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  الفصل األول
  

 حقائق أساسية
  

  
ال حاجة لي أن أقول إن العامل الُمخلص في المجال المسيحي يجب أن يكون 

آل آاتب : "إنه يكون مثلما قال المسيح. حسن اإلطالع تماًما على الكتاب المقدس
" متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجًال رب بيت ُيخرج من آنزه ُجددا وُعتقاء

 مسئول ليس فقط أن يكون ملمًّا بمحتويات العهد القديم والعهد إنه). 52: 13متى(
ومن . ولكن يجب أن يكون بارًعا في استخدامها لتعليم اآلخرين, الجديد لفائدته هو

. المهم جدا أن تعرف هذا بطريقة جيدة، وهو ما يهدف إليه هذا الكتاب الصغير
  .ألمور األساسيةولكن قبل أن ندرس هذا، دعنا أن نوجه اهتمامنا لبعض ا

  
  :أهمية هذا البحث

إن آل الكتاب المقدس هو آلمة اهللا؛ لهذا السبب يجب أن نفعل أآثر من مجرد  -1
يجب أن نكون راغبين في بذل الكثير من الجهد . االستمتاع بما تقوله هذه الكلمة

ألنكم إذ " .... والعمل الشاق في فهم الكتاب، الذي هو رسالة اهللا للجنس البشري
بل آما هي بالحقيقة آكلمة , قبلتموها ال آكلمة أناس, متم منا آلمة خبر من اهللاتسل

  ).13 : 2 تسالونيكي 1" (اهللا التي تعمل أيًضا فيكم أنتم المؤمنين 
, إنه مثل خطاب مرسل لنا من السماء. إن الكتاب المقدس هو رسالة إلهية لنا -2

إن من الواجب علينا .  أقصى اهتماملذلك فإن األمر متروك لنا أن ُنِعير ما يقوله اهللا
 .بكل تأآيد أن نشتهي أن نفهم معنى آل آلمة

إن هؤالء الذين يقدمون رسالة اهللا، ُملَزمون ال أن يفهموا الرسالة ألنفسهم،  -3
فإذا آان من الضروري في . ولكن أن يكونوا بارعين في جعلها واضحة لآلخرين

يِّين أو لكفيف، فعلينا أن نكون حريصين أي وقت أن نقرأ خطاًبا ونشرحه ألحد اُألم
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أن نتحقق بدقة، مما قصد الكاتب أن يبلغه، وبعد ذلك نفسِّره بطريقة صحيحة، للذين 
فإننا ال نجرؤ أن , على هذا فإننا عندما ننقل ونفسر الرسالة اإللهية. يسمعوننا

, يقة اإللهيةال يجب أن نبالغ أو نغالي في الحق. نضيف أي شيء، أو ُنسقط منها شيًئا
 .وال أن نحاول أن نجعلها تبدو في صورة أآثر استساغة للعقل أو جذَّابة

 
  :بعض الصعوبات التي تالزم هذا البحث

سوف يكون من الحمق أن نتوقع أن يكون البشر، المساآين األموات مثلنا،  -1
ألنه آما علت السماوات عن األرض هكذا " قادرين على فهم آلمة اهللا في الحال، 

فهناك أنواع ). 9 : 55إشعياء " (لت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكارآم ع
فإن , مختلفة آثيرة من التعليم في الكتاب المقدس، وعندما نقرأها بطريقة سطحية

  .بعض األجزاء  سوف تظهر أنها تتعارض مع أجزاء أخرى
,  الموثوقةحتى بين البعض منا الذين ُيقرُّون بأن الكتاَب المقدَس هو رسالة اهللا -2

نختلف في , ويعترفون بأنها الملجأ النهائي الذي ُيحتَكم إليه في آل الخالفات الدينية
ولم نصبح ناضجين .. التفسيرات؛ ألننا لم نصل بعد إلى وحدانية اإليمان 

