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الكتاب المقدس عطية اهلل لنا:
مبادئ علم التفسير
الدرس األول

مقدمة إلى علم التفسير الكتابي

المقدمة
ندرك وميعا أنه في أحيا ٍ كثيرة يظ ُّ األطفال أنهم يعرفو أكثر ودا ِم ّما يعرفونه حقا .فهم
يراقبو أمهاتهم وه ّ يطبخ َ ويخاعدونهُ ّ قليال ويفترضو أنهم يعرفو ما يكفي للقيام بالك
ِ
ِ
مرتَي فيعتقدو
بينفخ ِهم .كما يراقبو آبا هم وهم يقومو بيعمال ِهم فيحاولو القيام بالك مرة أو ّ
كل ما يعرفه آباؤهم .ولك عادة يك ِ
بينهم يعرفو َّ
تشف األطفال في مرحلة ما أ ّ ما عليهم تعلُّمه هو
أكثر ودا ِمما خبق لهم أ تخيَّلوه.

مهم مثل تفخير الكتاب
نفخه حتّى عندما يتعلَّق األمر بشي ٍ ٍّ
لألخف يرتكب الكبار الخطيَ َ
الم َّ
الم َّ
قدس بانتظام .وقد قام بعضنا بالك لعدة خنوات .وهكاا
قدس .حيث يق أر معظمنا الكتاب ُ
ُ
ِ
الم َّ
قدس لنبدأ بممارخته .لك َّ
تفخير الكتاب
َ
نفترض كثي ار أننا نعرف ما يكفي ع تفخير الكتاب ُ
الم َّ
مما هو عليه في الواقع .لك حي نف ّك ُر
قدس هو أحد تلك األمور التي قد يبدو أخهل كثي ار ّ
ُ
الم َّ
ٍ
ف أ ّ ما علينا تعلّ َمهُ هو أكثر ودا
بحرص فيما
قدس فإننا غالبا نكتش ُ
ّ
يتضمنه تفخير الكتاب ُ
ِ
تخيلنا.
م ّما ّ

هاا هو الدرس األول ضم خلخلة الكتاب المقدس عطية اهلل لنا :مبادئ علم التفخير.

الم َّ
ونتقصى ع
قدس ونبحث
ّ
خنختكشف في هاه الخلخلة عدة ووهات نظر بشي تفخير الكتاب ُ
الم َّ
طر ٍ
"م ِّ
قدمة إلى علم التفخير
قدس .وضعنا لهاا الدرس العنوا ُ
ق لتحخي قدرتنا على فهم الكتاب ُ
ِّ
وخيقدم هاا الدرس اإلطار األخاخي لعلم التفخير الكتابي العلمي والخليم.
الكتابي".

نقخم ُم ِّ
قدمتنا إلى علم التفخير الكتابي إلى ثالثة أو از رئيخية .أوال نمهِّد لموضوعنا
المصطلحات المهمة .ثانيا نختكشف المنهويات "العلمية" التي يتّصف بها
ُّ
بالتعرف إلى بعض ُ
الم َّ
التيملي مقترنا
قدس .وثالثا ننظر إلى قيمة اتّباع نهج التفخير التعبُّد
ُّ
التفخير العلمي للكتاب ُ
المصطلحات المهمة.
بالمنهويات األكاديمية التقليدية .ولنبدأ بالنظر إلى بعض ُ
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المصطلحات
المصطلحات الرئيخية فَهما خاطئا يمك أ يكو خببا ومصد ار كبي ار للتشويش في أ ّ
فَ ْهم ُ
ٍ
همة في دراختنا .أوال نعالج معالوة
الم َّ
المصطلحات ُ
حديث أو نقاش .ولاا ينباي أ نفهم بعض ُ

ثم ننظر إلى ثالث عمليات تتعلّق بعلم التفخير .ولننظر أوال
خريعة ما نقصده بعلم التفخير الكتابيَّ .

إلى مفهوم علم التفخير الكتابي.

الكتابي
علم التفسير
ّ
ولكننا ال نختخدمه
"علم التفخير" مصطل ،كثير االختخدام في الدراخات الالهوتية والكتابية
ّ
كثي ار في حياتنا اليومية .يالحظ كثيرو منا أ الكلمة اإلنوليزية "هرمنيوتيكس" ()hermeneutics
ٍ
المصطلحات اليونانية التي يش ّكل االخم "هرمس"
ترومة "علم التفخير" تُشتَ ّ
الم َ
ق م موموعة م ُ
وُ
( )Hermesوز ا منها .وهرمس هو رخول اآللهة بحخب األخطورة اليونانية .ولك الكلمة "هرمس"
ٍ
ق م الفعل هرمينيوو )(hermeneuo
نفخها هي كلمة م ضم موموعة
كلمات يونانية تُشتَ ّ
فإننا
فإننا حي نشير إلى الكلمة هرمينيوتيكس بالمعنى الواخع ّ
ويعني "يفخِّر" أو "يشرح" .وهكاا ّ
معينة.
نقصد تفخير أو شرح رخالة ّ
عاش في الفترة ما بي

العام  1768والعام

عادة ما ُيدعى فريدريك شاليرماخر الا
 1834بيبي علم التفخير الحديث .تكلّم شاليرماخر في عام  1819ع الحاوة لـ"علم تفخير عام"

وحدة لفهم كافّة أنواع األدب .كا شاليرماخر ُي ِ
درك أ ّ علينا النظر إلى المواضيع
أ نظرية ُم ّ
َّ
ولكنه حاول إظهار أ ّ ك ّل أنواع
الخاصة بهاه المواضيع
المختلفة باختخدام نظريات علم التفخير
ّ
علوم التفخير ينباي أ تشترك بمنهوية مشتركة واحدة وعامة في تفخير النصوص األدبية وفهمها.
في نهاية القر العشري رأى علما قياديو الحاوة لعلم تفخير عام أل عمليات التفخير
مهمة في الكثير م حقول الدراخة .واليوم تظهَر النقاشات المتعلِّقة بعلم التفخير في
صارت ناحية َّ
ختخدم في علم النفس وعلم
وم َ
مواالت الفلخفة واألدب والفنو  .كما أ ّ علم التفخير بالغ الفائدة ُ

علمية مثل الفيزيا والبيولوويا .حدث هاا التوخُّع في االهتمام بعلم
االوتماع وحتّى في حقول
ّ
قياديي كثيري في هاه المواالت مقدار ما تشتمل عليه حقولهم الدراخية
التفخير نتيوة إدراك علما
ّ

م تفخير لمعنى األشيا التي يدرخونها.

ٍ
أخاخي في هاا الدرس هو علم التفخير
بشكل
نهتم به
ٍّ
وكما يشير عنوا الدرس فإ ما ّ
2
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الم َّ
المقدس
قدس ومازاها .فإ حدث أ ْ قر َ
أت الكتاب ُ
الكتابي أ دراخة معنى نصوص الكتاب ُ
ٍ
َّ
بشكل غير رخمي .المنهويات غير
انخرطت في علم التفخير الكتابي على األقل
فإنك تكو قد
َ
المقدس اات قيمة عظيمة ودروس مخاقنا هاا ختكو مبنية على
الرخمية في ق ار ة ودراخة الكتاب ُ
ما يفهمه معظمنا أصالَّ .
ولكننا خننتقل أيضا إلى ما و ار علم التفخير غير الرخمي ونختكشف
أنواعا م القضايا التي صارت في الواوهة في هاه األيام في التفخير األكاديمي والعلمي للكتاب

الم َّ
قدس.
ُ

العام وعلم التفسير الكتابي ونقارن بينهما.
نفرق بين علم التفسير
مفيد أن ّ
ّ
ٍ
بأفكار مثل :ما دور
المقدس فيما يتعلّق
ينطبق علم التفسير
العام على الكتاب ُ
ّ
الفعل في الجملة ،أجزاء الكالم ،والقواعد اللغوية والنحوية ،وما إلى ذلك .وبما

خاصة تتعلّق بعلم التّفسير
ولكن ثمة قواعد
معينةّ .
قصده الكاتب حين كتب كلمات ّ
ّ
يدعي أ ّنه كلمة اهلل ،وبهذا
المقدَّس ّ
السبب الرئيسي لذلك هو ّ
الكتابي ،و ّ
أن الكتاب ُ
يدعي السلطة ،وأ ّنه ي ِ
فإن الكتاب
ألن اهلل واحد ،واهلل هو ال ّ
فهو ّ
حقّ ،
علن اهلل لنا .و ّ
ُ
ّ
فإن إحدى نواحي علم التفسير الكتابي الفريدة
المقدَّس ال يناقض نفسه .وبهذاَّ ،
ُ

المقدَّس معا
هي محاولتنا ربط المعلومات والبيانات التي نراها في الكتاب ُ
ِ
قدس بما فيه من
الم ّ
مفترضين أ ّنها ال تتناقض بعضها مع بعض .فمع ّ
أن الكتاب ُ

يقدمه.
يقدم تن ُّوعا في إعال ن اهلل ،فإ ّنه يتّفق مع نفسه فيما ّ
معلومات ّ
—ق .مايك ڠـلودو

هم الثاني وهو
الم ّ
المصطلُ ،
بعد أ عرفنا المقصود بعلم التفخير الكتابي لننتقل اآل إلى ُ
العمليات التفخيرية وهي اإلو ار ات الرئيخية التي نتّبعها في تفخير الكتاب
عمليات علم التفخير أو
ّ

المقدس.
ُ

العمليات التفسيرية
عمليات في علم التفخير :اإلعداد والتحضير والبحث
نتكلّم خالل هاه الخلخلة ع ثالث
ّ
واالختكشاف والتّطبيق .هاه العمليات بالاة األهمية وضرورية في التفخير الكتابي حتّى أ ّ ك ّل
ٍ
الخلخلة يقع ضم إحدى هاه الفئات الثالث .ولننظر أوال إلى التحضير.
درس في هاه ّ
3
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التحضير
تتم عملية اإلعداد والتحضير وهي إحدى عمليات علم التفخير قبل أ نبدأ في تفخير
ّ
ٍ
الم َّ
ألننا نق أر وندرس
قدس .وبالطبع معنى هاا هو أننا
ٍ
متكرر ّ
ّ
مقطع ُم ّ
نحضر بشكل ّ
عي في الكتاب ُ
ٍ
ُّ
ألنه ليس م إنخا ييتي
متكرر .والتحضير عملية ال يمك
تونبها مطلقا ّ
المقدس بشكل ّ
الكتاب ُ

