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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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  الفصل الثاني
  

  إنتبه لقواعد اللغة
  

فسِّر الكتاب المقدس وأنت لديك إهتمام تام : إن أول قواعدنا األساسية األربع هي
  .الستخدام قواعد اللغة والمعنى الواضح للكلمات

  
  :صحاحات وأعدادأتقسيم الكتاب المقدس إلى 

 سواء لمعرفة ، ضرورة ال غنى عنها،إن تقسيم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وآيات
هذا التقسيم أن  أو لإلستخدام الجماعي، لكن ال ننسى ،عالقة األجزاء المختلفة ببعضها

 1445ذه بالنسبة للعهد القديم مردخاي ناثان في عام ا، فقد نفَّالذي نألفه جيدا ليس قديًم
"Mordecai Nathan"1551 في عام  وبالنسبة للعهد الجديد روبرت استفينز 
"Robert Stephens" . عندما نفكر التي قد يكون لنا العذرهناك العديد من األماآن 

قوا، قوا أو لم يوفَّ، ولكن سواء وفِّلم يوفَّقوا في بعض المواضعستفينز وأتباعه اأن 
فإنه في بعض األحيان يكون من المناسب أن نقرأ الكتاب المقدس بالطريقة التي قرأه 

ل األصحاحات واألعداد، ونقرأ في جلسة واحدة سفرا دعونا نتجاه. بها الُقرَّاء األوائل
  .آامال أو أجزاء ال بأس بها من أحد األسفار

  
  :وهذه أمثلة قليلة على التقسيم غير المالئم لألسفار إلى أصحاحات

  .24: 6ملوك 2 يبدو أن بدايتها من 7ملوك 2 القصة الموجودة في -1
  .13: 52صحاحأيتها في اكن اعتبار بد يم53 الرسالة النبوية الموجودة في إشعياء -2
: 6 وأن نعتبر 13: 5 من 6 في بعض األحيان يكون من المفيد أن نبدأ قراءة يشوع-3
  . جملة اعتراضية1

 سواء آانت واضحة في –ومع أني ال أقترح وال للحظة، أن الفقرات االعتراضية 
يما يتعلق بالوحي، فإنه ا أو قيمة، ف غير مهمة أو أنها أقل شأًن–آتبنا المقدسة أم ال 
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يكون من المفيد أحيانا أن يتجاوز الدارس مثل هذه الفقرات لكي يفهم بوضوح تدفق 
  .القصة أو االتجاه المعين للرسالة

 إن الشخص الذي ال يميل للتخيل أو الذي تعوزه الحساسية، عندما يقرأ عالنية -4
!" وأنت لم تخلص شعبك"....  سيتوقف عند نهاية األصحاح بهذه الكلمات 5خروج 

فلماذا ال ترفع قلبك وقلوب مستمعيك بأن تستمر في القراءة في األصحاح السادس 
  ".اآلن تنظر ما أنا أفعل بفرعون: "وتقرأ

  . يبدو آأنه العدد األخير من األصحاح السابق1: 7آو2 -5
و  وآأنه آان يجب أن يتضمنه األصحاح السابق أي آ1: 4 وبالمثل يبدو آولوسي -6
3 :26.  
 وتنتهي بيوحنا 53: 7 هناك مشكالت تتعلق بالنص تشمل الفقرة التي تبدأ بيوحنا -7
" فمضى آل واحد إلى بيته"، ولكن على أي حال، يبدو األمر شاذا عندما نجد 11: 8

  .8في بداية األصحاح" أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون" و 7في نهاية األصحاح 
فالشك أن  (1: 8 بـ 53: 7 عادة ما تربط ،ص في فقراتإن الترجمات التي ترتب الن

 Revised"، آما هو الحال في ترجمة    )هذا بسبب المشكلة المذآورة سابقا
Version " 1: 8إن الترتيب األقرب للمنطق هو أن تربط . 1881التي صدرت عام 

  .53: 7بـ 
ان المناسب إذا  سوف تبدو أنها وضعت في المك1: 4 اآلية الموجودة في إشعياء -8

  .27: 3حبضمت لألصحاح السابق لتص
  

   Punctuation: عالمات الترقيم
 وأيضا بدون تشكيل لعدة ،آانت الكتابات باللغة العبرية خالية من النقط والفواصل

 ومنذ ذلك )1( أثناء القرن السابع الميالديالترقيمولقد ابُتكر نظام لعالمات . قرون
  .واصلالوقت اسُتخدمت النقط والف

  
الترقيم، لكن ومن المحتمل أن اللغة اليونانية أيضا آانت ُتكتب بدون عالمات   
، المؤآد أن عالمات الترقيم لم تستخدم في المخطوطات التي بقيت حتى اآلنمن 
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 النسخ المكتوبة بالخط .)عالعريض المقطَّ (Uncialوالمكتوبة بالخط اإلسفيني 
، ويوجد اثنتان Capital lettersأيانية الكبيرة اإلسفيني آانت ُتكتب بالحروف اليون

من أهم هذه المخطوطات في المتحف البريطاني، ولكن إذا لم تستطع أن تذهب إلى 
مخطوطات سيناء في من المتحف البريطاني، هناك نسخة طبق األصل من صفحة 

هناك سوف تجد أيضا نسخة طبق األصل لصفحة . )2("ال شيء غير الحقيقة"آتاب 
 في ، وعالمات الترقيم األخرىةانية التي استخدمت النقطة والفصلنة باللغة اليوجميل

    .)3(أوائل القرن السادس عشر
  

  :أمثلة قليلة عن االختالفات في المعنى التي تسببها عالمات الترقيم
خصوص ب" Authorized Version" معظم الترجمات الحديثة مخالفة لـ-1

 The New "                 "International فإن1: 121وررقيم لمزمعالمات الت
Version  تبهتك:  

  " من أين يأتي عوني؟–أرفع عينيَّ إلى الجبال "
أيها : "أيها اآلب نجني من هذه الساعة؟ أم أنه قال: " هل قال يسوع.27: 12 يوحنا-2

  "هل أقول، نجني من هذه الساعة؟. اآلب 
الصادرة  "Revised Version"وترجمة  "King James"لقد قررت ترجمة 

"  Revisedمع أن اللهذه اآلية السابقة،  أن تضع الترجمة األولى 1881في
"Versionبين التراجم الحديثة،.  أعطت مكانا للترجمة الثانية في الهامش"   The 

New American Standard Bible "و "The Revised Standard 
Version" و "The International Version" قررت أن تستخدم الترجمة 

  . لهذه اآلية المذآورةالثانية
هذه اآلية تبدو أنها دعوة مقدمة من اهللا نفسه لتشجيع شعبه أن . 11: 45 إشعياء -3

ولكن إذا استخدمنا عالمة .  وأن يوصوه من جهة أبنائه،يستفسروا عن المستقبل
ية، حينئذ فإن ما يبدو  بدال من أن نضع نقطة في آخر اآل،استفهام أو عالمة تعجب

أنها دعوة لصالة بإصرار، يمكن أن تتحول إلى احتجاج حاد على عجرفة الناس 
هل تسألوني عن أوالدي، أو ".. الذين تجرأوا على إصدار تعليمات إلى اهللا العظيم 
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وهذا ). New International Version" (ُتعطوني أوامر من جهة عمل يديَّ؟
 The"على أي حال فإن . ين السابقتين لهذه اآلية مباشرةيبدو متوافقا مع اآليت

English Revised Version 1881"و "The New American Standard 
Bible" ال يؤيدان هذا التغيير في عالمات الترقيم .  

  .38، 37: 7 يوحنا-4
 بتغيير عالمات انجد اقتراح " Revised Standard Version The "من هامش 
... إن عطش أحد فليقبل إليَّ ومن يؤمن بي فليشرب: "هذه الفقرة لكي ُتقرأالترقيم في 

من  هذه طريقة جذَّابة للخروج من الصعوبات التي نشأت ."آما قال الكتاب المقدس
سوف تجري أنهار ) أي داخل المؤمن(من داخله ": أننا ننسب للعهد القديم القول

 يقاوم ،ه الممتاز إلنجيل يوحنافي تفسير، William Hendriksenولكن ..." ماء
بشدة إعادة توزيع عالمات الترقيم، وينصح الطلبة أن يقرأوا مناقشته الهامة عن هذا 

 The New English"مهما يكن من أمر، يجب أن ُيالحظ أن . )4(الموضوع
Bible "ولكن ،ليس الوحيد في إدخال إعادة توزيع عالمات الترقيم في هذا النص 
 يقدِّر هذا بأآثر من مجرد ملحوظة "The New International Version" أيضا 

  .بارزة عادية في الهوامش
  

 وهي هامة، فإنه من الضروري أن نحذِّر ،قبل أن نترك مسألة عالمات الترقيم
ث بإعادة توزيع النقط، والفصلة وعالمات االستفهام لكي تالئم با لنعأننا لسنا أحراًرب

 43: 23فعل ذلك في تفسيرهم لآلية الموجودة في لو" يهوهشهود " فقد اشتهر ؛هوانا
الحق أقول : ".. حيث أنه بمجرد نقل فصلة، فإنها تؤدي إلى تغيير اآلية السابقة من

الحق أقول لك اليوم، انك سوف " .. إلى ". لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس
  ."تكون معي في الفردوس

  
 فمن بين معلمي ؛ا فقط على الهراطقةليس قاصًر" العبث"إن هذا النوع من 

 في تفسيره لما جاء G. Campbell Morganالكتاب المقدس المقتدرين نجد الراحل
 لهذا  فإن ، نقل النقطة من نهاية هذه اآلية إلى منتصفها– يؤيد بشدة – 3: 9في يوحنا
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ر أعمال لكن لتظه. أجاب يسوع ال هذا أخطأ وال أبواه: "هذه الفقرة بحسب رأيه ُتقرأ
  .)5(.. "اهللا، ينبغي أن نعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار

  

إن الفكرة التي تقول إن هذا الرجل قد ولد أعمى لكي ُيعطي مجاال إلظهار مجد 
لخروج من ل حتى أنه لجأ إلى هذه الوسيلة Campbell Morganاهللا بدت قاسية لـ 

 في هذه النقطة و Morgan  فق مع ترجمة حديثة تتةإنني ال أعرف أيَّ. مأزق تفكيره
"The New English Bible"يؤآد على تأييد وجهة النظر التي يكرهها آثيرا ، 

أجاب يسوع ال الرجل أخطأ وال أبواه، لقد ُولد أعمى لكي تظهر قوة اهللا : "والتي تقول
  ".في شفائه

  
  :صيغ األفعال وزمنها

اصة التي تنقلها لنا أزمنة األفعال  والقوة الخ،إن اإلنتباه إلى صيغ معينة لألفعال
لهذا السبب نورد بعًضا من .  سوف تساعدنا غالبا في التفسير،في اللغة اليونانية
  :األمثلة فيما يلي

إن صيغة الفعل في اللغة اليونانية المستخدمة ..." فتشوا الكتب "40، 39: 5يو -1
 أو الصيغة "King James Version"يمكن أن تكون إما في صيغة األمر، آما في 

وفي الحقيقة ال توجد طريقة تجعلنا نقرر إذا . الداللية آما في معظم التراجم الحديثة
آانت صيغة هذا الفعل هي صيغة األمر أو أنها جملة ُتعبِّر عن حقيقة موضوعية، إال 

  . فيهاتإذا فهمنا داللة القرينة والظروف التي قيل
  

لقد آانوا . ود أن يفتشوا الكتب المقدسةلم يكن من الضروري أن يحث يسوع اليه
. متفوقين في هذا األمر وآان معظمهم يحفظ في ذاآرته أجزاء آبيرة من العهد القديم

آانت غلطتهم هي فشلهم في إدراك أن يسوع هو المسيا الذي تكلمت عنه أسفار العهد 
على  ترجمت هذه الفقرة "The New International Version"لذلك فإن . القديم

 ألنكم تعتقدون ؛أنتم تدرسون الكتب المقدسة بكل اجتهاد وعناية: "نحو صحيح آاآلتي
وهذه الكتب المقدسة هي التي تشهد عني، ومع ذلك . أنكم تنالون بها الحياة األبدية
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ولكن يحق لنا أن نشير إلى أن ". فإنكم ترفضون أن تأتوا إليَّ لتكون لكم الحياة
 The New" و "The New International Version"هوامش آال من 

American Standard Bible" تسلِّم بإمكانية الترجمة التي تدل على صيغة 
  .األمر

نقرأها ليكن لنا أم ) الصيغة الداللية" (لنا سالم مع اهللا"هل نقرأها  .1: 5رومية -2
  "The King James Version"؟ ُتعطينا ترجمة )صيغة التمني(، "سالم مع اهللا

 Revised"   إن ترجمة.الصيغة األولى وتبعها العديد من الترجمات الحديثة
Version- 1881" و "The New English Bible"بدًءا .  تعطينا الصيغة الثانية

مهما آانت  –    وما بعدها فإن آل الترجمات"The Revised Version"من 
إمكانية الترجمة البديلة حريصة على تحذيرنا في هوامشها ب –الصيغة التي تتبناها 

قصيرة في " O"وينشأ الشك بسبب أن بعض المخطوطات القديمة بها ). الداللية(
ويجب أن تترجم " داللية"وهي بذلك ) echomen(منتصف الكلمة            

طويلة أو أوميجا في منتصف آلمة " O" بينما مخطوطات أخرى بها ،"عندنا"
)echomen (ِّإن األسقف ". فليكن عندنا"ي ويجب أن ُتترجم التي تدل على التمن

Handly Mouleوضع مناقشة شيقة في هذا ، في تفسيره الممتاز لرسالة رومية 
إنه ُيسلِّم بأن القراءة الدالة على التمنِّي لها مرجعية في أفضل . )6(االختالف 
 يجب أن يقررهاالتي  ولكنه يخُلص إلى أن هذه واحدة من الحاالت ،المخطوطات
 في تفسيره للنص في العهد الجديد باللغة Bruce Metzgerُيخبرنا . سياق الكالم

  )7(.أن اتحاد جمعيات الكتاب المقدس قد وصلت لنفس النتيجة اليونانية
 في هذه اآلية يكون زمن الفعل ُمهمًّا، ففيها زمن الفعل المستخدم هو .9: 3يو 1 -3

اد على الخطية هو هذا الذي ُيقال عنه أن فاإلعتي. الزمن المستمر أو اعتياد الخطية
 إن الجزم بأن الشخص .اإلنسان الذي حصل على التجديد ال يستطيع أن يمارسه

 مع اء ومتعارضاء بالمرة ال يعدو آونه هرىالمولود من اهللا ال يستطيع أن يخط
: 5 ، 8، 7: 1يو1انظر ( مع اآليات األخرى في هذه الرسالة ااالختبار ومتعارض

 فإننا نشك في االختبار ؛ولكن على أساس هذه اآلية والفقرات المشابهة) 17، 16
  .الروحي ألي شخص يتعمد االستمرار في عمل الخطية
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مرة أخرى يدل ". ودم يسوع المسيح ابنه ُيطهرنا من آل خطية ".7: 1يوحنا1 -4
واب  لذلك فقد يكون من الص؛زمن الفعل هنا على الزمن المضارع والتأثير المستمر

 The New"تحاول ترجمة ". يستمر في تطهيرنا من آل خطية:"اإلفاضة بالقول
English Bible"أننا ُنَطهَّر من آل خطية: " أن تفعل هذا بأن ُتترجم هذه اآلية ."

ك عن التطهير على أي حال، يجب أن نحترس لئال نسيء استخدام هذا التأآيد المباَر
  .ة الالمباالة ألن نحيا حياا عذًرليصبح ؛المستمر

  
  :اللغة اإلصطالحية

المصطلح هو تعبير . تحدى قواعد اللغة العاديةت تبدو أنها قدآل لغة بها تعبيرات 
مثال للمصطلح . ُمميز للغة معينة، ال يمكن أن يشرح بالقواعد العادية للنحو والمنطق

و للشخص فيبد" up"في اللغة اإلنجليزية هو التنوع المحيِّر في استخدام حرف الجر 
أنه ال يوجد منطق أو قاعدة في استخدام هذا ) بالنسبة للغة اإلنجليزية(األجنبي 

، "look up"  ،"move up" "eat up " ،"dry up"الحرف في مقاطع مثل 
"shut up " ،"wash up."  

ن الذين يحاولون اختصار شرح المصطلحات للحد األدنى، تجدهم وفالمترجم
لهذا .  هذه التعبيرات االصطالحية في ترجماتهميضطرون الستخدام بعضا من

السبب توجد آلمات عبرية في العهد الجديد المكتوب باليونانية وأيضا في آثير من 
  .الترجمات اإلنجليزية

  
  .تلك الصفة" أوالد"أو " أبناء" الذين لهم صفة معينة ُيقال أنهم -1
 نجدها "King James Version"في ترجمة " بني بليعال "12: 2صموئيل1
 بليعال آان اسم ".New International Version"في ترجمة " رجال أشرار"

" ابن السالم "6: 10لوقا". ال قيمة له"أو" شرير"شيطان فلسطيني وآان ُيقصد به 
 New"في ترجمة " رجل السالم" نجدها "King James Version"في ترجمة 

International Version".  
  "لغضبأبناء ا  "3: 2أفسس
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  "أبناء المعصية "6: 5  
  "أوالد نور "8: 5  

أن ُتحب .  طبقا الصطالح اللغات الساميةاُتستخدم" يكره"و " ُيحب "تا آلم-2
  : عن اآلخراشخًصا وتكره آخر ربما ال تعني أآثر من أنك تفضل واحد

 في هذا المكان، من ...."إن آان أحد يأتي إليَّ وال ُيبغض أباه وأمه "26: 14لوقا
 يجب أن يؤخذ في االعتبار عند Semiticن اصطالح اللغات السامية أالواضح 

  .الترجمة، وإال فإننا نجعل جزًءا من الكتاب المقدس يناقض اآلخر
 –إن تخفيف اإلحساس بالصعوبة  ".أحببت يعقوب وأبغضت عيسو "13: 9رومية

على .  يمكن أن نبرهنه بتطبيق المبدأ التفسيري ال–التي نشعر بها آلنا تجاه هذه اآلية 
أنا منحت لعيسو برآات عالمية، ولكن ليعقوب : "أي حال فإن هذه اآلية قد تعني

  ".برآات أبدية
ولكن مهما آانت الصعوبات، فإن هذه الفقرة يجب أن ُتعلِّمنا اإلختيار غير المشروط، 

  .أما جعلها تعني أي شيء أقل من ذلك، فذلك غير منصف للسياق
  :اا نسبيًّات المطلقة يجب أن ُتفسَّر تفسيًر بعض التعبير-3
بالطبع ليس هناك شك أن إخوة يوسف آانوا ". بل اهللا..... ليس أنتم "8: 45تك

ليس أنتم فقط "معناها " ليس أنتم"مسئولين عن جريمة بيع أخيهم الصغير في مصر 
األهم من  ولكن ،الذين باعوني بنيَّة شريرة إلى مصر) فحسب ، أو، في المقام األول(

 سمح لكم أن تفعلوا هذا، ، وفي عنايته اإللهية السامية،يَّة صالحةِنذلك أن اهللا الذي ِب
 أن يرى يد اهللا ،للقد رأى يوسف وفضَّ". والذي لهذا ربما ُيقال أنه قد أرسلني

  .الصالحة عن أن يرى يد إخوته الممتلئة بالغيرة والشر
إن هذه اآلية تبدو ". رآم بل على الرب ليس علينا تذم؟وأما نحن فماذا" 8: 16خر

ليس (ن تذمرآم ليس فقط إ: " فالمعنى الواضح البد أن يكون،2: 16أنها متناقضة مع 
فنحن (أنه على اهللا ) األآثر خطورة(ولكن ) فنحن خدام فقط(علينا ) في المقام األول
  ).خدامه وممثلوه
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أيضا (أنا بل ) م األولليس فقط أو في المقا(من قبلني فليس يقبلني  "37: 9مر
ل األطفال ِبمن َق. إن قبول يسوع هو قبول اآلب الذي أرسله".  الذي أرسلني)واألهم

  .يقبل يسوع) 1: 14رو( في اإليمان ال من هو ضعيفِبوَق) 37، 36: 9مر(الصغار 
  ". إنسانا بل اهللا) فقط أو في المقام األول(ا من ُيرذل ال ُيرذل إًذ "8: 4تسالونيكي 1
و " يعقوب"فمثال، أسماء .  في بعض المواضع ُتستخدم أسماء اآلباء لنسلهم-4
). 7: 46، 7: 14مز(ال ُتستخدم فقط البن اسحق األصغر ولكن لكل نسله " إسرائيل"

سم الدولة التي تعيش إصبح اليوم أ قد ،فاالسم الجديد والمكرَّم الذي منحه اهللا لشعبه
  ).16: 6، غل6: 14رو(براهيم الروحيين  واسم أوالد إ،فيها األمة اليهودية

  : في بعض األحيان ُيسمى األحفاد أبناء-5
".  جميع النفوس أربع عشرة–هؤالء بنو راحيل الذين ُولدوا ليعقوب  "22: 46تكوين

على أي حال، آان ليوسف !  يوسف وبنيامين–ولكن راحيل آانت ُأمَّا البنين فقط 
  .ا لراحيل في هذه الفقرةابنان ولبنيامين عشرة، وآلهم ُنسبو

 أي ،لقد آان في الحقيقة ابن يوناثان ابن شاول". مفيبوشث ابن شاول "24: 19صم2
  ).9صحاح واأل4: 4صم2نظر ا(حفيد شاول 

  
  :ا في بعض المواضع آان الجد ُيسمى أب-6
..." أباك نبوخذ نصر.... أنت أيها الملك: "ل مخاطبا بيلشاصرآ قال داني18: 5دا

بيلشاصر، بل جده، فإن نابونيدس، الذي تزوج ابنة لا ذ نصر لم يكن أًبولكن نبوخ
كن يوبما أنه لم . م . ق538م إلى . ق556نبوخذ نصر، أصبح ملكا وَمَلَك من عام 

لهذا السبب .  فإنه أشرك معه ابنه بيلشاصر وحكما معا،راغبا في مسئولياته الملكية
آان . ل المكان الثالث في المملكةآح داني آان بيلشاصر قادرا أن يمن16: 5فإنه في دا

 مكانة ةل بأيآد دانيِعه المكان األول، وله المكان الثاني، لذلك فإنه لم يستطع أن َييألب
  . يكون الثالثأنأعظم من 

 في 10إن الرقم .  وليس معنى حرفياا بعض األرقام ربما ُيقصد بها معنى رمزي-7
أو المقدار " الكثير"، أو "القليل" قد تعني 20: 1 ودا7: 31، 55: 24اآليات مثل تك

  .الوفير وهذا يتوقف على النص
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: 119 آما في مز، ُتستخدم في بعض األحيان لكي تدل على الكمال70و7واألرقام 
ربما ) 5و4: 20رؤ (1000، آذلك رقم 22و21: 18متو 25و16: 26أمو164

  .اسُتخدم بطريقة مشابهة ليشير إلى وقت طويل أو غير محدد
  

  :أسماء األعالم
  :آثير من الملوك لهم نفس االسم

في بلد بها ثمانية ملوك باسم هنري، وثمانية باسم إدوارد وستة باسم جورج فإننا 
  .نادرا ما نندهش لهذا

 فإن آل الملوك المصريين آانوا ،لآ من زمن إبراهيم إلى زمن داني.فرعون -أ
ستخدم في الكتاب المقدس اسم الملك ُيسمَّون بلقب فرعون، مع أنه في بعض األحيان ُي

: 23مل2قارن ( بدال من اللقب الملوآي ،)25: 14ملوك1مثل شيشق في(الشخصي 
  ).20: 35 أخ 2 بـ29
 ولمدة ما يقرب من ثالثة قرون آان الحكام ، من زمن اإلسكندر األآبر. بطليموس-ب

اد اإلسكندر  وهو اسم قائد من قو،"بطليموس"المصريون ُيعرفون باللقب الجديد 
ومع أن هذا االسم ال يظهر في الكتاب المقدس فإنه . الذي أسس هذه الساللة الحاآمة

  .يوضح ممارسة آانت شائعة في الشرق األدنى القديم
 وآان لقبا ، آان اسم الساللة الحاآمة أو العائلة الحاآمة لملوك فلسطين.أبيمالك -ج

  .34 وعنوان مز1: 26، 2: 20في تك
إن لم يكن آلهم ، لقد حمل هذا االسم الكثيرون من الملوك السوريين .بنهدد -د
  .)24: 13 و 7: 8مل2، 1: 20مل1(
اه  تبنَّ،سم عائلة يوليوس الكبير الذي أصبح لقبا ملوآيا وإمبراطورياإ .قيصر -هـ

 والقياصرة (CZAR)والروس ) KAISER( ثم بعد ذلك األلمان ،األباطرة الرومان
وطيباريوس في مواضع أخرى، ) 1: 2لو(غسطس و أ:ألناجيل همالمشار إليهم في ا

ونيرون في مواضع ) 2: 18، 7: 17، 28: 11أع(وفي سفر األعمال، آلوديوس 
  .أخرى، وإن آان هذا االسم الشخصي لم ُيستخدم أبدا في العهد الجديد



