳كی��ة م��ع ش��اول.اناب��ا الكنیس��ة ف��ي أنطرب

ات ورالظھ� ٦٤ر الناض�ج.یبولس، یقوم برنابا بتشجیع یوحنا مرقس غ
ل الرس��ل تُظِھ��ر كی��ف أن الكنیس��ة المتك��ررة لبرناب��ا ف��ي س��فر أعم��ا

متاألولى   مؤمنین. في تلمذةإرسالیة یسوع  تمَّ

 :أحداث أو ظروف مكررة 

ح�دار یتضمن س�فر القض�اة مجموع�ة م�ن القص�ص الت�ي توض�ح ان   
بقی��ادة یش��وع إل��ى فوض��ى اجتماعی��ة.  حال��ة إس��رائیل م��ن انتص��اراتٍ 

دورة متك��ررة س��بع م��رات الت��ي فیھ��ا "عم��ل بن��و إس��رائیل الش��ر ف��ي 
عین��ي ال��رب،" وك��انوا منھ��زمین أم��ام أع��دائھم. ف��ي ك��ل م��رة أق��ام هللا 
قاض�یًا ق��ام بإنق��اذھم. توض��ح ھ��ذه القص��ة المتك��ررة االنح��دار المن��تظم 

 لألمة.
 مترين للممارسة

). تس�تخدم ك�ل آی�ة تعبی�ًرا یش�یر إل�ى كلم�ة ۳۲-۱: ۱۱۹اقرأ (مزمور    
من خالل ھذا، ضع قائمة توضح ما آمن ب�ھ كات�ب المزامی�ر ع�ن "هللا". 

 أھمیة كلمة هللا.
                                                           

 .۳٦: ٤أعمال الرسل  ٦۱
 .۲۷: ۹أعمال الرسل  ٦۲ 

 .۲٦-۲۲: ۱۱أعمال الرسل  ٦۳
 .۳۹-۳٦: ۱٥؛ ۲٥: ۱۲أعمال الرسل  ٦٤
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 االجتاهتغيري  

على سبیل المثال، یتغیر  "تغییر اتجاه" ھو تغییر في تركیز كاتب.   
. تب��دأ رس��الة أفس��س اتج��اه رس��ائل ب��ولس غالبً��ا نح��و منتص��ف الس��فر

هللا ألجل شعبھ، بینم�ا یرك�ز النص�ف الث�اني  فعلھقد بالتركیز على ما 
 من الرسالة على ما یجب على شعب هللا أن یفعلوه في طاعتھم �.

)، أفع��ال وص��فیة توض��ح م��ا ق��د فعل��ھ هللا ألج��ل ۳-۱ف��ي (أفس��س    
 شعبھ. هللا قد:

 ).۳: ۱باركنا ( -
 ).٤: ۱اختارنا ( -
 ).٥: ۱سابقًا (عیَّننا  -
 ).٦: ۱جعلنا مقبولین في المحبوب ( -

)، یخاط��ب ب��ولس مس��ئولیة الم��ؤمن ك��ي ۱: ٤بدای��ةً عن��د (أفس��س    
)، ٦-٤جل�ھ. ف�ي (أفس�س بعم�ل هللا للف�داء م�ن أ یعیش في حالٍة ج�دیرةٍ 

 مر. یأمرنا بولس أن:األمن األفعال في صیغة  انجد كثیرً 

 ).۲٥: ٤نتكلم بالصدق ( -
 ).۳۰: ٤( ال نحزن الروح القدس -
 ).۲: ٥نسلك بالمحبة (  -
 ).۱٥: ٥نسلك بالتدقیق ( -
 ).۲: ٦نكرم األب واألم ( -
 ).۱۱: ٦نلبس سالح هللا الكامل ( -

بتھ�اج بم�ا ق�د فعل�ھ هللا ألجلن�ا تغیی�ر االتج�اه م�ن االیمكن أن نرى "   
طبقً�ا لنعمت�ھ" م�ن خ�الل األفع�ال. مالحظ�ة ن نع�یش أإلى كیف یج�ب 

بعنای�ة یجھزن�ا أن نفس�ر بطریق�ٍة ص�حیحٍة رس�الة مثل ھذه التغییرات 
 بولس الرسول إلى أھل أفسس.
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 البناء األدبي 

تنظ��یم س��فر م��ا،  تھامختلف��ة كثی��رة یمك��ن بواس��ط بینم��ا توج��د مع��انٍ    
 ٦٥توجد ثالثة أنواع من البن�اء األدب�ي یس�ُھل علین�ا أن نتع�رف علیھ�ا.

 یًال.أكثر تفص في فصٍل الحٍق، سندرس البناء األدبي بشكلٍ 

 :بناء السیرة الذاتیة 

األس��فار التاریخی��ة غالبً��ا ح��ول شخص��یاٍت محوری��ٍة. تحدی��د  تُ��نظَّم   
 البناء یوضح النمط العام للسفر.

 ): أربعة أشخاص عظماء٥۰-۱۲(تكوین 

 

أول ملك���ْین  س���قوطو قی���امیتتبَّ���ع س���فرا ص���موئیل األول والث���اني    
 شاول وداود. –إلسرائیل 

 إسرائیل(صموئیل األول والثاني): أول ملوك 

 

 

 

 

 
                                                           

ھ لمؤلفْی� الحی�اة م�ن خ�الل الكت�ابخوذة م�ن الفص�ل الخ�امس عش�ر م�ن كت�اب الم�ادة م�أھذه  ٦٥
 ).۲۰۰۷للنشر، ھوارد وولیم ھندریكس (شیكاغو: مودي 

 )٥۰-۳۷یوسف ( )۳٦-۲۷یعقوب ( )۲٦-۲٥إسحق ( )۲٥-۱۲إبراھیم (

 صموئیل
صم  ۱(

۱-۸( 

قیام 
 شاول

صم  ۱(
۹-۱۲( 

سقوط شاول 
 وقیام داود

 صم ۱(
۱۳-۳۱( 

 نجاحات داود
 صم ۲(
۱-۱۰( 

صراعات 
 داود

 صم ۲(
۱۱-۲٤( 
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 :البناء الجغرافي 

أطل���س الكت���اب سیس���اعدك تق���دم الجغرافی���ا بن���اًء ل���بعض األس���فار.    
 بناء ھذه األسفار. حددالمقدس أن ت

 (خروج): رحالت إسرائیل

 

 

فِ���ي أُوُرَش���ِلیَم َوفِ���ي ُك���ّلِ "ش���ھوده  واكلَّ���ف یس���وع تالمی���ذه لیكون���   
���اِمَرِة َوإِلَ���ى أَْقَص���ى األَْرِض  عم���ال أیتتبَّ���ع س���فر  ٦٦".اْلیَُھوِدیَّ���ِة َوالسَّ

 تتمیم الكنیسة األولى لھذه اإلرسالیة. الرسل

 (أعمال الرسل): یصل اإلنجیل إلى العالم

 

 

  زمنیًا:ترتیبًا البناء التاریخي أو الُمرتَّب 

ح��ول أح��داٍث تاریخی��ٍة محوری��ٍة، ع��ادةً ف��ي  س��فارى بع��ض األتُبنَ��   
 للسفر. شاملةً  تحدید ھذه األحداث نظرةً یقدم ترتیٍب زمني. 

یتَّب��ع بن��اء س��فر یش��وع  كنع��ان. یتتبَّ��ع س��فر یش��وع غ��زو واح��تالل   
 األحداث الرئیسیة للغزو.

 ).٥-۱عبور كنعان ( •
 ).٦أْسر أریحا ( •

                                                           
 .۸: ۱أعمال الرسل  ٦٦

 إسرائیل في مصر
)۱ :۱-۳ :۱٦ ( 

 إسرائیل في الصحراء
)۱۳ :۱۷-۱۸ :۲۷( 

 جبل سیناء عندإسرائیل 
)۱۹-٤۰( 

 

 أورشلیم
)۱-۷( 

 الیھودیة والسامرة
)۸-۱۲( 

 أقصى األرض
)۱۳-۲۸( 
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 ).۸-۷الھزیمة أمام عاي ( •
 ).۹تجدید العھد في شكیم ( •
 ).۱۰الحملة الجنوبیة ( •
 ).۱۲-۱۱الحملة الشمالیة ( •
 ).۲۳-۱۳تقسیم واحتالل األرض ( •
 ).۲٤تجدید العھد في شكیم ( •

ن یوحنا الھ�دف م�ن كتاب�ة إنجیل�ھ ف�ي نھای�ة الس�فر.     َوآیَ�اٍت "لقد دوَّ
�ا  أَُخَر َكثِیَرةً َصنََع یَُسوُع قُدَّاَم تَالَِمی�ِذِه لَ�ْم تُْكتَ�ْب فِ�ي ھ�ذَا اْلِكتَ�اِب. َوأَمَّ

وَن ھِذِه فَقَْد ُكتِبَْت ِلتُْؤِمنُ�وا أَنَّ یَُس�وَع ُھ�َو اْلَمِس�یُح اْب�ُن هللاِ، َوِلَك�ْي تَُك�
��م ٦۷"لَُك��ْم إِذَا آَمْن��تُْم َحیَ��اةٌ بِاْس��ِمِھ. إنجی��ل یوحن��ا ح��ول س��بع  لق��د نُّظِ

 معجزات تتمم قصده. تقدم السبع آیات بناًء للسفر بأكملھ:

 ).۱۲-۱: ۱تحویل الماء إلى خمر ( •
 ).٥٤-٤٦: ٤شفاء ابن خادم الملك ( •
 ).٤۷-۱: ٥بیت حسدا (مریض شفاء  •
 ).٤-۱: ٦الخمسة آالف ( شباعإ •
 ).۲۱-۱٥: ٦المشي على الماء ( •
 ).٤۱-۱: ۹شفاء المولود أعمى ( •
 ).٥۷-۱: ۱۱إقامة لعازر ( •
 ).۳۱-۱: ۲۰قیامة یسوع ( •

 

 

 

                                                           
 .۳۱-۳۰: ۲۰یوحنا  ٦۷
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 ٦٨رؤية الصورة الكبرية

ق��د الحظن��ا تفاص��یًال ع��ن آی��اٍت منف��ردةٍ، وفق��راٍت  إل��ى ھ��ذه النقط��ة،   
. الخط�وة النھائی�ة ف��ي مرحل�ة المالحظ�ة ھ��ي أن أكب�ر، وأس�فاٍر كامل��ةٍ 

حد أفضل الط�رق أننظم المالحظات في شكل یكون سھًال لالستخدام. 
موجز. یُبیِّن ذلك لنا الَرْبط جدول أن نضع المادة داخل  وللقیام بذلك ھ

ف�ي  اواض�حً  اق�دم ملخًص�یللكتاب المقدس. إنھ كذلك  بین أجزاٍء كبیرةٍ 
 فسیر من دراسة الكتاب المقدس.لة التحاإلعداد ألجل مر

توجد العدید من الطرق المختلفة والمتعددة لكي ننظم ھ�ذا الج�دول.    
الج�دول عل�ى أس�لوب المقط�ع  ف�ينة تض�مَّ سوف تعتمد التصنیفات المُ 

الكت��ابي ال��ذي تدرس��ھ. ف��ي ھ��ذا الج��زء، سنس��تخدم أن��واع عدی��دة م��ن 
الج��داول لك��ي نوض��ح كی��ف یمك��ن للج��دول أن یس��اعدنا ف��ي دراس��ة 

 الكتاب المقدس.

 جدولة سلسلة من األحداث املرتبطة 

دائًم��ا م��ع بن��اء ال تت��وازى  لق��د ذك��رُت س��ابقًا أن أقس��ام األص��حاح   
��ح لعالق��ة األح��داث، یمك��ن أن یوض��ح وح��دة . الج��دوالس��فر ل الُموّضِ

ھ��ذا ف��ي الغال��ب سلس�لة م��ن األح��داث عب��ر أص��حاحاٍت متض��اعفة. إن 
 یُظِھر المقارنات والتضاد بین األحداث.

) سلس��لةً م��ن أرب��ع معج��زات. للوھل��ة ٤۲: ٥-۳٥: ٤یق��دم (م��رقس    
 تإذا قارن��األول�ى، تب��دو األح��داث أنھ��ا غی��ر مترابط��ة. عل��ى العم��وم، 

القصص األربع، سترى أن القصص تُظِھر التض�اد ب�ین نق�ص إیم�ان 
 إنسانعین: تالمیذ یسوع في العاصفة وإیمان بعض الناس غیر المتوقَّ 

یوض��ح م��رقس أن  ، ام��رأة نازف��ة دم، ح��اكم المجم��ع.ب��ھ روح نج��س
                                                           

لمؤلف�ھ ھ�وارد ھن�دریكس (ش�یكاغو:  الحی�اة م�ن خ�الل الكت�ابتعتمد ھذه المادة عل�ى كت�اب  ٦۸
 .۲٥-۲٤مودي للنشر)، فصول 
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التالمیذ ھم شھود عیان لكل واحدةٍ من ھذه القصص لإلیم�ان العظ�یم. 
 بع جنبًا إلى جنٍب:رانظر إلى ھذه القصص األ

 أربع معجزات

 دور اإلیمان أشخاص في القصة المعجزة
 یسوع تھدئة عاصفة

 التالمیذ
ال یوجد إیم�ان ل�دى التالمی�ذ 

)٤: ٤۰.( 
بھ روح  إنسانشفاء 
 نجس

 یسوع
 بھ روح نجس إنسان

 شعب المدینة
 التالمیذ (المشاھدون)

 اإلنسان الذي بھ روح نج�س
  ) ویش����ھد ل����ھ٦: ٥یعب����ده (

)٥ :۱۸-۲۰.( 
    ش������عب المدین������ة یرفض������ھ 

)٥ :۱۰.( 
 یسوع ازفة دمنشفاء 

 المرأة
 التالمیذ (المشاھدون)

الم���رأة ل���دیھا إیم���ان وتأخ���ذ 
 )۳٤،۲۸: ٥(المبادرة لتلمسھ 

 یسوع یایرسإقامة ابنة 
 یایرس وابنتھ

 المنتحبون
 بطرس ویعقوب ویوحنا

 )۲۳: ٥یایرس لدیھ إیمان (

 دورك

 .)۲۳-۱: ۱۳ز جدوًال مبنیًا على (متى جھِّ    

 اقرأ القصة ثالث مرات. .۱
 ضع مالحظات بقدر ما تستطیع. .۲
 امأل الجدول باألفكار الرئیسیة في الَمثَل. .۳
أداة تس��اعدك ف��ي ر أن الج��دول ل��یس ھ��و الھ��دف، لكن��ھ ت��ذكَّ  .٤

دراس��ة وتطبی��ق كلم��ة هللا عل��ى حیات��ك. الھ��دف م��ن دراس��ة 
الكتاب المقدس ھو التغییر. في دراسة ھذا الَمثَل، اسأل: "أي 
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نوع من التربة أكون؟ ھل أسمح لكلم�ة هللا أن تن�تج ثم�ًرا ف�ي 
 حیاتي؟"

 )۲۳-۱: ۱۳(متى 
 ع األراضي (َمثَل الزارع)اأنوَمثَل 

 النتائج معوقات النمو النمو نوع التربة
 –عدیم�����ة النم�����و  .الطریق

تُخَط������ف الب������ذرة 
 بعیدًا.

نق���ص فھ���م الح���ق. 
 التربة جافة جدًا.

 غیر مثمرة.

    
    
    

 دورك

). ھ��ي قص��ة تتض��من معج��زتْین. قص��ة ٤۳-۲۱: ٥اق��رأ (م��رقس    
المرأة نازفة الدم التي تقاطع قص�ة ی�ایرس وابنت�ھ. م�ا ھ�ي المقارن�ات 

 والتضاد بین ھاتْین القصتْین؟

 البناء یشبھ ذلك:   

 

 

 نازفة الدم النمو یایرس
 مقارنة .یُظِھر إیمانًا عظیًما

 (تشابھ)
 .تُظِھر إیمانًا عظیًما

   
   

 .مركزامرأة بال  تضاد .رجل لھ سلطان

 قصة یایرس
)٥ :۲۱-۲٤( 

مقاطعة من خالل قصة 
 )۳٤-۲٥: ٥نازفة الدم (

 قصة یایرس
)٥ :۳٤-٥۳( 
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 .تقترب من یسوع سًرا  .یقترب من یسوع عالنیةً 
   
   

  سفر كاملجدولة 

یُظِھ��ر  إن��ھ .بأكمل��ھا یمك��ن أن یس��اعدك الج��دول ف��ي تلخ��یص س��فرً    
ع�دة م�رات.  ھل�ك، اقرأ الس�فر جدوًال  لكي تعدّ  الصورة الكبیرة للسفر.

ابح��ث ع��ن األقس��ام الكبی��رة. عن��دما تق��رأ، ض��ع خًط��ا تح��ت الكلم��ات 
المتكررة، واألسئلة واألجوبة، والعالق�ات األخ�رى الت�ي توض�ح بن�اء 

 السفر.

 دراسة رسالة بطرس األولى
 تشجیع القدیسین المتألمین

 الخالص
)۱ :۱-۲ :۱۰( 

 لخضوعا
)۲ :۱۱-۳ :۱۲( 

 أللما
)۳ :۱۳-٥ :۱۱( 

 * امتیازات الخالص
)۱ :۲-۱۲( 

 * ثمار الخالص
)۱ :۱۳-۲٥( 

 * عملیة الخالص
)۲ :۱-۱۰( 

 * في الدولة 
)۲ :۱۳-۲٥( 

 * في العائلة
)۳ :۱-۱۲( 

 * كمواطن
)۳ :۱۳-٦: ٤( 

 * كمؤمن
)٤ :۷-۱۹( 

 * كراعٍ 
)٥ :۱-۱۱( 

 انضباط المؤمن المؤمنواجب  مصیر المؤمن

معًا. ال یمكننا  ةقسام الكبیرة لرسالة بطرس األولى مترابطاألثالثة    
ن قد خض�عنا إلرادة اآلب نكُ إذا لم ) ۱۱: ٥-۱۳: ۳أبدًا أن نفھم األلم (

ن نُك�� إذا ل�من نخض�ع إلرادة اآلب أب�دًا أ)، وال یمكنن�ا ۱۲: ۱۱-۳: ۲(
فنا  ).۱۰: ۲-۱: ۱على قوتھ الُمخلِّصة ( قد تعرَّ
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ز جدوًال عن  دورك:    أفس�س. سیس�اعدك ھ�ذا الج�دول أن رسالة جّھِ
 تتتبَّع أربعة موضوعات في رسالة بولس، اسأل:

 ما العالقة بین كل موضوع؟ -
 ھل أيٍ من ھذه الموضوعات مھیمنًا أكثر من اآلخرین؟ -
 كیف یرتبط كل موضوع بالبناء الكلي للسفر؟ -

 تعلیم بولسملخص  آیات عن ھذا الموضوع الموضوع
   النعمة

  )۲-۱: ۲( الشیطان
   سلوكنا
   الصالة

 واجب الدرس

في الدرس األول، لقد اخترَت مقطعً�ا كتابیً�ا لك�ي تدرس�ھ أثن�اء ھ�ذا    
المق��رر الدراس��ي. ُمتَّبِعً��ا الخط��وات اإلرش��ادیة ف��ي ھ��ذا ال��درس، ض��ع 
مالحظات كثیرة بقدر اإلمكان عن النص الكتابي الذي اخترتھ. ت�ذكَّر 
أن��ك ال تفس��ر اآلی��ة أو تجھ��ز مخط��ط عظ��ة. إن��ك ببس��طة تبح��ث ع��ن 

���ز ج���دوًال یلخ���ص تفاص���یل ف���ي ال مقط���ع الكت���ابي. ل���و أن���ھ مفی���د، جّھِ
ف��ي  كمجموع��ة، ش��ارك بمالحظات��إذا كن��ت ت��درس ف��ي مالحظات��ك. 

 جلستكم التالیة.
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 الدرس الثالث

 النقاط املفتاحية

 وحینئ��ٍذ س��فر ،واص��ل عملی��ة المالحظ��ة م��ن خ��الل دراس��ة فق��رة 
مقسًما إل�ى أص�حاحاٍت  كامل. لم یكن الكتاب المقدس في األصل

بع التقسیم الطبیعي للنص ف�ي وآیاٍت. یجب علیك أن تتأكد أنك تتَّ 
 دراستك. 

 
 :عند قراءة فقرة، ابحث عن اآلتي 

 
o  عالقات عامة إلى محددة.من 
o السؤال والجواب. مقاطع 
o .الحوار 
o .األسلوب العاطفي 

 
  عن اآلتي:عند قراءة سفر كامل، ابحث 

 
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 
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o تغییر االتجاه. 
 
o البناء األدبي. 

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

 
  ٍیمك�ن أن  كام�لٍ  م�ن الكت�اب المق�دس أو لس�فرٍ  عمل جدول لج�زء

 یوضح البناء.



 رابعالالدرس 

 تفسريال – ثانيةاخلطوة ال

 مقدمة

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 .فھم أھمیة التفسیر الصحیح للكتاب المقدسی .۱

 تعرف على بعض التحدیات التي تجعل التفسیر الكتابي صعبًا.ی. ۲

التفس��یر ك��ون عل��ى درای��ة بالمعوق��ات الت��ي یمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى ی .۳
 الخاطئ.

 والمحبة في التفسیر الكتابي. حتفظ بالتواضعی .٤

 مقدمة

ی��ن الكت��اب المق��دس چی��ن م��ن ال��درس األول؟ لق��د ق��رأ چھ��ل تت��ذكر    
یومیً��ا دون أن یس��مع ص��وت هللا ی��تكلم م��ن خ��الل م��ا ق��رأه. م��اذا ك��ان 

 .ھمھو قرأ، لكنھ لم یف .ین عملیة تفسیر لما قرأهچالخطأ؟ لم یكن لدى 

ْمنِي فَأُالَِحَظ َشِریعَتََك، َوأَْحفََظَھا بُِكّلِ قَْلِبي."  ).۳٤: ۱۱۹" (مزمور فَّھِ

یخبرنا األصحاح الث�امن م�ن س�فر أعم�ال الرس�ل قص�ة رج�ل آخ�ر    
 ق��رأ، لكن��ھ ل��م یفھ��م. فیل��بس، وھ��و ش��ماس ف��ي الكنیس��ة األول��ى، ق��اده

ھن�اك  الروح القدس إلى الطریق الصحراوي م�ن أورش�لیم إل�ى غ�زة.
 ، حی�ثقابَل موظفًا أثیوبیً�ا عائ�دًا م�ن العب�ادة ف�ي الھیك�ل ف�ي أورش�لیم
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فیلبس: "ھل تفھ�م م�ا  ھن سفر إشعیاء بینما ھو ُمسافر. سألمكان یقرأ 
أن یرش���دني  تق��رأه؟" أج��اب الخص���ي: "كی��ف یمكنن���ي أن أفھ��م دون

هللا،  نأحد؟" عندما شرح فیلبس كلم�ة هللا، آم�ن الرج�ل بیس�وع أن�ھ اب�
 تمدَ كمؤمٍن جدید.واع

معرفة كیف تفسر ما تقرأه ھو أمر دقیق. في الدروس القلیلة التالیة    
س��ندرس عملی��ة تفس��یر الكت��اب المق��دس. إنن��ا س��نتعلم خط��وات عملی��ة 

 ألجل التفسیر.

 أهمية التفسري

اقش�ون ام للعب�ة البیس�بول ینصة ثالثة ُحكَّ�ـي زاكاریاس قڤیحكي را   
م األول: "توجد ُكرات وتوجد مض�ارب. الَحكَ دورھم في اللعبة. یقول 

م، توجد حقیقة ." بالنسبة لھذا الَحكَ اھني یكونوتال ةالطریقب سمیھمإني أ
م ھ�و أن یعل�ن م�ا ھ�و موضوعیة. توجد كرات ومضارب؛ عمل الَحكَ 

 .حق

ھم س��میم الث��اني: "توج��د ك��رات وتوج��د مض��ارب. إن��ي أیق��ول الَحَك��   
م أن���ھ توج���د طریق���ة ف ھ���ذا الَحَك���بالطریق���ة الت���ي أراھ���م بھ���ا." یع���ر

موضوعیة، لكنھ یدرك أیًضا حدود معرفتھ. ھو یدرك أنھ ربما یكون 
 مخطئًا في فھم الحقیقة.

ال ش�يء  ام الثالث: "توجد كرات وتوجد مض�ارب، لكنھ�یقول الَحكَ    
 م أی�ة حقیق�ة موض�وعیة. ھ�و یص�رُّ ال یعرف ھذا الَحَك� ."احتى أسمیھ

اللعب��ة ھ��ي الحقیق��ة الت��ي یخلقھ��ا. فق��ط أن الحقیق��ة الوحی��دة ف��ي عل��ى 
 "م�ا بع�د الحداث�ة" رأيإن�ھ  الذي یجعل شیئًا م�ا ص�حیًحا.ھو  ،إعالنھ

 عن الحقیقة؛ ال توجد بیانات حقیقة مطلقة.

لألس��ف، ی��ؤمن كثی��ٌر م��ن المس��یحیین أن الكت��اب المق��دس خ��اٍل م��ن    
المعنى الموضوعي. إنھم یقولون: "م�ا یك�ون ص�حیًحا ربم�ا ال یك�ون 
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صحیًحا بالنسبة لي." في ھذا الرأي، یخلق كل قارٍئ حقیقتھ الخاص�ة 
 بھ.

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

ى موضوعي للكتاب المقدس. یقول ھوارد ھندریكس: یوجد معن .۱
قرأھا في النص، لكن�ھ التي ن أفكارنا الشخصیة ھو "لیس المعنى

 ٦۹"ه في النص.حق هللا الموضوعي الذي نقرأ
ربما یكون تفسیري خاطئًا. لھذا السبب، عليَّ أن أدرك بتواض�عٍ  .۲

 حدود معرفتي.

في مرحلة المالحظ�ة، نس�أل: "م�اذا أرى ف�ي ال�نص؟" ف�ي مرحل�ة    
التفسیر، نس�أل: "م�اذا یعن�ي ال�نص؟" م�ن خ�الل اتِّباعن�ا ھ�ذا، س�نرى 

 تطبیق الكتاب المقدس في حیاتنا.

م��اذا قص��دَ الكت��اب المق��دس إنن��ا نب��دأ عملی��ة التفس��یر ب��أن نس��أل: "   
ا أن نس�أل: نل یجھزبالنسبة للكاتب (المؤلف) البشري؟" إن ھذا السؤا

 "ماذا یعني الكتاب المقدس بالنسبة لي؟"

 حتديات التفسري الصحيح

تحدیات كثیرة تواجھ القارئ الح�دیث ال�ذي یفس�ر نًص�ا ق�دیًما  توجد   
كالكتاب المقدس. الزمن والمس�افة الت�ي تفص�لنا ع�ن الكات�ب األص�لي 
تجعل التفسیر صعبًا. إننا نتحدث لغة مختلفة. كم�ا تختل�ف ثقافتن�ا ع�ن 
ثقاف��ة ك��اتبي الكت��اب المق��دس. یص��ور أح��د الكت��ب التعلیمی��ة التح��دي 

 ۷۰كشيٍء مثل ھذا:

                                                           
ش��یكاغو: م��ودي للنش��ر،  الحی��اة م��ن خ��الل الكت��اب.س وول��یم ھن��دریكس. كھ��وارد ھن��دری ٦۹

 .۲۰۱. صفحة ۲۰۰۷
ق��راءة وتفس��یر وتطبی��ق لاس��تیعاب كلم��ة هللا: منھ��اج عمل��ي  ـ��ال ودانی��ال ھ��ایز.ڤس��كوت دو ۷۰

 ).۲۰۱۲ـان، ڤ(إم آي: زوندیرالكتاب المقدس 
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توضح ھذه الصورة التحدیات التي تواجھنا في التفسیر لیومنا ھذا.    

اء ۱لق���د ُكت���ب الكت���اب المق���دس إل���ى الع���الم الق���دیم (# ). ع���اَش القُ���رَّ
اء الی�وم. النھ�ر ) ال�ذي یفص�ل ۲(# األصلیون في ثقافٍة مختلفٍة عن قُرَّ

عالمھم عن عالمنا یجعل أم�ر أن نفھ�م الكت�اب المق�دس أكث�ر ص�عوبة 
س��بة لن��ا. یتك��ون النھ��ر م��ن االختالف��ات ب��ین ثقافتن��ا وع��الم الكت��اب بالن

 المقدس. ما االختالفات بین القارئ الحدیث والكاتب األصلي؟

 اللغة 

لغ���اٍت: العبری���ة، والیونانی���ة، لق���د ُكت���ب الكت���اب المق���دس ب���ثالث    
الی�وم، یق�رأ معظمن�ا الكت�اب المق�دس بلغت�ھ. إن ھ�ذا یخل�ق  رامی�ة.واآل

. أي ش�خص یتح�دث لغ�ةً ثانی�ةً یفھ�م األص�لي بیننا وبین الكات�ب فجوة
 صعوبات اللغة.

 الثقافة 

. كان كاتبو الكتاب صعوبة اللغة إن صعوبة االختالف الثقافي تشبھ   
المق��دس ج��زًءا م��ن ثقاف��ٍة مختلف��ٍة كثی��ًرا ع��ن عالمن��ا. عن��دما ن��درس 
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أتعل��م ع��ن الكت��اب المق��دس، یج��ب علین��ا أن نس��أل: "م��اذا أس��تطیع أن 
نن��ي أن أفھ��م وأفس��ر المقط��ع الكت��ابي بص��ورةٍ  ثقاف��ة الع��الم الق��دیم یُمّكِ

 أفضل؟"

 اجلغرافيا 

وقعت األحداث الكتابیة ألش�خاٍص حقیقی�ین یعیش�ون ف�ي أم�اكن  لقد   
حقیقیة. كلما نفھم الجغرافیا بشكٍل أفضل، كلما نكون قادرین أن نعبُ�ر 

 النھر الذي یفصل بین عالمنا وعالمھم.

خ��الل منطق��ة جبلی��ة  درایتن��ا أن الطری��ق ب��ین أریح��ا وأرش��لیم یم��رُّ    
ر الك�اھن وال�الوي. إن�ھ ك�ذلك یعط�ي تق�دیًرا لش�فقة خط�رة یش�رح ح�ذَ 

وتع����اطف الس����امري ال����ذي غ����امر بس����المتھ ك����ي یس����اعد الغری����ب 
 ۷۱المجروح.

اٌء قد تساَءلوا: "لماذا ش�كَّ التالمی�ذ ف�ي ق�درة یس�وع عل�ى إطع�ام     قُرَّ
 ؟"٦بع�د أن أطع�َم خمس�ة آالف ف�ي م�رقس  ۸ف في مرقس أربعة آال

م الشكل التوضیحي المدن إلى ) ۷إجابة. یسافر یسوع في (مرقس  یُقدِّ
العشر، المنطقة الملیئة باألمم. ل�م یك�ن س�ؤال التالمی�ذ: "ھ�ل یس�تطیع 
یسوع أن یطعم ھؤالء الناس؟" لكن "ھل ھو سوف یطعمھم؟" ھ�م ل�م 

. ھم لم یفھم�وا بع�ْد أن یس�وع نفس المعجزةیصدقوا أن األمم استحقوا 
 قد جاء ألجل البشریة جمعاء.

 

 

 

                                                           
 .۳۷-۲٥: ۱۰لوقا  ۷۱

 جلیلال        
 رفَ سَ           الیھود        

 المدن العشر      
 األمم  

 ۸مر ۷مر ٦مر
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 ) كیف أن یسوع ھ�دَّأ عاص�فةً عل�ى بح�ر الجلی�ل.٤یخبرنا (مرقس    
في أطلس الكتاب المقدس، نعلم أن بحر الجلیل ھو بحیرة كبی�رة تبع�د 

متًرا تحت مس�توى البح�ر. ألن االرتف�اع األعل�ى ح�ول البحی�رة  ۲۱۰
، ف��إن الری��اح غالبً��ا تخل��ق عواص��ف عنیف��ة ف��ي غض��ون یعم��ل كقُم��عٍ 

دقائق قلیلة. كصیادین قضوا حی�اتھم عل�ى ھ�ذا البح�ر، اعت�اد التالمی�ذ 
اصف العنیفة. حقیقة أنھم خافوا على حیاتھم تخبرنا على مواجھة العو

نھا كانت عاصفة غیر عادیة. إنھ�ا كان�ت عاص�فة قوی�ة غی�ر عادی�ة، إ
ل البح�ر ح�وِّ یُ ك�ي أكث�ر م�ن كلم�اٍت قلیل�ٍة لیس�وع  تطلبلكن األمر لم ی

یَح "ال عجب عندما قالوا:  إلى "ھدوٍء عظیم." َمْن ُھ�َو ھ�ذَا؟ فَ�ِإنَّ ال�ّرِ
 ۷۲"َواْلبَْحَر یُِطیعَانِِھ!أَْیًضا 

 دباأل 

أن أقرأ أنواع كثیرة متنوعة من الكت�ب. ك�ل ن�وع أدب�ي یج�ب  أحبُّ    
أن یُقرأ بطریقٍة مختلفٍة. لو أني أقرأ كتابًا عن الالھوت، فسأضع خًطا 

مة، وسأفتش ع�ن الكلم�ات الت�ي ال أفھمھ�ا، وسأض�ع ھمتحت الُجمل ال
عالمة على األفكار ألجل دراسٍة مستقبلیٍة. لو أني أقرأ قصة بس�یطة، 

س��رعة. تتح��دد الطریق��ة الت��ي أق��رأ بھ��ا م��ن خ��الل ن��وع فسأتص��فحھا ب
 األدب.

یصح نفس الشيء مع الكتاب المق�دس. عن�دما نق�رأ رس�الة رومی�ة،    
ة بولس حیث یوضح لن�ا كی�ف تص�الحنا م�ع  یجب أن نتتبَّع بعنایٍة ُحجَّ

� هللا. م�ن خ�الل قص�ة  معندما نقرأ مثًَال، نس�تمع إل�ى راوي القص�ة یُعلِّ
 رائعة.

. عل�ى ال�رغم ۷٦اِرجع إلى الصورة الموج�ودة عل�ى ص�فحة  اآلن،   
م���ن أن نھ���ر اللغ���ة، والثقاف���ة، والجغرافی���ا، واألدب یفص���لنا، إال أن 

ھذا ھو الك�وبري س لدیھ رسالة تتحدث إلى كل الثقافات. دالكتاب المق
                                                           

 .٤۱-۳٦: ٤ مرقس ۷۲
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المب��ادئ الت��ي یُعلِّمھ��ا  م��نر النھ��ر. یتك��ون الك��وبري ) ال��ذي یعبُ��۳(#
ق ھ��ذه المب��ادئ عل��ى ك��ل الثقاف��ات ف��ي مختل��ف الكت��اب المق��دس. تنطب��

 العصور.

طلب منا أن ننظر أی�ن نك�ون م�ن القص�ة الكتابی�ة. ت) ٤(# خریطةال   
أن المس��یح "اآلت��ي" ق��د حق��ق نق��رأ ف��ي العھ��د الق��دیم، س��ندرك  عن��دما

الكثی��ر م��ن النب��وات والق��وانین. إن ھ��ذا س��یغیر طریق��ة تفس��یرنا لھ��ذه 
 المقاطع من الكتاب المقدس.

). ف��ي ھ��ذه الخط��وة، ٥ف��ي النھای��ة، إنن��ا نص��ل إل��ى عالمن��ا الی��وم (#   
 نسأل كیف نطبق المبدأ الذي وجدناه على عالمنا.

اآلن، یج��ب  إل��ىإنن��ا س��نُعید زی��ارة ھ��ذا الش��كل ف��ي دروٍس ُمقبِل��ة.    
إننا سندرس كل خطوة في علیك أن تكون على درایة بھذه الخطوات. 

 .درٍس الحق

 ملفسر الكتاب املقدساحرتس! فخاخ 

تع��وق مفس��ر الكت��اب المق��دس.  توج��د ع��دة فخ��اخ   
  تتضمن ھذه الفخاخ:

 القراءة اخلاطئة للنص 

لق��د وع��ظ بع��ض الوع��اظ ق��ائلین إن ب��ولس ق��ال: "الم��ال أص��ل ك��ل    
ألَنَّ َمَحبَّ�ةَ اْلَم�اِل أَْص�ٌل "إن�ھ ق�ال:  الشرور." لكن بولس ل�م یقُ�ل ذل�ك!

متلك ماًال دون محبتھ، ومن الممكن تمن الممكن أن  ۷۳".ِلُكّلِ الشُُّرورِ 
یتعل��ق ال . حت��ى ل��و كن��ت ال تمتل��ك م��اًال كثی��ًرا، ح��ب الم��التأیًض��ا أن 

 ُح�بس�یطر علی�ھ ی ع�ن قل�بٍ بل المال؛ ب تحذیر بولس في المقام األول
 المال.

                                                           
 .۱۰: ٦تیموثاوس  ۱ ۷۳
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) بطریق��ٍة خاطئ��ٍة ق��ائلین: ٤: ۳۷یق��رأ بع��ض الم��ؤمنین (مزم��ور    
"یِع���دني هللا أن یعطین���ي رغب���ات قلب���ي. أری���د أن أك���ون غنیً���ا، ل���ذلك 

بِّ َوتَلَ�ذَّْذ "فسیجعلني هللا غنیًا." لقد قال كاتب المزامیر:  فَیُْعِطیَ�َك  بِ�الرَّ
فس���یعطینا هللا  یِع��دنا المزم���ور أن���ھ إذا تل��ذَّذنا ب���الرب، "ُس��ْؤَل قَْلبِ���َك.

نج�وع أو نعط��ش كن�ا ال�رب. م��ؤخًرا، وع�دَنا یس�وع أن��ھ إذا  –بھجتن�ا 
وعدًا بالرخاء المادي، إنھ إن ھذا لیس  ۷٤بالبر. –ألجل البر، فسنشبع 
 الرخاء الروحي. –وعدٌ بشيٍء أفضل 

أول خط��وة تعلمناھ��ا ف��ي ھ��ذا المق��رر الدراس��ي ھ��ي "المالحظ��ة".    
یج��ب أن تك��ون مالحظاتن��ا دقیق��ة، وإال تفس��یرنا س��وف یك��ون خاطئً��ا. 