الم َّ
قدس متيثّري بمفاهيم
المقدس وهو صفحة بيضا  .فنح ُ وميعا نيتي إلى الكتاب ُ
لدراخة الكتاب ُ
متنوعة .وخوا أ ُكّنا ندرك األمر أم ال فإننا في كل
ُم ّ
عينة ولدينا خلوكيات وعواطف ومشاعر كثيرة ّ
الم َّ
أعدتنا للتعامل مع
قدس تكو هناك تيثيرات كثيرة قد
حضرتنا و ّ
ّ
مرة نبدأ فيها بق ار ة الكتاب ُ
ٍ
الم َّ
ثمة تيثيرات أخرى تشكل عقبة أمام علم التفخير الكتابي
قدس
بشكل ّ
ويد ولك ّ
نصوص الكتاب ُ
ٍ
بشكل مقصود إلى ضرورة إعداد أنفخنا
الصحي .،ولهاا الخبب تلفت هاه الدروس االنتباه
الم َّ
قدس.
وتحضيرها بيفضل صورة ممكنة م أول تفخير الكتاب ُ

المقدَّس.
أعتقد ّ
أن ّ
ثمة أمو ار كثيرة نستطيع عملها إلعداد أنفسنا لدراسة الكتاب ُ
فثمة تفاصيل كثيرة نحتاج ألن ننظر إليها
يمكن أن تكون الدراسة عمال صعباّ .
نتحضر من خالل
ونتفحَّصها ،وعلينا أيضا أن نصغي لروح اهلل .ولذا علينا أن
ّ
ات جيدة بين أيدينا .علينا أن ِ
توفير أدو ٍ
بأن نوفِّر لدينا مواد
نع ّد أنفسنا
ونتحضر ْ
ّ

نتحضر بالصالة وبسماحنا للروح القدس بأن يعمل
جيدة كتبها آخرون .وعلينا أن
ّ
المقدَّس ستسمع صوت اهلل – ستسمع صوته
في حياتنا بحرية .فبدراستك للكتاب ُ

بشأن حياتك ،ثم سيكون عليك أن تنقل ذلك الصوت لآلخرين.
—د .ستيڤين بريمر

باإلضافة إلى عملية اإلعداد والتحضير في علم التفخير خننظر أيضا إلى عملية البحث

لمقطع كتابي ُم َّ
عي .
التقصي" التركيز على المعنى األصلي
والتقصِّي .ونقصد بـ"البحث و ِّ
ٍ
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البحث
ٍ
بشكل أخاخي
المقدس ونحاول اختكشاف معانيه ومقاصده فإننا
حي نبحث في الكتاب ُ
نبال قصارى وهدنا أل نترك عالمنا الحديث و ار ظهورنا ونحاول فهم واختيعاب ما كانت تعنيه
المقدس حي ُكتِبت .في عملية البحث والتقصي نرّكز على المعنى
المقاطع التي ندرخها في الكتاب ُ
قدس – فنرّكز على األخفار الكتابية
الم ّ
األصلي الا قصده اهلل والكتّاب البشرّيو الاي كتبوا الكتاب ُ
الم َّ
قدس ال نختطيع
نفخها وعلى ّا
القر األوائل لألخفار الكتابية .وم نو ٍ
اح كثيرة حينما نق أر الكتاب ُ
التعامل مع المعنى األصلي ولو وزئيا.
تونب
ّ
ُ
الم َّ
قدس في لااته األصلية فإ ّ علينا أ نضع في اعتبارنا
فمثال إ قمنا بدرس الكتاب ُ

الفهم اللاو للنصوص العبرية واآلرامية واليونانية القديمة .وحتّى إ ْ ُكّنا نعتمد على ترومة حديثة
الم َّ
للمصطلحات والتعابير
قدس فإ تلك الترومة تكو مبنية على فهم المعاني القديمة ُ
للكتاب ُ

مهما
وصيغ القواعد .في هاه النواحي ونو ٍ
َ
اح أخرى كثيرة يكو المعنى األخاخي للمقطع الكتابي ّ
التقصي.
دائما لتفخيره .ولاا علينا أ
ّ
نووه قد ار كبي ار م االهتمام واالنتباه لعملية البحث و ّ
أيضا.

عمليات علم التفخير ال تقتصر على التحضير والبحث فحخب بل تشمل عملية التطبيق

التطبيق
ٍ
القر
وبكلمات بخيطة نقول إ َّ عملية التطبيق هي الربط الخليم بي المعنى األصلي وحياة ّا
فإننا نخافر إ واز التعبير والتصوير عبر مئات الخني
المعاصري  .حي نفهم المعنى األصلي ّ

قدس
الم ّ
إلى وضعنا الحديث .فنح ُ في التطبيق ننظر إلى الطرق التي بها تنطبق نصوص الكتاب ُ
علينا نح شعب اهلل.
ٍ
بشكل كامل .وحتّى حي
تونب التطبيق
وكما في عمليات علم التفخير األخرى يختحيل ّ

ٍ
ِّ
يحار
بدروة ما .طبعا
نطبقه على تفكيرنا
نصل إلى فهم خطحي فقط
ٍ
معي فإننا ّ
لمقطع كتابي ّ
الم َّ
الم َّ
قدس م دو إطاعته .ولاا فإننا في هاه الخلخلة خنعطي
قدس م ريا فهم الكتاب ُ
الكتاب ُ
المقدس ٍ
بترو وبصورة شاملة.
الكثير م االهتمام واالنتباه إلى تطبيق الكتاب ُ
التقصي والتطبيق عمليات تعتمد في الواقع
في دروخنا في هاا المخاق نرى أ اإلعداد و ّ
بعضها على بعض .فال نويد عملية إال حي نويد العمليات األخرى .طبعا ال يملك الوميع الميول
٥
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والقدرات نفخها ونتيوة لهاا فإننا نميل إلى التركيز على عملية أو عمليتَي م بي هاه العمليات.
ولك ّ االعتماد المتبادل لعمليات اإلعداد واالختكشاف والتطبيق بعضها على بعض يا ّكرنا بضرورة
تنمية وتطوير مهاراتنا في كل هاه النواحي.

قدمتنا إلى علم التفخير الكتابي علينا أ
بعد أ شرحنا بعض المصطلحات المهمة في ُم ّ
ننتقل إلى موضوعنا الرئيخي الثاني وهو :التفخير العلمي – المتعلّق بالكيفية التي اتّبعها علما
ٍ
الم َّ
الم َّ
بشكل متزايد.
قدس كممارخة علمية
قدس عبر القرو في تفخير الكتاب ُ
الكتاب ُ

التفسير العلمي
ٍ
بدروة أو بيخرى كا لعلم التفخير الكتابي دائما ِخ َمة علمية وقد نما هاا االتواه على
ِ
التطورات واض ،بما فيه
وخبب هاه
العديد م العلوم األخرى.
مدى آالف الخني كما نما في
ُّ
ُ
ِ
ِ
الم َّ
نبحث في
وبعدة طرق
قدس بشر عاشوا قبل آالف الخني  .ولهاا
ُ
الكفاية .فقد كتب الكتاب ُ
الكتاب
الم ّ
َ
قدس مثل الكتابات األخرى التي تعود للعالم القديم .وقد تناول العلما ُ
أخفار الكتاب ُ
ِ
خياقه التاريخي اعتمدوا غالبا على ٍ
الم َّ
علوم أخرى مثل علم الحفريات التاري
قدس معتمدي على
ُ

طبق ُمفخِّرو
علم اإلنخا علم االوتماع وعلم اللاات .وكما هو الحال في هاه العلوم وغيرها ّ
الم َّ
قدس.
المقدس م ناحية أكاديمية منهويات علمية واقعية أو عقالنية للكتاب ُ
الكتاب ُ
ولتفهم ما نقصده نريد أ نعالج ثالثة مواضيع ترتبط بالتفخير العلمي .أوال نشير إلى
صحة وشرعية هاا النهج بمالحظة واوره الكتابية .ثانيا ناكر بعض األمثلة التاريخية التي توضِّ،
ّ
حدد هاا النهج في
ُّ
التطورات التي حصلت وتحصل في هاا النوع م علم التفخير .وثالثا نرى كيف ّ

المقدس األولويات في عمليات التفخير .لننظر أوال في الواور الكتابية للتفخير
دراخة الكتاب ُ
العلمي.

الجذور الكتابية
لم يك الناس في أزمنة األحداث الكتابية علما معاصري أو حديثي  .ولك ّ هاا ال يعني
ّأنهم كانوا غير عقالنيي أو ال يتمتّعو بالاكا  .فالحقيقة هي عكس هاا تماما .واإلنوازات المعمارية
المعقَّدة والرحالت البحرية الكثيرة والبرامج الزراعية اإلبداعية والخالقة واإلنوازات الثقافية
ُ
ُّ
ِ
المقدس كانوا يتعاملو
والحضارية التي ال حصر لها كلها تُظهر أ َّ الناس في فترة تدوي الكتاب ُ
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مع الحقائق وكانوا يف ّكرو في العالم بعقالنية تماما مثلما يفعل العلما الحديثو والمعاصرو .