اء  وبما أن آثيرين من قر، حمل هذا االسم أربعة ملوك في العهد الجديد.هيرودس -و
  :العهد الجديد يتحيَّرون من أسماء هيرودس لذلك هاك شجرة عائلة هيرودس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  هيرودس الكبير
  3: 2مت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ  

  
  

  4          زوجة 3زوجة     2زوجة    1زوجة
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  فيلبس   أريستوبولس
  3: 14مت      
               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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           هيرودس أنتباس         أرخيالوس      
  12 –1:14         مت    12: 2    مت      

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  
  

  هيروديَّا    )1(هيرودس أغريباس 
  3: 14مت      23 -1:12أع
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــ

  
  

                 برنيكي    )2(هيرودس أغريباس 
  دروسيال

  24: 24      أع           13: 25أع      13: 25أع
  :بعض الناس لهم إسمان

وفي أحيان ) 1: 3خر( حمو موسى يبدو أنه ُيعرف في بعض األحيان باسم يثرون -أ
  ).11: 4قضاة(أخرى حوباب 

 وهو ، لنفس الشخصآانا) 3: 10 ، 9: 9مت(ومتى ) 14: 2مر( اسم الوي -ب
 عشر رسوال، وآاتب اإلنجيل يثن وفيما بعد أصبح واحًدا من اإل، ضرائببيجا

  .األول
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 ويظهر اسم التوأم في ،)2: 21، 24: 20، 16: 11يو( توما الذي ُيقال له التوأم -ج
  .إنجيل يوحنا فقط

  .)9: 13 – 58: 7من أعمال( شاول -د
  ).ر إلى نهاية السف9: 13من أعمال(بولس    
  ).19: 1آورنثوس2(هو أيضا سلوانس ) 5: 18أعمال( سيال -هـ

  :سمشخصان بنفس اإل
مرة أخرى يجب أن نالحظ أنه في بلد ما حيث يكون فيها الكثيرون باسم براون 

 فإن ، وحيث يكون فيها الكثيرون جدا بأسماء جون وروبرت وديفيد،بيكروسميث و
  .هذا التعقيد ال ُيدهشنا

   يعقوب-أ
  .)19: 1مر( يوحنا  أخو-1

  .)2: 10مت (ثنى عشر رسوالواحد من اإل    
  ).2: 12أعمال(ُقطعت رأسه بواسطة هيرودس أغريباس     
  .)19: 1، غل55: 13مت( أخو الرب يسوع -2

  ).12: 2ل، غ13: 15أع(الشيوخ في آنيسة أورشليم / أحد قادة الرعاة     
  .)1: 1يعقوب(آاتب رسالة      
   فيلبس-ب
  ).8: 14، 21: 12، 5: 6، يو3: 10مت(اإلثني عشر احد من  و-1
  ).8: 21، 5: 6أع( واحد من السبعة -2

  .)8: 21، 26، 5: 8أع(    المبشر 
  

  :أماآن مختلفة بنفس االسم
 Stratford ومكانان باسم Bradfordفي انجلترا يوجد على األقل مكانان باسم 

  .Bromleyومكانان باسم 
  : كون قيصرية يمكن أن ت-أ
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تقع شمال بحر الجليل، وشرق نهر األردن و ،)13: 16مت( إما قيصرية فيلبس -1
   أو،وجنوب جبل حرمون

: 23، 19:12، 1: 10أع( البحر األبيض المتوسط ىء ميناء بحري على شاط-2
  .، تقع في إقليم السامرة)23
  : أنطاآية يمكن أن تكون-ب
وتقع شمال آل من دمشق وصور ، )1: 13، 26، 20: 11أع( أنطاآية السورية -1

   أو،وصيدا، وشرق قبرص
 وتقع في الشمال الغربي من أنطاآية ،)11: 3تي2، 14: 13أع( أنطاآية بيسيدية -2

  .السورية
  

  :سمان أو أآثرإأماآن لها 
  : مصر تسمى-أ

  .)23: 105، 51: 78مز( حام -1
  .)9: 51شإ، 10: 89، 4: 87مز( رهب -2
  .)11، 8: 1أخ 1، 11: 50، 13، 6: 10تكوين( مصرايم -3
  : أورشليم تسمى-ب
  .) وأماآن أخرى آثيرة1: 137مز( صهيون -1
  .)1: 29إش" (المدينة التي نزل عليها داود" أريئيل -2
  .)19: 106مز( سيناء تسمى أيضا حوريب -ج
  : بحر الجليل يسمى أيضا-د
  .)1: 6، 1: 21يو( طبرية -1
  .)11: 34عد( بحر آنارة -2
 إنه يسمى بحر العربة . هذا االسم ال يوجد في الكتاب المقدس: الميت البحر-هـ
، 3: 14تك(وبحر الملح ) 8: 14، زك18: 47حز(والبحر الشرقي ) 25: 14مل2(
  .)12، 3: 34عد
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 لكنه ُيسمى بحر ،سم لم ُيذآر في الكتاب المقدس هذا اإل: البحر األبيض المتوسط-و
، والبحر )20: 2، يؤ2: 34، 24: 11ثت(، البحر الغربي )31: 23خر(فلسطين 

  ).7، 6: 34عد(الكبير 
  

إن القاعدة األساسية األولى للتفسير تتطلب منا أن نوجه انتباهنا إلى المعنى 
  . ولالستخدام العادي لقواعد اللغة،البسيط للكلمات
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  الفصل الثالث
  

  وجه اهتمامك للقرينة
 
  

إن المبدأ األساسي الثاني الذي يجب أن نضعه في أذهاننا ونحن نسعى لتفسير 
  .ضع في اعتبارك القرينة المباشرة وأنت تفسِّر: الكتاب المقدس هو

  
د بهذه القاعدة نتج عنها انتشار التعاليم الهرطوقية، وإن لم تصل إن عدم التقيُّ

 فإن الكثير من التفسيرات المضحكة والسخيفة أساءت ،قب إلى هذا الحدخطورة العوا
  .  الكتاب المقدس والمنبرةإلى سمع

  
 في آتاب مخصص لوجهات النظر –من سنوات آثيرة مضت أتذآر أنني قرأت 

 عن البرآات التي قالها ا غريًبا تفسيًر– للطائفة اإلسرائيلية البريطانية ،الغريبة
، )الترجمة المعتمدة" (وِرَضى الساآن في العليقة) "16: 33تث(موسى عن يوسف 

إذ تقول وجهة نظرهم أن معنى اآلية السابقة، رضى الذين يسكنون في عليقة جنوب 
ومن !  وليس رضى مالك الرب الذي ظهر لموسى في العليقة المتقدة بالنار،فريقياأ

سلوبا جديدا في استخدام قرأ آتابا عن شهود يهوه وروَّعني أن أجد أأوقت قريب آنت 
 ،من الواضح أن هذه الفقرة تصف الدمار الذي خلفته سحابة من الجراد. 3: 2يوئيل 

الكتاب الذي آنت أقرأ . الذين وجدوا جنة عدن أمامهم ولم يترآوها إال برية قاحلة
 يذآر مرارا وتكرارا الخراب والدمار واالضطهاد الذي أصاب شهود يهوه فيما ،فيه

  ! العصر الذهبي لجنة عدن الذي ينتظرهم وعن،مضى
  

 ،على أي حال، فإنه إذا آانت هذه الطوائف المنحرفة هي األردأ واألآثر إساءة
  . فإنهم بكل تأآيد ليسوا طائفة المسيئين وحدهم
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إن الشخص . من سنوات قليلة مضت إلتقيت مصادفة بمثال مضحك في الهند

 على نطاق واسع، واألآثر من ذلك فإنه اخدمالمسيء آان راعًيا مبشًرا مقتدًرا ُمست
طا لهذا السبب فإنني آنت ُمحَب. قضى ثالث سنوات في معهد لتدريس الكتاب المقدس

 الذين اجتمعوا ،آان يتكلم مع مجموعة من الرعاة.  عندما الحظت أسلوبه،وقلقا أآثر
 ،جلوهنديةبحسب عرف اللغة األن. معا أليام قليلة في مكان هادئ للخلوات الروحية

 فإنك تكون في ،ن المرآز الرئيسي للخدمةعفإنك عندما تكون بعيدا عن بيتك أو 
، حينئذ فإنه بحث عن معنى "مخيم" لذلك فإن صديقنا الواعظ اعتقد أننا في ؛"مخيم"

 من سفر ًءافي فهرس للكتاب المقدس، واختار عشرة استخدامات مبتد" مخيم"آلمة 
 وبعد ذلك وصف لنا . وهذا بدا أنه يناسب غرضه،ياالخروج حتى انتهى بسفر الرؤ

  . ما اعتقد أنه البد وأن يميِّز الوقت الذي سنقضيه معا في المؤتمر
وعلى أساس ). وبالمناسبة، فإن هذه طريقة مريبة الستخدام فهرس الكتاب المقدس(

 متجاهال ،ن مخيمنا يجب أن يتميز بالترنيمإ قال لنا ،18، 17: 32ما ورد في خر
 آان غناء المجون ،آان في تلك المناسبةالذي غناء السياق الكالم الذي يوضح أن 

  .الذي يبعث على األسى
  

وبكلمات أخرى فإن هذا النوع من الغناء هو آخر ما نتوقع أن نسمعه في تجمع 
  .لخدام اإلنجيل

  
  : يجب أن نالحظ سبعة أمور،لكي نفسر ونحن نأخذ القرينة بعين االعتبار

  
قرر ن والبد أن القرينة ستساعدنا أن ،لكلمة ربما لها أآثر من معنى واحد أن ا-1

  .المعنى المقصود
 واحدة من مثل تلك الكلمات؛ فهذه الكلمة لها أربعة معان مختلفة هي" إيمان"آلمة  -أ

  :في العهد الجديد
  ).1:4، 9:3تي1، 23: 1لغ" (اإلنجيل"بعض القرائن فإنها تعني في  -1أ
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  ".ضمير نقي"أو " صالح" تظهر آلمة إيمان بمعنى 23 :14 في رو-2أ
 في بعض القرائن، خاصة في الرسالة إلى العبرانيين، يبدو اإليمان أنه الثقة في -3أ

  ".الرجاء" ويصعب التمييز بينه وبين ،االتكال على الوعود اإللهية
ول  ورسائل بولس الرس، وفي آل أجزاء العهد الجديد بصفة عامة28: 3 في رو-4أ

 فإن آلمة إيمان تعبِّر عن اإلستناد من آل القلب على المسيح وعلى ،بصفة خاصة
  ".اإليمان الخالصي" وهذا هو - آأساس للغفران والسالم،عمله الكفاري

 معان مختلفة ةهي آلمة أخرى لها أآثر من معنى؛ فلها على األقل ثالث" الجسد "-ب
  :في العهد الجديد

 بدون أن تتضمن أي شيء ، البشري أو الطبيعة البشرية الجسد: معناها العادي-1ب
  ).3: 9، 3: 1، رو14: 1يو(مثل الوقوع في الشر أو اإلثم 

 يقصد به ،في العهد الجديد" جسد" غير أن االستخدام األآثر شيوعا لكلمة -2ب
  ).3: 2، أف5: 8رو(الطبيعة البشرية الساقطة 

يِّز العبادة المظهرية عن العبادة لتم" جسد" في بعض األحيان ُتستخدم آلمة -3ب
  ).3: 3في ، 12: 16 ،3: 3غل(الداخلية والروحية 

و "        The Authorized Version"إن المقارنة بين الترجمة المعتمدة 
"The New International Version " لهاتين الفقرتين سوف توضح هذا

  :على نحو رائع" جسد"االستخدام الخاص لكلمة 
" أهكذا أنتم أغبياء ؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح ُتكمَّلون اآلن بالجسد؟ "3 :3غالطية

أهكذا أنتم أغبياء؟ بعد أن  "The New International Version "نجدها في
  "بتدأتم بالروح، تحاولون اآلن الوصول إلى هدفكم بواسطة المجهود البشري؟ا

نجدها في ". سنا في الجسدجميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا ح "12: 6غالطية
"The New International Version"" :  هؤالء الذين يريدون أن يعملوا

  ."انطباًعا جيًدا من الخارج
  : هي آلمة أخرى لها عدة معاٍن مختلفة" الخالص" أيضا آلمة -ج
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 3 ،16: 2، قض 13: 14خر:  أحيانا ُتستخدم لتدل على إنقاذ مادي أو قومي-1ج
هذه االختبارات ". آل رجاء في نجاتنا "20: 27أعمال. 25: 7 أعمال، 15 و9:

  . ربما ُينظر إليها آظالل وأمثلة للخالص الروحي،المختلفة للنجاة القومية
  ).15: 5يع( تستخدم في بعض األحيان عن شفاء المرضى -2ج
 على أي حال فإنها استخدمت في األغلب لتلك البرآات الروحية التي تأتي إلينا -3ج
في بعض األحيان تشير للخالص الفوري والحالي آما .  خالل اإليمان بالمسيحمن

 وتشير في أحيان أخرى إلى اآتمال الخالص الذي الزلنا 77: 1 ولو8: 2في أف
  .)5: 1بط1 و11: 13رو(ننتظره 

  
  . قد ُتحد القرينة من استخدام آلمة أو جملة-2

  :دعونا نتأمل في أمثلة قليلة
   .)20: 18 و8: 7مز(" مثل آمالي الذي فيَّ. .إقض لي يا رب "-أ

 واٍع أنه بريء من 7ال يدَّعي داود أن يكون بارا بالمعنى المطلق، فهو في مزمور
 لهذا السبب فإنه في هذه المناسبة ؛تهمه بها آوش البنيامينيااالتهامات الخبيثة التي 

 أيضا أيوب بنفس .برأهآما في مناسبات أخرى آثيرة، بكل ثقة يطلب من اهللا أن ُي
  .المعنى يؤآد بره في مواضع آثيرة

إن هذا بالطبع ال يعني أن هذا الرجل األعمى . )3: 9يو(" ال هذا أخطأ وال أبواه "-ب
آل ما تعنيه هذه اآلية، أنه ال الرجل نفسه وال . أو أبواه آانوا آاملين وبال خطية

  .باشر لكونه أعمى يمكن أن تكون السبب الم،أبواه قد اقترفوا خطية معينة
  ).15: 5يع(" وصالة اإليمان تنقذ المريض "-ج

وال تؤيد هذه الفقرة الممارسة ". يشفي"معناها " ينقذ"ن القرينة أن آلمة تبيِّ
نها تؤيد ممارسة أالمشكوك فيه من  آما أنه ،الكاثوليكية لمسح المرضى بالزيت

  .اجتماعات الشفاء العامة
  . )1: 7آو 1(" أةحسن للرجل أن ال يمس إمر "-د

انظر (بحسب القرينة ال يمكن أن يكون المقصود أنه حسن للرجل أن ال يتزوج 
 حال من الممكن أن نقول من سياق الكالم أن بولس ةعلى أي). 4: 13أيضا عب
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 أنه في أوقات الظروف الخطرة، فإن االمتناع عن الزواج يكون قرارا ييوص
  ).26: 7آو1انظر (حكيًما 

عكس الرأي (غير أخالقي فاضح، فإن هذه اآلية قد تعني أنه حسن في أي موقف 
لكن بعد الزواج، من . للرجل غير المتزوج أال يمس امرأة) العام حينئذ واآلن

إال ) 5 – 3: 7آو1(الواضح أنه غير حسن للرجل أن يمتنع عن أن يمس زوجته  
  .في ظروف خاصة

 أن نفهم الكلمات في عكس معناها  تتطلب القرينة– استخدام التعبيرات الساخرة -3
  :الطبيعي مثال ذلك

 ، وسأل اهللا عدة مرات إذا آان يذهب أم ال. عندما قرر بلعام الذهاب إلى باالق-أ
قم إذهب : "استجابة لدعوة باالق، يبدو من الكالم أن الرب قد أعطاه اإلذن قائال له

 لم يكن حسب مشيئة ، لكن سياق الكالم واضح تماما أن ذهابه)20: 22عد(" معهم
في الحقيقة يعني، " قم إذهب معهم"إن إذن اهللا الظاهري ). 22: 22أنظر عد(اهللا 

ستقر على تعدِّي أمري، فافعل هذا على ا إن آان قلبك قد ،بعد آل ما قلته لك"
  ".مسئوليتك الشخصية

همت على أنها سخرية إن آلمات ميخا هذه ُف.....". صعد وأفِلحا "15: 22مل1 -ب
 هذه الكلمات أو اي قيلت بهتالبد أن نغمة الصوت ال. هكمية على الملك آخابت

.  جعلت هذا المعنى واضحا للملك الشرير اللَّماح،النظرة التي آانت على وجه ميخا
 .17: 22إن وجهة نظر ميخا الحقيقية واضحة في 

  .."..لعله!  سخر بهم إيليا وقال ادعو بصوت عال ألنه إله ".. 27: 18مل1 -ج
إنها مجرد جانب  .ال ُتعتبر جملة الهوتية جادة" ألنه إله"من الواضح أن الجملة 

 وتعريضه ، من منطلق فضح عبادة البعل،من السخرية التي تمادى فيها إيليا
وهم جماهير الناس الذين آانوا يعرجون بين الفرقتين ، للسخرية من المشاهدين

  ).21: 18مل1(
  ).8: 4آو1" (غنيتمإنكم قد شبعتم قد است  "-د

من المحتمل أن بولس يقتبس هنا إدعاءات الرضا بالنفس المتعجرفة التي ادعاها 
  ).17: 3قارن رؤ(المؤمنون الكورنثيون 
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   بعض التفسيرات التقليدية التي يجب أن يعاد النظر فيها في ضوء هذه القاعدة-4
  ).15: 24يش...." (فاختاروا ألنفسكم اليوم من تعبدون "-أ

 لحث الناس أن يختاروا ريرا ما ُتستخدم هذه اآلية في االجتماعات الكرازية آمبرِّآث
 بالحري بلولكن ال يبدو أن يشوع آان يقول شيئا مثل هذا، . الرب يسوع المسيح

ال يبدو أنكم تريدون أن تخدموا الرب، حسنا، حينئذ اختاروا من : "آان يقصد
 الموضوع أمامكم، إما اآللهة التي وهذا هو االختيار الُمزري. هنسوف تخدمو

فإذا . ها اآلننعبدها أسالفكم فيما بين النهرين، أو آلهة هذه األرض التي تسكنو
  ."ك الختيار حقير، بين وثن ووثن آخرأعطينا ظهورنا هللا حينئذ فإننا ُنتَر

 ولكنه ،فالكاتب ال يدافع عن أنه من الخطأ التام استخدام هذه الفقرة بمعنى آرازي
  .ِصرُّ فعال على أنه من الخطأ التام أن نتجاهل القرينة آما هو شائعُي
  . )9، 8: 6إش(..." فقال اذهب وُقل لهذا الشعب. رسلنيَأهأنذا  "-ب

خدمت فيها هذه الفقرة وهذه الكلمات للتحريض على العمل آم عدد المرات التي اسُت
 المناسبات التي بدا أن حدىوآم عدد خدام اهللا الذين ينسبون دعوتهم إل! المرسلي

يكتشفون ولكن ما أقل الذين " من ُأرسل ومن يذهب من أجلنا؟: "اهللا يقول لهم
 التي فيها نكتشف أن ما آان ، التي تبرز من اآليات التي تبعت اآلية السابقةالمشكلة

 سيئة جدا القد آانت أخباًر.  سارةا أخباًرلم تكن، "لشعبا  لهذاأن يقول"شعياء إل
  ).28 – 25 : 28 و أع17 – 10: 13متنظر ا(
  ).3: 110مز(" شعبك ُمنتدب في يوم قوتك "-ج

 ، أن الخطاة يصبحون راغبين في طلب الرب،ال يمكن أن يكون هناك شك البتة
 فقط عندما يعطي اهللا قوته بالروح القدس ويجعلهم ،والتماس الغفران لخطاياهم

لكتاب المقدس التي يمكن أن ُنوردها هناك الكثير من الفقرات في ا. راغبين في ذلك
 على نحو صحيح بهذا 3: 110ولكن هل يمكن أن ُيستخدم مز. لتأييد هذا التعليم

يمكن أن " يوم قوتك. "المعنى؟ إن القرينة آلها تتحدث عن دعوة لحرب مقدسة
آانت تعبير شكسبير عن " القوة". "يوم دعوة الجنود لتكوين جيش"تعني 
حاال سوف نجند  "22 سطر1ري الرابع الجزء األول فصلأنظر آتاب هن(الجيش
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، 2: 5 تشبه آثيرا ما نجده في قض110إن ظروف مز "). من اإلنجليز) اجيًش(قوة 
  ).3: 110نظر مزمورا". (لقد تطوع الناس من تلقاء أنفسهم "9

   فقرات اعتراضية-5
قصود به  في بعض األحيان يعترض التدفق الرئيسي لقصة ما، استطراد قصير م-أ

  -:تبليغ معلومة
.  حالة الحصار التي آانت عليها أريحايعرِّفنام ل ُقدِّاستطراد،بدو أنه ي .1: 6يش -1أ

 مضافة إلى ،معظم الترجمات ال تبيِّن باألقواس أن هذا استطراد وأن تلك الحقيقة
فالكاتب يتذآر . 2: 6و 15: 5 تعمل على حجب االرتباط بين،تقسيم األصحاحات

 إلى 13: 5 عندما استمع ألول مرة قراءة الفقرات ،النطباع الذي خرج بهبوضوح ا
  .1: 6 مع تجاهل 2: 6
 ال ، ُقِصد بهااعتراضيا تعليق" باألرامية"من المحتمل أن يكون التعبير  . 4: 2 دا-2أ

بل ) مع أنه بدون شك آان هذا هو الواقع(أن يشير أن الكلدانيين تكلموا بتلك اللغة 
أو ( مكتوبة باللغة األرامية 7 القصة من هذه النقطة لنهاية أصحاح ن ُيشير أنأ

  .بدال من اللغة العبرية) اللغة السريانية
 في إنجيل يوحنا األصحاح األول، هناك تعليقات قصيرة آلها تفسير باللغة -3أ

 ،)الذي تفسيره يا معلم ("ربي"اليونانية لألسماء أو األلقاب العبرانية، مثال ذلك 
 King"في ترجمة ). الذي تفسيره بطرس ("صفا"، )الذي تفسيره المسيح ("امسي"

James"، فقط هي التي ُوضعت بين قوسين، وآان يجب أن "ربى" الكلمة األولى 
  . ن بين قوسينيتوضع آال من الكلمتين األخري

 الذين تمادوا في – وبولس بصفة خاصة – يوجد بعض الكتَّاب المكرسين -ب
 األسلوب ،ولقد أوضحت لنا هذه العادة. الجمل االستطرادية الطويلةممارسة آتابة 

الذي ال يحتاج فيه الوحي بالروح القدس بالضرورة إلى إلغاء أو تجاوز مزاج 
 في اآان مزاج بولس سريع التأثر واالنفعال وبارًع. الكاتب أو أسلوب آتابته

أحيانا  –مر في الكتابة التوقف عند آلمة ما، تارآا الخيط الرئيسي ألي جدال ويست
 قبل أن يعود مرة أخرى إلى  – وفي بعض األحيان لعدة أصحاحات لعدة آيات قليلة

إننا ال نفترض إطالقا أن العبارات االعتراضية . النقطة التي بدء االستطراد عندها
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ى بها، بل بالعكس، فإن بعض عبارات بولس االعتراضية غير مهمة أو غير موَح
  .ق  الهوتية وأخالقية في غاية األهميةتحتوي على حقائ

 14: 2تسالونيكي1موجود في "  عند آلمة مانصرافاال" يوجد مثال مهم عن -1ب
، من الواضح أنه ُيشِعل شعورا 14في نهاية عدد" اليهود" حيث أن ِذْآر آلمة 16 –

قف  مما قاده في اآليتين التاليتين ألن يصف مو، خليطا من الدهشة واالستياء،ملتهبا
إن ما آتبه باختصار هنا آتب . شعبه المتصلب والدينونة التي جلبوها على أنفسهم

وبأآثر استفاضة في النص الشهير الموجود في ، 3آورنثوس2عنه باستفاضة في 
  .11 – 9رومية األصحاحات 

 ولكن ،3في أف  أو أآثراستطراًدان لالعتقاد بأن هناك ومعظم المفسِّرين ميَّال  -2ب
  . إجماع آلي على موضع بداية ونهاية هذه االستطراداتال يوجد 

بسبب هذا أحني " 14يبدو أنها اسُتكملت في عدد.." بسبب هذا أنا بولس "1: 3
من ناحية . 13: 3 إلى 2: 3 في هذه الحالة تكون الجملة االعتراضية من ."رآبتي

 مواصلة ابدو أنهت..." أسير يسوع المسيح "1: 3أخرى فإن الكلمات الموجودة في
 يمكن اعتبار في هذه الحالة ،..."أنا األسير في الرب "1: 4موضوعها في ل

 Scofieldيقترح ما، ولسبب . ا استطراًد21: 3 – 2: 3األصحاح الثالث أو
Bibleما هي إال فقرة اعتراضية21 – 13 أن األعداد .  