 .اطئةاحترس من أن تقرأ النص بطریقٍة خ

خط�وات األول�ى لدراس�ة الكت�اب المق�دس الثالث قال شخٌص ما أن    
 ھي:

 اقرأ النص. )۱
 اقرأ النص ثانیةً. )۲
 اقرأ النص مرةً أخرى! –الثانیة  بعد الخطوة )۳

 

 حتريف النص 

ف مُ     مزیفون الكت�اب المق�دس لی�دافعوا  علِّمونعلى مر التاریخ، حرَّ
عن أخطائھم. لقد حذَّر بولس أن بع�ض الن�اس س�یحرفون تعلیم�ھ ع�ن 

ع�ن رغب�تھم ف�ي االس�تمرار ف�ي  االتبریر باإلیمان وح�ده حت�ى ی�دافعو
الكت��اب  عن��دما اس�تخدم ال��بعضُ  وق�تك�ان ھن��اك  ۷٥الخطی�ة ب��إرادتھم.

المقدس لیدافعوا عن العبودیة وحتى عن الذبیحة التي تُحرق تعبدًا �. 
ف خ�الِ مُ لالیوم، یحرف بعض المبشرین وعود هللا إلى إنجی�ل الرخ�اء ا

 لحق الكتاب المقدس.
                                                           

 .٦: ٥متى  ۷٤
 .۲-۱: ٦رومیة  ۷٥
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لقد حذَّر بط�رس أیًض�ا م�ن ھ�ؤالء ال�ذین یحرف�ون الكت�اب المق�دس    
ل تكل�م یعق�وب ع�ن مس�ئولیة ھ�ؤالء ال�ذین بالِمثْ� ۷٦."أَْنفُِسِھمْ ِلَھالَِك "

�م الكت�اب المق�دس یج�ب أن نحت�رس م�ن أن  ۷۷یُعلِّمون. نحن الذین نُعلِّ
 نحرف الكتاب المقدس لكي ندعم أفكارنا الخاطئة.

 الذاتية 

توضح قصة الُحكام الثالثة فًخا آخر لتفسیر الكت�اب المق�دس: فك�رة    
أن كل الحق ھو شخصي. بالنسبة ألولئك الذین یؤمنون أن ك�ل الح�ق 

غی�ر  ھو شخص�ي، ف�إن دراس�ة الكت�اب المق�دس وك�ذلك إعم�ال العق�ل
م��ا ال��ذي أش��عر أن ض��روریْین. ب��دًال م��ن ذل��ك، إنھ��م یس��ألون فق��ط: "

" في حین أن العاطفة والمشاعر ض�روریان، ؟الكتاب المقدس یقصده
فإن الحق المطلق للكتاب المقدس ھو في "ماذا كت�َب الكات�ب"، ول�یس 

ا كتبھ".   في "ماذا أشعر عمَّ

م��اذا تعن��ي كلم��ة ذات م��رة س��أل م��درس م��دارس األح��د فص��لھ: "   
اإلیمان ھو تصدیق ش�يء م�ا تعل�م أن�ھ غی�ر اإلیمان؟" ردَّ ولدٌ قائًال: "

یفھم ھذا الولد اإلیمان بعد. إن اإلیمان بكلم�ة هللا ال یعن�ي  صحیح." لم
اإلیمان ھو النظر بأمانة في "تصدیق شيء ما تعلم أنھ غیر صحیح." 

 ،باجتھ���ادٍ  ، ع���امًال ح���ق وص���دق كلم���ة هللا امص���دقً  ،الكت���اب المق���دس
الً َكِلَمةَ اْلَحّقِ بِاالْستِقَاَمِة.مُ "  ۷۸"فَّصِ

كیان. إنھ یتطل�ب الحف�ر التفصیل كلمة هللا یتطلب محبة هللا بكل إن    
 الكتشاف ُعمق الحق الكتابي. والتنقیب داخل كلمة هللا

 

                                                           
 .۱٦: ۳بطرس  ۲ ۷٦
 .۱: ۳یعقوب  ۷۷
 .۱٥: ۲تیموثاوس  ۲ ۷۸
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 النسبية 

ض��ي ال��زمن، النس��بیة، فك��رة أن معن��ى الكت��اب المق��دس یتغی��ر بمُ    
 مرتبطة بالذاتیة.

یعطي ھوارد ھندریكس ھذا المثال. تُعلِّم األناجیل أن یسوع ق�د ق�ام    
من األموات ورآه تالمیذه. یش�یر ب�ولس ف�ي رس�التھ األول�ى إل�ى أھ�ل 
كورنث��وس واألص��حاح الخ��امس عش��ر إل��ى قیام��ة یس��وع ك��دلیل عل��ى 
قیامتن��ا المس��تقبلیة. الی��وم، ینك��ر بع��ض الب��احثین حقیق��ة قیام��ة یس��وع 

"ك�ان االفتراض الُمسبق للعالم المتشكك، ھم یقول�ون: الحرفیة. بقبول 
ھ��ذا،  وق��تھمع��ن قیام��ٍة روحی��ٍة. ف��ي  نك��اتبو اإلنجی��ل وب��ولس یتح��دثو

اعتق��دَ الن��اس أن القیام��ة كان��ت ممكن��ة؛ الی��وم، نح��ن نع��رف بص��ورةٍ 
ھذه ھ�ي  أفضل. تُظِھر األناجیل أن یسوع یجب أن یعیش في قلوبنا."

 نى الكتاب المقدس یتغیر من عصٍر آلخر.النسبیة؛ إنھا تُعلِّم أن مع

صحیٌح أن الكت�اب المق�دس یختل�ف تطبیق�ھ تبعً�ا الخ�تالف الفت�رات    
الزمنی���ة. عل���ى العم���وم، إن معن���ى الكت���اب المق���دس ُمطل���ٌق. دورن���ا 
كمفسرین ھو أن نجد الرسالة األصلیة للنص. یجب أن یك�ون تطبیقن�ا 

 الیوم ُمخِلًصا وأمینًا للمعنى األصلي.

 قة العمياءالث 

الذاتیة ھي مشكلة بس�بب افتراض�ھا بع�دم وج�ود حق�ائق مطلق�ة ف�ي    
الكت��اب المق��دس. المش��كلة العكس��یة ھ��ي أیًض��ا خط��ر: االفت��راض ب��أن 
تفس��یري ص��حیٌح م��ع ع��دم إمكانی��ة الخط��أ. إنن��ا ن��درس كلم��ة هللا لك��ي 

ن نتحل��ى أنص��ل إل��ى نت��ائج ع��ن معن��ى ال��نص. عل��ى العم��وم، یج��ب 
 حینما نخطئ النتائج. وال واحد لدیھ كل األجوبة.بالتواضع لنعترف 

التواضع في التفسیر أم�ٌر ف�ي غای�ة األھمی�ة. عن�دما ت�درس الكت�اب    
المقدس، إنك ستجد موضوعات ال یتف�ق فیھ�ا المس�یحیون األتقی�اء. ال 
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ف الكتاب المقدس"؛   إن�ھ ربم�ایعني ذلك دائًما أن جانبًا واحدًا قد "حرَّ
ملتزمْین بحق الكتاب المق�دس. یج�ب  خالفًا ُمخِلًصا بین جانبْین یكون

علینا أن نحفظ التواضع فیم�ا یتعل�ق بتفس�یرنا الخ�اص، والمحب�ة فیم�ا 
 یر أولئك الُمختلفین معنا.یتعلق بتفس

 دورك

 ، توجد قائم�ة م�ن البیان�ات الخاطئ�ة لم�ا یقول�ھ الكت�اب المق�دسأدناه   
ل ف��ي أن تق��رأ بعنای��ٍة، أوِج��د ال��نص فع��ًال. لك��ي تكتس��ب مھ��ارةً أفض��

ف في كل مثاٍل، والِحظ ما یقولھ الكتاب المقدس  فعًال. الُمحرَّ

 ما یقولھ الكتاب المقدس ما یقولھ بعض الناس
�ُروِر." "المال أصل كل الشرور." " ألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْص�ٌل ِلُك�ّلِ الشُّ

 )۱۰: ٦تیموثاوس  ۱(
  أنھ هللا.""لم یزعم یسوع أبدًا 

  "یقول الكتاب أن العمل لعنة."
  "تؤول كل الدیانات لنفس الھدف."

 حفر أعمق

ھذه ھي محاضرات عن تفسیر الكت�اب المق�دس متاح�ة عل�ى ش�بكة    
 تمنحك فھًما أعمق لتفسیر الكتاب المقدس.اإلنترنت 

Dr. Walter Martin. “Biblical Hermeneutics One by Dr. 
Walter Martin.”  
Available at: http://www.youtube.com. 

Seven Minute Seminary. “Why Bible Background 
Matters.” 
Available at: http://www.seedbed.com. 
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Seven Minute Seminary. “The Role of Archaeology in 
Biblical Studies.” 
Available at: http://www.seedbed.com. 

 الدرس الرابع

 النقاط املفتاحية

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

 
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 الثقة العمیاء. 



 ماس اخلالدرس 

 تفسريال – ثمانيةاخلطوة ال
 القرينة

 أهداف الدرس
 على الطالب أن: بيج الدرس،نهاية هذا ب   

 الثقافية في تفسير الكتاب المقدس. -قيمة الخلفية التاريخية فهم ي .1

خطوات محددة للتحرك من الوضع األصلي للنص إلىى عىالم  بعتي. 2

 اليوم.

 لكتاب المقدس.لمختلفة أدبية عن أنواع يحدد أسئلة ليسألها  .3

 يدرك كيف تتناسب آية مع قرينتها المحيطة. .4

 . يطبق هذه الخطوات على مقطع مختار من الكتاب المقدس.5

 سقدسة
    ؟اإلنجليزية ”Trunk“كلمة  معنىما  ؟

إن جوابىىا الفىىورت يعتمىىد علىىى خلفيتىىا. لىىو أنىىا تحىىب األ ىىجار،    

ا مىن  رحلىة سىفارت لربما فكرَت أوًلا في  جرة. ولو أنىا رجعىت تىوا

 ، بأفريقيا، فربما تفكر في فيل. لو أنا بريطاني وتستعد لرحلىة  وويلىة 

لربمىىا فكىىرَت فىىي الحالىىة التىىي بهىىا تقبىىل التحىىدت الخىىا  بالرحلىىة. إن 

 قرينة.المعنى يستلزم ال
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في تفسير الكتاب المقدس هو قرينة  األكثر أهمية ألمورواحداا من ا   

المقطىىىع الىىىذت تدرسىىى . سىىىنتعلم فىىىي هىىىذا الىىىدرس أن نىىىدرس القرينىىىة 

الثقافية، والقرينة األدبية، والقرينة الكتابية المحيطة بنص   -التاريخية 

 ما. بنهاية هذا الدرس، سوف تمارس تفسير الكتاب المقدس في ضوء

 من القرينة. كل نوع  

 79الثقمافية -القرينة التمارخيية 
   يكتىىىب بىىىول  إلىىىى 22-6: 4تيموثىىىاوس  2مىىىن ف ىىىلا اقىىىرأ .)

ااْ   ِ "تيموثىىاوس:  ًَ َ َيْ َااإي َِ َجَْيااإ َنَ أ  80")قباافَل اافَا (اا ِِ  َبَااِْر أ

 ع إلى ولب بول  في ضوء الخلفية التالية:استم  

 .سيصىىبش  ىىهيداا مىىن أجىىل  حىىاًلا و بىىول  داخىىل سىىجن رومىىاني

 إيمان .

 .يخدم تيموثاوس في أفس  التي تبعد مئات الكيلومترات 

 ا في فصل الخريف ا كان خطيرا في فصل  ومستحيلا  ،السفر بحرا

، لكي يصل قبل الشتاء، كان عليى  أن الشتاء. بالنسبة لتيموثاوس

 يغادر أفس  في الحال بعد تلقي  هذه الرسالة.

ريخيىة إلىى تقىديرنا للعاوفىة وراء ولىب بىول . ت يف القرينىة التا   

ىا."  :يقول بول  أكثر من "من ف لا ُزرنىي عنىدما يكىون  لىا مل.ما

: "أريد أن أراك ثانيةا قبل أن أموت.  إلىإن  يتوسل  ابن  الروحي قا.لا

. مىىن ف ىىلا تعىىاَل قبىىل  إ ا انتظىىرَت للشىىتاء، سىىيكون السىىفر مسىىتحيلا

ًل تعىرف  ف  الرسالة حتى لو كنتَ يت من الخطاب نفوات األوان." 

 يئاا عن القرينة التاريخية، لكن القرينة تبرز لا  دة التماس وتوسىل 

 بول .

                                                           
 ،اسىىتيعاب كلمىىة ه ـىىال ودانيىىال هىىايز،ڤجىىزء كبيىىر مىىن هىىذه المىىادة مقتىىب  مىىن سىىكوت دو 79

 .  7-6، فصول 2005ـان، ڤرزوندي
 .9: 4تيموثاوس  2 80
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للغايىة  ألن ه لىم يُمىل  الكتىاب  تىانهممالقرينة التاريخيىة والثقافيىة    

 ."  عن الكتاب المقدس: مهمتان قاعدتانالمقدس "بلغة  عالمية 

 مبادئ الكتاب المقدس صحيحة .1

.  لكل  خص 

.  في كل مكان 

.  في كل زمان 
 

يت مبادئ الكتاب المقدس .2  أُعط 

 أل خا   معينين.

.  في مكان  خا  

.  في زمان  خا  

كلمىىىا نفهىىىم الخلفيىىىة الثقافيىىىة والتاريخيىىىة للكتىىىاب المقىىىدس بصىىىورة    

 للكتاب المقدس. الشاملة( أف ل، سنفهم المبادئ العالمية 

الثقافية، نقرأ الكتاب المقدس "فىي  -ما ندرس الخلفية التاريخية عند   

، ننظىىر إلىىى إلىىى رسىىالةالمىىدينتهم" لىىنفهم   المسىىتمع األصىىلي. حينئىىذ 

"النهر"، اًلختلفىات الثقافيىة التىي تفصىل بىين عالمنىا والعىالم القىديم. 

أعمق داخل عالم الكتاب المقدس، تمكنَّا من سماع  كلما نحفر بصورة  

  تتحدو بوضول إلى عالمنا اليوم.كلمة ه

 

 

 

 

 

ثقِليةَجف فَبينََ-َا نه :َاخ اللِتَجِ  خية

 عِ منَِوا  ِ مَا قد م

 مد ن هم:َا  ًِ ةَاألصليةَ لك ِبَا مقدس

َ:َا مبدنَا ذيَ ُ ليمَلإَا نصا يس 

َمد ن نِ:َجطبيقَا مبدنَلإَعِ منِ
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هىىم   ألنهىىىا مإن قىىراءة الكتىىاب المقىىدس فىىي قرينتىى  األصىىلية أمىىر     

" يااأَن َ  فااقَنيََهىىم فىىي تفسىىير الكتىىاب المقىىدس:ماألسىىاس لمبىىدأ 
َ  ااِبإَلااإَ امنااَِ ااذاَماا َا  ًااِ ةَ جفسااي َصااِ حَوصااصيحَ اانصف

ًل يجىىىب أن أجىىىد "المعنىىىى" الىىىذت يُنىىىاق  َاألصاااليةَ هاااذاَا ااانص" 

 ية للنص.لصرسالة األال

الثقافيىة هىي  -القرينة التاريخية  الثقافية؟ -ما هي القرينة التاريخية    

إنهىا تت ىمن  أت  يء خارج الىنص يسىاعدنا علىى فهىم الىنص نفسى .

 أسئلة مثل:

  بالنسىىىبة لاسىىىرا.يليين فىىىي الصىىىحراء الحيىىىاة تشىىىب  مىىىا ا كانىىىت

 تثنية(؟ – القرينة ألجل خروج 

 ل  القرينىىىة ألجىىىل مىىىا ا كانىىىت ثقافىىىة فلسىىىطين فىىىي القىىىرن األو

 األناجيل(؟

 مثىل هىذا اإلحبىاو فىي رسىالتي  هود الذين سبَّبوا لبول َمن هم الي

 غلوية وفيلبي؟

لقرينىىىة ا د دراسىىىةسىىىألها عنىىىنإليىىىا بعىىى  األسىىىئلة التىىىي يمكىىىن أن    

 الثقافية: -التاريخية 

  كماتب؟السماذا نعرف عن 

حيث أن ه قىد تكلىم مىن خىلل ُكتَّىاب  مى لفين( بشىر، فى ن معرفىة    

 الُكتَّاب تساعدنا على فهم كلمة ه بصورة  أف ل.

تذكر حيات  ما قبل اهتدا.ى  إلىى علينا أن نقرأ رسا.ل بول ، ن ماعند   

نعىىرف أن  81"،المسىىيحية. عنىىدما يصىىف بىىول  "اتكالىى  علىىى الجسىىد

رين جداا بسىبب وىاعتهم الشىديدة للنىاموس. بينمىا وقَّ الفريسيين كانوا مُ 

ىىا  ىىغفهم  نتىىذكر ريىىا.هم ورف ىىهم قبىىول يسىىوع، علينىىا أن نتىىذكر أي ا
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أنى  "أول" على الجانب اآلخر، عندما يصىف بىول  نفسى   بالناموس.

تىىىذكر أن بىىىول  قىىىد اضىىىطهد الكنيسىىىة وسىىىلَّم علينىىىا أن ن، 82طىىىاةالخ

 سىبقَ فيمىا ذاكرة حياتى  مسيحيين إلى الموت. إنى  الرجىل الىذت جىاَل بى

 مقابلة المسيش في الطريق إلى دمشق.

عىن امتيىازات موسىى فىي تعلم عندما نقرأ سفر الخروج، علينا أن ن   

عنىدما نمعىىن النظىر فىي حيىىاة القصىر الفخمىة، يصىىبش  قصىر فرعىون.

َْا أْأَ": ( أكثر قوة25: 11 عبرانيين  ََماَ َ َ ُاذَ ي َ  َنَ أ ْأ بْاِألَ الَ  ُمفَض ْ

ََوقأ ْااِإَبِْ أَخْطييااةَْهللاَْ َ َُكاااَ َ َااََُجََم قاا ي عنىىدما نىىرف الفىىر    "َعلَااأَنَ أ

التعليمية والثقافية التىي كىان يتمتىع بهىا موسىى، يمكىن أن نىرف أن ه 

 كان يجهز خادم  لكي يقود أمة عظيمة.

  ؟لصي ستع  اأاملسماذا نعرف عن 
المسىىتطاع عىىن كاتىىب، ينبغىىي أن نىىتعلم بقىىدر البجانىىب تعلنمنىىا عىىن    

 المستمع األصلي.

تتكىىرر معظىىم مىىادة سىىفرت أخبىىار األيىىام األول والثىىاني مىىن أسىىفار    

أخبىىار األيىىام بعىىد عىىودة  اصىىمو.يل والملىىوك. لمىىا ا؟ لقىىد ُكتىىب سىىفر

إسرا.يل من السبي. يوضش سفرا الملوك لمىا ا سىمش ه إلسىرا.يل أن 

 يعتني بشعب . ر أخبار األيام أن ه ظلَّ ظه    يُ يعاني من العقاب

وعظ إرميا أثناء وقىت خىراب أور ىليم. نقىرأ فىي سىفر إرميىا وعىد    

،َ"ه:  بق ،َ َقُاااُ َا اا ي َبَْهااََِعاانأُكمأ ألَن ْااإََعَ لأااأُلَاألَلأَكااَِ َا ي ْااإَنَنَااَُِمفأ َْكاا ي

  ِ َوَ َجِ َآْخَ ةَ  ْطيَُكمأ ،َألُعأ   َْ َالََ ًَالَمف لم يأت  الوعد فىي ليلىة  83"نَلأَكَِ َ

اإلنقىىا ، لكىىن فىىي ليلىىة السىىبي. تت ىىمن خطىىة ه ألجىىل  ىىعب  األحكىىام 

 التي يصدرها عليهم كي يتوبوا.
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كانت رسالة يوحنىا الرسىول األولىى موجهىة إلىى المسىيحيين الىذين    

 أن الىىرول فقىى  يواجهىىون الشىىكل األول للغنوسىىية. يعتقىىد الغنوسىىيون

حقيقياىا  نهم يعتقدون أن يسوع لم يكن إنساناا صالش  بينما المادة  ر. إ

اءه أن يسىوع كىان لى  جسىد هو ظهر فق  ك نسان. لقىد  كَّىر يوحنىا قُىرَّ 

ًَاْم أنََُِّ،َا ياْذيََ نَ أنَاََُِّبْ ُيُانْنَااِ،َ"َمىادت. ،َا ياْذيَ ِْ اَ ياْذيََ اَِ َْماَنَا أبَادأ

َْجهََ َُنَ أْد نَِ،َْمنأ نََُِّ،ََو ََمَس َأ ََِْ دأ 84َ"ْةََ ْلَمْةَا أَصيَِْة ا يْذيَ

ىا أن الخىل  أعلَّم الغنوسىيون      .سىرية   مىن خىلل معرفىة   يأتيىي ا

َوبْهاذَاَ"عىن ه.  حقيقيةا  معرفةا  ننالوضَّش يوحنا أننا يجب أن نطيع ل

نَاََِوَصاِ ََُِّ  َأ ْف َْ َ ََعَ لأنَاَُِّ:َيْ أ المعرفىة التىي تجلىب 85َ"نَ أْ ُفَنَنينَاَِقَادأ

ْتَيْ َاأَ"تت من المحبة.  بديةا أحياةا  ُنَنَ ألَُمَنَنينََِقَْدَانأ َقَلأنَاَِْماَنَا أَمااأ نَصأ

ْت  َنََخََُِّ َبأَقَلْإَا أَماأ َالََ ُْصأي َاةَ ََمنأ َاإْلخأ 86َ"ا أَصيَِْة،َألَنينََِنُْصأق

 سماذا نعرف عن اخليفية التمارخيية لسفر؟ 

أو المسىىتمع، لكننىىا  عىىن الكاتىىب فىىي بعىى  األحيىىان نعىىرف القليىىل   

نعىىىرف عىىىن الخلفيىىىة التاريخيىىىة العامىىىة. ًل نعىىىرف َمىىىن كتىىىَب سىىىفر 

اااْمَ"راعىىىوو، لكننىىىا نعىىىرف أن األحىىىداو قىىىد حىىىدثت  كأ ُْ لْاااإَنَ ياااِْمَ

اًلجتماعيىىة فىىي يهىىو ا.  إنىى  كىىان وقتاىىا يتصىىف بالفوضىىى87َ" ا أقَُضااِةَْ

ا على أمانة راعوو، وهي أرملة موآبية.  يلقي هذا ضوءا

ا قوياىا علىى  الولي  الفادت( –ب دور القري    في إسىرا.يل يلقىي ضىوءا

عدم أنانية بوعز فىي الىزواج مىن راعىوو ليقىدم وريثاىا  ىرعياا ألبنىاء 

ى بىوعز بحقىول ملكيتى  الخاصىة فىي أن يقىدم . موتىنُعمي ال لقد ضىحَّ

 88"ابناا" لنُعمي. بعمل  هذا، وجدَ بوعز مكاناا في سللة داود.

                                                           
 .1: 1يوحنا  1 84
 .3: 2يوحنا  1 85
 .14: 3يوحنا  1 86
 .1: 1راعوو  87
 .16،6: 1متى  88



91 
 

 همة عند تفسير سفر يونان:مالخلفية التاريخية    

 .كانت نينوف عاصمة آ ور، أخطر عدو إلسرا.يل 

 يونىىان فىىي نينىىوف، كىىان خللىى  نفىى  الوقىىت الىىذت كىىان يعىىظ  فىىي

أن عقاب ه على إسرا.يل سوف يأتي  نعاموس وهو ع يحذرا

 على أيدت اآل وريين.

رغبىىىة يونىىىان أن يعىىىظ ل  ىىىوريين عىىىدم ، المنظىىىور البشىىىرتمىىىن    

ه الىذت يحىب وجهىة نظىر ه،  منظىورمفهومة. يوضش سىفر يونىان 

. جمعاء البشرية  دون تحفظ 

 لسفر؟ سماذا نعرف عن اخليفية الثقمافية 

ا إلى العىادات  -تنظر الخلفية التاريخية     الثقافية للكتاب المقدس أي ا

فىىي أمثلىىة يسىىوع  جديىىدةا  ةا الثقافيىىة للعىىالم الكتىىابي. إننىىا نكتسىىب بصىىير

 عندما نقرأها في ضوء عادات القرن األول لفلسطين:

  كىان َمثَىىل السىامرت الصىىالش صىدمةا للمسىىتمع اليهىودت. ربمىىا لىىم

يُكىىن مسىىتمعو يسىىىوع مندهشىىين عنىىىد فشىىل القىىىادة الىىدينيين فىىىي 

، ربما قد توقعوا أن المنقذ أية حالمساعدة مسافر  مجرول. على 

ىىا"  ىىخص   ،يهىىودت عىىادت  ىىخص   ن أبىىدًلا مىىن  ،مىىا "مثلنىىا تماما

 ، سامرت حقير، كنمو ج للمحبة.لدوديشير يسوع إلى عدوهم ال

  فىىي َمثَىىل اًلبىىن ال ىىال، يجىىب أن نتىىذكر أن اآلبىىاء اليهىىود كىىانوا

ويسىمع  ُموقَّرين. في أف ل األحوال، ربما يقابل األب ابنى  بتىأن   

دًلا مىىن  لىىا، وفىىي أسىىوأ األحىىوال، ربمىىا يطىىرد ابنىى . بىى .اعتىىذاره

ألقى األب جانباا كرامت  ومنزلت  فىي فرحتى  بعىودة ابنى  ال ىال. 

ت الشىرقية فاللغاية، حتى أن بع  الثقا إن هذا التصرف مدهش  

تطلق على هذه القصة اسم "َمثَل األب المندفع". بنف  الطريقة، 

ًل ينتظرنا أبونا السماوت حتى نكتسىب الغفىران  بىدًلا مىن  لىا، 
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صىورة عىن محبىة أبينىا الخطىاة المتمىردين. هىذه هو يبحىث عىن 

 الفا.قة.

قىرن األول. ليجب أن تُقرأ رسا.ل بول  فىي ضىوء ظىروف ثقافىة ا   

اء بىول . كانىت 9: 6-21: 5كانت اآليىات فىي  أفسى   ( صىدمةا لقُىرَّ

وصية بول  أن تخ ع المرأة لزوجها وصيةا عاديةا، وكانت وصيت  

بنُكران الذات للمسىيش غريبىةا بالنسىبة أن يتبع األزواج المثال الخا  

للمستمعين الرومان. كان من المتوقع أن يطيع األوفال والىديهم، لكىن 

وًل واحىىىد فىىىي العىىىالم الرومىىىاني دعىىىا اآلبىىىاء "أًل يُثيىىىروا أو يغيظىىىوا 

 أوفالهم".

اُنَْ اَإَلْاإَ" حيوا مثلماعندما دعا بول  أهل فيلبي أن ي    يَ جَنََِنَصأ ًْ
اااَمَِواتَْ كىىىان يكتىىىب إلىىىى مدينىىىة  تتمتىىىع بامتيىىىازات  خاصىىىة  89"،ا سي

ا ألن المدينىىىة قىىىد تأسسىىىت  للمىىىواونين فىىىي المملكىىىة الرومانيىىىة. نظىىىرا

كمسىىتعمرة للجنىىود المتقاعىىدين، قىىدَّر مواونىىو فيلبىىي بصىىورة  عظيمىىة  

الحقيقيىة فىي السىماء، ليسىت  ن جنسيتهمألقد  كَّرهم بول  مواونتهم. 

. إن معرفة ا ىا  -لخلفيىة التاريخيىة في مدينة  أرضية  الثقافيىة تعطىي فهما

 أف ل عن أهل فيلبي.

 القرينة اأدبية

سىىوف  يعلىىن: "اليىىوم ا(. تخيَّىىل أن واعظاىى21-20: 21اقىىرأ  ق ىىاة    

يجب  عن الطريقة التي( 21. يخبرنا  ق اة مسيحية   مغازلة  عن أعظ 

قرية  مجاورة  وانتظر على زوجة. ا هب إلى بها المسيحي أن يحصل 

، مىىن القريىىة . عنىىدما تىىأتي إحىىدف الفتيىىات الصىىغيراتشىىجيراتال بىىين

" .مغازلىىة. هىىذا هىىو النمىىو ج الكتىىابي للاواحملهىىا إلىىى منزلىى اخطفهىىا

 تفسيره! ا فيتمنى أن تشُ أ
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مىىا الخطىىأ فىىي تفسىىير الىىواعظ؟ يقىىول سىىفر الق ىىاة أن بنىىي بنيىىامين    

هىذا  حصلوا على زوجات بهذه الطريقة. وهىو يقىول حتىى أنهىم فعلىوا

مىن عشىا.ر إسىرا.يل. علىى أيىة  واحدة   حافظوا علىلي –لسبب   ريف 

 ، إن الواعظ يتجاهل القرينة األدبية.حال

د هذه القصىة فىي نهايىة سىفر الق ىاة  السىفر الىذت يبىرز انحىدار تر     

إظهىار خطىة ه بىدًلا مىن   عب إسرا.يل من خطىة ه إلىى الفوضىى.

 يحدو عندما يتمرد  عب ه.ر هذه القصة ما ا ظه  للزواج، تُ 

 ( األدبىىي للمقطىىع.ألسىىلوبالقرينىىة األدبيىىة آليىىة  تنظىىر إلىىى النىىوع  ا   

تساعدنا القرينة على الفهم األف ل لرسىالة المقطىع. مصىطلش "نىوع" 

 م النوع ير د توقعاتنا للتفسير.فه  إن قطعة أدبية.  أسلوبيعني 

، ف نىا تتوقىع حىال   ر.اسىي لو أنا تقرأ مقاًلا في جريدة عن انتخاب     

أو أن تقرأ حقا.ق تفصيلية: كم عدد األ خا  الذين أدلوا بأصواتهم، 

إلى.. لىىو  أو هىامش النصىرة، كىم عىدد الىذين أدلىوا بأصىىواتهم لُمر ىش ،

أنا تقىرأ قصىيدة  ىعر عىن ر.ىي   عظىيم مىن التىاري.، لسىوف تتوقىع 

ا: كلمات ُمعب  رة تمدل إنجازات  العظيمة وأوصاف   يئاا ما مختلفاا تماما

 جميلة لعالم .

توقعاتا. إنا ًل تشكو لو أن القصيدة ًل تخبرك عن  يحدد النوعإن    

هىذا ًل يكىون هامش النصرة في حملة إعاة انتخاب إبراهىام لينكىولن  

 من القصيدة. اعا توقَّ مُ 

تخيَّل ًلعب  كي يشرحوا النوع. "التشبي  بلعبة  "يستخدم الدراسون    

أوروبي متحمساا لح ور أول مباراة كىرة قىدم أمريكيىة. فىي  مكرة قد

كرة القدم األمريكية، يستطيع اللعبون أن يدفعوا منافسيهم  فىي كىرة 

فىي كىرة القىدم األمريكيىة،  .فعل  لىا القدم العادية، إنهم ًل يستطيعون

يستطيع أت ًلعب أن يمسا بالكرة، لكن  ىخص  واحىد  فقى  يسىتطيع 

القدم العادية، يستطيع أت ًلعب أن يركىل الكىرة،  أن يركلها  في كرة
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إ ا لىىم نفهىىم القواعىىد، فىى ن  ها.كسىىفقىى  يمكنىى  أن يم لكىىن  ىىخص  واحىىد  

 90.كةا رب  اللعبة ستكون مُ 

د" مختلفىة لكىل نىوع مىن األدب. يتبع الُكتَّاب "قواعبنف  الطريقة،    

جىىداا فىىي تفسىىير الكتىىاب المقىىدس. هىىذا لىىي   مهىىمإن فهىىم نىىوع األدب 

قيقىىة الكتىىاب المقىىدس، لكنىى  تشىىكيا  فىىي تفسىىير الكتىىاب تشىىكيكاا فىىي ح

عىن رسىالة  مختلفىة   سفر الحكمة  الجامعىة( بطريقىة  يخاوبنا  المقدس.

  روميىىة(. يسىىاعدنا فهىىم اًلختلفىىات علىىى تفسىىير كىىل سىىفر كمىىا قصىىدَ 

لر.يسىية لىبدب فىي الكاتب. هنا توجد مقدمىة مختصىرة عىن األنىواع ا

 الكتاب المقدس.

 العرض 

   . هىو  العرض هو تعلىيم بطريقىة  منتظمىة 

يتحرك بطريقة  منطقية  من النقطة  أ( إلىى 

النقطة  ب(. ينتشر هىذا النىوع فىي رسىا.ل 

حيىث العهد الجديد، خاصةا رسا.ل بىول ، 

.لحقيقة بطريقة  ايقدم  س  ماهر   واضحة  لُمدر  

ت ربى  مثىل: لىذلا، و، أو، لكىن. إنى  يحتىوت أدوايستخدم العرض    

 .الحقيقة بطريقة  منطقية  العرض  قدمغالباا على أسئلة وأجوبة. ي

ىم     ىا عىن وبيعىة المسىيش. يُعل   في رسالة كولوسي، يقىدم بىول  عرضا

بىىول  هىىىذا ى مىىىن كىىل فلسىىفة البشىىىر. يتَّبىىع سىىمَ بىىول  أن المسىىيش أ

 النمو ج المنطقي:

 (.14-1: 1هدف الرسالة  كولوسي  التحيةتت من   .أ

ي   أَ " - م  ُروح  َمة  َوفَه  ك  ، ف ي ُكل   ح  يئَت    فَة  َمش  ن  َمع ر  ئُوا م  تَل   ".ن  تَم 
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 (.23-15: 1المسيش  كولوسي  يادةيعطي بول  دليلا على س  .ب

 هو بكر كل خليقة. -

 في  ُخلق الكل. -

 الكنيسة.هو رأس  -

 المصالحة بواسطت . تمت -

 

اءه  .ج ر بىىول  قُىىرَّ ىىَن بىىول  علىىى رسىىالة بيُىىذك   غىىرض الكتابىىة. أِتُم 

د ليح رها إلى األمم  كولوسي   (.5: 2-24: 1المسيش الُممجَّ

 

: 2 لوسىيالمسىيش  كو يادةذر بول  من التعاليم التىي تنكىر سىيح .د

6-23.) 

 التصوف. -

 الزهد. -

 

حيىا ن، هذه هي الطريقة التي يجب أن المسيش سيادةلذلا، بسبب  .ه

 (.4-3بها  كولوسي 

 الخ وع للمسيش سوف ي ثر على سلوكنا األخلقي. -

  11-1: 3سوف ًل ننغم  بعد في الر يلة  كولوسي.) 

  17-12: 3سوف نعيش في سلم  و كر   كولوسي.) 

الخ وع للمسيش سوف ي ثر على علقتنىا بىاآلخرين  كولوسىي  -

3 :18-4 :6.) 

 

اء باهتمام بىول  الشخصىي بمى مني ر تُذك    .و التحيات الختامية القُرَّ

 (.18-7: 4كولوسي  كولوسي 

ىىم عىىن     رسىىالة بىىول  هىىي عىىرض لعقيىىدة ربوبيىىة المسىىيش. إنهىىا تُعل  

 وتأثير هذه الحقيقة على حياتنا كم منين. ،وبيعة المسيش
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 رسمالةال 

ينتمىىىىىىي أسىىىىىىلوب الخطىىىىىىاب، أو    

الرسىىىىىالة، إلىىىىىى العىىىىىرض. معظىىىىىم 

كتابىىىىىات بىىىىىول  هىىىىىي فىىىىىي  ىىىىىكل 

مىن األسىىئلة  دخطابىات. توجىد العديىى

يمكن أن نسىألها عنىدما نقىرأ رسىالة 

 :كتابية

 َمن هو متلقي الرسالة؟ 

رسالة، كلما  قبلكلما نعرف أكثر عن الكنيسة أو الشخص الذت است   

مىىن نىىدما نىىدرس رسىىالة بولسىىية، سىىنفهم الرسىىالة بصىىورة  أف ىىل. ع

لدراسىىتنا عىىن وريىىق قىىراءة مراجىىع فىىي سىىفر  االمفيىىد أن ن ىىع تمهيىىدا 

أعمال الرسل تشير إلى الكنيسة المتلقيىة للرسىالة. سىيعطينا هىذا غالباىا 

ا أف ل للرسالة، على سبيل المثال:  فهما

- . إن هىذا يلقىي ال ىوء علىى  91ُولدت كنيسة فيلبىي فىي اضىطهاد 

تعليمىىات بىىول  التىىي تشىىجعهم أن يفرحىىوا حتىىى فىىي الظىىروف 

 الصعبة.
 

رسىىىالة أفسىىى   مثىىىل بىىىاقي الرسىىىا.ل البولسىىىية( مكتوبىىىة إلىىىى  -

َ"أفسى   وم منيمتلئ م منين. عندما يصلي بول  أن  يْ َاأَُ اف ْ

َهللاَْ ِْ مىلء  مىن مزيىدهىو يصىلي أن يسىتقبل أوًلد ه ال92َ"،ْمافأ

َقُدياَماََُ"ه. هو يصىلي أن يكىون الم منىون  مف قْد ْ ْسايَنََوبْاالََ َااأ

 93" لْإَا أَمَصبيةَْ
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 بالمتلقي؟ ما علقت  َمن الكاتب؟ 

عندما تتلقى خطاباىا بالبريىد، تريىد أن تعىرف: "َمىن كتبى ؟" كلمىا       

ث ىل، عنىدما  عن الكاتب، يكون الخطاب أكثىر تشىويقاا. كثرتعرف أ بالم 

 نعرف أكثر عن كاتب الرسالة الكتابية، نفهم رسالت  بصورة  أف ل.

فىىي رسىىا.ل ، ركَّىىز الرسىىول يوحنىىا بشىىدة علىىى المحبىىة. لقىىد ُعىىرف    

يوحنا "بابن الرعد"، الذت أراد أن يدعو النار من السماء لتنزل علىى 

ا جديداا عن التحو ل الىذت ه ًلء َمن رف وا يسوع. إن هذا يعطي فهما

 بت  القيامة ويوم الخمسين.سبَّ 

ىىد لهىىم كتىب بطىىرس رسىىا.ل  كىي يشىىجع المىى منين المتىألمين.     هىىو أكَّ

إن  94أنهىم يمكىىنهم أن يتَّسىُموا بالجسىىارة فىىي مواجهىة هجمىىات إبلىىي .