الم َّ
يفخرو المقاطع
قدس أنفخهم كثي ار ما كانوا ّ
ولهاا ينباي أال نتفاوي م أ ُكتّاب الكتاب ُ
الكتابية األخرى التي يقرأونها بمنهوية التحليل المنطقي المبنية على الحقائق .وبخبب ضيق الوقت

خنوض ،ما نقصده بالنظر إلى مقطع كتابي واحد .في رومية  ٥-3 :4يكتب الرخول بولس:
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َما الَِّذي َي ْع َم ُل فَالَ
ب لَ ُه ِب ًّار» .أ َّ
يم ِباهلل فَ ُحس َ
أل ََّن ُه َما َذا َيقُو ُل ا ْلكتَ ُ
اب؟ «فَ َ
آم َن إ ْب َراه ُ
َما الَِّذي الَ يعم ُل ،و ِ
ُجرةُ علَى س ِب ِ ِ ٍ
س ِب ِ
لك ْن
يل َد ْي ٍنَ .وأ َّ
ب لَ ُه األ ْ َ َ
سُ
ََْ َ
يل ن ْع َمةَ ،ب ْل َعلَى َ
َ
تُ ْح َ
ِ َِّ
ِ ِ
ب لَ ُه ِب ًّرا( .رومية .)5-3 :4
سُ
يما ُن ُه ُي ْح َ
ُي ْؤم ُن ِبالذي ُي َبِّرُر ا ْلفَاج َر ،فَإ َ

اقتبس بولس في هاا المقطع م كتاب التكوي  6 :1٥حيث "حخب" اهلل ب ار إلبراهيم حي

آم بما وعده .ولك الحظ المنهوية التي عامل بها بولس هاا المقطع م العهد القديم .حلّل الرخول

بولس في العددي  4و ٥بك ّل حرص معنى الكلمة "حخب" وهي ترومة للكلمة اليونانية لوويزوما

قدم األدلّة على أ األورة "ال
) .(logizomaiباعتماد الرخول بولس على معرفته للاة اليونانية ّ
حق إلزامي للعامل .ولكنه أشار بعد
تحخب  ...على خبيل نعمة بل على خبيل دي  ".أ أ األورة ّ
َ
حخب "إيمانه" ال أعماله "ب ار" .وهكاا بنا على هاا المنطق
الك إلى أ َّ أ إنخا يثق باهلل ُي َ
ِ
البر هبة موانية باإليما  .ليس
والتحليل خلُص إلى أ التكوي  6 :1٥يشير إلى أ إبراهيم ُمنّ ،
صعبا أ نرى هنا أ الرخول بولس عالج التكوي  1٥بتحليل منطقي دقيق مبني على الحقائق.
ٍ
متكرر هاا النوع م التفخير
كما
المقدس ّ
ّ
قدموا بشكل ّ
يوض ،هاا المثل فإ ُكتّاب الكتاب ُ
الم َّ
الم َّ
قدس إلى أ ّ التفخير
قدس .وتشير منهويتهم في دراخة الكتاب ُ
الحريص والواعي للكتاب ُ
الم َّ
قدس نفخه.
الكتابي العلمي مبني
ّ
ومؤخس بقوة على الكتاب ُ
بعد َنظَ ِرنا إلى الواور الكتابية لعلم التفخير العلمي لننظر باختصار إلى بعض األمثلة
التاريخية على هاا النوع م التفخير الكتابي.

األمثلة
خالل فترة اآلبا

كا أوريوانوس اإلخكندر

وقد عاش م العام  18٥إلى العام  2٥4م

أحد أكثر الشخصيات تيثي ار في علم التفخير الكتابي .وكما خنرى الحقا في درخنا هاا فقد تواوز
7
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كرس نفخه للتحليل العقالني المبني على الحقائق في
أوريوانوس التفخير العلمي
ّ
ولكنه مع هاا ّ
الم َّ
ض ُعه "لل ِهكخابال" )(Hexapala
قدس .فمثال أحد أعظم إنوازات أوريوانوس َو ْ
دراخته الكتاب ُ
وهو عمل يتيلَّف م  6000صفحة في أكثر م  ٥0مولَّدا قام أوريوانوس فيه بمقارنة النصوص
العبرية والترومات اليونانية المختلفة كلمة بكلمة .ومع أ ّ هاا العمل فُِقد بعد قرو
يش ّكل مثاال بار از على التفخير الكتابي العلمي في الحقبة األولى م تاري الكنيخة.

فإنه ال يزال

الم َّ
قدس ظهرت بعد
ثمة أمثلة بارزة أخرى على تطوير المنهويات العلمية في دراخة الكتاب ُ
أوريوانوس .وم تلك األمثلة أوغخطينوس أخقف هيبو وقد عاش م العام  3٥4إلى العام 430

اختمر أغخطينوس في التركيز على التحليل العقالني والحريص المبني على الحقائق والا
م.
ّ
َّ
الم َّ
قدس .وفي زم توما اإلكويني الا
يتطلب وهدا عظيما في بعض األحيا في دراخته للكتاب ُ

ولد في العام  122٥وتوفي العام  1274كا االتواه الرئيخي في التفخير الكتابي في الكنيخة

طبق اإلكويني وتالمياه نهوا
المخيحية الاربية يعكس تيثير فلخفة أرخطو العلمية العقالنية .فقد ّ
الم َّ
قدس.
تحليليا توريبيا صارما يختند على المنطق في النظر إلى الكتاب ُ

لك لألخف في تلك الفترة م تاري الكنيخة كانت نخبة القادري على الق ار ة منخفضة
ٍ
الم َّ
بشكل واخع .ولاا كا األغنيا هم الوحيدي
قدس والكتب األخرى متوفّرة
ودا ولم يك الكتاب ُ
الم َّ
قدس ودرخه وكالك علما الكنيخة في المكتبات واألديار .نتيوة
الاي يختطيعو اقتنا الكتاب ُ

الم َّ
قدس .ولك في
لهاا تح ّكمت خلطات الكنيخة بالكيفية التي بها ينباي للناس أ يفهموا الكتاب ُ
الم َّ
تحليلي علم ٍّي أكثر
نهج
قدس باتّباع ٍ
ٍّ
الوو بدأ كثيرو م العلما بتفخير الكتاب ُ
هاا الخياق و ّ
تطور بعيدا ع خيطرة الكنيخة.
ا
إحدى أقدم الخطوات في هاا االتّواه اتُّ ِخات خالل عصر النهضة م القر الثالث عشر
إلى القر الخادس عشر .فبعد فت ،القخطنطينية على يد األوروبيي الاربيي في الحملة الصليبية

الرابعة عام  1204تم إحضار الكثير م المخطوطات الكالخيكية والكتابية التي كانت َّ
مخزنة هناك

كرس علما
إلى الارب .ولك بدال م تفخير مازى هاه النصوص القديمة بعدخات عقيدة الكنيخة ّ
عصر النهضة أنفخهم لفهم هاه النصوص بدقّة بتحليل قواعدها وخياقاتها التاريخية القديمة .وبفضل
ِ
يمض وقت طويل قبل أ
آلة الطباعة اات القوالب التي اخترعها غوتنبرغ حوالي العام  14٥0لم

تصير بحوث علما عصر النهضة منتشرة ومتوفّرة على نطاق واخع .نتيوة لالك قاد بعض

الشخصيات المؤثّرة أمثال إيراخموس الا

عاش م العام  1466إلى العام  1٥36كثيري في

الم َّ
قدس.
ّأيامهم نحو منهويات أكثر علمية في تفخير الكتاب ُ
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المصلحو البروتختانت خطوات أخرى لألمام في علم
وفي القر الخادس عشر خطى ُ
التفخير الكتابي العلمي .وبالخير في طريق علما النهضة رفض قادة اإلصالح األوائل أمثال
مارت لوثر وأولري زوينولي ووو كالف

خيطرة العقيدة والخلطة الكنخية على التفخير الكتابي.

الم َّ
قدس م
ّ
فشددوا على ّأنه ينباي تحديد معنى نصوص الكتاب ُ
للنصوص الكتابية وبالنظر إلى الخياقات التاريخية.

خالل تحليل تراكيب القواعد

مهم أ نتا ّكر أ قادة الحركة البروتختانتية األوائل ربطوا هاا التشديد مع العقيدة الشهيرة
ٌّ
الم َّ
الم َّ
قدس هو
قدس وحده" ) .(Sola Scripturaفقد كا البروتختانت يعتقدو أ الكتاب ُ
"الكتاب ُ
مصدر الخلطة الوحيد الا ال ُي َش ُّ
ك بصحته ولاا فهو أخمى خلطة ُيح َكم بها على كل الخُّلطات
الم َّ
فخر الوحيد للكتاب
قدس يعني أ
األخرى .وكا هاا االعتقاد القائل ُّ
الم ّ
ُ
بتفوق خلطة الكتاب ُ
الم َّ
أهم ٍ
أمر بالنخبة للبروتختانت
قدس نفخه .ولاا كا
ُّ
الم ّ
قدس المعصوم م الخطي هو الكتاب ُ
ُ
الم َّ
قدس م خالل التحليل العقالني الواعي والدقيق لقواعده اللاوية ضم
األوائل هو فهم الكتاب ُ
خياقه التاريخي القديم.

دفع عصر التنوير في أوروبا الاربية الا

شمل القرني الخابع عشر والثام عشر علم

التفخير الكتابي العلمي خطو ٍ
ات إضافية إلى األمام م خالل تشديده على المعايير العلمية العقالنية
الم َّ
قدس .وبطريقة
الحديثة في الحكم على ما ُي َ
عتبر الحقيقة بما في الك الحقائق التي يعلّمها الكتاب ُ
مشابهة لما يعمله علما الويولوويا واآلثار والعلما المعاصرو اآلخرو يطبِّق علما الكتاب
الم َّ
الم َّ
قدس.
قدس بحرص المعايير العلمية في دراخة الكتاب ُ
ُ
عدة عبر القرو  .ولك بطر ٍ
قدس بطر ٍ
الم َّ
يقة أو
َّ
ق ّ
ْ
تطور هاا النهج في النظر إلى الكتاب ُ
الم َّ
فخري في
الم ّ
قدس كل في طريق م طريقي  .فم ناحية خار معظم ُ
بيخرى خار علما الكتاب ُ
المؤخخات األكاديمية الرئيخية في االتّواه الا عادة ما ندعوه "الدراخات الكتابية النقدية".
المعاهد و ّ
ٍ
الم َّ
قدس هم الاي رفضوا العقيدة البروتختانتية األخاخية –
عام العلما النقديو للكتاب ُ
وبشكل ّ
الم َّ
قدس وحده) و أروا أ العقل والتحليل العلمي هما المعيا ار الرئيخيا
(Sola Scripturaالكتاب ُ
ٍ
يقدم آ ار
خم َيا في الوصول إلى
المقدس ّ
ّ
عام اختنتج العلما النقديو أ الكتاب ُ
الحق .وبشكل ّ
واإل َ
قديمة وبدائية وال يمك االعتماد عليها ع اهلل والونس البشر والعالم .بحخب هاا ال أر يمك