 هو  – ا إذا آان من اإلنصاف أن نسميه استطراًد–ا  قد يكون أطول استطراًد-3ب
آر مرة أخرى  ُذ13: 2آر تيطس في إن ِذ. 5 : 7 – 14: 2آو2الممثل بالفقرة 

 –ة َقرَه ُم على روٍح حالَّنذيل ال– فإن التعزية والفرح اللذين ال يوصفا ،6: 7في
ن عن وصول تيطس، أدَّيا إلى أن ينسى بولس أن يقول أآثر عن صديقه يالناجم
 ثم يكتب بعد ذلك أآثر من أربعة ،ودة شكر ويغيِّر الحديث ويكتب أنش،الشاب

  . في آتابات مكثفة ليس من السهل فهمها دائما،أصحاحات
)  -( جملة غير آاملة، تتبعها عالمة 12، ففي عددمختلف مثال 5ومية رإن -4ب

 The New "  "American و "Revised Version (1881) "في آل من
Standard Bible . ؛ لذلك 18ف في عددِنالجدال اسُتْؤإن السياق الرئيسي لهذا

  وقد ُعبِّر عن ذلك باستخدام قوسين، تعتبر فقرة اعتراضية17 -13فإن أعداد 
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هناك مناقشة شيقة لهذه الفقرة  King James Version "        "(1611)في
 .Dr وذلك في مجلد آتبه ،بالكتاب المقدس" باألسلوب األدبي"عالقة ما يسمى لو

Martyn Lloyd Jonesوفي نفس )1(".ثقةال" تحت عنوان ،صحاح عن هذا األ 
 من رسالة رومية 7، 6 يالمجلد فإن هذا الواعظ والمفسِّر المتميِّز يصف أصحاح

فقرة اعتراضية، اعترضت الجدال الرئيسي، لكي تعالج صعوبتين "على أنهما 
  .)2(" ينيواعتراضين رئيس

  حوار ُمَقنَّع. 6
 بين آاتب السفر الكتاب المقدس يبدو منها أن هناك حوارهناك عدد من الفقرات في ا

  -:وشخص آخر أو أشخاص آخرين
 إننا نجد مثل هذا الحوار في الجزء األول من نبوءة حبقوق، وفيه يحتج النبي على -أ

، ثم نرى اهللا نفسه يتنازل ويجيب 1: 2 – 12: 1 ومرة أخرى في.4 -1: 1اهللا في
  .4 -2: 2، 11 – 5: 1رقه في ربما يبرر ُط،خادمه المتحيِّر

 الذي البد أنه ،لاعندما نجول في آل رسالة رومية نجد أدلة على نوع الجد  - ب
إنها نفس األسئلة . لا بين الرسول بولس والكتبة اليهود المولعين بالجد،جرى آثيرا

: 3: األمثلة على ذلك.  في أيام اضطهاده للكنيسة،التي آان بولس نفسه قد سألها سابقا
ويعطي بولس إجابة مختصرة " ذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟إ "1

 ؛8: 3؛ 6، 5: 3؛ 4، 3: 3انظر أيضا . (5، 4: 9 وإجابة أطول في ،في اآلية التالية
 ).14: 9؛ 6: 9؛ 7: 7؛ 15: 6؛ 2،1: 6
  

على أي حال من اإلنصاف أن نقول إن بعض المفسِّرين يعتقدون أن عرض 
الطريقة فيه مبالغة، وأننا لدينا في هذه الفقرات أآثر قليال من مجرد الموضوع بهذه 

 والتي ، التي تطرح نفسها على الرسول وهو يكتب،مجموعة من األسئلة المنمَّقة
  .يقدمها لجعل آتاباته أآثر قوة وحيوية

  
  إقتباس ما يقوله المقاومون. 7
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يشكل لنا ربما ي الكتابة في رسالتي بولس الرسول إلى أهل آورنثوس نجد أسلوًبا ف
إننا نشير إلى عادة بولس .  أآثر جدا من أي شيء آخر ناقشناه حتى اآلن،صعوبات

 أو من تعليقات متداولة تزدري به ، إما من خطابات آان قد تلقاها،في االقتباس
 ولكن في ، فليس هناك صعوبة،وعندما يوضح بولس أنه يقتبس. وتنتقص من قدره

  : وإليك بعض األمثلة،ال يوضح ذلكمواقع عديدة أخرى 
  .)23: 10 ؛12: 6آو1" (آل األشياء تحل لي. "أ

 لكي ، آانوا يقولون ألنفسهم هذه الكلمات،أغلب الظن أن المسيحيين الكورنثيين
 ، آانوا يسمحون ألنفسهم فعلها،يريحوا ضمائرهم بخصوص أشياء معينة في سلوآهم

ولكنه آان يضيف فقرات إضافية  ،وليس من الضروري أن يختلف بولس معهم
  .تحذيرية

  ).13: 6" (األطعمة للجوف والجوف لألطعمة. "ب
والذي قصدوه من هذا .  وأصبح مشهورا بين الكورنثيين،هذا أيضا آان قوال مأثورا

هذا القول لم ". أن إشباع احتياجات الجسد ال يؤثر على أخالقيات الناس ":المثل آان
 الذي آان غير ضار نسبيا، ولكنه أصبح أآثر ،شربينحصر في موضوع األآل وال

 ؛ عندما ُطبق على إشباع احتياجات الجسد الجنسية باالنغماس في الزنى،خطورة
  .لذلك أعطى بولس ردًّا قويا على هذه المغالطة

 "        The New تقترح ترجمة .)1: 8آو1" (فنعلم أن لجميعنا علًما. "ج
"International Versionآما نحن جميعا لنا علٌم: "مة التالية في الحاشية الترج 

هذا ما فعله فيكم العلم الذي تفتخرون به، إنه : " يبدو أن بولس أراد أن يقول". تقولون
 وقدًرا أآثر ،إن ما تحتاجونه هو قدًرا أقل قليال من العلم والمعرفة. جعلكم تنتفخون
  ".قليال من المحبة

" حضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكمأنا نفسي بولس، الذي في ال. "د
 حيث اإلشارة إلى تعليقات – 10: 10إن اآليات التالية والمقارنة مع). 1: 10آو2(

 آل ذلك يؤآد أن الرسول يقتبس بعض التعليقات – االزدرائية واضحة همنتقدي
ما تلمح  آ، التي آانت تتداول بين الجانب الساخط من الكنيسة،القاسية عن نفسه

   .لعالمات الترقيم باستخدامها "NIV"ترجمة 
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هنا أيضا واضح أن بولس . )16: 12آو2(" لكن إذ آنت محتاال أخذتكم بمكر. "هـ
دون من   منتقدوه المجرَّ، في آورنثوس، من التلميحات التي آان يتداولهاايقتبس نوع

  .قيةخال األئالمباد
أن نلجأ إلى استخدام إحدى الصياغات عندما نتعامل مع مشكالت مثل هذه نجرَّب ب

إذا استخدمت .  األسلوب المختصر والمحيِّر الذي يتبعه الكاتبتعبِّر عن التي ،الحديثة
 ال يكون هناك أي اعتراض في قد حينئذ ،صياغة جديدة آتفسير وليست آترجمة

ون لكن يجب أن نتذآر أن الصياغات الجديدة نتبناها آتفسير، وقد يك. الرجوع إليها
  ! خاطًئاهاتفسير

يجب أن نفسر بأسلوب يستقيم مع القرينة : إذن المبدأ األساسي الثاني هو هذا
  .المباشرة
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  الفصل الرابع
  

  القرينة األآبر
  

 .الكلمات التي تتألف منها الفقرة التي نريد فهمها ما قمنا به حتى اآلن هو فحص
هنا بعد ذلك، وجَّ. لقد حاولنا أن نتحقق من معناها البسيط مستخدمين القواعد العادية للغة

 النص مباشرة  أي إلى آيات الكتاب المقدس السابقة لهذا؛اهتمامنا بالقرينة المباشرة
من  – لكي نرى إذا آان ما نعتقد بأنه المعنى البسيط والواضح ؛والالحقة به مباشرة

  . يحتاج إلى تعديل أم ال –أول اقتراب من النص
  

بعد ذلك يجب أن نخطو خطوة أخرى، أال وهي أن نتهيأ لإللمام بالقرينة األآبر 
ر ْف على السِّ،طالععناه أن نحسن االوهذا م.  بين طيَّاتها الفقرة التي ندرسهايالتي تحو

إن معرفة الظروف .  الذي يتضمن الفقرة التي نحن بصددها،آله أو الجزء من السفر
 ومعرفة الناس الذين آتب لهم، والدوافع التي آتب ،التي فيها آتب الكاتب هذا السفر

غلب  وفي أ. على الفقرة التي نصارع معها،بمقتضاها، يمكن أن تلقي ضوءا وافًرا
 في معنى ، بطريقة أو بأخرى،األحيان سنجد أنفسنا مضطرين إلى تعديل وجهة نظرنا

  .هذه الفقرة، وفي التعليم المقصود به
  

 ال نستطيع أن نجيب على آل األسئلة ،غير أن هناك بعض أسفار الكتاب المقدس
إلى  الجزم بتحديد آاتب الرسالة نستطيعمثال ذلك، نحن ال . التي نرغب أن نسألها

تبت  ُآنيذ مجموعة المسيحيين العبرانيين ال، وال نستطيع أن نجزم بتحديد،العبرانيين
ولكن من الممكن أن نجمع ). سواء هؤالء الذين في فلسطين أو الذين في إيطاليا(لهم 

 صورة دقيقة عن الظروف التي آان يعيش فيها هؤالء المسيحيين ،من الرسالة نفسها
  . المرهقة والمغرية التي آانوا معرضين لها وعن الضغوط،العبرانيين
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  الكاتب والظروف التي آتبت فيها بعض األسفار
  رسائل الرسول بولس

 هناك اختالفات – آما سوف نشير إليه أدناه – لقد وضعت هنا بالترتيب المحتمل مع أنه
  -:في الرأي بخصوص بعض األسفار

 وال ،عتبارهما أول آتابات بولساشائع  آان االعتقاد ال–  تسالونيكي األولى والثانية-أ
لقد ُآتبا من آورنثوس أثناء رحلة الرسول التبشيرية . يزال هذا االعتقاد لدى الكثيرين

  . ميالدية50الثانية، ربما عام 
  .عليك أن تألف تماما المواقع الجغرافية لرحالت الرسول بولس

تبت الرسالة ية الثالثة ُآ أثناء رحلة بولس التبشير–  آورنثوس األولى والثانية-ب
تبت  والرسالة الثانية من فيلبي، ويعتقد أنها ُآ، ميالدية56 في عام ،األولى من أفسس

  . ميالدية57 أو في أوائل عام في نهاية نفس السنة
أنهما آليهما ُآتبتا من ,   آان اعتقاد الكثيرين، وال يزال–   غالطيه ورومية-ج

وساد االعتقاد أن رسالة .  ميالدية57الثة في عام آورنثوس أثناء رحلة الرسول الث
غالطية ُآتبت أوًال وأنها آانت مسوَّدة، بني بولس عليها فيما بعد الرسالة الالهوتية 

فإن آال من تاريخ رسالة غالطية , على أي حال. الكبيرة، التي أرسلها إلى روما
إلحدى وجهات النظر فإن وطبًقا . والجهة المرسلة إليها، أصبحت قضايا مثيره للخالف

  . رسالة غالطية، هي أول رسائل بولس المعترف بها وليست الخامسة
 أنها – يكاد يكون من المؤآد – أفسس وآولوسي وفيلبي وفليمون –  رسائل السجن-د

 63 – 61(ُآتبت من روما أثناء فترة السنتين اللتين آان فيهما الرسول مسجوًنا في بيت 
  ).ميالدية

هكذا ,  من رسالة غالطية– أآثر تفصيال –سالة رومية تعتبر نسخة معدَّلة وبما أن ر
  .  من رسالة آولوسي– أآثر تفصيال –فإن رسالة أفسس قد تكون نسخه معدَّلة 

آان فليمون عضًوا ثريًّا في آنيسة آولوسي والرسالة الموجهة له، أرسلت له مع 
   ).9: 4أنظر آولوسي (سيمس الرسالة الموجهة للكنيسة بَيِد العبد الهارب أن
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  الرسالة إلى –فإن رسالتين فقط , من بين الرسائل العشر التي أرسلت إلى الكنائس
آانتا موجَّهتين لكنائس لم يؤسسها بولس، ولم يزرها _ رومية والرسالة إلى آولوسي 

  .مطلًقا حتى وقت آتابتها
ة إلى تيطس ُآتبتا في فترة  رسالة تيموثاوس األولى والرسال–  الرسائل الرعوية-هـ 

" ( بيت السجن " قصيرة من الحرية، التي يبدو أن بولس استمتع بها، ما بين سجنه في 
. والسجن األآثر قسوة الذي نقرأ عنه في تيموثاوس الثانية ) 31,  30 : 28أعمال  

 ميالدية، 65لذلك فإن آتابة رسالتي تيموثاوس األولى وتيطس ربما آانت في عام 
  . ميالدية67 أو 66موثاوس الثانية قبل وفاة بولس بوقت قصير؛ في عام وتي
  

  األناجيل األربعة  
 حتى لو سلمنا بأن مرقس آان أول ما ُآتب من األناجيل األربعة، هناك سبب –  متى–أ 

وقد يكتشف الدارس أمثلة . قوي واضح لوضع إنجيل متى في بداية آتاب العهد الجديد
قدس، حيث نلمس سلطان العناية اإللهية في ترتيب تتابع األسفار، أخرى في الكتاب الم

إن افتتاحية إنجيل متى وما تقدمه من سلسلة نسب . بغض النظر عن الترتيب الزمني لها
يسوع المسيح، واالهتمام بتوضيح إتمام نبوءة العهد القديم، تزودنا بالحلقة الهامة التي 

د ُأعدَّت لُتعيد طمأنة المسيحيين العبرانيين بأن هناك تربط العهد القديم بالعهد الجديد، وق
لقد ُآتب . استمرارية حقيقية، وأن العهد الجديد هو إتمام وتحقيق لما جاء في العهد القديم

ولقد ُبنيت الرواية حول خمسة . بواسطة يهودي، وُآتب أساسا للمسيحيين العبرانيين
  ). 7- 5حاحات أص(أحاديث طويلة، أشهرها الموعظة على الجبل 

 إن الخمسة أو الستة أسفار العهد الجديد الذين لم يكتبهم رسل، ُآتبوا –  مرقس-ب
فقد يعتبر إنجيل مرقس وصًفا مأخوًذا من . جميعا بواسطة رفقاء حميمين للرسل

ومن المعتقد أنه . يعطي هذا السفر مساحة آبيرة جدا ألعمال المسيح العجيبة. بطرس
  .ن الرومانُآتب أساسا للمسيحيي

لقد آتب سفر األعمال آما آتب .  آان لوقا رفيقا حميما للرسول بولس–  لوقا-ج
آان هذا السفر مكتوبا في المقام األول لرجل شريف يدعى ثاوفيلس، . اإلنجيل الثالث
ويشمل هذا اإلنجيل عدًدا آبيًرا من األمثال، وهو أيضا يعطي اهتماما . وهو إسم يوناني
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ولكن إنجيل . (هن صلة بقصة اإلنجيل، أآثر مما تعطيه األناجيل األخرىللنساء الالتي ل
وهذه األناجيل ). يوحنا ليس أقل من إنجيل لوقا آثيرا في المساحة التي يعطيها للنساء

؛ ألنها تغطي نفس األحداث، ومن الممكن أن "اإلزائية"الثالثة اُألَول ُتدعى األناجيل 
  . رواية متواصلة أو متآلفةُتضم إلى بعضها البعض، وُتنشيء 

ويحتمل أنه آان أصغر ". يوحنا الذي آان يسوع يحبه" يوحنا التلميذ –  يوحنا-د
التالميذ اإلثني عشر، وبالتأآيد آان أطولهم عمرا؛ إذ أنه الوحيد منهم الذي آان ال يزال 

ة هناك اختالفات آبيرة وواضحة بين األناجيل الثالث. حيا قرب نهاية القرن األول
هل من الممكن أن يكون أحد األغراض الثانوية إلنجيل . واإلنجيل الرابع" اإلزائية"

أن ) 31: 20الغرض الرئيسي واألساسي أعلن بدون غموض أو التباس في (يوحنا 
؟ ال توجد أي أمثال في هذا اإلنجيل، "اإلزائية"يحفظ للكنيسة أموًرا لم تشملها األناجيل 

 التي – عدا اثنتين –رمزية؛ فكل المعجزات السبع مع أنه توجد بعض القصص ال
إن الكلمة اليونانية المألوفة . ُسجلت بواسطة يوحنا ال توجد إال في اإلنجيل الرابع

لوصف معجزة، لم ُتستخدم لتصف هذه المعجزات، ولكن اسُتخدمت آلمة يونانية أخرى 
  ").عالمات"ها  والترجمات الحديثة تترجم المعجزات بأنRVترجمة (تعني عالمة 

  
منذ زمن بعيد جدا، آان يحلو للمفسِّرين، لكي ُيميِّزوا بين إنجيل وآخر، أن يقترحوا 

  -:المواضيع الرمزية وهدفا واحدا شائعا وذلك آالتالي
   يقدم المسيح آملك-  متى

    إنجيل األسد  
   يقدم يسوع آالخادم الكامل-مرقس 

  إنجيل الثور  
  كامل يقدم يسوع آاإلنسان ال-  لوقا

    إنجيل اإلنسان  
   يقدم يسوع آإبن اهللا-  يوحنا
  )10: 1انظر حزقيال(  إنجيل النسر   
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  المزامير
الظروف التي ُآتبت فيها بعض المزامير قد نجدها في العناوين التي تشرح هذه 

يسمى المزمور . 142، 57، 54، 52، 51، 34، 18، 3الظروف، مثال ذلك، مزامير
  ".صالة لموسى رجل اهللا "90

وآانت ترانيما يتغنى بها المسافرون " ترنيمات المصاعد" تسمى 134 – 120مزامير 
فبينما . اليهود، وهم يشقون طريقهم إلى أورشليم؛ لحضور األعياد القومية العظيمة

، )2: 125مزمور" (أورشليم الجبال حولها"آانوا ينطلقون في طريقهم حول الجبال 
..." فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب: "فإنهم آانوا يترنمون قائلين

  ).122مزمور(
  

  الغرض من آتابة بعض أسفار الكتاب المقدس
  -:آثير من أسفار الكتاب المقدس يذآر بوضوح ما هو الغرض منها

  
  سفر األمثال
لقبول . لمعرفة حكمة وأدب ، إلدراك أقوال الفهم: " مكتوب4، 3، 2: 1في أصحاح

. لُتعطي الُجهال ذآاًء والشاب معرفًة وتدبُّرا. والحق واالستقامةتأديب المعرفة والعدل 
  ".يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا

 21، 20: 22وفي أصحاح". ليكون اتكالك على الرب: " مكتوب19: 22في أصحاح
  ".ُألعلِّمك قسط آالم الحق لترد جواب الحق للذين أرسلوك.. ألم أآتب لك: "مكتوب

  
  
  

  اإلنجيل بحسب لوقا
أن أآتب على التوالي إليك، أيها ... رأيت أنا أيضا: "....  مكتوب4 – 1: 1في أصحاح

 ".العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكالم الذي ُعلِّمت به
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  اإلنجيل بحسب يوحنا
وأما هذه فقد ُآتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن : " مكتوب31: 20في أصحاح 
  ".ون لكم إذا آمنتم حياة باسمهاهللا، ولكي تك

  
  رسالة يوحنا الرسول األولى

آتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن اهللا لكي تعلموا أن لكم : " مكتوب13: 5أصحاح
  ". ولكي تؤمنوا باسم ابن اهللا،حياة أبدية

  
  غرض العهد القديم

حتى بالصبر ألن آل ما سبق فُكتب، ُآتب ألجل تعليمنا : " مكتوب4: 15في رومية
  ".والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء

فهذه األمور جميعها أصابتهم مثاال، وُآتبت : " مكتوب11: 10آورنثوس1في
  ......".إلنذارنا

  
  غرض الكتاب المقدس آله

آل الكتاب هو ُموحى به من اهللا، ونافع للتعليم : "مكتوب17، 16: 3تيموثاوس2في 
 لكي يكون إنسان اهللا آامال متأهبا لكل عمل ،الذي في البر للتقويم والتأديب ،والتوبيخ
  ".صالح

  
  تناقضات ظاهرية

 من الكتاب ، من أي سفر أو أي مقطع في أي سفر،لو أننا انتبهنا إلى الغرض الرئيسي
  :فمثال. المقدس، فإننا ربما نجد أن التناقضات الظاهرية قد تالشت

  "رر باإليمان بدون أعمال الناموساإلنسان يتب: "..  مكتوب28: 3 في رومية-1
  ."باألعمال يتبرر اإلنسان ال باإليمان وحده: "...  مكتوب24: 2وفي يعقوب
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أنه ال يمكن التوفيق بينهما، حيث أنهما ب توحين ْين أول نظرة لهذين النصَّإ
 أن شعر البعض ، في أوقات مختلفة في تاريخ الكنيسة،متضاربان، بل قد وصل األمر

وتحدث لوثر عن هذه .  لدرجة أنهم ُجرِّبوا بأن يحذفوا رسالة يعقوب،عوبةبمدى الص
 مع أنه على  – Scofield's Bible، وحتى "رسالة ضئيلة القيمة"الرسالة على أنها 

فإنه تعرض للضالل لدرجة أنه وصف هذه  – صواب تماما في الموضوع الرئيسي
  ".إبتداء التطرف"الرسالة على أنها 

 وال في تدبير الوقت ،لتوضح أنه ال في تدبير العهد القديمرومية الة تبت رسلقد ُآ
  .  فالخالص دائما باإليمان؛الحاضر أمكن إلنسان أن يتبرر بأعمال الناموس

  
 رسالة يعقوب على أن اإليمان الذي ال يعمل، واإليمان الذي ال يسلك سلوآا رُّوُتِص

.  لن يبرر أحدا،نتج أعماًالدية الذي ال ُيالتصديق العقلي على اإلفتراضات العقائ، وحسنا
  .  خالصايا، وليس إيمانا ُيعطمثل هذا اإليمان ليس إيمانا حقيقيًّ

  
: يمكننا أن نقول أن بولس ويعقوب يستخدمان ثالث آلمات هامة وحيوية هي

 فال يوجد خالف بينهما عندما يقول ؛بمفاهيم مختلفة" والتبرير" "اإليمان"و"  األعمال"
، أو " الذي من طبيعته أن تتدفق منه أعمال صالحة،إن اإلنسان يتبرر باإليمان: "بولس

عن إيمان حقيقي وإيمان  اإلنسان يتبرر باألعمال التي تصدر: "عندما قال يعقوب
 يدحض يعقوب آال من اليهود المتعصبين الذين ظنوا أن إعالن اإليمان بإله ."حي

ذين أساءوا فهمهم لبولس وظنوا أن التبرير  وال،)19: 2انظر(واحد سوف ُيخلِّصهم 
  .يمكن أن ينفصل عن التقديس

  " الذي يهتم باليوم فللرب يهتم: " مكتوب6: 14 في رومية -2
  
فكيف ترجعون أيضا إلى األرآان الضعيفة الفقيرة : "...  مكتوب10، 9: 4في غالطيةو

  !"؟را وأوقاتا وسنيَنعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهوالتي تريدون أن ُتسَت
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مين وا آيهود، وشعروا أنهم ُملَزإن رسالة رومية تعالج قضية مؤمنين بعينهم ترّب
ب أنواع تجنُّ(أن يستمروا في حفظ السبت اليهودي والقوانين اليهودية بالنسبة للحوم 

ننا يجب أن نتجنب إيقول بولس ).  والتمسك بالطرق الشرعية للذبح،معينة من اللحم
 وأن نقبل في شرآة آنيستنا الناس الذين ربما ،ل بخصوص المسائل المشكوك فيهااالجد

 ال ُيطلب من أي ؛لهذا السبب، في الهند مثال. لديهم ارتياب بخصوص مثل هذه األمور
لكي ) خاصة لحوم البقر(شخص من الهندوس المهتدين إلى المسيحية أن يأآل اللحم 

  .ل لعضوية الكنيسةهيتأ
  

ون  الذين آانوا ُيصرُّ،غالطية َتُشن حملة ضد المعلمين التهوديِّينولكن رسالة 
 بما ، بواسطة آل المسيحيين،فل به آيوم راحة وعبادةعلى أن اليوم السابع يجب أن ُيحَت

وأن قوانين األآالت اليهودية القديمة يجب أن ُتالحظ . فيهم الذين من خلفية أممية
بولس هنا يناشدهم أن ال ). 3: 4يموثاوست1 و 21: 2نظر أيضا آولوسيا(بصرامة 

  .ُيسَتعَبدوا لهذه األرآان الضعيفة مرة أخرى
  

سواء ألسباب صحية أو حتى ألنه لم يتحرر من عادة  – هكذا إذا ُوجد مؤمن نباتي
فإننا ال يجب أن نزعجه أو نضايقه أو نشجعه أن يشاآلنا عاداتنا  –قديمة أو من التشكك 