تذكنر خوف بطرس في محاكمة يسوع يلقي ال وء علىى التحىول فىي 

 حياة هذا التلميذ.

إن معرفة العلقة ما بين الكاتب والمتلقي تفيدنا في قىراءة الرسىالة.    

فعلقىة بىىول  الحىىارة مىع الكنيسىىة فىىي فيلبىىي تُىرف مىىن خىىلل رسىىالت  

الُمفعمىىىة بىىىالفرل. علىىىى الجانىىىب اآلخىىىر، قىىىاد الصىىىراع بىىىين بىىىول  

واألع ىىاء المتمىىردين فىىي كورنثىىوس إلىىى التوبيخىىات الشىىديدة فىىي 

 لى والثانية.رسالتي كورنثوس األو

  لرسالة؟با تي أوحتالظروف الهي ما 

لقىىد  التىىي أوحىىت بالعديىىد مىىن رسىىا.ل بىىول . إننىىا نعىىرف الظىىروف   

كورنثىىىىوس األولىىىىى والثانيىىىىة رداا علىىىىى المشىىىىكلت  اُكتبىىىىت رسىىىىالت

ة بىوالخلفات في كورنثوس. لقىد ُكتبىت رسىالة فليمىون كمنا ىدة بالنيا

 عن العبد الهارب أنسيم .
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م الظروف المحيطىة بالرسىالة. توضش الرسالة إلى غلوية قيمة فه     

غلوية، من المحتمل أن تسأل: "مىا الخطىأ رسالة في  قليلة   أمام آيات  

: كنيسىىة فىىي َجَنأ َْقلُاااَ َ"َغلويىىة؟" يبىىدأ بىىول  قىىا.لا ااُأَنَنيُكاامأ يْن ْااإَنَجَ َيي

َبْنْ أَمااةَْ ََعااْنَا يااْذيََرَعااُِ مأ ااْ   ِ  ًَ 95َ"ا أَمْساايحَْيْ َااأَيْنأْيياافَآَخااَ  َ َكااذَاَ

ا أن هىى ًلء المىى منين الُجىىدد يتخلنىىون عىىن إنجيىىل  حىىاًلا  يصىىبش واضىىحا

" ألجىىىىل رسىىىىالة "التبريىىىىر التبريىىىىر بالنعمىىىىة مىىىىن خىىىىلل اإليمىىىىان"

باألعمال". كلمىات بىول  المليئىة باًلنفعىال هىي بىدافع محبتى  لهى ًلء 

هىي الرسىالة التىي التىزَم  الم منين الُجدد. رسالة التبرير باإليمان فقى 

م أن الغلويين قد تخلنوا عن الحق ألجىل  بها بول  في حيات . لقد ُصد 

.  إنجيل  مزيف 

  السرد القصص 
السرد هو قصة. جزء كبير من الكتىاب المقىدس    

تكىىىىوين، المكتىىىىوب بأسىىىىلوب السىىىىرد القصصىىىىي: 

 ج، وأجىىىزاء مىىىن سىىىفر العىىىدد، واألسىىىفارخىىىروالو

للعهىىىىد القىىىىديم، واألناجيىىىىل، وأعمىىىىال  التاريخيىىىىة

الرسىىل. توجىىد أسىىئلة يمكىىن أن نسىىألها عنىىدما نقىىرأ 

 قصة:

 ما هي الحبكة؟ 

ت  المنطقيىة. عنىد يجب أن رسا.ل بول ،  قراءةعند     نبحث عن ُحجَّ

علىىى سىىبيل المثىىال،  نبحىىث عىىن  ىىكل الحبكىىة.يجىىب أن قصىىة،  اءةقىىر

حينئىذ  هىو ينظىر إلىى رحلىة يتتبَّع إنجيل لوقا خدمة يسوع في الجليىل  

ركىىز علىىى تعليمىى  عىىن التلمىىذة  يختىىتم لوقىىا ييسىىوع إلىىى أور ىىليم، و

ا على موت وقيامة يسوع في أور ليم. زا في سفر أعمال الرسل،  ُمرك  

يبىىرز لوقىىا الخدمىىة الناميىىة للكنيسىىة. مىىرةا أخىىرف، هىىو يتتبَّىىع "حبكىىة" 
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كىل  إلىىيُوَعظ باإلنجيل في أور ليم  حينئىذ  يُ َخىذ اإلنجيىل  جغرافية.

اليهوديىىة والسىىامرة  فىىي النهايىىة، يىىذهب اإلنجيىىل إلىىى أقصىىى األرض 

 من خلل خدمة بول  في روما.

 َمن هم الشخصيات؟ 

ت الموجىىودة فىىي قصىىص الكتىىاب الشخصىىياخىىلل مىىن إننىىا نىىرف    

نسىأل أسىئلة إننىا  المقدس نقاو قىوة لنطورهىا ونقىاو ضىعف لنتجنبهىا.

ا؟" و"ما الذت أحدَو الفرل بين  مثل: "ما الذت جعل نحميا قا.داا م ثرا

فشىىىل  ىىىاول ونجىىىال داود؟" ونقىىىارن العظىىىات التبشىىىيرية لبطىىىرس 

 عن الناس. صورةا  كتسبوبول . في السرد القصصي، ن

 هل األسلوب القصصي معيارت أم وصفي؟ 

في قراءة القصص، يجب أن نسأل إ ا ما تكون األفعال معياريىة أم    

ىىا لمىىا  وصىىفية. أسىىلوب السىىرد القصىىص هىىو "معيىىارت"، يقىىدم نمو جا

على النقي ، يصف أسىلوب السىرد القصصىي  يتوقع  ه من الناس.

ا للت  باع.  "الوصفي" مجرد موقف  إن  ًل يقدم نمو جا

تحىدَّثُت عنى  فىي بدايىة هىذا الجىزء،  لقد فشل الواعظ الخيالي، الىذت   

أن يسىىأل: "هىىل يىىأمر الق ىىاة بهىىذا العمىىل أم أنهىىم يصىىفون ؟" يصىىف 

ا للسلوك21 ق اة   . للت  باع( ( أفعال إسرا.يل  إن  لي  أمرا

: "هل هىذا نمىو ج لكىي نتَّبعى ؟" أم عند قراءة قصة، يجب أن نسأل   

الجىىواب "هىىل هىىو مجىىرد وصىىف؟" فىىي الكثيىىر مىىن األحىىوال يكىىون 

( يوصىىينا أن نخطىىف زوجىىة!  21سىىهلا  وًل واحىىد يعتقىىد أن  ق ىىاة 

ا، خاصةا سفر أعمىال  على العموم، كثير من الحاًلت هي أقل وضوحا

 شىىىهدالرسىىىل الىىىذت يكىىىون صىىىعباا. هىىىل يجىىىب علىىىى كىىىل كنيسىىىة أن ت

المعجزات التي ميَّزت الكنيسة األولى؟ هل سوف يتكلم كل المى منين 

؟ هىل سىوف يُ  الىرول القىدس أت  ميىتالممتلئين بالرول القىدس بألسىنة 

  خص يكذب على راعي الكنيسة؟



100 
 

ًل كنا كيف نقرر إ ا ما كان المقطع الكتابي معيارت أم وصفي؟ إ ا    

ئ قراءة القصىص سوف نخطفعلى هذا الس ال،  نجيب بشكل  صحيش  

صىحيحة   ًل نجيىب بصىورة  كنىا مثل الق اة وسفر أعمىال الرسىل. إ ا 

بشىكل  على هذا الس ال، فستصبش قراءتنىا للقصىص غيىر موضىوعية  

تذكَّر  كبير  إننا سوف نقتطف ونختار بناءا على اختلفاتنا الشخصية.

 يمهىىذا المبىىدأ: إ ا كىىان المقطىىع الكتىىابي معيارياىىا، فىىيمكن أن نتوقىىع تعلىى

 أو نما ج متكررة في مقاوع  أخرف. واضش

علىىىى سىىىبيل المثىىىال، يوضىىىش سىىىفر أعمىىىال الرسىىىل أن المسىىىيحيين    

: 28األوا.ل كانوا متحمسين للكرازة. هذا هىو معيىار  يوصىينا  متىى 

( أن نصنع تلميذ. يوضش سفر األعمال حركة الرول القدس 19-20

في الكنيسة. إننا نعلم أن هذا جزء عادت من حياة الكنيسة  ألن يسوع 

لىىو أننىىا نفشىىل فىىي  96دس سىىيقوت خدمىة تابعيىى .قىد وعىىدَ أن الىىرول القىى

إظهار قىوة الىرول القىدس فىي خىدمتنا، فىنحن ًل نعىيش وبقاىا للنمىو ج 

 الموجود في سفر األعمال. هذه األمثلة هي معيارية للكنيسة.

ا سفر أعمال الرسل     ن  كان لدف المسىيحيين كىل  ىيء  إيخبرنا أي ا

هىىىىذه الخاصىىىىة. هىىىىل  هممنىىىىازلمشىىىىتركاا، كمىىىىا إنهىىىىم عبىىىىدوا ه فىىىىي 

ى بها في الكتاب المقدس؟ ًل. كانىت هىذه الممارسىة الممارسات ُموصَ 

اااُ ُس:َ َاااِ"تطوعيىىىة، ليسىىىت مطلوبىىىة:  نَِنْيياااِ،َْ َماااِألَاََمااا َََلَقَاااَِ َبُطأ َْ

َثََماْنَا أَصقأاْف َ ا َْلَ َْمانأ وحَْا أقُاُدْسََوجَخأ ْذَبََعلَأَا  ق يأَطُِ َقَلأبََكَْ  َكأ ا (ي

ًُلأَطِنَْك نَ َيأَ ََو َُ َلْإَ َ َُكنأ َِبْيَ ،َنَ َمأ 97َ"َاَبَِقََ َِ َ َبأقَأَ ََك ََو َمي

حنانيا، الذت لم يكن مطلوباا من  أن  يخص كان المال تبعاا لبطرس،   

يعطي  للكنيسة. على وج  الشىب ، ًل يوصىينا الكتىاب المقىدس أن نعبىد 

ه في منازل  خاصة. لقد أدف اضطهاد الكنيسة إلى حياتهم المشتركة 

والعبادة المنزلية. بنف  الطريقة، يجد المسيحيون في بعى  األجىزاء 
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كثر أماناا مىن التجمىع فىي مبنىى عىام. المنزل أفي عبادة المن العالم أن 

لهىىذا  إن هىىذا يعتمىىد علىىى الظىىروف الشخصىىية، ولىىي  وصىىية عامىىة.

السبب يمكننا أن نستنتج أن العبادة في منىازل  خاصىة واًل ىتراك فىي 

ا. يصىف سىفر األعمىال زمناىا  ملكية األ ياء كان وصفاا، ولىي  معيىارا

ا في الكنيسة  إن  ًل يوصي بهذه الممارسات   لكل األزمنة.خاصا

 هل تكون موهبة األلسنة معيارية أم وصفية في سفر األعمال؟ ؟

يصىىف سىىفر أعمىىال الرسىىل موهبىىة األلسىىنة فىىي يىىوم الخمسىىين. وًل    

مكىان فىىي الكتىىاب المقىدس يأمرنىىا أن نىىتكلم بألسىنة. يصىىف األصىىحال 

الثاني مىن سىفر األعمىال معجىزةا، التىي بواسىطتها أكَّىد الىرول القىدس 

 عامة رسالة الكنيسة المسيحية الحديثة الوًلدة. بصفة  

 ما المبادئ التي نتعلمها في القصة؟ 

يىت قصىص الكتىاب المقىدس     إنهىا  98 "إْلنأاذَاْ نَِ"وبقاا لبول ، أُعط 

ومىا يرضىي  أو يغ ىب .  توضش كيىف يعمىل ه فىي التىاري. البشىرت

 اء أن نستخرج مبادئ من القصة.رَّ يجب علينا كقُ 

ا ما تقول القصة: "تذمر بنو إسرا.يل على ه وعوقبىوا. يجىب     نادرا

بىىدًلا مىىن  لىىا، عل منىىا مىىن كلمىىة ه أن  99عليىىا أًل تتىىذمر علىىى ه."

إسرا.يل تىذمر علىى ه  إننىا نىرف نتىا.ج خطيىتهم، متىوقعين أن نىرف 

المبدأ التعليمىي. بىدًلا مىن أوامىر أو وصىايا مبا ىرة، تعطىي القصىص 

إيجابية ًلت  باعها، وأمثلة سلبية لتجننبها. نرف فىي سىفر يشىوع أن أمثلة 

فىي سىفر الق ىاة أن عىدم الطاعىة  تأتي بالنصرة  كمىا نىرفواعة ه 

 يأتي بالفوضى.
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إن   الَمثَل هو قصة تُعل  م درساا روحياا أو أخلقياا.   

ىم  إحدفكان  الوسا.ل المف لة لدف يسىوع لكىي يُعل  

من خلل األمثال، علَّم يسوع عىن الصىلة  100بها.

 الفريسىىي والعشىىار فىىي الهيكىىل(، ومحبىىة جيراننىىا 

 السىىامرت الصىىالش(، ووبيعىىة ملكىىوت ه  أمثلىىة 

 (، ورحمة ه للخطاة  اًلبن ال ال(.13متى 

 لقد منحت األمثلة يسىوع الفرصىة أن يىوب. مسىتمعي  دون مواجهىة     

مستمعي يسوع لكلمات  حتىى وبيعة القصة قد فتحت آ ان إن . مبا رة

: "هىو يىتكلم عنىي!" عمىل ناثىان النبىي نفى  كلم أنهم ُصدموا فجأةا ب

لىىم يت ىىش  101فقيىىر. عىىن نعجىىة رجىىل   ل  ثَىىعنىىدما أخبىىر داود بمَ  يءالشىى

ُجُف "المثل حتى قال ناثان:  حينئذ  أدرك داود أن القصة  "نَنأأَلَُ َاَا  ي

 كانت عن .

 َمثَل  ما، نسأل:ل الر.يسي موضوعاللكي نجد    

  َوحى بالَمثَل؟أت س ال أو موقف قد أ 

ى    ربمىا لعىن السى ال الىذت كىان يطرحى  يسىوع، ب تفسىيرنا إ ا لم يُج 

 نكون قد فقدنا موضوع الَمثَل.

ا عىىن َمثَىىل  اسىىبيل المثىىال، أعطىىى أوغسىىطينوس تفسىىيرا  ىعلىى     ىىهيرا

السامرت الصالش. وبقاا لتفسير أوغسطينوس، يسوع  السامرت( أنقىذ 

 (فنىدلآدم  اإلنسان( من الشيطان  اللصو ( وأخىذه إلىى الكنيسىة  ال

 وعىىدال  ( دينىىارينفنىىدلألجىىل األمىىان. دفىىع يسىىوع لبىىول   صىىاحب ال

، حىالأيىة علىى  (.الجىرولالخطية   لرب لهذه الحياة والحياة القادمة( 
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ى بَمثَىىل يسىىوع: وَحىىإن تفسىىير أوغسىىطينوس يتجاهىىل السىى ال الىىذت أَ 

َُ َاَقَْ  بْاإ " فىي وريقىي  محتىاج   ل يسىوع يجيىب: " ىخص  ثَىمَ َ"َمنأ

 102وموضع مسئوليتي." –هو قريبي 

َوَ اااَِ ََجْمياااُ َ"لقىىىد ردَّ َمثَىىىل اًلبىىىن ال ىىىال علىىىى موقىىىف  معىىىين.    

نُاَ َ َ َا أفَ  ْ ْسايقاَ ََوا أَك َبَاةَُا أ َ(يِْ  َنََوا أُخَطِْةَ َدأ َم ُاَُّ َلَ َاذَمي ْمنأََُْ يَسأ

أُ ُفََم َُهمأ »َقَِئْْليَن: َو َأ َبْهذَاَا أَمثَفَْ«َ ذَاَ َقأبَُفَُخَطِةَ   103":لََكليَمُهمأ

دَّ الخروف! -  راع  أضاَع خروفاا. انظر إلى فرح  عندما استُر 

دَّ الدرهم! امرأة   - ا. انظر إلى فرحها عندما استُر   أضاعت درهما

دَّ اًلبن! ضلَّ  أب   -  ابن . انظر إلى فرح  عندما استُر 

ش يسوع: "ًل يجب أن تُصدَم إني آكل مع الخطاة. انظىر     إلىى لذا يُلم  

 فرل السماء عندما خاوئ واحد يتوب!"

 ما الموضوع  الموضوعات( الر.يسية للَمثَل؟ 

هىىذا بالسىى ال األول. يقتىىرل أغلىىب معلمىىي اليىىوم أن الَمثَىىل  يتعلىىق   

ن موضىىىوعاا ر.يسىىىياا واحىىىداا لكىىىل  خصىىىية فىىىي القصىىىة. إن  سيت ىىىمَّ

الىىدرس الر.يسىىي للَمثَىىل سىىيرتب  مبا ىىرةا بالسىى ال أو الموقىىف الىىذت 

نة في أَ  وحى بالَمثَل. ربما تأتي دروس أخرف من الشخصيات الُمت مَّ

 القصة.

أن  تحدد قصة اًلبن ال ال ملمىش ثلثىة أ ىخا . لقىد رأينىا فعىلا    

فرل السماء بخىاوئ  واحىد  يتىوب. إن هىذا  الدرس الر.يسي للقصة هو

من  أن نتعلم نا ا يمكنيجيب على الموقف الذت أوحى بقصة يسوع. ما

 الشخصيات الثلو؟
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َا د سَا (خ ية

إلىىى ه سىىيجدون الخطىىاة الىىذين يتوبىىون راجعىىين َاالبنَا ضِ 

 غفراناا ُمعَدًّا.

أكثىىر مىىن مجىىرد رغبىىة ليغفىىر، إن أبانىىا السىىماوت َاألبَا ُمْصأ

 يفرل بالغفران.

مىىن الممكىىن أن نطيىىع القىىوانين دون امىىتلك قلىىب َاألخَاأل ب 

 اًلبن الحقيقي.

 ما التفاصيل الثقافية الهامة للَمثَل؟ 

رف عليى  اهىو متعىمىا في أغلب األوقات  هبت أمثلة يسوع عكى     

ابناىا  ت ىنحا جعلهىم مصىدومين: أب  يىرك  لكىي ي. هىذا مىفي ثقافت 

، لكنى  تهىزم قىاض  غيىر عىادل     امىرأة  بىل قىوة  متمرداا  سىامرت  بطىل  

ىىا أف ىىل، نىىرف  وىىارمىىا نفهىىم اإللقىىوت. ك الثقىىافي المحىىي  بالَمثَىىل فهما

 الرسالة بوضول.

كما ًلحظنا سىابقاا فىي هىذا الىدرس أن آبىاء اليهىود لىم يرك ىوا  إن    

هىىىذا يُنب  ىىىر علىىىى محبىىىة األب فىىىي َمثَىىىل يسىىىوع. لىىىم يُعتبَىىىر "السىىىامرت 

الصالش" أبداا أن  صالش من ق بَل المستمع اليهىودت  إن هىذا يُنب  ىر علىى 

  إلىى األرملىة فقى ما تعني  المحبة الحقيقية لقريبا. قاض  ظالم اسىتمعَ 

ا إللحاحها  إن هذا يتنافى مع أبينا السماوت الذت يبتهج ن يعمىل أ نظرا

 104بالنيابة عن أوًلده.

 شِعرال 
أيىىىىوب، ومزاميىىىىر، وأمثىىىىال، وجامعىىىىة، ونشىىىىيد    

األنشىىاد، ومراثىىي إرميىىا، وبعىى  األسىىفار النبويىىة 

ا.  تت من  عرا
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ىىة المنطقيىىة. إننىىا نسىىتمع فىىي     ًل يعتمىىد الشىىعر علىىى الحبكىىة أو الُحجَّ

الشىىعر إلىىى قلىىب الشىىاعر ونكىىون حساسىىين إلىىى العواوىىف التىىي عبَّىىر 

علىىى خىىلف الشىىعر اإلنجليىىزت، ًل يُبنىىى  عنهىىا الشىىاعر فىىي القصىىيدة.

ىىإن الشىىعر العبىىرت علىىى القافيىىة.  م خصىىا.ص الشىىعر العبىىرت ربمىىا فه 

 مال  تذوقاا أف ل.يساعدك على تذول ج

 :خ ِئصَا (  َا  ب ي 

َ
 :التوازت 

ستخدم ، ييُبنى الشعر العبرت في الغالب على التوازت. في التوازت   

كلمات مختلفة للتعبير عن نف  الفكرة. يقول الشاعر العبرت   طران

. توجىىد ثلثىىة أنىىواع مىىن   ىىيئاا مىىا، ثىىم يكىىرره بكلمىىات  مختلفىىة   قلىىيلا

 التوازت:

  يعزز الشطر الثاني الشطر األول. المترادف:التوازت 

لأنْإ طَُأ(  ََع  ْ  ُ قََكَ َََِ بق

نْإ َََ  105ًُبُلََكََعل ْمأ

يَِةيَب(  َْ َ بْيْفَا أبْ  ْ ًَ  ،لْإَ

َت َََََ َالَََماأ َْ ْلْك  106َولْإََطْ  ْقََمسأ

 : الشطر الثىاني.  معيتناق  الشطر األول  التوازت المتناق

 يُستخدم هذا الشكل في األمثال ليناق  ورل الحكمة والجهل.

َنَبََُِّ،أ(   ااَلبأُنَا أَصْكيُمَ َُس ق

 ََ َْ ُ َنُم ْ زأ ُْ  107َواالبأُنَا أَيِْ ُفَ
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د ْ ْقَْ لأبََ َ ْة،َب( ُ َا   ْ  أْل أ

َ اْ َ َنأَخُ  ََ    ْأ ُمَاألَ ًأ  108َوا

 

 ي ىىيف الشىىطر الثىىاني إلىىى فكىىر الشىىطر  :تركيبىىيالتىىوازت ال

 األول.

ََ اْعإَيأ(  بق  ا  ي

ِي ََ  َْإأ لاَلََ ُ أْاُزنْإَ
109 

َقَلأبََك،َب( فَظأ ْأ َا َجََصفقظف َقَُ ف ْ  لَاأ

َْمنأَََُمَخِْ َجَا أَصيَِْة َ      110ألَ ي

تفسير التوازت، اسأل مىا ا ي ىيف الشىطر الثىاني إلىى الشىطر  عند   

األول.هىىل يعىىززه ويقويىى ؟ هىىل ي ىىيف معلومىىة جديىىدة إليىى ؟ أم هىىل 

 يتناق  مع ؟

 المجاز: 

كىون ي، ف نى  المجىاز أسىلوب بينما تحتوت كل األسفار الكتابية علىى   

عر.  اهما م الموجىود فىي الشىعر العبىرت  مجىازت من اليخاصةا في الش 

 اآلتي:

 مىىىا. ة  تقىىىارن  ىىىيئي ن متشىىىابهي ن بطريقىىى :اًلسىىىتعارة "َ بق ا ااا ي

 111 "َ اْعإَي

 :ىىتُسىىتخدم مبالغىىة مُ  المبالغىىة دة للتركيىىز علىىى نقطىىة  مىىا. تعمَّ

ًَْ  ْ يَبُْدُماْعإ " َ َ َيألَةف ُمَلْإَُ ف ْ ْ  112"نَُعا 
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 :يعطي خصا.ص بشىرية إلىى  ىيء غيىر بشىرت.  التشخيص

اااااَااْ  َْجُ أْطاااااإَاََ" َماااااةَُجُنَاااااِْريَلْاااااإَا أَخاااااِْ جْ َلْاااااإَا (ي  أْصكأ
جََهِ   113"َصاأ

 :ا خصىا.ص بشىرية. ه  التجسيم َعيأنَاََُِّ"يصف ه مسىتخدما

فَِنََُُجَمأ َْصُنَبَنْإَآَرَم  ََُ اْ  َنَجأ  114"جَنأ

عند تفسير صيغة مجازية، اسأل ما الذت ي يف  المجاز إلى معنىى    

" هي أالنثر. على  ا مىن "الىرب  قىوفسبيل المثال، "الرب راعيَّ كثيىرا

يهتم بي." إنها تتحىدو عىن عنايتى ، لكنهىا كىذلا تتحىدو عىن محبتى ، 

 عدا.نا، وتأديب  عندما نحيد عن .من أ وقيادت ، وحمايت 

 أدب احلكعة 
تمثل أسفار أيوب، وأمثال، وجامعة، وأجزاء مىن    

النىىوع المعىىروف بىىأدب  يعقىىوبرسىىالة المزاميىىر، و

ى  قار.اىا حكىيم   م مىدرس  الحكمة. في هذا األسلوب، يُعل  

يمكىىن أن يتخىىذ التعلىىيم  أصىىغر كيىىف تعمىىل الحيىىاة.

 كل أقوال قصىيرة كمىا فىي سىفر األمثىال، أو  ىكل 

 حوارات وويلة كما في سفر أيوب.

للوهلىىة األولىىى يكىىون الَمثَىىل سىىهلا فىىي تفسىىيره  إنىى  يعلىىن رسىىالت     

اااْ َ"ر  ووضىىىول : باختصىىىا َا أَخمأ َُم أاااْازي َُمْصاااأق َا أفَاااَ حَْيْنأَساااِ ي ُمْصاااأق

ْنَالََ َسأ َغأنْإ   115"َوا دق أ

الَمثَىل  تحد  خىا . يقىرن   عنا أمامعلى أية حال، إن هذا األسلوب ي   

. كقاعىدة  عامة   بملحظة   عىن الحيىاة، لكنى  ًل يطبقهىا علىى كىل موقىف 

 أكثر من العمل سينحنون أمام الفقر.  عامة، ه ًلء الذين يحبون الفرل
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هىىذه القاعىىدة العامىىة حقيقيىىة، لكىىن يوجىىد الكثيىىر مىىن اًلسىىتثناءات. لقىىد 

. هىم ق ىوا أيىامهم يشىربون  ورو بعى  األثريىاء ثىروتهم دون عمىل 

يعمىىل أنىىاس آخىىرون باجتهىىاد   .الخمىىر ويلعبىىون القمىىار، لكىىنهم أغنيىىاء  

ا، ولي  قاعدة عامة.فقراء. إن الَمثَل يُعل  م مبدأ ع نويبقو  اما

يُرف مثل هذا التناق  في سفر أيىوب. األصىدقاء صىادقون  كمبىدأ    

 يىأتي عصىيان  بىالُحكم والق ىاء.تي واعىة ه بالبركىات كمىا عام، تىأ

ر أيوب استثناءا لهىذه القاعىدة العامىة. يعىاني أيىوب أعلى  ية حال، يُظه 

 ألن  بار.

 تفسير سفر حكمة:يجب أن نسأل هذه األسئلة عند    

  ُم  الكتاب المقدس؟عل   ما المبدأ العام الذت ي 

المقتىب  عاليى ، المبىدأ هىو قيمىة العمىل الجىاد  (17: 21 أمثال  في   

 .واحدة   واًلن باو. تلخص معظم األمثال مبدأ يمكن تطويره في فقرة  

 استثناءات هذا المبدأ؟ هي ما 

( يمكىىىن أن نىىىرف اسىىىتثناءات فىىىي الحيىىىاة 7: 21فىىىي حالىىىة  أمثىىىال    

اليومية. إن هذا ًل ينكر المبدأ  هىو يوضىش أن الشىخص الحكىيم يجىب 

 أن يكون حساساا لكل  من المبدأ واًلستثناءات.

 ما الشخصيات الكتابية التي تمثل هذا المبدأ؟ 

ثل مبدأ الَمثَل. عند تفسير َمثَل، من المفيد أن نجد  خصية كتابية تم   

َلَيَااأأجْإَا أَهااَااُ ،ََوَمااَ َ"األمثىىال: سىىفر قىىول ي، فمىىثلا  ُِ جَااأأجْإَا أْكبأْ  َااِ

َمةي  كأ ْْ متواضىع إن كبرياء  اول واعتراف داود ال116َ"ا أُم ََااْضْ يَنَ

 بخطيت  يوضحان كيف يبدو هذا الَمثَل "في الحياة الحقيقية".
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 اأدب النبوي 
أحىىىد أصىىىعب أنىىىواع األدب فىىىي التفسىىىير هىىىو األدب    

لكي تفسر األدب النبوت بفاعلية، اسأل األسئلة  النبوت.

 التالية:

 ما ا قال النبي إلى عالم ؟ 

على عكى  الىرأت المىألوف، األدب النبىوت لىي  فقى  عىن تنبى ات    

المستقبل. لقد تحدو النبي أوًلا إلى عالم  الخا . على سبيل المثال، 

إلىىىى  ىىىعب  كىىىان يتمتىىىع  .كتىىىَب عىىىاموس إلىىىى أمىىىة إسىىىرا.يل المرتىىىدة

بالرخاء، حيث اعتقىدوا أنهىم اسىتطاعوا أن يتجىاهلوا نىاموس ه دون 

رسالة دينونىة. ًل بىد إلسىرا.يل أن تُعاقَىب ألنهىا  عاموس أعلنَ  ،باقع

 117تخلَّت عن العدل والبر.

 ما ا كان رد الشعب على رسالت ؟ 

تمثَّل رد إسرا.يل علىى رسىالة عىاموس مىن خىلل أمصىيا، الكىاهن    

  لىااألعلى. هو أمَر عاموس أن يعود إلى يهىو ا وأًل يعىظ أكثىر مىن 

 118في المملكة الشمالية.

  رسالة النبي يخاوب عالمنا اليوم؟أت مبدأ من 

، ف ن ه اقديما ر مقايي  ه لشعب  في إسرا.يل حيث كان العدل والب   

يطلب العدل والبر من  عب  اليوم. ًل يمكن أن نعبد في بيىت ه بينمىا 

تصىنع هىذه األسىئلة نقطىة التحىول  119نتجاهل دعوت  ألجل حياة البر.

النظر إلى عالم النبي، ن من أن  خللمن  من عالم النبي إلى عالمنا.

 تفسيرنا ليومنا هذا متجذر في الرسالة األصلية.
                                                           

 .7: 5عاموس  117
 .13-10: 7عاموس  118
 .24-22: 5عاموس  119
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 القرينة الكتمابية
. في هىذه  السيال( اعتبار  آخر للتفسير الكتابي هو القرينة المحيطة   

الخطوة، نسأل: "كيف تتوافق هذه اآلية، أو الفقىرة، أو األصىحال، أو 

 السفر مع باقي الكتاب المقدس؟"

تحتوت على جملة  ممزقة من خطاب  ورل  صاصةتخيَّل أنا تجد ق   

 ." ما ا تعني هذه الجملة؟هو جيد 7: "نعم تقولواحدة 

  ربما كان للكاتب موعد  مع  خص  مىا. هىو ي كىد أن السىاعة

 هو موعد جيد للمقابلة. (مساءا   7

   ربمىىا أرسىىلت زوجىىة الكاتىىب متسىىا.لةا: "كىىم عىىدد األ ىىخا

 7" هىىىو يجيىىىب: "لعشىىىاء ليلىىىة الجمعىىىة؟ن أدعىىىوهم أيجىىىب 

  أ خا ( هو جيد."

 كتاباىا لبيعى  مقابىل ثمانيىة دوًلرات.  ىخص   ربما قدَّم الكاتب

ما سأل: "هل تتكرم بتخفىي  السىعر إلىى سىبعة دوًلرات؟" 

  دوًلر( هو جيد." 7يجيب الكاتب: "نعم، 

جملىة  م جملة بمفردها فق  بعدما نعرف القرينة. إننىا نقىرأفه   نايمكن   

علىى  في سيال مقطع كامىل. إننىا نقىرأ فقىرة فىي سىيال خطىاب كامىل.

طابىىات بىىين خنطىىال أوسىىع، ربمىىا نقىىرأ الخطىىاب فىىي سىىيال سلسىىلة 

  خصين.

يعمل الكتاب المقدس بنف  الطريقة. يجب أن تُقرأ اآليات المنفىردة    

فىىي قرينىىة  سىىيال( اآليىىات المحيطىىة، واألصىىحال، والسىىفر. تتحىىرك 

 إلى الكتاب المقدس كل . للخارجلمقطع الحالي القرينة من ا

كي نفهم آية منفردة بطريقىة  صىحيحة، يجىب أن ننظىر إلىى القرينىة    

لشىىىخص المبىىىتهج ل( وعىىىداا را.عاىىىا 3: 1المحيطىىىة. يعطىىىي  مزمىىىور 

شىىجرة مغروسىىة عنىىد مجىىارت الميىىاه تحمىىل ك يكىىونإنىى   بنىىاموس ه.
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ا.  نَ ََُُ َانأَيحَُوََ"ثمرا يىزعم الىبع  أن هىذا وعىد  بالرخىاء   "ُ فقََمَِ َ أ

 المادت لكل م من  أمين.

على أيىة حىال، عنىدما تقىرأ بقيىة المزمىور األول، إن التركيىز لىي     

، لكىىن علىىى الثمىىار الروحيىىة ألولئىىا الىىذين يسىىلكون  علىىى بركىىة  ماديىىة 

 َ ألَُمََطْ  َقَاألَبأاَ اْ ،َ"بناموس الرب. ينتهي المزمور بهذا الوعد: ه 

ْلاااُك  ااَ اْ َلَ َهأ ْأ ااََِطْ  اااُقَاألَ التنىىاق  مىىىا بىىين وىىىريقي ن  أحىىىدهما  "نَمي

 واآلخر يقود إلى الهلك. ،معروف  ملحوظ وُموافق علي (

رسىالة م كىدة. ال ذههى ،باقي المزامير والكتاب المقدس ككل بمتابعة   

فىىي ممتلكىات ماديىىة، لكىىن فىىي موافقىىة لشىىخص مىى من ًل يوجىد رخىىاء 

 هو الرخاء الحقيقي. ورضى ه. هذا

 لتقرأ مقطع في قرينة، اتبع ثلو خطوات:   

 د تقسيم السفر إلىى فقىرات. مىا القرينىة ال ل يىة التىي  ةقريبىحد  

 تقرأها؟

  لخ ص الفكرة األساسية للفقرة في جملة  أو اثنتىي ن. سيسىاعدك

 م رسالة الجزء كل .هذا على فه  

 موضىىىع  اقىىىرأ السىىىفر كلىىى ، واسىىىأل: "كيىىىف تتوافىىىق الفقىىىرة

 الدراسة مع رسالة السفر؟"

 

 

       

 

 

 

 

 ا مقدسَا ك ِب فَ

 ًف َ ِمف

 نصصِحَلق ةَنو

 آ ة

 
 

 
 

 

 ا ك ِبَا مقدس

  ًِئفَبا  

  ومية

 15-12 وَ

 2-12َ:1 وَ
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لُُأَ"( إلى الخ وع الكامل هلل. 2-1: 12تدعونا  رومية     َلَأَطأ يْ َيأُكمأ
اااةَ  ًَ ُمقَدي يياااةَ  َْ َألَبْيَصاااةَ  َساااَِرُ مأ ُمااَنَجأ َجُقَاااد ْ اااَاةَُبَْ نألَاااْةَهللاَْنَ أ نَ قَهاااَِاإْلخأ

َجَغَييُ واَ َ ،َبَفأ ْعنأَدَهللاْ،َْعبََِرجَُكُمَا أ َقأْلييةَ ََوالََجَُ(ِْ لُااَ ذَاَا دي أ ْضييةَ  َم أ

ْد ااْدَنأَلأَ ااِنُْكمَأ َبْ َيأ ْلُكمأ ااكأ َْ َ ااِْ َصةََُعاانأ ،َْ  َخأ َبْااُ واََمااَِْ ااَإَيَْ اَرةَُهللاْ:َا  ي

ْضييةَُا أَكِْملَةُ  َ"ا أَم أ

ا  رومية     هىذا  يظَهىر( الىذت يوضىش كيىف 15-12إن هذا يبدأ جزءا

، تتبىع قريبىةفي الحياة اليومية للم من. انتقىاًلا مىن القرينىة الالخ وع 

ا مىىن تعلىىيم  عق15-12 روميىة  ن كيىىف بىىي   دت يُ .ىا( أحىىد عشىىر أصىحاحا

 نا مع ه.صالح  تَ 

كىل واحىدة مىن رسىا.ل بىول  اهتمامى  توضش وراء قرينة رومية،    

ا، تتوافق  رومية  طبيق العملي إليماننا المسيحي.بالت ( 2-1: 12أخيرا

مىن واعىة وخ ىوع ه. علىى سىبيل  مع رسالة الكتاب المقىدس ككىل  

( لغىىىة الت ىىىحية فىىىي سىىىفر 2-1: 12المثىىىال، تعكىىى  لغىىىة  روميىىىة 

اللويين. كلما نفهم القرينة الكتابية األوسع بشكل  أف ل، كلما تصىبش 

 كلمات بول  أكثر قوة.

القريبىة.  امن اآليات التاليىة، حينئىذ  اقىرأ قرينتهى آيةاقرأ كل  رو ك: ؟

 نة على فهما ل ية.ناقش كيف ت ثر القري

  ؟. ما ا تعني(20: 18اقرأ  متى 

 (؟20: 18 ثر على  متى ت ي( هل ه20-15 :18اآلن اقرأ  متى   

  د؟28: 8اقرأ  رومية  (. بما ا تع 

(. مىىىا "الخيىىىر" الموعىىىود بىىى  فىىىي 30-28: 8اآلن اقىىىرأ  روميىىىة    

 (؟28: 8 رومية 

  ا؟20: 3اقرأ  رِيا  (. َمن يكون مدعوا

 هة؟وجَّ (. لَمن تكون هذه الدعوة مُ 21-14: 3اآلن اقرأ  رِيا    
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 دراسة القرينة عندخمامتة: خمماطر 
يجب أن ندرس بع  المخاور عند دراسىة  ،لكي نختم هذا الدرس   

 هو معلومات غير دقيقة. الخطر األولقرينة الكتاب المقدس. 

ىىااراعتأعطىىى والىىب      إن(. قىىال 24-23: 19بخصىىو   متىىى  ضا

إحىىدف البوابىىات داخىىل أور ىىليم فىىي زمىىن يسىىوع كانىىت تسىىمى "ثقىىب 

  كىان يجىب إزالىة لدرجىة أنى  إبرة". وكانت هذه البوابة منخف ة جداا

هىذه  مىن خىلل بالغىة   بصىعوبة   لى  الىدخول حتى يتسىنَّىل مَ جَ ال مولةح

 .البوابة

 كانت توجد مشكلتان في تقديم هذا الطالب:   

البوابىىة فىىي زمىىن يسىىوع. كىىان ًل يوجىىد دليىىل تىىاريخي لهىىذه  (1

"ثقب اإلبرة" في زمن يسوع ل  نف  معنى اليوم، وهو ثقىب 

 إبرة خياوة.