الم َّ
قدس م بعض النواحي ولك ّ أ ّ حكم على
للناس في عصرنا الحالي االختفادة م الكتاب ُ
المقدس نفخه.
المقدس وما يعلّمه ينباي أ يعتمد على البحث العلمي ال على تعاليم الكتاب ُ
الكتاب ُ
لك

م

ناحية أخرى تبع خب ار وعلما آخرو نهوا يمكننا دعوته الدراخات الكتابية
9

األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس األول :مقدمة إلى علم التفخير

الكتاب المقدس عطية اهلل لنا :مبادئ علم التفخير

المقدس هو القاعدة الوحيدة لإليما والحياة التي
اإلنويلية .فيؤ ّكد العلما اإلنويليو على أ الكتاب ُ
ك .ال يرفض هؤال النهج العلمي العقالني المبني على الحقائق في دراخة الكتاب
تخمو فوق الش ّ
الم َّ
يطبقو التحليل العلمي بكل دقّة واوتهاد في دراخاتهم .لك ْ حي يتعارض هاا التحليل
قدس بل ّ
ُ
ٍ
الم َّ
قدس نفخه فإ العلما اإلنويليي يخضعو بك ّل قلوبهم للكتاب
بشكل واض ،مع تعاليم الكتاب ُ

المقدس بصفته صاحب الخلطة بالنخبة إليهم .وكما خنرى في هاه الدروس فإ هاه الخلخلة تتبع
ُ
النهج اإلنويلي.
المقدس
بالنسبة إلى المسيحي،
ّ
خاصة المسيحي اإلنجيلي ،فإن الخضوع للكتاب ُ
الحق والقدرة
له أهمية كبيرة جدا .ألن السلطة الحقيقية هي السلطة التي تملك
ّ
المقدس يتمتع بهذه الصفة فهو مؤهَّل
على اجتذاب اال تّفاق معها ،وكون الكتاب ُ
ٍ
السلطة في الحياة المسيحية .وأحد أسباب هذا األمر هو
بشكل فريد ليكون مصدر ُّ

يقدم حكمة وبصيرة ال يمكننا الحصول عليهما من دونه .ولهذا
المقدس ّ
أن الكتاب ُ
الحق في
المقدس باإلعالن .والسبب اآلخر هو أ ّنه بالرغم من وجود
ّ
ُيدعى الكتاب ُ

المقدس قد أشرفَ ْت عناية اهلل
فإن
ّ
أماكن ومصادر كثيرةّ ،
الحق الذي يعلّمه الكتاب ُ
على كتابته وتدوينه وشكله النهائي ،ولهذا فهو يتمتّع بدرجة فريدة من الموثوقية
الحق المتوفّرة لنا في هذا العالم .والسبب الذي ألجله
والعصمة وسط كل مصادر
ّ
المقدس على تلك الموثوقية والعصمة الفرديتَين ،أي عدم احتمالية أن
حاز الكتاب ُ
أن الكتاب المقدس أتى بنفخة اهلل .إنه كلمة اهلل ،ولذا ،فإننا حين
يخطئ ،هو َّ

فنحن في الحقيقة نتكلّم عن سلطة اهلل .ولذا،
المقدس
ُ
نتكلّم عن سلطة الكتاب ُ
فإن الخضوع له هو اعتراف بأننا مخلوقات ،أي كائنات لم ِ
تأت إلى الوجود بذاتها،
ّ

بل تعتمد في وجودها واستمرارها على م ِ
وجدها .ونرى هنا شكال من التناقض
ُ
الظاهري :فإن خضوعنا هلل ال يقلّل من قدرنا وال يجعلنا أقل قدرة وتأثي ار ،ولك ّنه في
يحررنا ويضع أقدامنا في
الحقيقة أعظم عمل يمكننا عمله ليمنحنا القوة ،أل ّنه ّ
فيرسخ أقدامنا في الطريق إلى الحياة والنجاح واالزدهار.
الطريق إلى الحق،
ّ
— د .جلَن سكورجي

بعد أ اكرنا الواور الكتابية للتفخير العلمي ونظرنا إلى بعض األمثلة التاريخية علينا
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الم َّ
قدس.
اآل أ ننتقل إلى القضية الثالثة :أولويات هاا النهج في دراخة الكتاب ُ

األولويات
ٍ
الم َّ
قدس اإلنويليو المعاصرو بالتفخير العلمي بقوة .وقد
بشكل عام يلتزم علما الكتاب ُ
يختص بعمليات التحضير واإلعداد والبحث والتقصي
قاد هاا االلتزام إلى وضع أولويات فيما
ّ

توخد هاا االلتزام بد ا باألولويات النمواوية في عملية
والتطبيق .ولننظر إلى الطريقة التي بها ّ
اإلعداد والتحضير.
التحضير
مفر منه حينما نبدأ بتفخير
كما خبق فقلنا فإ َّ التحضير أو اإلعداد أمر ضرور وال ّ
الم َّ
الم َّ
قدس وضعوا أولويات بشي اإلعداد تنخوم
الم ّ
فخري األكاديميي للكتاب ُ
قدس .ولك ّ ُ
الكتاب ُ
بدروة أو بيخرى مع األولويات الفكرية التي تُرى في العلوم األكاديمية األخرى.
بصدد دراخة علم األحيا في الوامعة وتريد أ ِ
ِ
بيكبر ٍ
ِ
قدر
تع ّد نفخك لالك
تخيل ّأنك
ّ

أختعد لهاه الدراخة؟" على
ممك  .وهكاا تخيل عددا م أخاتاة علم األحيا " :كيف ينباي أ
ّ
قدر ممك م الحقائق البيولووية" و"تعلَّم َّ
األرو ،خيقولو لك أشيا كالتالي" :احفظ أكبر ٍ
كل ما
ِ
ُّ
بعها في علم األحيا ".
تختطيع تعلمه ع الخطوات العلمية التي نتّ ُ
وبنفس الطر ِ
يقة إ خيلت معظم األخاتاة في معظم المعاهد الالهوتية اإلنويلية اليوم ع

خيقدم لك معظمهم نصيحة
المقدس في كليات ِهم
الطريقة التي يمكنك أ
ّ
ّ
تختعد بها لدراخة الكتاب ُ
مشابهة .فربما يقولو لك" :تعلّم اللاتي العبرية واليونانية"" .تعلّم أكبر ٍ
قدر ممك م الحقائق
الم َّ
قدس"" .تعلّم ع األخاليب الصحيحة في التفخير" .وهكاا يرّكز معظم علما
ّ
الخاصة بالكتاب ُ
الم َّ
الم َّ
قدس .وهم يؤمنو أ نواح
قدس اليوم على
َ
النهوي العقلي والعلمي في تعليم الكتاب ُ
الكتاب ُ
طالبهم يعتمد على قيامهم بالشي نفخه أيضا.

وبالطبع – إعداد أنفخنا م خالل فهم الحقائق وفهم المنهوية أمر بالغ األهمية .وليس م
الم َّ
قدس .وعلينا أ نبال أقصى وهودنا في تعلُّم وفهم
بديل ع معرفة الحقائق المتعلّقة بالكتاب ُ
المبادئ الالزمة للتفخير الكتابي .ولك كما خنرى بعد قليل فإ حصر تركيزنا في اإلعداد العقلي
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ِ
الم َّ
قدس.
يؤد إلى أ يايب ع بالنا بعض أهم األمور التي ُنع ّد بها أنفخنا في تفخير الكتاب ُ
الخاصة
بعد أ نظرنا إلى بعض األولويات في اإلعداد والتحضير لننظر إلى األولويات
ّ
بالبحث والتقصي في علم التفخير العلمي.
البحث
ٍ
الم َّ
الم َّ
قدس والبحث
عام ّ
يميز ُم ّ
قدس بي طريقتَي الختكشاف الكتاب ُ
فخرو الكتاب ُ
بشكل ّ
فيه :االختنباط ( )exegesisاإلقحام ( .)eisegesisالكلمة اختنباط ترومة للكلمة "أكخويزيس"

المشتقة م ُمصطل ،يوناني يعني ُ"ي ِ
خرج" أو "يشتق منه" أو "يختنبط" ومعناها
(ُ )exegesis
النص .وبالمقابل فإ الكلمة "أيخيويزيس"
االصطالحي اختخراج المعنى واختنباطه م
ّ
ِ
"يدخل" و"يفرض".
( )eisegesisالتي تُتر َوم إلى "اقحام" تحمل معنى "يقود إلى الداخل" أو
الم َّ
قدس اوو
ومعناها االصطالحي هو أ تعطي مقطعا ما معنى تفرضه أنت عليهُ .م ّ
فخرو الكتاب ُ
التووُّه العلمي يوتهدو في ُّ
تونب نهج "االقحام" ويختخدمو مبادئ التفخير التي يعتقدو أنها

الم َّ
معاني
اقحاميا ااتيًّا– يفرضو فيه
قدس ال فهما
تضم لهم فهما
ّ
ّ
اختنباطيا لنصوص الكتاب ُ
َ
النص.
على
ّ
وبحخب هاا النهج يتمثّل التقصي والبحث في وضع اختعدادنا العقلي موضع التنفيا
الم َّ
قدس .في هاا النهج نتقصى المعنى األصلي للنصوص الكتابية م
الكتشاف حقائق الكتاب ُ
خالل العمل بحخب منهويات أو مبادئ للتفخير يتم الوصول إليها بحرص بهدف تمييز المعنى

ٍ
شخص ما أو أوندة ما.
مورد أر ِ
األصلي الفعلي وليس َّ

وكما خنرى في هاه الخلخلة فإ اتّباع المنهويات العلمية بهاه الطريقة له ُب ْعد بالغ األهمية
بالكاد يشتمل على كل شي ٍ ضرور لعملية بحث
في التفخير الكتابي .ولكننا خنرى أيضا ّأنه
ّ
الم َّ
ٍ
قدس.
وتقص خليمة للمعنى األصلي للكتاب ُ

عمليتي اإلعداد
حددة بالنخبة لعلم التفخير العلمي في
الم ّ
َ
نظرنا إلى بعض األولويات ُ
مختعدي أل نخيل بشي عملية التطبيق .كيف يطبِّق معظم العلما
والتقصي .واآل صرنا
ّ

الم َّ
قدس اليوم؟
اإلنويليو الكتاب ُ
التطبيق
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ٍ
ٍ
متكرر أثنا
بشكل
كنت طالبا في كلية الالهوت كا أحد الطالب يقاطع األخاتاة
عندما ُ
االختنباطي علينا
إلقا هم لمحاضراتِهم .وكانت أخئلته دائما متشابهة" :أختاا ما هي تيثيرات تفخيرك
ّ
اليوم؟" "كيف ينباي أ أطبق ما تقوله بشي المقطع الكتابي على حياتي؟" وباختثنا ٍ
ات بخيطة كا
ّ
ُّ
يخص
يخصني بل
كنه ال
ُّ
ُّ
نفخه .حيث يبتخم األختاا ويقول" :إ هاا الخؤال عظيم ل ّ
الرد دائما هو ُ
أخاتاة الالهوت العملي".