ر أو أحد السبتيين أن ر أو هندوسي متنصِّذا حاول يهودي متنصِّولكن إ. في أآل الطعام
لقد رفض . م بشدةيفرض شكوآه في هذه األمور على بقية الكنيسة، فيجب أن يقاَو

الذين لم ُنذعن لهم بالخضوع  ":الرسول بولس أن يستسلم لحظة للمعلمين الكذبة فقال
  .)5: 2غالطية" ( ليبقى عندآم حق اإلنجيل،وال ساعة

  
 يوافق على استمرار طقوس 6: 14ولكن يجب أن نحذر من افتراض أن رومية 

األعياد الوثنية، وعلى استخدام خريطة األبراج التي آان المنجمون يستخدمونها لكشف 
  . أو إدخال الخرافات القديمة إلى حياتنا المسيحية،األيام التي تبشر بالنجاح
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) ... يسوع(فقال له . كون لي الحياة األبدية صالح أعمل لتأيَّ "... 17، 16: 19 متى-3
يا معلم ماذا  ".. 28، 25: 10آذلك لوقا".  أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايانإ

  ".إفعل هذا فتحيا..... أعمل ألرث الحياة األبدية؟ 
آمن : " فقاال"؟يا سيديَّ ماذا ينبغي أن أفعل لكي َأخلص: " وقال31، 30: 16أعمال

  ".مسيح فتخلص أنت وأهل بيتكبالرب يسوع ال
 فإننا  يجب أن نعظهم بمطالب ناموس اهللا ،عندما يأتي إلينا بعضهم ليسألونا أسئلة دينية

هم أن يثقوا المقدس، بينما للبعض اآلخر يجب أن ُنظهر المسيح آالمخلِّص الوحيد ونحثَّ
للمسيح بقلب أتى ) 25: 10لوقا( وال الناموسي ،فمن الواضح أنه ال الشاب الغني. به

 امنكسر وروح منسحق، ولكن على العكس فإنهما أتيا بإحساس متعاٍل بصالحهم
عندما .  لكي يحصال على الحياة األبدية؛ على عمل أي شيء ُيطلب منهمااوقدرتهم

هم أن يؤمنوا بالرب يسوع  فإنه ال فائدة من حثِّ،يواجهنا أناس لهم هذا االتجاه من التفكير
لكن إنسانا يبدأ يتشكك .  درره قدام الخنازيري ذلك نكون مثل الذي ُيلقالمسيح، فإن فعلنا

 احالته ميئوًسأن  ويرى ،في عدم قدرته على أن يعيش وفق ناموس اهللا الروحي الداخلي
. لهذا اإلنسان نقدم الدعوة لقبول المسيح ؛منها، الذي يصرخ مثلما فعل سجَّان فيلبي
). 30: 14متى" (يا رب نجني" :صرخ قائالفالرجل الذي يكون على وشك الغرق ي

 بعمل الروح آان السجَّان مهيئا أن ُيدعى لكي يؤمن بالرب يسوع وأن يخلص، لقد ُأِعدَّ
  . بواسطة زلزال منتصف الليل،القدس المعجزي في قلبه

  
إننا يجب أن نعظ باإلنجيل .  دروس هنا لكل الذين يمارسون العمل الفرديتوجد

هل من المناسب .  يسأل، مدرآين حالته أو حالتها بأقصى ما نستطيعبطريقة تالئم الذي
أن نحث أناًسا أن يؤمنوا بالرب يسوع المسيح وهم ال يعرفون شيئا عن جوهر اهللا أو 

 ُتنتج إيمانا َأٍةعن صفات اهللا ووصاياه؟ هل مثل هذه المناشدة الموجهة لقلوب غير ُمهيَّ
 )2(؟حقيقيا في حياة أولئك الذين نناشدهم
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 أمثلة أخرى للتفسير على أساس القرينة األآثر اتساعًا
 فإن ؛ من الذي يمثله األخ األآبر؟ إذا حصرنا اهتمامنا بالقرينة المباشرة– 15 لوقا-1

اإلجابة تكون واضحة تماما، فاألخ األآبر هو نموذج للكتبة والفريسيين الذين تذمروا 
ولكن إذا آنا نتذآر القرينة األآثر ). 2: 15" ( ويأآل معهمةهذا يقبل خطا: "قائلين

، بالتأآيد سنوسع تطبيق )سفر األعمال  (هحقوال) إنجيل لوقا(اتساعا لإلنجيل آكل 
وفي عصرنا .  وعلى اإلنعزالية المرعبة لمعظم اليهود،المثل على قبول األمم بكل محبة

ظرون بازدراء ألفراد الحالي أال يمكننا تطبيق هذا المثل على أعضاء آنائسنا الذين ين
 أقدام الصليب؟ على سلوآهم عندمجتمعنا المختلفين عنا، الذين لهم قلوب تائبة، ويبكون 
  ! إن قلوبنا التي تبلَّدت ربما تخجل من تحول هذه القلوب

" الراحة"ون أن  الذين ُيصرُّالكتاب المقدس هناك بعض معلمي – 5،3 :4 عبرانيين-2
. ال يمكن أن تشير إلى راحة األبدية في ملكوت اهللا األبدي ،المذآورة في هذه الفقرات

 آانت تشمل ، أن راحة آنعان التي آان بنو إسرائيل يرتحلون إليها،تهم في ذلكوحجَّ
" بالحياة األسمى" فهي االستمتاع – حسب قولهم –" الراحة" أما هذه ، وفشالاحروًب

 إنها . عليها البعض فقط والتي يحصل،التي تكون متاحة للمؤمن هنا على األرض
 فسيًرامن سنوات عديدة مضت قرأت ت.  بل سيخسره آثيرون،اختبار يمكن أن يفوتنا

 – حاول هذا الرجل لقد . ومن حيرتي أعدت قراءته مراًرا،آتبه رجل في الهند أعرفه
.  أن ُيطبق هذه الطريقة من التفسير باستمرار–بمهارة فائقة وتقوى غير مشكوك فيها 

وهو معلم موهوب مع أنه ليس مستقيم الرأي بين اإلخوة  – G.H.Lang آما أن
. أيَّد آراء مشابهة وآتب أيضا تفسيرا لهذه الرسالة – Christian Brethren ؤمنينالم

 وهناك تمتع )الغالبون(هناك مسيحيون من الدرجة األولى ُيدعون " :وبحسب ما قال
لرب فإن هؤالء األحياء الباقين عندما يعود ا .جزئي يشترك فيه الغالبون فقط

فون أو يتمتعون، أما غير الغالبين فسيفقدون أمجاد وبرآات سُيخَط) 17: 4تسالونيكي1(
   ".لك األلفيالُم
  

إذا ُطبق هذا النظام من التفسير بطريقة دائمة فإنه سوف يؤدي إلى استنتاجات 
إن الغرض .  العبرانيينإننا يجب أن نقرر أوال الغرض الرئيسي من الرسالة إلى. فاسدة
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 هو أن ُتحذِّر المسيحيين العبرانيين – مع أنه ليس بالضرورة الوحيد – الرئيسي منها
 لمبدأ المرتبة الثانية إرساء مقصودمن خطر االرتداد عن الديانة المسيحية تماما، فأي 

 سيشكل خطرا على إيمان الشخص المسيحي، ومن المحتمل أن يقوده إلى ،من المؤمنين
لهم إنجيل في البرية ُقدِّم إن الكاتب ُيحذر من هؤالء الذين . اإلرتداد عن المسيحية

لكن  "5: 10آورنثوس1نظر أيضا ا( فائدة دائمة من سماعه ة لم يستفيدوا أيَّهمولكن
ختيارنا ثابتين بخوف التكن دعوتنا و").  اهللا ألنهم ُطرحوا في القفربأآثرهم لم ُيسرَّ

" مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته، ُيرى أحد منكم أنه قد خاب منهفلنخف أنه "ورعدة، 
 اإلنجيل، أو أن األمر يبدو هكذا، دع أسلوبك الحالي في لَتِبلقد َق. )1: 4عبرانيين(

ال . لك ولآلخرين أن تجديدك آان حقيقيًّاان  يوضح،الحياة والتزامك بالمجاهرة بإيمانك
  . وتشهِّره  ثانيةتنكر اإليمان، ال تصلب لنفسك ابن اهللا

على أنها تعني " الراحة" فإنني ملتزم أن أفسر آلمة ،لذلك فبالرغم من الصعوبات
). بدون إنكار حقيقة الراحة الحالية والتذوق المبدئي للراحة السماوية(الراحة السماوية 

 –آثيرة ح  من نوا–ل في البرية أيضا، بالرغم من الصعوبات، عليَّ أن أعتبر التجوُّ
" انموذج"فكنعان في بعض النواحي تعتبر . موذجا لكل الحياة المسيحية لكل شعب اهللان

وربما يكون من المناسب أن أشير إلى أننا . للراحة السماوية التي نقصد الوصول إليها
 مثل افتراض أن ، نوقع أنفسنا في صعوبات في التفسير ال لزوم لها،في بعض األحيان

 ،تكون قابلة للتطبيق، أو أن آل تفاصيل التاريخ اليهوديآل نقطة من المثل يجب أن 
  .يجب أن تكون قابلة ألن تكون جزًءا من نموذج معين نفرضه عليه

  
  

  مثال عن آيفية تطبيق المبادئ األساسية على مشكلة معينة
  .)27: 9آورنثوس 1("حتى بعد ما آرزت لآلخرين ال أصير أنا نفسي مرفوضا".... 

  
 فإننا نجد في ،األول الذي يتطلب منا أن ننتبه للمعنى الواضح للكلماتفي تطبيق المبدأ 

  :ن تتطلبان فحصا خاصايالنص آلمت
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 تعني ُيعلن َآَحَكم، وسياق الكالم ، إن الكلمة اليونانية التي ُترجمت– "آرزت "-1
م الذي يدعو المتسابقين في مضمار السباق َكالسابق يبدو أنه يدل ضمنا إشارة إلى الَح

  .لذي آانت ُتقام فيه ألعاب العالم اإلغريقي القديما
 اناجح"تعني " Dokimos"آلمة ". adokimos" الكلمة اليونانية هي –  مرفوضا-2

 ؛19: 11آورنثوس1 ؛10 :16، 18: 14رومية" ( أي مزآَّىبعد االمتحان
) a( أما حرف). 12: 1، يعقوب15: 2تيموثاوس2، 7: 13 ؛18: 10آورنثوس2

 إذا وضعت في أول الكلمة تنفي ،adokimos في آلمة dokimosل الموضوع قب
 وهي ُمستخدمة في اللغة اليونانية وفي لغات آثيرة ،سم التابع أو الصفة التابعةوجود اإل

 dokimosإلى آلمة " a" فعند إضافة .) الذي ينكر وجود اهللا– theist + aمثل (أيضا 
 وهنا فقط ُتترجم ا، ُمستنَكرأو" مرفوضا" ومعناها adokimosتكون الكلمة 

"castaway) " ؛8: 6 عبرانيين؛27: 9آورنثوس1 ؛30: 6إرميا) (مرفوضمنبوذ أو 
  ).16: 1 تيطس؛8: 3تيموثاوس2 ؛7، 6، 5: 13آورنثوس2 ؛28: 1رومية

ال يستطيع  "-:بالمعاني التالية":adokimos"يعرِّف القاموس التحليلي اليوناني آلمة 
  )3( ."مرفوضا، منبوذا، ال قيمة لهأن يحتمل اإلختبار، 

 "Revised فإن ،"مرفوض" إلى "King James Version"وبينما تترجمها 
"Version (1881) أما ترجمات،"منبوذا" تترجمها  "GNB" /"RSV" /"NAS" 

  ."غير مؤهَّل"فإنها آلها تترجمها 
أمامنا ووضعنا ) 27: 9آو1(نه إذا آان لدينا فقط هذه اآلية إألخص آالمي بأن أقول 

االستخدام العادي للكلمات في أذهاننا، فإننا سوف نكون ُملزمين أن نفسر اآلية السابقة 
  .تعبير قوي وقاٍس" Adokimos"فكلمة . بطريقة متزمتة

 ففي تفسير هذا النص لدينا ،المبدأ الثاني يتطلب أن نوجِّه عناية خاصة لسياق الكالم
فعلينا أن . اسطة التقسيم غير المالئم لألصحاحاتمثال الضرر الذي يمكن أن يحدث بو

أليست . 12: 10آورنثوس1 حتى ، بدون توقف24: 9آورنثوس1نقرأ من 
  ؟"adokimos" توضيحا لما آان يقصده بولس من آلمة 5: 10آورنثوس1

ربما نخلص إلى أنه بتطبيق المبدأ األول والمبدأ الثاني نصل إلى االستنتاج أن  
"adokimos "ا أو شريًرا فاسًداشخًص"ه الفقرة أيضا تعني في هذ."  



 38

 فقرة بطريقة تجعلها متعارضة مع التعليم اإلجمالي ةيتطلب المبدأ الرابع أال ُتفسَّر أيَّ
  .للكتاب المقدس

  
المثابرة النهائية "م اإلجمالي للكتاب المقدس يشمل يهنا علينا أن نتردد، ألن التعل

أو " شخصا فاسدا أو شريرا"س ال يمكن أن يصبح فالمؤمن الحقيقي آبول". للقديسين
 فكثير من المفسرين، ومن بينهم بعض العلماء المصَلحين البارزين قد ؛"مرفوضا"

  .وجدوا أن هذا الرأي مربكا
  

 على ضرورة االهتمام بالقرينة ، بطريقة مناسبة،لقد ُوضعت توآيدات عظيمة
ل اآلية األخيرة فِصعتبار، وال َن بالطبع يجب أن نضع آل هذا في اال."سياق الكالم"

إننا ال يجب أن نهمل الجزء " اآلية األخيرة؟"ولكن من الذي يقول أن هذه هي . )4("فجأة
  ).5( فهو أيضا جزء من القرينة10األول من األصحاح

  
 26: 10، 6 – 4: 6 على األخص عبرانيين،هناك فقرات أخرى في العهد الجديد

إن مثل هذه الفقرات قد . رتدادبنفس اإلمكانية المرعبة لإل التي تواجهنا ظاهريا ،31 –
أعني المواقف التي يمكن أن (ُفسِّرت في بعض األحيان آأنها قائمة على االفتراض 

 وضعت ، وقد ألقيت عظات،) ولكن في الحقيقة ال يمكن أن تنشأ،لها بقصد الجدالنتخيَّ
ظهر في الترجمة اإلنجليزية هذه ت (6: 6في عبرانيين" لو"ترآيزا آبيرا على حرف 

على أي حال ليس هناك في اللغة اليونانية حرف يماثل حرف ). وال تظهر في العربية
بأن نصفها بأنها ، من الخطر أال ُنبالي بمثل هذه التحذيرات المهيبة الموجودة". لو"

أنها تخص فقط المسيحيين اليهود في  – آما فعل البعض – افتراضية أو بأن نفترض
  .رن األول الذين ُجّربوا بأن يرجعوا إلى الديانة اليهوديةالق
  

 أن يصل الناس إلى إن آال من الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة يضعان احتماال
 بل حتى إلى ما يبدو أنه إنجاز روحي، دون أن ،مستو عال من اإليمان الظاهري

  .يكونوا مؤمنين حقيقيين في وقت من األوقات



 38

  
 وهو نبي في العهد القديم، وقيافا رئيس الكهنة الذي آان نبيا ،لعاملقد تكلم آل من ب

في العهد الجديد، بكلمات رائعة ُتبلِّغنا عن مقاصد اهللا بطريقة صحيحة، لكن لم يكن أي 
  ).52 – 49: 11 ، يوحنا14: 2رؤية(منهما رجال صالحا 

  
انية أن من إمك) 23، 22: 7متى(ويحذرنا الرب نفسه في الموعظة على الجبل 

يكون الناس وعاًظا ناجحين، ومبشرين، لهم قدرة على إخراج الشياطين، ويصنعون 
والشك أن يهوذا يعتبر أوضح مثال ". معروفين من اهللا"معجزات، دون أن يكونوا 

  ).10: 4تيموثاوس2(على ذلك، وربما يكون ديماس مثاال آخر 
  

فوضين آان في ذهنه سلفه ألم يكن االحتمال األآبر أن بولس عندما آتب عن المر
إنه الرجل الذي . العظيم، أول ملك إلسرائيل، شاول بن قيس الذي آان من سبط بنيامين

ولكنه . آل االمتيازات مواتية، والذي استقر عليه روح اهللا بشكل من األشكالوبدأ آملك 
لرجل إن استرجاع هذا التاريخ، عن الرفض المأساوي .  أن روح اهللا قد فارقه عنهُيقال

  أن يكتب أو يقرأ الكلمة – مثلما لم يدع بولس –يحمل اسمه، سوف ال يَدعنا 
"adokimos) "ف خفِّف أو ُنلطِّإننا ال نجرؤ أن ُن. دون أن تثير الرعب) مرفوضا

 في سبيل تدعيم الحقيقة غير ،التحذيرات القوية الموجودة على صفحات العهد الجديد
: 2فيلبي(إننا نتمم خالصنا بخوف ورعدة . للمؤمنالمشكوك فيها عن الضمان األبدي 

  ).27: 9آورنثوس1(أو بأن أقمع جسدي وأستعبده ) 12
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  الفصل الخامس
  

  قارنين الروحيات بالروحيات
  

تتطلب منا القاعدة رقم أربعة أن ننتبه لتعليم الكتاب آكل، وأن نقارن أي جزء من 
  .الكتاب المقدس بما جاء في آل الكتاب المقدس

  
  .فقرات آثيرة من الكتاب المقدس ال ُتفهم إال بالرجوع إلى العهد القديم

  ).29: 1يوحنا!" (ع خطية العالمهوذا حمل اهللا، الذي يرف "-1
يجب أن نستفيد من الرسالة إلى العبرانيين لكي نكتشف المقارنة التي يريد الروح 

  .القدس أن نستنتجها بين ذبائح العهد القديم وحمل اهللا
آما أن الرسالة إلى العبرانيين توجِّهنا للفروق بين القديم والجديد وتبرهن على سمو 

  .يسوع المسيح حمل اهللا
 واآليات الكتابية 29: 1 فإن يوحنا،من ناحية أخرى، إذا آان عندنا العهد الجديد فقط

حمل " ماذا يعني تعبير : ستدفعنا لنطرح الكثير من األسئلة المحيرة مثل،المشابهة
؟ ولماذا يجب أن يكون الحمل ضروريا؟ إن تفسير الجزء الصعب في "اهللا

ب أن نفهمه في الضوء الساطع الذي  يج، من سفر حزقيال48 إلى 40أصحاحات
د عن الرسالة إلى العبرانيين تستبأ و،تلقيه الرسالة إلى العبرانيين على الموضوع

  . سواء آليا أو جزئيا،إمكانية إعادة نظام الذبائح القديم
بل بدم آريم آما من َحمل بال عيب ... افُتديُتم ال بأشياء تفنى بفضة أو ذهب ".. -2

  ).19، 18: 1بطرس1" (مسيحوال دنس، دم ال
ولكي تفهم . أنظر الفقرة السابقة للشاهد المذآور" َحمل"للتفسير الموجز لكلمة 

ولكي نكتشف ما هو . 5 – 1 والويين12نظر خروجا" بال عيب وال دنس"آلمات 
  : يجب أن نعود للعهد القديم حيث نكتشف"افُتديُتم"المقصود بكلمة 

  ).27 – 25: 25الويين ( الفتداء األرضا هناك تدبيًر-أ
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  ).29: 25الويين( الفتداء البيوت ا هناك تدبيًر-ب
  ).49 – 47: 25الويين( الفتداء العبيد ا هناك تدبيًر-ج

يعطينا سفر راعوث صورة رائعة ونافعة جدا، للفداء الذي في المسيح يسوع 
، فك ما آان ي فبوعز وهو من أقرب أقرباء راعوث وُنعِم؛للخطاة المساآين

  .رهونا من ممتلكات العائلة واتخذ راعوث زوجة لهم
  ).13: 1بطرس1...." (منطقوا أحقاء ذهنكم "-3
  ). 11: 12خروج(" ، أحقاؤآم مشدودة)خروف الفصح(وهكذا تأآلونه "

 وُيعدُّوا أنفسهم ،فكما آان على اإلسرائيليين المفديين أن يشدوا أحقاءهم حرفيا
قهم إلى أرض الموعد، هكذا اآلن على المفديين  في طري،للرحلة الطويلة في البرية

 أن يتجرَّدوا للعمل، ويدرِّبوا أذهانهم، وينطلقوا عبر – وهم شعب اهللا المفدي –
حتى في البالد التي يلبس الرجال . برية هذه الحياة، في الرحلة إلى آنعان السماوية

منطقوا "تعبير  صعوبة لفهم ة ال توجد أيَّ،بنطالونات)  من النساءاوحتى آثير(
، ولكن األمر يكون أآثر سهولة للذين يعيشون في البالد التي تعتبر "أحقاء ذهنكم

  . اللبس العادي للرجال،المالبس الفضفاضة الطويلة
لذلك يجب أن نحترس من هؤالء الذين يقترحون أننا نستطيع أن نتقدم في دراستنا 

يألفون العهد القديم سوف يجدون  الفهؤالء الذين . للكتاب المقدس بدون العهد القديم
  !صعوبة فائقة في فهم العهد الجديد

 أسيس عقيدة أو نظرية وت، من هنا أو هناك،إحذر من خطر اقتباس آية مجرَّدة
  .عليها

أيضا من الشائع اقتباس . (يجب أن نفحص آل الفقرات التي لها صلة بالموضوع
لوا مع آتبهم المقدسة بهذه لقد أجرم اليهود حين تعام). من مؤلفين من البشر

  :الطريقة
 فكيف تقول أنت إنه ،نحن سمعنا من الناموس أن المسيح سوف يبقى إلى األبد "-1

 7: 9من إشعياء –لقد وجد هؤالء اليهود التوآيد " ابن اإلنسان؟"ينبغي أن يرتفع 
 ، ألنه يتفق مع تخطيطهم لألمور؛مزاجهم وهواهممع الذي يتفق  – 14: 7ودانيآل

ُيعطوا اهتماما بنفس الدرجة للفقرات يصدقوا وأن لكنهم لم يكونوا مستعدين أن و
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 التي آانت ُتعلِّم وتوضح أن ابن اإلنسان يجب أن ُيرفع ،األخرى في الكتاب المقدس
 12: 53، 6 -4: 53ويجب أن يتألم ويموت على خشبة، مثال ذلك إشعياء

 قد ُأنجزت آلها ، متناقضةبدو ت التي،من الواضح أن هذه النبوات. 26: 9ودانيآل
 قد ،ويجب مالحظة أنه ليس فقط أعداء المسيح. عجيبة بطريقة ،في يسوع المسيح

  .فشلوا في فهم وتفسير آتب العهد القديم المقدسة بطريقة صحيحة بل أيضا تالميذه
 ألم يقل الكتاب إنه من نسل ؟وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي ".... -2

، 41: 7يوحنا" ( يأتي المسيح؟، القرية التي آان داود فيها،، ومن بيت لحمداود
  ).52: 7، أنظر أيضا42

 من الواضح ، جيدا2: 5هؤالء المعترضون الذي آانوا يعرفون ما آتب في ميخا
التي اقُتبست في  (2، 1: 9أنهم لم  ُيعطوا اإلهتمام الواجب لما جاء في إشعياء

المسيح آان البد أن ُيولد في بيت لحم، ولكن الصحيح صحيح أن ). 16، 15: 4متى
 والبد أن يكون نورا عظيما للشعب ،أيضا أن المسيح آان البد أن يأتي من الجليل

  . في ذلك اإلقليم،الجالس في الظلمة
  

  االهتمام بالفقرات اإلزائية غالبا ما يساعدنا في تفسير الكتاب المقدس 
  

  األلفاظ المتشابهة
 فإنه من المهم أن نستخدم فهرس الكتاب المقدس، ألن ؛لفاظ المتماثلةالآتشاف األ

 التي تتناول ،اآتشاف الفقرات المتماثلةمفيدا جدا في فهرس الموضوعات سيكون 
   )1(. أي موضوع أو موضوعات معينة

). 22: 13، أعمال14: 13صموئيل1" ( بحسب قلب اهللارجال" لقد ُدعَي داود -أ
 35: 2صموئيل 1 إن آلمات مشابهة في ؟كن أن يعني هذاربما نتساءل ماذا يم

وُأقيم لنفسي آاهنا أمينا يعمل حسب . "استخدمت في قرينة مختلفة سوف تساعدنا
 رجال بحسب قلب اهللا هو الرجل الذي يسلك من ذلك يتضح أن ...."ما بقلبي ونفسي

  . له من اهللاْتَد ويكون أمينا في تنفيذ المهام التي ُحدِّ،ويتصرف بحسب مشيئة اهللا
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ما هي هذه ). 17: 6غالطية" (حامل في جسدي سمات الرب يسوع "....-ب
السمات؟ هل يمكن أن تكون حقيقة أثر جروح المسامير آما تخيَّل بعض الروم 

حاملين في الجسد آل : "10: 4آورنثوس2الكاثوليك؟ إننا نجد جملة مشابهة في 
: 11آورنثوس2بالفقرات الموجودة في آما أن المقارنة ". حين إماتة الرب يسوع