ا ألن معلوماتىى  عىىن الخلفيىىة خاوئىىة، فىى ن الطالىىب أتىىي  (2 نظىىرا

عن النص. لقد افترض تقديم  ضمنياا معنىى  باستنتاج  مزيف  

أننىىا يجىىب أن نىىتخلص مىىن كىىل  ىىيء  زا.ىىد  فىىي حياتنىىا حتىىى 

 إلى ملكوت السماوات. مريمكننا أن ن

ية حال، لم يكن يسوع يُعل  م أن  "صىعب جىداا" للغنىي والقىوت أعلى    

ىل التلميىذ جىداا ! دخول ملكوت ه  هو كان يُعل  م إنى  مسىتحيل   لقىد  ُه 

  حتى إنهم ردنوا: "حينئذ  َمن يمكن أن يخلُص؟" 

ىىب يسىىوع: "إنىى  صىىعب      وجديىىة  اجتهىىاد  ، لكنىىا إ ا حاولىىت بلىىم يُج 

السىار لانجيىل:  خبرال، فب مكانا أن تمر بصعوبة." هو أجاب بىكافية  

"هذا األمر مستحيل على اإلنسان، لكن كل  يء مسىتطاع لىدف ه." 

 أن ت للا. لمعلومة  غير دقيقة  ًل تسمش  ،راسة القرينةدفي 
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هو السمال أن تصبش دراسة القرينة أكثىر أهميىة مىن  يثانال الخطر   

رسالة النص. لقد  كَّر بول  م مني كورنثوس أن النوع الخاوئ مىن 

لمال َا أَمَصبيةََجَبأنْإ " ع  من الممكن أن نصبش منبهرين  120" َنأفُُخ،ََو ْكني

 لدرجة أن ننسى رسالة النص موضع الدراسة.  بتفاصيل القرينة

يمكن أن نتعلم كل  يء  عن ثقافة السامرت وننسى الهدف من َمثَل    

" فىىي هىىذه الحالىىة سىىتكون .السىىامرت الصىىالش: "ا هىىب، واعمىىل مثلىى 

فىىي  معرفتنىىا بىىل فا.ىىدة. ادرس لىىتفهم رسىىالة الىىنص  ًل تىىدفن نفسىىا

ىم بطريقىىة أكثىر فعاليىىة، ًل  ظ وتُعل   الدراسىة لهىدف الدراسىىة. ادرس لىتع 

 العظيمة!معرفتا تفتخر ب

 واجب الدرس
مىىن الكتىىاب المقىىدس   قمىىَت باختيىىار مقطىىعلقىىد فىىي الىىدرس األول،    

-لتدرسىى  مىىن خىىلل هىىذا المقىىرر الدراسىىي. ادرس القرينىىة التاريخيىىة 

ز صفحة من  الثقافية، واألدبية، والكتابية لهذا النص الذت اخترت . جه  

الملحظات تجيب فيها على كثير  من األسئلة بقدر اإلمكان من خىلل 

 مناقشة هذا الدرس.

 اسأل:   

  ب؟تالكا هوَمن 

  كتَب؟متى 

 ما ا كانت خلفيت ؟ 

 َمن كان جمهوره؟ 

 ما هي مشكلتهم؟ 

 ما ا كانت الظروف المحيطة بالمقطع؟ 

 ية التي وقعت في نف  زمن هذا السفر؟ما األحداو التاريخ 

                                                           
ىا 1: 8كورنثوس  1 120 لىم  هىو كتىَب رسىالت  ليقىدم تعليما ا لكنىا.  . بول  لي  ضىد الع  صىالحا

لم" المنتف. للكورنثيين قاد للتدمير، ًل للتنوير.حديثة العهد. على أية    حال، "الع 
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 ما العوامل الثقافية التي تساعد في  رل السفر؟ 

  لسفر؟ل األدبينوع األسلوب ما 

نة ، اسأل األدبي بعد تحديد نوع األسلوب    األسئلة المقترحة الُمت ىمَّ

قىىرأ األصىىحال المحىىي  لكىىي تحىىدد القرينىىة الكتابيىىة ا فىىي هىىذا الىىدرس.

 للمقطع.

 ماس الدرس اخل
 النقماط املفتماحية

 .يتطلب منا التفسير الصحيش أن ندرس القرينة ألت مقطع كتابي 

 

  الثقافي للكتاب المقدس.  واراإلالثقافية  -القرينة التاريخة تدرس

 إنها تسأل:

o  كاتب؟الما ا نعرف عن 

o ما ا نعرف عن المستمع األصلي؟ 

o التاريخي للسفر؟ وارما ا نعرف عن اإل 

o الثقافي للسفر؟ إلوارما ا نعرف عن ا 

 

 بعىى  . درس القرينىة األدبيىة النىىوع  األسىلوب( األدبىي لمقطىع  تى

 همة للكتاب المقدس:ماألنواع األدبية ال

  

o .العرض: التعليم المنتظم 

o  عنىىد دراسىىة التىىي اسىىتخدمها بىىول الرسىىالة: أكثىىر األنىىواع .

 اسأل: ،رسالة

 َمن المتلقي؟ 

 َمن الكاتب؟ ما علقت  بالمتلقي؟ 

  بالرسالة؟ هي الظروف التي أوحتما 
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o عند قراءة قصة، اسأل:السرد القصصي: قصة . 

 ما هي الحبكة؟ 

 َمن هم الشخصيات؟ 

  أم وصفية؟هل القصة معيارية 

  القصة؟ منما المبادئ التي نتعلمها 

 

o قصة تُعل  م درساىا روحياىا أو أخلقياىا. عنىد قىراءة َمثَىل، الَمثَل :

 اسأل:

  َى بالَمثَل؟أت س ال أو موقف قد أَوح 

 ما الموضوع  الموضوعات( الر.يسية للَمثَل؟ 

 

o :عر العبرت عر: يستخدم الش   الش 

  مختلفىىة للتعبيىىر عىىن التىىوازت. يسىىتخدم  ىىطران كلمىىات

 نف  الفكرة.

 .المجاز 

 

o  ،أدب الحكمة: يُعل  م كيف تعمل الحياة. عند قراءة سفر حكمىة

 اسأل:

 ما المبدأ العام الذت يُعل  م ؟ 

  استثناءات هذا المبدأ؟هي ما 

 ما الشخصيات الكتابية التي تمثل هذا المبدأ؟ 

 

o :األدب النبوت: عند قراءة النبوات، اسأل 

  النبي إلى عالم ؟ما ا قال 

 ما ا كان رد الشعب على رسالت ؟ 

 أت مبدأ من رسالة النبي يخاوب عالمنا اليوم؟ 

 

 مع باقي الكتاب المقدس. القرينة الكتابية كيف تتوافق آية وضشت 



 سادسالالدرس 

 تفسريال – ثانيةاخلطوة ال

 اتالكلم ةدراس

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 .بعمق اتالكلم قیمة دراسةدرك ی .۱

 .ات. یتجنب األخطاء الشائعة في عملیة دراسة الكلم۲

 .ات. یفھم ویطبق عملیة دراسة الكلم۳

الكت��اب المق��دس ف��ي دراس��ة فھ��رس وق��اموس . یس��تخدم أدوات مث��ل ٤
 .اتالكلم

 . یتعرف على اللغة المجازیة في الكتاب المقدس.٥

 ١٢١مقدمة

ـ�������ابیرووكي" چقص�������یدة ل�������ویس ك�������ارول، بعن�������وان " أح�������بُّ    
(Jabberwocky). 

ھ����ذه الكلم����ة  ال یُكت����ب ھ����ذا ال����درس بلغ����ٍة أخ����رى. –ال تن����زعج    
(Jabberwocky)  .لیس لھا أي معنى؛ مقاطع القصیدة ال معنى لھ�ا

                                                           
إم  ،اس�تیعاب كلم�ة هللا ـ�ال ودانی�ال ھ�ایز،ڤكبیر من ھذه المادة مقتبس من س�كوت دوجزء  ۱۲۱

 . ۸، فصل ۲۰۰٥ـان، ڤرزوندیآي: 
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لألسف، بالنسبة للبعض یكون الكتاب المقدس ب�ال معن�ى مث�ل قص�یدة 
 لویس كارول. إنھم یقرأون الكتاب المقدس دون أن یفھموا رسالتھ.

. ، وأس�فارٍ أص�حاحاتٍ و، ، وفق�راتٍ یتكون الكتاب المقدس من آی�اتٍ    
ھ��ذا ال��درس ھ��و بمثاب��ة دراس��ة الكلم��ات. س��نلقي نظ��رة عل��ى األدوات 

وراء فیم���ا الت���ي تس���مح ل���ك أن ت���درس الكلم���ات الیونانی���ة والعبری���ة 
 ترجماتنا للكتاب المقدس.

ال یعن��ي ھ��ذا أن��ك ال تس��تطیع أن تفھ��م الكت��اب المق��دس دون دراس��ة    
ذین درس�وا من خ�الل العم�ل ال�دقیق للمت�رجمین ال�الیونانیة والعبریة. 

النص��وص الیونانی��ة والعبری��ة، یمك��ن الوص��ول إل��ى الترجم��ات الت��ي 
ن كل منا أن یقرأ الكتاب المقدس بلغتھ.  تُمّكِ

عل��ى أی��ة ح��ال، توج��د فائ��دة عظیم��ة ف��ي دراس��ة الكلم��ات األص��لیة    
 ل�نص األص�لي.ا ِغن�ىمن  اللكتاب المقدس. في أیة ترجمة، نفقد بعضً 

 نُث�ري دراس�تنا للكت�اب المق�دس. ص�لیة،كلما نعرف أكثر عن اللغة األ
 عیوننا على األلوان البراقة للكتاب المقدس. اتالكلم ةتفتح دراس

َوأَنَ��ا أَْطلُ��ُب ِم��َن اآلِب فَیُْعِط��یُكْم "دعن��ا نتخ��ذ مث��اًال. لق��د ق��ال یس��وع:    
یًا آَخ�َر ِلیَْمُك�َث َمعَُك�ْم إِلَ�ى األَبَ�دِ   الترجم�ة اإلنجلیزی�ة تت�رجم ۱۲۲".ُمعَّزِ

“English Standard Version” (ESV)  :ھ��ذه اآلی��ة كم��ا یل��ي
 "مس�اعدًا" أول�ـ "معزیً�ا"  الكلم�ة الیونانی�ة "فیعطیكم مساعًدا آخر."

  ما مدعًوا إل�ى جان�ب."  التي تحمل فكرة: "شخصٌ  (Praklesis)ھي 
، إل��ى جانبن��ا لیعزین��ا، ویش��جعنا، ویرش��دنالق��د أُرِس��ل ال��روح الق��دس 

نة ف����ي الجمل����ة:  إن ك����ل ھ����ذه األفك����ار ویس����اعدنا، وینبھن����ا. ُمتض����مَّ
یًا آَخرَ فَ "  ."یُْعِطیُكْم ُمعَّزِ

افھم العطیة الرائعة التي نلناھا عندما ص�لى یس�وع أن یرس�ل اآلب    
الروح "إلى جانبنا". لم یأِت الروح القدس من مسافٍة بعیدةٍ لینقذنا ف�ي 

                                                           
 .۱٦: ۱٤یوحنا  ۱۲۲



۱۱۹ 
 

المعزي ھو دائًم�ا بجانبن�ا لك�ي یخ�دمنا فوقت األزمات. بدًال من ذلك، 
ْیقَاِت ُوِجَد َشِدیًدا." :من خالل النعمة في حیاتنا  ۱۲۳"َعْونًا فِي الّضِ

م���ن دراس���ة الكت���اب  ي مكافأتن���اات ھ���لكلم���ل تنادراس��� تك���ون ربم���ا   
المقدس. لقد أعلن هللا عن نفسھ من خالل كلمات الكتاب المق�دس؛ ف�ي 

 ھذا الدرس سندرس بعًضا من ھذه الكلمات.

 أخطاء شائعة يف دراسة الكلمات

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

  اخلاطئ ألصول (جذور) الكلماتالفهم 

ع��ن  ھ��و وأص��دقاؤه ی��تعلم اللغ��ة اإلنجلیزی��ة. یق��رأ ا م��اتخیَّ��ل شخًص��   
. ھ��م ل��م ی��روا فراش��ةً عل��ى اإلط��الق، (Butterfly)"فراش��ٍة" كلم��ة 

فراش�ة كلم�ة : "ت�أتي أص�دقاؤهیخب�ره لكنھم یعملون "دراسةً للكلم�ة". 
فراش�ة كلم�ة . (Fly)وذباب�ة  (Butter)زب�دة  –من كلمت�ْین أص�لیتْین 

وع��اٍء م��ن الزب��دة." لق��د درَس ھ��ذا الش��خص ھ��ي ذباب��ة ھبط��ت ف��ي 
كلمت���ْین أص���لیتْین، لكنھم���ا خط���أ تماًم���ا؛ ألن الفراش���ة ال عالق���ة لھ���ا 

 بالزبدة!

في بعض األحیان ینظ�ر الش�خص إل�ى كلم�ٍة یونانی�ٍة ویق�ول: "إنھ�ا    
 اطئٍ تنتاجٍ خ�إل�ى اس� لمتْین أصلیتْین،" وحینئ�ٍذ یق�وده ھ�ذاتتكون من ك

تماًما. ف�ي ھ�ذا ال�درس، س�نلقي نظ�رة عل�ى أص�ول (ج�ذور) الكلم�ات 
 التي ربما تكون في بعض األوقات ذات مغزى.

 

                                                           
 .۱: ٤٦مزمور  ۱۲۳
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  ٍيف زمنها األصليما الفهم اخلاطئ لكلمة 

 "قاموس أوكسفورد اإلنجلیزي". أحبُّ  ھو من كتبي المفضلة واحدٌ    
 ض��يھ�ذا الكت��اب؛ ألن��ھ یوض��ح كی��ف تغی�رت الكلم��ات ف��ي المعن��ى بم

السنین. ف�ي بع�ض األحی�ان تُس�تخدم كلم�ة بمفھ�وٍم مختل�ف الی�وم عم�ا 
سبق. یجب أن نكون حریصین أال نس�يء فھ�م كلم�ة ل�و أن معناھ�ا ق�د 

 ر.تغیَّ 

یشیر "دي إیھ كارسون" إلى مثاٍل شائعٍ عن سوء الفھم ھذا. یكت�ب    
ةُ هللاِ ِلْلَخ�الَِص ِلُك�ّلِ َم�ْن یُ�ْؤِمنُ "ھو  یل المسیحبولس أن إنج  ۱۲٤".قُ�وَّ

نظ���ًرا ألن ص���وت  .(Dunamis)ھ���ي  "ق���وةـ "الكلم���ة الیونانی���ة ل���
(Dunamis)  زعم�وا أن ب�ولس یشبھ الدینامیت، ف�إن بع�ض الوع�اظ

ك��ان یفك��ر ف��ي ق��وة ال��دینامیت عن��دما ق��ال إن اإلنجی��ل ھ��و "ق��وة هللا 
 یكن الدینامیت موجودًا في زمن بولس.للخالص." بالطبع، لم 

ك��ان ب��ولس یفك��ر ف��ي ش��يٍء م��ا أعظ��م م��ن ال��دینامیت عن��دما ك��ان    
یتح��دث ع��ن اإلنجی��ل. بالنس��بة لب��ولس، إن مقی��اس ق��وة اإلنجی��ل ل��یس 

ة ی�قنبلةً؛ مقیاس ق�وة اإلنجی�ل ھ�و قب�ٌر ف�ارٌغ. القیام�ة ھ�ي الق�وة الحقیق
 ۱۲٥لإلنجیل.

  ٍستخدم فيها بنفس الطريقة يفما  تعريف كلمة
ُ
 كل مرة ت

 فت�رضأنن�ا ال نس�تطیع أن ن لقد تعلَّمنا في ال�درس الخ�اص بالقرین�ة   
اإلنجلیزیة تعني نفس الشيء في كل سیاٍق. ب�نفس  (Trunk)أن كلمة 

الطریقة، لقد استخدم كاتبو الكتاب المقدس كلمات لھا أكثر م�ن معن�ى 
 واحد. یجب أن ننظر إلى السیاق الُمستخدمة فیھ الكلمة.

                                                           
 .۱٦: ۱رومیة  ۱۲٤
)، ۱۹۹٦، الطبعة الثانیة (جران�د رابی�دز: بیك�ر ب�وكس، أخطاء تفسیریةدي إیھ كارسون،  ۱۲٥
۳٤. 
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لھ��ا أكث�ر م��ن (Salvation) عل�ى س��بیل المث�ال، كلم��ة "خ�الص"    
تش�یر إل�ى خ�الص م�ن  معنى واحد في الكتاب المقدس. إنھا یمك�ن أن

یمك�ن و ،یمكن أن تشیر إلى خالص من المرضو ،األعداء أو الخطر
)، تش��یر كلم��ة ۱۷: ۳أن تش�یر إل��ى خ�الص م��ن الخطی�ة. ف��ي (یوحن�ا 

 خالص إلى الخالص من عق�اب وق�وة الخطی�ة. عل�ى الجان�ب اآلخ�ر،
َخ���الٍَص ِم���ْن " :یص���لي زكری���ا أن إس���رائیل س���تخلُص م���ن أع���دائھا

سیاس�ي م�ن ع�دٍو م�ا. إنن�ا  یصلي زكری�ا ألج�ل خ�الٍص  ۱۲٦".ئِنَاأَْعَدا
ف الكلمة بنفس الطریقة في كل اآلیات.  نسيء فھم اآلیات عندما نُعّرِ

معق�دة للغای�ة عل�ى كل ھذا سیصور لن�ا كم�ا ل�و أن دراس�ة الكلم�ات    
. ال تقلق؛ إن ھذه العملیة لیست صعبة.س�نُجري أي شخص غیر خبیر

 ألجل دراسة الكلمات. ھذه العملیة ھي: عملیة من ثالث خطوات

 

    

 
 

ر كلمات لكي تدرسها
َ
 اخلطوة األوىل: اخت

إننا ال نحتاج للقیام بدراسٍة متعمق�ٍة لك�ل كلم�ٍة ف�ي الكت�اب المق�دس.    
 لكي تختار كلمات ھامة للدراسة، ابحث عن:

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

                                                           
 .۷۱: ۱لوقا  ۱۲٦

 لكي تدرسھا اتر كلماختَ 

 الكلمة ھن تعنیأیمكن الذي د ما حدِّ 

 في القرینة د ما الذي تعنیھ الكلمةحدِّ 



۱۲۲ 
 

 مترين للممارسة

) وضع دائرة حول كلم�اٍت ھام�ٍة لدراس�تھا. ۲-۱: ۱۲اقرأ (رومیة    
 بجانب الكلمة، اذكر السبب الذي دفعك الختیارھا:

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

ُموا أَْجَس��اَدُكْم ذَبِیَح��ةً فَأَْطلُ��ُب إِلَ��ْیُكْم أَیَُّھ��ا اِإلْخ��َوةُ بَِرأْفَ��ِة هللاِ "     أَْن تُقَ��ّدِ

َس��ةً َمْرِض��یَّةً ِعْن��َد هللاِ، ِعبَ��اَدتَُكُم اْلعَْقِلیَّ��ةَ. َوالَ تَُش��اِكلُوا ھ��ذَا  َحیَّ��ةً ُمقَدَّ

الدَّْھَر، بَْل تَغَیَُّروا َعْن َشْكِلُكْم بِتَْجِدیِد أَْذَھانُِكْم، ِلتَْختَبُِروا َما ِھ�َي إَِراَدةُ 

اِلَحةُ اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ.هللاِ: ا  "لصَّ

 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.      

 

 



۱۲۳ 
 

 
ِّ
 د ما الذي ميكن أن تعنيه الكلمةاخلطوة الثانية: حد

عندما نسأل ماذا یمكن أن تعني كلمة ما، فإننا ندرس جمیع المعاني    
ق علی�ھ "نط�اق المعن�ى"، أي قائم�ة م�ن یُطلَ� م�االممكنة لھ�ذه الكلم�ة، 

 لكلمٍة.المعاني الممكنة 

" Springن نط���اق المعن���ى لكلم���ة "عل���ى س���بیل المث���ال، یتض���مَّ    
 اإلنجلیزیة:

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

إن معرفة كل المعاني الممكنة یضمن لنا عدم افتراض معنى واحد    
فق��ط وتجاھ��ل المع��اني األخ��رى. نظ��ًرا ألن كتابن��ا المق��دس مكت��وب 
بالعبریة والیونانیة، فسوف نستخدم فھرس یساعدنا أن نتتبَّ�ع المع�اني 
الممكنة للكلمات العبریة والیونانیة فیما وراء النص موضع الدراس�ة. 

ة رئیس�ی إنجلیزی�ةعربی�ة أو جد فھرس مطبوع ألي ترجمة یمكن أن ت
ھ��ذه ھ��ي واح��دة م��ن أكث��ر مص��ادرنا أھمی��ة ألج��ل  للكت��اب المق��دس.

 الدراسة.

 الكلمات اسةراستخدام فهرس لد 

د عل�ى عتِم�في ھذا الدرس سأستخدم "فھ�رس س�ترونج الش�امل" المُ    
إذا كان لدیك فھ�رس، فیمكن�ك  ۱۲۷"اإلنجلیزیة. یمسچ الملك"ترجمة 

دعن��ا ن��رى كی��ف یمك��ن  أن تس��تخدمھ بینم��ا تعم��ل خ��الل ھ��ذا ال��درس.
                                                           

). ۱۹۸٤(ناش��فیل: توم��اس نیلس��ون،  فھ��رس س��ترونج الش��امل للكت��اب المق��دسأس��تخدم  ۱۲۷
یمكنك استخدام أي فھرس مرتبط بنسخة الكت�اب المق�دس الخاص�ة ب�ك. نس�خة إلكترونی�ة عل�ى 

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

http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-exhaustive-concordance/


۱۲٤ 
 

عل��ى قائم��ة الكلم��ات الت��ي  للفھ��رس أن یس��اعد ف��ي دراس��ة الكلم��ات.
نُت كلم�ة "لتختب��روا۲-۱: ۱۲تدرس�ھا ف��ي (رومی�ة  " ل��و .)، لق��د تض��مَّ

 :ھ��اس��تخدمة الی��وم، لربم��ا تفك��ر أن معنافك��رت ف��ي الكلم��ة كم��ا ھ��ي مُ 
 ." دعنا نرى كیف تُعلِّمنا دراسة ھذه الكلمة.صحة شيٍء ما"لتُظِھر 

 أین تُستخدم الكلمة في الكتاب المقدس؟ 

ف���ي  باإلنجلیزی���ة (Prove)أو  عن���دما تبح���ث ع���ن كلم���ة "تختب���ر"   
، فإن���ك س���تجد قائم���ة م���ن المواض���ع ف���ي الكت���اب "فھ���رس س���ترونج"

اآلن ف�ي رس�الة رومی�ة،  المقدس تُستخدم فیھا ھذه الكلم�ة. نظ�ًرا ألنن�ا
 فإننا سنركز على أمثلة العھد الجدید.

إِنِّ�ي ")، أج�اب رج�ٌل عل�ى دع�وة یس�وع بقول�ھ: ۱۹: ۱٤في (لوق�ا    
. أَْس����أَلَُك أَْن ألَْمتَِحنََھ����ااْش����تََرْیُت َخْمَس����ةَ أَْزَواجِ بَقَ����ٍر، َوأَنَ����ا َم����اٍض 

 "تُْعِفیَنِي.

أین یمكنھم أن یش�تروا  )، سأل یسوع فیلبس من٦-٥: ٦في (یوحنا    
، ألَنَّ�ھُ ُھ�َو َعِل�َم َم�ا ُھ�َو ِلیَْمتَِحنَ�ھُ "ھ�ذا:  قالخبًزا لیطعموا الجمع. ھو 

 "ُمْزِمٌع أَْن یَْفعََل.

تُس��تخدم الكلم��ة "تختب��ر" )، ۷: ۲٥؛ ۱۳ :۲٤ف��ي (أعم��ال الرس��ل    
 یُثْبِتُ�واَوالَ یَْس�تَِطیعُوَن أَْن "أن ش�یئًا م�ا ص�حیح:  ثب�اتبمعنى جدید إل

ا َحَض�َر، َوقَ�َف َحْولَ�ھُ اْلیَُھ�وُد الَّ�ِذیَن ." "َما یَْشتَُكوَن بِِھ اآلَن َعلَيَّ  فَلَمَّ
َكانُوا قَِد اْنَحَدُروا ِم�ْن أُوُرَش�ِلیَم، َوقَ�دَُّموا َعلَ�ى بُ�ولَُس َدَع�اِوَي َكثِی�َرةً 

 ".یُبَْرِھنُوَھاَوثَِقیلَةً لَْم یَْقِدُروا أَْن 

) ھ�و فَْھ�م اس�تخدام ب�ولس ۲: ۱۲األمر األكثر أھمی�ة لفَْھ�م (رومی�ة    
. یس��تخدم ب��ولس ھ��ذه الكلم��ة ف��ي أغل��ب (Prove)لكلم��ة "یختب��ر" أو 

 األحیان بمعنى االختبار.



۱۲٥ 
 

لَْسُت أَقُوُل َعلَى َس�بِیِل األَْم�ِر، بَ�ْل بِاْجتَِھ�اِد "): ۸: ۸كورنثوس  ۲(   
 "إِْخالََص َمَحبَّتُِكْم أَْیًضا. ُمْختَبًِراآَخِریَن، 

بُ��وا أَْنفَُس��ُكْم، َھ��ْل أَْن��تُْم فِ��ي اِإلیَم��اِن؟ " ):٥: ۱۳كورنث��وس  ۲(    َجّرِ
أَْنفَُس��ُكْم. أَْم لَْس��تُْم تَْعِرفُ��وَن أَْنفَُس��ُكْم، أَنَّ یَُس��وَع اْلَمِس��یَح ُھ��َو  اْمتَِحنُ��وا

 "فِیُكْم، إِْن لَْم تَُكونُوا َمْرفُوِضیَن؟

ُكلُّ َواِحٍد َعَملَھُ، َوِحینَئٍِذ یَُكوُن لَھُ  ِلیَْمتَِحنْ َولِكْن "): ٤: ٦غالطیة (   
 "اْلفَْخُر ِمْن ِجَھِة نَْفِسِھ فَقَْط، الَ ِمْن ِجَھِة َغْیِرِه.

 "ُكلَّ َشْيٍء. تََمسَُّكوا بِاْلَحَسِن. اْمتَِحنُوا"): ۲۱: ٥تسالونیكي  ۱(   

  العبریة الُمستخدمة؟ما الكلمة الیونانیة أو 

 ،ل بین لغتْین، فإننا تًوا س�نجد أن الترجم�ة لیس�ت بس�یطةقَّ نعندما نت   
(أو  كم��ا أن "ھ��ذه الكلم��ة ف��ي الیونانی��ة تع��ادل مثیلتھ��ا ف��ي اإلنجلیزی��ة

ی�ة زإنجلیكلم�ات  س�تخدمتُ  من الممك�ن أن ن ذلك،ع عوًضا ."العربیة)
وم��ن  كلم��ة یونانی��ة واح��دة. ةترجم��ومتوافق��ة ف��ي ة (أو عربی�ة) مختلف��

الممكن أیًضا أن تُستخدم كلمة إنجلیزیة (أو عربیة) واحدة في ترجمة 
كلمات یونانیة مختلفة. لھذا السبب، بعد إیجاد الكلمات اإلنجلیزی�ة (أو 
العربی��ة) ف��ي الفھ��رس، فإنن��ا نبح��ث ع��ن الكلم��ة الیونانی��ة أو العبری��ة 

 الخاصة الُمستخدمة.

) ف�ي فھ�رس ۲: ۱۲) في (رومی�ة Prove(أو  تحت كلمة "یختبر"   
. إن ھذا یشیر إلى الكلمة الیونانیة التي ۱۳۸۱ستجد رقم "سترونج"، 

 ).۲: ۱۲تُرجمت "یختبر" في (رومیة 

عن��اوین  بجان��ب عٍ أخ��رى، س��تجد رقًم��ا مختلفً��اواض��إل��ى م نظرب��ال   
 الموضوعات في یوحنا وأعمال الرس�ل. إن�ھ یب�دأ ف�ي تض�ییق المعن�ى

) ع��ن االتھام��ات ۲٥؛ ۲٤. عن��دما كت��َب لوق��ا (ف��ي أعم��ال الرس��ل لن��ا
ن نرك��ز أالموجھ��ة ض��د ب��ولس، اس��تخدم كلم��ة یونانی��ة مختلف��ة. نری��د 
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ف�ي فھ�رس "س�ترونج". إن ھ�ذا س�ینتقل بن�ا  ۱۳۸۱على معن�ى ال�رقم 
 إلى الخطوة التالیة.

  الكلمات اسةرلد قاموس كتاب مقدساستخدام 

 ،اللغ�ة العربی�ة)ف�ي " (أو ما یشابھھ "فھرس سترونج ان لدیكإذا ك   
فإنك بالفعل تمتلك قاموس بسیط للكتاب المقدس. اذھب إل�ى الق�اموس 

 كاآلتي: ۱۳۸۱الیوناني في مؤخرة الفھرس. یُقرأ تعریف الرقم 

: یختبر، یواف�ق، یس�مح، یمی�ز، (Dokimazo). دوكیمازو ۱۳۸۱   
 .جربییحب، یمتحن، 

 ة "یختبر" ف�ي الترجم�ةمترجَ للكلمة المُ  یمدنا بنطاق المعنىإن ھذا    
إذا كنت  یمس اإلنجلیزیة".چ في ترجمة "الملك (Prove)العربیة أو 

تستخدم فھرًسا إلكترونیًا عبر اإلنترنت، لدیك میزة إضافیة؛ بإمكان�ك 
في الحال أن ترى كی�ف تُرِجم�ت ف�ي مواض�عٍ أخ�رى. لق�د اس�تُخدمت 

مرة في العھد الجدی�د.  ۲۳ (Dokimazo)الكلمة الیونانیة دوكیمازو 
 یمس اإلنجلیزیة" تترجم ھذه الكلمة كاآلتي:چ الملكإن ترجمة "

 .مرات ۱۰ –یختبر  *     
 .مرات ٤ – جربی *     
 .مرات ۳ –یوافق  *     
 .مرتان –یمیز  *     
 .مرتان –یسمح  *     
 .مرة واحدة –یحب  *     
 .مرة واحدة –یمتحن  *     

)، ۲: ۱۲ة األول��ى بم��ا یعنی��ھ ب��ولس ف��ي (رومی��ة وال تخبرن��ا الخط��   
ال�واردة ف�ي  (Prove)كلم�ة "یختب�ر"  لكنھا توضح لنا نطاق المعنى.
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ة هللا، أو "تس����مح" إراد) یمك����ن أن تعن���ي "تواف����ق" ۲: ۱۲(رومی���ة 
 ة هللا.إراد" ختبرة هللا، أو "تإلراد

كت�اب المق�دس. إذا یوجد تعریف أكثر شموًال ف�ي ق�وامیس أخ�رى لل   
كن��ت تس��تخدم نس��خة إلكترونی��ة عب��ر اإلنترن��ت لفھ��رس "س��ترونج"، 
فھ��ي مرتبط��ة بق��اموس "ث��ایر" للكت��اب المق��دس. ھ��ي تعط��ي تعریفً��ا 

 ل:أكمَ 

 ).ما من عدمھا شيءٍ  صحة لترىلتختبر، تمتحن، تفحص ( *   
 لتمیز حقیقة شيء ما بعد الفحص، لتوافق، تعتبره جدیًرا. *   

تختبروا ما ھي إرادة هللا الص�الحة، والمرض�یة، والكامل�ة" ربم�ا ل"   
 تعني:

 * لتختبروا أو تمتحنوا إرادة هللا، أو   
 * لتمیزوا حقیقة إرادة هللا.    

 دعنا نتعمق أكثر في الخطوة الثالثة.   

د ما الذي تعنيه الكلمة يف القرينة
ِّ
 اخلطوة الثالثة: حد

لنج��د  اآلن ونح��ن ل��دینا "نط��اق المعن��ى" لكلم��ٍة، ننظ��ر إل��ى القرین��ة   
ت��ذكَّر أن القرین��ة تح��دد  المعن��ى ال��ذي یتناس��ب أكث��ر م��ع ھ��ذه اآلی��ة.

اإلنجلیزی�ة  ”Spring“الطریق�ة الُمثل�ى لتح�دد تعری�ف كلم�ة  المعنى.
 :بھا المحیطة ةن تقرأ الُجملأھي 

 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 *   
م�ن خل�ف الس�تار ونغن�ي  نقف�زعندما تعبُر "إالنا" الباب، س�وف  *   

 "عید میالد سعید".
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س، ل�ذلك فإنن�ا س�وف لقد نظرنا إلى أھمیة القرینة في الدرس الخام   
ال نراج���ع الم���ادة. لك���ي نلخ���ص دور القرین���ة، إنن���ا ننظ���ر إل���ى اآلی���ة 

 المحیطة واألصحاح والسفر لكي نحدد أفضل تعریف لكلمٍة ما.

عن�دما نق�وم بعم�ل دراس�ة للكلم��ات، ف�بعض األس�ئلة المعتم�دة عل��ى    
 القرینة قد تُضیِّق المعنى:

 ف الكلمة
ِّ
عر

ُ
 ؟هل يوجد تضاد أو مقارنة ي

الَ تَْخُرْج َكِلَمةٌ َرِدیَّةٌ ِمْن أَْفَواِھُكْم، بَ�ْل ُك�لُّ " ):۲۹: ٤تحذر (أفسس    
  "َما َكاَن َصاِلًحا ِلْلبُْنیَاِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، َكْي یُْعِط�َي نِْعَم�ةً ِللسَّ�اِمِعیَن.

كلم��ة "ردیَّ��ة" ُمتَّبع��ین الخط��وات الس��ابقة، فس��وف نج��د أن  نادرس�� إذا
نطاق المعنى لھذه الكلمة: فاس�د، ب�اٍل، ج�ودة ض�عیفة، رديء، كری�ھ، 
 غیر صالح لالستخدام، بال قیمة. أيٍ م�ن ھ�ذه یمك�ن أن تك�ون المعن�ى

 ).٤لكلمة "ردیَّة" الواردة في (أفسس  المناسب

م��ا ب���ین  ای��ة، س��نجد تناقًض��عن��دما ننظ��ر إل��ى القرین��ة القریب��ة لآل   
ل�ى ع"الكلمة البنَّاءة" ھي لغة تأتي بنعم�ٍة الكلمتْین "ردیَّة" و"بنیان". 

المستمع. توضح ھذه القرینة أن "الكلمة الردیَّة" ھي أكث�ر م�ن مج�رد 
أكثر مم�ا یبن�ي. ل�و أن  لغة دنسة؛ "الكلمة الردیَّة" ھي أي حدیث یھدم

كلماتي ال "تأتي بنعمٍة" على أولئك َمن یس�معونني، ف�إن كلم�اتي ھ�ي 
 ردیَّة. ھل ترى كم تكون دراسة الكلمات مفیدة ومقنعة؟

 كيف يستخدم الكاتب هذه الكلمة يف مواضعٍ أخرى؟ 

ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ ")، یخبر یسوع نیقودیموس: ۱٦: ۳في (یوحنا    
اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیَد، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُك�وُن 

ث ع�ن نط�اق المعن�ى لكلم�ة "الع�الم" ف�ي بح�إن ال "لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ.
 أنھا یمكن أن تعني: الكتاب المقدس یوضح
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 الكْون المادي. •
 الجنس البشري. •
 البعیدون عن هللا.األشخاص  •
 مجموعة خاصة من الناس مثل المؤمنین. •

ی��زعم بع��ض المعلم��ین أن یوحن��ا یس��تخدم كلم��ة "الع��الم" ب��المعنى    
األخیر؛ ھم یقول�ون إن یس�وع ی�تكلم فق�ط ألولئ�ك الُمخت�ارین لإلیم�ان. 
على أی�ة ح�ال، عن�دما ننظ�ر إل�ى كلم�ة "الع�الم" ف�ي مواض�عٍ أخ�رى، 

ال�ذین  یستخدم ھ�ذه الكلم�ة لیش�یر إل�ى أولئ�ك افإننا نرى أن یوحنا غالبً 
 قد تمردوا على هللا ومقاصده.

َن اْلعَ�الَُم بِ�ِھ، َولَ�ْم یَْعِرْف�ھُ " ):۱۰: ۱(یوحنا  • َكاَن فِي اْلعَالَِم، َوُكّوِ
 لم یعرفھ العالم. – "اْلعَالَُم.

یُْبِغُضنِي أَنَا، الَ یَْقِدُر اْلعَالَُم أَْن یُْبِغَضُكْم، َولِكنَّھُ " ):۷: ۷(یوحنا  •
یَرةٌ.  یبغضھ العالم. – "ألَنِّي أَْشَھُد َعلَْیِھ أَنَّ أَْعَمالَھُ ِشّرِ

ُروُح اْلَح���ّقِ الَّ���ِذي الَ یَْس���تَِطیُع اْلعَ���الَُم أَْن " ):۱۷: ۱٤(یوحن���ا  •
�ا أَْن�تُْم فَتَْعِرفُونَ�ھُ  ألَنَّ�ھُ َماِك�ٌث یَْقبَلَھُ، ألَنَّھُ الَ یَ�َراهُ َوالَ یَْعِرفُ�ھُ، َوأَمَّ

 ال یقبل العالم روح الحق. –" َمعَُكْم َویَُكوُن فِیُكْم.

إن ھذا  یستخدم یوحنا كلمة "العالم" لیصف أولئك البعیدین عن هللا.   
یبین امتداد وعد یسوع: "ھكذا أح�ب هللا البعی�دین عن�ھ حت�ى ب�ذل ابن�ھ 

ع��ن . عوًض��ا الوحی��د." ل��م یك��ن یس��وع یتح��دث ع��ن مجموع��ٍة ُمخت��ارةٍ 
ذلك، أحبَّ هللا أولئك البعیدین عنھ حت�ى ب�ذل ابن�ھ الوحی�د لك�یال یھل�ك 

 أحد.