ِّ
المقدس مواال للتطبيق
كما
توض ،هاه التوربة كثي ار ما يترك التفخير العلمي للكتاب ُ
الم َّ
قدس .فالتفخير العلمي في أفضل األحوال يقود إلى تطبيق حديث يتمحور حول
العملي للكتاب ُ
ٍ
الم َّ
قدس
الحقائق .وبكلمات أخرى فإ التطبيق يهتم بشكل أخاخي بتحديد الحقائق التي يعلّم الكتاب ُ
أتباع المخي ،اليوم بي يؤمنوا بها .في التطبيق نح ُ ندعو األمنا بي يؤمنوا بي التعاليم الالهوتية

المقدس هي تعاليم صائبة .ال شك في أ هاا النوع م
و ّادعا ات الحقائق األخالقية ع الكتاب ُ
المقدس
التطبيق او أهمية وقيمة كبيرةّ .
ولكنه يتواهل عددا م الطرق المهمة في تطبيق الكتاب ُ
على حياتنا اليوم.

ولكن قد نبالغ أحيانا بالتشديد
أمر بالغ األهمية،
ْ
المقدَّس ٌ
منهجيات دراسة الكتاب ُ
عليها إذ ال يمكننا جعل هذه المنهجيات عملية ميكانيكة وآلية ،فيكون حال لساني

فتتحول بهذا
هو" :ها قد اتّبعت هذه المنهجيات ،وهذا هو استنتاجي المنطقي"،
ّ
عملية التفسير تمرينا عقليا صرفا ،بدال من أن يكون أم ار يشترك بعمله كل كياننا.

وجدت عبر السنين أ ّنني في مرحلة ما رّكزت جزءا كبي ار من بحوثي على
فمثال
ُ
الخلفيات التاريخية وتاريخ العالم القديم أل ّنني وجدت حاجة عظيمة لهذا .فكثيرون
ال يستطيعون معرفة تلك األمور ،بينما أنا أستطيع ،كعالِم وباحث ،أن أؤثّر كثي ار
كنت أعود إلى النصوص
في هذه الناحية .وباالعتماد على دراستي تلك ،حين ُ
الكتابية ،كانت عوالم جديدة تنفتح أمامي في فهم تلك النصوص .ولكن في الوقت

كنت أتمتّع متعة عقلية بمعرفة
وجد حياة روحية في الخلفيات نفسهاُ .
نفسه ،ال تُ َ
الخلفيات ،ولكن الحياة الروحية الحقيقية كانت في النصوص الكتابية .والعودة

للنصوص الكتابية وسماع ما يقوله اهلل حقا ،واخضاع حياتنا له ،ليست إجراءات
أحبنا وبذل نفسه عنا
أمر ال يتحقّق إال بتكريس قلوبنا للذي ّ
ميكانيكية آلية ،وهو ٌ
ومن أجلنا.
—د .كريج ِ
كينر
َ
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المختخدمة في علم التفخير الكتابي
المصطلحات
ّ
المهمة ُ
اآل بعد أ نظرنا إلى بعض ُ
وتقليد التفخير العلمي القديم علينا أ ننتقل إلى موضوعنا الثالث في هاا الدرس كيف ينباي أ
التيملي وهو التقليد المخيحي الا
يرتبط التفخير العلمي بالتفخير ُّ

الم َّ
قدس.
اهلل م خالل تفخيرنا لنصوص الكتاب ُ

يشدد على حاوتنا لالقتراب إلى
ّ

التفسير التعبدي التأملي
أما
يتشابه في وووه كثيرة مع علم التفخير العامّ .

تبنى أتباع المخي ،التفخير العلمي الا
ّ
ٍ
الم َّ
قدس.
التفخير التعبُّد
ُّ
التيملي فيرّكز بشكل أخاخي على المصدر اإللهي للكتاب ُ
المقدس المكتوب بيد البشر هو كلمة اهلل .فقد وا
ّ
أقر المخيحيو عبر العصور أ الكتاب ُ

في رخالة  2تيموثاوس  16 :3أ كل كتاب م الكتاب المقدس قد أُوحي به م اهلل أو بتعبير

حرفي هو "نفخة اهلل" أو "نفَس اهلل" .هاه الحقيقة توعل علم التفخير الكتابي مختلفا ع الوووه
الم َّ
الحية التي
األخرى في علم التفخير العام أل علينا أ
قدس ُّ
تيمليا باعتباره الكلمة ّ
ّ
نفخر الكتاب ُ
نطق اهلل نفخه بها.

في تفسيرنا الكتاب المقدَّس من المهم أن َّ
نتذكر أننا ال نتعامل مع كلمات ل ُكتّاب
ُ
القدوس ،األقنوم الثالث في الثالوث ،نفخ هذه الكلمات من
بشريين ،فروح اهلل ّ

خالل شخصيات ال ُكتّاب البشريين وسماتهم وأساليبهم األدبية وتجاربهم
أن الروح القدس
المقدَّس ينبغي أن ننتبه إلى ّ
واختباراتهم .ولذا حين نق أر الكتاب ُ
فإن لنا اتّصاال
نفخ هذه الكلمات ،وهو َمن يسكن في المؤمنين ويعمل فيهمّ ،
المقدَّس
ا
المقدَّس .ولدينا حاجة كبيرة إلى المجيء إلى الكتاب ُ
مباشر بكاتب الكتاب ُ
المقدَّسة
بروح الصالة ،معتمدين على الروح القدس ليفتح أذهاننا ويفتح األسفار ُ

ألذهاننا.

—د .دينيس جونسون

التيملي بطر ٍ
ق تشابه ما رأينا
حتى نفهم ما نقصده بالضبط لننظر إلى علم التفخير التعبُّد
ُّ

في نقاشنا الخابق .أوال نرى أ هاا النوع م التفخير الكتابي له واور كتابية .ثانيا نختعرض
14

األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس األول :مقدمة إلى علم التفخير

الكتاب المقدس عطية اهلل لنا :مبادئ علم التفخير

التيملي .وثالثا نرى كيف يخاعد
بعض األمثلة التاريخية قالها علما كتابيو مارخوا علم التفخير ُّ

يختص بعمليات التفخير .فلننظر أوال
المقدس في تشكيل أولوياتنا فيما
ّ
هاا النهج في دراخة الكتاب ُ
التيملي.
إلى الواور الكتابية لعلم التفخير ُّ

الجذور الكتابية
الم َّ
قدس فحصوا في ٍ
كثير م األحيا األخفار الكتابية
على الرغم م أ ُكتّاب الكتاب ُ
ِ
الم َّ
قدس .فقد
فإنه م
المهم أ ندرك أنهم أيضا انتهووا نهوا ُّ
بطرق علمية ّ
تيمليا في دراخة الكتاب ُ
ٍ
المقدخة بصفتِها كلمةُ اهلل في
أشاروا مرات كثيرة إلى ّأنه على أتباع المخي ،أ يق أروا األخفار ُ
محضر اهلل وبطرق تيتي باختبار ٍ
ِ
ات عظيمة بل وفوق طبيعية مع اهلل.
أشار ُكتّاب الكتاب المقدس إلى هاا البعد في التفخير مر ٍ
ات كثيرة ولكننا نريد اآل أ ناكر
ُ
ُ
مقطعا واحدا كمثال على هاا النهج في التفخير .نق أر في العبرانيي :12 :4
ضى ِم ْن ُك ِّل س ْي ٍ
َن َكلِم َة ِ
ف ِذي َحد َّْي ِنَ ،و َخ ِ
ارقَ ٌة إِلَى َم ْف َر ِ
ق
اهلل َح َّي ٌة َوفَ َّعالَ ٌة َوأ َْم َ
َ
أل َّ َ
اخ ،ومم ِّي َزةٌ أَ ْف َكار ا ْل َق ْل ِب وِني ِ
ِ
ِِ
َّ
الن ْف ِ
َّات ِه (العبرانيين :4
الر ِ
س َو ُّ
َ
َ
وح َوا ْل َمفَاصل َوا ْلم َخ ِ َ ُ َ

.)12

النص أشار كاتب رخالة العبرانيي إلى مقطع في المزمور  9٥اقتبخه في األعداد
في هاا
ّ
الخابقة وهو يدعوه هنا بـ"كلمة اهلل" .ففي العبرانيي  7 :4اقتبس م المزمور نفخه مشي ار إلى أ

قدم كاتب العبرانيي المزمور  9٥بقوله:
ّ 7 :3

اهلل نفخه "قال في داود" .وقبل هاا في العبرانيي

الرو ُح اْلقُ ُد ُس".
" َيقُو ُل ُّ
واآل الحظوا أنه بعد إعال المصدر اإللهي لهاا المزمور يصف كاتب العبرانيي اختبار

الم َّ
وفعالة" .إنها "تخترق"
وفعال" – "كلمة اهلل حية ّ
"حي ّ
قدس فيقول إ الكتاب ُ
ق ار ة الكتاب ُ
المقدس ّ
حدي " .في
ص ٍل "أمضى م ك ّل خيف ا
ّ
أعماق كياننا الداخلي و"تحكم على أفكار قلوبنا ّ
ونياته" َبن ْ
ونشرحه إ واز التعبير .ولك ْ في هاا
المقدس كشي ٍ نحلّله
ِّ
التفخير العلمي ننظر إلى الكتاب ُ

ويشرحنا.
المقدس هو الا في الحقيقة يحلّلنا ّ
المقطع يشير كاتب العبرانيي إلى أ الكتاب ُ
هاا المقطع بالغ األهمية بالنخبة لنقاشنا أل كاتب العبرانيي كا عالما عميقا في الكتاب
قدس إا نراه مر ٍ
ات كثيرة يعالج مقاطع م العهد القديم بعم ٍ
الم َّ
ق وبصيرة تتواو از العمق والبصيرة
ُ
1٥
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لدى ُكتّاب العهد الوديد اآلخري  .ومع هاا فإ تحليله العقلي الممتاز للكتاب المقدس لم ي ِ
بعده ع
ُ
ُ
قدس بطر ٍ
الم َّ
ق
علم التفخير ُّ
التيملي بل ّ
عززت تفاخيره العقلية التحليلية قدرتَه على النظر إلى الكتاب ُ
ٍ
وحارة عاطفيا مع اهلل .وهو بهاا يرينا أ التفخير العلمي والتفخير
ّأدت إلى لقا ات تاييرية عميقة ّ

التيملي ينباي أ يعمال معا.
التعبُّد
ُّ
بعد أ

التيملي علينا أ
نظرنا إلى الواور الكتابية لعلم التفخير
ُّ

ناكر بعض األمثلة

التاريخية لتوضي ،الطريقة التي بها ربط أتباع المخي ،النهج العلمي والنهج التعبُّد التيملي بالتفخير.