تدَّعي أنها تستخدم الكتاب , دائًما توجد طوائف, عالوة على ذلك ). 13 : 4أفسس(
إننا نستطيع أن نتحاشى مثل . ا تعلِّم تعاليم مزيفة وتنشرهاالمقدس آمرجع لها، لكنه

هذه األخطاء، لو أننا فهمنا وطبقنا القواعد الصحيحة للتفسير، عندما نحاول أن نعلِّم 
 . الكتاب المقدس ونفسِّره

التي تشكل المكتبة اإللهية، قد آتبت في العديد ) سفًرا ( إن الستة والستين آتاًبا  -3
 1500بدأت عام ,  سنة1600ختلفة وفي عصور مختلفة، في فترة من األماآن الم

فيمكن أن نتالشى بعض الصعوبات التي تنشأ .  بعد الميالد100م وانتهت عام .ق
من دراستنا، لو أننا عرفنا القليل عن الكاتب وزمن ومكان الكتابة، عالوة على 

إن الجزء . عهخلفية عامة عن الجزء المعين من الكتاب المقدس الذي نتعامل م
وبعض الفقرات القليلة باللغة , األآبر من العهد القديم قد آتب باللغة العبرية

أما العهد الجديد فقد آتب باللغة اليونانية؛ لذلك قد تنشأ بعض المشكالت , األرامية
 .بسبب القواعد والمصطلحات الخاصة بهذه اللغات
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  :بعض الخصائص الخاصة الالزمة لهذا البحث

 وفهم الكتاب المقدس بطريقة صحيحة، ولكي تستطيع أن تعلِّم اآلخرين لدراسة
  :يتطلب 

  إجتهاًدا مصحوًبا بالصالة  -
 عمًال شاقًّا ال تثبطه الصعوبات -
 المثابرة  -
 

أيًضا الوعظ عن الحقيقة . إن دراسة الكتاب المقدس بدون صالة ال فائدة منها
. في قلوبنا وحياتنا، يكون بال فائدة ما لم تكن لنا اختبارات, التي خزناها في رؤوسنا

فالمسيحي الحقيقي الذي يعمل في حقل الخدمة، هو الشخص الذي يثابر بصبر في 
فالذي يصلي : "قال أحدهم. دراسة الكتاب المقدس، طوال فترة خدمته وطوال حياته

فاإلنسان الذي يريد أن يحصل على فائدة حقيقية من ". جيًدا سوف يدرس جيًدا 
  :  لكتاب المقدس يجب أن يكوندراسة ا

   )14: 2 آو 1 , 3: 3يوحنا ( إنساًنا روحيًّا، أي مولوًدا والدة ثانية  -
  )9: 25مز ( إنساًنا متواضًعا  -
  )  17 : 7يو ( إنساًنا مطيًعا  -
  ).5: 1يع  , 18: 119مز ( إنساًنا مصلًيا  -
  

  :الوسائل األساسية والمعاونة لدراسة الكتاب المقدس
  س للدراسة آتاب مقد

بصرف النظر عن الكتب المقدسة األصغر حجًما، والتي ربما يكون تجليدها 
اقتِن , أآثر جاذبية، التي تحملها معك في آل مكان، وتأخذها في اجتماعات آنيستك

, آتاًبا مقدًسا به مراجع في الهامش، وبه أماآن خالية في الهامش لكتابة مالحظات
يفضل أال تأخذ هذا . وتأآد أنه تم تجليده جيًدا, هويكون واضًحا وسهًال في قراءت

 لذلك فإنه يستحسن أن –الكتاب معك في آل مكان؛ لكي يبقى معك لفترة طويلة 
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تقتني أحسن ما تستطيع، ولكن تذآر أن آلمة أحسن في هذه الحالة تعني األآثر 
  .متانة وليس األآثر جماال

  
  ترجمة حديثة موثوق بها

 King"قدس الذي تدرس منه هو ترجمة الملك جيمس   لنفرض أن الكتاب الم
James"  أو ترجمة"Authorized " حينئذ فإنك سوف تحتاج على , 1611لعام