 هل تشري القرينة إىل معىن؟ 

توض��ح القرین��ة األوس��ع آلی��ٍة م��ا المعن��ى. ف��ي  ،ف��ي بع��ض األحی��ان   
و أ"خالص" تشیر إلى الخالص )، تبین القرینة أن كلمة ۷۱: ۱(لوقا 

 م��ن أع��دائھاإس��رائیل " خلُ��صتالتحری��ر السیاس��ي؛ یص��لي زكری��ا أن 
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 ھ���ذا خ���الٌص م��ن ع���دٍو م���ا. تحری���رٌ  ".وم��ن أی���دي جمی���ع مبغض��یھا
 ).۷۳: ۱) سیتمم وعد هللا إلبراھیم (لوقا (خالصٌ 

، یس��تخدم لوق��ا كلم��ة "خ��الص" بم��دلوٍل فق��ط بع��د ذل��ك بِس��ت آی��اتٍ    
��بِيُّ نَبِ��يَّ " بقی��ادة ال��روح الق��دس: زكری��ا تنب��أأعم��ق. ی َوأَْن��َت أَیَُّھ��ا الصَّ

ھن�ا  ."تُْعِطَي َشْعبَھُ َمْعِرفَةَ اْلَخالَِص بَِمْغِف�َرِة َخَطایَ�اُھمْ ... ِ اْلعَِلّيِ تُْدَعى
كال المعنیْین لكلمة "خالص"  بغفران الخطایا. كلمة "خالص" قترنت

 استُخدما في ھذه الصالة. إننا نحدد المعنى من سیاق صالة زكریا.

). لق��د ۲: ۱۲دعن��ا نع��ود إل��ى كلم��ة "یختب��ر" ال��واردة ف��ي (رومی��ة    
رأین��ا أن ھ��ذه الكلم��ة یمك��ن أن تعن��ي "یواف��ق، أو یس��مح، أو یختب��ر" 
إرادة هللا. یكت��ب ب��ولس أن��ھ نظ��ًرا لتجدی��د ذھنن��ا، س��نكون ق��ادرین أن 
نختب��ر م��ا ھ��ي إرادة هللا. ال یب��دو أن��ھ یخبرن��ا أنن��ا س��وف نثب��ت ص��حة 

ى شخٍص آخر. عوًضا عن ذلك، إننا سوف نعرف بأنفسنا إرادة هللا إل
ما ھي إرادة هللا. إن ھذا یُضیِّق معنى "اختب�ار" أو "تمیی�ز" إرادة هللا 

 أنھ حقیقي. ا ما بدقٍة لتحددئً في حیاتنا. "لتختبر" ھي أن تفحص شی

ال��ذي یس��تخدم فی��ھ ب��ولس ھ��ذه الكلم��ة ف��ي  دلولھ��ذا ھ��و نف��س الم��   
) یص��ف ب��ولس ۱۷: ۲موض��عٍ آخ��ر ف��ي رس��الة رومی��ة. ف��ي (رومی��ة 

یھودیًا یزعم أنھ یعرف إرادة هللا بسبب طاعتھ للناموس. یكتب بولس 
األم��ور المتخالف��ة،  یمی��زیع��رف مش��یئتھ، وأن ھ��ذا الش��خص س��وف "

رف إرادة إنھ شخص یدَّعي أن�ھ یختب�ر ویع� ۱۲۸"متعلًما من الناموس.
 هللا من خالل طاعتھ للناموس.

بمعون��ة روح هللا العام��ل ف��ي  ھ��و أن تمی��ز إرادت�ھ. لتختب�ر إرادة هللا   
أذھاننا المتجددة وحیاتنا الخاض�عة، سنس�تطیع أن نمی�ز إرادة هللا. ف�ي 
مواجھة اختی�ارات الحی�اة، س�نتمتع بإمكانی�ة أن نختب�ر الب�دائل ونح�دد 

 األفضل تبعًا إلرادة هللا.

                                                           
 .۱۸-۱۷: ۲رومیة  ۱۲۸
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) بالثق�ة أن�ھ یمكنن�ا أن نع�رف مش�یئة هللا. إنن�ا ۲: ۱۲تمدنا (رومی�ة    
ُموا أَْجَساَدُكْم ذَبِیَحةً َحیَّةً "نخضع ُكلیةً لھ ( ) إننا نتغیر عن العالم ".قَّدِ

) إننا نتغی�ر بتجدی�د أذھانن�ا. كنتیج�ة ل�ذلك، ."الَ تَُشاِكلُوا ھذَا الدَّْھرَ "(
 هللا الكاملة.سنستطیع أن نعرف ونتبع إرادة 

 )١: ١٢دراسة لكلمة "تقدموا" (رومية 

ُموا أَْجَس��اَدُكْم ذَبِیَح��ةً "    فَأَْطلُ��ُب إِلَ��ْیُكْم أَیَُّھ��ا اِإلْخ��َوةُ بَِرأْفَ��ِة هللاِ أَْن تُقَ��ّدِ
 "َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم اْلعَْقِلیَّةَ.

لكلم��ة "تق��دموا"؟ ب��النظر إل��ى "فھ��رس  "نط��اق المعن��ى"م��ا ھ��و    
سترونج الشامل"، سنجد أن الكلمة الیونانی�ة الُمترجم�ة "تق�دموا" ھ�ي    

(Paristemi)، ي تُستخدم بعدة طرق:ھو 

)، أحض���ر یوس���ف وم���ریم یس���وع إل���ى الھیك���ل ۲۲: ۲ف���ي (لوق���ا    
ُموهُ " بِّ  ِلیُقَ��ّدِ إنھ��م ك��انوا ینف��ذون ن��اموس العھ��د الق��دیم بالنس��بة  ."ِلل��رَّ

ّبِ."للمولود األول:  "تقدیم" إن  "ُكلَّ ذََكٍر فَاتَِح َرِحٍم یُْدَعى قُدُّوًسا ِللرَّ
 ل ملكیة هللا للطفل.مثِّ المولود األول یُ 

أَتَُظ��نُّ أَنِّ��ي الَ أَْس��تَِطیُع اآلَن أَْن "یس��أل:  ،عن��د الق��بض عل��ى یس��وع   
مَ لَى أَبِي أَْطلَُب إِ   "ِلي أَْكثَ�َر ِم�ِن اثْنَ�ْي َعَش�َر َجْیًش�ا ِم�َن اْلَمالَئَِك�ِة؟ فَیُقَّدِ

 یض���ع أو یت��یح،" :(Paristemi)كلم���ة تعن��ي )، ٥۳: ۲٦ف��ي (مت���ى 
 تحت تصرف شخص ما".

) مش��ھدًا ف��ي حادث��ة الق��بض عل��ى یس��وع: ٤۷: ۱٤یص��ف (م��رقس    
َواِح�ٌد ِم�َن اْلَحاِض�ِریَن السَّ�ْیَف، َوَض�َرَب َعْب�َد َرئِ�یِس اْلَكَھنَ�ِة  فَاْستَلَّ "

ھنا: "یقف بجانب" ش�يٍء م�ا  (Paristemi)تعني كلمة  "فَقََطَع أُْذنَھُ.
 أو شخٍص ما.

أَْیًض���ا نَْفَس���ھُ َحی����ا  أََراُھ���مْ اَلَّ���ِذیَن "): ۳: ۱یق���ول (أعم���ال الرس���ل    
بِبََراِھیَن َكثِیَرٍة، بَْعَد َم�ا تَ�أَلََّم، َوُھ�َو یَْظَھ�ُر لَُھ�ْم أَْربَِع�یَن یَْوًم�ا، َویَ�تََكلَُّم 
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ِة بَِملَُكوِت هللاِ. ر" ظِھ�تعني كلمة "یقدم" ھنا: "یُ  "َعِن األُُموِر اْلُمْختَصَّ
 نفسھ لتالمیذه.

بمعن����ى  (Paristemi)) كلم����ة ۲٦: ٤یس����تخدم (أعم����ال الرس����ل    
ُملُ���وُك األَْرِض، َواْجتََم���َع  قَاَم���تْ ""یعت���رض، أو یق���ف ض���د ع���دو". 

ّبِ َوَعلَى َمِسیِحِھ. َؤَساُء َمعًا َعلَى الرَّ  "الرُّ

ثْب��ت : "یُ (Paristemi))، تعن��ي كلم�ة ۱۳: ۲٤ف�ي (أعم��ال الرس�ل    
َم�ا یَْش�تَُكوَن بِ�ِھ اآلَن  یُثْبِتُ�واَوالَ یَْستَِطیعُوَن أَْن "برھن" شیئًا ما. أو یُ 

.  "َعلَيَّ

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

ُمواَوالَ "): ۱۳: ٦(رومی��ة     أَْعَض��اَءُكْم آالَِت إِثْ��ٍم ِلْلَخِطیَّ��ِة، بَ��ْل  تُقَ��ّدِ
ُموا  "ذََواتُِكْم �ِ َكأَْحیَاٍء ِمَن األَْمَواِت َوأَْعَضاَءُكْم آالَِت بِّر ِ�ِ. قَّدِ

أََم����اَم ُكْرِس����ّيِ  نَِق����فُ ألَنَّنَ����ا َجِمیعً����ا َس����ْوَف "): ۱۰: ۱٤(رومی����ة    
 ."اْلَمِسیحِ 

فیبي، ویطلب من مؤمني ب): یوصي الرسول بولس ۲: ۱٦(رومیة    
ِ  تَقُوُموا"رومیة:   ."َشْيٍء اْحتَاَجتْھُ ِمْنُكمْ  لََھا فِي أَّي

ِلَك��ْي "): یری��د المس��یح أن یق��دس ویطھ��ر الكنیس��ة: ۲۷: ٥(أفس��س    
ِلنَْفِسِھ َكنِیَسةً َمِجیَدةً، الَ َدنََس فِیَھا َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِم�ْن  یُْحِضَرَھا

 "ِمثِْل ذِلَك، بَْل تَُكوُن ُمقَدََّسةً َوبِالَ َعْیٍب.

ن  (Paristemi)من قاموس الكت�اب المق�دس، نج�د أن كلم�ة     تتض�مَّ
 عدة معاني:

 .)۳: ۱أعمال الرسل ( كما وردت في ،ظِھر أو یُريیُ  *     
 ).٤۷: ۱٤یقف بجانب، كما وردت في (مرقس  *     
 ).٥۳: ۲٦یتیح، كما وردت في (متى  *     
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 ).۱۳: ۲٤یُثْبت أو یُبرھن، كما وردت في (أعمال الرسل  *     
 ).۱۳: ٦؛ رومیة ۲۲: ۲یقدم، كما وردت في (لوقا  *     
 ).۲: ۱٦یعطي أو یساعد، كما وردت في (رومیة  *     

بنط�اٍق ع�ریٍض م�ن المعن�ى.  (Paristemi)تتمیز كلمة "یق�دم" أو    
ماذا یعن�ي أن نق�دم  )؟۱: ۱۲لذلك، فماذا تعني ھذه الكلمة في (رومیة 

 ذواتنا ذبیحة حیة �؟

تذكَّر أن القرینة تحدد المعنى. كان بولس یُظِھر رحمة هللا العظیم�ة    
). اآلن ھو یُظِھر ۱۱-۱في منحھ الخالص من خالل المسیح (رومیة 

استجابتنا المتوقعة على ھذا الخالص العظیم. یمك�ن أن ن�رى بس�رعة 
أن بع��ض المع��اني المحتمل��ة ("یض��ع قریبً��ا" أو "یق��ف بجان��ب"، أو 

   برھن"، أو حتى "یساعد") ال تتوافق مع القرینة."یُثْبت أو ی

) یمكن أن یتناسب؛ ربما ی�دعونا ب�ولس ٥۳: ۲٦المدلول في (متى    
ص�ورة  )۱: ۱۲�. على أیة حال، تستخدم (رومی�ة  "نتیح أنفسنا"أن 

�؛  ذبیحة العھد القدیم. ھذا یشیر إلى شيٍء أعمق من "كْوننا متاحین"
سنا بالكامل �. كذبیحة حیوانیة تنتم�ي بالكام�ل إنھ یوحي "بتسلیم" أنف

�، "یُس��لِّم" الم��ؤمن ذات��ھ � دون تحف��ٍظ. إنن��ا "نق��دم" أنفس��نا كذبیح��ٍة 
 حیٍة، ومقدسٍة، ومرضیٍة على المذبح.

كلم��ة "تق��دم" تعن�ي أن "تق��دم نفس��ك بالكام��ل )، ۱: ۱۲ف�ي (رومی��ة    
طواعی���ةً ) كی���ف أعط���ى المس���یح نفس���ھ ۱۱-۱�". تُظِھ���ر (رومی���ة 

 طواعی�ةً كذبیحٍة ألجل خطایانا؛ ل�ذلك، فیج�ب علین�ا أن نعط�ي أنفس�نا 
   كذبیحٍة �. 
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١٢٩)ازية (الرمزيةحالة خاصة: اللغة ا 

لق���د نظرن���ا باختص���ار ف���ي الفص���ل الخ���امس إل���ى اس���تخدام اللغ���ة    
المجازیة. ال یھم كیف نقوم بعمل دراسة دقیقة للكلم�ة ف�ي حال�ة إذا ل�م 
نفھم لغة الكاتب؛ ألننا سنُخطئ النتائج. إن أھم شيء في المج�از ل�یس 

 ر الكاتب.المعنى الحرفي للكلمات، لكن تصوُّ 

زی��ة التفس�یر الحرف�ي. أن نفس�ر اللغ��ة ال یتجاھ�ل تفس�یر اللغ�ة المجا   
"حرفیً��ا" یعن��ي أن نفھ��م اللغ��ة بالطریق��ة الت��ي قص��دھا الكات��ب. عن��دما 
یقص��د كات��ٌب م��ا للكت��اب المق��دس لغ��ة مجازی��ة، ف��إن التفس��یر الحرف��ي 

 یطلب منا أن نفسر مجازیًا.

یس��تخدم جمیعن��ا لغ��ة المج��از. تخیَّ��ل أن��ك تلق��ى نظ��رة عل��ى حدیق��ة    
 يمث�ل ھ�ذه النبات�ات الجمیل�ة؟" وھ� ین"كیف ت�زرع ھا:ك، فتسألتجار

ك: "أكب�ر إص�بع ف�ي خب�رتإن جارتك ال  جیب: "لديَّ إبھام أخضر."ت
یدي ھو أخضر." إنھ�ا تس�تخدم لغ�ةً مجازی�ةً تعن�ي: "ل�ديَّ ق�درة غی�ر 

 عادیة على زرع النباتات."

یتح��دث الكت��اب المق��دس ب��نفس الطریق��ة. لق��د أطل��ق یس��وع عل���ى    
ف��ي ھ��ذه  "ثعل��ب" كلم��ةلالقی��ام بدراس��ة عن��د  ۱۳۰."ھی��رودس "ثعل��ب

، ال یك��ون الموض��وع اكتش��اف ك��م م��رة تس��تخدم ھ��ذه الكلم��ة ف��ي اآلی�ة
ق المعن�ى لھ�ا، وحینئ�ٍذ دراس�ة القرین�ة االكتاب المقدس، ث�م تحدی�د نط�

في ھذه الحالة، تتطلب دراسة كلمة "ثعلب" السؤال:  لتضییق المعنى.
"ما الخصائص التي أَْوحت بھا كلمة ثعلب إلى مس�تمعي یس�وع؟" أن 

 یعني أنھ ماكر وربما جبان. ،"ثعلب" أحدًاتدعو 

                                                           
 الحی��اة م��ن خ��الل الكت��اب.ھ��وارد ھن��دریس وول��یم ھن��دریكس.  ھ��ذه الم��ادة م��أخوذة م��ن ۱۲۹

 .۳٦)، فصل ۲۰۰۷(شیكاغو: مودي للنشر، 
 .۳۲: ۱۳لوقا  ۱۳۰
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ن ان إرش�ادیط�اجملة ما حرفیة أو مجازیة؟ إلی�ك خكیف نعرف أن    
 لتدرسھما:

 ازي عندما خيربكاملقطع أن تفعل هذا استخدم املعىن ا 

 الحل��م غالبً��ا بِل��غ) حلم��ْین. ف��ي الكت��اب المق��دس یُ ۳۷ی��روي (تك��وین    
رسالةً مجازیةً. ال نتوقع أن حلم یوسف یخبرنا قصة حرفیة عن حزم 
الحنط��ة الت��ي تنحن��ي بعض��ھا ل��بعض، أو ع��ن الش��مس، أو القم��ر، أو 
النجوم التي تنحني لیوسف. بدًال من ذلك، فالحلم یخبرنا أن نتوقع لغة 

 ).۱۰،۸: ۳۷في ھذه الحالة، یرد التفسیر في (تكوین  مجازیة.

 ــازي عنــدما يكــون املعــىن احلــريف اســتخدم املعــىن ا

ا
ً
 أو سخيف

ً
 مستحيال

ْینِ ")، ظھ�ر ال�رب ومع�ھ ۱٦: ۱في (رؤی�ا      "َس�ْیٌف َم�اٍض ذُو َح�دَّ
م�ن غی�ر الُمحبَّ�ب  یخرج من فمھ. في سفٍر مليٍء بالتص�ور، یب�دو أن�ھ

یخبرن�ا ق�اموس الكت�اب المق�دس  أن تكون ھذه صورة حرفیة لیس�وع!
أن ھ��ذا الس��یف ك��ان س��یفًا رس��میًا كبی��ًرا یحمل��ھ مل��ك منتص��ر. عن��دما 
نواصل في سفر الرؤیا، نرى أن صورة یسوع ومعھ س�یف كبی�ر ذي 

 حدین تالئم رسالة نصرة هللا المطلقة على أرواح الشر.

أغلب تذكَّر أن هللا قد أعطى كلمتھ لكي تنقل الحق، ال لتخفي الحق.    
أش�كال اللغة المجازیة ف�ي الكت�اب المق�دس واض�حة. لق�د رأین�ا قائم�ةً ب

المج��از ف��ي ال��درس الخ��امس، الت��ي تعطی��ك م��دلوًال جدی��دًا ف��ي كیفی��ة 
تفسیر لغة المجاز. بعد أن تمیز شكل المجاز، اسأل: "لماذا أَْوح�ى هللا 

ن في ھذه الصورة؟  بمثل ھذا التصور الخاص؟ ما الحق الُمتضمَّ

األََس�ُد الَّ�ِذي ِم�ْن ِس�ْبِط "في سفر الرؤیا واألصحاح الخامس یظھر    
ز میِّ���أم��ام ع���رش هللا. إن ھ��ذا ال یعطین��ا أي م���دلول إذا ل��م نُ  "یَُھ��وذَا
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األََس�ُد الَّ�ِذي ِم�ْن "المجاز. سوف یخبرك ق�اموس الكت�اب المق�دس أن 
ھو لقب مسیاني. حینئٍذ تسأل: "لماذا یستخدم یوحنا ھذا  "ِسْبِط یَُھوذَا

اللق��ب؟ بم��اذا یخبرن��ا اللق��ب ع��ن یس��وع؟" إن تمیی��ز المج��از یس��اعدنا 
 یوحنا عن قوة یسوع الفادیة. تصورعلى فَْھم 

 خامتة

یحت��وي ھ��ذا األص��حاح عل��ى معلوم��اٍت فنی��ٍة عدی��دةٍ؛ م��ن فض��لك ال    
تمتع بقیمٍة خاصة. إن كلمة هللا تشعر أن ھذا األمر شدید التعقید حتى ی

ھي مستودع من الكنوز. كلما تتعمق أكثر في كلمة هللا، كلم�ا تكتش�ف 
 ثروات جدیدة یومیًا.

خص الباح��ث ع��ن ش��لق��د وض��ع كات��ب س��فر األمث��ال ھ��ذا الوع��د لل   
�ِة، َوبََحثْ�َت َعْنَھ�ا َك�اْلُكنُوِز، فَِحینَئِ�ٍذ "الحكمة:  تَْفَھ�ُم إِْن َطلَْبتََھا َكاْلِفضَّ

ّبِ، َوتَِج�ُد َمْعِرفَ�ةَ هللاِ. ال یوج�د مص�در أعظ�م للحكم�ة  ۱۳۱"َمَخافَةَ الرَّ
 من كلمة هللا. إن دراستك للكتاب المقدس ستھبك مكافآت أبدیة.

 واجب الدرس

الواردة مستخدًما فھرس للكتاب المقدس، ابحث عن كلمة "قوة"  )۱
الكلم��ة ف��ي ). ك��م م��رة اس��تُخدمت ھ��ذه ۸: ۱ف��ي (أعم��ال الرس��ل 

 ل مرة؟كمة الیونانیة الُمترجمة في لما الك سفر األعمال؟
 

یمك���ن أن تُت���رَجم  ”Dunamis“إن���ك س���تجد أن ھ���ذه الكلم���ة  *
) الت�ي ت�وحي ۸: ۱"معجزات". ماذا عن قرین�ة (أعم�ال الرس�ل 

بأن كلمة "قوة" ھ�ي ترجم�ة أفض�ل م�ن كلم�ة "معج�زات" لھ�ذه 
 اآلیة؟

 

                                                           
 .٥-٤: ۲أمثال  ۱۳۱
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 للكتاب المقدس.رجاء" في فھرس ابحث عن كلمة " )۲
 

). ك��م م��رة ۱۸: ٤یس��تخدم ب��ولس ھ��ذه الكلم��ة ف��ي (رومی��ة  -أ
 استخدم بولس نفس الكلمة الیونانیة في ھذه الرسالة؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك��م م��رة تُس��تخدم ھ��ذه الكلم��ة الیونانی��ة ف��ي مت��ى، وم��رقس،  -ب

 ا؟ولوق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ھ��ل ھ��ي نف��س الكلم��ة الیونانی��ة "للرج��اء" الُمس��تخدمة ف��ي -ج
 )؟۱۳: ۱۳كورنثوس  ۱(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

د ۲: ۱بدراسة كلمة "تجارب" الواردة في (یعق�وب  قُم )۳ ). ح�دِّ
د معناھا في ھذه اآلیة.  نطاق المعنى لھذه الكلمة. حینئٍذ، حدِّ

 

إذا كن���ت ت���درس ف���ي مجموع���ة، ش���ارك بدراس���تك م���ع  *
 المجموعة.

�ز درًس� * مبنیً�ا  اقص�یرً  اكتابیً� اإذا كنت تدرس بمف�ردك، جّھِ
 على دراستك للكلمة.

 
م���ن الكت���اب  عاألول، لق���د قم���َت باختی���ار مقط���ف���ي ال���درس  )٤

خ���الل ھ���ذا المق���رر الدراس���ي. اق���رأ ھ���ذا  درس���ھتل المق���دس؛
 الواردة بھ.المقطع، ثم قُم بعمل دراسة للكلمات الھامة 
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 سادسالدرس ال

 النقاط املفتاحية

  تفحص دراسة الكلمات، الكلمات الیونانی�ة والعبری�ة، فیم�ا 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. 

 
 :ثالث خطوات في دراسة الكلمات 

  
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. 



 سابعالالدرس 

 تطبيقال – ثالثةاخلطوة ال

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 تعرف على البدائل الخاطئة للتطبیق الكتابي.ی .۱

 یتبع عملیة التحرك من تفسیر إلى تطبیق النص.. ۲

نھ من إیجاد تطبیقات للنص.. ی۳  سأل أسئلة معینة تُمّكِ

 على مقطع ُمختار من الكتاب المقدس.یمارس ھذه الخطوات . ٤

 مقدمة

 ناقش عالقة التفسیر بالتطبیق في دراستك الحالی�ة للكت�اب المق�دس. ؟
��م،  ى ف��تطبق��ھ  مم��ن األس��ھل أن تفس��ر ال��نص أھ��ل عن��دما تع��ظ أو تُعلِّ

؟ عن�دما ت�درس نًص�ا كتابیً�ا أو تس�تمع إل�ى عظ�ٍة، ھ�ل العصر الح�الي
 حیاتك؟ تكون قادًرا أن تجد تطبیقًا لھ على

قال روب�رت: "أیھ�ا الق�س، ھ�ل یمك�ن أن نتقاب�ل؟ ل�ديَّ س�ؤال كبی�ر    
حول الكتاب المقدس." الحقًا خالل ھذا األسبوع، تقابلن�ا ونظرن�ا إل�ى 

ناقش�ت القض�یة الت�ي واجھ�ت روب�رت. بع�د دق�ائٍق آیاٍت كتابیٍة عدیدةٍ 
 قلیلٍة، أغل�ق روب�رت كتاب�ھ المق�دس وق�ال: "دعن�ي أك�ون ص�ادقًا، أن�ا
أعرف بالفع�ل م�ا یقول�ھ الكت�اب المق�دس، لكن�ي ال أری�د أن أفعل�ھ. إن�ھ 

".  صعٌب جدًا عليَّ



۱٤۰ 
 

غی��ر التطبی��ق. م��ن  ف��ي التفس��یر، لك��نف��ي مش��كلة روب��رت  ل��م تك��ن   
الكافي أن نالحظ ما یقولھ الكتاب المق�دس ونفس�ر معن�اه؛ یج�ب علین�ا 

ت��اب لكل تناأن نطبق��ھ عل��ى حیاتن��ا. ف��ي أغل��ب األحی��ان، تنتھ��ي دراس��
 المقدس عند مرحلة التفسیر.

 ،إنن���ا نب����دأ بمالحظ����ة م���ا یقول����ھ ال����نص   
ونواصل من خ�الل تفس�یر معن�اه؛ یج�ب أن 
ننتھي بتطبیق النص عل�ى حیاتن�ا. یمك�ن أن 

 نلخص ھذه العملیة في ثالثة أسئلة:

 ماذا یقول النص؟ (المالحظة) •
 ماذا یعني النص؟ (التفسیر) •
 كیف یعمل النص في حیاتي؟ (التطبیق) •

 ١٣٢بدائل للتطبيق

ن كات��ب المزامی��ر    أن الش��خص ال��ذي یَُس��رُّ بن��اموس ال��رب  لق��د دوَّ
ُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَج�اِري اْلِمیَ�اِه، "یَ ویلھج فیھ نھاًرا ولیًال 

یحاول الش�یطان أن یجعلن�ا بعی�دین  ۱۳۳."الَّتِي تُْعِطي ثََمَرَھا فِي أََوانِھِ 
م��وت روحیً��ا إذا ل��م ع��ن الكت��اب المق��دس. إن��ھ یعل��م أنن��ا سنض��عف ون

 نتعمق في كلمة هللا ونتغذى بھا.

إبقائن��ا بعی��دین ع��ن كلم��ة هللا، فھ��و یح��اول ف��ي الش��یطان  فش��لَ  إذا   
، فل�ن إبعادنا ع�ن تطبی�ق الح�ق عل�ى حیاتن�ا. طالم�ا ال نع�یش كلم�ة هللا

نثم���ر أب���دًا. إذا ل���م ی���تمكن الش���یطان م���ن إعاقتن���ا ع���ن ق���راءة الكت���اب 
 آخر للتطبیق. بقبول بدیلٍ المقدس، فإنھ سیغوینا 

                                                           
 لمؤلفْیھ ھوارد وولیم ھندریكس.  الحیاة من خالل الكتابمادة ھذا الدرس مأخوذة من  ۱۳۲
 .۳-۲: ۱مزمور  ۱۳۳

 أھمیة التطبیق

ألَنَّھُ إِْن َكاَن أََحٌد َساِمًعا "
ِلْلَكِلَمِة َولَْیَس َعاِمالً، َفذَاَك 

یُْشبِھُ َرُجالً نَاِظًرا َوْجھَ 
ِخْلقَتِِھ فِي ِمْرآٍة، َفِإنَّھُ نََظَر 

ذَاتَھُ َوَمَضى، َوِلْلَوْقِت 
 "نَِسَي َما ُھَو.

 ).۲٤-۲۳: ۱(یعقوب 



۱٤۱ 
 

 حنن نستبدل التطبيق بالتفسري 

من الممكن أن ندرس بعنای�ٍة مقطعً�ا كتابیً�ا، ونح�دد معن�اه، دون أن    
 ج�ةعننطبقھ. عندما أصغى داود لناثان في َمثَلھ عن الغني الذي سرق 

، إِنَّ�ھُ یُقْ "الرجل الفقیر، ردَّ علیھ بالتفسیر الصحیح.  بُّ تَ�ُل َحيٌّ ُھَو ال�رَّ
ُجُل اْلفَاِعُل ذِلَك، َویَُردُّ النَّْعَجةَ أَْربَعَةَ أَْض�عَاٍف ألَنَّ�ھُ فَعَ�َل ھ�ذَا األَْم�َر  الرَّ

 ".َوألَنَّھُ لَْم یُْشِفقْ 

م عل�ى     كان تفس�یر داود ص�حیًحا. ھ�و أج�اب باس�م ال�رب؛ ھ�و ص�مَّ
ھ��و طل��ب تعویًض��ا. وال واح��د یمكن��ھ انتق��اد تفس��یر داود، لك��ن الع��دل؛ 

داود قد فشل في تطبیق الَمثَل على حیاتھ الشخص�یة. لق�د وض�ع النب�ي 
ُجُل!"التطبیق قائًال:   ۱۳٤ "أَْنَت ُھَو الرَّ

�م الكت�اب     ھنا یكمن خطٌر خ�اص بالوع�اظ والمعلم�ین. یمك�ن أن نُعلِّ
بینم��ا نتجاھ��ل ع��دم طاعتن�ا. لق��د ح��ذَّر یعق��وب م��ن  ؛المق�دس لآلخ��رین

فََم��ْن یَْع��ِرُف أَْن یَْعَم��َل َحَس��نًا َوالَ یَْعَم��ُل، فَ��ذِلَك "التفس��یر دون طاع��ٍة. 
بعد أن نفسر الكتاب المق�دس تفس�یًرا ص�حیًحا، ینبغ�ي  ۱۳٥"َخِطیَّةٌ لَھُ.

 أال نفشل في تطبیقھ. ینبغي أال نستبدل التطبیق بالتفسیر.

 ةاجلزئي طاعةالطاعة الكاملة بدل الحنن نستب 

ونج��د بع��ض درس مقطعً��ا كتابیً��ا، ونح��دد معن��اه، ن��م��ن الممك��ن أن    
ربم��ا نفس��ح  األم��ور للتطبی��ق، دون أن نس��مح لھ��ا أن تغیرن��ا بالكام��ل.

 تطبیق��اتبطاعتن��ا للكت��اب المق��دس، بینم��ا نتجاھ��ل  تطبیق��اتٍ المج��ال ل
 أعمق بعدم طاعتنا. أخرى

                                                           
 .۷-٥: ۱۲صموئیل  ۲ ۱۳٤
 .۱۷: ٤یعقوب  ۱۳٥



۱٤۲ 
 

تَْخ��ُرْج َكِلَم��ةٌ َرِدیَّ��ةٌ ِم��ْن أَْف��َواِھُكْم، بَ��ْل ُك��لُّ َم��ا َك��اَن  الَ "ربم��ا نق��رأ:    
��اِمِعیَن. م��ن  "َص��اِلًحا ِلْلبُْنیَ��اِن، َحَس��َب اْلَحاَج��ِة، َك��ْي یُْعِط��َي نِْعَم��ةً ِللسَّ

ة" ھي أي حدیث یھدم خالل دراسة الكلمات، نعرف أن "الكلمة الردیَّ 
 مة، فنسأل:ھمفي خطوة التطبیق، نفحص عالقاتنا ال ۱۳٦مستمعینا.

 " "نعم؛ أنا راعٍ أمین."ھل تبني عظاتي شعب كنیستي؟" •
 كلمات تدعم أوالدي؟" "نعم؛ أنا أب ُمِحب." "ھل أستخدم •
 ي؟" "ال، في الغالب ردودي سلبیة."ھل أبني زوجت" •

إن تواصلي مع زوجتي ھي الدائرة التي یری�د روح هللا أن یغیرن�ي    
ھ�ذا ال�نص "م�ن  بتطبی�قفیھا. یغ�ویني الش�یطان ب�أن أس�تبدل ط�اعتي 

تغییر الحیاة" على عالقتي بزوجتي، بتطبیقاٍت أخرى. إنھ یغویني أن 
 نفسي للطاعة الكاملة. أقبل طاعة جزئیة عوًضا عن إخضاع

 تربيرتوبة بالحنن نستبدل ال 

ُم، َماذَا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحیَ�اةَ األَبَِدیَّ�ةَ؟"سأل ناموسٌي یسوع:     " یَا ُمعَلِّ
بَّ إِلَھَك ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك، َوِمْن ُكّلِ نَْفِس�َك، َوِم�ْن "تُ فأجاب یسوع: ِحبُّ الرَّ

 ".ُكّلِ قُْدَرتَِك، َوِمْن ُكّلِ فِْكِرَك، َوقَِریبََك ِمثَْل نَْفِسكَ 

َر "لق��د فھ��َم الناموس��ي الكت��اب المق��دس.     ��ا ُھ��َو فَ��ِإْذ أََراَد أَْن یُبَ��ّرِ َوأَمَّ
ل��م تك��ن مش��كلتھ ف��ي  ۱۳۷"َوَم��ْن ُھ��َو قَِریبِ��ي؟نَْفَس��ھُ، قَ��اََل ِلیَُس��وَع: 

ر الناموسي نقص محبتھ. لكن في التطبیق. ،التفسیر  لقدد برَّ

كلم��ات كلمات��ك غی��ر بنَّ��اءة لزوجت��ك؛ إنھ��ا ربم��ا یق��ول روح هللا: "   
لق��د ق��رأُت الكلم��ة؛ لق��د فسَّ�رُت الكلم��ة؛ لق��د ح��ان وق��ت تطبی��ق  ردی�ةَّ."

الكلمة. بدًال من ذلك، ربما أبرر: "أنت ال تع�رف زوجت�ي. إنھ�ا دائًم�ا 
ج�دًا. ل�یس ھ�ذا خط�أي!" م�ا  سلبیة. إذا كن�ُت س�لبیًا؛ ذل�ك ألنھ�ا س�لبیةٌ 

                                                           
 . انظر دراسة الكلمات في الدرس السادس.۲۹: ٤أفسس  ۱۳٦
 .۲۹-۲٥: ۱۰لوقا  ۱۳۷



۱٤۳ 
 

ي ب�ررُت س�لوكي ب�دًال م�ن ت�وبتي ع�ن فش�لي الذي أكون قد فعلتھ؟ إنن�
 في طاعة كلمة هللا.

 باملشاعرتغيري حنن نستبدل ال 

في  ۱۳۸لقد كتَب یعقوب عن شخٍص یسمع الكلمة، لكنھ ال یعمل بھا.   
 تجاوبٍ في بعض األحیان یسمع شخٌص ما الكلمة ویُثار، لكنھ یسمح ب

ع��اطفي لیس���تبدل التغیی���ر الحقیق���ي. یع���رف ك���ل راعٍ إحب���اط ال���وعظ 
قنعتن��ي،" وحینئ��ٍذ ال أ، ث��م ق��ول الن��اس: "ھ��ذه العظ��ة ف��ارقٍ بموض��وعٍ 

 دائم. یرى أي تغییرٍ 

) خ��الل فص��ل دراس��ي ع��ن ۲۹: ٤ربم��ا أس��مع تعلیًم��ا ع��ن (أفس��س    
الزواج. في وقت التعھد بنھایة الفصل الدراسي، أق�ول لزوجت�ي: "أن�ا 

سف، أرید أن أتحدث بكلماٍت إیجابیٍة. سأقدم أفضل ما عندي!" ومع آ
ما أعود لعاداتي القدیمة م�ن الكلم�ات الجارح�ة، والُجم�ل  سریعًاذلك، 

 بیة، والكلمات الردیَّة.لالس

كان ھناك تجاوبًا عاطفیًا، لكن دون تغیی�ٍر حقیق�ي. ھ�ذا ماذا حدث؟    
ع�ین أن التغیی�ر مس��تحیل. أم�ٌر خطی�ٌر؛ بع��د فش�ٍل متك�رٍر، نص��بح مقتن

 .   یلزم أن یقترن التجاوب العاطفي لحٍق ما بتغییٍر حقیقي وطاعةٍ 

 خطوات لتطبيق الكتاب املقدس

ینس�ى م�اذا  ث�مف�ي م�رآةٍ لنفس�ھ ینظ�ر ال�ذي ش�خص ال وص�فَ ما بعد   
 یص��ف یعق��وب الش��خص ال��ذي یطب��ق الكت��اب المق��دس بطریق��ةٍ  یش��بھ،

نَاُموِس - اطَّلََع َعلَى النَّاُموِس اْلَكاِمِل َولِكْن َمِن "في حیاتھ.  صحیحةٍ 
یَِّة  َوثَبََت، َوَص�اَر لَ�ْیَس َس�اِمعًا نَاِس�یًا بَ�ْل َع�اِمالً بِاْلَكِلَم�ِة، فَھ�ذَا - اْلُحّرِ

                                                           
 .۲٤-۲۳: ۱یعقوب  ۱۳۸



۱٤٤ 
 

ال یكف�ي أن نس�مع الكلم�ة فق�ط، ینبغ�ي  ۱۳۹"یَُكوُن َمْغبُوًطا فِي َعَمِل�ِھ.
 أن نطبقھا أیًضا.

 اخلطوة األوىل: اعرف 

لك��ي تطب��ق الكت��اب المق��دس بطریق��ٍة ص��حیحٍة، ینبغ��ي أن تع��رف    
 شیئْین:

 :ینبغي أن تعرف النص 

 ل�م إذاھذا ھو سبب أھمیة ال�دروس الخاص�ة بالمالحظ�ة والتفس�یر.    
إنن�ا نب�دأ خط�وة التطبی�ق بالس�ؤال:  نعرف النص، فس�نُخطئ التطبی�ق.

 ؟"صرھمع"كیف طبَّق مسیحیو القرن األول ھذا النص الكتابي في 

أَْس�تَِطیُع ُك�لَّ َش�ْيٍء فِ�ي اْلَمِس�یحِ "على سبیل المث�ال، كت�َب ب�ولس:    
ینِي. لق��د أخ��ذ بع��ض المعلم��ین ھ��ذه اآلی��ة كوع��د أنن��ا  ۱٤۰"الَّ��ِذي یُقَ��ّوِ

نرغب���ھ؛ ألن "المس���یح یقوین���ا." یعل���ن  نس���تطیع أن نحق���ق أي ش���يء
الریاضیون: "سوف أربح مباراة الیوم؛ ألنني أس�تطیع ك�ل ش�يء ف�ي 
المس��یح." یؤك��د أولئ��ك ال��ذین یش��فون باإلیم��ان لمس��تمعیھم: "إذا ك��ان 
لدیك إیمان كاٍف، ستُشفى؛ ألنك تستطیع كل شيء في المسیح." یعلن 

م��ا علی��ك فعل��ھ ھ��و أن واعظ��و إنجی��ل الرخ��اء: "یری��دك هللا غنیً��ا. ك��ل 
 تتعاون مع هللا. تستطیع كل شيء في المسیح."