األمثلة
الم َّ
قدس بالغ األهمية في حقبة اآلبا في بدايات تاري
كا التفخير التعبُّد
ُّ
التيملي للكتاب ُ
الكنيخة .اكرنا خابقا أوريوانوس اإلخكندر وأشرنا إلى أنه كا عالما كتابيا انتهج األخلوب العلمي

شوع أوريوانوس وريووريوس الا
المدقِّق .ومع هاا اختمعوا إلى الطريقة التي بها ّ
الوديدة في تركيا الحالية في رخالة م أوريوانوس إلى وريووريوس:

م قيصرية

اسع لمعرفة
تكرس نفسك للقراءة اإللهية ،باستقامة وبإيمان راسخ باهلل،
َ
حين ّ
معنى الكلمات اإللهية المخفية عن معظم الناس .ال تتوقَّف عن الطَّ ْرق والطلب،
ألن العنصر األهم هو الصالة لفهم الكلمات اإللهية.

في هاه الرخالة يقول أوريوانوس لوريووريوس أ يكرس نفخه لـ"الق ار ة اإللهية" .وقد تُ ِ
روم
ّ
هاا التعبير الحقا في الالتينية إلى لكتيو ديفينا ( )Lectio Divinaوهو تووُّه في التفخير التعبُّد
ٍ
عدة إلى يومنا هاا.
التيملي ال يزال مختم ار
ُّ
بيشكال ّ
المقدس متيثّ ار بالفلخفة األفالطونية الوديدة والتي
كا نهج أوريوانوس في رأيه بالكتاب ُ
نص
فخر العهد القديم اليهود فيلو اإلخكندر  .بحخب هاا ال أر يحتو
ّ
نرى صورة لها في ُم ّ

تحت المعنى الخطحي لكلماته على حقائق خماوية روحية "مخفية ع معظم الناس".
المقدس َ
الكتاب ُ
المقدس
ولاا ينباي أ يكو لدى المؤمني "إيما راخ باهلل" إ أرادوا أ يكتشفوا حقائق الكتاب ُ

الم َّ
قدس بصفته كالما إلهيا" .وهكاا على
المخفية .أ أ ّ عليهم أ "يخعوا لفهم معنى الكتاب ُ
الم َّ
"القرع والطلب" ألول إنارة شخصية م اهلل .وفي الحقيقة
قدس أال يتوقّفوا ع
ْ
ُمفخِّر الكتاب ُ
المقدس هو "الصالة لفهم الكلمات اإللهية" .ومع أ
بحخب أوريوانوس "العنصر األهم" لفهم الكتاب ُ
16
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علينا أ نرفض الميل األفالطوني الوديد عند أوريوانوس تواه هاه األمور يوب أ نعترف بينه

الم َّ
بالتيمل وروح
قدس .فحي يطلب األمنا ووه اهلل
ُّ
أدرك أ هاا األمر ينطبق بالفعل على الكتاب ُ
قدس فإ اهلل يمنحهم بصيرة وفهما ال يمكنهم الوصول إليهما م
الم ّ
الصالة بينما يقرؤو الكتاب ُ

دو عمل اهلل.

أناس مثل أوريجانوس على أ ّنه من المهم أن يحصل المرء على المعنى
لقد شدد ٌ
ألن الكتاب
الروحي
صحيّ ،
أمر ّ
ّ
المقدس .وأقول إن هذا ٌ
للنص في قراءة الكتاب ُ
مجرد كتاب أكاديمي هدفه أن يدغدغ
مجرد كتاب تاريخ ،وال هو ّ
المقدس ليس ّ
ُ
نحن نؤمن أن
خيالنا الالهوتي ،بل له مغزى وأهمية روحية
خاصة .وفي الحقيقةُ ،
ّ
إن قدرتنا على فهم معنى الكلمات الكتابية،
هامان ،حتّى ّ
كال هذين األمرين ّ
النص ،ومعرفة التفاصيل التاريخية ،وغيرها من األمور
وسياق هذه الكلمات في
ّ

للقراء األصليين،
تساعدنا في اكتساب بصيرٍة روحية بشأن ما عناه
ّ
النص ّ
نحن.
وبالتالي لنا ُ
—د .سايمن ڤايبرت

المقدس نوعا م الق ار ة
الم ّ
فخري القياديي للكتاب ُ
خالل العصور الوخطى مارس معظم ُ
فخرو علميو مثل أغخطينوس وتوما اإلكويني.
بم فيهم ُم ّ
اإللهية – لكتيو ديفينو َ
ٍ
مارس في أربع خطوات أو حركات معروفة ويدا :لكتيو
وبشكل عام صارت الق ار ة اإللهية تُ َ

المقدس؛ ميديتاتيو ( – )meditatioالتفكير بصمت بمحتوى ومازى ما
( – )lectioق ار ة الكتاب ُ
ُي َقرأ؛ وأوراتيو ( – )oratioالصالة الحارة إلى اهلل ليعطي اإلنارة والفهم؛ وكونتمبالتيو
ٍ
ٍ
ومايرة
قناعات عاطفية عميقة
بصمت وهدو لروح اهلل لكي يعطي
( :)contemplatioاالنتظار
ّ
بشي مازى مقطع كتابي ما.
في فترة اإلصالح كانت كنيخة روما تختخدم ممارخة الق ار ة اإللهية لتبرير كل أنواع

المتبصرة فوق
تدعي أ تعاليمها مختقاة م األفكار
التعاليم الخاطئة .وكانت الخلطات الكنخية ّ
ّ
الم َّ
قدس
الطبيعية المعطاة لها م اهلل ولك هاه "األفكار" كانت في الحقيقة تعارض تعاليم الكتاب ُ

وردا على هاا الواقع أعطى العلما البروتختانت أهمية كبيرة
في بعض الووانب البالاة األهميةّ .
الم َّ
أصروا على
قدس ق ار ة ُّ
تيملية .فقد ّ
ودا لعلم التفخير العلمي لك ْ دو أ يتركوا ق ار ة الكتاب ُ
الم َّ
قدس.
التيملي بالتحليل
ضرورة ربط التفخير التعبُّد
ُّ
االختنباطي الخليم للكتاب ُ
ّ
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هاه الخمة في العلوم الكتابية البروتختانتية غير معروفة على نطاق كبير ولاا مفيد أ
وهما :وو كالف وووناثا إدواردز.

التعبد
ناكر مثالَي معروفَي ودا مارخا التفخير ّ
فخري الكتابيي عقالنية ومنطقية في الفترة األولى لحركة
الم ّ
ُيدعى وو كالف بحق أكثر ُ
ِ
المعتمدة على مبادئ عصر النهضة تيهيال
أهلته دراخته للقانو والفلخفة اإلنخانية
اإلصالح .وقد ّ

وقوة ال التّباع
ّ
ويدا لهاا الدور .ومع هاا فإننا في كل كتبه التفخيرية نوده يخعى بك ّل حماخة ّ
التيملي أيضا.
التفخير العلمي فحخب بل والتفخير التعبُّد
ُّ
ٍ
التووه لديه ننظر إلى ما كتبه في تفخيره لكتاب حوّي الوز :2
وكمثال على هاا
ّ
مجد اهلل يشرق في كلمته ،ولذا ينبغي أن نتأثَّر بها  ...كما لو كان اهلل قربنا ،بل

أمامنا وجها لوجه.

ِ
أصر
المقدس كنشاط علمي ال عالقة له بالحياة
ّ
بدال م أ ُيعامل كالف تفخير الكتاب ُ
على أ "مود اهلل ُي ِ
المقدس "ينباي أ نتيثّر بها" كما لو
شرق في كلمته" حتى إننا حي نق أر الكتاب ُ

الم َّ
ٍ
كاختبار
قدس
كا اهلل معنا "ووها لووه" .وكما يشير هاا المقطع دعا كالف أتباعه لق ار ة الكتاب ُ
ٍ
اختبار عاطفي غامر وقو ّ يمألنا بالتواضع.
لحضور اهلل –
ٍ
وبشكل مشابه ودا أظهر الالهوتي األميركي القديم ووناثا إدواردز الا عاش بي العام

ٍ
المقدس .ومع هاا
 1703والعام 17٥8
بشكل ِّ
متكرر تحليله العقالني والمنطقي الدقيق للكتاب ُ
ا ِ
ختمع إلى هاه الكلمات التي كتبها في مقاله الرواية الشخصية:
حين أق أر كلمات رسالة [ 1تيموثاوس] ،تمتلئ روحي  ...بإحساس مجد الكائن

أي ٍ
تبد لي
اإللهي ،إحساس جديد مختلف عن ِّ
أمر آخر سبق أن اختبرتُه قبال .لم ُ
المقدَّس مثلما بدت هذه الكلمات .وف ّكرت في نفسي :يا
أية كلمات في الكتاب ُ

عت بذلك اإلله إلى
لروعة ذلك الكائن ،ويا لسعادة التي ينبغي أن تغمرني ْ
إن تمتّ ُ
 ...األبد!