  .األقل لترجمة حديثة
 "Revised Standard  وال Revised Version (1881/1885)"إن ال 

 "Version  والـ  "New American Standard Bible "  آلها بها الكثير من
اآلن . المميزات آكتب مقدسة للدراسة، ولكنها آلها بها قصور في جانب أو آخر

 New "               "Internationalوقد أصبح باإلمكان الحصول على ترجمة
Version ،وتحظى بقبول مطَِّرد آل يوم، فإنها تشكل أآثر اإلختيارات ترجيًحا 

  .م بكل الترجمات الحديثةلهؤالء الذين ال يريدون أن يمألوا أرفف مكتبته
"  The Authorisedمنذ بداية نشر هذا الكتاب أصبحت هناك طبعة حديثة 

"Version من الممكن الحصول عليها، وهذه قد يفضلها الكثيرون من الذين 
  . يقرأون هذا الكتاب

  
  فهرس وقاموس للكتاب المقدس

المقدس، سوف يساعدك الفهرس على الحصول على أماآن فقرات من الكتاب 
وسوف يساعد أيًضا في دراسة آلمات الكتاب , ال تستطيع أن تجدها في الحال

  .المقدس
  

 IVF قد يكون  . وسوف يزودك القاموس بقدر آبير من خلفية الجزء الذي تقرأه
"New Bible Dictionary" (1) هو أحسن قاموس يمكن الحصول   
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                               Young’s Analytical"(2)"بينما , عليه في مجلد واحد

 , "Strong’s Exhaustive(3) " * وإذا .  أآبر فهارس باللغة اإلنجليزيةيمثالن
 أو حتى بعض المواضيع " Cruden(4)"آان األخيران أآثر تكلفة حينئذ فإن 

المفهرسة، التي يمكن أن تجدها في نهاية بعض الكتب المقدسة المخصصة 
  .ة، ربما تكون آافية وأفضل من عدم وجود فهرس بالمرةللدراس

  
  التفاسير

من األمور التي تحول دون اقتناء التفاسير وبين الدارس العادي للكتاب 
والمكان الذي يحفظها فيه، والمال , المقدس هي، الوقت الذي يقضيه في استخدامها

ستخدمها استخداًما جيًدا، إن بعض الكتب القليلة الجيدة التي ت. الذي ينفقه في شرائها
أفضل آثيًرا من مكتبة آاملة بها مجلدات، ال تستطيع أن تستخدمها استخداًما 

استشر راعيك، أو أي شخص آخر له خبرة، قبل إنفاق المال في شراء . صحيًحا
ال تثبط همتك إذا لم تستطع أن تحصل على آل الوسائل المذآورة في هذه . التفاسير

حتى إذا لم يكن عندك أآثر من آتاب . ها، ألي سبب من األسبابالفقرة أو أيٍّ من
فإن استخدامها بإتقان مع الصلوات الكثيرة، مع برآة اهللا، , مقدس عادي وآراسة

  .سوف يجعالنك دارًسا جيًدا ومؤمنا نافًعا جدا
  

  :أربع قواعد أساسية يجب أن تالحظ في تفسير الكتاب المقدس
  .اما الستخدام قواعد اللغة والمعنى الواضح للكلماتفسِّر وأنت ُتِعر اهتماما ت -1
 .فسِّر وأنت تأخذ بعين االعتبار القرينة المباشرة -2
فسِّر وأنت تأخذ بعين االعتبار أسلوب وهدف آلمات السفر الذي يوجد فيه  -3

 .النص الذي تفسره
 



يقابل هذه في اللغة العربية إما قاموس الكتاب المقدس أو لالستفاضة دائرة * 
  . لمعارف الكتابيةا

  
 
دس     -4 اب المق ه؛ فالكت دس آل اب المق يم الكت ار تعل ين االعتب ذ بع ت تأخ سِّر وأن ف

  ".قارن الروحيات بالروحيات", يفسر نفسه بنفسه
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	* يقابل هذه في اللغة العربية إما قاموس الكتاب المقدس أو للاستفاضة دائرة المعارف الكتابية. 