هي الندوب التي خلفتها الجلدات والضرب " سمات يسوع" توحي بأن 27 -23
  .بالعصي التي احتملها بولس من أجل المسيح

  
  تطابق األفكار

  ).AV(بحسب ترجمة " إشربوها آلكم: "27: 26 متى-أ
  ).NIV(بحسب ترجمة " إشربوا منها آلكم "

ين في هذه المناسبة آانوا رسال، فهل نستنتج أن هذا األمر آل الذين آانوا حاضر
 آما ُتعلِّم الكنيسة الرومانية؟ ،يعني أن الكهنة فقط هم الذين يشارآون في الكأس

إذا ... فإنكم آلما أآلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس:" أنظر إلى الفقرات المطابقة
ليمتحن اإلنسان نفسه وهكذا ولكن ....أي من أآل هذا الخبز أو شرب آأس الرب 

ُيعلِّق ). 28، 27، 26: 11آورنثوس1"(يأآل من الخبز ويشرب من الكأس
Geoff. B. Wilson هذه اآلية تشجب ممارسة الكنيسة : " قائال27 على عدد

 .Boettner Lويقتبس من . )2("الرومانية من حيث حجب الكأس عن عامة الشعب
 يكون مذنبا عندما يشرب آأس الرب بدون آيف يمكن ألي إنسان أن: "الذي يقول

  )3("استحقاق، إذا آان الكأس ال ُيعَطى له؟
  

 أن ، في الترجمات اإلنجليزية الشائعة،لقد أدى الغموضبهذه المناسبة، 
 أن األمر آان أن يشربوا آل الخمر – دون قصد –افترض بعض الناس 

يوجد فيها أي غموض، سوف إن معرفة بسيطة باللغة اليونانية التي ال "! المقدسة"
  .يحول دون وقوع أي شخص في هذا الخطأ

  ).18: 16متى" (أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني آنيستي "-ب



 57

في اللغة اليونانية تطلق على " Petros"أن آلمة بطرس : L. Boettnerيكتب 
مؤنثة وال تشير لشخص ما، ولكن " Petra" بينما آلمة صخرة ،شخص مذآر
أنت هو المسيح، : " الذي نطق به بطرس في الحال،الن ألوهية المسيحتشير إلى إع
 ؟ هل قصد المسيح أن يقول إن الكنيسة سوف تؤسس على بطرس."إبن اهللا الحي

أال يعتبر األمر مضحكا لو أن المسيح انتقل إلى صيغة المؤنث للكلمة الموجودة في 
لحقيقة التي أعلنها من الواضح أن الكنيسة سوف تؤسس على ا! منتصف الجملة؟

يخبرنا .... بطرس، وهي ألوهية المسيح، وليس على بطرس الضعيف المتذبذب
الكتاب المقدس بوضوح أن الكنيسة لم تؤسس على بطرس، ولكنها قد ُبنيت على 

). 20: 2أفسس" (أساس الرسل واألنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية"
تطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي فإنه ال يس: "ويعود الرسول بولس ويقول

  )4(). 11: 3آورنثوس1" ( الذي هو يسوع المسيح،ُوضع
 على أن اهللا نفسه هو الصخر الذي ُبني عليه ،لقد تكررت اإلشارة في العهد القديم

وفي العهد الجديد تكررت اإلشارة ). 2: 18، مزمور18، 15، 4: 32تثنية (شعبه 
 4: 2بطرس1(س أو الصخرة التي ُبنيت عليها الكنيسة إلى يسوع المسيح بأنه األسا

: 28، عالوة على ما آتب عنه في إشعياء)11: 3آورنثوس1، 33: 9، رومية8 –
16.  
بالخليقة "ما المقصود هنا ). 15: 6غالطية" (الخليقة الجديدة: " المهم هو-ج

: لتعبير؟ إبحث عن الفقرات األخرى التي فيها الكلمات التي تسبق هذا ا"الجديدة
بل : " هذه الكلمات ويتبعها6: 5تشمل غالطية". ليس الختان ينفع شيئا وال الُغرلة"

 يتميز ، خليقة جديدة حقيقةأصبحلذلك فإن اإلنسان الذي ". اإليمان العامل بالمحبة
 نفس 19: 7آورنثوس1آذلك تشمل . باإليمان الحي العامل والذي تحرآه المحبة

هكذا فإن ".  وليست الُغرلة شيئا بل حفظ وصايا اهللاليس الختان شيئا: "الكلمات
  .اإلنسان الذي هو خليقة جديدة هو اإلنسان الذي يحفظ وصايا اهللا

لقد حرَّف البعض هذه اآلية . )8: 4بطرس1(" المحبة تسُتر آثرة من الخطايا "-د
 إذا آانوا محبوبين من آل إنسان حينئذ فإن خطاياهم سوف ُتلغى :لكي تعني أنه

الُبغضة ُتهيج  "12: 10ولكن بالمقارنة بالفقرة المطابقة في أمثال . طريقة ماب
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 البد وأن يتضح أنه بينما تثير البغضة ،"خصومات، والمحبة تستر آل الذنوب
المتاعب، فإن مهمة المحبة أن تستر خطايا اآلخرين وال تنشغل في القيل والقال 

 محبة تستر خطايا الناس اآلخرين فالمحبة المذآورة في العهد الجديد هي. عنها
  .وليس خطايا الشخص نفسه

  
  التواريخ المتشابهة

ن عن الفترة التي تغطي أحداث المملكة ان منفصلتا لدينا روايت: في العهد القديم-أ
  : سنة400 حوالي –اليهودية من داود إلى السبي 

 أنبياء  ومعهما سفري صموئيل قد آتبت بواسطة،ن سفري الملوك معاأ يبدو -1
يبدأ سفرا .  من جديد تاريخ الملكية في آل من إسرائيل ويهوذايبقصد أن ترو

  . الذي ُأخذ أسيرا في السبي، يهوياآينهالملوك بسليمان في آل مجده وينتهيان بسليل
 قيل عنهم أنهم عملوا ما هو ، من تسعة عشر ملكا الذين حكموا يهوذا،إن ثمانية فقط

آان هناك ( ملكا الذين حكموا إسرائيل التسعة عشرأما . مستقيم أمام عيني الرب
  .آلهم قيل عنهم أنهم عملوا الشر في عيني الرب) حاآمة مختلفة تالتسع سال

ملوك، ال آثيرا بتاريخ الشعب أو بتاريخ يهتمان إن سفري أخبار األيام ال -2
 هم الذين  الكهنة وليس األنبياءيبدو أن. ولكنهما يرويان التاريخ الخاص بالهيكل

 أسهم آثيرا – الذي آان آاهنا وآاتبا – ويفترض أن عزرا ،جمعوا هذين السفرين
  .في هذا التجميع

 يفسِّر لنا سبب قلة ما ُذآر عن مملكة ،إن هذا الهدف الكهنوتي المحدود في الكتابة
 لقد رفضوا الهيكل والكهنوت ونظام الذبائح –) المملكة الشمالية(إسرائيل المنشقة 

أخبار األيام (في هذين السفرين يبدأ التحضير لهيكل سليمان . ن من اهللايَّعالُم
وينتهيان بمرسوم آورش الذي سمح ) 7 -1أخبار األيام الثاني (وتشييده ) 22األول

  .رقْح ليحل مكان هيكل سليمان الذي آان قد ُدمِّر وُأ،ببناء هيكل جديد
ا عن سيرة حياة المسيح ولكنها  هناك أربعة أناجيل، ليست آله: في األناجيل-ب

 لتحكي عن بعض أجزاء خدمة المسيح في الثالث ؛آلها ُسِردت على نحو منظم
يرويان القصص التي ترتبط ) متى ولوقا( إثنان فقط .سنوات حتى موته وقيامته
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 األولى في الكثير من المواضيع التي ةوتتشابه األناجيل الثالث. بميالده وطفولته
. القليل في إنجيل يوحنا يمكن أن يوجد في الثالثة أناجيل األخرى وهناك .تغطيها

هناك معجزة واحدة فقط ذآرت في آل األناجيل األربعة، وهي معجزة إطعام 
  .الخمسة آالف

 قد ذآرت ،وبالطبع فإن أحداث األسبوع األخير عن حياة ربنا وعن موته وقيامته
 مفترضة أن موت ناسبة، غير مت ولكنها آلها شغلت مساحات،في األناجيل األربعة

وإليك بعض األمثلة عن . المسيح لم يختلف آثيرا عن موت أي إنسان عظيم آخر
  -:آيفية مقارنة إنجيل بإنجيل آخر

 بعد إشباع الخمسة آالف ،لماذا حثَّ الرب التالميذ ليذهبوا عبر بحر الجليل: أوًال
 يخبرنا ؟ة الحدوثمع أنه من المؤآد أنه آان يعرف أن عاصفة خطيرة وشيك

 بينما انصرف هو إلى قمة تل لكي يصلي ،إنجيال متى ومرقس أنه أرسلهم بسرعة
إنجيل يوحنا .  لم يخبرانا لماذااولكنهم). 46 - 45: 6، مرقس23 - 22: 14متى(

 أن الناس الذين شبعوا آانوا يريدون أن يقوموا بثورة سياسية ضد ،يوضح األمر
يسوع وهو عالم أن تالميذه ). 15: 6يوحنا(ليهم  ويجعلوا يسوع ملكا ع،روما

مع أن هذا آان ( بهذا الحماس، لذلك أرسلهم بعيدا عن الخطر نالحمقى ربما ينساقو
  .قهمفرَّبينما هدَّأ الجماهير و) يعني أنه أرسلهم إلى خطر من نوع آخر

ا أن لذلك إذا آنت تنوي أن تعظ من أي فقرة في أي من األناجيل، فمن الحكمة دائم
 له ما يماثله في أي إنجيل أو في آل ،تكتشف إذا آان النص الذي ستعظ منه

إذا وجدت ما يماثله قارن بينهم بعناية قبل أن تلزم نفسك بأي . األناجيل األخرى
إن توافق األناجيل سيساعدك في هذا النوع الخاص من . اتجاه من اتجاهات التفسير

تاب المقدس تشير في هوامشها أين تجد  من طبعات الكا آثيرآما أن ،الدراسة
  .الفقرات المماثلة أو المطابقة

معظم الناس يستطيعون بقليل . الكلمات السبع التي قالها يسوع على الصليب: ثانيًا
من التفكير أن يسردوا قائمة بهذه األقوال، ولكن قليلين جدا هم الذين يعرفون أين 

 وُيسجل يوحنا ثالثة ، من هذه األقوالُيسجل لوقا ثالثة. وفي أي األناجيل توجد
هذا القول الرابع يوجد في إثنين من " إلهي، إلهي، لماذا ترآتني؟. "مختلفين
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األناجيل، هما متى ومرقس، وهو القول الوحيد من السبعة الذي يظهر في أآثر من 
  .إنجيل واحد

ع متفرقة  مذآورة في مواض، المختلفةةالظهورات العشر. ظهورات القيامة: ثالثًا
  .15آورنثوس1هنا وهناك في األناجيل األربعة، وفي سفر األعمال وفي 

  -:الترتيب المحتمل لهذه الظهورات
  .)18 – 11: 20، يوحنا11 – 9: 16مرقس ( لمريم المجدلية -1
  .)10 – 9: 28متى( لنساء أخريات -2
  .)5: 15آورنثوس1، 34 – 33: 24لوقا(سمعان بطرس ل -3
: 24، لوقا13 – 12: 16مرقس(تالميذ على الطريق إلى عمواس  الثنين من ال-4

13 -32.(  
، 43 – 36: 24، لوقا 14: 16مرقس( لعشر رسل وبعض التالميذ اآلخرين -5

  ).25 – 19: 20يوحنا
  .آل الظهورات المذآورة أعاله آانت في أحد القيامة األول

  ).5: 15نثوسآور1، 29 – 26: 20يوحنا( بما فيهم توما الو ألحد عشر رس-6
  ).25 – 1: 21يوحنا( لسبعة تالميذ عند بحر الجليل -7
  ).6: 15آورنثوس1( واحدة َدْفَعًة أخ 500 ألآثر من -8
  ).7: 15آورنثوس1( الرب ي ليعقوب أخ-9

  ).20 – 19: 16، مرقس12 – 3: 1، أعمال53 – 44: 24لوقا( الصعود -10
  
  :قصص متماثلة في سفر األعمال) ج
 – 1: 22، 22 – 1: 9أعمال: هذه القصة ُذآرت ثالث مرات: س تجديد بول-1

21 ،26 :1 -20.  
توجد رواية تاريخية واحدة وهي رواية لوقا المذآورة :  رحالت بولس وخدمته-2

ولكن توجد تلميحات مختلفة متناثرة في آل الرسائل، الكثير منها . في أعمال الرسل
لى هذه الرواية التاريخية، ويؤآد دقة غير ُمتعمدة، مما يساعد على إلقاء الضوء ع

  .الرواية التي ترآها لوقا لنا
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  :التعليم الكلي للكتاب المقدس

 فقرة من الكتاب المقدس ة نفسر أيَّنآقاعدة أساسية في التفسير ال يجب أ
فعلى . بطريقة تناقض التعليم الكلي لكل الكتاب المقدس) خاصة الفقرات الغامضة(

 فال ؛ بشريةا إلى اهللا أعضاء بشرية وآالًمُبنِسرات عديدة َتسبيل المثال هناك فق
يجب أن نفسرها بطريقة تناقض التصريح الواضح الذي قاله يسوع نفسه في 

 – آما يسمونها –" نثرومورفولوجيةاال"هذه التعبيرات ". اهللا روح ":24: 4يوحنا
و لم يتنازل اهللا  لتفكيرنا البشري المحدود، فل، مسلم بهيٌءش، تصف البشريةالتي 

ربما آان مستحيال ،  بشريةا وآأن له أعضاء بشرية وآالًم،لكي يتحدث عن نفسه
  .أن ندرآه أو ندرك ما يقوله
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  الفصل السادس
  

 اللغة المجازية
Figurative Language   

  
 بحثنا قواعد أو مبادئ أساسية ،في الفصول الخمسة األولى من هذا الكتاب

هذه المبادئ األساسية .  يجب مراعاتها عند محاولة تفسير الكتاب المقدس،معينة
تاب غير أن هناك أجزاء آثيرة من الك. يجب أن ُتطبق على آل الكتاب المقدس

 . ولكن بصورة أو أخرى من اللغة المجازية، لم ُتكتب بلغة عادية مباشرة،المقدس
عتبارات خاصة، عالوة على القواعد التي اولتفسير هذه األجزاء نحتاج مالحظة 

ستعارة، والنبوءة االو تحت هذا العنوان فإننا سنتناول األمثال .ُأرِسَيْت حتى اآلن
عندما .  نخصص بقية هذا الكتاب لهذه األمورواللغة الرمزية والرموز، وسوف

انحراف عن "في علم البالغة فإنها ُتعرَّف بأنها " Figure"  مجازُتستخدم آلمة
 فيها ،بأنها استعارة"، "Trope"وُتعرَّف آلمة . )1("األسلوب العادي للتعبير

  .)2("ُتستخدم آلمة أو تعبير بمفهوم مختلف عن معناه الحرفي
  

 Metamorphic Language لغة االستعارة
التشبيه في علم البالغة هو التعبير الواضح لبعض جوانب التشابه التي يمكن 

االستعارة هي تشبيه آامن . ر وجودها بين شيئين، يختلفان في نواحي أخرىتصوُّ
ديد، بينما في حالتشبيه فإن آال من جانبي المقارنة يذآر بتفي . أو مفهوم ضمنا

، فإننا في "الرب مثل الشمس: " فإذا قلنا،ب واحد دون اآلخراالستعارة يذآر جان
وسوف نعطي . فهذه استعارة" الرب شمس: "وإذا قلنا.هذه الحالة نستخدم التشبيه

  :بعض األمثلة فيما يلي
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إنه ُيعطينا النور والحياة آما . )11: 84مزمور(" ألن الرب اهللا شمس ومجنٌّ "-1
في ) التُّرس(، في نفس الوقت هو مثل المجنِّ تفعل الشمس لألرض والساآنين فيها

  .أنه يحمي شعبه من الضرر
  ).2: 18مزمور" (ُترسي وقرن خالصي وملجإي... الرب صخرتي وحصني "-2
  ).5: 5رؤيا..." (األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ".... -3
  ).29: 1يوحنا...." (هوذا حمل اهللا "-4
  .، وآرمة نفسه آخبز، ونور، وباب، وراٍع في إنجيل يوحنا يتحدث الرب عن-5
  ).60: 9لوقا" (دع الموتى يدفنون موتاهم "-6

وفي التعبير الثاني " الموتى روحيا"األولى في هذا التعبير تعني " الموتى"آلمة 
  .)J.C.Ryle )3آما يقول " الموتى الطبيعيين"
  ).14: 26أعمال(" صعب عليك أن ترفس مناخس "-7

 وآانوا يستخدمون ،تخدمون محاريث بدائية في األيام القديمةآان الُحرَّاث يس
 لها أطراف معدنية حادة، لكي يحثوا بها ثيرانهم ي وهي عبارة عن عص،مناخس

مثل هذه المناخس ال تزال ُتستخدم في الهند بواسطة الُحرَّاث، . أثناء الحرث
 آان يوخزه إن ضمير شاول الذي استيقظ. وسائقي العربات التي تجرها الثيران

نخاس الذي ينخس الثور، وآان شاول يقاوم ويرفس احتجاجات ضميره، ممثل ال
مثل هذا الرفس يجعل الحياة أسوأ بالنسبة . مثلما يرفس بعض الثيران المناخس

  . جعلته إنسانا أآثر تعاسة،للثيران، آذلك فإن مقاومة بولس لضميره
  ).24، 22: 14مرقس " (هذا هو دمي.... هذا هو جسدي "-8

في الوقت الذي قيلت فيه هذه الكلمات لم يكن جسد الرب قد ُآسر، وال دمه قد ُسفك 
إن ما آان .  ومن الخطأ أن نفسرهما حرفيا، لهذا السبب فإن العبارتين استعارة؛بعد

هذا الخبز يشبه جسدي الذي سُيكسر من أجلكم، وهذا الخمر يشبه : "يقوله الرب هو
 ،...."أنا هو الكرمة الحقيقية: "، تماما مثلما قال" آثيريندمي الذي سُيسفك من أجل

  .إنه آان يعني أنه يشبه الكرمة من بعض األوجه
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  اللغة الرمزية 
  -:أمثلة للغة الرمزية في الجدول التالي

  
  الشواهد الكتابية  معناها  التعبيرات الرمزية

زلزال وعاصفة 
  وخسوف

 ؛13 -10: 13شعياءإ  ثورة سياسية
 ؛28، 23: 4رمياإ

: 24 متى؛15: 3يوئيل
29  

المطر والندى وجداول 
  المياه

 ؛26: 34حزقيال  برآة روحية
  5: 14هوشع

: 14، 5: 10شعياءإ  عقاب  قضيب، عصا
: 4آورنثوس1 ؛    29
21  

عهد اهللا مع   الزواج
  شعبه

  20، 19: 2هوشع

 ،عبادة األوثان  الزنا
  وهي

نقض العهد مع 
  اهللا

  

شة الحيوانات المتوح
والطيور الجارحة 

  والقرون

، 18: 1 زآريا؛7لآداني  قوى عظيمة
19  

  
البد . ن، وقد يكونا متعارضينان مختلفابعض التعبيرات الرمزية قد يكون لها معني

  :مثال ذلك.  فقرة معينة بالرجوع إلى القرينةةأن نحدد المعنى المقصود في أي
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الذين تجدَّدوا إلى تجمع " حصاد"في بعض القرائن ترمز آلمة   حصاد
 بينما في قرائن أخرى ترمز آلمة ،)38 – 35: 4، يوحنا37: 9متى(
  ).19، 14: 14رؤيا(ضجوا للدينونة نإلى حصد الذين " حصاد"

) 29: 12الخ، عبرانيين10، 7، 4: 1عاموس(تأآل ما هو شر    نار
 وُتطهر يأو ُتنق) 24، 23: 16، لوقا50: 13متى(الدينونة وجهنم 

أو ) 7: 1بطرس1،       3: 3، مالخي 6: 6عياءشإ(شعب الرب 
  ).16: 3، لوقا3: 2أعمال(تشير النار أحيانا إلى الروح القدس وعمله 

انتشار  أو) 8: 5آورنثوس1، 15: 8مرقس(الشر الذي ينتشر سرا   خميرة
  ).33: 13متى(الخير سرا وفي هدوء 

ن  من معلمي الكتاب المقدس يصّرواولكن يجب أن نالحظ أن آثيًر
أن الخميرة يجب أن ُتفسَّر دائما في آل الكتاب المقدس على أنها عَلى 

  )4(.خميرة الشر

  

   Anthromorphic language األنثرومورفيةاللغة 
  ) التي تنسب إلى اهللا صفات بشرية اللغةأي(

مع أن اهللا روح وهو بذلك بدون جسد، فإن األعضاء والعواطف التي ينسبها 
 اهللا وهو يتحدث عن نفسه، آما لو آان صوِّرهي في الحقيقة ُتالكتاب المقدس هللا، و

  .له أعضاء ومشاعر بشرية
: 59شعياءإ" (ها إن يد الرب لم تقصر عن أن ُتخلِّص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع"
1.(  
  ).8: 32مزمور" (عيني عليك. أنصحك.ُأعلِّمك وُأرشدك الطريق التي تسلكها"
  ).5: 65شعياءإ" (دة آل النهارهؤالء دخان في أنفي، نار متق"
  ).13: 89مزمور" (مرتفعة يمينك. قوية يدك. لك ذراع القدرة"

ه وعينيه وأذنيه وفمه وأنفه، ي اهللا وقدميَِّدصحيح أن الكتاب المقدس يتحدث عن َي
 فهو يفوق إدراآنا ؛اولكن عندما يفعل الكتاب المقدس هذا، فإنه يستخدمها مجاًز

  )5(".نستطيع أن نتحدث عنه بحسب أسلوب الناس إال بتلعثم البشري، وهو الذي ال 
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   Anthropopathic language  األنثروبوباثيةاللغة
   )التي تنسب إلى اهللا مشاعر وعواطف بشريةأي اللغة (

ولكن في .  إنه ال يستطيع أن ُيغيِّر فكره.إن أهداف اهللا أبدية وال يمكن أن تتغير
 وآأنها تنشأ من ،هناك تغيرات ظاهرية في مسلكهتعامالت اهللا مع البشر تكون 

  .ما آان قد عمله من قبليإحباط اهللا ف
  )6: 6تكوين" ( وتأسف في قلبه،فحزن الرب أنه عمل اإلنسان في األرض "-
  ).10: 32خروج..." ( غضبي عليهم وأفنيهمىفاآلن اترآني ليحم "-
  ).14: 32وجخر" (فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه "-
  ).35: 15صموئيل1" (والرب ندم ألنه ملَّك شاول على إسرائيل "...-

التي " ندم"رة  لهذه الفقرة الستخدامها الكلمة المحيAVِّلقد تعمَّدنا استخدام ترجمة 
احرص على أن تقارن الفقرات التي ُذآرت سابقا مع الفقرات التي . نسبت هللا

  . مع تعليم الكتاب المقدس آكلاسيرك متناغمسُنشير إليها فيما بعد لكي يكون تف
: 15صموئيل1" (وأيضا نصيح إسرائيل ال يكذب وال يندم ألنه ليس إنسانا ليندم"

29.(  
  ).19: 23عدد" (ليس اهللا إنسانا فيكذب، وال ابن إنسان فيندم"
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  الفصل السابع
  

  األمثال 
  

إنه لخطأ شائع أن نعتقد أن األمثال هي قصص مبهجة، يمكن أن يفهمها 
الشك أن األمثال هي قصص مبهجة، والشك أيضا أنها قادرة . األطفال بسهولة

على جذب انتباه آل من الكبار والصغار، لكنها ليست على اإلطالق مادة بسيطة 
  .دائما لُيدَرك تعليمها الروحي

  
في المثل يهدف المعلم أن يقود التلميذ من المعلوم إلى المجهول، من الحقائق 

  .المألوفة في الحياة اليومية، إلى المبادئ غير المعروفة عن ملكوت السماوات
  

فتقدم التالميذ : "الحظ السبب الذي من أجله استخدم يسوع طريقة األمثال
ألنه قد ُأعطي لكم أن تعرفوا : هموقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال ل

  ).11 – 10: 13متى" (وأما ألولئك فلم ُيعط. أسرار ملكوت السماوات
  

  ما هي المبادئ التي ترشدنا عند تفسيرنا لألمثال؟
َمثل الزارع : ِمثل(أمثال قليلة فقط . عادة ما ُيقصد بالمثل َتعلُّم درس واحد هام] 1[

  .م أآثر من درس واحدتبدو أنها ُتعلِّ) وَمَثل الوزنات
  آيف نستطيع أن نكتشف ما هو هذا الدرس الواحد؟

  : في بعض األحيان يمكن أن ُيكتشف في مقدمة المثل-أ
، هو ما تعلمه القصة "أنهم ينبغي أن ُيصلُّوا آل حين وال ُيملَّ ":8 -1: 18لوقا