عندما نسأل: "كیف طبَّق مؤمنو فیلبي ھذه اآلیة؟" نجد إنھ ل�م یك�ن    
ل الروحي. وعدًا بالنجاح العالمي، لكنھ وعدٌ  كان ب�ولس أس�یًرا  بالتحمُّ

ف��ي روم��ا؛ ك��ان مس��تمعوه یواجھ��ون اض��طھادًا. ل��م تك��ن عب��ارة "ك��ل 
��ل ف��ي مواجھ��ة  ش��يء" تعن��ي النج��اح الع��المي، لكنھ��ا قص��دت التحمُّ

لقد تعلَّم بولس أن یكون راضیًا في ك�ل الظ�روف؛ ألن�ھ ف�ي  المقاومة.
                                                           

 .۲٥: ۱یعقوب  ۱۳۹
 .۱۳: ٤فیلبي  ۱٤۰
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م المسیح یستطیع كل شيٍء. إن ھذا لم یعِن حیاة الراحة، بل قصدَ أنھ ل
 المصاعب. ھةجاومیفقد روح الرضى في 

 :ینبغي أن تعرف نفسك 

لقد حذَّر بولس تیموثاوس أنھ ینبغي أن یعرف نفسھ حتى یتسنَّى لھ    
الَِح�ْظ نَْفَس�َك َوالتَّْعِل�یَم َوَداِوْم َعلَ�ى ذِل�َك، "أن یخدم اآلخ�رین بفعالی�ٍة: 

��ُص نَْفَس��َك   ۱٤۱"َوالَّ��ِذیَن یَْس��َمعُونََك أَْیًض��ا.ألَنَّ��َك إِذَا فَعَْل��َت ھ��ذَا، تَُخلِّ
بحسب ما قضاه تیموثاوس في مالحظ�ة ك�ٍل م�ن نفس�ھ والتعل�یم ال�ذي 

 .مستمعیھ بفعالیةٍ  عظھ، قد خدمَ و

بعدما عرفُت النص وكیف ُطبِّق على مس�تمعیھ األوائ�ل، ینبغ�ي أن    
أعرف نفسي وكیف یُطبَّق النص في عصري. ربما أنظ�ر إل�ى نفس�ي 

) أن أواج�ھ تح�دیات ۱۳: ٤وأراھا مستسلمة للسلبیة. تخبرن�ي (فیلب�ي 
ینِ "الحیاة بثقٍة ألني   "ي.أَْستَِطیُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ الَِّذي یُقَّوِ

بعد ھذه اآلیة، ربما أكتب: ومحددًا.  –اآلن یصبح التطبیق واضًحا    
"عند العمل في بیئٍة ُمقاِومٍة للق�یم المس�یحیة، س�أثق ف�ي نعم�ة هللا أنھ�ا 
تقویني كي أكون أمینًا. أستطیع كل شيء في المسیح." ھذا ینقل اآلیة 

 من القرن األول إلى القرن الحادي والعشرین.

 ية: اربطاخلطوة الثان 

: "ال یعرف إنجیل المسیح دینًا بل دینً�ا اجتماعیً�ا؛ ون وسليچكتَب    
نع���یش اإلنجی���ل ال كرھب���اٍن  ۱٤۲وال قداس���ة ب���ل قداس���ة اجتماعی���ة."

مختبئین عن المجتمع، لكن كمؤمنین تربطھم عالقات باآلخرین. ننمو 
ف��ي القداس��ة دون أن ننفص��ل ع��ن اآلخ��رین، لك��ن ف��ي رب��اط المجتم��ع 

 الكنسي.
                                                           

 .۱٦: ٤تیموثاوس  ۱ ۱٤۱
 .۱۹۳۷طبعة  ،الترانیم والقصائد الدینیةمن وتشارلس وسلي  ونچمقدمة  ۱٤۲



۱٤٦ 
 

 واق���عس���وف "یعم���ل" التطبی���ق الص���حیح للكت���اب المق���دس ف���ي ال   
الحقیق��ي. ت��رتبط كلم��ة هللا بك��ل مج��االت الحی��اة. عن��دما أطب��ق الكت��اب 
المق�دس، ال أس�أل: "م�ا التطبی��ق ال�دیني لھ�ذا ال��نص؟" ب�دًال م�ن ذل��ك، 
أس��أل: "كی��ف س��یُعاش ھ��ذا ال��نص ویُطبَّ��ق ف��ي ك��ل دائ��رة م��ن دوائ��ر 

 حیاتي؟"

). عندما أدرس تطبیق ھذه اآلی�ة، ۲۹: ٤سابقًا، نظرنا إلى (أفسس    
یجب أن أطبقھا على عالقاتي مع إخوتي المؤمنین: "ھل تبني كلماتي 

ینبغ�ي أن أرب�ط ھ�ذه اآلی�ة م�ع ع�ائلتي:  إخوتي المؤمنین أم تھدمھم؟"
"ھل یبن�ي ح�دیثي ع�ائلتي، أم یض�عف ثق�ة زوج�ي وأوالدي؟" ینبغ�ي 

ی��ة بعمل��ي: "ھ�ل كموظ��ف أنط��ق كلم��ات إیجابی��ة، أم أن أرب�ط ھ��ذه اآل
 ) بكل مجاالت الحیاة.۲۹: ٤أنشر أفكاًرا سلبیةً؟" ترتبط (أفسس 

ھذا ھو السبب الذي دف�ع ب�ولس أن یكت�ب أن الخ�دام ال�ذین یعیش�ون    
یَُزیِّنُوا تَْعِلیَم ُمَخلِِّصنَا هللاِ فِي ُكّلِ "عالقات صحیحة مع سادتھم سوف 

یجع�ل اإلنجی�ل ج�ذابًا إن التطبی�ق الس�لیم للكت�اب المق�دس  ۱٤۳"َشْيٍء.
 لَمن حولنا.

  ِساخلطوة الثالثة: مار 

الھدف األساسي لدراس�ة الكت�اب المق�دس ھ�و التطبی�ق الی�ومي. ف�ي    
)، یص���ف ب���ولس الم���ؤمنین ب���أنھم "جن���ود"، ٦-۳: ۲تیموث���اوس  ۲(

ًما ون"، و"فالح��ون".ؤو"ع��دَّا  تص��ف ھ��ذه الص��ور شخًص��ا م��ا ُمص��ّمِ
 ،. ال یستریح الجندي أثن�اء المعرك�ةھعلى السعي والكفاح لتحقیق ھدف

ھ ت���ثاال یتوق���ف الف���الح ع���ن حرو ،ثن���اء الس���باقأال یتوق���ف الع���دَّاء و
لألرض حتى ینتھي من عملھ. إن الحیاة المس�یحیة تتطل�ب االحتم�ال. 

ْبِر فِي اْلِجَھاِد اْلَمْوُضوعِ أََماَمنَا"  ۱٤٤".َوْلنَُحاِضْر بِالصَّ

                                                           
 .۱۰: ۲تیطس  ۱٤۳
 .۱: ۱۲عبرانیین  ۱٤٤



۱٤۷ 
 

بینما ت�درس الكت�اب المق�دس، اس�أل: "ھ�ل توج�د دائ�رة ف�ي حی�اتي    
یمكن أن أمارس من خاللھ�ا ھ�ذا الح�ق؟" ل�و نع�م، فاطل�ب م�ن هللا أن 
یساعدك أن تطبق الحق في حیاتك بمنھجی�ٍة. بینم�ا تفع�ل ھ�ذا، س�یعلن 

 لك هللا مزیدًا من الحق، وستنفتح شھیتك أكثر ألجل الطعام الروحي.

 ل��ىع بكت��ك) لی۲۹: ٤م��ن خ��الل (أفس��س إلی��ك ح��دث ل��و أن هللا یت   
یجب أن تتعھد بممارسة الكالم الذي یبني. ربم�ا یك�ون س�ھًال كالمك، 

ببساطة أن تطلب من هللا أن یمنحك فرصة لیوٍم واحٍد أن ت�تكلم بنعم�ٍة 
ف�ي حی�اة ش��خٍص م�ا. ربم��ا یعن�ي ھ��ذا أن تس�أل ص��دیقًا موثوقً�ا ب��ھ أن 

"بكلم�اٍت ردیَّ�ٍة". سیص�بح ھ�ذا طریقً�ا یحذرك عندما یسمعك تتح�دث 
 لممارسة كلمة هللا بشكٍل یومي.

 ممارسة تطبيق الكتاب املقدس

ص��ارَع بش��دةٍ م��ع إغ��واٍء مع��ین. أح��بَّ  ف��ي الكلی��ة ك��ان ل��ديَّ ص��دیق   
الت��ي أغوت��ھ ف��ي ھ��ذه  ن��واع"وودرو" الموس��یقى بم��ا فیھ��ا بع��ض األ

اإلغ�واء، لكن�ھ ل�م أراد "وودرو" التغل�ب عل�ى م�ن الض�عف.  منطقةال
 یُطبِّق الكتاب المقدس بإصراٍر في حیاتھ.

 ش��ھر س��بتمبر. ك��ان "وودرو" خ��اللل��دینا نھض��ة مدرس��یة  تن��كا   
یذھب إل�ى الكنیس�ة، ویع�ود إل�ى حجرتن�ا ف�ي الس�كن الج�امعي، حی�ث 

اختب��اًرا مش��رقًا.  اختب��رَ موس��یقاه غی��ر المناس��بة. ألس��ابیعٍ قلیل��ٍة،  ت��رك
ھذا الن�وع تسجیالت الجدیدة في بعض ال یشتري"وودرو" حینئٍذ، بدأ 

لقد من الموسیقى. لقد أُحبَِط سریعًا؛ بحلول شھر نوفمبر، كان یقول: "
 انغمسُت في المعاصي."

كان لدینا مؤتمر للكتاب المقدس خالل شھر فبرایر. كان "وودرو"    
اختب�اًرا  یذھب إل�ى الكنیس�ة. لق�د تخلَّ�ص م�ن تس�جیالتھ ھ�ذه، واختب�رَ 

 ب�دأ "وودرو" ُمج�دَّدًا ش�ھر أبری�ل، بحلولمشرقًا ألسابیعٍ قلیلٍة. بعدئٍذ 
 !من جدیدلقد بدأت العملیة  –مزیدًا من ھذه التسجیالت  شراء



۱٤۸ 
 

أفض�ل؟ ال! ھ�و ع�رَف ھ�ذه المنطق�ة  تفسیرٌ أماذا احتاج "وودرو"؟    
، من الضعف، كما عرَف ما قالھ الكتاب المقدس ع�ن حف�ظ ذھن�ھ نقیً�ا

عل�ى س�لوكھ الروح�ي.  ه األنواع من الموسیقىوعرَف كذلك تأثیر ھذ
أن یم�ارس  ؛ ھ�و احت�اج ببس�اطةٍ لم تكن مشكلة "وودرو" في التفس�یر

 عرفھ. ما

 أي مجاٍل من التطبیق تحتاج أن تمارسھ؟   

 أسئلة لكي تسأهلا 

في أحد فص�ولي بالكلی�ة، أس�ال الط�الب أن یحتفظ�وا بم�ذكرةٍ بینم�ا    
یقرأون الكتاب المقدس. یسأل الطالب خمسة أسئلة بینما یبحثون ع�ن 
ط��رٍق ك��ي یطبقوھ��ا عل��ى حی��اتھم. یبح��ث الط��الب ع��ن مك��انھم ف��ي 

 الكتاب المقدس.

 هل توجد خطية ألجتنبها؟ 

ن عندما یفش�لون ف�ي تحقی�ق مطال�ب الكت�اب ؤمنیییأس كثیٌر من الم   
المقدس في مجاٍل م�ا م�ن مج�االت حی�اتھم. عن�دما یتح�دث لن�ا هللا م�ن 

ال ینبغ�ي أن تك�ون إجابتن�ا ھ�ي خالل كلمتھ عن خطیٍة ما ف�ي حیاتن�ا، 
 ینبغي أن نتجاوب بالطاعة اإلرادیة لكلمتھ. الیأس.

 ؟هب لباطهل يوجد وعد أل 

تطبیق ببس�اطٍة ھ�و الُمطالب�ة بوع�ود هللا. في بعض األحیان یكون ال   
یج��ب أن نح��رص عل��ى تفس��یر الوع��د بطریق��ٍة س��لیمٍة. كان��ت بع��ض 

ینبغ��ي أن نح��رص  الوع��ود موجھ��ة ألف��راٍد معین��ین أو ألم��ة إس��رائیل.
ی�ة ح�ال، عن�دما نفس�ر أنت�ھ. عل�ى یعلى عدم أخ�ذ الوع�د بعی�دًا ع�ن قر



۱٤۹ 
 

ھ���ذا الوع���د لك���ل ، ون���درك أن الوع���د بعنای���ٍة داخ���ل قرینت���ھ الكتابی���ة
 المؤمنین، حینئٍذ یمكن أن نطالب بھ في حیاتنا.

 ؟قوم بهأل هل يوجد عمل 

اء ھ��ذا المقط��ع الكت��ابي؟ م��ا الح��ق     اس��أل: "م��اذا یج��ب أن أفع��ل ج��رَّ
ھ�ل  الذي یُعلِّمھ ھذا المقطع؟ ھ�ل یح�ذرني م�ن خط�أ م�ا ف�ي عقی�دتي؟
ال��ذي  أحت��اج أن أغی��ر تفكی��ري ألتف��ق م��ع الكت��اب المق��دس؟ م��ا العم��ل

اء ھذا المقطع الكتابي؟ أحتاج أن أقوم بھ  "جرَّ

مثاٌل واحدٌ ھو الصالة. عندما نقرأ صلوات داود، وبولس، ونحمیا،    
 ك�م یك�ون أفض�لویسوع، نجد نماذج ألجل حیاة الصالة الخاصة بن�ا. 

حس�بما أق�رأ،  ص�لوات ب�ولس ویس�وع! أن نتعلم أن نصلي من أن نقلد
 الصلوات ألجل حیاتي الخاصة.قوم باقتباس یمكن أن أ

 هل يوجد أمر ألطيعه؟ 

یتك��ون النص��ف الث��اني م��ن رس��ائل ب��ولس ع��ادةً م��ن أوام��ر. ھ��ذه    
األوام���ر ع���ادةً بس���یطة ج���دًا ومباش���رة. ف���ي بع���ض األحی���ان یبح���ث 
المؤمن��ون ع��ن حق��ائٍق عمیق��ٍة، بینم��ا یتج��اھلون التطبی��ق الس��ھل لم��ا 

 یعرفونھ بالفعل!

ن أحد الُكتَّاب ع�ن خط�ر البح�ث ع�ن حق�ائقٍ     ف�ي ح�ین "عمیق�ة"  دوَّ
في العھد الجدید  أولى دراساتھھو كتَب عن  یقة الواضحة.ل الحقتجاھُ 

األص��ل  ]احم��ل ص��لیبك واتبعن��ي،[: "عن��دما یق��ول یس��وع: الیون��اني
. لم تكمن الصعوبة في ]احمل صلیبك واتبعني –حسنًا [الیوناني ھو: 

ف�ي بع�ض األحی�ان، ك�ل المطل�وب  ۱٤٥لكن في طاعت�ھ." م المعنى،ھْ فَ 
 في منتھى البساطة ھو: "نعم، یا رب. أنا سوف أطیع."

                                                           
 .۷، ص ۲۰۱٤، مارس المسیحیة الیوم"معلومات وتشكیل" في كراوتش، آندي  ۱٤٥
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 ه؟هل يوجد مثال ألتبع 

تحكي أجزاء كثی�رة م�ن الكت�اب المق�دس ع�ن س�یر شخص�یة. بینم�ا    
 نقرأ السیرة الشخصیة، نسأل: "ھل یوجد مثال ألتبعھ؟"

عندما نقرأ عن إبراھیم في سفر التكوین واألصحاح الث�امن عش�ر،    
نستطیع أن نتبع مثال إبراھیم بالتشفع ألجل عالمنا. من�ذ وق�ٍت قری�ب، 

س��ُت فص��ًال ف��ي نی��ـ ق��ت نی��ـچدرَّ اء نزاًع��چیری��ا. تمزَّ ا ب��ین یری��ا ج��رَّ
المس���لمین والمس���یحیین. س���أل أح���د طالب���ي زم���الءه: "لم���اذا نقات���ل 

ذبھم ج�نصلي ألجلھ�م؟ ھ�ل ن�ؤمن أن هللا ق�ادر أن ی مام المسلمین أكثر
ھ�ذا  "ألجلھ�م! ن نتبع مثال إبراھیم ونتش�فعینبغي أ للخالص؟ لو نعم،

 ھو التطبیق.

 مترين للممارسة

، وقمنا بعم�ل دراس�ة )۲-۱: ۱۲لقد وضعنا مالحظات من (رومیة    
التاریخی�ة ودرسنا كذلك القرین�ة  ،مة في ھذه اآلیاتھمللمصطلحات ال

والثقافی��ة والكتابی��ة حت���ى ن��تمكن م���ن تفس��یر رس���الة ب��ولس بطریق���ٍة 
 صحیحٍة.

كی��ف یمكن��ك أن تطب��ق  مس��تعدون اآلن للخط��وة األكث��ر أھمی��ة. إنن��ا   
) عل��ى حیات��ك؟ راج��ع المالحظ��ات الت��ي وض��عتھا ۲-۱: ۱۲(رومی��ة 

بھا ُمسبقًا على ھذا النص. حینئٍذ اكتب قائمة بثالثة أشیاء یمكنك القیام 
 لتطبق ھذا النص على حیاتك.

إذا كن��ت ت��درس ھ��ذا ال��درس م��ع مجموع��ة، ش��ارك بتطبیقات��ك م��ع  ؟
أفراد المجموعة. إذا كنتم ستتقابلون مرةً أخرى الحقًا، ضع مسئولیة. 

تطبیقك  اضع بعض التعھدات، واطلب من أفراد المجموعة أن یتابعو
 لھا.



۱٥۱ 
 

 خامتة

إن ھدف ھذا المقرر الدراسي الذي یختص بتفسیر الكت�اب المق�دس    
ھو أن نُعلِّمھ آلخرین. ھذا ما دُعینا لنفعل�ھ كخ�دام لكلم�ة هللا. عل�ى أی�ة 

یمكننا أن ن�درس حال، یوجد خطر في ھذا األمر. إذا لم نكن حذرین، 
الكتاب المقدس فقط ألجل الوعظ والتعلیم، وحینئٍذ سنفشل ف�ي تطبی�ق 

 ق الكتابي في حیاتنا.الح

كُرع��اةٍ، ومعلم��ین، وق��ادة كن��ائس، ینبغ��ي أال ننس��ى أب��دًا أن��ھ یلزمن��ا    
تغذیة حیاتنا الروحیة بشكٍل یومي. في جھودنا لتعلیم اآلخرین، ینبغي 

 ؛نغ���ذي أنفس���نافق���ط أن قلوبن���ا بخب���ز كلم���ة هللا.  طِع���مأال ننس���ى أن نُ 
 الالزمة لخدمة شعب هللا. وحیةالرقوة لنكتسب ال

اإلمكانی��ة ھ��ذه ك�ان ب��ولس عل��ى درای�ٍة بھ��ذا الخط��ر. ھ��و كت�َب ع��ن    
بَْع����َد َم����ا َك����َرْزُت ِلآلَخ����ِریَن الَ أَِص����یُر أَنَ����ا نَْفِس����ي َحتَّ����ى " ب����ة:الرھی

��م آخ��رین بینم��ا ن��رفض  ۱٤٦"َمْرفُوًض��ا. ی��ا ل��ھ م��ن أم��ٍر ُمرع��ٍب أن نُعلِّ
كي ل أیًضا تُعلِّم آخرین، لكن ادرسادرس لكي ما  في قلوبنا! نعمة هللا

 إلى قلبك. حدثتسمع هللا یتما 

 ١٤٧هل أنت جائع؟ أهمية اخلبز اليومي

لق��د درس��ُت الكت��اب  لوق��ٍت طوی��ل ل��م أدرك مفھ��وم "إطع��ام نفس��ي."   
ولیس كفرٍض. لق�د اس�تمتعُت ب�ھ، لك�ن إطع�ام نفس�ي  ،المقدس بِحَرفیة

فتحُت كت�ابي المق�دس باس�تمرار لقد كان حدثًا عرضیًا أكثر منھ ھدفًا. 
ألجھز خدماتي، ولیس "كاللبن األصیل للكلمة." إنني ل�م أدرك أھمی�ة 

 الغذاء الروحي.

                                                           
 .۲۷: ۹كورنثوس  ۱ ۱٤٦ 

 بواسطة د. ستیفن جیبسون. ۱٤۷
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لألكل ت�أثیرات یومی�ة وأخ�رى بعی�دة الم�دى. كم�ا إن�ھ ال یمكن�ك أن    
تقل��ل نس��بة الكولیس��ترول ل��دیك بوجب��ٍة ص��حیٍة واح��دةٍ، ھك��ذا فإن��ك ال 

إن األم��ر تس��تطیع أن تبن��ي قوت��ك الروحی��ة بی��وٍم واح��ٍد ف��ي كلم��ة هللا. 
یستلزم نظام غذائي صحي منتظم لتبني قوتك الجسدیة، ونظام غذائي 

م��ن كلم��ة هللا لتبن��ي قوت��ك الروحی��ة. وم��ع ذل��ك، فوجب��ة  طوی��ل الم��دى
الی��وم م��ن كلم��ة هللا كافی��ة ألج��ل م��ا تواجھ��ھ خ��الل ھ��ذا الی��وم، تماًم��ا 

 كوجبة إفطار جیدة تساعدك في یوٍم شاٍق من العمل.
 

 مترين للممارسة

) ھ��و عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن األمث��ال ۱۰: ۱۷-۲٥: ۱٤(لوق��ا    
، ھو أدلى للمرة األخیرةسافَر إلى أورشلیم قد أن المسیح  بماوالتعلیم. 

تج��د تطبیق��ات بتعلیم��ھ النھ��ائي لتالمی��ذه. عن��دما تق��رأ تعل��یم یس��وع، 
 خاصة من ھذه اآلیات. اسأل:

 ؟توجد خطیة ألتجنبھاھل  *   
 ھل یوجد وعد ألطالب بھ؟ *   
 ھل یوجد عمل ألقوم بھ؟ *   
 ھل یوجد أمر ألطیعھ؟ *   
 ألتبعھ؟ھل یوجد مثال  *   

 

 

 



۱٥۳ 
 

 اجب الدرسو

ف��ي ال��درس األول، لق��د قم��َت باختی��ار مقط��ع م��ن الكت��اب المق��دس؛    
لتدرسھ من خالل ھذا المقرر الدراسي. ُمستخِدًما مذكراتك التي قُم�َت 
بإعدادھا على المالحظات والتفسیر، ضع قائمة من خطوات التطبی�ق 

 العملي للنص الكتابي موضع الدراسة.

 سابعالدرس ال

 النقاط املفتاحية

 أن نفسر كلمة هللا بطریقٍة سلیمٍة؛ بل یج�ب أن نطبقھ�ا  كافیًایس ل
 في حیاتنا الیومیة.

 
 :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 لن�ا أن نطب�ق الكت�اب المق�دس ف�ي حیاتن�ا، ینبغ�ي أن

 نتبع ثالث خطوات:
 
o عرفن: 

 .معنى النص 
 .أنفسنا، وكیف یخاطب النص احتیاجاتنا 
 



۱٥٤ 
 

o .نربط الكتاب المقدس بالواقع الحقیقي 
o التطبیق بشكٍل یومي. سرمان 

 
 طرقً��ا تطب��ق بھ��ا الكت��اب المق��دس عل��ى حیات��ك، اس��أل ھ��ذه  لتج��د

 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؟ 

 

 

    



 ثامنالالدرس 

 مبادئ التفسري

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 فھم المبادئ األساسیة لتفسیر الكتاب المقدس.ی .۱

 طبق ھذه المبادئ على مقاطعٍ ُمختارة من الكتاب المقدس.ی. ۲

م كی��ف أن الفش��ل ف��ي اتِّب��اع ھ��ذه المب��ادئ ربم��ا یق��ود إل��ى خط��أ یعلَ��. ۳
 .تعلیمي

 مقدمة

ك��ان أب��ي "ِحَرفیً��ا." ھ��و أح��بَّ أن یق��وم بعم��ل مش��روعات ص��یانة.    
اءبمض�ي الس�نین، امتل��َك أدوات وخام�ات  . لق��د تل��ك المش�روعات ج�رَّ

 مث�ل نظَّم معظم ھذه األدوات بعنایٍة في صندوٍق، لكن بع�ض األش�یاء
وشریط لحام، إلخ) ُوضعت لب، ، ومسامیر صُ قلیلة(مسامیر قالووظ 

لمطاف في "درجٍ متعدد األغراض." لقد احتوى ھذا الدرج في نھایة ا
ال یتناسب وضعھا في أي مكاٍن آخر. مع أن ھذا ال�درج  على أصنافٍ 
إل�ى ھ�ذه  وال�دي ًما للغای�ة عن�دما احت�اجَ ھمم، إال إنھ كان بدا غیر ُمنظَّ 

 األصناف.

ى ال�درس الث�امن م�ن ھ�ذا المق�رر الدراس�ي "بال�درج     یمكن أن یُس�مَّ
متع��دد األغ��راض." س��ننظر إل��ى مب��ادٍئ عام��ٍة یج��ب أن ترش��دك ف��ي 
التفس���یر. لق���د وض���عُت ھ���ذا ال���درس بع���د ال���دروس الخاص���ة بعملی���ة 



۱٥٦ 
 

 ىنرك�ز عل�نق�وم ب�ھ ھ�و أن ؛ ألن األمر األول الذي ینبغ�ي أن التفسیر
 النص نفسھ.

ال، إن المب��ادئ الم��ذكورة ف��ي ھ��ذا ال��درس ف��ي منتھ��ى عل��ى أی��ة ح��   
رھا معلم�و الكت�اب  األھمیة لدراسة الكتاب المقدس. ھذه مبادئ قد طوَّ
المقدس الحكماء لترشد دراستھم. من فض�لك انتھ�ز الوق�ت لتس�توعب 

 ھذا المبادئ وتطبقھا في دراستك.

(إذا لم تتمكن من أوِجد نًصا كتابیًا یختلف علیھ أعضاء مجموعتك.  ؟
حی�ث یختل�ف اخ�تالف، یمكن�ك أن تن�اقش نًص�ا كتابیً�ا إیجاد موضوع 

م��ا ھ��ي أخ��رى). ن��اقش ھ�ذا الس��ؤال: " یس��ةٍ ل��ھ ع��ن تفس�یر كن تفس�یرك
سبقة عن الكتاب المقدس التي قادتني إل�ى تفس�یري؟" االفتراضات المُ 

عند ھذه النقطة، ال یكون ھدفك أن "تُثْب�ت أو تب�رھن" تفس�یرك، لك�ن 
ما تؤمن بھ. لكي تستفید من ھذا، ُك�ن أمینً�ا ف�ي تعری�ف  سببأن تفھم 

   فتراضات أولئك الذین تختلف معھم.ال، وُكن ُمحتِرًما تراضاتكفا

 تاجكابدأ بالنص، وليس باستن

الخاص ب�ي (نظام تحدید المواقع)  GPSأدخلُت عنوانًا ببرنامج الـ    
مجموع���ة م���ن  GPSال���ـ  ل���ي وض���غطُت عل���ى االتجاھ���ات. أظھ���رَ 

       برن���امجالتح���ویالت والتفرع���ات. نظ���رُت إل���ى االتجاھ���ات وقل���ُت: "
ال�ذي  س�افرق�ال الم ثانی�ةً!" اطئ." أدخلتھ ثانیةً. "خيءطاخ GPSالـ 

خ�اطئ؟" جاوب�ُت بان�دفاعٍ:  GPS: "كی�ف تعل�م أن ال�ـ كنُت أصطحبھ
 س��اعاتٍ بع��د خ��اطيء."  GPSال��ـ  برن��امج "إنن��ي أعل��م االتجاھ��ات.

 GPS، تھنا بالكامل، اعترف�ُت بالفش�ل وب�دأت أتب�ع اتجاھ�ات ال�ـ قلیلةٍ 
الخاص بي. ماذا كان خطأي؟ بدأُت باالس�تنتاج. كن�ُت متأك�دًا أن ل�ديَّ 

 جابات مختلفة.إطت اإلجابة، لذا رفضُت أن أستمع للخریطة التي أع

یقرأ البعض الكتاب المقدس بھذه الطریقة. سمعُت ذات مرة واعًظا    
قال: "ال أعرف م�اذا تعن�ي ھ�ذه یقرأ آیة لم یحبھا من الكتاب المقدس. 
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اآلی��ة، لكنھ��ا ال تعن��ي م��ا تقول��ھ." ھ��و ب��دأ باس��تنتاجھ ("إنن��ي ال أواف��ق 
عِ أن ھ�و ل�م یس�تطِ . نص الكت�ابيق�رأ ال� وبع�د ذل�كعلى ھذا التعل�یم")، 

أن یتجاھل النص  مع استنتاجھ، لذا قرر ببساطةٍ ق الكتاب المقدس فِ یوَّ 
 ").ال یعني النص ما یقولھالكتابي ("

لكي نفسر نًصا كتابیًا، ینبغي أن نبدأ بالكتاب المقدس، عندئٍذ نوِج�د    
جھ�ة وس�بقة معین�ة. إنن�ا نب�دأ م�ن استنتاجنا. لدینا جمیعً�ا افتراض�ات مُ 

 اتنا الُمس��بقةض��افترا ف��ي أنالمش��كلة تكم��ن نظ��ر خاص��ة. ھ��ذا جی��د. 
إلى أن نتجاھل التعلیم الواضح للكتاب المقدس. یج�ب أن نتأك�د  تقودنا

أننا نبدأ بالنص، ولیس باستنتاجاتنا. یجب علینا أال نسمح الفتراضاتنا 
 الُمسبقة أن توجھنا ناحیة تجاھل النص.

 مثال

" أَْنتُْم َكاِمِلیَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت ُھَو َكاِم�ٌل.فَُكونُوا "   
 .)٤۸: ٥(متى 

یقول البعض: "ال أحد كامل!" لذا فُھ�م یتج�اھلون أم�ر یس�وع. إنھ�م    
 بدأوا باستنتاجھم ("ال أحد كامل!")، وبعد ذلك قرأوا النص الكتابي.

)، یج��ب أن نس��أل: "م��اذا یقص��د بكلم��ة ٤۸: ٥عن��د دراس��ة (مت��ى    
 أبینا السماوي؟" شابھنُ  كامل؟ بأیة طریقةٍ 

: نح���ب جی���ب علین���ا) مباش���رةً تُ ٤۸: ٥اآلی���ات الت���ي تس���بق (مت���ى    
یُْش�ِرُق َشْمَس�ھُ "بین�ا الس�ماوي أل�یھم ب�نفس طریق�ة إنا، ونحسن أعداءَ 

اِلِحینَ   أن نمتلئ بالمحبة الكاملة. ینبغي ."َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ
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 الكتاب املقدس ال يناقض الكتاب املقدس

عندما نقرأ كتابًا عادیًا لمؤل�ٍف م�ا، ربم�ا ین�اقض المؤل�ف نفس�ھ ف�ي    
بع��ض النق��اط. وإذا كان��ا م��ؤلفْین، فم��ن المحتم��ل ج��دًا أن ین��اقض ك��ل 

عل�ى أی�ة ح�ال، الكت�اب المق�دس ھ�و واحٍد اآلخ�ر ف�ي بع�ض القض�ایا. 
 كلمة هللا؛ إنھ ال یناقض نفسھ.

كلمت��ھ إن لھ��ذا الس��بب، ف�� ۱٤۸.ل��یس عن��د هللا تغیی��ر وال ظ��ل دوران   
 تَّ��ابكُ حت��ى عن��دما تُكتَ��ب عل��ى م��دار مئ��ات الس��نین بواس��طة  –ثابت��ة 

 إن كلمة هللا ال تناقض نفسھا. .البشرمتنوعین من 

لعقی��دة ال��وحي. إذا ك��ان المص��در  اج ض��روريھ��ذا المب��دأ ھ��و نت��   
األساسي للكتاب المق�دس ھ�و هللا، ف�إن الكت�اب المق�دس ال یس�تطیع أن 

لتفس���یر الكت���ابي ألج���ل این���اقض نفس���ھ. إن���ھ أم���ٌر ف���ي غای���ة األھمی���ة 
ن، یج��ب أن أس��أل إذا م��ا یْ الص��حیح. عن��دما یب��دو أن مقطع��ْین متناقض��

عندما أفھم كل مقطع جیدًا، س�أجد أن ك�ال  م أحدھما.ھْ كنُت قد أسأُت فَ 
 ن صحیحان.المقطعیْ 

 مثال

ُر بِاِإلیَم�اِن بِ�ُدوِن أَْعَم�اِل النَّ�اُموِس."    " إِذًا نَْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن یَتَبَرَّ
 ).۲۸: ۳(رومیة 

ُر بِأَْعَماِل النَّاُموِس، بَلْ "    بِِإیَم�اِن یَُس�وَع  إِْذ نَْعلَُم أَنَّ اِإلْنَساَن الَ یَتَبَرَّ
 ).۱٦: ۲" (غالطیة .اْلَمِسیحِ 

ُر اِإلْنَس���"    " اُن، الَ بِاِإلیَم���اِن َوْح���َدهُ.تَ���َرْوَن إِذًا أَنَّ���ھُ بِاألَْعَم���اِل یَتَبَ���رَّ
 ).۲٤: ۲(یعقوب 

                                                           
 .۱۷: ۱یعقوب  ۱٤۸
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اء     دور ب�� ن ب��ولس ویعق��وب ل��م یتفق��ا فیم��ا یتعل��قأی��ؤمن بع��ض القُ��رَّ
اإلنس��ان یتب��رر ب��دون "أعم��ال اإلیم��ان واألعم��ال. أص��رَّ ب��ولس أن 

الن���اموس." یكت���ب یعق���وب أن اإلنس���ان یتب���رر "باألعم���ال، ول���یس 
 ان وحده."مباإلی

ن فإننا نعل�م أن ك�ال التعلیم�یْ بما أن الكتاب المقدس ال یناقض نفسھ،    
ُر إنن�ا نتب�رر باإلیم�ان، ل�یس باألعم�ال. لك�ن " صحیح. بِاألَْعَم�اِل یَتَبَ�رَّ

 "بِاِإلیَماِن َوْحَدهُ.اِإلْنَساُن، الَ 

بقیة رسائل بولس ویعقوب اتفاق الرسولْین: طاعة الناموس توضح    
(األعمال) ال تأتي بالخالص. على أیة حال، یتفق بولس ویعق�وب أن�ھ 

، ف�إن نم�ط حیاتن�ا (أعمالن�ا!) س�یتغیر بالكام�ل. إن یم�انإلبا ناتبرر إذا
 الذي خلُصنا بھ.حیاتنا الیومیة تقدم شھادة على حقیقة اإلیمان 

 مفسرٍ للكتاب املقدس
ُ
 الكتاب املقدس خري

قً��ا بالمب��دأ الس��ابق. بم��ا أن الكت��اب یال ی��رتبط ھ��ذا المب��دأ ارتباًط��ا وث   
المق��دس ال ین��اقض نفس��ھ، فبإمكانن��ا أن نس��تخدم مق��اطع س��ھلة المعن��ى 
حتى تساعدنا أن نفھم المقاطع األقل وضوًحا. نس�تخدم آی�ات واض�حة 

ف آی��ات بس��یطة لتواف��ق تفس��یرنا  لتش��رح اآلی��ات األص��عب؛ ال نُح��ّرِ
 .كثر صعوبةلآلیات األ

تقول أح�د كت�ب التفس�یر: "غالبً�ا م�ا یك�ون غامًض�ا ف�ي أح�د أج�زاء    
بدراس��ة الكت��اب  ۱٤۹الكت��اب المق��دس یك��ون واض��ًحا ف��ي ج��زٍء آخ��ر."

على فقراٍت  ءالمقدس كامًال، فإننا نسمح لفقراٍت سھلة أن تسلط الضو
 ة.أكثر صعوب

                                                           
(جران�د رابی��دز:  مقدم�ة إل��ى عل�م تفس��یر الكت�اب المق��دسـ��ا، ڤوالت�ر كایس�ر ومویِس��س سیل�ـ ۱٤۹

 .۱۳۲)، ۱۹۹٤ـان، ڤزوندیر
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 مثال

َوإِالَّ فََم���اذَا یَْص���نَُع الَّ���ِذیَن یَْعتَِم���ُدوَن ِم���ْن أَْج���ِل األَْم���َواِت؟ إِْن َك���اَن "
َّ��ةَ، فَِلَم��اذَا یَْعتَِم��ُدوَن ِم��ْن أَْج��ِل األَْم��َواِت؟     " األَْم��َواُت الَ یَقُوُم��وَن اْلبَت

 ).۲۹: ۱٥كورنثوس  ۱(

كممثل��ین بالنیاب��ة ع��ن أن نعتم��د نبغ��ي ھ��ل تخبرن��ا ھ��ذه اآلی��ة أن��ھ ی   
األم���وات؟ یعتق���د ال���بعض ف���ي ھ���ذا األم���ر، بینم���ا ال یوص���ي ب���ولس 

 األموات.ألجل معمودیة الب

الق�رن  ؤمنين أن ھذه اآلیة تشیر إلى بع�ض م�فسرییعتقد بعض الم   
ق�د م�اتوا قب�ل أن ك�انوا األول الذین اعتمدوا بالنیابة عن م�ؤمنین ُج�دد 

ھ�ذه الممارس�ة غی�ر مفی�دة إذا ل�م توج�د قیام�ة.  أنبولس یقرُّ  مدوا.تیع
یعتقد مفس�رون آخ�رون أن المعمودی�ة ألج�ل األم�وات ترج�ع ببس�اطٍة 

�دنا المعمودن�ا م�ع المس�یح ف�ي موت�ھ.٥-۳: ٦إلى (رومیة   ) حیث توّحِ
 بالمعمودیة ألجل األموات. سال یوصي بول ،الحالتْین تاوفي كل

بغض النظر ع�ن تفس�یرنا، ف�إن مب�دأ "الكت�اب المق�دس خی�ُر مفس�ٍر    
). عن�دما ۲۹: ۱٥كورنث�وس  ۱( رشدنا بخص�وصللكتاب المقدس" ی

)، ن�رى ٥: ۱۹؛ ۱۲: ۸؛ ٤۱: ۲؛ أعم�ال الرس�ل ۱۹: ۲۸نقرأ (مت�ى 
: ۱٥كورنث��وس  ۱أن المعمودی��ة كان��ت للم��ؤمنین األحی��اء. بم��ا أن (

ألجل األم�وات، وبم�ا أن اآلی�ات  ) ال توصي بوضوح بالمعمودیة۲۹
األخ��رى تُظِھ��ر بوض��وح الممارس��ة الش��ائعة للكنیس��ة األول��ى، إذًا ف��ال 

) توصي بالمعمودیة ۲۹: ۱٥كورنثوس  ۱یوجد أي سبب لنعتقد أن (
 ۱٥۰ألجل األموات.