الم َّ
قدس.
نرى ووناثا إدواردز هنا يتمتّع بـ"إحخاس مود الكائ اإللهي" في ق ار ته الكتاب ُ
قويا ودا حتّى إ ّ ووناثا إدواردز رغب بي "يتمتّع بالك اإلله إلى
وقد كا اختبار روح اهلل هاا ّ
18
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األبد!" ووناثا إدواردز معروف ويدا بتيثُّره بعقالنية عصر التنوير وقد كا يؤم بي التفخير
ق بهاا .ولك ْ حتّى ووناثا إدواردز لم يك راضيا
الكتابي ينباي أ يكو علميا تماما وهو ُم ِح ّ
ٍ
الم َّ
الم َّ
بإحخاس
قدس
قدس إا كا يعرف ّأنه ينباي ق ار ة الكتاب ُ
ومكتفيا بالتفكير العقلي بالكتاب ُ

طبيعي بمحضر اهلل الرائع و ِ
المدهش.

في ّأيامنا هاه اختفت تقريبا منهويات التفخير التعبُّدية م علم التفخير الكتابي العلمي.
تحولوا إلى علم التفخير العلمي ٍّ
فخري الكاثوليك
الم ّ
كرد على مكائد ُ
ومع أ البروتختانت األوائل ّ
َّ
أقل
وأهدافهم الخاطئة في الك الوقت فإ علما كتابيي كثيري اليوم يعتبرو علم التفخير التعبُّد
فيووهو كل اهتمامهم البحثي تقريبا إلى علم التفخير العقلي الصارم
م مختوى براعتهم الفكريةّ .
الم َّ
ِّ
قدس .فطلَب اإلنارة م اهلل م خالل
وكي ّ هاا النهج
خيقدم كل ما نحتاج إليه م الكتاب ُ
ٍ
مهم أ نخعى لممارخة التفخير
مختف م البحوث اإلنويلية .ولك
الصالة والصيام والتيمل شبه
ٌّ

العلمي والتفخير التعبُّد

نتطرف .وقد
في تفخيرنا األكاديمي الرخمي .ينباي أ نحرص على أال
َّ

النهوي في الماضي وخيكو م الحكمة أ نتبع مثالهم.
مزج ُمفخِّرو بروتختانت هاي
َ
التيملي والى بعض األمثلة التاريخية
بعد أ نظرنا إلى الواور الكتابية للتفخير التعبُّد
ُّ
المقدس لننظر
على الهوتيي ربطوا ما بي النهج العلمي والنهج التعبُّد
ُّ
التيملي في تفخير الكتاب ُ
باختصار إلى أولويات هاا النوع م التفخير.

األولويات
الم َّ
تيملية .ولك ْ عندما يصبحوا أكثر مهارة
قدس برو ٍح ُّ
يبدأُ معظم أتباع المخي ،بق ار ة الكتاب ُ
في التفخير العلمي الكتابي فهم يافلوا ع أهمية التفخير التيملي .ولك التفخير العلمي للكتاب

المقدس يكو في ٍ
كثير م األحيا عقالنيا وتحليليا ودا لدروة أّننا في الواقع ننخى أم ار كا بالغ
ُ
ٍ
بشكل ماي ٍِّر وشخصي م خالل كلمته .ولهاا
األهمية في خيرنا مع المخي – ،وهو اختبار اهلل
الم َّ
قدس يوب أ يضبط أولوياتنا بينما
علينا أ نرى كيف أ النهج ُّ
التيملي في دراخة الكتاب ُ
نخعى لتطبيق العمليات التفخيرية الثالث.
لننظر إلى أولويات التفخير التعبُّد

بالطريقة التي نظرنا بها إلى أولويات علم التفخير

فنظ ِهر أوال أولوية اإلعداد والتحضير .وبعد الك خنرّكز على عملية البحث والتقصي في
العلميُ .
نووه شيئا م االهتمام للتطبيق المعاصر لهاا النوع م التفخير .ولنبدأ
التفخير التعبُّد  .وأخي ار ّ
بيولوية اإلعداد والتحضير.
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التحضير
ِ
ِ
الم َّ
قدس
المخلصي للمخي ،نؤم بيننا حي نق أر الكتاب ُ
مؤخف أ كثيري منا نح األتباع ُ
نتحضر
فإما نختبره أو ال نختبره وال يمكننا أ
ّ
ال نختطيع أ ّ
نقرر أ نختبر الحضور الخاص هللّ .

الختباره .ولك ْ اختمع إلى الطريقة التي يعالج بها يعقوب هاا الفهم الخاطئ .يقول يعقوب في :4
:8
ِ
ِ
ب إِلَ ْي ُك ْم( .يعقوب )8 :4
اقْتَ ِرُبوا إِلَى اهلل فَ َي ْقتَ ِر َ
التعبير "اقتربوا إلى اهلل" ييتي م

العهد القديم .فقد كا

العابدو األمنا "يقتربو " إلى

وهو يختطيع

الخاص في خيمة االوتماع والهيكل .طبعا اهلل مووود في كل مكا
حضور اهلل
ّ
التعريف ع نفخه واعال نفخه بطرق دراماتيكية في أ ِّ ٍ
وقت يريد ولك َّ كلمات يعقوب تُظ ِهر
ص هلل فعلينا أ
المقدس على المخؤولية البشرية .وا أردنا أ نختبر الحضور الخا ّ
تشديد الكتاب ُ

منا.
نقترب إليه واهلل خيبادلنا هاا العمل باقترابه هو ّ
ٍ
التيملي يشمل التقديس أو التكريس هلل .وكما
بشكل عام التحضير واإلعداد للتفخير التعبُّد
ُّ
الم َّ
قدس علينا أ نتخلَّص م أ شي ٍ يعترض طريقنا إلى ال ّشركة مع اهلل وأ نخعى
يعلّم الكتاب ُ
يعزز هاه ال ّشركة .ال حاوة أل نقول إ هاا النوع م التحضير واإلعداد يتطلّب أمو ار
إلى ك ّل ما ّ
نكو لدينا فكرة عما تشمله هاه الفئات الثالث
كثيرة يصعب أ ناكرها وميعا ولك م المفيد أ
ّ
العامة :اإلعداد الفكر واإلعداد الخلوكي واإلعداد العاطفي.

المقدس م خالل اإلعداد الفكر  .ونقصد
أوال نح ُ نتحضَّر لحضور اهلل في ق ار ة الكتاب ُ
بهاا أ َّ علينا أ نبال قصارى وهدنا أل ُن ِ
خضع معتقداتنا لكلمة اهلل الكاملة الصحيحة ونوعلها
معوقات وخيمة بووه
تتناغم معها .فاإليما بمفاهيم خاطئة ع اهلل والونس البشر والعالم يضع ِّ

الم َّ
ضيقة نخبيا
قدس يميلو للتركيز على موموعة ّ
الشركة مع اهلل .وكما رأينا فقد كا علما الكتاب ُ
يشددو عليها .ولك َّ تقديس روح اهلل يولّد فينا
م األفكار التي تتناخب مع النقاط األكاديمية التي ّ

تهيئنا للدخول إلى محضره بينما نح ُ ندرس
الشوق أل تنخوم كل أفكارنا مع فكر اهلل وهاه الرغبة ّ
الم َّ
ونفخره.
قدس ّ
الكتاب ُ
المقدس باإلعداد الخلوكي .يعلّم الكتاب
ثانيا نقترب إلى اهلل أيضا م خالل ق ار تنا الكتاب ُ
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الم َّ
المعوقات أمام اختبار حضور اهلل
قدس أ عمل األمور التي تعارض إرادة اهلل هو أحد أعظم
ُ
ّ
الحلو والرائع .ينباي أ يشتمل التفخير التعبُّد على التّوبة ع خقطاتنا وعلى ر ٍ
غبة حقيقية بي
ّ
نخلك بطريقة ترضي اهلل.
نختعد لالقتراب إلى اهلل م خالل اإلعداد العاطفي .يشتمل اإلعداد العاطفي
ثالثا علينا أ
ّ
على كل مواقفنا – م المشاعر العابرة إلى العواطف والمواقف الثابتة نحو اهلل والبشر وبقية الخليقة.
ِّ
الم َّ
الب ْاض وقخوة القلب .هاه العواطف وعواطف أخرى
قدس م الكبريا و ُ
كثي ار ما يحارنا الكتاب ُ
الخاص .ولك ّ التواضع والمحبة ورقّة القلب
معوقات في طريق الدخول إلى حضور اهلل
ّ
شبيهة تش ّكل ّ
واألمور األخرى الشبيهة تفت ،الطريق للشركة مع اهلل .ولهاا فإ ّ اإلعداد للتفخير التعبُّد ينباي أ
يعالج ال مفاهيمنا وخلوكياتنا فقط بل وكل عواطفنا ومشاعرنا أيضا.
المقدَّس بحكمة وأمانة ليس قضية فكرية فقط .فهو أيضا قضية
تفسير الكتاب ُ
تحديا أمام كل
أن ث ّمة ّ
قلبية ،قضية تشمل كامل كيان اإلنسان .وبرأيي ،هذا يعني ّ
المقدس وتعليمه .إ ّنه يعني أن حالة قلوبنا
من عليه مسؤولية تفسير الكتاب ُ
المقدَّس .ولهذا،
وعالقتنا بالمسيح تؤثّر تأثي ار حقيقيا على فاعلية فهمنا للكتاب ُ
نتمسك برسالة اإلنجيل في
من المهم أن نكون أمناء في االعتراف بخطايانا وأن
ّ

خاصة إن تهنا مرتكبين الخطية في عدة نوا ٍح
كل يوم .وحين نبدأ بالتيهان روحيا،
ّ
في الحياة ،فإ ّنه يمكن لذلك أن يؤثّر تأثي ار سلبيا على قدرتنا على أن نفهم كلمة