  .التابعة
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ن بأنفسهم أنهم  إن هدف هذه القصة هو أن ُيوبخ هؤالء الواثقي.14 – 9: 18لوقا
ولكن الحظ أن غرض هذا المثل قد تكرر بطريقة مختلفة في العدد األخير . أبرار

  .من الفقرة
 لهذا المثل هدف واحد هام هو، أن ُيعلِّم أن ملكوت اهللا لن .27 – 11: 19لوقا

  .يظهر في الحال
  : في بعض األحيان يظهر هدف المعلم فقط عند نهاية المثل-ب
" ألن آثيرين ُيدعون وقليلين ُينتَخبون : "إن اآلية األخيرة .14 – 1: 22متى

: 1بطرس 2ربما تكون . تعطينا مفتاح حل اللغز للهدف الرئيسي من هذا المثل
  . وثيقة الصلة بالموضوع10
 مرة أخرى نجد أن اآلية األخيرة هي التي تبين الهدف الرئيسي .13 – 1: 25متى

ال تعرفون اليوم وال الساعة التي يأتي فيها ابن فاسهروا إذا ألنكم : "من هذا المثل
  ".اإلنسان

 يعطينا مفتاح – وهو أصعب األمثلة – إن العدد األخير لهذا المثل 9 -1: 16لوقا
  ).9: 16" (اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم: "حل لغز هذا المثل
د لق". استخدموا ثروتكم العالمية لتكسبوا أصدقاء ألنفسكم: "في ترجمة أخرى

انشغل بعض تالميذ الرب مثل متى، في عمل تافه وجمع ثروة طائلة بوسائل غير 
آيف يمكن أن ُيستخدم مال الظلم؟ : عندما أثير السؤال). 1: 15أنظر لوقا(أمينة 

إذا لم تكن واضحة من (توجد طريقتان لحل هذه المسألة، . قال يسوع هذا المثل
والطريقتان ). ي األصحاحات التاليةالمثل نفسه، فبكل تأآيد ستتضح من أمثلة ف

  :هما
وإن آنت . " إذا آان ممكنا، عوِّض لشخص أو لألشخاص الذين سلبت أموالهم-1

  ).8: 19لوقا" ( قد وَشْيُت بأحد أرد أربعة أضعاف
: 18لوقا( إذا آان هذا غير ممكن، فإن هذا المال يجب أن يوزَّع على الفقراء -2

أو بكلمات أخرى، ").  نصف أموالي للمساآينها أنا يا رب أعطي "8: 19 و22
. بهذا االستخدام الحكيم للثروة، التي ُجمعت بطرق مريبة، اصنعوا لكم أصدقاء

عندما نادى وآيل الظلم َمديوني سيده واحدا واحدا وعدَّل حساباتهم، فإنه ال يبدو 
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، وإال لما أنه آان ُيضيف احتياال آخر إلى االحتياالت التي آان قد ارتكبها من قبل
إن األمر األآثر ترجيحا هو أنه آان متورطا في مدخراته، التي . امتدحه سيده

آسبها بطرق غير شرعية واستخدم بعضها بمثل هذه الطريقة، لكي يستفيد قدامى 
  .شرآائه في األعمال استفادة سريعة، ثم يستفيد هو شخصيا على المدى البعيد

  
خصا ما قد آسب قبل تجديده ماال على سبيل المثال، دعونا نفترض أن ش

أو على –وفيرا، من مراهنات آرة القدم أو من أي عمل ُمريب، ثم عند تجديده 
 شعر بعدم ارتياح من الطريقة التي آسب بها هذا –األرجح بعد فترة من تجديده 

 للحكومة أو – وربما مع أرباحه –المال، ربما يمكنه أن ُيعيد بعض أو آل المال 
وإذا آان هذا غير ممكن، أو غير عمليٍّ أو .  الشخص الذي ُسِلب مالهالمؤسسة أو

. آان خطيرا، حينئذ يمكن أن ُيستخدم هذا المال في األبحاث الطبية أو التربوية
وتتباين اآلراء فيما إذا آان هذا المال يمكن قبوله بواسطة هيئات مسيحية لعمل 

  .الرب
  

ه المعضلة، يمكن أن نجده في هناك توضيح مفيد عن آيفية التصرف في هذ
في النصف األخير من القرن التاسع . التاريخ الحديث نسبيا، للتبشير في انجلترا

 ينتمي إلى عائلة مشهورة F.N.Charringtonعشر، آان هناك رجل اسمه 
بعد أن تغيرت حياته، استمر لفترة من الوقت يستمتع بالثروة . بصناعة الخمور

ولكن ذات . باح صناعة الخمور التي انهالت على عائلتهالتي تدفقت عليه، من أر
ليلة الحظ بعض المناظر المؤلمة، خارج حانة في الطرف الشرقي من لندن، 
وآان ساخطا على الضرب والمعاملة السيئة التي آالها األزواج السكارى، 
. لزوجاتهم المساآين الالتي آن يستعطفن أزواجهن ليعطيهن ماًال لشراء الطعام

. ع نظره لكي يرى من الذي يمتلك تلك الحانة، ولدهشته رأى اسم عائلته هورف
في الحال باع آل األسهم التي يمتلكها في أعمال عائلته، واستخدم هذا المال لكي 
  .يموِّل عمال قويًّا لإلصالح الديني واالجتماعي بين الفقراء في ذلك الحي من لندن
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عَلنا في بداية المثل، ثم يكرره في  في بعض األحيان يكون هدف المعلم ُم-ج
  .نهايته، لكن بكلمات مختلفة عادة

ال أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى : "قال له يسوع ".... .22، 21: 18متى
  ".سبعين مرة سبع مرات

فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تترآوا من قلوبكم آل واحد  ".35: 18متى
  ".ألخيه زالته

  ...".وضرب لهم مثال قائال... انظروا وتحفَّظوا من الطمع ".16، 15: 12لوقا
  ".هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا هللا". 21: 12لوقا
 في بعض األحيان نحتاج الرجوع إلى سياق الكالم، وللظروف التي قيل فيها -د

  .المّثل، لكي نكتشف الغرض األساسي من هذا المثل
إن لم تتوبوا  "5، 3قت هذه األعداد وهي  في األعداد التي سب.9 – 6: 13لوقا

  .فجميعكم آذلك تهلكون، وبعد ذلك قال الرب مثل التينة التي ال ُتعطي ثمرا
  األمة اليهودية= شجرة التين 

  )مستعد أن يضرب بقوة(عدل اهللا = السيد 
  ).20: 3بطرس1" (أناة اهللا التي آانت تنتظر. "أناة اهللا= الكرَّام 

ن هذا المثل، على بعض الكنائس وبعض األفراد؛ فأية شجرة يمكننا أن ُنطبق اآل
تفشل في أن تنتج ثمرا بالرغم من العناية المستمرة والحفر حولها وتسميدها 

  ).1: 29قارن أمثال (بالزبل، سوف ُتقطع ذات يوم فجأة وال شفاء 
ام عندما نفسر هذا المثل، ال يجب أن نعتبر السيد يرمز إلى اهللا، والكرَّ: مالحظة

يرمز إلى المسيح؛ فهذا سوف يوصلنا إلى آل أنواع الخلط الالهوتي، وإلى 
  .إعطاء تمثيل خاطئ، وغير آتابي، للعالقة بين أقانيم الثالوث في ُمهمة الخالص

وآان جميع العشارين : "إقرأ أول آيتين من األصحاح. 32 – 12: 15لوقا
؛ فلكي يواجه هذا ..."كتبةفتذمر الفريسيون وال. والخطاة يدنون منه ليسمعوه
، أو باالحرى المثل الثالثي الذي تبع )3: 15أنظر(التذمر، قال يسوع هذا المثل 

  .هذا
  خاطئ/ عشَّار = االبن األصغر 



 67

  آاتب/ فريسي = االبن األآبر 
  
عند تفسير . رأينا من قبل أن أي مثل، ُيقال عادة لكي ُيعلِّم درسا واحدا بعيِنه] 2[

 نجعل مهمتنا أن نكتشف هذا الدرس األساسي، ونتأآد أننا نجعل األمثال يجب أن
هناك سببان لعدم . المثل ُيعلِّم ذلك الدرس للذين ُنعلِّمهم، وربما ذلك الدرس فقط

إن أول . محاولة إضافة معاٍن لكل التفاصيل، التي تشكل القصة التي يذآرها المثل
عانَي لتفاصيل القصة، لم وأهم نتيجة لذلك هو أننا من المحتمل أن نخترع م

 –والشيء الثاني هو أن االستغراق في التفاصيل . يقصدها الرب يسوع مطلقا
 سيؤدي إلى حجب الغرض –حتى ولو نجح تفسيرنا في تجنب األمور الخيالية 

أو بكلمات أخرى، أننا سوف نكون غير قادرين أن نرى . األساسي من المثل
  .مغزى المثل

  
هر مثل من أمثال الرب، والذي يحبه الناس، فإن فمثال، عند تفسير أش

محاولة اآتشاف معنى الخاتم، والحذاء، والعجل المسمَّن محاولة ال لزوم لها بل قد 
إن ربنا آان بارعا في فن سرد القصص القصيرة، وبالرغم من . تكون خطيرة

 االختصار المذهل لمعظم قصصه، فإنه آان قادرا أن يمألها بكثير من اللمسات
  .الصغيرة الجذَّابة، التي تساعد في جعل الصورة أآثر حيوية أمام عيون أذهاننا

  
الُحلَّة "بعد أن قلت ذلك، يجب أن أعترف بأنني أبتهج عندما أفكر في 

، على أنها صورة لبر المسيح الذي ُحسب لنا، وهي نفسها لباس الُعرس "األولى
  .10: 61، ورداء البر في إشعياء14 – 1: 22في متى

  
إن الغرض الرئيسي من هذه القصة . دعونا نتأمل في مثل السامري الصالح

 هو ضرورة إظهار روح مساعدة الجار لكل من – وربما يكون الغرض الوحيد –
هم في مشكلة أو ورطة، مهما آانت هذه الفوارق واالختالفات، التي ربما تنشأ 

بوا من هذا التحدي المؤلم ولكن البعض لكي يهر. من الجنس، أو اللون، أو العقيدة
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 يحوِّلون –" إذهب أنت أيضا واصنع هكذا".... في الجملة التي قالها يسوع –
  .المثل إلى مثل توضيحي لإلنجيل

وإذا بدأت تسير في هذا المنحدر الزلق؛ فإنك حاال سوف تفسر الفندق على أنه 
 وعد بها الكنيسة، وأن الدينارين هما الفريضتان المقدستان، والعودة التي

  !السامري، على أنها المجيء الثاني للمسيح
 يتعامل بطريقة مباشرة وصريحة ومميزة، مع هذا األسلوب J.C.Ryleإن 

  . المريب في تفسير األمثال
  
يجب أن نتجنب محاولة تأسيس أية عقيدة على أساس مثل من األمثال  ] 3[

  .فحسب
على الصالة التي رفعها الرجل  إستناًدا –مثال ذلك، ال يجب أن نحاول أن نبرهن 

 على أن الصلوات الموجهة للقديسين في المجد –الغني في الهاوية، ألبيه إبراهيم 
مثل هذا االستنتاج سوف يكون غير منسجم مع . هي من تعليم الكتاب المقدس

  .التعليم الواضح في باقي الكتاب المقدس
ن االبن الضال قد ُغفر له وُقبل أ: يستنتج آثير من الليبراليين من الحقيقة القائلة

 بدون أي ذآر لموت المسيح تكفيرا –من أبيه، في اللحظة التي رجع فيها إلى بيته 
 أنه في الوعظ باإلنجيل، ليس من الضروري التحدث عن –عن خطايا البشر 

ولكن مثل هذا . المسيح، آحامل لخطايا البشر، وأن دمه الثمين آان ثمن فدائنا
ط، الذي يتجاهل غضب اهللا على الخطية، وضرورة استيفاء العدالة اإلنجيل البسي

من األساسيات، أن . اإللهية، يسير عكس التعليم الواضح والصريح في الرسائل
أي مثل ال يستطيع أن يحشو داخله آل تلك المقومات التي ُتشكِّل الطريق الكامل 

 إن أي مثل ُيلقي .فلم يكن المقصود من األمثال أن تؤدي هذا الدور. للخالص
فعندما . ضوءا قويا، وبطريقة فعالة، على واحد أو اثنين من تلك المقّومات فقط

نأخذ واحدا أو اثنين من تلك المقّومات ونحولها إلى الخطة الكاملة للخالص، فإن 
  .هذه تكون طريقة غير أمينة للغاية للتعامل مع آلمة اهللا المقدسة
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  .مثل، وتجعلها أساًسا لتعليم هامال تأخذ بعض التفاصيل من ] 4[
ألن خمس عذارى آن حكيمات وخمس جاهالت، : فمثال، هل يمكن أن نستنتج أنه

فإن نصف المسيحيين فقط من الذين يعلنون إيمانهم، هم الذين سيذهبون إلى عشاء 
أو، ألنه في مثل الزارع . ُعرس الخروف، بينما النصف اآلخر سوف ُيرفضون

مختلفة من التربة، ونوع واحد فقط هو الذي أنتج المحصول، هناك أربعة أنواع 
وأيضا ال . نستنتج أن ثالثة أرباع من آل ما ُيبذر من اإلنجيل ستكون بال ثمر

توجد داللة خاصة لحقيقة أن الذي ُفقد هو واحد من العشر دراهم وواحد من 
  .المائة خروف

  
  المجاز

ومع أن .  هو استعارة مطوَّلةإذا آان المثل هو تشبيه مطوَّل، فإن المجاز
إن . 15، 10إنجيل يوحنا ليس به أمثال، فإنه استخدم المجاز في األصحاحين 

عرض تفاصيل هذه الكلمات المجازية في عامود واحد والتفسير الذي ُيعَطى لكل 
  .منها، في عامود آخر يمكن أن يوضح المقصود

  
  التفسير  التفاصيل المجازية

  الراعي
  الخراف

  بالبوا
  حظيرة الخراف

  الباب
    ُسرَّاق
  الغرباء
  الذئب 
  األجير

  "أنا هو الراعي الصالح: "قال يسوع
  
  
  
  9 ، 7: 10يوحنا" أنا هو الباب"
  8: 10يوحنا" جميع الذين أتوا قبلي"
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الحظ أن القليل من تفاصيل هذه الكلمات المجازية، قد حددها الرب يسوع 
تمثل الناس الذين يؤمنون بالرب، ولكن من الواضح أن الخراف . بطريقة إيجابية

بالنسبة للتفاصيل األخرى ربما ال نتأآد من داللتها، وفي الواقع قد ال يكون 
  .ضروريا لنا أن نبحث عن تفسير لكل نقطة

  
  -: يمكن أن نعرض التفاصيل آما يلي15في يوحنا

  
  الكرمة
    الكرَّام

  األغصان

" أنا الكرمة الحقيقية: "قال يسوع
  1 :15يوحنا

  1: 15يوحنا.." أبي الكرَّام: "قال يسوع
  5: 15يوحنا" أنتم األغصان"

  
 فيما يختص بقطع –يجب أن نأخذ الحذر في تفسير هذه الفقرة الصعبة 

 بأسلوب متمشي مع بقية –األغصان التي ال تأتي بثمر وإلقائها في النار فتحترق 
 ويضلون في اليوم للذين يؤمنون بأنهم قد يخلصون ذات يوم. الكتاب المقدس

المثابرة النهائية "التالي ليست هناك مشكلة، لكن بالنسبة لنا نحن المتأآدين أن 
هي تعليم آتابي، نجرَّب بأن نحرِّف هذه الفقرة لتتطابق مع معتقدنا " للقديسين
 إلنجيل Hendriksenيمكن الرجوع إلى تفسير . علينا أن نتجنب هذا. الشخصي

  .لفقرة الصعبة باعتراف الجميع لتفسير هذه ا)2(يوحنا
: 9هناك بعض الكلمات المجازية موجودة في العهد القديم، على سبيل المثال قضاة

  .7 – 3: 12؛ جامعة18 – 15: 5؛ أمثال16 – 8: 80؛ مزمور15 – 8
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  الفصل الثامن
  
  الرموز

  
بعض األشخاص المذآورين في العهد القديم وبعض األعياد الدينية وبعض ممارسات 

بمعنى آخر إنها تقدم لنا . العبادة الروحية، آذلك بعض األحداث التاريخية، عبارة عن رموز
" ةأشباه الحقيقي"لقد ُقصد بها أن تكون . ظالال للحقيقة التي ُأظهرت في العهد الجديد

  ).24: 9عبرانيين(
  

فالقاعدة الهامة للتفسير هي أن نتحقق من الغرض من المجاز، إما بالرجوع إلى 
القرينة، أو إلى الفقرات المماثلة، وأن نفهم الحقيقة الرئيسية التي ُقصد أن ُيوضحها، 

  .مفسرين آل األشياء الثانوية في انسجام مع الحقيقة الرئيسية
  

 األحداث التاريخية مجازا بال مبرر، متجاهلين التمييز بين لقد حوَّل بعض المفسرين
التصوير الصحيح الذي يبرز من هذه القصص، وبين المعالجة الغامضة لكل القصص على 

وبالتالي فإن رحلة ألعازر الدمشقي إلى فدان آرام ليبحث عن زوجة ... أن لها مغزى
في تاريخ اآلباء، بما فيها من دروس   ال تحتوي فقط على حقيقة هامة – في رأيهم -إلسحاق 

أخالقية، مبنيَّة على استعداد الفتاة ألن تترك أرض األوثان لتأخذ نصيبها مع الشعب 
المختار، لكنها مجاز لآلب السماوي الذي فوض الروح القدس لكي ينطلق في العالم لكي 

  .يستميل عروسا البنه
ما يبررها عندما توضع في المكان في الحقيقة فإن مثل هذه التطبيقات أحيانا تجد "

ال يمكن أن نستوعب بوضوح أن تفسير أية آلمة مجازية شيء، "على أي حال ". المناسب
  )1(".والتفسير المجازي شيء آخر
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 في أحد Angusوآتوضيح للخيال المطلق الذي يؤدي إليه التفسير المجازي، فإن 
اول ابن سنة في ُملكه وملك آان ش: "1: 13صموئيل1هوامش آتابه يكتب ما يلي عن 

يعني، : "Douai Versionوبالتالي ُتعلِّق الترجمة المعروفة باسم ". سنتين على إسرائيل
  )2(". أنه آان صالحا وفاضال، مثل طفل بريء، ولمدة سنتين استمر في تلك البراءة

  
هناك وجهتا نظر متعارضتان بخصوص علم تفسير الرموز، األولى هي أن ما نعتبره 

بمعنى أنه يجب أن تكون . مزا البد أن ُيشار إليه آما هو في حد ذاته، في العهد الجديدر
هناك مصادقة إلهية واضحة، قبل أن نعتبر أي شخص أو شيء أو حدث، على أنه له داللة 

أما وجهة النظر الثانية التي تذهب إلى التطرف اآلخر هي، أن نعتبر آل شيء في . رمزية
نه له معنى رمزي، للدرجة التي تجعل الموضوع يسيطر على عقول العهد القديم على أ

الناس، على نحو غير سوي، إلى حد يدفعهم إلى االسترسال في الخيال الآتشاف الداللة 
. من أوتاد الخيمة، وآل أداة من أدوات خيمة اإلجتماع" وتد"، وآل "ُخطَّاف"الرمزية لكل 

كون به قصور بدرجة مبالغ فيها، وأنه عندما يكون ويعتقد الكاتب أن االفتراض األول ربما ي
 بدرجة واضحة جدا لدرجة أنها ال –هناك تماثل بين حقيقة العهد القديم وحقيقة العهد الجديد 

 فإن حقيقة العهد القديم يمكن اعتبارها رمزا، حتى إن لم يكن –يمكن أن تكون مصادفة 
  .هناك تأآيد مباشر أنها هكذا

  
توقع وجود تشابه رمزي فقط في بعض المواضيع، فإذا أجهدنا أنفسنا إننا نستطيع أن ن

عالوة على ذلك، فإن إساءة استخدام علم . لكي نجدها في آل شيء، سوف نقع في خطأ
تفسير الرموز، سوف يحرمنا من الكثير ِمَن الدروس المبارآة، التي تنشأ من التفسير 

  .التاريخي الواضح للنص المقدس
  

  :األشخاص آرموز
يمثل رأس شعب اهللا المفدي، أي ) آدم األخير: (المسيح.  يمثل رأس الجنس البشري: آدم-أ

آدم : "...  تصديقا واضحا العتبارنا آدم آرمز للمسيح14: 5وتعطينا رومية. البشرية الجديدة
  ).45، 22: 15آورنثوس1  أيضا". (الذي هو مثال اآلتي
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وسف رمزا للمسيح، ولكن التطابقات بين ال توجد مصادقة مباشرة لتسمية ي:  يوسف-ب
تاريخه وتاريخ يسوع المسيح، آثيرة ودقيقة، لدرجة أن آثيرين يستنتجون أن يوسف 
واختباراته آانت مقصودة من الروح القدس، لكي تكون صورة توضيحية للحقيقة الموجودة 

  .في العهد الجديد
آان مكروها " المخلِّص"ر، وآان يوسف مكروها من إخوته ولكنه أخيرا أصبح حاآما لمص

: 1يوحنا(جاء يسوع لخاصته، وخاصته لم تقبله ). 13 – 9: 7أعمال(من شعبه ومن العالم 
  .، ولكنه أصبح حاآما على العالم، ومخلصا لكل من اليهود واألمم)11
ُيقيم لك الرب إلهك : " النبي العظيم لشعبه، الذي قال لهم إنه في الوقت المناسب: موسى-ج
: 3أنظر أيضا أعمال). 19- 15: 18تثنية" ( من وسطك، من إخوتك مثلي، له تسمعوننبيا
22 ،23 ،7 :35،37.  
 – 1: 5عبرانيين( آأول رئيس آهنة، آان رمزا للمسيح في عمله آرئيس آهنة : هارون-د
  ).21: 10؛ 5
 استطاع هارون أن يكون رمز المظاهر األرضية لعمل المسيح آرئيس : ملكي صادق-هـ
حي في آل حين : "ويوضح ملكي صادق العمل السماوي ليسوع، الوحيد الذي هو. نةآه

أما ملكي صادق فكان ملكا . آان هارون آاهنا فقط ولم يمكن أن يكون ملكا". ليشفع فينا
 – 6: 5عبرانيين(وآاهنا، وهكذا أمكن أن يرمز إلى المسيح في ممارسة هذا الدور المزدوج 

  ).25 – 1: 7؛ 20: 6؛ 10
 لقد ُأقيم يشوع لكي ينجز ما لم يستطع موسى أن ينجزه، أعني، أن يوصل الشعب : يشوع-و

قد أآمله إبن " ما لم يستطع الناموس أن يفعله"وبالمثل . إلى أرض الموعد) إسرائيل(المفدي 
  .اهللا، الذي ال ُيخرجنا من العبودية فقط ولكنه يوصلنا أيضا إلى المجد

إنه . المثالي الذي هزم آل أعدائه، وخصص الغنائم لبناء هيكل لسكنى اهللا الملك : داود-ز
" يجب أن يملك حتى يضع جميع األعداء تحت قدميه"رمز غير عادي لملكنا يسوع، الذي 

، والذي نتيجة النتصاره في الجلجثة، وفي قيامته، يستطيع أن ُيزوِّد )25: 15آورنثوس1(
  ).22 – 20: 2أفسس" (هيكل مقدس للرب"ال آنيسته بكل المواهب الالزمة إلآم

يرمز سليمان إلى ربنا .  آان سليمان ابنا لداود، وآان المسيا ابنا أعظم لداود: سليمان-ح
، لقد بنى بيتا رائعا هللا من الحجارة وخشب األرز، بينما يبني يسوع "آرئيس السالم"يسوع 
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 – 20: 2؛ أفسس18: 16ىمت" (وهيكال مقدسا للرب"، "حجارة حية"آنيسة مجيدة من 
22.(  

 يجب أن نضع في أذهاننا باستمرار، أن األشخاص في العهد القديم الذين يمكن أن :تحذير
ُيعتبروا رموزا للمسيح، يكونون رموزا فقط في بعض نواحي حياتهم وشخصياتهم، وليس 

  .فيها آلها
لم يكن رمزا . بشريآان آدم رمزا للمسيح فيما يتعلق بالحقيقة أنه ُنصِّب رأس الجنس ال

آان المخلص لشعبه من . وآان موسى نبيا غير عادي. للمسيح عندما استسلم للتجربة
في هذه المجاالت آان رمزا ). 6 – 1: 3عبرانيين(العبودية، وآان أمينا في آل بيت اهللا 

رائعا للمسيح، لكن من الواضح أيضا أنه لم يكن مثل ربنا، عندما فرط بشفتيه بطريقة غير 
لذلك يجب أن ال نتوقع أن نجد تشابها تاما، سوى في بعض الجوانب، ولو أجهدنا . كيمةح

  .أنفسنا في إيجاد التشابه في آل الجوانب، فإننا سوف نقع في الخطأ
  

  :األعياد الدينية في الديانة اليهودية آانت رموزا
مبارك للخالص، وأيضا  هذا العيد يضع أمامنا ُلب الراحة، التي تنشأ من التوآيد ال: السبت-أ