 

                                                           
 .معلومات عن التفسیرھذا المثال ُمقتبس بإذٍن من د. ستیفن جیبسون،  ۱٥۰
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م
َ
فه

ُ
تب لي

ُ
 الكتاب املقدس ك

م��ن الممك��ن إیج��اد معن��ى كلم��ة هللا داخ��ل الكت��اب المق��دس نفس��ھ،    
 سریٍة. بشفراتٍ باستخدام معاٍن عادیة من التفسیر. فلم تُكتب كلمة هللا 

م����ن الص����واب أن یُ����دَرس أغل����ب الكت����اب    
المق��دس بتعم��ٍق ألج��ل معانی��ھ، ولك��ن حقائق��ھ 
غیر مخفیة عنا. إن الحق�ائق األساس�یة للكت�اب 
المق��دس غی��ر مدفون��ة ف��ي آی��اٍت غامض��ٍة. لق��د 

ِس��َراٌج ِلِرْجِل��ي َكالَُم��َك "ق��ال كات��ب المزامی��ر: 
إن ھ���دف كلم���ة هللا ھ���و  ۱٥۱"َونُ���وٌر ِلَس���بِیِلي.

 یس إخفاء الحق عنا.إرشادنا، ول

رسالة كلمة هللا. ُكن ح�ذًرا بھا لسنا في احتیاجٍ لمفاتیحٍ خاصة لنفتح    
أنھ���ا "تف���ك الرم���وز الخاص���ة بالكت���اب ج���دًا م���ن الكت���ب الت���ي ت���زعم 

 لقد تكلم هللا بالكیفیة التي بھا نستطیع أن نفھم كلمتھ.المقدس." 

 مثال

��ا ذِل��َك اْلیَ��ْوُم َوتِْل��َك "    ��اَعةُ فَ��الَ یَْعلَ��ُم بِِھَم��ا أََح��ٌد، َوالَ َمالَئَِك��ةُ َوأَمَّ السَّ
 .)۳٦: ۲٤" (متى السََّماَواِت، إِالَّ أَبِي َوْحَدهُ.

كل عدة س�نوات قلیل�ة، ی�زعم ش�خٌص م�ا: "أعل�َن ل�ي هللا أن یس�وع    
بھ�ذه النب�وة لس�نة  ۱۹۸۷آٍت السنة القادمة." تنبأ كتاٌب شعبي في عام 

یتنب�أ آخ�ر المؤلف ف�ي الس�نة التالی�ة وكت�َب كتابً�ا . ثم عادَ نفس ۱۹۸۸
. لقد أص�بح "ھارول�د ك�امبینج" مش�ھوًرا ۱۹۸۹فیھ بنفس النبوة لسنة 

 بسبب نبواتھ المتكررة.

                                                           
 .۱۰٥: ۱۱۹مزمور  ۱٥۱

"التفسیرات الفریدة 
 عادةً خاطئة."

وردون في، كیف چ
تقرأ الكتاب المقدس، 

 .۱٤ص 
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ـ�ي" ق�دموا چـ�ان إم�ب" و"م�ارلین آڤـ�اك چ"خبراء النبوة" أمثال "   
ف�ي رون الت�اریخ غیِّ�یُ ك�انوا  نبوات متكررة عن المجيء الثاني لل�رب.

  حینما یثبُت خطأھم.كل مرة 

یتنب��أ بت��اریخٍ مح��دد ع��ن المج��يء الث��اني لل��رب،  أح��دًاعن��دما تس��مع    
كی�ف یمك�ن ألي  ."فَ�الَ یَْعلَ�ُم بِِھَم�ا أََح�دٌ "ل یس�وع: علیك أن تتذكر قوْ 

شخص في ھذه األیام أن یدَّعي بأنھ یعرف أكثر من یسوع ع�ن خط�ة 
اآلب؟ المعنى الواض�ح لھ�ذه اآلی�ة یح�ذرنا م�ن أي ش�خص ی�دَّعي أن�ھ 

 موعد المجيء الثاني للرب.یعرف 

 األمر الكتابي يتضمن الوعد الكتابي

أساس�ي  ال یقبل كل الُكتَّاب اإلنجیلی�ین ھ�ذا المب�دأ، لكنن�ي أؤم�ن إن�ھ   
لتفسیر الكتاب المقدس. یُعلِّم المبدأ أنھ إذا أعطى هللا أمًرا، فإن�ھ یجع�ل 

 طاعتھ ممكنة.

تخیَّل أن أبًا یقول: "یا ابني، لو أردت أن تسعدني، علیك أن تجري    
م��یًال ف��ي غض��ون دقیقت��ْین." للحظ��اٍت، ربم��ا یح��اول االب��ن أن یب��ذل 

ة توقع�ات األب. ف�ي نھای�ة أقصى ما عنده، لكنھ دائًما سیفشل ف�ي تلبی�
 صالح؟أب  والمطاف، سیُحبَط االبن ویقلع عن المحاولة. ھل ھ

تَُكونُ�وَن ". عن�دما یق�ول هللا منطق�يغی�ر  أبٌ  هللا ال�بعض أنیتخیل    
یِس��ینَ  فُھ��م یقول��ون: "یع��رف هللا أن��ھ ال یمك��ن أن نطی��ع ھ��ذا  ۱٥۲،"قِّدِ
یقیس��ون ق��وة  أولئ��ك ال��ذین متھكًم��ا م��ن ن"ڤون كل��ـچ" ق��الَ  األم��ر."

 ھن أن�ڤلق�د آم�َن كل�ـ ۱٥۳"ن هللا یطلب المستحیل.إ" :الرجال بأوامر هللا
تعتق�د أن  لأننا ال نستطیع أن نطیع. ھ عاِلًمابأمٍر ما هللا ربما یوصینا 

 هللا أسوأ من ھذا األب األرضي؟
                                                           

؛    ۷: ۲۰؛ الوی��ین ٤٥-٤٤: ۱۱تتك��رر أوام��ر هللا كثی��ًرا، لیس��ت م��رة واح��دة فق��ط. الوی��ین  ۱٥۲
 .۱٦: ۱بطرس  ۱

  .من رسائل بولس إلى رومیة وتسالونیكي، ۲۳: ٥تسالونیكي  ۱على  نڤكلـ ونچتعلیق  ۱٥۳
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إنن�ا ال نق�یس "ق�وة الرج�ال ب�أوامر هللا." إنن�ا نق�یس أوام�ر هللا بق��وة    
ُمِحب  ال نستطیع بقوتنا أن نطیع أوامر هللا، لكنھ كأٍب سماويهللا. إننا 

یقوینا كأوالده لكي ما نطیع أوامره. إننا نؤمن أن األب الُمِحب س�وف 
ال یثبط أوالده بأوامٍر مستحیلٍة. إن نعمة هللا تصاحب كل أمٍر كت�ابي؛ 

 إلمكانیة طاعتھ. 

بَّ إِلَھ��َك ِم��نْ "لق��د أوص��ى یس��وع:     ُك��ّلِ قَْلبِ��َك، َوِم��ْن ُك��ّلِ  تُِح��بُّ ال��رَّ
إن��ھ أم��ٌر للطاع��ة، ووع��دٌ لالس��تقبال.  ۱٥٤"نَْفِس��َك، َوِم��ْن ُك��ّلِ فِْك��ِرَك.

یوصینا هللا أن نحبھ بقلٍب كامٍل، واعدًا إیانا أن یعطینا قلبً�ا ك�امًال، إذا 
 وثقنا بھ.

 مثال

" السََّماَواِت ُھَو َكاِم�ٌل.ُكونُوا أَْنتُْم َكاِمِلیَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي "فَ    
 ).٤۸: ٥(متى 

 إل�ى إننا نفھم من خالل القرینة أن یسوع یش�یر إل�ى المحب�ة، ول�یس   
األداء. إننا كذلك نفھم أن ھذا لیس شیئًا نحقق�ھ بمجھوداتن�ا الشخص�یة. 
هللا الذي یأمرنا أن "نكون كاملین" ھو هللا الذي ی�تمم األم�ر. لق�د ش�ھدَ 

ِة َویَُص�یُِّر َطِریِق�ي "كاتب المزامیر ق�ائًال:  اِإلل�ھُ الَّ�ِذي یَُمْنِطقُنِ�ي بِ�اْلقُوَّ
 ۱٥٥"َكاِمالً.

سوع بشكٍل صحیح. ینبغي أن نقرأه ف�ي ض�وء ینبغي أن نفھم أمر ی   
القرین��ة القریب��ة لتعل��یم یس��وع، وف��ي ض��وء التعل��یم الكت��ابي ع��ن القل��ب 

. بمج��رد أن نفھ��م ھ��ذا، (غی��ر المنقس��م) واألش��خاص المقدس��ینالكام��ل 
مقیاًس���ا مس���تحیًال یص���بح أم���ر یس���وع وع���دًا ممتلئً���ا بالنعم���ة، ول���یس 

 لمجھوٍد بشري.

                                                           
 .۳۷: ۲۲متى  ۱٥٤
 .۳۲: ۱۸مزمور  ۱٥٥
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 املقدسثالث نوافذ على الكتاب 

كم��ؤمنین إنجیلی��ین، نقب��ل الكت��اب المق��دس كُس��لطة نھائی��ة للتعل��یم    
 (Sola Scriptura)والممارس�ة. لق��د اس�تخدم الُمص��لحون مص�طلح 

ن الكت���اب المق���دس یح���وي ك���ل "بالكت���اب المق���دس وح���ده" لیعن���وا أ
 ونحن نواصل الیوم التمسك بھذا المبدأ.المعرفة الالزمة للخالص. 

م أن ندرك أننا نفسر ما نقرأه من خالل معاٍن ھمال على العموم، من   
متنوعة. بالنسبة لمعظم اإلنجیلیین، یوجد ثالث "نوافذ" أو "عدسات" 
من خاللھ�ا نق�رأ الكت�اب المق�دس. ال تح�ل ھ�ذه العدس�ات مح�ل ُس�لطة 
الكتاب المقدس بأي حاٍل من األحوال. إنھا ببس�اطٍة النواف�ذ الت�ي نق�رأ 

 اب المقدس.ونفھم من خاللھا الكت

لنفھم الكتاب المقدس بشكٍل كامل، ینبغي أن نستخدم ھ�ذه العدس�ات    
نخط�ئ تفس�یر الكت�اب المق�دس. إن الثالث. إذا تجاھلن�ا واح�دةً، لربم�ا 

ق���راءة الكت���اب المق���دس باس���تخدام ھ���ذه النواف���ذ تس���اعدنا عل���ى الفھ���م 
 األفضل لرسالة كلمة هللا.

عالق�ة ھ�ذه العدس�ات بالكت�اب ربما تساعدك ھذه الص�ورة أن ت�رى    
 ۱٥٦المقدس. إننا ننظر من خالل العدسات على الكتاب المقدس.

 ثالث عدسات على الكتاب المقدس

 الخبرة        علةال       التقلید                        

 

 

                                                           
 .www.dannycoleman.blogspot.com قتبس منھذا الشكل التوضیحي مُ  ۱٥٦
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 علةاألولى: ال العدسة

العدسة األولى التي نستخدمھا. ھذه العدسة تسأل: "ما ھو  يھ علةال   
تطلب منا أن نستخدم  لعلةالفھم المنطقي لھذا النص الكتابي؟" عدسة ا

عقلنا ل�نفھم م�ا نق�رأه ف�ي الكت�اب المق�دس. ھ�ي تتأك�د أنن�ا نفھ�م ال�نص 
 الكتابي منطقیًا بالعقل.

ن��ھ ال یمك��ن ؛ إنھ��م یج��ادلون أعل��ةیق��اوم بع��ض الم��ؤمنین اس��تخدام ال   
عل�ة الوثوق بعقولنا في فھم كلمة هللا. على أیة حال، یلج�أ ب�ولس إل�ى ال

ف��ي حجج���ھ. عل��ى س���بیل المث��ال، ف���ي رس��الة رومی���ة، یس��أل ب���ولس 
ق��ائق رئی��ھ إل��ى فھ��م منطق��ي للحمجموع��ةً م��ن األس��ئلة الت��ي تق��ود قا

بینما علتنا لیست ھي الُسلطة النھائیة، ال ینبغي أن  للخالص. مىالعظ
 اھل المعنى المنطقي للنص الكتابي.نتج

 العدسة الثانیة: التقلید

العدسة الثانیة التي ننظر من خاللھا إلى الكتاب المقدس ھي التقلید.    
المسیحیون الكتاب المقدس عل�ى م�دار  سأل: "كیف فھمَ تالتقلید عدسة 

مقاب���ل األفك���ار األخ���رى التقلی���د فھمن���ا لل���نص  فح���صالت���اریخ؟" ی
 التاریخ. رللمسیحیین على م

الكنیس���ة  أس���س إیم���انیتض���من التقلی���د    
��دت وااألول��ى،  لعقائ��د العظیم��ة الت��ي وحَّ

المسیحیین في الماضي، وتع�الیم األجی�ال 
األول���ى. یُب���یِّن التقلی���د كی���ف ت���م تفس���یر 
 الكتاب المقدس على مدار تاریخ الكنیسة.

ال یواف����ق التقلی����د الكنس����ي عل����ى ك����ل    
��ا ت��م تعلیم��ھ بواس��طة  الموض��وعات؛ أغل��ب التقلی��د الرس��مي ھ��و عمَّ

ف��ي االعتب��ار تقلی��د  ؤخ��ذ." یج��ب أن یُ وزم��ان الكنیس��ة "ف��ي ك��ل مك��انٍ 
 الطوائف الفردیة، لكن لیس لھ ُسلطة تقلید الكنیسة الجامعة.

"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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یتحدث هللا م�ن خ�الل التقلی�د لیس�اعدنا عل�ى فھ�م كلمت�ھ. إذا وج�دَت    
شیئًا ما ف�ي الكت�اب المق�دس ل�م ی�ره أح�دٌ ق�ط من�ذ ألف�ي ع�ام، یج�ب أن 

ر أنك ُمخطٌئ!  تُقدِّ

 الخبرةالعدسة الثالثة: 

ھم�ي الخبرة ھي العدسة الثالث�ة. ھ�ذه العدس�ة تس�أل: "ھ�ل یتط�ابق فَ    
م��ن خ��الل وض��ع الخب��رة ف��ي الم��ؤخرة، آخ��رین؟"  ؤمنینم��ع خب��رة م��

فإنن���ا نتجن����ب الذاتی����ة الت����ي تض����ع الخب����رة الشخص����یة ف����وق الح����ق 
الموضوعي. على أیة حال، فإن الخبرة قیِّمة حینما تتوازن مع التقلی�د 

 والعلة.

، بمفردهمن ھذه العدسات في غایة األھمیة. إذا استخدمنا التقلید  كل   
أن تعل�یم الكنیس�ة  م�ن حی�ث نظ�رتھمخطأ ال�روم الكاثولی�ك لوقعنا في 

یعادل تعلیم الكتاب المق�دس. وإذا اس�تخدمنا العل�ة وح�دھا، لوقعن�ا ف�ي 
رى العق��ل كالُس���لطة النھائی���ة. وإذا اس���تخدمنا ت���ي ت���ال ةخط��أ العقالنی���

س�تبدل تعل�یم الكت�اب تي ت�خطأ العاطفی�ة ال بمفردھا، لوقعنا فيالخبرة 
معً�ا ن نس�تخدم ك�ل ھ�ذه العدس�ات أالمقدس بالخبرة الشخصیة. ینبغي 

 في دراستنا، كما یجب أن نخضع إلى سلطان الكتاب المقدس.

 مثال

َوتَْعِرفُ�وا ... بَِسبَِب ھذَا أَْحنِي ُرْكبَتَيَّ لََدى أَبِي َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ "   
" َمَحبَّ��ةَ اْلَمِس��یحِ اْلفَائِقَ��ةَ اْلَمْعِرفَ��ِة، ِلَك��ْي تَْمتَِلئُ��وا إِلَ��ى ُك��ّلِ ِم��ْلِء هللاِ.

 ).۲۱-۱٤: ۳(أفسس 

أفس�س ف�ي عالق�تھم م�ع هللا. ھ�و  ولقد صلَّى بولس أن یتعم�ق مؤمن�   
 صلَّى أن "یمتلئوا إلى كل ملء هللا."

 من خالل ھذه العدسات الثالث؟ماذا نجد إذا قرأنا ھذه الصالة    
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ھ�ل تتواف�ق "عدس�ة العل�ة تس�أل: ف�إن  قراءة صالة ب�ولس،عند العلة. 
الكتاب المقدس؟" ھل من المعقول أن نفسر ھ�ذه  يھذه الصالة مع باق

بحی��اةٍ أعم��ق للم��ؤمن؟ ب��النظر إل��ى نص��وٍص كتابی��ٍة  الص��الة كوع��دٍ 
) ونص��وص ۲۳: ٥تس��الونیكي  ۱؛ ۱: ۱۲أخ��رى، ن��رى أن (رومی��ة 

حقیق��ة "أن  أخ��رى تش��یر إل��ى إمكانی��ة أن یحی��ا الم��ؤمن حی��اةً أعم��ق.
 نمتلئ إلى كل ملء هللا" ھي منطقیة.

 مس��یرةٍ لق��د تعلَّ��م المس��یحیون م��ن جمی��ع األجی��ال أن هللا یِع��د ب التقلی��د.
فق المسیحیون على تفاص�یل كی�ف ی�تمم هللا ھ�ذا تللمؤمنین. لم ی أعمق

ف��ق اتالقص��د ف��ي حی��اة الم��ؤمنین، لك��ن عل��ى م��دار ت��اریخ الكنیس��ة، 
 أن هللا یدعو أوالده لعالقٍة أعمق معھ. الخلفیات مسیحیون من مختلف

في الق�رن الث�اني، كت�َب "إیرین�اوس" أن ھ�دف هللا "أن نك�ون عل�ى    
لق�د آم�َن "إیرین�اوس" ب�أن ك�ل م�ؤمن یمك�ن أن  ۱٥۷ھ."صورتھ وشبھ

ُكتَّ��اب ش��رقیون مث��ل ف��ي الق��رن الراب��ع،  "یمتل��ئ إل��ى ك��ل م��لء هللا."
"غریغوری�وس النیص�ي" ق�د علَّم�وا أن�ھ عل�ى الم�ؤمن أن یتغی�ر "م�ن 

ف��ي الق��رن  ممتلئً��ا أكث��ر وأكث��ر إل��ى ك��ل م��لء هللا. مج��ٍد إل��ى مج��ٍد،"
"فرانس�وا فینیل�ون" أن�ھ م�ن خ�الل  كتَب الك�اثولیكي الفرنس�ي السابع،

وأن نفك�ر كم�ا  كم�ا ع�اش یس�وع، عیشقوة النعمة اإللھیة یمكن أن "ن
 شابھ صورتھ.من خالل نعمة هللا، یمكننا أن نُ  ۱٥۸فكَّر ...."

ن العظم�اء عل�ى م�ر الت�اریخ تُظِھ�ر ج�وعھم ؤمنیإن خبرة الم الخبرة.
هللا. تُظِھ�ر  إلى حی�اةٍ أعم�ق. إن ك�ل م�ؤمٍن مك�رٍس یج�وع للمزی�د م�ن

 ین عظماء أن ھذا الجوع كان ممتلئًا بنعمة هللا.    ؤمنشھادات م

 
                                                           

مطبع�ة بیك�ون (كانس�اس س�یتي:  م�ن الرس�ل إل�ى وس�ليمقتبس من ویلیام إم. جریتھاوس،  ۱٥۷
 .۳۸)، ۱۹۷۹ھیل، 

(كانس�اس س�یتي: مطبع�ة بیك�ون  م�ن الرس�ل إل�ى وس�ليمقتبس من ویلیام إم. جریتھاوس،  ۱٥۸
 .۸٥)، ۱۹۷۹ھیل، 
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 دورك

لقد تناولَت في بدایة ھ�ذا ال�درس نًص�ا كتابیً�ا یختل�ف علی�ھ أعض�اء    
مجموعتك. بعد دراستك لمبادئ التفس�یر ف�ي ھ�ذا ال�درس، ارج�ع إل�ى 

 ھذا النص الكتابي، واسأل األسئلة التالیة:

باالستنتاج؟ ھل أقرر بالفعل ما أعتقد أن النص  تفسیريیبدأ ھل  •
 الكتابي یقولھ قبلما أقرأه؟

 مقاطع كتابیة أخرى؟ھل یناقض تفسیري  •
 ھل تقدم آیات أخرى فھًما أوضح لھذا المقطع؟ •
ھ�ل یُبن��ى تفس��یري عل��ى رس�الٍة غامض��ٍة، أم إنن��ي أفس��ر المقط��ع  •

 ؟ةممكن طریقةأوضح ب
المقط��ع أم��ًرا (وص��یةً)؟ ل��و نع��م، فم��ا ھ��و الوع��د  ھ��ذا ھ��ل یق��دم •

 الوصیة).ھذه ھذا األمر ( داخلالُمتضَّمن 
ع�ن ھ�ذا  ماذا یقول التقلی�د الكنس�ي المس�یحي عل�ى م�ر العص�ور •

 المقطع؟
 الفھم الواضح والمنطقي لھذا المقطع؟ ھوما  •
 ماذا تقول خبرتي وخبرة مؤمنین آخرین عن ھذا المقطع؟ •

ال تضمن ھذه األسئلة أن�ك س�تجد اتفاقً�ا متناھیً�ا عل�ى تفس�یر مقط�عٍ    
ل�م ما. على أیة حال، ربما تساعدك أن تجد مس�احات م�ن االتف�اق. إذا 

، من الممكن أن تساعدك األسئلة أن تحدد بدقة السبب الذي یحدث ھذا
ألجلھ ال یتفق مسیحیون مخلصون وملتزمون بس�لطان كلم�ة هللا عل�ى 

 مقطع معین من الكتاب المقدس.تفسیر 
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 ثامنالدرس ال

 النقاط املفتاحية

  یساعدك فھم المبادئ األساسیة لتفسیر الكت�اب المق�دس أن تحف�ظ
 نفسك من االنزالق في استنتاجاٍت خاطئٍة في الدراسة.

 
  ابدأ بالنص، ولیس باستنتاجك. ال تسمح الفتراضاتك الُمسبقة أن

 تقودك ألن تتجاھل النص.
 

  ل���ك أن  ظھ���رالكت���اب المق���دس ال ین���اقض الكت���اب المق���دس. إذا
 م أحدھما.ھْ ن، اسأل إذا ما كنَت قد أخطأَت فَ یْ مقطعْین متناقض

 
  الكتاب المقدس خیُر مفسٍر للكتاب المقدس. اسمح لمقطعٍ واض�ح

 أكثر صعوبة. أخرى أن یشرح مقاطع
 

  َابح���ث ع���ن الم���دلول (المعن���ى)  م.الكت���اب المق���دس ُكت���ب ل���یُفھ
 الواضح للنص.

 
  ي األم��ر الكت��ابي یتض��من الوع��د الكت��ابي. هللا ال��ذي ی��أمر، یُق��ّوِ

 طاعتنا.
 

  "مب��دأ "بالكت��اب المق��دس وح��ده(Sola Scriptura)  یعن��ي أن
 یحوي كل المعرفة الالزمة للخالص. الكتاب المقدس

 
  نن�ا أن إننا ننظر إلى الكتاب المقدس من خالل ثالث عدسات تُمّكِ

 نفھم كلمة هللا:
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o .العلة: الفھم المنطقي لمعنى النص 
o ن عبر التاریخ.ین آخریالتقلید: أفكار مسیحی 
o .الخبرة: الخبرة الروحیة لمؤمنین 

 



 تاسعالالدرس 

 بناء مكتبة "دراسة الكتاب املقدس"

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

 طویر مكتبة جیدة لدراسة الكتاب المقدس. یدرك أھمیة ت .۱

 .مكتبةالیمتلك خطة لتطویر . ۲

ف��ة ألج��ل كلِّ واألخ��رى غی��ر المُ  یتع��رف عل��ى المص��ادر المجانی��ة. ۳
 المقدس.دراسة الكتاب 

 مقدمة

ح تخیَّ���ل أن���ك أحض���رَت نج���اًرا لیُص���لِ    
ناف�ذةً ال تنغل�ق بإحك�اٍم. بمج�رد أن یف�رغ 

أدواتھ، فإنك ستالحظ صندوق محتویات 
 تقریبً��ا؛ ف��ي الواق��ع ف��ارغٌ  ص��ندوقأن ال

حت���وي عل���ى أداةٍ واح���دةٍ فق���ط، وھ���ي ی
مطرقة. یق�ول النج�ار: "إنن�ي ال أس�تخدم 

 تربكني." أدوات كثیرة. األدوات الكثیرة

ق عل�ى رْ یبدو أنك ستبدأ في االنزعاج. وعندما یبدأ النج�ار ف�ي الَط�   
ف! ستكس�ر ناف�ذتي! إن�ك تحت�اج النافذة بمطرقتھ، لربما تصیح: "توقَّ�

 "المناسبة. تر األداوحِض أ. ، ولیس مطرقةمفًكا
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م للغای���ة ف���ي ص���ندوق ھ���مالمكتب���ة عنص���ر    
أدوات الراع���ي. لق���د زرُت قًس���ا ل���م یك���ن لدی���ھ 

حی�ث ؛ الش�دید مكتبة. لم یك�ن ذل�ك بس�بب فق�ره
 ترفیھی��ة. DVDواس��طوانات  ك��ان لدی��ھ كت��ب

 الق���راءة عن���دما ُزرن���اه، ق���ال: "إنن���ي أتجن���ب
رة ف��ي الكت��اب المق��دس والالھ��وت. إنن��ي ی��الكث

أن الدراسة المفرطة تربكني." كان لدى  خائفٌ 
 ھذا القس صندوقًا فارًغا من األدوات تقریبًا.

سنتعلم ف�ي ھ�ذا ال�درس كی�ف ننش�ئ مكتب�ة. نظ�ًرا ألن الكت�ب ربم�ا    
نین الكت��ب دوِّ مراح��ل، ُم�� ع��دة تك��ون مكلف��ة، فس��وف نق��وم بھ��ذا عل��ى

وس�نبحث ع�ن المص�ادر المجانی�ة  .ة ف�ي المرحل�ة األول�ىاألكثر أھمی�
 .كلما أمكنتاحة على شبكة اإلنترنت المُ 

المذكورة في ھذا الدرس قد أُش�یر إلیھ�ا ف�ي دروٍس  كثیٌر من الكتب   
 ؛ف��ي مك��اٍن واح��دٍ س��ویًا س��ابقة. س��یجمع ھ��ذا ال��درس ك��ل المعلوم��ات 

لیرش��دك ف��ي تط��ویر مكتب��ة جی��دة لدراس��ة الكت��اب المق��دس. إن ھ��ذا 
 الدرس سیساعدك أن تمأل صندوق أدواتك.

 اخلطوة األوىل: األساسيات

الت��ي تحت��اج أن تض��یفھا إل��ى ص��ندوق أدوات��ك  ئیس��یةرال األدوات   
 تشمل:

 الفهارس األجبدية 

لدراس���ة الكت���اب المق���دس.  "الفھ���رس الش���امل" أح���د أھ���م أدوات���ك   
ن ك��ل  الفھ�رس عب��ارة ع�ن قائم��ة محتوی��ات الكت�اب المق��دس؛ ھ�و یُ��دّوِ
كلم�ات الكت��اب المق�دس تبعً��ا للترتی�ب األبج��دي، م�ع ك��ل اآلی�ات الت��ي 

 تظھر فیھا الكلمة.

ْجتَِھْد أَْن تُِقیَم اِ"
نَْفَسَك ِ�ِ ُمَزُكى، 
َعاِمالً الَ یُْخَزى، 

الً َكِلَمةَ اْلَحّقِ  ُمفَّصِ
 "بِاالْستِقَاَمِة.

 ).۱٥: ۲تي  ۲(
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• James Strong. New Strong’s Exhaustive Concordance. 
Thomas Nelson, 2003. 

لترجم��ة  تع��ارف علیھ��اأكث��ر الفھ��ارس المُ "فھ��رس س��ترونج" ھ��و    
نسخة مجانیة من ھذا الفھرس على تتوفر  .یمس اإلنجلیزیة"چ الملك"

 اإلنترنت على الموقع التالي:

http://www.biblestudytools.com/concordances/strongs-
exhaustive-concordance / 

م أخرى للكتاب المقدس. استخدِ  توجد فھارس أبجدیة مرتبطة بنسخٍ    
ن ك��ل ح��دث ك��ل كلم��ة. الفھ��رس عل��ى  "الفھ��رس الش��امل" ال��ذي یُ��دّوِ

العدی��د م��ن الكت��ب المقدس��ة غی��ر كام��ل؛ ھ��و الص��غیر الُملح��ق بنھای��ة 
 كل كلمة.على یوضح عدد قلیل فقط من األمثلة 

 قواميس الكتاب املقدس 

األم�اكن، لحات، وطع�ن المص� تقدم قوامیس الكتاب المق�دس خلفی�ة   
واألشخاص. القاموس الذي یش�مل الكلم�ات الیونانی�ة والعبری�ة یس�مح 
 لك أن تقوم بعمل دراسة للكلمات، حتى لو لم تدرس اللغات األصلیة.

 :تعارف علیھاالمُ 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 . 

 أح��د أق��دم ق��وامیس الكت��اب المق��دس، والُمس��تخدم عل��ى نط��اقٍ  وھ��و   
 .واسعٍ 
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 قوامیس للكتاب المقدس على الموقع التالي:تتوفر    

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

 كتيبات الكتاب املقدس 

یق��دم كتی��ب الكت��اب المق��دس مقدم��ة لك��ل س��فر م��ن أس��فار الكت��اب    
 عن الكاتب والتاریخ. أساسیةٍ  مع معلوماتٍ  ،المقدس

• 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 املقدس 

لك�ل األم�اكن الم�ذكورة  یحتوي أطلس الكتاب المقدس على خ�رائطٍ    
ف��ي الكت��اب المق��دس، وص��ور للم��دن الُمكتَش��فة، ومق��االت ع��ن الع��الم 

 القدیم.

• Carl Rasmussen. Zondervan Atlas of the Bible. 
Zondervan, 2010. 

على أیة حال، یمكنك استخدام أي  أطلس جید للكتاب المقدس. وھو   
 سیكون جیدًا. ؛شامل للكتاب المقدسأطلس 

 

http://www.biblestudytools.com/dictionaries
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 یتوفر أطلس للكتاب المقدس على الموقع التالي:   

http://www.bibleatlas.org. 

 ١٥٩ترمجات الكتاب املقدس 

یمكن  بدیلةٍ  ترجمةٍ ل تكقراءإن بغض النظر عن ترجمتك المفضلة،    
ما. تُبني الترجم�ات عل�ى ع�املْین ك بشكٍل جدید على آیٍة یفتح عینیْ أن 

 أساسیْین:

  ُستھدفالجمھور الم 

تس���تھدف بع���ض الترجم���ات جمھ���وًرا م���ن ذوي القاع���دة اللُغوی���ة    
) ف�ي ت��رجمتْین إنجلی��زیتْین ۲: ۲یوحن��ا  ۱الص�غیرة. نس��تعرض ھن�ا (

 مختلفتْین:

 نا."ا"ھو كفارة لخطای :(KJV)" یمسچ الملك"ترجمة  *

تُعبِّر كلمة "كفارة" ع�ن ض�رورة التض�حیة (الذبیح�ة) للتكفی�ر ع�ن    
 الخطیة. یتضمن ھذا المفھوم فكرتْین ھامتْین:

 غضب هللا ضد الخطیة. -
 رحمة هللا في تقدیم طریقة للتكفیر عن خطایا البشر. -

ذبیح��ة تق��دیم ر ع��ن الخطی��ة ف��ي العھ��د الق��دیم ع��ن طری��ق ك��ان یُكفَّ��   
ف��ي العھ��د الجدی��د كالذبیح��ة الكفاری��ة ع��ن  المس��یحبینم��ا أت��ى حیوانی��ة. 

 .رهِ خطایا العالم بأسْ 

 
                                                           

ل�ى عق�ل إم�ن عق�ل هللا  ،للمزید من المعلوم�ات ع�ن الترجم�ات، اق�رأ مق�ال د. أالن ب�راون ۱٥۹
 توفر على اإلنترنت على الموقع التالي:ی. و۲۰۰۱، أبریل، اإلنسان

   http://gbs.edu/revivalist/1104_index.shtml.  

http://www.bibleatlas.org/
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"ھو نفس�ھ الذبیح�ة الت�ي تُكفِّ�ر : (NLT)"ترجمة الحیاة الجدیدة"  *
 عن خطایانا."

محل  عبارة "الذبیحة التي تُكفِّر"تحل  ،في "ترجمة الحیاة الجدیدة"   
 الكلمة األكثر صعوبة "كفارة".

تشرح بعض الترجمات مف�اھیم ربم�ا یتعسَّ�ر عل�ى غی�ر الم�ؤمن أو    
) ف�ي ت�رجمتْین ۱٦: ۱۱حدیث اإلیمان فھمھا. نستعرض ھنا (رومیة 

 إنجلیزیتْین مختلفتین:

اكورة مقدس��ةً ب��وإن كان��ت ال" :(KJV)یم��س" چ المل��ك"ترجم��ة  *
 ."ینجك العلفكذ

یش��یر ھ��ذا إل��ى ن��اموس العھ��د الق��دیم بتق��دیم الج��زء األول م��ن الغل��ة    
 ۱٦۰(باكورة الغلة) كھبة إلى هللا.

َمتْ إ" :(NCV)" حدیثةالقرن ال"ترجمة  * القطع�ة األول�ى م�ن  ذا قُّدِ
 ".أكملھب عجینیتقدس الالخبز إلى هللا، حینئٍذ 

اء یجھل��ون خلفی��ة العھ��د الق��دیم م��ن "الب��اكورة"     ،بم�ا أن بع��ض القُ��رَّ
تش�رح بعض الكلمات لتضیف  (NCV) "حدیثةفإن "ترجمة القرن ال

 ھذا المصطلح.

 فلسفة الترجمة 

)، KJVیم��س" (چ المل��كتح��اول بع��ض الترجم��ات مث��ل: "ترجم��ة    
الترجم����ة ")، وNASالحدیث����ة" ( القیاس����یة و"الترجم����ة األمریكی����ة

أن تح��تفظ بقواع��د اللغ��ة وبن��اء الجمل��ة  (ESV)القیاس��یة"  اإلنجلیزی��ة
 بقدر اإلمكان للنص األصلي العبري والیوناني. تحتفظ ھذه الترجمات

 وبتقسیم الُجمل طبقًا لألصل. األصلي اتبترتیب الكلم
                                                           

 .۲۱: ۱٥ عدد ۱٦۰
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، (NIV)ات أخرى مثل: "الترجم�ة الدولی�ة الحدیث�ة" متحاول ترج   
" حدیث����ة، و"ترجم����ة الق���رن ال(NLT)و"ترجم���ة الحی����اة الجدی���دة" 

(NCV)  ٍأن تنقل الرسالة في لغٍة حدیثة. 

 ) في ترجماٍت مختلفٍة:۱۳: ۱۰كورنثوس  ۲نستعرض ھنا (   

 فیة:أكثر َحرْ  ترجمات+ 

ا ال ى م�ل�إ رخ�نفت ن الولكن نح�" :(KJV)یمس" چ الملك"ترجمة  *
 ، قیاًس�ا للبل�وغال�ذي قس�مھ لن�ا هللال حس�ب قی�اس الق�انون اس، ب�قیُ 

 "إِلیكم أیًضا.

"ولك��ن نح��ن ال نفتخ��ر : (ESV)ترجم��ة اإلنجلیزی��ة القیاس��یة" ال" *
الحدود، بل نفتخ�ر فق�ط فیم�ا یتعل�ق بمس�احة ت�أثیر  ما ھو خارجإلى 

 نة لنا، للبلوغ إلیكم أیًضا."عیَّ هللا المُ 

 ترجمات أكثر حریة:+ 

عل���ى أی���ة ح���ال، نح���ن ال " :(NIV)ترجم���ة الدولی���ة الحدیث���ة" ال" *
ر افتخارن�ا عل�ى نقتِص  بلالحدود الصحیحة، ما ھو خارج إلى نفتخر 

 نطاقًا للبلوغ إلیكم أیًضا." نھ هللا لنا،النطاق الذي عیَّ 

ولك�ن نح�ن ال نفتخ�ر بأش�یاٍء " :(NCV)" حدیثة"ترجمة القرن ال *
نح�دد افتخارن�ا بالعم�ل  نح�ني لن�ا أن نعمل�ھ. خارج العمل ال�ذي أُعِط�

 وھذا یشمل عملنا معكم." الذي أعطاه هللا لنا،

 حینئ�ٍذ، لتبدأ دراس�تك. ؛إلى األصل قریبةأن تستخدم ترجمة  حأقترِ    
ن أغیر واضحة، ف�إن ترجم�ة أكث�ر حری�ة م�ن الممك�ن  إذا وجدَت آیةً 

ت��رجمتْین ھم��ا "ترجم��ة  تس��اعدك. ف��ي قراءت��ي الشخص��یة، أس��تخدمُ 
" نظ��ًرا ESV اإلنجلیزی��ة القیاس��یة" و"الترجم��ة KJVیم��س چ المل��ك

آلی�ٍة م�ا، ف�إنني  لقربھما من اللغ�ة األص�لیة. عن�دما أحت�اج فھًم�ا أبس�ط
 أخرى. " أو ترجمةٍ NLTأقرأ من "ترجمة الحیاة الجدیدة 
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بإمكان��ك أن تق��ارن م��ا ب��ین ترجم��اٍت متع��ددةٍ عل��ى اإلنترن��ت عل��ى    
 الموقع التالي:

 http://www.biblegateway.com. 