اهلل فهما حقيقيا .فالتيهان الروحي يجعلنا نبتعد عن الوصايا القوية بحيث ال

أمر
نحفظها باستقامة ،ونحاول
ُّ
أمر بالغ األهمية فحالة القلب ٌ
التهرب منها .هذا ٌ
أساسي تماما في التفسير الكتابي األمين.
—د .فيليب رايكن

ننتقل إلى العملية الثانية في علم

بعد أ نظرنا إلى أولوية التّحضير ال ّاهني علينا أ
التيملي.
التفخير وهي عملية اختكشاف المعنى األصلي في التفخير التعبُّد
ُّ
البحث

الم َّ
قدس
يخاهم التفخير التعبُّد في تشكيل عملية تقصينا للمعنى األصلي لنصوص الكتاب ُ
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تقربنا إلى اهلل .ففي البحث التعبُّد ننظر إلى المعنى األصلي في إطار اختبار ُكتّاب الكتاب
بطرق ّ
قر هم األصليي إلى اهلل أيضا .ثمة طرق كثيرة
يقربوا ّا
المقدس لقُ ْرب اهلل والطريقة التي قصدوا بها أ ّ
ُ
َّ
البعد
البعد الخلوكي و ُ
البعد الفكر و ُ
لعمل هاا ولك بارض تبخيط األمور خنتكلم ثانية ع ُ

العاطفي في عملية التقصي والبحث.
أوال يتطلَّب التفخير التعبُّد عملية اختكشاف فكرية أ االنتباه إلى المفاهيم التي قصد اهلل
ِ
فإنه ينباي أ يكو التفخير
قرائهم
األصليي  .وكما رأينا ّ
ّ
و ُكتّابه الموحى لهم بي يوصلوها إلى ّ
الم َّ
قدس فال يخوض في تخمينات ويقع في الخطي والضالل .وقد
التعبُّد مرتبطا بحقائق الكتاب ُ
ٍ
ويد لهاه المهمة .ولك في التفخير التعبُّد نخيل
صمم
أشرنا ُمخبقا إلى أ التفخير العلمي ُم َّ
بشكل ّ
تتم معالوتها غالبا في علم التفخير العلمي :كيف ُيظ ِهر هاا النص
عدة أخئلة تتعلق بالمفاهيم ال ّ
قراؤه قُ ْرب اهلل
اختبار الكاتب هلل؟ وكيف يشير هاا النص إلى الطريقة التي قصد الكاتب أ ْ يختبر ّ
بها؟
ثانيا ينباي أ يرّكز البحث التعبُّد على األبعاد الخلوكية التي يشير إليها المعنى األصلي
الم َّ
يعزز أو يعيق قدرتنا على الموي إلى
قدس .وقد خبق فقلنا إ الخلوك البشر إما ّ
للكتاب ُ

المقدس أظهر كيف أثّرت أعمالهم وأعمال
محضر اهلل
ّ
الخاص .ولهاا فإ ّ ما كتبه ُكتّاب الكتاب ُ
قرائهم على اختبارهم لقُ ْرب اهلل.
ّ
يقدم البحث التعبُّد األبعاد العاطفية للمعنى األصلي وعالقتها باالقتراب إلى
ثالثا ينباي أ ّ

الم َّ
قدس ع
اهلل .مع أ التفخير العلمي غالبا ما يتواهل هاه الناحية فقد ّ
عبر ُكتّاب الكتاب ُ
قرائهم األصليي  .ففي كل وزٍ وعبارة تظهر أفراح وشكوك وأح از
عواطفهم وخعوا للتيثير بعواطف ّ
الم َّ
قدس وقرائهم .وكما أشرنا خابقا فإ االختبار القو لقُرب اهلل يشتمل على
ومخاوف ُكتّاب الكتاب ُ
حارة .ولاا علينا دائما أ ننتبه إلى ما تُعلِنه ُّ
النصوص الكتابية بشي عواطف ال ُكتّاب
عواطف ّ
وقرائهم والطريقة التي اختبروا بها حضور اهلل.
ّ
بعد أ نظرنا إلى أولويتَي اإلعداد واالختكشاف علينا أيضا أ ناكر أولوية التطبيق في

التفخير التعبُّد .
التطبيق

ٍ
الم َّ
خاص لتطبيق كلمة اهلل
بشكل
نكرس أنفخنا
ّ
قدس في محضر اهلل فإننا ّ
حي نق أر الكتاب ُ
ٍ
كوماد ال حياة فيه كتبه بشر فانو قبل
المقدس
بالطريقة التي قصدها اهلل .فنح ُ ال نعامل الكتاب ُ
22

األلفية الثالثة http://arabic.thirdmill.org
للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات
ّ

الدرس األول :مقدمة إلى علم التفخير

الكتاب المقدس عطية اهلل لنا :مبادئ علم التفخير

الم َّ
قدس بصفته كلمة اهلل الحية لنا اليوم .ولمخاعدتنا في
مئات الخني  .بل ننظر إلى الكتاب ُ
البعد
البعد الخلوكي و ُ
البعد الفكر و ُ
الوصول إلى فهم أفضل لكيفية تطبيق الك خنتكلّم ثانية ع ُ

العاطفي في التطبيق.

على المختوى الفكر

يرّكز التطبيق التعبُّد

على الكيفية التي يؤثّر بها اهلل على مفاهيمنا

الم َّ
الحارة
قدس .حي نطلب إرشاد روح اهلل بالصالة
ّ
عنه وع البشر وبقية الخليقة م خالل الكتاب ُ
ويصوب مفاهيمنا ع اهلل والبشر وبقية الخليقة.
ويعزز
ِّ
التيمل بكلمته خنود أ روح اهلل يؤ ّكد ّ
و ّ
وحي نقبل تصويبه بكل قلوبنا نود أنفخنا نقترب أكثر إلى اهلل وبركة حضوره.

على الكيفية التي بها تتيثر خلوكياتنا

وعلى المختوى الخلوكي يرّكز التطبيق التعبُّد
الم َّ
قدس ينباي أ نكشف
الم ّ
قدس .حي نيتي لدراخة الكتاب ُ
بحضور اهلل حي نتيمل في الكتاب ُ
ويعزز أعمالنا في خدمة اهلل
الصالة إلى اهلل يؤ ّكد روحه ّ
بكل تواضع ك ّل ما عملناه .وباقترابنا بروح ّ
اع ومقصود على الروح القدس نود ّأنه
المقدس باعتماد و ٍ
في المختقبل .وكالك حي نتيمل بالكتاب ُ
القوة لننتقل إلى األعمال التي ترضي اهلل.
يصوبنا ويعطينا ّ
ّ
وأخي ار على المختوى العاطفي حيث يؤثر تطبيقنا التعبُّد

الم َّ
قدس على مواقفنا
للكتاب ُ
الخاص يولّد روح اهلل بحكمته مشاعر الندم
المقدس في محضر اهلل
ّ
ومشاعرنا م خالل ق ار ة الكتاب ُ
قلوبنا بالفرح والخالم والمحبة .حي نيتي إلى
والحز واألخى حي يكو هاا الزما .كما يمأل روح اهلل َ

كلمة اهلل بصفتها كلمة اهلل الحية تتيثّر عواطفنا تواهه وتواه اآلخري وبقية الخليقة بك ّل هدو  .وا
أراد روح اهلل فقد تمتلئ قلوبنا بإحخاس غامر بحضور اهلل .ومهما كا األمر فإننا بتعلّمنا كيفية
الم َّ
ياير مفاهيمنا
ويايرنا .فال ّ
حيا ّ
المقدس ّ
قدس في ضو قُرب اهلل نختبر الكتاب ُ
تفخير الكتاب ُ
وياير عواطفنا العميقة أيضا.
وخلوكياتنا فحخب بل ّ
علينا أن ِ
نغير
المقدَّس نجد أنه ال يطلب م ّنا فقط أن ّ
ندرك أننا حين ندرس الكتاب ُ
الم َّ
قدس على ثالثة
تفكيرنا ،بل حياتنا ايضا .و ّ
أشجع عند الدراسة بتطبيق الكتاب ُ
نحبه
مستويات :التفكير ،والشعور ،والعمل .ومن ناحية التفكير ،يريدنا اهلل أن ّ

أمر
مهم بالنسبة هلل .ولكن ما نشعر به هو أيضا ٌ
بكل عقولنا ،ألن التفكير ٌ
أمر ّ
مهم بالنسبة هلل .فهو يهتم بحياتنا العاطفية وما نرغب به .ويمكن للمشاعر أن
ّ

وجد ما ُيدعى مشاعر محايدة .كما أن هناك ناحية "العمل" .ففي
تكون أمينة .ال ُي َ
المقدس على
المقدَّس ال يريدنا اهلل أن نف ّكر بكيفية تأثير الكتاب ُ
تطبيقنا للكتاب ُ
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عواطفنا وعقولنا فقط ،ولكن على أعمالنا أيضا .فإن استخدامنا لشبكة التفكير
المقدَّس.
والشعور والعمل ،يعطي نوعا من التوازن للطريقة التي بها نف ّكر بالكتاب ُ
—د .مايكل كروجر

الخاتمة
قدمة إلى علم التفخير الكتابي رّكزنا على ثالث نواح رئيخية .نظرنا أوال إلى
الم ّ
في هاه ُ
المصطلحات األخاخية التي تقودنا وترشدنا في هاا الموضوع .ثانيا رأينا أ علم التفخير العلمي
ُ
أ

التعبد
مهم بخبب دقته وتناغمه المنطقي .وثالثا رأينا أ التفخير ّ
محضر اهلل عنصر بالغ األهمية إلقامة تواز معتدل مع التفخير العلمي.

الم َّ
قدس في
ق ار ة الكتاب ُ

الم َّ
قدس ُيتي ،الموال لك ّل أشكال المعرفة والبركات م
إ معرفة المزيد ع تفخير الكتاب ُ
اهلل .حيث وضع العهدا القديم والوديد المعايير ِّ
لكل ما نؤم به كشعب اهلل األمي وما نفعله وما
نشعر به .واا نتطلع إلى المزيد م التفاصيل في الدروس القادمة خنرى مدى أهمية تكريس أنفخنا

للتفخيري العلمي والتيملي .وبينما نفعل هاا خنكتشف طرقا وديدة لتقديم خدمة أمينة هلل في كل
َ
نواحي حياتنا.
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