  .الراحة األبدية في السماء
  ).7: 5آورنثوس1..." (ألن فصحنا أيضا المسيح ": الفصح-ب
ظل الخيرات "، فإنها آانت "نفس صورة األشياء" مع أنها ليست : ذبائح العهد القديم-ج

  ).1: 10عبرانيين" (العتيدة
  

  :مناصب الممسوحين بالزيت في العهد القديم آانت رموزا
أنبياء أو آهنة أو : آان هناك ثالثة أنواع من الناس الذين ُمسحوا بالزيت المقدس ليكونوا

  :لقد جمع الرب يسوع آل هذه المناصب الثالثة في شخصه المجيد وفي عمله، فكان. ملوآا
  . نبيا، ومعلما-أ
  . آاهنا وفاديا وشفيعا-ب
  . ملكا وربًّا-ج
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ال يكفي أن نعلِّم من سُيقبلون .  المسيح في آل وظائفهعند الوعظ باإلنجيل من المهم أن ُنعلن
يجب أن يتعلَّموا أن . لإليمان المهتدين أن يقبلوا المسيح آمخلِّص أو آمخلِّص وصديق

  .، أن يقبلوه آمخلص، وُمعلم، ورب"بالمسيح"يعتنقوا اإليمان 
  

  :آثير من األحداث التاريخية المرتبطة بإسرائيل آانت رموزا
خ اليهودي والعبادة اليهودية، آانت تشكل رمزا آبيرا؛ فمعاناتهم في مصر، إن التاري"

وخالصهم بقيادة موسى، والتيهان في البرية، ودخولهم أرض آنعان، آل هذه آانت حقائق 
آانت الحقائق الخاصة بتاريخهم . هامة، تنبئ بوقوع أحداث هامة في تاريخ آل المسيحيين

 5: 2بطرس1؛ 4؛ عبرانيين11 – 1: 10آورنثوس1؛ 28 :2رومية(رموزا لتاريخ الكنيسة 
  )3()."5: 15؛ رؤيا10 –

  
من الوقت الذي خرجوا فيه من مصر، إلى أن وصلوا إلى أرض الموعد، فإن آثيرا 

 مثل توفير المن اليومي والماء من الصخرة التي ضربها –من األمور التي حدثت لهم 
ا الشعب المفدي، وهو في طريق سياحته إلى  آانت مثاال لالختبارات التي يمر به–موسى 

  ).11 – 1: 10آورنثوس1(المدينة السماوية            
  

إن الحية النحاسية التي ُرفعت على عمود، لكي ينظر إليها اإلسرائيليون المشرفون على 
للمخلص الذي ُرفع على الصليب، – صادق عليه ربنا نفسه –الموت فيحيون آانت رمزا 

، 14: 3؛ يوحنا22: 45إشعياء( آل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية لكي ال يهلك
15.(  

  
  
  

  :آثير من األدوات التي تتصل بالعبادة اليهودية آانت رموزا
وهذا ينطبق بصفة خاصة على خيمة االجتماع واألثاث الموجود بها، التي يمثِّل الكثير 

ولكن العاقبة غير . وعالقته بكنيستهمنها ظالال عديدة، لشخص وعمل ربنا يسوع المسيح 
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. في الخيمة" وتد"أو " مشبك"مضمونة لو أننا عقدنا العزم على إيجاد معنى رمزي في آل 
وحتى لو آان هناك ما يبرر مثل هذه الطريقة للتفسير، يجب أن ُتشَجب، إن آانت ستخفي 

 ُيظهر بهذا أن فالروح القدس آان. أهم الدروس التي صادق عليها العهد الجديد بوضوح
. الطريق لقدس األقداس لم ُيكَشف عنه بعد، طالما أن خيمة االجتماع األولى مازالت قائمة

، وعندما )11 – 8: 9عبرانيين" (عندما أتى المسيح"؛ ولكن "ال تقترب"فالرسالة آانت 
تمزق حجاب جسده، وفي نفس الوقت انشق الحجاب الموجود في الهيكل من أعلى إلى 

" لنتقدم بقلب صادق: "، إلى ترحيب"ال نقترب"ن الرسالة تغيرت، من التحذير بأن أسفل، فإ
  ).22 -19: 10عبرانيين(
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  الفصل التاسع
  
 النبوة
  

  
  النبوةطبيعة 

على أي حال فإن . التنبؤ وال شيء آخرتعني االنطباع الشائع هو أن النبوة 
 برسالة اهللا، ا آانوا الرجال الذين نطقو،األنبياء الذين تحدث عنهم الكتاب المقدس

من تنبؤات بال شك، فإن جزءا آبيرا جدا تميَّزت بأنها وبينما الكثير من النبوات 
 ، األنبياء بينهمعاش ن الذيناس آانت تكمن في التحدث برسالة اهللا لل،المهمة النبوية

 أآثر ، عن أمور وشيكة الحدوثيتنبأونلقد آانوا . ا أنفسهم فيهاوولألوضاع التي وجد
  . أمور ستحدث في المستقبليتنبأون عن آونهممن 

  
 أن ُيصغي ،ت مهمة النبيآان:  Forth – telling أمور وشيكة الحدوثنبؤ ب الت-1

: موسىل آان نبيا قيل عن هارون أنه . بالرسالة وبعد ذلك يعظ الناس،لما قاله اهللا له
" كنظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيَّا ،فقال الرب لموسى"
 ولكنه تكلم باألمور التي وصلته من ، هارون برسالته هونطقلم ي. )1: 7خروج(
 يتحدثون به ثم ،الرب اإللهبه غهم ن آانوا يسمعون ما ُيبلِّيألنبياء الحقيقياإن . هيأخ

  .يكتبونه وأللناس 
 بنو"ون  الشباب ُيدَعآانت مجموعات من حيث ،أسس صموئيل النبي مدرسة لألنبياء

آانوا و .الدينية وغير ذلكمن المفترض أن يتعلموا الناموس والموسيقى " األنبياء
 وآان صموئيل يأتي ليزورهم وُيشرف على تعليمهم ،عاتوجمميعيشون معا في 

  ).2، 1 :6؛ 38 و1: 4ملوك2 ؛20: 19صموئيل1(
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 فإنهم آانوا دائما يعملون في انسجام تام ،وعندما آان الملوك األتقياء يحكمون
على العكس من ذلك، عندما .  مشيئة اهللامعرفة ويستشيرونهم بقصد ،مع األنبياء

حتى  وأ ُيساء معاملتهم وأحيانا ،لون ُيهَمآانوافإن األنبياء ير، رجل شر العرش يتولى
أعداد ب دائما م آانوا األنبياء المزيفون والمأجورون ُيشجَّعون، ويبدو أنهبينما ،لونُيقَت

 ُيعَرفونولقد أصبح األنبياء ). 21: 23 ؛14: 14رمياإ ؛8، 6: 22ملوك1(آثيرة 
 ُتشكل جزءا آبيرا من العهد ،اه أو على األقل بعض،تهما، وآانت آتابالُكتَّابباألنبياء 
ل رسالته مباشرة لخدامه، وفي بعض األحيان في بعض األحيان آان اهللا يوصِّ. القديم
" وجها لوجه"وآان موسى فريدا في أن اهللا آان يتكلم معه .  واألحالمىبالرؤ

  من هذه الطرقبأيٍّهللا  بعد أن يتلقوا رسالة ا– آان األنبياء الحقيقيون). 10: 34تثنية(
 ...."هكذا قال الرب: " أن ُيعلنوا قائلينفاستطاعوا ؛ اإللهيتفويضواعين بال –
 حون بالزيت أيضا في بعض األحيان آان األنبياء ُيمَس، الملوك والكهنةعالوة علىو
 المهمة ه للداللة على أنهم ُأفرزوا لهذ – )16: 19ملوك1 (دائمالم يكن  ن إ–

  .الخاصة
  

 النبوي في مهمة إن الجانب: Foretelling أمور ستحدث في المستقبلب نبؤ الت-2
 شعب سبي ونفي مثل ، عن أمور ستحدث في المستقبلنبؤستلزم منه التي آان ،النبي
مولد المسيا، وتشتتهم في آل أنحاء العالم آذلك خالصهم وعودتهم، ومثل اهللا، 
  .ةدي األبتهلكممجيئه الثاني ومو، ه، وموتتهوحيا

  
  تحقيق النبوة

على العكس من ذلك، . ليس من الضروري أن نفترض أن آل نبوة لها تحقيق واحد
فقد تشير إلى . مزدوجال النبوات قابلة للتفسير من ا أن آثيًر،فإنه يبدو واضحا تماما

  :بعض األمثلة هنا سوقون. ، تحقيق جزئي وتحقيق آليوآخر بعيد ا لهحدث قريب
  ).5: 15تكوين(" ا يكون نسلكوقال له هكذ"....-1

ألمة اليهودية الملحوظ لنمو ال يمكن أن نجده في ،إن التحقيق الفوري والجزئي
  ).11، 10: 1 تثنية؛13: 32خروج(
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 الكنيسة المسيحية في آل أنحاء امتداد يمكن أن نجده في ،يلأما التحقيق البعيد والك
. )8،9 :3؛ 16: 6غالطية(قيون الحقي" إسرائيل اهللا"وهؤالء المسيحيون هم . العالم
  ).17، 16: 4رومية" (إبراهيم الذي هو أب لجميعنا"... 

  ).49:10تكوين...." (ال يزول قضيب من يهوذا "-2
 ، سليمانبالرغم من و، داوداستمرار آرسيإن التحقيق الفوري والجزئي يوجد في 

  .بلم إلى باسبيهحتى وقت ) 36: 11ملوك1(وبالرغم من انقسام المملكة 
:  الذي قال عنه المالك، في االبن األعظم لداودفنجده ،أما التحقيق البعيد والكلي

  ).33: 1لوقا(" ويملك على بيت يعقوب إلى األبد وال يكون لُملكه نهاية"
ا وهو يكون أنا أآون له أًب. ت آرسي مملكته إلى األبدسمي وأنا أثبِّا التهو يبني بي"-3
  ).15 -13: 7 صموئيل2(" ا ابًنلَي

لرب ل من الواضح أنه ، البعيد والكليمعنى ولكن ال، سليمانهوالفوري بالطبع المعنى 
 إقتباس الرسالة إلى العبرانيين معنى، الا وُيصادق على هذ.)33: 1نظر لوقاا(يسوع 
  .)5: 1عبرانيين(" ا ابًنبا وهو يكون لَيأ أآون له اوأيضا أن: " الفقرةهلهذ

  . الرب مطلقايعني ال 14: 7صموئيل2ن الحظ أن الجزء األخير م
 الذي حدث ،شير إلى خراب أورشليمتصحاح بعض النبوات في هذا األ. 24 متى-4

 أحداث ستتحقق في أخرى بينما نبوات.  ميالدية70في عام من النبوة،  سنة 40بعد 
 إشارة فورية لخراب :البعض منها له إشارة مزدوجة.  ثانية الرببمجيءلها عالقة 

حيثما تكن الجثة فهناك . "بانقضاء الدهرأورشليم وإشارة بعيدة لألحداث المرتبطة 
  .آما يمكن أن يكون تحقيقها ثالثيا ،)28: 24متى" (تجتمع النسور

 رفض المسيا لت التي تالخرابفي سنوات  – المجتمع الديني اليهودي خ عندما تفسَّ-أ
 الجثة، وحاصروا تلكالجيوش الرومانية هبطت على ف حالة تشبه الجثة،  إلى–

  . آان رمزا للقوة العسكرية الرومانيةرالنسف.  وفي النهاية مزقوها إلى أجزاء،المدينة
عددا من المجتمعات المسيحية الفاسدة ) القرن العشرين( لقد رأينا في هذا القرن -ب

ح مفتوحا للحرآات  لدرجة أن الطريق أصب، في حالة احتضارتت وصاررتدَّوقد ا
   . على الجثث وتمزقها، مثل الجوارح،تهبط لهللاوالمضادة اإللحادية 
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 وتصبح فاسدة ، في النهاية عندما تنزلق األنظمة السياسية العالمية والثقافات-ج
ثم نسور هرمجدون سياسية الفوضى ال فإن ؛أن تؤدي وظيفتهامعها  تستطيع اللدرجة 

  .المرعبينتظر أن تؤدي دورها 
  

  :اللغة المجازية للنبوة
  ).63( صفحة     "زيةرماللغة ال" بعنوان 6 من الفصل2 إلى الفقرة يمكن الرجوع(

  
التعبيرات 

  زيةرمال
  الكتابيةالشواهد   معناها

      
الشمس، والقمر، 

    .والنجوم
أرز لبنان، سفن 

  .ترشيش
    

  .الزالزل
    

إظالم الشمس 
    .والقمر

 ،الندى، وابل المطر
  ال  .نهارماء، األ

موآب، عمون، 
  . بابل،أدوم
    

  .قرن داود

عالمية عظمى   ى   .قو
  .تجار أغنياء

    
  .ثورات سياسية

    
  ة  .نهاي العالم

برآات ترتبط 
نسكاب الروح اب

  ال  .قدس
أعداء يحيطون 

) الكنيسة(شعب اهللا ب
  و  .هيهددون

الخالص الذي يأتي 
من خالل الوعظ 

 الرب .باإلنجيل

ل   ي  .31، 10: 2يوئ
: 31 حز؛13: 2شإ

  3  .16: 2شإ ؛
: 6 رؤ؛5: 14زك
، 19: 11 ؛12
  4  .20: 2شإ

: 6 رؤ؛29: 24مت
12 .   
: 14 هو؛3 :44شإ

  5 .38: 7 ؛10: 4 يو؛
 – 13صحاحات أش إ

: 2 إلى1: 1عا، 23
.  3  
: 1، لو17: 132مز
69- 75.  



        ي  .سوع المسيح
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ال .مسيا، الرب يسوع

  
: 34 حز؛9: 30رإ  

: 3 هو؛24: 37 ؛24
  34: 13عأ ؛

    . الملك داود
الكنيسة أو ملكوت       5

 –1:60؛9 –1:52شإ  .اهللا
، 26:4غل؛ 14
  .22 :12ب

  .أورشليم ، صهيون
        

األيام المزدهرة   ع
  لداود 

البعض ( المسيح ُملك
يفترضون الملك 

وفترة تنعُّم   األلفي
  ).أرضي

 ؛4:4 مي؛25: 4مل1
  .أو سليمان  .10: 3زك

  
  

  : اللغة النبويةخصوصية
  -:مثال ذلك. فعالآأنها حدثت  – في المستقبل  ستحدث–يانا تذآر أمور أح -1
  .6: 9شعياءإ" ألنه ُيولد لنا ولد"
  .3: 53شعياءإ" ُمحتقر ومخذول من الناس"
  .آثيرةُأَخُر  وآيات 4: 53شعياءإ" لكن أحزاننا حملها"

، أي سنة 800ت بعد تم ،شعياءإ فإن األحداث التي تنبأ عنها الحالة الخاصةفي هذه 
آانت في في الترجمة اإلنجليزية  ومع ذلك فإن آل األفعال المستخدمة ،في المستقبل

  .الزمن الماضي
 إنما هي ، في المستقبلستحدثألمور التي ل ،إن استخدام األفعال في الزمن الماضي

 في الفقرة الشهيرة في عشجم مثال هام لديناو.  هذه التنبؤاتإتمامطريقة لتأآيد حتمية 
رهم والذين دعاهم فهؤالء برَّ. الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم أيضا "30: 8ميةرو

  . والذين برَّرهم فهؤالء مجَّدهم أيًضا.أيضا
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فترات طويلة من  قد تفصل بين تحقيقهم –أحيانا يتم التنبؤ عن حدثين أو أآثر  -2
لنصوص ا في آية واحدة أو فقرة واحدة من  آأنهم مرتبطون، فقد ذآروا–الزمن 
  :النبوية

  .)2: 61شعياءإ(" ألنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام إللهنا "-أ
شعياء فإنه إ بقراءة هذا الجزء من ،خدمته لشعب الناصرةو ربنا نفسه معندما قد

بهذه .  ثم أغلق الكتاب وأعطاه للخادم،"بسنة مقبولة للرب ": بعد قراءةفجأةتوقف 
لقد أتت .  أن يعلن عطف اهللا ورحمته،الحالية آانتته إرساليالطريقة فإنه وضَّح أن 

  .بعيدا في المستقبل فكان لم يزل  "يوم االنتقام" ، أما"سنة مقبولة للرب"
 – 29: 2يوئيل(" يوم الرب العظيم المخوف... سكب روحي في تلك األيامأ "-ب

31(.  
، أو تم تحقيقه ئيلو ياقتبست منة التي فقر الجزء األول من الفإن 16: 2بحسب أعمال

 في فكانأما يوم الرب العظيم المخوف . ، في يوم الخمسينيتحققعلى األقل ابتدأ 
  . البعيدالمستقبل

وسلطانه .. وديع وراآب على حمار.. هو عادل ومنصور.  يأتي إليكهوذا ملكك "-ج
يوم  في تحقيقه الجزء األول من هذه اآليات تم ).10، 9: 9زآريا(" من البحر للبحر

 يؤآد على وهو ، وهو يوم األحد الذي قبل الصلب،أحد السعفحد، الذي نسّميه األ
يتحدث عن من االقتباس، فالجزء األخير أما . تواضع وبساطة ربنا في مجيئه األول

  .المستقبلنطاق  في مازال وهذا ، التي تشمل آل العالم،مجد عظيم لمملكته
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  الفصل العاشر
  
  )2(النبوة 

  
  : النبويةالنصوصبعض القواعد لتفسير 

  . الظروف التي فيها أعلن النبي رسالتهآل ما يمكنك اآتشافه من اآتشف -1
أنظر الفصل  (تفسيرا صحيًحا ، تفسر استخدام النبي للغة المجازيةإحرص على أن -2

  ).السابق
ماثلة في مكان م هناك نبوات تإذا آان اآتشف ، نبوة معينةة قبل أن تحسم تفسير أي-3

 غالبا مااثلة تمالنبوات الم. نبياء العهد القديمأخرى، أل لنفس النبي أو في آتابات ،آخر
  . الضوء على بعضها البعضيُتلق

تتحدث عن   أنبياء مختلفينة ست فقرات موزعة بين ثالثنمثال ذلك هناك ما ال يقل ع
   :المسيح آالغصن

  .)2: 4شعياءإ(.." ا ومجًد يكون غصن الرب بهاًءفي ذلك اليوم "-أ
  ).1: 11شعياءإ("  وينبت غصن من أصوله،ىويخرج قضيب من جذع يسَّ "-ب
  .)5: 23رمياإ(..." ها أيام تأتي يقول الرب وُأقيم لداود غصن بر "-ج
  .)15: 33رمياإ(" ُأنبت لداود غصن البر... في تلك األيام "-د
  .)8: 3زآريا (" صنهأنذا آتي بعبدي الغ "-هـ
  .)12: 6زآريا(" هوذا الرجل الغصن اسمه "-و
 أو في قصة الكنيسة ، في قصة اإلنجيلتحققتما هي النبوات التي بدقة  الحظ -4

  . والحظ الطريقة والظروف التي تمت فيها،األولى
وآيف استفادوا  ، نبوات العهد القديم،درس الطريقة التي فسَّر بها الرب ورسلها -5
 وحيال تنسى أن آل هؤالء تكلموا وآتبوا ب.  أهم القواعد آلهاهكون هذت ربما .امنه

ومن . تبعهن لنا لكي إرشادي ي ولهذا السبب فإن طرق تفسيرهم ُتعتبر وح؛الروح القدس
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،  آانوا يعتبرون الكنيسة المسيحية وتاريخهاأغلب األحوال أن نالحظ أنهم في المهم
  .نبوات العهد القديمل تحقيقا

  
  :بعض األمثلة

هذا ما قيل ":  قائال وُيعلن، يقتبس بطرس هذه الفقرة في يوم الخمسين.29، 28: 2يوئيل
  .)17، 16: 2أعمال(ئيل النبي وبي

 أورشليم بخصوص جمع وهو يعطي حكما في م، يقول يعقوب.12، 11: 9عاموس
عوة اهللا شعبا له من د(وهذا توافقه أقوال األنبياء " :األمميين الذين تحولوا إلى المسيحية

: 15أعمال( "سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة: آما هو مكتوب) األمم
16 ،17(.  

 اعتبر )في البريةإسرائيل ( اهللا  عن شعبقيلت آل هذه األقوال التي .6، 5: 19خروج 
  .)9: 2بطرس1( في الكنيسة هاقيبطرس أن تحق

 قاله بطرس عن الكنيسة في ، في هذه اآلية ما قاله اهللا عن إسرائيل.23: 2هوشع
: 9رومية(في  ، الذين آمنوا، واستخدمه بولس بالتحديد عن األمميين،10: 2بطرس1

25(.  
  

  : النبويةنصوصالطرق المختلفة التي ُتفسر بها ال
  :طريقة الروحنة
ب  الرحاال عن أسلوب ها واألمثلة التي ذآرنا،ار آل النبوات حرفيًّال يجب أن ُتفسَّ

  .تؤيد هذا الرأينبوات العهد القديم في اقتباس واستخدام وتالميذه 
  

  :ينفيِّْرطريقة الَح
 يجب أن ُيفسَّر ، آخر في الكتاب المقدسء مثل آل جزمثله ، النبوينصإن ال

كتاب ال ": النبوات هودارسيهناك شعار سائد بين عدد آبير من . حرفيا آلما أمكن ذلك
 يرآز على التعبير بالطبع فإن آل الجدل ."يعني ما يقوله يقول ما يعنيه، والمقدس

 يتوقعون إعادة بناء بابل ،إن البعض الذين يتبنون وجهة النظر هذه"! آلما أمكن"
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، فإنهم يتوقعون إعادة بناء الهيكل 48 -40صحاحاتأحرفيا، وعلى أساس حزقيال 
لقد .  تقديم الذبائحمن طقوس القديمةال آثير من واستعادةاليهودي حرفيا في أورشليم 

 الرسالة إلى العبرانيين وبين ،وجهة النظر هذهبين توفيق ال إطالقاآان من غير الممكن 
آان يسلِّم  التي ،لك األلفي الُمفكرةينبذ و بل ، إلى أن يشك)آاتب هذا الكتاب(التي قادت 

  .بها من طفولته
  

 ،عامالته مع إسرائيل المفترض أن اهللا سوف يستأنف تآان ،بعد اختطاف الكنيسة
 من ، ويستخدمهم آأداة للحكم والتبشير طوال ألف سنة،وأنه سوف يبارآهم أآثر فأآثر
  .الرخاء األرضي غير المسبوق

  
يتطلعون إلى  –اآلن  اي أوجزناهتال –لك األلفي  الُمفكرةإن بعض الذين يرفضون 

د إلى الرب على  اليهوضمن ما تشمل رجوع تشمل روحية،فترة يقظة روحية وبرآات 
). 26: 11نظر روميةا( الرب يسوع ألجل شعبه ومجيء قبل نهاية العالم ،نطاق واسع

  ات؟تطلع تؤيد مثل هذه ال1: 3تيموثاوس2 ؛12: 24ولكن هل اآليات متى
  

 آلبليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها ا: "أمر واحدإن المؤآد هو 
 من ،شمل تحديد تاريخي للتفسير أسلوب السبب فإن أي لهذا. )7: 1أعمال(" في سلطانه

 ،دعونا ونحن نختم هذا الموضوع نتذآر أن ربنا يسوع المسيح. الواضح أنه غير آتابي
 هكذا فإنه ، آل الناموساستوفى في ذاتهفكما أنه .  وهدف آل نبوةروح النبوةهو نفسه 
، هذه )10: 19رؤيا(" وةإن شهادة يسوع هي روح النب. " وُيتمم آل نبوةحققسوف ي

والدافع الكلي ة، ي نبوة حقيقةة التي وراء النطق بأيدافعاآلية ربما تعني أن آل القوة ال
ثم ابتدأ من موسى ومن . " في المرآزإحكامضعه بيشهد ليسوع، وأن ي أنه و هللوحي

. )27: 24لوقا("  ُيفسِّر لهما األمور المختصة به في جميع الكتب،جميع األنبياء
باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي آان يدل ... الخالص الذي فتش وبحث عنه أنبياء"

" عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد باآلالم التي للمسيح واألمجاد التي بعدها
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، 18: 3 أعمال؛39: 5يوحنا" ( التي تشهد لي...فتشوا الكتب . ")11، 10: 1بطرس1(
  .)2: 3، 2: 1 رومية؛43 :10 ؛24

: 5متى(" لما جئت ألنقض بل ُألآمِّ. ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء"
17.(  
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  الفصل الحادي عشر
  

  الشعر العبري
  

فمن  لذلك ؛إن جزءا آبيرا جدا من العهد القديم مكتوب بالصيغة الشعرية
 أن ، ألي شخص يرغب أن يكون واعظا أو مفسرا للكتاب المقدسالضروري

إن الصفة . عن الخصائص الرئيسية للشعر العبري على األقل،شيئا، يعرف 
وهي  –)الكتاب المقدسعرية األخرى من واألجزاء الش( للمزامير المنهجية