نھذه مجموعة مكونة من خمسة إلى ستة كتب ستُ     أساسیةً  مكتبةً  كّوِ
المص���ادر اإللكترونی���ة اس���تخدام بلدراس���ة الكت���اب المق���دس.  ص���غیرةً 

ر ھذا الجزء من مكتبتك بتكلفٍة طوِّ ة على اإلنترنت، یمكنك أن تُ احتالمُ 
زھی��دةٍ ج��دًا. إن ھ��ذا س��یمدك بص��ندوق أدوات أساس��ي لتفس��یر الكت��اب 

 المقدس.

 تنمية مكتبتك: ثانيةاخلطوة ال

أكب��ر م��ن  د ل��دیك احتی��اج إل��ى مجموع��ةٍ ربم��ا یتولَّ�� ،أثن��اء دراس��تك   
نج���اًرا مبت���دئًا. وعن���دما  ی���انفاألدوات. مف��ك واح���د أو اثن���ان ربم���ا یك

یحاول النج�ار العم�ل ف�ي أعم�اٍل أكث�ر ص�عوبة، فھ�و ی�تعلم أن بع�ض 
المشروعات تحتاج إل�ى مفك�اٍت خاص�ة. بم�رور الوق�ت، ھ�و یض�یف 

 عدد أكبر من المفكات إلى صندوق أدواتھ.

نة في ھذا ال    قس�م ستوس�ع ص�ندوق أدوات�ك ألج�ل إن المصادر الُمدوَّ
عندما یكون بإمكانك أن تضیف ھذه المصادر  دراسة الكتاب المقدس.

إل���ى مكتبت���ك، س���تكون ُم���ؤھًَّال بش���كٍل أفض���ل ألج���ل دراس���ة الكت���اب 
 المقدس.

 قدس الدراسيالكتاب امل 

، ومق���دمات ش���رحیحت��وي الكت���اب المق���دس الدراس���ي الجی���د عل���ى    
نظًرا ألن  ؛ كل ھذا في مجلٍد واحٍد.ألسفار، وفھرس أبجدي، وأطلسل

الح�ذر.  ت�وخيیلزم�ك  لذا الشرح یعكس النزعات الالھوتیة للمؤلفین،
 على أیة حال، الكتاب المقدس الدراسي ھو بدایة جیدة لدراستك.

http://www.biblegateway.com/
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• Thompson Chain Reference Bible. Kirkbride Bible 
Company. 

نُش�ر من�ذ أكث�ر م�ن  وھو أول إصدار من الكتب المقدسة الدراس�یة،   
ھ�و ال یق�دم ش�رًحا؛ ب�دًال . دراس�ین، واس�تخدمھ اآلالف م�ن المائة عامٍ 

م��ن ذل��ك، ھ��و یس��تخدم نظ��ام الت��رقیم لیرش��دك ف��ي دراس��تك الخاص��ة 
التي یمكن�ك  القیِّمةأكثر المصادر  أحد نھألموضوعٍ معین. إنني أعتقد 

 ۱٦۱اقتنائھا.

• Life Application Study Bible. Zondervan. 

نظ��رة ش��املة لك��ل األس��فار، ومالحظ��ات عل��ى  وھ��و یحت��وي عل��ى   
بع���ض اآلی���ات، ورس���وم توض���یحیة لشخص���یات الكت���اب المق���دس، 

 وأطلس، وفھرس أبجدي.

 المل��كوھ��و ُمت��اح بع��دة ترجم��ات للكت��اب المق��دس تش��مل "ترجم��ة    
)، NAS" (الترجمة األمریكیة القیاسیة الحدیث�ة)، و"KJVیمس" (چ

، و"ترجم���ة الحی���اة الجدی���دة" (NIV)و"الترجم���ة الدولی���ة الحدیث���ة" 
(NLT). 

 ) الكتاب املقدستفاسريشروحات ( 

مالحظات على ك�ل آی�ٍة  ) للشرح أو التفسیریقدم مجلدٌ واحدٌ (شاملٌ    
كم��ا تت��وفر كت��ب ش��رح أو تفس��یر لك��ل س��فر م��ن أس��فار دون تعم��ٍق. 

ر مكتبتك، ل�ذا فإن�ك س�تحتاج أن تض�یف طوِّ بما أنك تُ الكتاب المقدس. 
كتب شرح وتفسیر لألسفار؛ على أی�ة ح�ال، بإمكان�ك أن تب�دأ بالمجل�د 

 التفسیري الواحد (الشامل).

                                                           
 أن تلق�ي نظ�رة عل�ى "السالس�ل الموض�وعیة" الُمس�تخدمة ف�ي ھ�ذا الكت�اب المق�دس كیمكن ۱٦۱

 /http://www.studylight.org/con/tcrعلى الموقع التالي:  الدراسي
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• New Bible Commentary. InterVarsity Press, 1994. 

الكت��اب التفس��یري الُمحت��َرم مقدم��ة لك��ل س��فر م��ن أس��فار  ھ��ذایق��دم    
مقط�ع م�ن مق�اطع الكت�اب ك�ل الكتاب المقدس، وك�ذلك تعلیق�ات عل�ى 

 المقدس.

• Adam Clarke Commentary on the Bible. 

م��ن ن��وع المجل��د التفس��یري الواح��د (الش��امل). عل��ى أی��ة  ل��یسوھ��و    
 حال، تتوفر نسخة مجانیة على اإلنترنت على الموقع التالي:

http://www.studylight.org/com/acc. 

ون وس��لي. كم��ا ك��ان عاِلًم��ا المعً��ا، چُمعاِص��ًرا ل��ـ ك��الرك مك��ان آد   
أجی�اٍل عدی�دةٍ م�ن  عل�ى تقیًا. لقد ترك كتابھ التفسیري بص�ماتھ ورجًال 

 الوعاظ ومعلمي الكتاب المقدس.

 الكتاب املقدس ةخلفي 

كتب وشروحات خاصة بخلفیة الكتاب المقدس تقدم القرینة الثقافی�ة    
م الكت�اب بع�الَ  الخاص�ةالع�ادات  معرفةوالتاریخیة للكتاب المقدس. إن 

س��تمدك بفھ��ٍم أفض��ل  )الكت��اب المق��دسكتاب��ة  وق��تمك��ان والمق��دس (
 لرسالة الكتاب المقدس.

على سبیل المثال، إن أمثال یس�وع مبنی�ةٌ عل�ى الممارس�ات الثقافی�ة    
غالبً��ا عل��ى الممارس��ات ت��ردُّ ف��ي عص��ره، وأس��فار موس��ى الخمس��ة 

ھ��ة إل��ى  الوثنی��ة للش��عوب المج��اورة إلس��رائیل، وكتاب��ات ب��ولس ُموجَّ
ف��ي ع��الٍم ی��ؤمن بتع��دد اآللھ��ة. عن��دما ن��درك ھ��ذه مس��یحیین یعیش��ون 

 الخلفیة، سنكون ُمؤھَّلین بشكٍل أفضل لنفسر التعلیم الروحي.

 

http://www.studylight.org/com/acc


۱۸۱ 
 

 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. 

 خامتة

ف�ي بی�ٍت غی�ر م�ؤمٍن، ول�م تُ�تَح ل�ھ فرص�ة ك�ي یلتح��ق  لق�د نش�أ أب�ي   
أبي تعلیًم�ا جامعیً�ا، لك�ن بع�د دعوت�ھ  لقَّ بمدرسة للكتاب المقدس. لم یت

لللوعظ، أرادَ أن   ۱٦۲"َكِلَمةَ اْلَحّقِ بِاالْستِقَاَمِة." یُفّصِ

ر ص��ندوقًا جی��دًا م��ن األدوات،     لق��د أدرَك أب��ي أن��ھ س��یحتاج أن یُط��ّوِ
على م�دار خدمت�ھ الت�ي امت�دت . شعب كنیستھحتى یتسنَّى لھ أن یخدم 

لما یقُرب من خمس�ین عاًم�ا، عم�َل عل�ى توس�یع ص�ندوق أدوات�ھ. لق�د 
خدَم في كن�ائٍس ص�غیرةٍ، ول�م یمتل�ك أي میزانی�ٍة لعم�ل مكتب�ة كبی�رة. 

َن مكتب�ةً احت�وت عل�ى الكت�ب على أی�ة ح�ال ، بمض�ي الس�نین، لق�د ك�وَّ
 التي أشرَت إلیھا ھنا.

                                                           
 .۱٥: ۲تیموثاوس  ۲ ۱٦۲
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نة ف�ي مكتبت�ھ.  األمر األكثر أھمیة أن أبي قد استخدمَ     الكتب الُمتضمَّ
لقد استخدَم أبي "فھرس  كتبًا للعرض؛ قُم بشرائھا لالستخدام. ال تشترِ 

المق��دس" كتی��ب "ھ��الي للكت��اب  لق��د بل��يَ س��ترونج" بش��كٍل أس��بوعي. 
این ـ�ڤالخاص بھ م�ن كث�رة اس�تخدامھ. ھ�و غالبً�ا اس�تعاَن ب�ـ "ق�اموس 

للكت��اب المق��دس" لی��تعلم ع��ن الكلم��ات العبری��ة والیونانی��ة. وق��د أح��بَّ 
"كتاب مقدس طومسون الدراسي"، ودرَس كذلك كتاب "آدم كالرك" 

 التفسیري على كل نٍص كتابي قد وعَظ بھ.

ك��ان بح��ٍق دارًس��ا جامعی��ة،  بینم��ا ل��م یحص��ل أب��ي عل��ى أي ش��ھادةٍ    
 ش��عب كنیس��تھللكت�اب المق��دس. لق��د اس��تخدَم ھ��ذه المص�ادر ك��ي یخ��دم 

نة ف��ي ھ��ذا  عل��ى أكم��ل وج��ھ. أتمن��ى أن تس��تخدم المص��ادر الُمتض��مَّ
 .ي صندوق أدواتك ألجل خدمٍة فعالةكي تبن ؛الدرس



 عاشرالالدرس 

  طواتجتميع كل اخل
ً
 امع

 أهداف الدرس

 على الطالب أن: بیج الدرس،نھایة ھذا ب   

ختارة من الكت�اب مارس تطبیق خطوات عملیة التفسیر لمقاطعٍ مُ ی .۱
 المقدس.

ًما دراسة تفصلیة لنٍص كتابي.  یجھز ورقة أو عرض. ۲  شفھي ُمقدِّ

 مقدمة

الدراس���ي إل���ى خط���وات المالحظ���ة، لق���د نظرن���ا ف���ي ھ���ذا المق���رر    
والتفسیر، والتطبیق. كما وضعنا في االعتبار بعص المخاطر لكي ما 

ف��ي عملی��ة التفس��یر. لق��د تعلَّمن��ا مب��ادئ ھام��ة ك��ي نتبعھ��ا عن��د  جنَّبھ��انت
دراسة الكتاب المقدس. ونظرنا إلى األدوات التي یجب أن تتوافر ف�ي 

 ل خطوةٍ في دورھا.صندوق أدواتك كمفسٍر كتابي. لقد مارسنا ك

ا. یتك��ون ھ��ذا معً�� الخط��واتف��ي ھ��ذا ال��درس األخی��ر، س��نجمع ك��ل    
ة رحل� تعم�لْین. س�ننظر ف�ي الج�زء األول إل�ى كی�ف أالدرس م�ن ج�ز

س�تُتاح ل�دیك  ۱٦۳.نص�وص الكتابی�ةفي ن�وعْین مح�ددْین م�ن ال التفسیر
فرص��ة حت��ى تم��ارس الخط��وات ف��ي ك��ٍل م��ن مق��اطع العھ��دْین الق��دیم 

ق العملی�ة بأكملھ�ا طبِّ نُ الج�زء الث�اني م�ن ھ�ذا ال�درس س� والجدید. وفي
على مقط�عٍ كت�ابي. ُمس�تخِدًما ال�نص ال�ذي قُم�َت باختی�اره ف�ي ال�درس 

                                                           
استیعاب كلم�ة هللا: منھ�اج  ـال ودانیال ھایز،ڤأغلب مادة ھذا الجزء مأخوذة من سكوت دو ۱٦۳

  ).۲۰۱۲ـان، ڤ(إم آي: زوندیر دسعملي لقراءة وتفسیر وتطبیق الكتاب المق



۱۸٤ 
 

 خالل كل خط�وة م�نمن فیھا ل تتنقَّ حیث ز دراسة جھِّ األول، فإنك ستُ 
 .خطوات عملیة التفسیر

 رحلة التفسري

 

 

 

 

 

 المستمع األصلي. الرسالة إلى مدینتھم: )۱(
 

 اختالفات بین عالمنا والعالم األصلي. النھر: )۲(
 

 مبادئ عالمیة (شاملة). :جسرال )۳(
 

 العالقة بالعھد الجدید (ألجل مقاطع العھد القدیم). الخریطة: )٤(
 

 التطبیق على العالم الیوم. مدینتنا: )٥(
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 التفسري: رسائل العهد اجلديدرحلة 

�ة     أغلب العھد الجدید ف�ي ش�كل رس�ائل. كان�ت رس�ائل ب�ولس ُموجھَّ
حن�ا، ویھ�وذا وإلى كنائٍس وُرعاة كنائس. كت�َب یعق�وب، وبط�رس، وی

رس��ائل إل��ى كن��ائٍس. بینم��ا توج��د اختالف��ات م��ا ب��ین الرس��ائل، ف��إن 
 تكون:تغلُب علیھا. إن رسائل العھد الجدید خصائص معینة 

o رسمیة 

العھد الجدید بدیًال عن  كانت رسائل   
 حضور كاتبھا. لقد حلَّت الرسالة محل
ُس��لطة الكات��ب؛ ظھ��رت ُس��لطتھ غالبً��ا 

 ۱٦٤في اآلیات االفتتاحیة.

o ظرفیة 

تناول�ت أغل��ب رس��ائل العھ��د الجدی��د    
مواق��ف أو مش��اكل معین��ة. عل��ى س��بیل 
المث���ال، ُكتب���ت رس���الة غالطی���ة إل���ى 
كنیس�������ٍة ُمھ�������دَّدةٍ بالتقی�������د الحرف�������ي 

��َز ب��ولس فیھ��ا عل��ى ل��ذا بالن��اموس.  ركَّ
 حریتنا في المسیح.

كانت كنیسة كورنثوس تأخذ الحریة إلى حد التسامح على النقیض،    
فف��ي رس��الة كورنث��وس األول��ى، یرك��ز ب��ولس عل��ى  الفج��ور. ل��ذا م��ع

 مسئولیتنا تجاه الطاعة.

 

                                                           
بُ��ولُُس، َرُس��وُل "الرس��ولي:  لطانھ) حی��ث یق��رُّ ب��ولس ُس��۱: ۱عل��ى س��بیل المث��ال، (أفس��س  ۱٦٤

 ."یَُسوَع اْلَمِسیحِ بَِمِشیئَِة هللاِ 

 بناء رسائل العھد الجدید

 مقدمة
 اسم الكاتب ومركزه   
 متلقو الرسالة   
 تحیات   
 صالة افتتاحیة   

 جسم الرسالة
 الفكرة األساسیة للرسالة   

 خاتمة
 تشمل بعض األمور مثل: 

 )۱۲: ۳خطط للسفر (تي    
 )۱٦توصیات وتحیات (رو    
 )۱۷-۱٦: ٤تعلیمات نھائیة (كو    
 )۲٤-۲۳: ٦بركات (أف    
 )۲٥-۲٤تسبحة � (یھ    
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o ھة إلى مؤمنین  ُموجَّ

نة في رسائل العھد الجدید ھ�ي وع�ود إل�ى أوالد     إن الوعود الُمتضمَّ
ن نتذكر إنھ�ا أوام�ٌر أهللا. عندما نقرأ أوامر بولس عن القداسة، ینبغي 

ھ��ة  ب��ولس أن غی��ر الم��ؤمن إل��ى م��ؤمنین. ال یفت��رض (وص��ایا) ُموجَّ
یستطیع أن یصبح مقدًسا بقوتھ الذاتی�ة؛ إن ھ�ذا یك�ون فق�ط م�ن خ�الل 

 رسائل إلى مؤمنین. ينعمة هللا التي تجعلنا مقدسین. ھ

حظ�ات عل�ى أكب�ر وض�ع مالعند تفسیر رسائل العھد الجدید، نبدأ ب   
بدراس�ة الفك�رة األساس�یة للرس�الة، ممكن من الرس�الة، ونواص�ل  رٍ قد

 رحل�ة التفس�یرثم ننتھي بتطبیق المبادئ عل�ى عالمن�ا الی�وم. تنتق�ل بن�ا 
 ألصلي إلى عالم القارئ الحدیث.من عالم المتلقي ا

 املالحظة  

ل�ك، فإن�ك ال تق�رأ فق�رة واح�دة ی�وم  عندما تتلقى خطابًا م�ن ص�دیقٍ    
 ،االثنین، وأخرى یوم الثالثاء؛ قراءة روی�دًا روی�دًا. عوًض�ا ع�ن ذل�ك

. اق��رأ رس��ائل ب��ولس ب��نفس فإن��ك تق��رأ الخط��اب كل��ھ ف��ي جلس��ٍة واح��دةٍ 
الطریقة. اقرأ الرسالة دفعة واح�دة لك�ي م�ا تكتس�ب نظ�رة ش�املة ع�ن 

ن قائم��ة م��ن المال الرس��الة. حظ��ات، ُمس��تعینًا باألس��ئلة بینم��ا تق��رأ، دّوِ
طروحة في الدرس�ْین الث�اني والثال�ث. كلم�ا تالح�ظ تفاص�یل أكث�ر، مال

 ًال أكثر أن تفسر الرسالة.كلما تكون ُمؤھَّ 

 التفسري 

بع��د أن تق��رأ الرس��الة بأكملھ��ا، س��تكون مس��تعدًا أن ت��درس أج��زاء    
د الفق��رات، وھك��ذا ت��درس أج��زاء كامل��ة. م��ن الممك��ن أن  أص��غر. ح��دِّ
تشمل الفقرة آیاٍت قلیل�ة، أو أص�حاًحا ك�امًال. تحت�اج أن ت�درس ج�زًءا 

 كامًال متكامًال.
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 یتضمن تفسیر رسالٍة ما ثالثة أسئلة رئیسیة:   

 نص بالنسبة للمستمع األصلي؟ماذا قصدَ ال 

لكي تتمكن من اإلجابة عل�ى ھ�ذا الس�ؤال، فإن�ك ستس�تخدم 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  بعمل دراسة لھذه الكلمات.ما الكلمات الھامة في ھذا النص؟ قُم 

 
 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

الثقافی�ة للمقط�ع.  -افح�ص القرین�ة التاریخی�ة  لكي تُجیب على ھ�ذا،   
م األصلیة، ولكي تعلَ  الثقافةتدرس كي ل دراسي استخدم كتاب المقدس

تق��ارن م��ا تری��د أن تعرف��ھ ع��ن ع��المھم آن��ذاك. إن ھ��ذا یس��مح ل��ك أن 
 عالمھم مع عالمنا.

  في ھذا النص؟ تُعلَّمما المبادئ التي 

. المب��دأ الكت��ابي ھ��و ع��المي لتفس��یرعملی��ة اف��ي أساس��ي س��ؤال  إن��ھ   
ن(شامل)؛ ولیس محدودًا بقرینٍة ثقافی�ٍة واح�دةٍ.  المب�دأ ف�ي جملت�ْین  دّوِ

 و ثالث.أ

لكي ما تتأكد أن المبادئ التي تج�دھا متطابق�ة م�ع الكت�اب المق�دس،    
 اسأل:

o  النص؟ھل یُعلَّم ھذا المبدأ بوضوح في 
o  لك�ل األوق�ات ح�قال ذاھیصلُح ھل ھذا المبدأ عالمي (شامل)؟ ھل 

 وكل الناس؟
o قي الكتاب المقدس؟اھل یتوافق ھذا المبدأ مع ب 



۱۸۸ 
 

 التطبيق 

أن المبدأ الذي تجده ف�ي ر أخیًرا، طبِّق المبدأ على عالمنا الیوم. تذكَّ    
ف�ي ھ�ذه الخط�وة،  الخطوة الثانیة ربما یُطبَّ�ق بط�رٍق كثی�رةٍ ومختلف�ٍة.

 اسأل الروح القدس أن یرشدك في الحیاة بكلمة هللا بشكٍل یومي.

 تطبيق عملي

 .ررحلة التفسیخالل  )۲-۱: ۱۲أخذ (عبرانیین دعنا ن   

 املالحظة 

ت�درس ف�ي  مالحظ�ات عل�ى ھ�ذه اآلی�ات. إذا كن�تضع قائمة م�ن ال   
 علیك أن تسأل األسئلة التالیة:یجب مجموعة، ناقش مالحظاتك. 

لم�اذا ترج�ع ھ�ذه النق�اط  ما ال�ذي وردَ قب�ل ھ�ذه اآلی�ات مباش�رةً؟ -
 إلى جزٍء سابٍق؟

مؤمنون َمن یكون "نحن" و"نا" الواردة في ھذه اآلیات؟ ھل ھم  -
 أم غیر مؤمنین؟

 َمن ھم السحابة من الشھود؟ تتعلق إجابتك بالسؤال األول. -
ض��ع قائم��ة أخ��رى م��ن األس��ئلة الت��ي یمك��ن أن تس��ألھا ع��ن ھ��ذا  -

 النص.
 

 التفسري 
 

 ماذا قصدَ ھذا النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

ن كانوا من یعندما تدرس رسالة العبرانیین، تتعلم أن ھؤالء المؤمن   
خلفی��ٍة یھودی��ٍة. لق��د یأس��وا بس��بب االض��طھاد، وأُغ��ُووا م��رةً أخ��رى 
ب���الرجوع إل���ى تقال���دیھم الیھودی���ة. یش���جعھم الكات���ب أن یث���ابروا ف���ي 

 اإلیمان. التالي عن كیف یشجع الكاتب قارئیھ:



۱۸۹ 
 

o ��ر الحی��اة المس��اباقً یس��تعیر الكات��ب "ِس حیة. یتطل��ب ی" ك��ي یُص��ّوِ
 ق التزامات محددة:ابالس
 ربما تعیقھم. طرحوا أي أثقالینبغي أن ی 
 إن��ھ م���اراثون (س��باق طوی��ل المس���افة)،  ینبغ��ي أن یث��ابروا؛

 ْدًوا قصیًرا.ولیس عَ 
  ینبغي أن یخوضوا السباق "الموضوع أم�امھم." ف�ال یمك�نھم

 ۱٦٥أن یتخذوا مساًرا آخر.
 

o لألمانةیمْین ظیقدم الكاتب تشجیعْین ع: 
 .سحابة من الشھود" عظیمة، قد أكملوا السباق" 
  احتمل یسوع الصلیب، وھو شفیعنا الجالس في یم�ین ع�رش

 هللا.

��ص رس��الة (عب��رانیین      ) للمس��تمع األص��لي۲-۱: ۱۲یمك��ن أن نُلّخِ
ًما صورة الس�باق، یش�جع الكات�ب قارئی�ھ أن یث�ابروا ستخدِ "مُ  :كالتالي

توضح نم�اذج قدیس�ي العص�ور الماض�یة  في التزامھم بتبعیة المسیح.
اء أن یكملوا الس  "ق بنجاحٍ.ابویسوع أنھ بإمكان القُرَّ

 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

لی مؤمني أغلبلیس  *  ن من الیھودیة.الیوم ُمتحّوِ
 ال یواجھ الكثیر من المسیحیین الیوم اضطھادًا جسدیًا. *

  تُعلَّم في ھذا النص؟ما المبادئ التي 

 ):۲-۱: ۱۲یمكن أن تجد على األقل ثالثة مبادئ في (عبرانیین    

o  ًال�� . یوض��ح ھ��ذا ال��نص تتطل��ب الحی��اة المس��یحیة مجھ��ودًا وتحمُّ
 .الكتابي أنھ یمكن أن أفشل في السباق إذا لم أجِر بمثابرةٍ 

                                                           
 الیھودیة. – لقد أُغُووا ھؤالء المؤمنون بأن یتخذوا مساًرا "أسھل" ۱٦٥



۱۹۰ 
 

o  .تش�جعنا نم��اذج قدیس��ي العص��ور الماض��یة ف��ي س��باقنا المس��یحي
النص الكتابي أنھ یمك�ن أن نكم�ل الس�باق م�ن خ�الل یوضح ھذا 

 نعمة یسوع المسیح.
o  لكي نكمل الس�باق المس�یحي، ینبغ�ي أن ن�رفض أي ش�يٍء یع�وق

 تقدمنا، ونركز على یسوع ومثالھ.
 

 التطبيق 

ُكن مح�ددًا  في ھذه الخطوة، نسأل: "كیف أطبَّق المبدأ على حیاتي؟   
ف��ي ھ��ذه الخط��وة. عل��ى س��بیل المث��ال، المب��دأ األول ال��ذي ذكرت��ھ ك��ان 

ل المطلوب ن ألجل إكمال السباق. في خطوة التطبیق، االمجھود والتحمُّ
 ربما أكتب:

، ُمخِلص�ةٍ  من خالل عبادةٍ  ۲-۱: ۱۲"إنني سأعیش طبقًا لعبرانیین    
ل طل�ب نعم��ة هللا ق��راءة الكت�اب المق��دس، وم�ن خ��الو، یومی�ةٍ  وص�الةٍ 

 ألجل النصرة على التجربة."

 دورك

. شارك اس�تنتاجاتك رحلة التفسیرخالل  من ھذه المقاطع اُخذ واحدً    
 مع باقي أعضاء مجموعتك.

 ).۲۷-۲٦: ۸(رومیة  -
 ).۱۸-۱٦: ٥(غالطیة  -
 ).٤-۱: ۳(كولوسي  -
 ).۷-٦: ٥بطرس  ۱( -

    

 



۱۹۱ 
 

 رحلة التفسري: ناموس العهد القديم

َن  ل��ب أس�فار موس��ى الخمس�ة م��نتتك�ون أغ     ٦۱۳ق�وانین، حی��ث دُّوِ
قابل��ة للتطبی��ق ف��ي  ق��وانینأم��ًرا (وص��یةً) ف��ي الت��وراة. وأغل��ب ھ��ذه ال

 یومنا ھذا.
 ).۱۳: ۲۰(خروج  "الَ تَْقتُْل." -
 ).۱۸: ۱۹(الویین  "بَْل تُِحبُّ قَِریبََك َكنَْفِسَك." -

 إن ھدف بعض القوانین األخرى أقل وضوًحا.   
 ).۱۹: ۱۹(الویین  "َوالَ یَُكْن َعلَْیَك ثَْوٌب ُمَصنٌَّف ِمْن ِصْنفَْیِن." -
ْلَف لِكنَّھُ الَ یَْجتَرُّ فَُھَو نَِجٌس لَُكْم. فَِم�ْن " - َواْلِخْنِزیُر ألَنَّھُ یَُشقُّ الّظِ

 ).۸: ۱٤(تثنیة  "لَْحِمَھا الَ تَأُْكلُوا َوُجثَثََھا الَ تَْلِمُسوا.

قیم��ة ن��اموس العھ��د الق��دیم بالنس��بة  دراس��ي آخ��رمق��رٍر ف��ي ن��درس    
وف��ي ھ��ذا ال��درس س��نُطبِّق التفس��یر عل��ى  ۱٦٦لم��ؤمني العھ��د الجدی��د.

 ناموس العھد القدیم.

 املالحظة 

، اق�رأ ُمستخِدًما المھارات التي تعلمتھا في الدرسْین الث�اني والثال�ث   
ن مالحظات كثیرة بقدر اإلمكان. ُخذ في اعتبارك القرینة  ،النص ودّوِ

ال�ذي تدرس�ھ. الح�ظ القص�ة المحیط�ة ب�ھ. (للق�انون) الكبیرة للناموس 
 كیف یتوافق الناموس مع قرینتھ القریبة؟

 التفسري 

�ر الن�اموس (الق�انون)، وأوِج�د رس�التھ  عتمدًا على مالحظاتك،مُ     فّسِ
 المناسبة ألجل یومنا ھذا. اسأل:

                                                           
 .۳انظر "مسح شامل عھد قدیم،" درس  ۱٦٦



۱۹۲ 
 

 ماذا قصدَ النص بالنسبة للمستمع األصلي؟ 

، اس�أل األس�ئلة )م�ا (قانونً�ا م�ا إسرائیل ناموًسابنو  كیف فسَّرَ لتفھم    
 التالیة:

o  ھل الشعب في البریة (خروج؛ الویین)، أم ھل یستعدون لدخول
 (تثنیة)؟أرض الموعد 

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 ھل یرتبط الناموس بنظام الذبائح في العھد القدیم؟ 

 
 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

أكث�ر مم�ا رأین�ا  توجد اختالفات بین عالمنا الیوم وعالم العھد القدیم   
 في رسائل العھد الجدید. على سبیل المثال:

o  في كل مؤمٍن.یسكن الروح القدس  ألنلم نعُد نزور الھیكل بعد؛ 
o  م�رةً،  ق�د م�اتَ  المس�یح ألنال نقترب إلى هللا من خ�الل ال�ذبائح؛

 ۱٦۷ألجل الجمیع.
o  ؛ بل نعیش تحت نظام الحكوم�ات ۱٦۸الثیوقراطیةال نعیش تحت

 الِعلمانیة.
 
  في ھذا النص؟ تُعلَّمما المبادئ التي 

أن التطبی��ق المح��دد لن��اموس العھ��د الق��دیم ربم��ا ى ال��رغم م��ن ل��ع   
یتغی��ر، إال أنن��ا نطل��ب المب��دأ الع��المي (الش��امل) ال��ذي یُعلَّ��م م��ن خ��الل 

نق�ل الكت�اب المق�دس م�ن ھو الك�وبري ال�ذي یالناموس (القانون). ھذا 

                                                           
 .۱۰: ۱۰عبرانیین  ۱٦۷
 ُحكم مباشر من هللا.الثیوقراطیة ھي  ۱٦۸



۱۹۳ 
 

سیتناس��ب ھ��ذا المب��دأ م��ع ك��ٍل م��ن  وض��عھ الق��دیم إل��ى الع��الم الح��دیث.
 مستمع العھد القدیم والمستمع الُمعاصر.

ن المب�دأ ف�ي جمل�ٍة أو اثنت�ْین. لتتأك��د أن ھ�ذا المب�دأ كت�ابي، اس��أل     دّوِ
 األسئلة التالیة:

o في النص؟ حٍ وھل یُعلَّم ھذا المبدأ بوض 
o أ عالمي (شامل) یصلُح لكل األوقات واألماكن؟ھل ھذا المبد 
o ھل یتوافق ھذا المبدأ مع باقي الكتاب المقدس؟ 

 
 ل العھد الجدید ھذا المبدأ بأیة طریقة؟  ھل یُعدِّ

ندرس نصوص إضافة ھذا السؤال إلى عملیة التفسیر عندما  نایلزم   
مبدأ عالمي (ش�امل) ف�ي مقط�عٍ للعھ�د  العھد القدیم. إذا كنت قد وجدت

یة ح�ال، ربم�ا أالقدیم، فإنھ سیظل ساري المفعول في یومنا ھذا. على 
 التطبیق یختلف عن وقت العھد القدیم. العھد الجدید أن ظِھریُ 

الَ "): ۱٤: ۲۰(خ��روج  ة ال��واردة ف��يوص��یالعل��ى س��بیل المث��ال،    
�في الموعظ�ة عل�ى الجب�ل، یُ  "تَْزِن. ھ�ذه الوص�یة تطبی�ق ع یس�وع وّسِ

إن تعل�یم یس�وع ال  ۱٦۹لتُطبَّق كذلك على األفكار، ولیس األفع�ال فق�ط.
ق تطبیقھ.)؛ ۲۰یلغي المبدأ الوارد في (خروج   إنھ یُعّمِ

 التطبيق 

في ھذه الخطوة، علیك أن تسأل كیف یُطبَّق المب�دأ الُمعبَّ�ر عن�ھ ف�ي    
 حیاة المؤمن في یومنا ھذا. علىناموس العھد القدیم 

 

                                                           
 .۲۸: ٥متى  ۱٦۹



۱۹٤ 
 

 تطبيق عملي

 .رحلة التفسیر) خالل ۸: ۱٤دعنا نأخذ (تثنیة    

 املالحظة 

، علیك أن تض�ع مالحظ�ات قلیل�ة. عل�ى أی�ة ح�ال، ألجل آیٍة منفردةٍ    
) ۲: ۱٤م أن تالح��ظ القرین��ة. القرین��ة المنظ��ورة ف��ي (تثنی��ة ھ��مم��ن ال

م��ة. تعط��ي ھ��ذه اآلی��ة تحفی��ًزا ألج��ل ك��ل الق��وانین الم��ذكورة ف��ي ھم
�خمُ  تُع�رف إس�رائیل بأنھ�ا ش�عبٌ األصحاح الراب�ع عش�ر؛  ع�ن  صٌ صَّ

 جمیع شعوب األرض.

 التفسري 
 

  َالنص بالنسبة للمستمع األصلي؟ماذا قصد 

 ؟ماذا قُِصدَ بنجس بالنسبة للشخص الیھودي، *
 بذنٍب أخالقي، أو ببساطة بذنٍب طقسي؟ النجاسة * ھل أَوحت

 ۱۷۰* ماذا كان على الشخص أن یفعل حتى یزیل ھذه النجاسة؟

) للمس�تمع األص�لي كالت�الي: ۸: ۱٤یمكن أن نلخص رس�الة (تثنی�ة    
)، ۲: ۱٤تثنی�ة ص�ة � (خصَّ "نظًرا ألن إسرائیل كان�ت أم�ة مقدس�ة مُ 

أن یتجنبوا أطعمة كثیرة وممارسات ش�ائعة ل�دى الش�عوب كان علیھم 
ل ھ���ذه األخ���رى عل���ى وج���ھ األرض. ك���ان عل���یھم أن یتقدس���وا؛ تن���اوُ 

سھم ط  قسیًا حتى أنھم أدُّوا مراسم التطھیر."األطعمة قد نجَّ

 

                                                           
البح��ث ع��ن مص��طلح "نج��س" ف��ي ق��اموس الكت��اب بإمكان��ك أن ت��درس ھ��ذا م��ن خ��الل  ۱۷۰

 المقدس.



۱۹٥ 
 

 ما االختالفات بین عالم الكتاب المقدس وعالمنا الیوم؟ 

ا للتطبیقات المحددة لناموس تبعً ، لم نعُد نعیش لعھد الجدیدبموجب ا   
 موسى.

 في ھذا النص؟ علَّمیُ ي ذال أما المبد 

). یدعو هللا الق�دوس ش�عبھ ۲: ۱٤المبدأ الرئیسي ھو القداسة (تثنیة    
إلى القداسة. یل�زم أن یبق�ى ش�عب هللا منفص�ًال ع�ن الخطی�ة وع�ن ك�ل 

 األشیاء النجسة.

 ل العھد الجدید ھذا المبدأ بأیة طریقة؟  ھل یُعدِّ

) أنھ ل�یس م�ا نأكل�ھ ھ�و م�ا ۲۳-۱٥: ۷لقد علَّمنا یسوع في (مرقس    
ینجسنا؛ األفكار الشریرة والرغبات التي "تأتي من الداخل" ھي الت�ي 

 ).۱٦-۱۰: ۱۰ھذا األمر ُمؤیَّد في (أعمال الرسل  تنجس الشخص.

 التطبيق 

الش�يء یُظِھ�ر تفسیر ناموس العھد القدیم في ضوء تعل�یم یس�وع  إن   
من شعبھ.  االنفصال الذي طلبھ هللا كسرس أن یدنالذھن الیشجع  الذي

 في خطوة التطبیق، ربما أكتب شیئًا كھذا:

    ُ ق ی��) م��ن خ��الل تجنُّ��ب أي ش��يء یع۸: ۱٤طیع (تثنی��ة "إنن��ي س��أ
ُمخصَّ�ص  قدرتي على االقتراب من هللا بذھٍن نقي. س�أعیش كش�خٍص 

ق���راءة م���واد تُ���دنِّس تس���لیة، أو أفك���ار، أو وس���ائل �. س���أتجنَّب ك���ل 
 ذھني."

 

 



۱۹٦ 
 

 دورك

. شارك اس�تنتاجاتك رحلة التفسیرمن ھذه المقاطع خالل  اُخذ واحدً    
 مع باقي أعضاء مجموعتك.

 ).۱: ۲٦(الویین  -
 ).۲۲: ۲۳(الویین  -
 ).۸: ۲۲(تثنیة  -
 ).۳: ۲۳(الویین  -

 واجب ختامي

 لقد اخترَت في الدرس األول واحدًا من المقاطع الكتابیة التالیة:   

 ۳٤-۲٥: ٦متى  ۹-۱: ۱یشوع  ۹-۱: ٦تثنیة 
  ۱٦-۱: ۳كولوسي  ۲۱-۱٤: ۳أفسس 

 

، قُم بدراسٍة رحلة التفسیراآلن وقد مارسَت كل خطوة من خطوات    
��زملٍة لل��نص الكت��ابي ال��ذش��ا  ي اخترت��ھ. عن��دما تنتھ��ي م��ن ذل��ك، جّھِ

 دراستك في واحٍد من ھذه األشكال:

م درًسا تُبیِّن فیھ مالحظاتك،  )۱ إذا كنت تدرس في مجموعة، قدِّ
��ح كی��ف یُطبَّ��ق ال��نص عل��ى  ��م المب��دأ م��ن ال��نص، ووّضِ وعلِّ

 مؤمني الیوم.
 

إذا كنت تدرس بمفردك، اكتب من خمس إلى س�ت ص�فحات  )۲
 .رحلة التفسیرتُبیِّن فیھا كل خطوة من خطوات 
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