هذه .  بخصائصه في الترجمة هي االحتفاظ–لهذا النمط العنصر األآثر وضوحا 
والمثل . الطباق وهو ما نسميهالصفة هي قول الشيء مرتين بكلمات مختلفة، 

: 2مزمور(" الرب يستهزئ بهم. الساآن في السماوات يضحك " -: هوالنموذجي
  .)1: 19مزمور(" ر بعمل يديهث بمجد اهللا، والفلك ُيخِبُتحدِّالسماوات "، أو )4
  

 شعور خطر مما يقلل من ، الشعري ُيفسح مجاال للتنوع الوافرطباقهذا ال
 آلي في وال يوجد أي تماثل . هذه األجزاء من الكتاب المقدسبالملل، منالقارئ 

عبري ال ُتفقد في عالوة على ذلك، فإن هذه الصفة للشعر ال. هذه القصائد الشعرية
 لهذا السبب فإنه يمكن ترجمته ؛)سجع أو الوزن الشعريما يحدث للمثل(الترجمة 

 ونستطيع أن نستنتج أن ترتيب . بدون فقدان جماله أو تأثيره،كل لغات العالمل
  . ز للغة العبرية في هذا التميُّتتضحالعناية اإللهية 

  
 حيث أن وضحناها حاال،تي  هي الصيغة الللطباق،إن الصيغة الشائعة جدا 

 األول، ولكن بكلمات ال يتعدى آونه ترديدا لصدى السطر ،الثاني من اآليةالسطر 
فيضيف  األول، ما في السطر الثاني لسطرم اوفي بعض األحيان ُيضخِّ. مختلفة
 الشعري ُيسمى من الطباقول النوع األن إ.  األولسطرما هو موجود بالل القليل
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 للنوع  لنأخذ على سبيل المثال.التراآب ُيسمى النوع الثاني  بينما،"المرادف"
  -:الثاني
  ،راعيَّالرب 

  .)1: 23مزمور(فال يعوزني شيء 
  ،في مراع ُخضر ُيربضني
  .)2: 23مزمور(إلى مياه الراحة ُيوردني 

 عندما يقدم ؛"التضاد" الشعري ُيسمى من الطباقومع ذلك هناك نوع آخر 
 وهذا يناسب سفر مثل األمثال على ، متناقضةافكاًرن األول والثاني أاالسطر
".  ونقيضها من الرذائل،الفضائل األخالقية" مجموعة من نرى حيث ؛األخص

   :أماآن أخرىولكن هناك أمثلة آثيرة في 
   )1 ()6: 1مزمور("أما طريق األشرار فتهلك. ألن الرب يعلم طريق األبرار"
  

  -:لتفسير لسببينل مهم العبري ق الشعري في الشعرطباترآيب الإن فهم 
 ا نجد السطر المماثل واضحا، أو صعًبا يبدو لنا أن تفسير سطر ما عسيًرعندما -1

  .مكننا أن نحدد معنى الجزء المعقد والغامضت ،بطريقة آافية
ومن ناحية أخرى يجب أن . لمترجمين في بعض األحيانا هذه القاعدة ساعدوت

المشكوك فيه مدى مبررات تخمينهم في   فإنه من؛نييكون المترجمون حذر
ويجب عليهم وعلينا أن نكون .  يتطلب تنقيحاتنقيحهم للنص؛ العتقادهم أن الطباق

  . الشعريالبناء الشعري والطباق في لالستثناء من القاعدة،مستعدين دائما 
  

 وهي ترجمة حديثة Revised Standard Versionإن الترجمة المسّماة 
 إلى حد ما في عمل تصحيحات أهملتمن النواحي، تبدو أنها وممتازة في آثير 

 ةين أن يقرأوا دائما أياء الجادِّيجب على القرَّ. للنص العبري على هذه األسس
، ويجب عليهم  مترجمتهن في و المترجماسترشد بها المبادئ التي توضِّح ،مقدمة

 التي RSVمثال ذلك ترجمة      . موجودةامش و حاشية أو هةأن يفحصوا أي
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للداللة على أن هذا الجزء ) Correctionأي تصحيح " (Cn "تستخدم االختصار
  . تم تنقيحه النص العبريمن
  

ي نص بدون حاشية منقَّحة، أل عند استخدام ترجمة أو صياغة وعًياآن أآثر 
يجب أن ُينصح دارسو سفري المزامير ! ه القارئ غير الحذرنبِّ ُت،امشوأو ه

، إنه )2(لعهد القديمل Derek Kidner’s Tyndale عينوا بتفسيريستواألمثال أن 
إن االختالف الجذاب لترجمة (:قائال 7: 95 في مزموريكرر التحذير معطيا مثاال

NEBفإن التغييرات  " 10: 97أو في مزمور )3(. ليس إال مجموعة من التخمينات
، ضئيل النص دتأييولكن ... سالسة جعلت الجملة أآثر RSVالتي عملتها ترجمة 

  )4(."ا آمًنا معياًرت ليسسالسةوال
  

 من ،ط همة الدارسيثبتصد به على أي حال، ليس شيء مما قيل هنا ُق
عما  ربما تكون أآثر صوابا KJVإن ترجمة . حديثةالترجمات لحكيم لالستخدام اال

 بعض يقبلهما ع وتكون في معظم األحيان أآثر خطأ يقبله بعض العصريين،
  .المتطرفينالمحافظين 
لألجزاء آثيرا ما تتجاهل البناء الطباقي  The Good News Bible إن ترجمة
في ما هو  اعد فيما(إنها ال تتضمن عناوين المزامير .  الكتاب المقدسمنالشعرية 
إن ترجمات . ن جزءا من النص الموحى به مع أن هذه العناوين تكوِّ؛)الهوامش

NASB, RSV  من هذه الناحية، وترجمة جديرة باالعتماد عليهاNASB لها 
  .سطر على حدةقيمتها في الطريقة التي تبدأ بها آل 

 نقع في فخ محاولة أن نحصل على قد فإننا النمط من الطباق؛ز هذا ميُِّن إذا لم -2
.  بكلمات مختلفةمرتين نفس الشيء آية ُآتب فيها في ،كل سطرلمعنى مختلف 

  !همال هذا المبدأإل قد ظهرت نتيجة الواقع أن بعض التفسيرات الغريبة
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  الفصل الثاني عشر
  

  القرينة التاريخية والثقافية
  

أن تفسيرنا يجب أن يكون محكوما أآَّدنا تكراًرا، الفصول األولى من هذا الكتاب في 
السفر أو الجزء من مجال هدف أو ) 2(الفقرة التي أمامنا، ) 1 (:بثالث قرائن آتابية من

العام للكتاب ، أو التعليم في اإليمانالتناظر ) 3(الكتاب المقدس الذي يوجد فيه هذا النص، 
ون على نوع على أي حال، فإن بعض الُكتَّاب في موضوع التفسير ُيصرُّ. المقدس آكل

" ال شيء غير الحقيقة" في آتابه الرائع Brian Edwardsفمثال . آخر من الثالثيات
"Nothing But the Truth" ئن لها ثالث قراالكتاب المقدسآل آلمة في : " يكتب .

البيت والشارع الذي تسكن فيه هذه و الغرفة في هذه القرائن آما لو آانتربما نفكر 
القرينة البيت الذي يحتوي الغرفة الكتابية، هو  و...القرينة الكتابيةالغرفة هي ف. الكلمة

  العصر،يمثل األحوال المحلية في ذلكالتاريخية، والشارع الذي يحتوي البيت التاريخي 
 الثالث قرائن لكل آية آتابية هي الغرفة الكتابية، .هي القرينة الثقافيةرة األخيهذه و
واالثنتان األخريان ، ة ضروريالقرينة األولى. البيت التاريخي، وشارع األحوال المحليةو

  . )1(مفيدتان جدا
  

آلمة اهللا قد ُآتبت آلها " :نأ على أساس ،نُتقدت بشدةابعض تطبيقات هذه القاعدة قد 
هذه الجملة لتعني أآثر مما قيل في ال تسخَّر  شريطة أن ،" في آل العصورؤمنينلملكل ا

آل الكتاب هو  ":هذه اآلية هي.  التي ال يعارضها أي مؤمن إنجيلي،16: 3تيموثاوس2
 ُوجِّهت أما إذا ."موحى به من اهللا، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر

بعديد من الممارسات الغريبة التي ال أنفسنا محمَّلين ك فإننا سوف نجد  ذلأآثر منتعني ل
طائفة الزالت هناك ت المتحدة يا الوالمنة نائيفي بعض األجزاء ال. تالئم مناخنا أو ثقافتنا

 ا،ويًّي دنازرار أمًرالذين يعتبرون استخدام األ "Hook and Eye Mennonites"ُتدعى 
 أيضا في )ذوي اإلرادة الُحرة ( Free – Will Baptistsبينالملقَّن يالمعمدانيآما أن 
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وإذا آانت آلمة اهللا حرفية بالنسبة .  يمارسون غسل األرجلن ال يزالو، المتحدةالياتالو
حينئذ أن نرجم الزاني والزانية حتى فنحن مطالبون  ، في آل العصورؤمنينلكل الم
  .الموت

عادة في (تقابل مع مسيحيين هنود ثيرا ما آ ،وبينما آان آاتب هذه السطور في الهند
 ، مكان العبادةالدخول إلى قبل أحذيتهمون على خلع الذين آانوا ُيصرُّ) مناطق ريفية

 15: 5 يشوع في وليشوع5: 3خروجفي ويقتبسون هذا من الوصية التي ُأعطيت لموسى 
  .لتأييد هذه الممارسة

  
 التي يجب أن ُتطاع – ي الكتاب المقدسز بين تلك الوصايا الموجودة ف أن ُنميِّعلينا

وبين تلك الوصايا التي تحكمها الظروف  – حرفيا في آل مكان وفي آل العصور
 أن ، فإنه من مسئوليتنا آمفسرين للكتاب المقدس،بالنسبة للوصايا األخيرة. والحضارة

  تطبيقعلى  وحينئذ ُنصرُّ، المبدأ الكتابي الذي يوجد وراء الوصية أو الممارسةندرك
وآأمثلة للوصايا . نجد أنفسنا فيهاالتي محلية الحوال األثقافية والقرينة ال في نطاق ،المبدأ

 أن تحبوا ،وصية جديدة أنا أعطيكم: "الموجودة في الكتاب المقدس يمكن أن نوردالعامة 
...." آرزوا باإلنجيلااذهبوا إلى العالم أجمع و). "34: 13يوحنا" (بعضكم بعضا

). 38: 2أعمال..." (ليعتمد آل واحد منكم على اسم يسوع المسيح"، )15 :16مرقس(
 فإننا نحتاج أن ،شاملةالولكن حتى بالنسبة للوصية الثانية من الثالث وصايا السابقة 

 بمعنى أن الكنيسة بأسرها في آل ،إنها شاملة في تطبيقها. نتوخى الحذر في تطبيقها
  . عالم أجمع أن تكرز باإلنجيل للُملَزمةالعصور 

  
 أن على آل مؤمن أن يترك المكان ،ولكن هذه الوصية ال يمكن أن تعني بأي حال

 نكنؤمن عليه أن يعظ ما لم م وبالتأآيد أنها ال تعني أن آل .الذي يعيش ويعمل فيه
على أنها ") إعالن األخبار السارة "–معناها حرفيا " (اآرزوا"مستعدين أن نفسر آلمة 

  . يقوم بها مؤمنون متواضعون لجيرانهم غير المسيحيين،يطةتشمل آل شهادة بس
  



مع أنها ليست ( أن نورد هنا الكثير من الشرائع البد غير العامة،وآأمثلة للوصايا 
، التي األسفار الموسوية الخمسةالتي ُوضعت لبني إسرائيل في ) بالطبع الوصايا العشر

 إال واحدة، ة جلد40 الَجلدل عقوبة تعدد الزوجات، والتي آانت ُتنزبآانت تسمح مثال 
فأنتم يجب عليكم أن يغسل .. : "القائلةمن العهد الجديد فإن الوصية و. الزناةرجم بو

"  بقبلة مقدسة،سلِّموا بعضكم على بعض"، )14: 13يوحنا" (بعضكم أرجل بعض
" ستعمل خمرا قليال من أجل معدتك وأسقامك الكثيرةا".... ، )20: 16آورنثوس1(
  ).23: 5يموثاوست1(
  

 أو ، لمضيفيك إذا لم تخلع حذاءك وتغسل قدميكمنفِّرافي الجو الحار سوف يكون 
يكون أآثر في األجواء الباردة ربما بينما  ، قبل الجلوس لتناول الطعام،لواتستسلم ألن ُيغَس

  .خلعت حذاءك في حضور آخرين معك إذا تنفيرا
  

بأنه يتحتَّم رنا  ُتذآِّاألسفار الموسوية الخمسة لشرائع التي فيإلى اإن اإلشارة السابقة 
فعل ال رد إن. الذي سوف يحكم تفسيرنا المحدد* التدبيري سلوباألعلينا التعرف على 

األصولية دوائر بعض  في ةالسائدفي العقيدة التدبيرية  التطرف ضد الصحيحطبيعي وال
إطالقا نموذج تدبيري في وجد  أنه ال يا يقولووصل بهم األمر أنهناك الذين األمريكية، 

المزيد من فبدون الوقوع في فخ .  مناف للعقل هذامن الواضح أن.  الالهوت الكتابيآل
 من مؤمني  وغيرهم –  إنكار عضوية إبراهيم وموسىالتطرف في هذا االتجاه، لدرجة

مع شعبه في م بأن اهللا تعامل سلُِّنأن بن مو فإننا برغم ذلك ملتز، في الكنيسة– العهد القديم
 في الرسالة إلى العبرانيين جدلإن الكثير من ال. ذلك العصر بطرق لم يعد يستخدمها

  مجيء يسوع فب؛عتمد على هذه الحقيقةي
  
  

  
للتعرف على المقصود بالتدبير وعقيدة التدبيريين أنظر الموجز الموجود في نهاية * 

  .الفصل
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 أن ، بحذرجزمناصواب لو أننا جانبنا اليهل ". األيام األخيرة"المسيح قد بدأ عصر جديد 
 وأن بعض األمور التي حدثت ،العصر الرسولي آان أيضا فريدا في بعض النواحي

  حينئذ، ال يجب أن نتوقع حدوثها اآلن؟
  

  هل، عن نوع من اإلشتراآية الفطريةان من سفر األعمال يتحدث4، 2يصحاحأإن 
 بعض في آل العصور؟ إن ؤمنين الم بواسطة آل، ُيتَّبع ذلك المثال حرفيايجب أن

  .بنهاية مأساويةالمحاوالت الحديثة لتأسيس نوع من االشتراآية المسيحية قد انتهت 
  

 في أثنائها ترسخت الكنيسة في ، لفترة انتقاليةا فريًدالقد آان الرباط الرسولي شرًط
اسُتودعت أخيرا و آمنة،بطريقة الكنيسة  ُأسست لقد .آل أنحاء اإلمبراطورية الرومانية

 نعتقد أنناأننا نحونا تعبيرا رخيصا، ب النقاد وجَّهلقد .  العهد الجديدالبناء الكامل لَوحي
 ليس هذا هو .، حيث أننا نمتلك الكتاب المقدس القانوني آامالأفضل من الرسول بولس

حتاجت  ا، األولىتكوينهاالكنيسة في مرحلة أن نؤآد عليه هو نود أن  فكل الذي اعتقادنا؛
، بينما في  مكتوًبامين ألنه لم يكن عندهم العهد الجديدلَهلرسل الُممن اإلرشاد والتوجيه ل
، فنحن لسنا في حاجة المباشرة تهم وال خدممادي للرسل،منا ليس لدينا الحضور الاأي

عتمد عليه تماما ن مرشدنا المعصوم من الخطأ، والذي وهي ،تهماإليها، ولكن عندنا آتاب
آل  آانت نل إاءن ألن نتسولهذا السبب فإننا مضطر. سلوك اإليمان والمورأفي آل 

 مناسبة – لتنظيم المظاهر الكاريزماتية في آورنثوس -تعليمات الرسول بولس بحذافيرها
جموعة السيدات التصرفات غير المقبولة من م آانت لكنيسة اليوم؟ آما نتساءل إن

 أسلوبالقواعد التي تحكم ، تشكل تفاصيل المنحلة أخالقيا ،المتحررات في آورنثوس
  النساء إلى نهاية األيام؟وآساء زينة 

  
اإلجابة  وإذا آانت ؟ بأوضاعنا المعاصرةله عالقة 5: 22في سفر التثنيةهل ما جاء 

 بسبب سذاجتنا أو ؛ طريقة؟ إننا في بعض األحيان نسقط في الخطأةفبأيَّباإليجاب 
 ويكونون قد تربوا في ظروف متزمتة أقدم،  جيٍل خاصة الذين ينتمون إلى،بساطتنا
 أو مدى رداءة ، مدى فساد أسلوب حياة سكان آنعانفهؤالء يصعب عليهم إدراك ؛نسبيا
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بكل إننا . تاريخنا في القرن األول من ، الروماني– أسلوب حياة سكان العالم اإلغريقي
. غيضة في مجتمعنا المعاصر البمور هذه األآلما شاع وجود ،تناء براأسف نفقد الكثير من

 ؛ من هذه الشرورا أن نخمن بعًض،في بعض األحيان نحتاج أن نكون قادرين على األقل
بعض و بعض المحظورات في الشريعة الموسوية ،ر بطريقة صحيحةلنستطيع أن نفسِّ

 5: 22نفكر أن تثنيةإنه من السذاجة أن .  التي أعطاها الرسول بولس للكورنثيين،النصائح
وما إلى اضة فلونات فضا بنطترتدينعلق بسيدات القرن العشرين في بريطانيا الالتي تت

إرتداء ثياب الجنس اآلخر ( للسلوك المنحرف اواألآثر احتماال أن يكون هذا منًع. ذلك
 مالبس نالرجال يلبسو سواء أن –فإدمان هذا السلوك الفاسد  ؛)بقصد التمتع الجنسي

عالوة على ذلك فإن .  ألغراض غير أخالقيةإنما يهدف – العكس بالعكس وأالنساء 
 من المحتمل أنها آانت تشمل ،ترتبط بالبعل في آنعانتتعلق بالخصوبة والعبادات التي 

  .إلى يومنا هذا بعض الهندوس القرويين في الهند ا يمارسهالممارسات التيبعض 
  

 افي وضعه مع أن هذه الوصية: "، يمكننا القول أنهيص هذا الموضوعخولتل
 تتضمن بعض األمور بطريقة ا للحياة الحديثة، إال أنها مباشرال تتضمن توجيهااألصلي 

يختص  ما فيالجنسين لحفظ وصيانة االختالف بين ، إيجابيةٌمَيفهناك ِق. غير مباشرة
ألزياء الحديثة الشائعة بين من االحق أن نشعر ببعض النفور آل ن لنا إ. )2(.."بالثياب

أن ندين  – غير آتابي  وربما– ولكن من القسوة وعدم الحكمة ،!)بين الرجالو (نساءال
على أساس " شيء بغيض بالنسبة هللا"لونات على أنه ا للبنطيءالبرعلى االرتداء السيدات 

  .5: 22تثنية
  

 في االحتجاج المنقول للتحذير ننتبه جيداترك هذا الموضوع يجب أن نولكن قبل أن 
على وضع محلي، فإننا نستطيع أن إال طبق ن يالحسنا، إن هذا أو ذاك إذا قلنا، : "التالي
 يجب أن نعترف أن مبدأ ...." من تطبيق أجزاء آبيرة من الكتاب المقدس، أنفسنايُنعف

 ألن ة ُعرضآما أنه استخدامه، إلساءة القرينة الحضارية، معرضالتفسير ضمن نطاق 
على سبيل المثال، . عين ومتيقظين لهذايجب أن نكون وا. غير موضوعيةُيطبق بطريقة 

) ونحن نعتقد أنها اسُتخدمت آما ينبغي(خدمت سابقا  من الحجج التي اسُتافإن آثيًر



أسباب ى ولكن باإلضافة إل. نساءرسامة الل المتحمسين أولئك لتخدم رغباتُتستخدم اآلن 
نساء من اقتحام تحريم الرسول بولس الوراء  آانتالتي ربما  –محلية محضة  وأثقافية 
 الهوتية معلنة تعود إلى بداية اهناك أسبابواضح أن  – غتصاب السلطةا التعليم ومهمة

الرجال (ها إختالف البنية المزاجية للجنسين عتبار في اضع ت،تاريخ الجنس البشري
 ولكنه ة،ط حضاريوولهذه األسباب فإن هذا التحريم ليس موقوفا على شر). والنساء
  .المتخالفةز األمور ليعطنا اهللا حكمة لكي نميِّ. لنساء في آل العصور على آل ايسري

  
 من معرفة الخادم المكرَّس، الذي يتدفق على ، آل النورومع أننا ممتنُّون ألجل

 بُمهمَّتِهم،ن و المختلفالكتاب المقدستَّاب ُآ قام التي من خاللها ة، والثقافية التاريخيالقرينة
نندهش في بعض األحيان من الثقة بالنفس التي بها قد . ن الحذرفإننا نحتاج إلى آثير م

ة قرين سنة، ويدَّعون أنهم يفهمون ال2000ينظر بعض الخبراء للخلف من خالل ضباب 
  . الرسائلآتبت فيها فيها األمثال أو قيلتالتي 

  
 فإذا آان رأي معاصر في العالم ؛ بثقافتناالشديديجب أن نكون حذرين من تأثرنا 

 الكنائس هذه اآلراء تتبناهامن المحتمل جدا أن مثل ف ،تجاه معينا يميل إلى ،ناحول
، األمانةبكل الدقة و ما تعكس صياغاته آثيًرا نجد أنففي تاريخ علم الالهوت . وقادتها

  !المجتمع العالميصياغات 
  
  
  
ه نحو اتفق الالهوتيون على إطالق آلمة تدبير لوصف ترتيب اهللا لتنفيذ مقاصد: تدبير
  .ناإلنسا
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يختلف علماء الالهوت التدبيريون عن علماء الالهوت العهديين في أن : التدبيريون

العهديين يرون أن عهد النعمة يهيمن على العهدين القديم والجديد وأن أي تغيير يطرأ 
على أسلوب التنفيذ ما هو إال وجه من وجوه عهد النعمة الشامل لكل العصور، فأساسه 

  .يخالص
أما التدبيريُّون فينظرون إلى تسلسل الوحي على أنه سلسلة من التدابير التي أعدها اهللا 

التدبير بأنه فترة زمنية ُتمَتحن خاللها " سكوفيلد"لإلنسان على مدى العصور، ويعرف 
وبعض التدبيريين يقولون بوجود أربعة تدابير . طاعة اإلنسان إلعالن معين لمشيئة اهللا

).  من المسيح إلى النهاية– موسى إلى المسيح – إبراهيم إلى موسى –راهيم آدم إلى إب(
  .ومنهم من يقول بوجود تدبيرين فقط هما العهد القديم والعهد الجديد

  ).  الالهوت النظامي علم–دائرة المعارف الكتابية : لالستفاضة يمكن الرجوع إلى (
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  الفصل الثالث عشر
  

 تحذير أخير
  

  
قراءتهم بعد  –من الممكن أن البعض . بدأ هذا الكتاب بأربع قواعد أساسية

 هو مجرد تطبيق القواعد كتاب المقدس انطباع أن فهم اليتولد لديهم –ما سبق 
 فكرة أن القواعد الصحيحة للتفسير ضددعونا نكون متيقظين . آليةبطريقة 
إننا نحتاج إلى . المذهب العقلي البروتستانتيذا نوع من ية، وهاكفال فيها آل
 ،الكتاب المقدسب الحق الموجود لكي ُتقنعنا ب،الروح القدسداخلية من شهادة 

  .أنه من فم اهللاعلى  ونقبل الحق ، يسوع المسيحأمام سيادةننحني ف
  

إن آاتب الكتاب المقدس األساسي، وهو الروح القدس، يقود وُينير القارئ 
 لذلك فإنك عندما تشرع ؛ وهكذا ُيفسر آلمة اهللا في أذهاننا وقلوبنا،متواضعال

 لكي افتح عينيَّ: " أطلب معونة الروح القدس قائال،في قراءة الكتاب المقدس
ال يجب أن القدس،  إن هذا االعتماد التام والكامل على عمل الروح ..."أرى
 إن عمل الروح .إلينا أو إهمال أي مساعدة تأتي ،ل إلى مبرر للكسليتحوَّ

 بالقواعد التي تحكم التفسير الصحيح للكتاب يتعارض مع إلمامناالقدس ال 
 ولكن من خالل القواعد.  وال ُيعارض استخدامنا لمثل هذه القواعد،المقدس
 طاعة، نشئةستخدامها، فإن آلمة اهللا تخترق أذهاننا ووجداننا ما ووغيرها

ين شابه ونصبح م،لتحذيرات، ونثق في الوعودل نتنبه لكي اوفرًح اوحبًّ
 .هذا هو عمل الروح القدس. للمسيح


	01
	* يقابل هذه في اللغة العربية إما قاموس الكتاب المقدس أو للاستفاضة دائرة المعارف الكتابية. 

	02
	هيرودس الكبير
	مت2: 3

	03
	04
	الإنجيل بحسب لوقا

	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13

